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AANM, toont aan: AANmERKiwo.

„ „ een nieuw woord.
(*)
— toont de plaats aan , waar een nieuw woord moet herhaald worden.
f toont aan : een oud woord, weinig gebruikelijk.
Wanneer van het nederduitfcbe zelfft. naamwoord het geflacht is opgegeven, en bij het
Franfche geene m of f (masculin ou feminin) Itaat, dan is dit van het zelfde geflacht als
bet Nederduitfche.
Indien bij een woord twee e of o tusfchen twee haakjes (ee of oo) than, 4an beteekent
zulks, dat dit woord ook in het meervoud twee ee of oo beefy.
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bijvoegelijk naamwoord.
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meervoud.
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bedrijvend of dadelijk werkwoord.
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0. w. of onz. .
onzijdig werkwoord.
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onperf. w. . .
onperfoonlijk werkwoord.
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onregelm. w. .
onregelmatig werkwoord.
/2
wederk. w.. .
wederkeerig werkwoord.
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hulp w.. . :
hulp werkwoord.
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verl. of v. deelw.
verleden deelwoord.
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bijwoord.
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voorzetfel.
22
voegw. .
voegwoord,
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tusfchenwerpfe/.
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fam ..
in den gemeenzamen fpreektrant.
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gemeene , lage, uitdrukking.
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. . .
figuurlijk (overdragtelijk, oneigenlijk of leenfpreukig.)
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aardrijksk. . • • beteekent: in de aardrijkskunde.
alg ...
in de algebra of flelkunde.
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fabell ..
in de fabelleer.
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bouwk. . • .
in de bouwkunde.
71
geneesk.
in de geneeskunde.
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glasb.
. . . .
in de glasblazerij.
71
godenl• of myth..
in de godenleer.
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beteekent: in de godgeleerdheid.
godgel. . . .
in den koophandel.
kooph ..
57
krijgsk. . . , •
in de krijgskunde.
krijgsl .....
bij de krijgslieden.
kruidk. of kr. k..
in de kruidkunde.
leerk. .- . • •
in de leerkunst.
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in de meetkunde.
meetk ...
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in de natuurkunde.
natuurk..
in de natuurlijke gefchiedenis.
natuurl. g.. . .
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in de ontleedkunde.
ontleedk.ofontl.k.
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in de oudheid.
oudh. . .
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redeneerk. . .
in de redeneerkunde.
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rom. gefch. .
in de romeinfche gefchiedenis.
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in de fcheikunde.
fcheik ..
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in de fpraakkunde.
fpraakk. . ••
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in de iterrekunde.
Iterrek . w.
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in de taalkunde.
taalk. . . .
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in de vestingbouwkufide.
vestingb.
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in de vroedkunde.
vroed.k ..
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wapenk. . • •
in de wapenkunde.
1,
in de welfprekenheid.
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in de wiskunde.
wisk. ..
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wijsb. . . .
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art ...
boekb ..
boekdr. .
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goudf. . .
juw ...
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leerl. ..
metf. ..
raf. ..
regtsg ... ' .
fchoenm.
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•
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bij de apothekers.
bij de artillerie.
bij de boekbinders.
bij de boekdrukkers.
bij de goudmakers.
bij de goudfmeden.
bij de juweliers.
bij de kleedermakers.
bij de leerlooijers.
bij de metfelaars.
bij de raffinadeurs.
bij de regtsgeleerden.
bij de fchoenmakers.
bij de fchrijnwerkers.
bij de flotemakers.
bij de timmerlieden.
bij de tinnegieters.
bij de tuinlieden.
bij de touwflagers of lijndraaijers.
bij de vuurwerkers.
bij de wagenmakers.
bij de wondhelers.
bij de zeepzieders.
bij de zwaardvegers.

AAN
AN
A, Yr. de eerfie letter van het alphabet of
letterlijst, (meerv. A's; fr. onverandcrd),
a, Eene groote A , un grand A;
eene kleine a (a onderkas, bij letterzetters), un petit a; twee a's, deux a.
A-bakje, o. (bij letterzetters), le cassetin de l'a. A, de eerfle noon der Duitfche
(zijnde de vijfde der Franfehe) toonlijst, a,
in; A kruis, a-diêze; A-mol, a-bemol ;
bijzonder als de klank, niet als het toonteeken, a-mi-la. Deze aria gaat uit a, cet
air est en a-mi-la. A . fleutel , m. la clef
d'a-mi-la; A.fnaar, yr. la corde d'a-mila ; fig. fem. Hij kent noch a noch b, hij
kan niets, kent geene a voor eene b, i 1 ne
sait ni a ni b. Hij heeft 'mij bet geval van
a tot z (van finkje tot beetjc) verhaald,
m'a conte l'affaire d'un lout a l'autre;
de fit en aiguille ; it m'a tout raconte;
fpr. w. Vie a zegt, moet ook b zeggen ,
puisque le vin est tire, it faits le boire ;
le premier pas engage an second ; un engagement entraine un autre. Hij kent
nog niec Bens de groote A, (hst begin eener
zaak), it est encore aux premiers elements.
Aafsch , b. n. tlinksch, verkeerd, pervers,
sinistre.
Aafschhands, bijw. averegts, yeekeerd, links,
gauchement, a l'envers, a rebours.
Aagt, vr. aagtappel, aagtjesappel, m. espece
de capendu, sorte de pomace d'hiver.
Aaijen , b. w, (ik aaide , heb geaaid), cares.
ser de la main. Zie Streelen.
Aak, yr. vaartuig met zoomwerk opgeboeid,
aque ors acque , bdtiment plat en usage
ser les riviires.
Aakfe, akfe , Yr. timrnerbijl, zie Bijl.
Aakfler, zie Ekfter.
fleken, prendre
Aal, m. anguille, f.
des anguilles avec la fouene, foene en
fichure. Eene moot van eenen on trotsFon d'une anguille ; eenen — de huid aftrekken, scorcher une anguille ; fpr. w.
Hij is zoo glad als een — (zoo arm als
Job), it n'a pas le col on sou, it est
gueux comme en rat d'eglise; it est charge d'argent comme un crapaud de plumes ; ook hij is zoo glad als een — (hij
heeft overal eenen vond , uitweg op), il
salt toujours se firer d'afaire ; it trouy e toujours moyen de, s'echapper,, quand
on croit le tenir; it echappe comrne une
anguille. Hij heeft, houdt eenen bij
den ftaart, it s'elt engag6 dans one entreprise , dont le succês est fort incertain;
it est dans une situation , dans une .for.
tune incertaine et chancelante, oa it
court risque a tout moment de succomber ;11 dance cur la corde; it est fort embarrasse; it tient le loop par les oreilles.
Aal, eel, m. foort van engelsch bier, ails,
f. ou ail , in.
Aalbes, aalbezie, yr. groseille; roode —n,
groseilles rouges, ribes.
Aalbesfenboom aalbezienboom, m.groseiller.
Aalbesfenri,t -troy, yr. grappe de groseilles.
Aaibesfenfap, —nat , aalbezienfap , 0. jus de
groseilles, m.
Aalbesfen-, aalbezienwijn m. y in de gre.

de ileker, fouene , , fishers pour 'rept.
1 dre, aura er des anguilles dans l'eau,/:
Aalkaar, vr. petit Idteau trotre,oureservofr
auguilliepour garder des anguilles,
re , f. banneton,
Aalkorf, m. pani cr d'osier dans le quel on garde des anguilles dans l'eau,aussi antnarche.
Aallijk , zie
Aaimoes, vr.
charitd. —zen geven,
faire des charitds , donner raumdne.
Aaltnoezenier, tiitdeeler van aalmoezen of
vrijwillige gitten aan behoeftigen, aunle•
neer. Zoo noemt men, in Frankrijk, eenen der
aanzienlijkfte katholijke geestelijken, die aan
het hof nu de godsdienst waarneemt. Bet
hoofd derzelve, le grand autndnier, groot
beldeedt de hoogfce en geestelijke waardiglieid , Welke federt 1606 altijd door eenen kardinaal vervuld werd —, die aalmoe.
zen inzamelt , quiteur. Aalmoezen inzamelen , quiter.
Aalmoezenierfchap , o. charge on dignitd d'au.
indnier; aumdnerie, f.
Aalmoczeniershuis, o. een gefticht tot onderbond van acme en gebrekkige menfchen , of
van kinderen der armen ; ook waarin behoeftigen, zonder onderfcheid van godsdienst, on.
derhouden worden, sorts d'hdpital, hospice,
?liaison de bienfaisance , f.
halmoezenierskind o. enfant eleve dans ens
maison de bienfaisance.
Aaloud , aaloudheid, zie Aloud.
Aalrijk, b. n. rijk in aal, abondant e , en
anguilles.
Aalrups, vr. puitaal, lotte, barbote, f.
Aalfchaar, yr. zie Aalgeer.
Aalshuid , yr. zie Aalsvei.
Aalfoep, yr. soupe aux anguilles.
Aatfpeer, yr. zie Aalgeer.
Aalfleek , m. het fteken van aal; ook: het regt
om zulks to doen , action de prendre des
anguilles avec la fouàne, etc.; le droit
de le faire.
Aalffeker, zie Aalgeer.
Aalsvel , 0. pearl d'anguille, f.
Aaltolletje, o. zie Drnairolletje.
Aalvijver, m. anguilliere, f.
Aalvormig, b. n. anguilliforme.
Aam, o. zeker vat voor bier of wijn , enz.,
tonneau ou baril qui contient environ
quatre tiers d'hectolitre, ou quatre an.
cres, ame , m. (alien.)
Aamachtig, zie Aamechtig.
Aambeijen, zie Aanbeijen.
Aamborstig, b. n. Aamborftige, m. en yr. (nit
een gebrek der Borst ontflaande), engborft;g,
asthmatique, court d'haleine, qui a l'ha.
leine courts.
Aamborstigheid, y r. asthme engborftigheid ( in de geneesk.) , apnee. — der
vogels (bij de valkeniers) pantoiment ,
Aamechtig, b. n. door fterk loopen of zwaar
arbeiden haast buiten adem, naar zijnen a.
dem hijgend, haletant ,hors d'haleine.
Aatnechtigheid, yr. comble de fatigues, m.
zie Ademtogt.
Aamtogt ,
Aan voorz. (den derden naamval vervangende) , a ; de , — den, — het, au,
a la, a 1' , aux etc. Dr heb het —
vriend gezonden , je l'ai envoys.
a mon ami. Hij heeft het — den jongen,
Aalfuik yr. nasse a prendre des anguilles,
— de zuster, — het kind en aan de burers
nasse a anguilles.
l'a dit au garcon, I la soeur,
gezegd
Aalgeer, m. aalfpecr, vr,

AAN
A l'enfant et aux voisins. Het is — n te
fpelen (de beurt is aan u gekomen), c'est
votre feu; c'est a vous de jouer. Hij
heeft alles gezegd , wat hij te zeggen had,
u it a tout dit, a vous
nu is het
balle. Aan de ketenen 13ggen , etre aux
voor
of in pleats van onderfchei
rs
f
(regen) den
dene andere voorzeifels, als :
centre
la
muraille; —(bij) het yenmuur,,
(na
fter,, a la fenitre, a la croisde ;
bij) de kerk , p-h de Peglise ; (naast)
mijne zijde, a mon cdtd, a mes cern ;
en tout lieu , en tons
—(op)ailetfn,
lieux , dans tons les lieux. Frankfort
— den Mein Francfort sur le ffiain.
— (tot) malkander,, Pun a Pautre , l'une
a I'autre , les uns , les unes aux
autres , ensemble. — (tot of in) itukken,
en morceaux, en pieces , en lambeaux.
Een ituiver — (in, of beftaande in) duiten,
sin sot ou sou en dotes ; eene tonne gouds
- juweelen, la valeur de cent mills florins en diamants ; geen hemd (op
of om) het lije , point de cisemise au
corps; een ring — (om) den vinger, tine ',ague au doigt; — (met) de hand
leiden, conduire a la main; — (naar)
boord gaan, alter a bord; (binnen)
boord zijn , etre a bord ; —, met de, zelfitandig gebruikte , onbepaalde wijze der
werkwoorden , als : zij zijn — het fpelen,
zingen, wandelen, its, elles jouent, chantent, se promh,nent; van daar: — het werk
gaan, se mettre a travailler; en : ergens
— zijn, etre occupe a q. ch. Ergens —
toe zijn, als: hoe zijn zij er — toe ? ou en
sons-its? Hij weet niet, hoe hij er — toe
is, il tie Bait nu il en est ; ii est dans
un itat incertain, et sans savoir ce qu'il
deviendra; it est comme l'oiseau sur la
branche. Hij is er flecht — toe, sa sante
est, ses affaires sent, en mauvais 'tat ;
est en mauvair,, en triste, en pauvre
equipage; it est mat en point. Daar ligt
—(bij
bee —, c'est la le noeud de l'affaire;
verkorting van een zamengeiteld werkwoord,,
als : de fchuit is — (aangekomen), la barque est arrivee. De deur was — (aange.
act of aangettooten), la porte droit enteouverte. Het vuur was — (aangemaakt), le
feu itoit allured. 1k heb mijuen rok — (aange-rokken), j'ai mis mon habit. Hebt gij er
dat nog niet (aangevoegd?) n'y avez vous
pas encore joint cela 2 ook als bijwoord, als :
boven onder —, au haut, au, en has. Van
den beginne, van het begin af —, du c orn.
mencement ; van zijne jeugd af
des sa
des Penjeunesse; van kindsbeen af
fance ; van voren at* , a recommencer ; fig. Hij heefc beloofd nice weer te zullen fpelen, maar hij begint van voren af ,
il a promis de ne plus jouer, mais it recommence de plus belle. Zie verder de,
met dit voorzetfel zamengeft. werkwoorden.
Aanademen, (ik ademde aan, heb aangeademd)
aanaiemen, b. w. (bij vergulders), souffler
doucement; faire passer Phaleine sur
Por, aspirer.
Aanbaffen, (ik bafte aan, heb aangebaft), aanbasfen, aaublatten , b. w. aboyer contre,
apres, a. Die bond blaft elk aan, ce chien
above a , contre, apres tout le monde.
Spr. ws De maan — (te vergeefs razes en
tieren tegen die, welke boven ons ziju) ,
aboyer a la lune.
Alabakken, o. w. (het bakte can , is aangebakken), tan de pan bakkeu, fattacher ate
a

AA N

pot (comme fait ane viande en bra:ant).

- zie Aanbranden.
Aanbakfel, o. gratin, on.
Aanbaren (aanboorden), (ik baarde aan, heb
aangebaard) o. w. aan boord komen , venir,
se rendre a bord; ook aanlanden , aanvaren,
aankomen, reldceer,aborder. aanbeeren,
alle zeilen bilze'ten, faire force de voiles.
Aanbasfen, zie Aanhaften.
Aanbeeld, o. enclume, f.; klein draagbaar
- enclumeau, m.; klein hand—, bij flotem.,
tas ou tasseau, .;
met twee punten, fmids
fpeerhaak, bigorne , f.; kleine fpeer•
haak, bigorneau, vs. fig. 1k zal nog dikwijls
op dit aanbeeld ilaan, (nog dikwijls daar.
van fpreken), je reviendrai encore sorevent sur ce chapitre. ipr. w. Tusfchen
den lamer en bet - ziju, (van alle kanten in
gevaar ftaan), titre entre le marteau et
Penclume, avoir a soufrir de quelques
ate qu'on se tourne. Men moet niet alti,d op het zelfde
flaan, it tie faut pat
toujours battre sur la mime enclume ;
faut changer de moyens, d'expidients.
Aanbeeldblok, o.
, m. sou,het d'ene
clume, f:
Aanbeeren , o. w. (ik beerde aan , heb aangebeerd) (zeew.) alle zeilen bijzetten, faire
force de voiles, deployer touter les voiles.
Aenbegin , o. zie Begin.
Aanbehooren , o. (ik hehoorde aan , heb
aanbehoord), toebehooren , ziju eigendom
zijn , appartenir. Dat behoort mij aan, cela
ns'appartient, est 4 moi.
Aanbeijen, yr. meerv. himorrhoides, f. pl.
Aanbelang , o. groot belang, gewigt, aangelegenheid , importance , consequence ,
f. poids-, vs. Dat is van zoo weinig —,
dat men er geene acht op moet geven, cela
est de si pea de poids qu'on ne dolt pas
y faire attention.
Aanbelangen, o. w. (het helangde aan, het
heeft aanbelangd), belangen , betreffen , aan.
gaan, raken , concerner, regarder,, toucher. Wat mij , u, dene zaak aanbelangt,
quanta moi , a vous, a cette affaire.
Aanbellen , aanfchellen, b. w. (ik beide aan,
heb aangebeld) aan eene deur beflen , fchellen , sonner a une porte, tires la sonnette de la porte d'une maison, sonner la
clochette d'une porte.
Annberg, m. langzaam opgaande hoogte van
een gebergte , month. , f.
Aani eiteden, b. w. (ik befteedde :an , heb
aanbeiteed), dottier (un travail quelconque) a prix fait; faire un forfeit avec
q q. De herftelling van een gebouw aan
eenen metfelaar faire un forfait
avec un maitre macon pour la reparation
d'un biltsment. Dat is aanbefteed werk,
c'est de Pouvrage a prix accorde. In
den fin. ftijl, Aan den minst inithrijvenden
adjuger au rabais.
Aanbeiteder, aanbetteedfter, vr. celui,
cello qui livre, fait on donne q, ch. a
prir fait, accorde.
Aanbefteding , y r. van eenig werk, forfait,
marche a prix fait , vs, Hij heeft dit gebonw bij — aangenomen , i1 a entrepris ce
bdtiment a forfait. — bij afflag, adjudiie
cation au rabais.
Aanbefterven, 0. w. (het beilorf aan , is aanbeitorven) bij erfenis overgaan accroitre
par la mart de q. q.; .choir par heritage,par succession; venir par voie de succeidos. Dit laudgoed is hem van zijnen
QOM

AAN

AAN

Dorn annbeftorven , cette terre lui est ac-

vreten , en dolt se resoudre a vivre dant
Pettit oh Pon se Crott y° engage; oil la
chevre est attaclzie, it fact qu'elle brow.
te. Hij is kort aaugebonden (kan niet veel
y erdragen) , it a la tete pros du bonnet ;
(bij de mini.) Den wijngaard
, accoler,
7,,tter la vigne ; de boomen (aan palest
binden), palisser les arbres. De paarden
aan ingefingene ftokken — (vastbinden), mete.
ore les chevaux au piquet.
Aanbinder, m. A.anbindfter, yr. coital , cello
qui attache q. ch.; fig. qui pouste, poUr•
suit , avance one affaire.
Aanbinding , yr. attache; liaison; fig. —
bevordering , poursuite d'une affaire.
Aauldaffen zie Aanbaffen.
Aanblaten , o. (ik blaatte aan , heb aangebiaat) , tegen elkander blaten. De fchapen
blaten elkander aan, lee brebis belent les
ones aux autres.
Aanblazcn, b. w. (ik blies aan, heb aangeblazen), sower pour allumer, allumer
err sougi'ant ; fig. aanhitfen , ophitfen , exciter, pousser, aotiser.
Aanblazer,, in. aanblaasiter, , yr. van vuur,,
zie Blazer
fig. — opiloker, ftokebrand ,
aanbitfer, instigateur,, boute-feu.
Aanblazing, y r. action de sougler, d'allumer
le feu en souglant; fig. —, aanhitfing , opfloking , instigation.
Aanblijven , o. w. (ik bleef aan, ben aangebleyen ) in eon ambt , demeurer, rester en,
continuer dans one charge. —, niet atvallen , demeurer attache; (ergens —, vol.
harden , voortgaan , enz.,) continuer, pour..
suivre , perseverer.
Aa.nblik , m. blik, coup d'oeil, regard,abord,
aspect ; fig. Bij den eerften (bij de eerfle
belchouwing der zaak , in den eerften op..
flag), du premier abord ; de prime aborde
Aanblikken , b. w. (ik blikte aan, heb aange,blikt), de oogen fchielijk op iets flaan, ea
deceive terilond weder daarvan afwenden, jeter les yeux, un coup d'oeil, un regard
ch. regarder, envisager en
sur q. q. ou
passant; fig. —, de tanden laten zien , montrer
, o. w. (van den dag) aan.
les dents a q. q.
lichten , te voorfchijn komen , zie Aanbreken.
Asnhltnken, o. w. zie Blinken.
Aanbod , o. zie Aanbieding,.
Annboeten, b. w. zie Aan.. , Opfloken (het yunr).
Aaltbonzen,o. w. (ik bonsde aan, heb aangebonsd)
hard aankloppen, herirter,frapper
, rudement.
itanboorden , o. w. (ik boordde aan , heb aaugeboord) (zeew.), enteren , aborder,arausbeplanken, border (le vibord,)
ber.
etc. zie Aanbaren.
Aanbotfen , o. (ik botfie aan, bob aangebotst) , heurter centre q. ch., chequer.
Tegen elkander —, se chequer, se heur*
ter, s'entrechoquer. (Stoot , Schok.
A anbotfing, yr. choc , heurt ,m. zie Boding,
Aanhouw, tn. aanbouwing , yr. van huizen ,
fchepen , construction de maisons , de vaisseaux , f.; piece additionelle *, afoutie
ou attenante 4 un bdtiment. — van on.
bebouwde landerijen, enz., defrichement
het aankweeken
de terres incultes.
eene:
van tabak , /a culture du tabac ;
taal , enc. , enrichissement, avancement
culture d'une langue, etc.
Aanbouwen , b. w. (ik bouwde aan, heb sail;
gebouwd) , door bouwen aanvoegen , join..
dre , afouter en beitissant ; —,hlever (der
beitiments); construire (des vaisseaux);
defricher (des terres incultes); cultiver,
enrichir (true langue); zie Aanbciult.
Az
Aatt.

crue, ichue par la mart de son oncle.
Aanbeflorven , veil. dw. van Aanbefterven.
A a nbetrouwd , veil. dw. van het volgende woord.
Aanbetrouwen , b. w. (ik betrouwde tan
heb aanbetrouwd) toevertrouwen, confier,
commetire a la fiddlite en art solo de q.
q.; denner en depot. Die boodfchap is
hem wel aanbetromvd, cette commission
lui est hien cenfiee. Oie four kan zijnen
broeder wel warden aanbettouwd , cette somme pent fort bleu titre commise
la fie:elite , au soin de son frere. Zich
, faire confidence de q. ch.
iemand
9. q.; s'ouvrir a q. q., lui confer ses
secrets. Aa.nbetrotr.vd goed , depot, hien
commis en depot ,
Aanbevelen , b. w. (ik beval aan , heb aanbey olen) , aan iemands zorg opdragen , recomwander. Ik heb het hem aanbevolen , je
le lui ai recommande; uitdrukkelijk , clerk
enioindre. Zie Aanp,-ijzen Belasten.
Aanbeveling , y r. recommandation.
waardig , pr ; jswaardig , recommandabl„
Aanbevolen , veil. dw. van Aanbevelen.
Aanbiddeliik , h. n. dat kan aan: , .c.beden wor.
den , adorable. fig. Een
(uitmuntend ,
uititekend) karakter of inborst *nee caractere adorable, tres-excellent. (table.
Aanbiddelijkheid,vr. qualite de cc qui est adotianbidden, b. w. (ik bad aan, en ik ao,nb td, heb
eangebeden), adorer. Men moet God aanbidden , it faut adorer Dieu; fig. —, eene
zeer flerke , eene eerbiedige liefde hewijzen,
adorer, reveres- par des actionc de pate.
Aanbidclenswaardig , b. n. bat yerdicnt aangebeden te wordert , adorable, qui merite
d'être adore , e,
Aanbidder,, m. aanbidfler,, yr. adorateur,, a.
doratrice. (ration.
Aanbidding, yr. (hoogfle eerbewijzing), ado.
Annbieden , b. w. (ik hood aan, heb aangeboden, ) can- , toerelken , offrir,, presenter.
Er heefc zich eene goede gelegenheid aang.e.
boden , it s'est presentee one bonne occasion. Zich tot het vcrrigten van lets (bereid
verklaren), s'offrir. flij heeft zich zel,en daar•
toe aangeboden, it sect offset lui-même
le faire.
aanbiedflcr,, Yr. celui, cello
Aanbieder,
qui ofj're, present°.
Aanbieding, yr. aanbod, o. orre ,m.(avance).
Aanbijten, o. w. (ik beet aan, heb aangebeten) , mordre h q. ch., entamer avec les
dents en mordant. De viscb heeft aangebeten, le Poisson a mordu a Phameron ; fig.
Hij wil niet no se laisse pas per.
suader ; it ne vent pas mordre, point
s'en miler. Hij heeft aangebeten, it s'est
laisse persuader, prendre; fpr. w. it a
donne dans le pot au noir ; la bite es;
dans nos filets; il a donne dans le pa.
quet , dans le panneau. Een aangebeten
appel , one pomme mordue.
Aanbinden , b. w. (ik bond aan, heb aange.
boncien), aan iets binden, yastmaken , Tier,
attacker avec quelque lien 4 q. ch.;
Een vaartuig — (in eene baai , in eene
bogt vastleggen), ga yer, amarrer ; fig.
1k zal die zaak zoo veel mogelijk —
(bevorderen), je pouscerai, poursuivrai,
avancerai , cette affaire autant qu'il me
sera possible ; fpr. w. De kat de bel — ,
attacher le grelot ; etre le premier d faire
9. ch. oh it parole quelque difficulte ou
peril; faire la planche (aux autres).
Waar het paard aengebonden • is , moet . het
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censtructeur; defrichtur ; Aanbruifen , o. w. (ik brniste aan , heb aange•
Aanbouwer,
cultivaseur,
bruist) van de zee, approcher en ecumant,
bruire, rendre un son confus ; zie Ruifchen ;
Aanbranden, o. w. (h et brandde aan, is aan.
hevig aangaan , gronfig. tegen iemand
gebrand) , door te f}erk koken of braden ,
der
q. q., voinir des injures ,chanter pouilhavir, brtiler a force de faire. Eene
les ou goguettes a q. q. zie Tieren.
fpijs laten
laisser bruler une viande.
De fpijs is anngebrand , la viande est ha- Aanbruiting, yr. (van de golven der zee),
bruissement , M.
vie. Aa gebrand ruiken , fmaken , sentir
le bruli; avoir le gait de brine; De Aanbrullen , b. w. (ik brulde aan , heb aangebruld), rsigir, De leeuw begon hem aan
kaars is niet meer gedeel, zij is reeds aan
gebrand , la chandelle n'est plus entiere,
te brullen, le lion commence: a rugir contre lui.
elle est deiii entarnee, brillee en partie.
fig. pop. Aangebrand zijn , van de venuszieate Aanbrulling, yr. rugissement,
banter zijn, avoir la maladie venerienne, f Aanbuigen , b. w. (ik boog aan, heb aangebo.
gen), approcher en courbant, en pliant.
etre poivre.
Aanbrandfel, o. ce qui s'attache au pot h Aanbuiging, y r. jonction faire en courbant.
Aandacht , y r. oplettendheid , attention, al.,.
force de havir, gratin, ns.
plication. Met — luisteren, ecouter avec
Aanbrasfen, brasfen , b. w. (ik braste aan ,
attention. Gij let op alles wat rondom u
heb aangebra gt) , zeew. biasser sous le vent.
? voui observez tout ce
gefchiedt, is dat
Aanbreijen , b. w. (ik bieide aan, heb aangequi se 'passe autour de vows, est cela
breid). Koufen
, tricoter de nouveaux
de Pattention? —, in eenen godsdienfi.
bouts a des bas , rempieter des bas. Een
gen zin , bepaalde en afgetrokkene rigting van
ftuk aan een net —, ajouter une piece 4
het geheele denkvermogen tot eene gedachun filet en tricotant.
Aanbreken, o.
te aan God, devotion. Nlet — bidden,
(het brak aan, is aangebro.
innerlijke befpie.
prier avec devotion.
ken) , aanlichten, te voorfchijn komen, comgeling , recueillement, in. —, overpein.
viencer a paroitre, a poindre, a iclorre.
zing, reflexion, f.
Met het — of krieken van den dag, au point,
a la peinte, a l'aube du Jour, etc. tie naeht Aandachteloos , b. n. zonder aandacht en oplettendheid , onopiettend , sans attention,
brak aan , it commenca d faire unit, la
devotion.
nuit tomba. De dag is even aangebroken,
le jour vient d'iclo•re. Met het — van den Aandachtig , b. n. oplettend , attentif, Lye,
appliqué, e, recueilli , e. Wees — op
nacht , a Pentree de la nuit, etc. —, b. w.
hetgeen uw tneescer zegt, sois attentif
lets —, entainer q. ch. zie Opfnijden.
vroom, godce qui ton maitre dit.
Aanbrengen, b. w.
bragt aan , heb aangevruchtig , divot, e.
bragt) aanvoeren , iets, dat eenigzins afgelegen
en zwaar is, herwaarts brengen, apporter. Aandachtiglijk, bijw. attentivement, avec at.
tention; devocement.
Breng mij dat hout aan , apportez-moi ce
bole; fig. —, verfchaffen, procurer, can. Aandeel, o. gedeeitelijke eigendom of gedeel.
telijke fchuld, het deel , dat aan iemand beser. Die zaak heeft intj veel voordeel ,
boort, part, portion, cote ou quote part,
maar ook veel verdriet aangebragt , cette
quotiti, f. contingent, in. zija — betafaire m'a procure beaucoup de profit,
mars aussi elle m'a cause beaucoup de
len, payer sa cote ou quote part. Hij
chagrin. —, te pas brengen, plaatfen ,
heeft daar voor een derde — in, i/ y entre
pour un tiers; —, deelhebbing, parts'.
amener, placer, employer. De fchrijver
cipation; fig. — aan eene zaak hebben,
beet dit voorval wel aangebragt , l'auteur
etre impliqud dans une affaire ; avoir
a Hen amene , place, cet incident. eij
part ou interet a q. ch.; dire partici.
bet geregt
(aanklagen, verklikken ,)
pant de q. ch. zie Belang; fig. fam. vale.
noncer, deceler, defdrer, rapporter. De
buren hebben het aangebragt , les voisins Aandeelhebber , participant , zie Deelge.
Pont dinonce; fig. —, toebrengen. Hij heeft
noot.
hem eenen foot, Reek, aangebragt (toege- Aandenken , o. souvenir, ressouvenir, ns.
brags), it lui a porte un coup, tine botte.
memoire, f. Hij that nog bij hem in —,
Aan een Bier een fchot
est encore dans son souvenir. Het is mij
tirer un coup de
fusil a one bete. (In de bouwk.) Eenen
nog versch in —, j'en ai encore la memos.trap in een gebouw
re rieente. Het — van eenen heiligen vie'tanager un esca.
lier dans an bdtiment.
ren , faire la commemoration d'un saint.
Aanbrenger, m. die iets aan. of nader brengt , Aandichten, b. w. (ik dichtte aan, heb aangeaanreikt , celui qui apporte, amine q. ch.
dicht), lets kwaads verdichten of verzinDie iets bij he: geregt aanbrengt, delateur,
nen , iemand iets aandichten, imputer; con.
denonciateur;
trouver ; zie Aantijgen; fig. iemand lets berapporteur, accusateur, zie Verklikker.
lagvielijks —, priter 4 q. q. un ridicule.
Aanbreng fler,, vr. denonciatrice, etc.
Aandichting, vr. zie Aantijging.
Aanbrenging , vr. wederbrenging, aanvoering, Aanciienen , b. w. (ik diende aan , heb aangeaction a'apporter, a'amener q. ch.; fig.
diend), berigten , bekend maken , donner
aangeving,
avis de q. ch.; inzonderheid den naam van
declaration; —, befchuldi•
gin;, accusation , denonciation, delati
eenen bezoeker bekend maken , annoncer.
on ; zie Verklikking; in de bouwk.,
, se faire annoncer.
Zich laten
, het
aanhrongen van eenen trap in een gebouw ,
andiepen, w (ik diepte aan, heb aangediept),
rendre plusprofond; (zeew.)o. w metheb.
action de minager un escalier dans un
bdtiment.
ben , de diepte peilen, sender ;jeter la corde,
Aanbriefchen , o. w. (ik brieschte aan, heb
la sonde en naviguant vers, en s'appro.
aangebriescht) (van paarden) , hennir apres
chant de ter,re; augmenter de sonde.
( van leeuwen), rugir apres, centre.
dischte aan, heb aanAandisfchen , 'b. w.
Aanbrommen , b. w. (ik bromde aan , heb aan.
gedischt) , aanregten , servir (les viandes);
gebromd). De beer begot) hem aan te bromserver la table.
men, Peers se sit 4 gronder centre
Aandoen, b. w. (ik deed aan, heb aange•
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(Ian), mettre. Zijne kleederen
presse, f.; fg..•, dringend verzoek
=titre
instances, f.
ses habits. Zijne koufen en fehoenen —,
sollieitation, f.
znettre ses habits et ses souliers , se Aandraven, o. w. (ik draafde aan, heb aange.
chausser. Fen kind de kleederen
hadraafcl) van paarden , herwaarts draven, s'abiller en enfant. —, veroorzaken, toe .
vancer au trot ; ook van menfchen, fairs
brengen , bewijzen, causer, faire. Men
diligence , se hater ; fig. Daar komen zij
heeft hem alle bedenkelijke eer aangedaan ,
les voila qui courent a nous a touter
on lei a (fait) rendu tout l'honneur,
Jambes. —, fterker draven , trotter plus
toes les honneurs
vice.
Hij heeft
hem die fchande aangedaan , it lei a fait Aandrentelen , 0. w. (ik drentelde aan, heb
cet affront. Dat zal u veel eer
aangedrenteld), s'avancer a petits pas,
cela
volts fera beaucoup d'honneur. lemand on.
d'un pas leger, lentement.
gelegenlieid — (moeijelijk vallen) , causer Aandribbelen, zie Aandrentelen.
de l'emharras a q. q.; importuner q. q. Aandrift, y r. aandrijving tot lets, impulsion,
— aanfpreken, accoster, aborder ; aan- induction;
aanhitfing, instigation,
valien , aanran den. I emand geweld —, atta- incitation ; fig. N aruurlijke —, instinct, vs.
quer, assaillir, forcer q. q., faire vie- Aandrijven, b. w. (ik dreef aan , heb aangedreven) , voortdrijven of aan lets drijven,
lence el q. q. Wees gerust, men heeftnooit
peruser vers, centre q. eh. ; presser,
geboord, dat iemand op dien weg is aange.
daan, sets tranquille , on n'a jamais enpresser en avant ou a q. eh.; faire avancer. Een paard — (de fporen geven),
tendu dire que quelqu'un alt ite attaque
pousser en cheval. Hoepels — (om de va.
sur ce chemin. —, de ziel of het gemoed
ten Haan), chasser des cerceaux. Spijkers
door een1gen indruk s waarvoor zij vatbaar
— (inflaan), chasser des dons. Eene plank
is, treffen , aantioening verwekken , aangedaan worden , affecter , emouvoir
— (zamendrukken), serrer tine planche ;
toucher , attendrir. Hij words ligt aan.
fig. —, aanvuren, aanfporen, exciter,,indui.
re , inciter, animer, aiguillonner Wie
gedaan, it s'afrecte aisement. Het heeft
heeft u daartoe aangedreven ? qui est ce qui
mij zees aangedaan, fen ai iti fort tortcher.
vous a induit a cela? —, o. w.(met
, aanzetten , niet geheel toeherwaarts drijven , approcher en flottant,
fluiten. De deur — , pousser la porte
flatter vers, etre pousse, fete. Er zijn te
pour la laisser entr'ouverte. lemand een
Scheveningen twee lijken aangedreven,
regtsgeding of proces —, (met iemand een
Scheveningen la mer a fete deux cada•
proces beginnen,) intenter tin proces a q. q
ores sur le rivage ; fig. Hij is op eenen
— ,(zeew.) prendre fond, toucher, reldcher,
ftroowisch
komen — (hij' is als uit de luchc
mouiller dans une rade. Zij cleden die ha.
geval.en), it nest connu ni avoud de per•
y en aan, kwamen daar voor anker, ils
scene; it est tomb: des Hues.
mouillerent dans, toucherent au port.
Land
aborder, attdrir ; eene haven — Aandrijvend, b. n. voortjagend, impulsif, ive.
(inloopen , em ververfchingen te haven), A.andrijver, m. aandrijifter, yr. celui , cells
qui pousse nue affaire , qui port: q. q.
faire l'escale dans un port.
faire q. ch ; piqued,. ; fig. —, beihamel,
Aandoening, getroffenheid, vr. gevoel, o.
promoteur, chef, zie Aanhitfer.
oorzaak,
indruk, m. impression, sensation, erneAandrijving, y r. action de pousser, zie Aandrift.
tion, f. sentiment , attendrissement,
Hij verliet zijnen vader zonder—, ilquitta Aandringen, b. en o. w. (ik drong aan, heb
en ben aangedrongen) , door dringen
son Ore sans emotion. —, aanranding, a t .
ren , door dringen doer naderen , presser
toque.
ou se presser en avant ; s'approcher,,
Aandoenlijk, b. n. treffend, touchant, e, ats'avancer impetaeusement. fig. Op lets—,
tendrissant , e. Eene aandoenlijke (tref
insister
sur 1 . ch. — , bij lets volhar.
fende), redevoering, ten discours touchant ;
den, persister dans q. ch.
fig. —, gevoelig, sensible. Een — (gevoe
lig), mensch, un homme sensible. —, tee. Aandringer, m. aandringfter, Yr. cells, cells
qui se press: en avant; fig. qui insists
der, niet fterk, delicat , e. Len
geflel,
sur, persiste dans q. ch. —, zie Aanzetter.
une constitution delicate.
Aandruifchen, o. w. (ik druischte aan , heb
Aandoenlijkheid,
aangedruischt), zich verzetten, tegenftrijdig
Aandouwen, aanduwen, b. w. (ik douwde of
zijn. Dit is lets, dat tegen de gezonde re.
duwde aan, heb aangedouwd of aangeduwd),
de aandruischt, cela n'a pas le seas cons.
presser, serrer vers, centre.
muss ; cela cheque le bon sees , est absurd:.
Aandouwing, aanduwing yr. action de pousAandruifching , yr. zie Verzet, Tegenftrijding.
ser, de serrer, pression.
Aandraaijen, b. w. (ik draaide aan, heb aan Aandrukken , b. w. (ik drukte van, heb aangedraaid) , fterker toedraaijen of doordraai .gedrukt), presser ou serrer contre.
jen, aanvoegen, aandrukken, serrer, ajou- fiandrukking, y r. action de presser , de ser.
ter en tournant; serrer a vis, tourne yrer ; pression.
pour joindre. Het fcengewant met eenen Aanduiden, b. w. (ik duidde aan, heb aange,
duid)„ aanwijzen, signifier , marquer, didraaijer — (aanzetten, aanhalen), tresilvoter, demontrer,, montrer , designer,
lonner,, rider; fig. lemand lets — (flechte
Dat toont cluidelijk aan, ceci
indiquer.
waar of te ‘duur verkoopen of aanfmeren),
te keunen geven,
demontre evidemment.
vendre de mauvaises marchandises, ou
signifier, declarer, notifler. Den gezant
survendre a q. q.; fam.
o. w. (met
werd
aangeduict,
dat
zijne
paspoorten geles voila qui
Zijn). Daar komen zij
reed waren. it fat signifie a l'ambassa.
yiennent.
deur que ses passeports dioient
Aandragen , b. w. (ik droeg aan, heb aange.
toefchrijven, attribuer. Men duidde hen/
dragen), jets brengen , apporter.
aan•
dit werk aan , on lei attribrtait cet ouvrage.
brengen, verklikken, rapporter, denoncer.
Aand.uiding, yr. indication; zie Beduiding
voorflaan , proposer.
Aanwijzing.
Aandrager, zie Aanbrenger, Verklikker.
Aandrang,
gedrang van yolk, foul: de gens, ,Aanclawen, zie Aandouwen.
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lianeen , bijw. aan elkander, ensemble, Pun, Aaneenfpijkering, yr. action de cleric:- ensemble.
e, avec l'autre , les uns, les unes avec Aaneenvoegen , b. w. (ik voegde aaneen, heb
aaneengevoegd)
joindre
attacker enles autres. Zie de hiermede zamengeftelde
sembte.
, na elkander , successivewoorden.
went , consecutivement, de suite, Pun Aaneenvoeging , y r. action de joindre en..
semkle , jonction , liaison.
,
apris l'uutre. Viermaal , vier keeren
Tuatre fois de suite. —, in de rij , a la Aatierven , b. w. (1k erfde aan , heb aangeerfd), door erfaius
file.
acquit-J. r par
heritage , pe,t- succession.
Aaneenbinden, b. w. (ik bond aaneen,heb aaneenelangeertde
wapenen , acmes de succession. Aangedrfgebonden), Tier , attacker ensemble ,jeina
ondeugd,
vice lididditaire. fig. Het
(eeniging.
dre ; zie Zemenbinden.
gebeurt met altoos , dat de zoon eijns vaAaneenbinding , yr. zie Zamenbinding , Ver.
elaneanbrengen, zie Aaneenvoegen.
ciers deugden aanertt, it n'art ive pas tonAaneendoen , b. w. (ik deed aan cen , heb
fours, que les vertus du pere passent au
ills. Die ziekte heett hij van zijuen vader
aaneengedaan) , joindre ensemble.
aangelir,'d , it tient cette :naiad/8 de
Aaneentianfen, b. w. (ik flanste aan een , heb
aaneengeilanst) , flordig aan elkander naaijen,
son pare.
faufiler,
vastmaken,
, attacker a la hate; Aanervmg, yr. succession par heritage.
fig. Vijf of zee zinfneden, welke hij aan- Aantluiten , b. w. (ik 'loot aan, heb aangeflo.
ten), uitjouwen, liner , sillier.
g et/gala/1st had, maakten de ganfehe redevoering nit, cinq ou six passages qu'il Aanfiui Ling , y r. zie Uitfluiting, Uitjouwing.
avoit cousus ensemble, falsoient tout Aanfokken, b. w. (ik fokte aan, Leb aangoe
fokc), de y oortteling van Yee beaorderen,
son discours.
nourrir,, eleven (du betail , de la voiaille).
Aaneengebonden, verl. deelw.van Aaneenlainden.
Aaneengebragt, verl. dw. van Aaneenbrengen, Aanfokking , yr. action a' itever , de nour, it
(du betail, de la volaille).
Aaneengedaan, verl. dw. van Aaneenduen.
Aaneengeregen, verl. dw. van Aaneenrijgen.
Aangaaf, aangave, aangitt , vr. verklaging , dinonciation, dilation; fig. — , opgave ,
Aaneengroeiiing , yr. der vaste deelen van het
rnenfchelijke ligchaam , die te voren gelcheideclaration.
den waren , (in de geneesk.); (in de na- Aangaan , o. w. (ik ging aan, ben en heb aangegaan), approcher a pied. Zij komen
tuurk.) vereeniging, coalescence.
reeds —, its en elles s'approchent 1144.
Aaneenhangen, o. w. (ik hing aaneen , heb
aaneengehangen), etre attaché oil lie Pun
Op iemand of
, s'avancer vers q. q.
l'autre, ensemble; zie Zamenhangen.
ou q. ch. —, rasfer gaan dan gewoonlijk ,
Aaneenhechten, b. w. (ik hechtte aaneen, heb
avancer,, marcher plus vice qu'a Pordi•
aaneengehecht) , attacker ensemble, joinnaire, doubler le pas. Gij moot wat —,
dre, coudre ensemble.
11 feint marcher sin peu plus vice ;
faut volts depicher.
Aaneenhechting, y r. action d'attacher, de join, ergens heen gaandre , de cor4dre ensemble, jonction, liaison.
de, nog eerie noodfchap doen. Naar de fchool
gaande , kunt gij bij den kieermaker —,
Aaneenketenen, b. w.
ketende. aaneen,
allant a Pecole , vous pouvez passer chez
heb aaneengeketend), enchainer.
le tailleur. bij hen, aangaande , vond ik
Aaneenketening, yr. het aaneenketenen, enhens niet te huts , en passant chez lui je
chaiaement, m. zie Aaneenfchakeling.
ne le trouyai pas au
a la maison.
Aaneenknoo pen , b. w. (ik knoopte aaneen ,
heb aaneengeknoopt), Tier, nosier, bon.
betreffen , concerner,, toucher , regarConner ensemble.
der. Voor zoo verre mij aangaat , quant a
moi , quanta ce qui me concerne. 1k
Aaneenknooping, yr. action de nosier , Tier,
Itel een groot belang m al , wat uwe familie
boutonner ensemble.
aangaat, je prenas beaucoup de part a
Aaneenlasfchen, b. w. (ik laschte aaneen,
heb aaneengelascht) , zie Aaneennechten.
tout ce qui touche votre families Dat
gaat mij diet aan, cola ne me regarde, ne
A aneenlijmen , b. w. (ik lijmde aaneen, heb
m'interesse, pas. Wat gaat dat mij aan ?
aaneengelii In d) , caller ensemble.
qu'est-ce que cola me fait? que m'impors.
Aaneenlijming , y r. action de coller ensemble.
Aaneennaaijen , b. w. (ik naaide aaneen, heb
to ? fig. Hij goat mij niets aan (hij is niet
aaneengenaaid), coudre ensemble.
met mij vermaagfchapc), it ne m'est de
Aaneennaaijing, y r. action de coudre ensemble.
rien. — beginnen, commencer. kv anneer
Aaneenrijgen, b. w. (ik reeg aaneen , heb
zal het fink (fehouwipel)
? la piece
quand commencera-t-elle?
aaneengeregen), faufiler ensemble.
yuur vatten , begmnen CC branden, s'allumer,prenAaneenrnging, ve, action de faufiler ensemble.
vs. (ik ecaakelde aaneen ,
Aaneenichakelen,
dre feu, s'embtaser, s'enflammer. Die
heb aaneengefchakeld) , aaneenketeneu , enkolen zullen nice — , ces charbons ne s'al
chainer.
lumeront pas, ne prendront pas feu. —,
Aaneenfehak_eling, yr. enchainement , m.; fig.
mogelejk zijn, etre possible. Twee dingen
te gelijk doen, gaat niet aan , it n'est pas
liaison. Eene goede gefchiedenis behoort
ons de ware — der gebeurtenisfen duidelijk
possible de faire deux choses a la fois.
Dat gaat niet aan (is onbetamelijk), cela ne
te vertoonen , sine bonne histoire dolt nous
faire voir clairement le veritable en
va pas. —, tamelijk, middelmatig, niet nitchainement des ivenements. De — der
nemend good zijn. Dat fchrift gaat nog al
fpreekwijzen, deelen eener rede, la liaison
aan, cette ecriture est passable. Zijn verdes phrases , des parties d'un discours.
lies gaat nog at aan, sa perte n'est pas tress
considerable. —, geleden kunnen warden,
--- der beenderen ( in de ontleedk.) sym, (in de leerk.) zie Verband.
phise.
verdragelijk zijn. Dat kan zoo Met langer
(in de welfp.) foort van opklineming,
cola n'est plus supportable. (Zeew.)—,
concatenation.
releicher, toucher ; fig. op iemand of iets
Aaneenfpijkeren ,
w. (ik fpijkerde aaneen
—, vertrouwen hebben , se fier a q. q. en
heb aancengefpijkerd)
q. ch. —, kijven, razen , fulminer , tem.
clouer ensemble,
clouant.
peter. Hij ging vreesfelijk aan op hem,
joindre

ful.
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fa hnine: etrangement contra ltsi ; Lam.
Dit wijf ging aan , als of zij bezeten was ,
cette femme fit un charivari de possidee.
b. w. ergens in met iemand overeenkomen, s'arranger avec q. q., faire un
traite. Eenen koon — fitinen, maken),
conclure, faire un rnarche Die koop zal
niet
ce marche ne teussira pas. Een
huwelijk —, se marier.
ondernemen,
wagen , entreprendre , hasarder.
Aangaande , voorz nopens , betrefrende, coneernant , regardaid t , touchant , pour,
quant a, relativement a, pour ce qui regarde, etc. ; als regenw. deeiw. zie Aangaan.
Aangang, m. als : Hij kwam gevallig op den
toen zij bij elkander itonden , le hasard
youlut qu'il survint, quand ils etoient
ensemble. (Zeew.), maken , cingler,cou.
rir; zie Aanvang.
Aangapen , b. w. (ik gaapte aan , heb aange.
gaapt), met opene oogen , met eenvoudige
verwondering, met eenen opgefperden mond
aanzien, aankijken, regarder a bouche ou.
verse ou biante , bayer.
Aangave, zie Aangaaf.
Aangebeden, verl. dw. van Aanbidden.
Aangebeten , verl. dw. van Aanbijten.
Aangebieven, veil. dw. van Aanblijven.
Aangeblonken, verl. dw. van Aanblinken.
.Aangeboden , verl. dw. van Aanbieden.
Aangebogen , verl. dw. van Aanbuigen.
Aangebonden , vent. dw. van Aanbinden.
Aangeboren, b. n. door geboorte verkregen,
natuurlijk eigen, naturel , le , inni, e,
infus, e. De —e zwartheid der kraaijen
la noirceur naturelle des corneilles. Die
kwaal is hem —, it a cette indisposition
des sa naissance. Dit zijn — eigenfchappen, ce sons des qualites innees. Eene
(ingefchapene) wijsheid, une sagesse infuse. (In de regtsg ), De — wen, la loi naturelle ; (in de wijsb.), De —e begrippen
of denkbeelden, les idees inneer.
Aangebragt, ved. dw. van A anbreneen.
Aangebroken, veri. dw. van Aanbreken.
b
Aangedaan , verl. dw. van Aandoen.
Aangeireven, verl. do'. van Aandrijven.
Aangedrongen , verl. dw. van Aandringen.
Aangeeffter, zie Aangever.
Aangefloten,
dw. van Aanfluiten.
Aangegleden, verl. dw. van Aanglijden.
Aangeg,lommen, vent. dw. van Aanglimmen.
Aangegoten, verl. dw. van Aangieteu.
Aangegrepen, verl. dw. van Aangrijpen.
Aangebad , verl. dw. van Aanhebben.
Aangehegen,aangebijgd,verl.dw. van Aanhijgen.
Aangehefchen en aangehijscht, y en/. dw. van
Aanhijfchen.
Aangeheven, verl. dw. van Aanheffen.
Aangeholpen, verl. dw. van Aanhelpen.
Aangekeken, ved. dw. van Aankijken.
Aangeknepen, y en. dot. van Aangrijpen.
Aangekocht, ved. dw. van Aankoopen.
Aangekregen, verl. dw. van Aankrijgen.
Aangekreten, y en. dw. van Aankrijten.
Aangekroden, aangekrooijen en aangekruid
verl. dw. van Aankruijen.
Aangekropen, y eti. dw. van Aankruipen.
Aangelegen, verl. dw. van Aanliggen.
Aangelegen, b. n. fig. van belang, gewigt, waarde,
important, qui tient a coeur, touche le
coeur, qui est d'importance. Lich iets zijn
lacen , prendre a coeur, avoir a coeur
une affaire, s'interesser dans une
re, prendre de l'interét a sine afaire,
prendre s p in de q. ch.; zie het Fr.Nederd.
Vie deal op pag. 571 bij Importer.
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Aangelegenheid , y r. belang gewigt a vraarde,
importance, f. poids ,interet, m. Eene zaak
une affaire de grande im.
van groote
portance d'un grand poids. gezag,
aanzien. Len fchrijver van die —, un auteur aussi respectable. De zaak is van sneer
— (gewigt), dan men geloofc l'afaire est
de plus d'imporrance qu'on ne croft. Dat
is eene onderneming van — (belang), c'est
une entrepri.se d'importance.
Aangeleid, verl. dw. van Aanleggen en Aan.
leiden.
Aangemerkt, voegw. zie Gemerkt, v. dw. van
Aaninerken.
bevallig,
Aangenaam , b. n. agreable.
bekoorlijk, liefelijk , plaisant, e char.
mane, e, delicieux, se, doux, ce, suave.
Men moet het nuttige de voorkeur geven
boven het aangename a it faut preferer l'utile a Pagreable. Het is niet u altijd
bier to vinden, it n'est pas plaisant de
"out trouver toujotirs ici. Een seer —
onderhoud, une conversation agreable.
Een —e (liefelijke) reek, une odeursuave,
douce.
Aangenaamheid, y r. agrement, bon air, Alai.
cir, m, douceur, bonne grdce, f.
Aangenamelijk , bijw. agreablement , etc.
Aangenomen , verl dw. van Aannemen ; voegw.
vooronderfteld , suppose. —, het ware
zoo , su ppose que tel tat le car , etc.
Aangeprezen, verl. dw. van Aaeprijzen.
Aangereden, verl dw. van Aanriiden.
Aangeregen, veil. dw. van Aaerijgen.
Aangefchenen, veil. dw. van Aanfchijnen.
Aangefehoten, vent. dw. van Aanfchieten.
Aangefchoven, verl. dw. van Aanichuiven.
Aangefchreven , verl. dw. van Aanfchrijven.
Aang-eflagen , verl. dw. van Aanflaan.
Aangeflepen, verl. dw. van Aaufltjpen.
Aangeflopen, verl. dw. van Aanfluipen.
Aangefloten, verl. dw. van Aanfluiten.
Aangefmeten, veil. dw. van Aanflaijten.
Aangefmolten , veri. dw. van Aanfmelten.
Aangefpogen, verl. al V. van Aanfpugen.
Aangefproken, verl. dw. van Aanfpreken.
Aangefponnen, verl. dw. van Aanlpinnen.
Aangeftoken , verl. dw. van Aanfteken.
Aangeftoven, verl. dw. van Aaeftniven.
Aangeftorven, verl. dw. van Aanfterven.
Aangeftreken, verl. dw. van Aanftrijken.
Aangetegen , aangetijgd, verl. dw. van Aantijgen.
Aangetogcn, verl. dw. van het veroud. werkwe
Aantiegen , aantuigen , (aantrekken ,) als :hij
had zijne kleederen nog niet (aangetrok.
ken), it n'avoit pas encore mis ses ha.
bits; it ne s'etoit pas encore habilld;
fig. —
aangehaald, bijgebragt, cite, e
allegui , e.
Aangetroffen, verl. dw. van Aantreffen.
Aangetrokken, verl, dw. van Aantrekken.
Aangeven, b. w. (ik gaf aan, heb aangegeven) , aanlangen, aanreiken , hetgeenonder bet
bereik is, en voor de hand ligt , passer.
Wilt gij mij dat boek, , het zoutvat, eens— ?
voulez-vous un pee Me passer ce livre, la
saliere? fig. Op her klavier eenen soon
, toucher un ton du clavecin pour fatre accorder les autres instruments, (ook,
naardien daartoe gemeenlijk de A-togn gebe.
zigd words, faire prendre l'a ;ni-la du
concert). Van daar : Den toon in een gedonner le ton a la conversazelfchap
tion. —, bij den tol melden, declarer
la douane.
verklagen, denoncer ; zie
Aanbrengen Verklikken.
Aangeeffter, yr. die aangeefr,
Aangever
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(*dui qui passe une declaration, qui di. Aanglinsteren , o. w. (ik glinsterde aan, hcb
denoncia•
Clare, etc. —, verklager, m.
anne-eglinsterd), reluire aux yells.
teur,, indicateur. Aangeefiler,, y r. ddnon. Aangl'oeijen, b. en o. w. (ik gloeide aan , heb
ciatrice , indicatrice ; zie Aanbrenger.
en ben aangegioeid), allumer,, mettre en
Aangeving , y r. action de passer q. ch. 4 q.
feu; s'enflammer,, s'embraser.
q., declaration a la douane , dinoncia- Aangooiien , b. w. (ik gooicie aan, heb aan•
tion, dilation. —, (in de pr.) aangifte
gegooid) , feter vers; zie Aanwerpen.
der waren . die buiten 's lands gaan , depri , Aangorden , b. w. (ik gordde van, heb aangem . zie Verklikking.
gord), ceindre. Den degen —, ceindre Tepee.
Aatigevlochten, verl. dw. van Aanvlechten.
Aangording ... y r. action de ceindre.
Aangevlogen, veil. dw. van Aanvliegen.
Aangluren, b. w. (ik gluurde aan, heb aangeAangevloten , veil. dw. van Aanvlieten.
giuurd), regarder en lorgnant ou a la de.
Aangevochten, veil. dw. van Aanvechten.
robde ; zie Giuren , Begluren , Aanlonken.
ikangevroren , verl. dw. van Aan y riezen.
Aangraauwen, b. w. zie Toegraauwen, toeAangewreven, aangevreven, veil. dw. van Aanf' ilaauwen .
wri;ven.
Aangreniken , zie Grinniken.
Aangeweest, veil. dw. van Aanwezen , Aanzijn. Aangrenzen, o. w. (ik grenEde aan, heb aan.
Aangewend , veil. dw. van Aanwennen en
gegrensd), aanliggen , confiner avec , 4 q.
Aanwenden.
ch.; aboutir 4 q. ch., etre adjacent ou
Aangewezen , \refl. dw. van Aanwijzen.
limitrophe de q. ch.; avoisiner q. ch.
Aangewonden, veil. dw. van Aanwinnen.
etre contign, e, a q. ch. Frankrijk grenst
Aangewonnen, veil. dw. van Aanwinnen.
tegen Spanje aan, la France confine avec , a
Aangeworpen , veil. dw. van Amwerpen•
I'Espagne, est adjacente ou limitrophe
Aangeworven, veil. dw. van Aanwerven.
de PEspagne, contigui a l'Espagne, avoi.
Aangewreven, veil. dw. van Aanwrijven.
sine l'Espagne.
Aangewrocht, veil. dw. van Aanwerken, (het' Aangrenzend, b. n. aanpalend, adjacent , e,
welk oudtijds ongelijkvl. was).
voisin, e, limitrophe, aboutissant, e ,
Aaligezeid, (aangezegd,) veil. dw. van Aanattenant , e. contigu, e.
zeggen.
Aangrenzing , y r. contiguiti. —, belending ,
.
Aangezetcn, veil. dw. van Aanzitten.
avoisinement, en. —, grenzen, confins, th.p/.
..eangezien, y eti. dw. van Aanzien.
Aangrijnzen , b. w. (ik grijnsde aan, heb aanAangezien , voegw. alzoo, naardien , vermits,
gegrijnsd ), leelijke gezigten trekken , gridewiji, enz., vu que, attendu que, puis'tracer, faire la grimace a q. q. —, knargee , parceque. — de zaak zoo is, pais.
fen (op de tanden), grincer (les dents).
que la chose est ainsi. —, (vermits) de Aangrijnzer, m. grinceur, m. Aangrijnsfter,2
gelegenheid zich daartoe aanbiedt, vu que
y r. grinciàre, f.
l'occasion s'y prisente.
Aangrijnzing , Yr. grimace. — , knarfing ,.
Aangezigt , 0. aanzigt , gezigt , gelaat ,
grincement , m. action de faire des grivisage , in. face, figure , vue , f. Een
maces a q. q.
fchoon —, tone belle figure (un beau visage). Aangrijpen , b. w. (ik greep aan, heb aangeesden zag op zijn — het misnoegen, verdriet,
grepen) , aanvatten , aan, alien , saisir , em.
on vit sur sa figure le mócontenternent.
poigner,, prendre , mettre la main a ,sur q.
lk ken hem van —,, je de eonnois de vue.
ch., attaquer, assaillir. Hij greep eenen
Van — tot —, de face a face. Eene free
itok , it saisit an baton. Hij greep hem aan
in het —, une balafre, une estafilade a
(pakte hem bij den arm), it l'empoigna par
i3 figure. lk heb het hem in het — (zonle bras. Hij greep , vatte hem bij het haar,
der bewimpeling) gezegd, je le lui ai dit
id le prit par les cheveux. Den viand van
cn face, a son nez, a sa barbe. Voor het
ter zijde —, (aanvallen) prendre l'ennemi
— tier ganfche wereld , a la face de Puns%
en jianc. Grijp, (vat , raak) dit ijzer niet
-versa fig. Wilt gij het rnij in mijn — (onaan, het is beet , ne touchez pas ce fir,
befchaamd) heeten liegen ? seriez.rous as •it est chaud. Hij grijpt sties verkeerd aan,
scz effronte pour m'en donner le demen
il fait tout a rebours. Her vnur heeft de
ti ? lemand eene fnede in het — geven,
fchuur reeds aangegrepen , le feu a déjà
(wijten), imputer a q. q. une faute qu'il
pris a la grange, gagne la grange. ie•
a commise. fpr. w. jeter le chat aux
!nand met Woorden —, (aanvallen, beleedijambes de q. q. Die zijnen neus I -client-It,
gen), attaquer q. q. de paroles , injurier
q. q. fig. Likander met woorden — , se prenfchendt zijn —, de blame qu'un parent
jete sur an de ses proches , retombe sur
die de paroles. De eer, den goeden naam
Jui-meme ; c'est s'atracher , se couper le
van iemand —, attaquer Phonneur,, la rd.
nez pour fire dipit a son visage.
putation de q. q., outrager q. q. en son
Aangezigtkunde , zie Gelaatkunde.
honneur ; fig. De koorts heeft hem gewel.Aangezochr, v. dw. van Aanzocken.
dig aangegrepen (verzwakt), la py re l'a
ekaneezwoilen, 1. dw. van Aanzwellen.
fort travaille, affaibli, epuise , abattu.
Aangezwornmee , v. dw. van Aanzwemmen.
Eene zaak wei — (aanvatten) , empaumer une
Aangieten, b. w. (ik goot aan, hub aangegoafraire. lemand bij zijne zwakke zijde —,
prendre q. q. par son faible. Deze artfenij
ten), joindre a q. ch. par la fonte, men.
ar,, eerier contre ; fig. fam. Dit kleed is, grijpt de born aan, cette medecine affecte
-a1:, of her u aangegoten was, cet habit semla poitrine. Telkens — , (door aanvallen
hie etre colló sur votre corps.
vermoeijen) harceler. Zich —, z;jn niter.A.angiting , vr. action de joindre q. ch. par
Ile best doen , s'evertuer, s'eforcerjaire
la fonts, jonction au moyen de la fonte.
an effort.
Aangift, Lie Aaegave.
Aangrijpend,. b. n. aanvallend, offensif, ive,
Aangiij den , o. w. (ik bleed aan, heb en ben aanagressif, tve. Een — (aanvallend) leger,,
gegleden) , approcher , arriver en glissant. 1 line armde offensive. (seer, attaquant.
IN anglimmen , 0, w. (he t glom aan, is aange- Aangrijper, in. aanvallen, assaillant, ogres.
gemernen), vuur vatten, s'allumer,press. Aangrijping, vr. attaque, action d'attaquer.
dre feu, s'enfica.mer, s'embraser.
—, aanraking, attouchement, tit.
Aan.
I
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Aangrirnmen, b. w. (ik grimde aan, heb aanbet in beflag nemen door to1tation.
7,egrimd), cen ftuursch gelaat hebben , donbedienden, saisie.
ner des marques 14e colere a q. q.; jcter Aanhalingsteekenen, o.meerv.guillemeas,
tin regard de colere sur q. q.
zuur Aanhang, m. partij, parti, m. cabale,
zien, rechigner.
faction , secte , f. Zich eenen — waken,
aangroeijing, vr. aanwas, acse faire un parts, des partisans, secta.
Aangroei,
croissement, tn. augmentation, crue , f.
tears, adherents, suppots tn. pl.
progres, tn. —, uitwas aan het Yleeseh, Aanhangen , b. en o. w. (ik bing aan, heb
aangehangen), aan lets hangen , aan lets
(in de geneesk.) excroissance.
Aangroeijen, o. W. (ik groeide aan, ben aanhangende zijn, pendre a q ch. — , op
gegroeid), opgroeijeti, toenemen, grooter
iemands zijde, van zijn gevoelen zijn , hem
worden, croitre, accroitre, graaidir. Dat
navolgen, s'attacher a q. q., adherer q.
kind is veel aangegroeid, (grooter geworden),
q., titre partisan, sectateur de q. q.;
cet enfant a beaucoup grand! ; fig ook
fig. —, se ressentir de q. ch. Zijn dood.
zal mij nog tang — (ik zal er nog lang gea
augmenter,
Zijn Yermogen is
bij zijne minderjarig,heid fchoon aangegroeid
voel van hebben), je me ressentirai long(veel toegenomen) , sa fortune s'est beautemps de sa mart. fpr. w. De kat de bet
coup accrue , s'est bien augmentee , pen—, zie Aanbinden.
dant sa minorite. —, aanwasfen, in het Aanhangend , b. n. accessoire.
groeijen met jets vereenigd worden. Tocn Aanlianger,m.Aanhangfter, yr, partisan, sect a-.
Islets de koe opende , vond men, dat zij teur,adherent,suppotoartisanne,sectatrice
was aangegroeid , en ouvrant la vache, on Aanhangig, b. n. in twist, en litige.
trouva que le potimon adheroit aux cotes, Aanhanging,yr.aankleying,inherence,adherenee
Dit paaad is aangegroeid, ce cheval fait la Aanhangfel, o. ce qui pend a q. ch. —, bij.
voegfel van letterkundige werken , supplecorde. De aangegroeide buid van het oog,
silent, tn. appendice, f —, op eenen
(in de ontleedk.), la conjonction, lament.
terften wil of testament, codicille,m.; fig.
brane conjonctive de l'aeil.
bijvuegfel, bijkomende zaak, accessoire,
Aangrornmen , b. w. (ik gromde aan, heb aan•
—, in de leerk., hetgene, dat men ter
gegromd), tegen eenen anderen grommen,
verfterking der aangevoerde reden, ten o.
grander centre q. q. De beer begon hem
vervloede er nog bijvoegt, corollaire , m.
aan to grommen, Pours commence;
gronAanhebben, b. w. (ik had aan, heb aange•
der centre lui ; zie Toegraauwen.
had), porter, avoir (sur son corps). ZijAangromming, yr. bekijving, gronderie.
avoir , avoir tnis, set
ne kleederen
Aanhaken, b. w. (ik haakte aan, heb aangehaakt) , aan eenen hack vastmaken , accro.
habits , titre habille. Wat beeft hij aan ?
cher , pendre a un crochet. —, fcheepsw.
qu'a-t-il, que -porte-t-11 sur son corps?
etre chausse ; zie
vaethouden met den bootshaak, gaffer.
Schoenen en koufen
Omhebben; fig. Wat hebt gij er aan ? (was
Aanhaking, yr. het hangen blijven , accroche.
merit, m.
voordeel geeft u dat?) quel profit vont
Aanhalcn, b. w. (ik haalde aan , heb aange.
en reviendra.t.il? fam. (in het fpelen),
haald), naar zich toetrekken, attirer a soi ;
een markje
(verloren hebben), avoir
fig. door beleefdhcid, gedienftigheid adnlokperdu tine marque. 1k heb niets aan, je
ken, tot zich trekken, allicher, attirer,
n'ai perdu ancune marque.
gagner par des provenances. stijf aan. of Aanhechten, b. w. (ik hechtte aan, heb aintoehalen , toetrekken, serrer,, resserrcr.
gehecht), aan jets vastmaken, joindre 4
Baal lien knoop wat meet aan, res.q. ch., attacher, annexer.
(fcheepsw.) Aanbeehter, m. Aanhechtiter, va. celui,celle
cerrez un pea ce noeud.
poser sur tine corde; de
een touw
qui attache , joint.
boeilijnen —, haler sur les boulines. De Aanbechting, yr. action de joindre, d'attacher,
fchoten —, border les icoutes. De braamjonctien.
zeilfchoten
, accoster les perroquets. Aanhef, .m. Aanheffing, yr. het begin (van een
Touwwerk
pousser stir un manoeuvre ;
zangfluk) , intonation (d'une piece de
chant). De aanhef is to boog, cette into.
—, in beflag nemen. saisir,, arreter. Er
zijn veel fmokkelgoederen aangehaald, les
nation est trop haute; fig. —, begin,
tiouaniers ont saisi beaucoup de contreaauvsng, inleiding eener redevoering., yr.
bijhalen, aanfehaffen, entrete- I exorde d'un discours ;
, eerffe flag,
bandes.
nir, soutenir. Daar is geen — aan zoo
wore of zet in zekere fpelen, debut.
veel kosten, 11 n'y a pas tnoyen de saute. Aanheffen, b. w. (ik hief aan, heb aangehc.
tar tans de depenses, de faire face a
y en). Fen geestelijk lied, eenen pfalm —,
bijbrengen, aan y oetaut de depenses.
(inzetten, aangeven)entonner tin cantique,
tin pseaulne.
beginnen, eene redevoca
ren, citer, alleguer, faire mention. De
nude fchrijvers — 7 citer , alleguer les anring , enz., commencer un discotirs.
aanftrepen , merken, Aanheffer,
(lens auteurs.
Aanheffter, yr. celui cells
aanteekenen, marquer. Gij nicest die pos.
qui entonne fin pieaume , etc.
vows deviez mar- Aanheffing, yr. (in eenen zang), intonation.
ten op de rekening
quer ces articles au compte.
Aanheften, zie Aanhechten.
Aanlialer, m. bijbrcnger van eene fpreuk, al- Aanhelpen, b. w. (ik hielp
heb aange.
legateur ; zie Verklikker.
bolpen), helpen aandoen. Laat mij u den
Aanhaling, b. n. aanvallig, aanlokkelijk, van.
rok — (helpen aandoen), que je ions aide
lokkend, aantrekkend , attrayant , ()Hia mettre votre habit.
geant.
voorkomend,beleefd,priyenant, Aanhijgen , o. w. (ik hijgde of heeg aan , heb
engageant, attirant.
aangehijgd of aangeliegen), zie Hijeen.
Aanhaligheid, Yr. aanvalligheid, humour of. Aanhijfchen, b. w. ik (heesch of hijschte aan
ficieuse, action d'attirer a soi par des
lieb aangehefchen of aangehijscht) , zie
manieres provenances, officieuses.
Hijfcheu.
Aanhaling, yr. action d'at t irer.
bija Aanhitfen, b. w. (ik bitfle aan , hcb aange.
brenging van eene fpreuk, allegation,
hirst), optioken , heat waken, tot greed of
A5
kwaad
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zal nog lang -, it faudret encore Lien du
aanzetten , inciter, pousser,, anitemps. -, vasthangen am iets, tenir 4 q. ch.
finer, exciter, instiguer. Het y olk tot
-, (zeew.) naar eerie plaats, porter vert un
de deugd, tot oproer - , inciter le peuple
endroit. Een touwwerk -, a;narrer un
a la vertu, a la revolte. Hij is daartoe
manoeuvre. —, (met vieren) tenir bon.
door zijnen broeder aangehitst, opgettookt ,
it a e1e instigud par son frhre. Eenen Aanhoudend, b. n. onophoudelajk, gedurig,
hond op iemand —, haler un citien sur q. ' geiladig, continuel, le, continu, e, qui
dure. Zen - gerals , un bruit continuel.
q. Twee vijanden tegeu elkander —, aDe -e droogte heeft aan de aardvruchten veel
charner deux ennemis.
nadeel toegebragc, la secheresse continuAanhitfend , b. n. excitatif, ive.
elle a fat: beaucoup de mal aux fruits
Aanhitler, m. Aarillicsder,, vr. instigateur,
de terre. Eerie -e koorts, une Pyre
instigatrice. Lai is daarvan de - of aancontinue.
Tien dagen - (flea achtereenitooklter geweesc, elle en a etc instigavolgende dagen) regen, dix fours continuo
trice zie Opitoker.
de pluie; bijw. continuellement.
Aanhitiing, y r. opftoking, instigation, incitation, impulston. i-lij heefc het op de Aanhouder, in. Aanhouditer, vr. om iets, celui, cello qui persevere, insiste sur q. ch.
- van uwen brooder gedaan, il l'a fait a
persiste dawns, continue q. ch. zie Volharder.
Pinstization de votre frere.
fpr. w. De - wilt, avec de la pailAanhoogen , b. w. (ik hoogde aan, heb aanence on vient au bout de tout ; tout vient
gehoogd) , hooger maken , verhoogen, haws4 point pour qui snit attendre. -, van
ser , rehausser rendre plus haut. Eenen
dieven , heler reedieur de voleurs. -, be
muur - (ophaien), hausser, rehausser une
ilagnemer,, saisissant.
(gehuopt), zie Ophoopen.
muraille
Aanhoopen, b. w. (ik hoopte aan, heb aan- Aanhouding , yr. continue, continuation,
zie Volharding, voortduring. -, het in beAanhoorder, m. toehoorder, luisceraar, auflag nemen. arrét,
nt.
saisie,
f, etc.
, deouteur.
di
Aufhouren, b. en o. w. (ik hoorde aan, heb Aanhuwen, b. w. (ik huwde aan, heb aangehuwd), s'allier par mariage.
aangehoord), naar iemand of iets hooren ,
luisteren, icouter, priter l'oreil'e, ouir. Aanhuwing, yr. alliance par mariage.
Hij wilde mij niet eens -, il ire vouloit Aanjagen, b. en o. w. (ik jaagde of joeg aan,
heb aangejaagct), aandrijven, presser ; fai..
pas seulement rn'ecoutei. -, zie Toebere avancer, aller plus vote. Jaag (drijf)
hooren.
de koetjen wat aan, faites avancer les
Aanhoorig , b. n. toebehoorend, appartevaches; fig. lemand eenen fchrik -, fai.
nant, e.; weer gebruikelijk in: lemands aanre
pear 4 q. q., Pepouvanter. -, herla
famine,
(la
liaison)
de
q.\
hoorigen ,
\vaarts jagen , ihel herwaarcs rijden. Zij
q.; les parents.
kwamen vliegend -, ils venoient a nous
Aanhuoring, yr. toeluistering , action d'ecouvenire 4 terre ils arrivoient a bride abatter, de pricer Poreille. -, verhooring
tae , en grandehdte. -, herwaarts jagen van
van getuigen , audition des ternoins.
De fehuit
eene treitfchuit, foeller jagen.
Aanhoorder, yr. cello qui dcoute.
kwatn
lan g
' zaam —, la barque approchoit
.Aanhouden , b. w. (ik hield aan, heb
lentement.
Schipper,
hat
wat
-, capi•
aangehouden), naar zich toehoudea , retetame , faites plus avancer le garcon.
air. cloud den coon: wat aan , retenez un
pea la bride. - blijven , aanhebbea, gar. Aanjuichen, b. w. zie Juiehen , Toejuichen.
der. Wilt gij owe broek - ? voulez-vous Aankauten, (zit',) wederk. w. (ik kantte mij aan,
heb mij aangeaant), zieh verzetten, s'oppoe.
garder votre culotte ? -, in beflag ne.
ser. t-lij heeft zich tegen de uitvoeiing van
saisir. Slaikguederen -, saisir des
men,
het vonnis aangekant, (verzet) it s'est opcentrebandes. -, belecten voort to gaan ,
pose a Pexicution du jugement.
vasdiuuLlen , in liechterns nemen , arri:er,,
Alle rei- Aankan:ing , y r. tegenkanting, opposition.
ire
prisounicr,
emprisonner.
fa
zigers werdan op last der regering aange. Aankijken, b. w (ik keek aan, heb aangeke,
ken), regarder, contempler. Sterk -,fixer.
!louden, toes les Voyageurs furent arritea par ordre doe gouvernement. _ , op- Aanalage, zie Aanalagt.
houlen, verbergen, reedier.
Jieven -, Aaukiagen, b. W. (ik klaagde aan, heb aangeklaagd), befchuldigen , accuser. Ziin pi,.
verhelea, reedier des voleurs. -, met
weten klaagt hem daarover aan, sa conscien.
houdcu voortgaan, continuer. Wilt gij de
ce
lui en fait des reproches. lemand bij
.
vons
voulez
continuer la gacourant
-?
het geregc —, deferer q. q. en justice.
zette? -, verzoekett om lets, solliciter,
Geregtelijk -, dinoncer.
demander q. es. Hij heeft oil cen anibt
Aankiager,, m. Aanklaagiter,, yr. befchuldiger,
aangehonden, it a sollicza un emploi.
.
accusateur,, accusatrice. —, (voor het
-, op sets aaudringen, eon verzoek dringeregt) dilateur, ailatrice; denoncia,„
g e ed herhalen, insister sur q. ch.; persistour, ainonciatrsce.
ter a, dans q. ch. etc. lk heb het op
Aanklagt
, aanklage, aanklaging , y r. befehulzijn clerk - niet kunnen weigeren , je n'ai
diging. , accusation. Geregtehjke —, di.
pia ie refuser 4 sos fortes instances. Om
nenciavon, dilation. —, tnernorie, welke
C L;l1 meisje —, rrehercher une file en made befcholdiging vervat, acts d'accusation.
riage. Ic:mand tut iet: _, porter, ageiear,
b. w. (ik ,klampte aan, heb aano.
w.
Aanklampen,
q.
a
q. ch. —,
pousser, obliger q.
geklampt), zeew. -, aan boord liggen, en-eau eerie plaata aanleggen , s'arreter. De
accrocher,
aborder, aramner; -,
teren,
fchuit zal liter -, la barque s'arritera
met !dampen verflereen, aeciamper. Eenen
lei. -, vouetduren of suet iecs voort
mast met klampen vertterken, acclampler un
gaan, volharden , continuer , persi-irer.
mdt.fig. lemand - (zich ongevraagd bit iemand
De regen blijtt nog -, la plait continue
vervoegen) , accoster q. q., _pine de now.
encore. g ent aanhoudende koorts, unefiêvre
veau la mime proposition, la mime decontinue. Hij houdc aan, (volhardc) in het
mande qui a deja ice refusee, on sur la
gebed , it persivare dans la pridre. Met
quelle on n'a tat cu de reponse positive.
continuer a chanter. -,duren, het
ziugen
-,
Aankwaad
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Aanklamping, zie Entering.
aanvanger,
ge de l iadelescence.
Aankleeden , b. w. (ik kleedde aan, heb aangebcgint to leeten, leerling, disciple q,iti ne
kleed) , ;ernand kle.ecteren aantrekken, ha.
vient que de commencer,commencant
biller , entree des habits a q. q. Zich
prentif, novice.
—, s'habtller, se, vetir. Zij heent zich aan- Aankomen, o. w (ik kwam aan, ben a IngegLkleed, elle s'est habillie. Bleed u ichie.
k,,men), aanlauden. Na atgele2de refs to belijk aan, et,z-vous pt omptement.
iIemner plaatfe aankon en, arriver,, ethos-Aankiceder, rn.
yr. c4lui , tel.
der prendre term De 'loot is aarn;ekoq. q.
le qui
Men be forte est arrivee. In onbelc,nde
Aank!eeding, vr. action d'habillcr.
landen —, aborder en des pays incosinus.
ankleeftel , o. tout cc gut reste attaché
Hoe last sal de fchuit bier —? a q treble
q.
adherent, in.
henie la barque arrivera-t-elle ici? ,
Aanklernmen, b. w. (ik klemde aan, heb aan.
herwaarts koruen s'approcher. 1k zit hen
gekleinu joindre en pincant on en ser-l eads —, je lee vcis deja qui s'approm
rant ; fig. Zijne :g elling met ciuchtige becheat. De zoner komt aan, Pete s'ap.,tro.appuyer sou arptment de prcu.
wijzen
else. De dag komt aan, le four paves concluantes.
roit. out te vertoeven. De fcAuic
Aankleve , vr. aauhangfel
bijvoegfel , aanplagc bier aan te korner' , la barque avoit
hang, accessoire, vs. dependances , f.
la coutume de, itoit accoutunsee h,s'ar
pl. appear tenance , f. 1-lij beeft het
ser ici. Wilt gij tevens bij mij
? vonhuis gekoeht met al zijne — 5 (zijn toebelez-vons venir chez snoi en passant?
hooren), ii a ackete la matson avec touzal nog voor zijn vertrek bij u von:
tes les dependances. De clad met hare —,
verra encore avant son depart, avant fie
Ia ville avec son territoire. fig. Het ge•
partir. Zoocl s. a ik was aangekomen , ging ik
neraalfebap met de — van lien, le generabij hem, aussitiit que j'etois arrive, je
iat avec tout ce qui y appartient.
passai chez mid. toevallen. De VP, ste
Aanklexen, b. en 0. w. (ik kleefde aan, heb
goederen , die hem door erfenis zijn aangeaangeldeefd), aanplakken, colter, attacker
komen, (toegevallen,) les Bien-fords qui
avec de la tolls', de l'empois, etc. etre
lui sent devolus par heritage. —, ovtnrattache, e, e; afficher. fig. —,
komen. Wanneer is hem die ziekte
toegedsau zijn, ergens aan blijven hechten,
komen ? quand est-ce que cette
s'attacher,, s'adonner a g. ch. De we.
lui est survenue , l'a attaque? aan i‘ets
reld
etre attache au monde. Een ge:;omen, verkrijgen. Asia tilt geld is hij
voelen
(bij een gevoelen blijven), s'atniet eerlijk aangekomen, cet argent ne lid
tacher a usse opinion.
est pas whit , survenu honnetetnent.
Aankleving yr. adherence, adhesion. —,
vleescb is zoo duur, (-Tat er geen — aan is,
verkleernheid, devouement,attachement, m.
la viande est si share, gu'il n'y a pas
i'iankloppcn, o. w. (ik klopte aan heb aangemoyen d'en acheter. —, grooter, fter1;er
laopt), aan de deter tikken, :trapper ,k47urworden. Uwe dochter begint aan te k oter a la porte. fig. — aanzoek doen om
men , votre fine continence a deveitir
jets. 1k zal nog eCUS bij hem —, je regrande , a grandir. Gij zijt na de bad en
nouvellerai encore rine fois Ines instanvrij war aangekomen, y ens avez joliment
ces auprês de lui.
iemand pollen, songagne de l'embonpoint apres avoir psis
der. lb Bens bij hem aang,eklopt, je
les bails:. —, in kundigheid toenemezn.
l'ai en pen sonde. Klop eens aan, (ondcr.
Uw soon is in het rekenen veel aanaekozoek cells) of er jets te hopen is, soedez
men, votre fits a fait Bien des progrz's
un pea, s'il y a q. ch. a esperer.
dens he calcul. verzorgd worden. Zijne
Aanklopping Yr. action de jrapp:r,de hour.
kincieren zijn alien goed aangekomen, :;es
ter a la porte.
enfants sent tons bien places, etablis.
Aanklouwen b. w. (ik klouwde aan heb aanlaten — (op iemand verlaten, liegeklouwci) , opklonwen , rdceler, zie Harken.
rusten) , s'en rapporter, s'en remettre
Aanknielen, o. w. (ik knielde aan, heb aanass jugement , a la decision de q. q., se
geknield), s'agencuiller aupres. Zij haareposer sur, etc. UK laat bet er op ,
den ten outaar of altaar aangeknield, its,
bcroep mij op mijnen laatflen brief, fa
elles s'etoient agenovilles, Oes , atspres
Wen rapporte a ma derniere lettre, je
de l'autel.
sn'y refere. lk laat het op uw woord
Aanknijpen, b. w. (ik kneep San, heb aange(ik verlaat mij, bcrust op ow woord)
knepen), zie Toeknijpen.
me repose sur votre parole. 1k wil het
Aanknikken, zie Toeknikken.
daarop laten (wagen) je veux le risAanknoopen , b. w. (ik knoopte aan, heb aanquer,, hasarder. Het is dwaas, sulk Cell
geknoopt) attacker avec ors en plusieurs
beflaan op een blind geluk te laten
boutons, boutonner ensemble, none,- ,lier
est aeraisonable d'abandonner us; tel etaa q. ch., ajouter en brochant. bijblissement a lin coup de hasard ; fig. ,
voegen , ajouter, joindre.. fig. Laat ons
met den derden onbep. perfoon, als: Hee
nog een flesch'i e
komt er nu op aan te weten, it s'agit a
(cirinken), ayons l'autre
bouteille. Het gefprek weder
present de savoir. Bet sal op eene kteirenouer
la conversation, reprendre le discours.
nigheid niet , sine bagatelle de plus ore
Aanknooper,
Aanknoopfter, yr. celui,
mains Wen derangera Tien; ii ne ticncelle qui boutonne ensemble, qui attache
dra pas a eerie bagatelle. Het komt maar
avec des boutons. (semble, etc.
op u aan, it ne depend que de vans; it
Aanknooping, yr. action de boutonner enne tient qu'a eons. Het holm op uw
Aankomeling, in. en y r. een, eene, die aanInk aan, it y va de votre fortune. Het
kornt, one personne qui arrive, etc. nenkomt er mij veel up aan, ii in'importe
years vents, e.
vreemdeling, stranger.
beaucoup. Het komt er mij niet op aan, je
, aankomend (opwasfenci) jongeling of
n'y regarde pas de si press Daarop konit
rneas;e, adolescent, e, jeune garcon ore
het joist aan, c'est lit le noeud de rat.jeune fills en rigs d'adolescence, dans 1'4faire. fig. Ik zoo rnooi ziju aani;ekome.n,
111«

12

AAN

in (lien ik nwen raad gevolgd had, faurai
t line belle equipde, si j'avois snivi
votre conseil. dr at komt het er op aan,
(\lac is er aangelegen) of het mooi of fiecht
w 'der ? qu' importe du beau on du
manyais temps, etc. Op dênen dag moet
u niet
rte faut pas regarder
ti seal jour.
Aankomend , b. n. die groot wordt , zie
A ankomen. een — meisje, une fills qui
commence a se connoitre. toekomend,
p,,ockain , e, qui vient.
Aa , ikomst , vr. arrivde, venue. Zoo dra ik
z i2 ne - vernam , desque j'appris sa venue,
s on arrives. De eerfte — van den Mesfias,
:e premier avenement dam Messie.
ankondigen , b. w. (ik kondigde aan, heb
aangeicoudigd), bekend maken , aanzeggen,
annoncer, denoncer,, declarer, publier.
De dood werd hem aangekond ; gd (aange.
zeg..1), la mort lui fist annoncee. pie geLoorte van den prins werd den volke aan
gekond!gd, /a naissance du prince fut
.publide art people. Geregtelijk
intimer.
toekoms igs te kennen geven , zie
Voorfpenen , Voorzeggen, Voorbeduiden.
flankondigend , b. n. ce qui annonce ; *an,
nonciatif, ive.
ndieer, Aankondigiler, y r. celtii,
cello grci annonce , etc. — der feesten, an.
nonciateur. — van wat goeds, messager
de bonnes nouvelles.
Aankondiging , y r. afkondiging, bekendma•
king, annonce , denonciation, declaration,
publication. De — des oorlogs, la declakennisgeving,
ration de la guerre.
geregtelijke ontbieavertissement, m.
ding, intimation.
Aaekooijen, b. w. (.k kooide aan, heb aPngekooid), bij bockdrukkers, de ,onnen toe.
ilaae , serrer les formes.
acquisition, f.
koop, achat ,
Aankoop,
Aaukoopen, b. w. (ik kocht aan, hob aangekocht), eenigen blijvenden eigendom koopen,
acheter,, acquerir ch. prix d'argent ;
zie lioopen.
/lank )oping, vr. zie Aankoop.
Aankoppelea , b. w. (ik koppelde aan, heb
aangekeppeld), accoupler, apparier,, zie
Koppelen.
A.nkoppeling, vr. accouplement
elankraenmen , zle laramtnen.
(ik kreeg aan, hob aangeelankrijgen,
kregen), eart of urn zich ktejgen , als kleederen, mettre. 1k kart Bien rok niet
je ne puts pas mettre cot habit. —, in
(verliezen),perhut fpelen. Een markje
d y e sine marque au jest.
lankiitee , b. w. (ik kreet aan, heb aangelzrecen), huilen , weenen , fchreijen, pleurae, crier h q. q.
,ilankruiien b. w. (ik krnide,. krood of krooi
a,n, heb aangekruid, aangekroden of aangekrooijen), door k-uijen nader brergen,
approcher par tine brouette , en broustCant , charrier.
elenkruipen, o. (ik kroop aan, ben amigo
avancer en-kropen),hwatsui
ratoant , en se trainant,
w.
(ik kwakte marl , heb,
eAnnkwakken , b. en a.
ben aangekwakt), jeter contre. Hij heeft
hem tegen dens nuns aangekwakc, it l'arete
contre la muraille. Hij is tegen de tafel
aangekwak c , it est tomb' de tout son poids
contre la table.
mkinkweekeling, m. en yr. nourrisson, feline
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Aankweeken , b. w. (ik kweekte aan , heb
aangekweekt) , planten, boomen opkwee.

ken, cultiver, Myer, faire croitre des
plantes, des arbres. fig Jonge lieden —,
elever, donner de l'iducation a de felines gens. De vriendfchap v n iemand
(onderhouden), cultiver,, fomenter rams.tie de q. q.
Aankweeker, m. Aankweekiter, yr. cultivateur , celui, cello qui ef lve,, qui cultive.
Aankwe:king , y r. aautokking, kweekerij, tee.
J- eri] , culture ; fig. —, opvoeding, education. koestering, fomentation. — der
wetenfehappen , culture des sciences.
Aanlagehen, b. w. (ik lachte aan, heb aange.
lagchen), toelagehen , sourire, rare a q.
9. Zij lachte ons vriendelijk aan (of toe),
elle nous sourioit d'un air doux; fig.
Het geluk heeft ons fteeds aaugelagchen
(begunitigd), la fortune nous a toujours
favorises (eis), nous a toujours souri.
Aanlanden, o. w. (ik landde aan, ben aangeland), aan wal komeu, aborder, atter.
rer,, prendre terre, arriver a terre , mettre pied a terre. (zeew.) Binnen
de haven — (aanaomen) , surgir au port.
Aanlanding, vt. aankomst in eene haven, arrivage , rn. zie Landing.
Aanlangen, b. w. (ik laegtie can, heb aange.
lang e), aanreiken, toereiken, donner,tnettre
en mains, tendre , passer.
Aanlanger,
celui qui donne q. ch. en
mains, etc.
(mains, etc.
Aan,anging, y r. action de donner q. ch. en
Aanlappen, b. w. (1k lapse aan, heb aangelapc), ajouter grossterement, coudre
piece a q. ch.
Aanlasfehen , b. w. (ik laachte can , heb aan.
gelaseht) , aannaaijen, aanfmeden , attacher, joindre en cousant, en forgeant.
Papieren , enfiler , attacker ensemble
des papiers.
Aanlasfehing, yr. action d'attacher, d'enfl•
ler, de joindre en cousant, en forgeant.
Aanleeren , b. w. (ik leerde aan, heb aangeleerd),
leeren , zich eigen makeu, apprendre. —,
vorderingen maken, faire des progres dans
qaelque etude, avancer, dans ses etudes.
Aanleering, vr. action de faire des progres
dans q. etude, zie eeering.
Aanleg, m, natuurlijke gefelak , heid vatbaarheid
tot of voor jets, talent, disposition , 1. talent; m. Hij heeft veel — voor de mu•
zijk, it a beancoup de disposition, de ta•
lent, pour, a, la musique.
natuurlijke
ont.
gefchiktheid (wijsb.), aptitude, f.
werp, plan van iets , in de befchrij.
ving fraaije kunft, n, het plan of tie
fcheta , voor tie nitvoeneg van ten kunstftuk , waarin alle wezenhjke deelen van betzelve te vinden zijn , plan, m. ibauche, f.
De — van een historiseh fehilderflek , le
plan, l'ibauche, d'un tableau historique.
De — (boawing , thehting) van eene batterij,
la construction d'une batterie. —, toeleg, beraming profs:. , plan , m. Ik weet zij.
nen — te verejdelen , je sais comment le
rustrer dans son projet, groud, grondfflag,
fondament, m. —, (in de reetsg. ) in.
stance, f. De regtbank van eerften — le
tribunal de premiere instance.
Aanleggen, o. w. (ik legde aan , heb aange.
legd , ook ik leide aan, heb aangeleid) van
eene fchuit op de vaart ergens heen , oni
op eene plaats te vertoeven, te pleisteren ,
tot hec nuttigen van ververfchingen , earriter. De fchuit moet nog eens —, la
bar-
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barque s ' arretera encore tine fois; fig.
fam. Zullen wij Kier eens —'1 ne seriezy ou: pas d'avis de nous rafraichir lei ?
zich gereed maken om te fchieten , mik.
ken , toucher en tone, viser. Leg aan! en
joue ; fig. —, bedoelen. Zoo gij daarop
aanleg-t, heb ik rnedelijden met u, si c'est
14 vet, e but , j'ai pi tie de vous. i\ et
iemand ( zich met iemand inlaten), (in
eener; kwaden zin), intriguer avec q. q.
—, b. w. De eerfle inrigting of aanleg van
lets maken. Zij zijn nog aan het i , an de
bloemperken , ils en sons encore a ('arrangement des parterres. Eenen tuin —,
faire en jardin. Eene clad —, fonder
une ville. Eenen wijnberg —, planter
rune vigne. Eene fchool, een magazijn,
eene fabrijk (oprigten), itablir une ecole , un magasin , une manufacture.
Eene batterij
, construi re , dr esser
une batterie. Eene legerplaats
asseoir
en camp. Vuur
faire du, mettre le flu.
middelen ter bereiking van zijn doel in
het werk ftellen. Gij hebt dat niet wel
aangelegcl, eons ne y ens etes pas bien
pris; von: ne vous dies pas servi des
mo T ens propres pour reussir ; vous avez
pris le plus long. Ik weer - niet , hoe ik
het zal , je ne sais comment m'y
prendre , par olt je commencerai. Een
regtsgeding of proces
(aanvangen , beginnen), intenter,, commencer, entreprendre un proces. , beiteden. zijn geld
wel —, placer, employer bien son argent.
Al zijne krachten —, employer souses ses
forces. Zeew. — , het wand om den mast
leggen, capeler les haubans. naar ee..
ne plaats, zcewaarts , porter le cap, gouverner vers tin endroit, a la mer. —,
aan de kaai, amarrer au quaff.
, hoe
legt gij het aan ? oa as-tu le cap 2 Noord
- avoir le cap nerd.
(aan een fchip),
n:ett e e d bord.
Aanlegger,, m. Aanlegfter, y r. aanvanger, hewerker,, ftichter, veroorzaker, bewerkflea, oorzaak, auteur, m. en f.directeur,
moteur,, m. motrice , cause, f: Wie is de
— van die zaak? qui est l'auteur, la cause
de cette affaire?
beramer,, bfouwer
van een fchalmfltk, machinatrur. ore
te fchieren , celui qui couthe en jour. —,
aanlegfler,, eifcher, eifcheres of eisclraer
(in regten), demandeur,, demanderesse.
Aanlenging, yr. action de mettre, etc. —,
van eene fabrijk, itablissement d'une manufacture, in
befteding, emploi (de
l'argent), m. het aandoe.n van een
regtsgeding of proces, action d'intenter,,
de commencer un proces. —, grondlegging, fondation.
Aanleiden , b. w. (ik leidde aan , heb aangeleid), herwaarts leicten, geleiden, conduire
par :ci , approcher en menant. -, aansirijven, opwekken , exciter, inciter, instiguer. fig. Eene aanleidende , bewegen.
de oorzaak, drijfveer), une cause premiere,
motrice , f. motif, m.
Aanleider,
celui qui opere; zie Bewerker. —, geleider, conducteur.
belhamel, aanvoerder, chef, auteur,
gateur,, zie Aanhitfer.
Aanleiding, yr. oorzaak , gelegenheid , lieu ,
m. occasion, matiere, f. sujet , m. Hij
gaf hem —, (gelegenheid, ftof), om van deze zaak re fpreken, it lui donna lieu, loo
fournit matière, de parlor de cette affaire. Gij hebt hem daartoe
('oorzaak,
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reden) gegeven, vous lui en avez donne
sujet. beweegoorzaak. Wat heeft u
daartoe — gegeven? qu'est ce qui vow a
drijfveer, motif, m.
induct a cela?
— jute- ding , opleiding , aanwijzing, in.
troduction , ouverture , Eene —tat de
nedcrduitfche fpraakkunst, tone introduction 4 la grammatre hollandaise. lets
tot — over eene lchriftuurplaats zeggen ,
dire q. ch. pour servir d'ouverture fur
:en passage de Pectiture sainte.
Aanleidfler , Yr. cello qui conduit le dens its
ou Pouvrage ; qui fait naltre la quere1.le , instigatrice, zie Aanfpoorfter.
Aanlenen, zie Aanleunen.
Aanlengen, b. w. (ik lengde aan, heb aange.
lengd) , door vermenging eener vloeiilot of
met curse andere, dezelve dunner, flapper
of vloeibaarder maken , tempe r er un
guide par un autre moles dense, atte.
nuer. , verdunnen, delayer , amenuiser, amincir,, rarifier. De hitre verdunt
de lucht, la chaleur rarefie Pair.
Aanlenging, y r. verdunning, delayement , ns.
Aanleunen, aanleuen o. w. (ik leunde , leende aan, heb aangeleund, aangcleend), copbuyer, c'appuyer centre q. ch., zie Lennen. Zich jets laten —, (het zij eener ti.
tel, Bien men niet heeft, cene ciaacl, welke
men niet verrigt heeft), permettre , sourfrir qu'on nous attribte quelque titre,
honsieur Oft action. flij liet zich den naatn
van graaf it permit qu'on lui donne!:
le titre de comte.
Aanlichten , o. w. (ik lichtte aan , heb annge.
licht) , beginnen te fchijnen , paroitre,
peindre , faire jour , zie Aanbreken.
Aanliggen , o. w. (ik lag aan, heb aange!ea
gen), gelijk de (mien aan tafel liggenih
men), etre couche 4 table, comme le firent les ancient.
Aanliggend, b. n. naastgelegen, zie Aan..
grenzend. (lijken, (zeew.) ralinguer.
Aanlijken , b. w. (ik lijkte aan , heb aangelijkt),,
Aanlijmen, b. w. (ik lijmde aan, heb aangeaa
hjmd), coller ensemble.
Aanioeven, o. w. (tic loefde aan , heb aange..
loefd), zeew. fcherp tegen den wind hon.
den , den wind inkrimpen of of kuijpen , al.
ler au lof, tenir le lof, serrer le vent,
loffer. Loef am; au lof!
Aanlokkelijk , b. n. attrayant, e, attirant ,
e, engage an t, e, charn2ant , e. E'ene aanlokkelijke fchoonheid, une beaute attrayante.
Aanlokken , b. w. (ik lokte aan, heb aangelokt), naar zich toelokken, attirer,, al.
lecher , tacker de gagner, attraire. fig.
- verleiden, arpa'ter, leurrer,, seduire ;
fam. affrioler. Aanlokkend, b. n. vericia
dend, tentant , e.
Aanlokkelijkheid, yr. la qualite d'être attrayant , e.
Aanlokkelijkheden, meerv.
bevalligheden, aanlokfels, attraits , charfires, appeits , m. pi
Aanlokfter, yr. celui cella
Aanlokker,
qui tdche d'attirer,, etc.
Aanlokking, yr. action d'attirer,, etc. —
verzoektngen des vleefches, tentations
la chair ; fam. allichement, m.
Aanlokfel , o. dat dient om aan te lokken; fig.
lokaas, o. appd t , m. amorce ,f. leurre, 2n.
Aanlonken, b. w. (ik lonkte aan, heb aange.
lonkr), toelonken, jeter des oeillades
regardir d'un oeil, air , amoureux ; faire
les yeux doux d q. q. ; couver q. q.des yeux.
Aanloop, in. van de zee, la levee de la mer
coup de mer, no.

zamenloop van menfchert,
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felt en, contours de peuple , de monde. —,
too.vloed van menfchen, affluence.
liep aan, heb en ben
Aanloopen,
w.
aangeloonen), loopende naderen , accourir.
je le; vois accourir.
1k zie hen komen
rasfer, fchielijker loopen. Loop wat
aan 1 courez plus vice, doublcz le pas,
Tegen Jets — (iLoocen), conrir , heurper,
Manner contre q. ch. —, in het loopen
of gaan ergens vertoeven. 1k zal tevens
bij hem.
(aangaan), je passerai chez
en passant. —, fig. ftrijden. lets dat
tegen de gezonde cede aanloopt, ftrijdt q.
ch. qui n'a pas le sens commun. —, 111
ongelegenheden komen. Ilij zal daarmede
- (aanrijden , aanzeilen), cela le mettra
dans l'embarras ; 11 se feat de manvaises afaires en cola; it est embarque ;
s'en mordra les doigts , les peaces ;
s'adressera mat; it aura 113 pied do nez.
duren. tiet zal nog Lang (duren),
it fandra encore du temps , etc. Glazen
zwart doen — (berooken), enfurner des
, (blaanverres. Het Baal blaaaw doen
zeew. briser,
wen) , bleuir l'acier.
(digc tegen den wal), ranger
rompre.
(tegen elkander), coula cote de pres
aandoen, reldrir run sur l'autre.
(wasfen), les
cher. De watelen komen
eaux s'enflent, montent, croissent.
inaakLe
aan
, heb aangeItanmaken, b. w.
maakc), aanvoegen, ajouter,, joindre, attacker. Het veer faire, allumer le
feu, meette du feu. De slit — (olidn), fatiguer la salade.
Auninanen, b. w. (ik maande can, heb aangemaand), vermanen, exhorter. —, opei.
fchen, dagvaarden sommer. 1k heb hem
laten — orn te betalen, je l'ai !tit summer
de payer. —, zie Aanporren, en-&.
Aanmaner, in. vermaner, waarschewer, moni.
tear, adrnoniteur, zie Aanporder, enz.
Aanmaning , yr. vermaning, exhortation, admonition. —, opeifching, dagvaardin;,
sommation, interpellation. Eene fchrifteEike , n ano sommation par eerie, zie
Aanfporing, enz.
Aanmarsee, vr_ aanrukking van krijgsvoik
approche des troupes, rnarche.
Aanmarren, b. w. (ik inarde aan, heb aange.mard), (zeew.) met bet kabelcouw vastnin.
ken , amarrer, attac:ter tin vaisseau.
Het gefcitut van het fchip worth aangemard,
tip dat het niet T oile, on amarre le canon
dans le vaissean de peur qu'il ne route.
Aanmatigen, (zich) wederk. w. (ik matigde
rnij aan, heb mij aangeinatigd), zich sets
toedigenen , s'approprier , s'attribuer ;
usurper , s'arroger, s'iogórer. Hij macigdo het reg., de goederen van zijnen
broeder aan , i1 s'appropria le droit , les
Liens de son frare. c;ij moet u die deugd
niet ne fans pas sous attribuer cetre vertu. 'Lice de regering —, usurper le
gouverneleent. Zich sneer — clan men regt
heeft, empieter.
liatunatiger, Aanmatigfter, Vt. celui , cel.
le qui s'approprie, s'arroge. —, overweldiger,, usurpateur.
Aanmatining, vr. toedigening , appropriation.
aanfpraale, pretension. Onbehoorlijke,
onregtmatige —, usurpation, pretention
indue, illegitime. verwaandheid, presomption, arrogance. —, inmenging, immixtion. Het aanniatigen (aanvaardea) van
eene erfenis, l'immixtion d'une succession.
liannielden, b. w. (ik meicide aan , heb aange-
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meld) , anooncer. Zich bij iemand
s'adresser a q. q.
Aanmelding, yr. bekendinaking, annonce, notification.
Aanmengen , b. w. (ik mengde aan , heb aangemengd) met een weinig van jets vernien.
'
gen , verdunnea,
aanlengen mdlor, delayer avee tin pee de q. cll. Men ken dit
pocder met melt: — Caaalengen), cette poudre pent étse melee on ddlayde avec die
Tait.
(layement , m.
Aannaenging, vr. vermenging, melange, de'.1atirnennen , b. w. (ik monde aan hen aangemend) , pousser, faire avancer, chasser.
Aaninerkelijk, b. n. en bijw. hetgeen onzen
geest treat, of most tretfen, merkwaardig ,
opmerkelijk , remarqllable. Er yid nicts
aanmerkelijks voor, ne se pasta ries: de
rernarquable; fig. —, grout, belangnijk ,
ongemeen, considerable.
Aaamerken , b. w. (ik merkte aan, heb aangemerkc), opmerken, gadeilaan , observer,
considirer, remarquer. Men mote —,
dat degenen, die dac denken , Beene godsdiensc hebbee , fl fAut retnarquer, qae
tons ceux qui pense t ainsi , n'ont point
do religion. Hij merkt de moeite flint aan,
(overweegt de mosite niet), die ik gehad
heb, it 110 considare pas la peine quo j'ai
cue. Vele dingen —, die van andcren onachtzaam zijn voorbij gegaan, observer plaJieurs choses que d'autres one panics.
eene bemerking tegen jets maken. Er
is op dat werk niece aan to inerken, it n'y
a rien a redire ci cet ouvrage. Hij heeft
op alles jets can to merken , it trouve
redire a tout. —, aanteekenen, noter,
annoter.
Aanmerkenswaardig, b. n. digne d'être remarque, de remarque.
'
Aanmerker, m. Aanmerkfter, yr. opmerker,,
opmerkfter , observateur observatrice,
—, die aanmerkingen op jets maakt, vitter,
reinarqueur. aanteekenaar,annotateur.
Aannierking, yr. consideration. Uit — van
zijne dientten, en consideration de ses services. In — nemen , faire entrer en consideration. In — genomen, en egard ,
egard, ayant egard. uiting van het
aangemericce!, opmerking, remarque, observation. Schrandere aanmerkingen , des
remarques jndicienses. Bedillende — animadversion. —, canteckening (op eenig
bock), note, annotation.
Aanmeten , b. w. (ik mat aan , heb aangemcten), de maat van ecnen rote, enz. nemen ,
prendre la mesure d'un habit, etc.
Aaninetfelen , b. w. Cite metfelde aan, heb
aangemecfeld), afouter on joindre en
maconnant.
Aanminnelijk , aantninnig , b. n. en (aanminniglijk,) bijw. hetwelk van nattier jets aanlokkends en liefdeverwckkends aan zich heeft,
aimable; fig. liant, zie Berninnelijk.
Aanminnelijkheid, aanminnigheid , bevallig.
heid, vr. charme , agrement, tn. zie Beminnelijkheid.
Aanmoedigen, b. w. (ik moedigde aan, heb
aangemoedigd), moedig maken, den moed
verfterken, waar hij niet soereikend is, en•
courager, animer. mood geven, donner
du courage. —, iemand tot jets aanfporen,
animer q. q. a q. ch. —, (eene zaak) bevordemi, voorflaan , favoriser, protiger.
Aanmoediging, y r. encouragement, m.
aannetting, aanfporing4 excitation, incitation.

Aan-
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Aanmoediger, in. Aanmoedigfter, yr.

celle qui encourage, qui anime.

eeltii,

Aannaaijen, b. w. (ik naaide aan , heb aange•
naaid), coudre a q. ch. , attacker en cots.
sant ; fam. Goode vrien I , laat u geene ooren .-, bon homme, garde la vache ; fpr.
(niet bew. Gij zult mij geene ooren
dotten) , vous ne me prendrez pas pour
dupe. Hij laat zich geese ooren —, c'est

homme. qui ne se wouche pas du pied.
Aannaderen , o. w. (ik naderde aan , ben aangenaderd) , naderen , nabij komen , appro.
cher,, s'approcker; fig. Pe aannaderende
winter , Phiver qui approche.
Aannadering, yr. approche.
tin

Aannagelen , b. w. (ik nagelde aan , het) aan.
genageld) , aanfpijkeren , clouer, attacher

avec des clous.

Aannemeli , k , b. n. behoorende of kunnende
ontvangen worden , acceptable, recevable.
kunnende worden toegeltaan , admissible. —, geloofbaar , gelootelijk , croyable.
ligt aannemende , leerzaam, intelligent. —, aanneernbaar (in eene rekening),

allouable.

Aannemelijkheid , yr. ce qui rend recevable.
*—, aanneembaarbeid , vereischte om toegelawn to worden , admissibiliti.
Aannetnen , b. w. ( 1 k nem aan, heb aangenoe
men), ontvangeu , recevoir. Welke van uwe
dochters heelt dien brief, deze boodfehap
aangenomen? laquelle de vos filles a rep
cette lettre, ce message? —, in iets bewilligen , zich jets laten welgevallen , niet weigee
ren , aanvaarden, recevoir, accepter. Eene
ontfchuldiging —, recevoir une excuse. Ik
neem uw voorftel aan, j'accepte votre propolition. Die wet werd niet aangenomen,
gij deze
cette lei ne fut pas rec ta.
kleinigbeid
? voulez-vous accepter cette
bagatelle? fpr. w. Iets voor gocde must
mp—tact
—,
prendre q. ch. pour de !'argent co
; croirc legerement q. ch .. —, sets
vreernds als eigen tot zich nemen, adopter. Een kited (als eigen) —, adopter tin
enfant. ten aangenomen zoos, tin fits
adoptif. Een aangenomen woord , tin mot
adopts. Een gevoelen — adopter une opinion, en sentiment. —, (eene godsdienst),
embrasser. Hij heeft de hervormde gods.
dienst aangenomen, it a embrasse la religion reformde zijne geloofsbelijcients
doer, doen afleggen , Aangenomen worden,

confirmer, faire sa profession, confessiert de foi. c ij is aangenomen, elle est
confirmie, elle a fait sa confession. —,
toetiemtren toegeven , adnIettre, accorder. Indien ik al aanneme, Oat dit zoo zij,
wat volgt dais daaruit? si j'admets, si je
wets accords, si je suppose, quo ce soit,
quo c'est ainsi, qu'en suivroit il? —,
onderflellen , berekenen , calculer, supputer. Men kan het getal der gefneuvelden
op weer dan duizend
le sombre des
snorts petit etre calculi a plus de mills.
gelooven , voor waarheid houden , croire. floe kunt gij een verdichtfel , zoo van
alle waarfchijnlijkheid ontbloot , —? comment
pouvez-vous croire a tin Conte, tellement
donne de touteprobabilite 2 Zich eener zaak
(zich met iets bemoeijcn), se miler de q.
ch.; prendre soin de q ch.; s'intdresser
dans q.ch.; prendre intiret a q. ch. Zich
iemands zaak
s'intdresser pour q. q.; pro
tiger q. q. interceder _pour q.q. onderne.
men , beginnen, aanvangen. Eene refs —, en-

treprendre tin voyage, se mettre ex voyage.
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Den rouw —,prendre le denil ; fig. De groote refs —, (fierven), mourir; s'en aller
dans Pautre monde. Krijgsvolk — (were-en, iii dienst nemen), enreler, enlever dos
gens de guerre. Dienstboden — (in dienst
nemen), engager, arreter des domestiques.
Een werk (eene leverunde)
, entr epren-

dre prendre tin ouvrage a forfait.

beefs dit gebouw bij aanbefteding aangenc,
men , it a entrepris ce beitiment a for..
fait.
— , infchrijven , soumissionner.
tenen fcbrijfmeester
prendre tin maitre d'icriture. Iemand in eenig genootfchap , q. dans une socidti
quelconque. — (zich met jets vereenigen).
De goudverw neom bet gond gem4skelijk
aan, to couleur d'or s'unit , s'allie
resent avec Per; (bij de vereulders): l'or
couleur aspire Por. Deze ftoffe neemt die
kleur niet aan, ce:te itoffe ne proud pas,
ne mord pas cette teinture. Deze letter
neemt den inkt goed Ran cette lettre encre
bien — inwijden , initier. op zich
neaten, zi h tot jets verflouten. Ik neem
elks miil in een kwarrier uurs of to leggen, je
pane de faire one Ho y e par quart d",eue
re. —, beloven , zich vetbinder, enga.
ger,, accepter. Ik neem aan re betalen
je m'engage a payer. Eenen wisfelbrief
accepter une lettre de change. Geregte.
lijk —, (bekrachri g en), entdriner. Een
ftneekfchrift geregtelijk
(2oedkeuren) ,
entiriner une requite. o. —, met Ziin,
toenemen. Die leerlingen nemen wel aan,
ces ecoliers profitent, avancent bien, font
bien des progrhs.
Aannemer, m. celui qui recoit, etc. —, inzonderheid van eenig werk , leverantie,
enz. entrepreneur. —, infchrijver van een
work , soomissionnaire. van kri.gsvolk,
werver, enrdleur. — van eenen wisfelbrief,
in den handel, accepteur. fig. God is peen —
van perfonen , Dieu n'a point igard a Papparence des personnes.
Aanneeinfler, yr. entrepreneuse , etc.
Aarneming, vr. acceptation. —, toelating,
admission. — , aanbefleding van eenig
week, entreprise a forfait.
infchrijving op de werflijsr, enrdlement. —,
flaliering, ontvangst, reception. Ik was
tegenwool dig op den dug van zijne —
den rand, je fns present an jour de sa riception an conseil. — tot kinderen , van
een gevoelen , adoption d'un enfant , d'un
sentiment, adfiliation.
(in de pr.)
geregteftke goeckenring, entirinetnent.
Aannoopen, b. w. (ik noopte sac heb aangenoopt) , aannioedigen , aanzetten, iemand
tot iets, enamor.
Aannooping , y r. zie Aanrnoediging.
A annooper, m. z,e Aanmoediger.
Aanpakken, b. w. (ik pakte aan , heb aangepakt),
aangrijpen , aanvarten , saisir, empoigner.
Aanpakker, m. aanrander,, agresseur.
Aanpakking, y r. aanranding, egression.
Aanpalen , o. w. ik paalde aan , bete aangee
paald), confiner , etre litnitrophe ou adjacent, e, zie Aangrenzen.
Aanpasfen , b. w. (ik paste sac , heb aangee
past), van kleederen , beproeven of die wel
pasfen , essayer.
Aanpasfing, y r. proef, essai, tat.
Aanperfen, b. w. (ik perste aan, here aangeperst), presser, pousser, serrer, centre.
Aanperfing, yr. perfin , pression.
Aanplakken, b. w. (ik plakte aan, heb sacgeplakt) papieren , bekendmakingen aan de
mu.
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muren plakken, afficher, placarder; fig. Aaeraking, yr. attouchement, m. atteinte.
lemand jets — (flecht goed, of te duur
—, van twee ligchamea (in de leerkunst,
verkoopen), aanfmeren , vendre a q. q.
did.) contact, m.
de mauvaises marchandises, ou trop Aanrakken , be W. (ik rakke aan, heb aange.
cher, survendre.
rakt), (zeevv.) het rate van de ra aan den
Aanplakker, m. afficheur.
mast doen , fixer le racage.
w. (ik raiidde aan , heb aangeAanplakking, vr. action d'afficher. Aange- Aanranden ,
plakt berigt, a9iche.
rand), aan yallen, assai llir, attaquer. Wij
Aanplanten , b. w. (ik plantte a an, heb aan.
wereen op weg aangeraad , on nous atta.
qua en anemic.
geplant), commencer une plantation.
agresseur.
Aanplanung, y r. plantation.
. Aanrander,
elanploegen , b. w. (ik ploegde aan , heb aan- Aanranding, yr. aanval, artaque. —, befchimping, insulte.
geploegd), door ploegen vereenigen , ajouter, joindre en labourant. —, de eerile Aanranzen , zie Aanvallen , Aandoen.
voren ploegen, enrayer.
Aanregtban K , yr. regtbank , dressoir, m. Aanregttafel in eene learner, buffet, m.
Aanporder , m. Aanportter, vr..fig. instigatear, incitateur , etc.
Aanregten, b. w. (ik regtte aan, heb aangeregt), is orde fteilen, (inzonderheid fpij.
Aanporren, b. w. (ik porde aan, heb aangepord), flerk aan de deur kloppen , heurzen), dresser. —, opdisfchen, servir (les
ter fortement el la porte. fig. —, iemand
prdparer, faire un
mets.) Len feest
festin; fig. —, veroorzakèn, bedrijven (in
perk aanzetten, aanfporen, aandrijven to t
eenen kwaden zin), aurdir, Cramer, faijets, inciter q, q. .a q. ch. ; exciter q.
re , causer (du mal). Verwoestingi, very
q. avec instance. ; amuillonner.
faire du ravage.
Aanporring, vr.fig. tn citation,instigation,etc.
nieling
Aanprnen , b. w. (ik praatte aan, heb aange. Aanregter, m. bewerker, auteur. Hij is de
praat) , door praten aannemelijk trachten te — van dat kwaad, il est l'auteur de ce mal.
maken, hoog opvtjzelen, recommander (de Aanregung, yr. opdisfching , service, in. Dat
haute, vive voix), vanter.
was de ganfche
n'y avoit que cela
Aanprating, yr. zie Aanprijzing.
pour tout festin.
toebereiding, prdAanpreken, b. w. (ik preekte aan, heb aanparation 1. preparatif,
toeftel,
gepreekt), zie Aanpraten.
bereiding, apprét,
Aanprijzen, b. w. (He prees aan, heb aange- Aanteiken. b. w. (ik reikte aan, heb aangeprezen), door prijzen van iets eenen andereikt), hetgecn onder het bercik is, en voor
de hand ligt, dowser en etendant le bras;
ren tot de aannerning daarvan trachten te
bewegen loner , recommander, venter,
zie Aangeven, Toereiken, .Aanlangen.
preconiser,, prover, exalter. Hij houdc Aanretking, zie Toereiken , Aangeving.
niet op hem aan te prtjzen (op te Berne- Aanrekenen , b. w. (ik rekende aan, heb aangerekend) , op iemands rekeuing itellen ,
len) , i 1 ne cesse de le precconiser.
Aanpriizer, m. Aanprijsifer, vr. die ices opporter,mettre, passer en (ligne de) comp.
prol
reur,
hemelt , opvijzelc,
, prdconiseur.
te a q. q. Hij heeft mij re veel aangere-, die altijd prijst, louangeur,,
kend, i1 a trop chargé mon compte. Hoe
16U.
hoog hebt gij dit aangerekend? a quel
angeuse, f.
prix l'avez-vous comptd? fig. toeeigenen,
Aanprijzing, yr. loffpraak , action de loner
imputes-, attribuer. Reken hun dezen
q. ch. afin de vendre; recommandation,
mrsfiag niet aan (toe), ne leer imputez
verheffiug, grootmaking,
iouange.
pas cette faute. Die goddeloosheid werd
altation.
hem als eene verdienstelijke daad, deugd,
Aanprikkelen, b. w. (ik prikkeicle aan, heb
aangeprikkeld), zie Aanctri,ven, Aanporren.
aangerekend, cette atrocitd de sa part
fig. riij wordt door eer aangeprikkeld, ii
fut losido commie sine vertu.
est piqué d'honneur.
(moedigieg. Aanrekening, y r. action de porter en ligne
de compte, etc.; fig. imputation.
Aanprikkeling, yr. encouragement, zie anpun:te aan, heb aange. Aanrennen, o. w. (ik rends aan, ben en heb
Aanpunten, b. w.
aangerend), approcher au galop, galoper,
punt), aiguiser la points de q. cll. Penaccourir,, courir aussi vite qu'on pent;
nen —, rafraiclsir des plumes, fairs cue
arriver
a toute bride, fig. — op den vij.
points a une plumes fig. lemand
o.
bliger q. q. de prendre part a une conand, courir sur
versution, discussion , etc.
Aanrenning, yr. course au galop.
Aanpunter, m. Aanpuntfter, yr. celui, celle Aanrid, m. approche de lee cavalerie, f.
qui fait une points a q. ch. qui aiguise. Aanridfelen , b. w. (ik ridfelde aan, heb aangeridfeld) , zachtjes bewegen , rescuer ,
Aanpunting, yr action de faire sine Pointe
branler tout doucement.
a q. ch., d'aiguiser.
(ik ridste can, heb aange.
Aanraden, b. w. (ik ried aan, heb aangera- Aanridfen , b.
ridst), aanfporen , tot werkzaamheid aanden), tot het bewerkilelligen van jets, con.
zetten, anirner,, inciter, exciter.
seiller, donner Conseil (en favour de q.
ch.) Hij heeft mij aangeraden, het te Aanridfer, m. instigateur.
doen, it m'a conseille de le faire.
Aanridfing, yr. aanhitfing, instigation, ices.
Aanrader, m. Aaaraaditer,, yr. raadgever, raad.
tation.
Aanridsgeld, o. handgeld, argent qu'on dongeeffter, eonseiller, conseilMre.
ne au,soldat en l'enrOlant.,
Aanrading, yr. raadgeving, consezl, tn.
gratification donnde a un soldat de recrue,
ilanraken , b. w. (rk raakte aan, heb aangeengagement, m.
raakt), toucher. rekijk het, maar raak het
.niet aan, regardez le , mars n'y touchez Aanritden, o. w. (ik reed sac , ben en heb
aangereden), herwaarts rijden, approcher,
pas ; fig Even —, racer, effleurer. De geweerkogel raakte even zijnen arm aan, la balle
alter vise a cheval, en voiture, en patios,
zie Rijden.
rasfer dan gewoonlijk rijden ,
lei rasa le bras. Hij heeft dit in zijnen
brief aangeraakt (aangeroerd), it a touché
pousser les chevaux , les faire avancer.
zie
Rakers.
Voerman,
rijd
wat
aan, cocher poussez les
cela dans sa lettre,
che-
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chevaux, depecheze vous. Daar komt hij
met zijnen wagen —, le voile) qui s'avance
avec son chariot. —, op eenen rid ergens
vertoeven , zich ophouden, s'arriter qttele
que part. ‘Vanneer gij daarhenen rijdt,
wilt gij dan bij mij —? quand vous y allez, voulez.vous done vous arrêter ( pas
ser) chez moi? fig. in ongelegenhei.d., kwalijk to pas komen.
Hij zal verfchrikke%
]ijk , il se inettra dans un terrible em.
barras ; it sera mal reps, mal rencontre , zie Aanloopen.
Aanri gling , vr, course a cheval , etc.
Aanonken , b. w. (ik reeg aan , heb aangeregen) , in ee rie rij, aan eenen draad vastmaken, enfiler. Paarlen —, enfiler des
perles. Met wiide fteken
, coudre
larges pointes , faufiler. (zeew.) Kleine
zeilen aan een, grooter zeil
, lacer
des bonnettes.
Aanrijging , yr. action d'enfiler.
Aanroeijen , b. w. (ik roerde aan, heb aange.
roeid), avancer 4 la came , approcher en
ramant.—, o. w. Roei wat fterker aan, ratnez
plus fort. —, (met Zijn). met eene fchuit ergens aanleggen , passer chez q. q., dans tine
barque. Wij zullen bij hem —, nous passerons chez Jul.
Aanroepen, b w. (ik riep aan, heb aangeroe's
pen ), crier a q. 9. Wij werden door de
fchildtvacht aangeroepen, la sentinelle nous
cria: qui vive! God ono zijne hulp, om zijnen bijitand invoquer Diets a son aide,
reclamer,, implorer Passistance de Dieu.
Hij riep alle heihgen aan, i1 reclama tons
les saints. Iemand (ono hem mode to uemen), passer chez q. q. pour le chercher.
Roep mij aan , als gij vertrekt, appelez-moi,
quand vous partez.
Aanroeper,,
celui qui invoque.
Aanroeping , y r. om hulp of bijaand, invocation, imploration. —, het aanroepen (gelijk de fchildwachten) , le cri.
Aanroeplter, yr. cells qui invoque.
Aanroeren , b. w. (ik roerde aan, heb aange.
roerd), aanraken, toucher ;
Hij roerde
die zaak niet aan, it ne toucha pas ce
point, it ne parla pas de cette ajfraire.
Gij hadt die ,fnaar niet moeten ne falloit pas toucher cette corde-la ; f 1 ne falloit pas lever ce lievre-la ; zie Aanraken.
, melding maken faire mention.
Aanroering, vr. amoraking , attouchement , m.
aanhaling , meldingmaking, citation,
allegation, mention.
Aanrollen, b. en o. w. (ik rolde aan, heb en ben
aangeroId), avancer, s'approcher en roulant.
Aanrukken , b. w. (ik rukte aan , heb aangerukt) , door nicker) nader brengen ,
tirer en avant. —, 0. w. (met Zijn) naderen, avancer, approcher, marcher en a.
nous
vant. Wij zagen den vijand op ons
vimes Pennetni avancer, fondre sur nous.
Aanrukking, vr. approche (de troupes).
Aanfarren , b. iv. (ik farde aan, heb aangeford) , clerk aanhitfen , exciter avec vehemence, inciter , ldcher (des chieses).
Aanichaffen , b. w. (ik fchafte aan , hub aangefchaft) , verfchaffen , procurer. Zich
zich voorzien, se procurer, se ,pourvoir
se fournir de, faire acquisition de.
Aanfchaffing ,
fourniture.
Aanfchakelen , zie Schakelen.
Aanfchakeling , yr. zie Schakeling.
Aanfcharreletr, o. w. (ik fcharrelde aan , ben
aangefcharreld), s'avancer a pas inegaux ;
—, met de beenen flingeren, gambiller.
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(ik fchelde aan , heb *anAanfchellen, 0.
une porte
lo e Ida) ;n 0 a annebtetle.
l e n B onner
tirer
Aanfcherpen, b. w. (ik fcherpte aan, heb aangefcherpt) , fpits of du nner maken demai.
grin (une piece de bois , etc.)
Aanfehieten, b. w. (ik fchoot aan , heb.aangefcnoten), voor den eerften keer, maal, afvuren.
Een geweer
essayer,, dprouver une ar.
me feu, un fusel. (bij jagers), een aangefchotene ha g s, un lievre déjà blessd. --,
lchielijk aantreicken t zij ne kleederen),
ler, se vetir en hdte, mettre vise (ses hafe.
bits). .Ik zal maar even mijnen jas
o. (met
rai que mettre mon surtout.
Zijn) komen
toefnellen, s'elancer 5 se jester
cur. De bond kwam op ons —, le chien
lance; , se jets sur nous; fig. naderen. Die tijd
zal haast — ce temps ne tardera pas a y enir. uaar 'komt de fchuit
yolks la bar.
que qui s'avance.
Aanfchijn , o. het uirerlijk voorkomen, aanzien
eener zaak , gedaante, apparence, f air,
exterieur, m. Naar het— te oordeelen , 4
en juger d'apparence. aangezigt, front,
m. fig In het zweet zijns —s, dans la sueur
de son front ; zie verder Aangezigt.
Aanfchijnen , o. w. (ik scheen aan , heb aan.
geschenen) reluire , paroitre.
Aanfclookken , o. w. ik fchikte aan, heb aangefchikt), fchikkende (zittende) naderen
aanfeiluiven, avancer, approcher sur un
siege, korter bij elkander fchuiven , se
mettre plus pies less uns des autres, se
serrer les uns contre les autres. Schik
(fchuif) wat aan, serrez an pen; zie verder Opfchikken.
Aanfchitteren , zie Schitteren.
Aanfchitterirg, zie Sehitcering.
Aanfchoeijen , b. en wederk. w. (ik fchoeide
(mij) aan, heb ("mij) aangefchoeid); zie
achoeijen.

Aanfchoeijing, yr. zie Schoeijing.
Aanfchouw,2 m. oogfchouwing, inspection, f.
lets in — nernen prendre inspection de q.
ch. —, gezigt , zieAanblik.
Aanfchouwelij k , b. to. befchouwend , befpiegelend
contemplatif, eve , specula:if, ive , iutuitif, l ye. —onderwijs, instruction ineuitive. —e kennis in de
wijsb. ) science intuitive. — , zigtbaar,,
visible. —, bijw. intuicivement ; speculativement.
Aanfchouiven , b. w. (ik fchouwde aan, ook
ik aanfchouwde , he!) aanfchouwd) , befchouwen , aanzien , contempler, envisager,
considd, er, regaeder, voir. Ik aanfchouwtie het met verrakking, je le conteniplois
avec ravisseeeent. Zoo dra ik hem aan•
fchouwd had, herkende ik hem, des que je
Peus envisage, je le reconnus. Gods lacer,
lijkheid
, contempler la gloire de
Aanfchouwea
o. aanfchouwing , contem.
plation, f gezigt, aanblik, vue J. aspect,
regard, m. rise — van Gods aangezigt, het
— van God , (het zien van God van aange.
zigt tot aangezigt), la vision intuitive.
befchouwer,
Aanfehouwer,, m. spectateur
contemplatear.
Aanfchouwing, vr. zie Eefchouwing.
Aanfchouwfter, yr. spectatrice.
Aanfchrappen , b. w. (ik fchrapte aan heb
aangefchrppt), met eene fchrap teekenen
aanhalen , niarquer , mettre une marque.
Ik heb uwen naano op de lijst aangefchrapt ,
fat* marque vetre nom s tir la Hite.
Ant..
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endrait, oh
chefchuit aanfaat ,
anfchreeuwen b. w. (ik fchreenwde aan,
val est atteld une barque, °iron amar.
heb aangefchreeuwd), zie Toefchreeuwen ,
re la corde de halage. Gij kunt nog even
Toeroepen.
aan den — in de fchuit komen , you:
Aanfchrijffier, yr. cells qui donne ordre par
encore joindre la barque a Pen.
pouvez
zie
verder
Aanteekenaariter.
dcrit ;
droit ok Pon attele le cheval.
toeleg,
Aanfchrijven , b. w. (ik fchreef aan , heb aanvoornemen (in eenen kwaden zin), dessein,
gefchreven), fchriftelijk teekenen , voter
Zijn
—
is
hem
mislukt
,
son
dessein
lui a
par dcrit. —, op iemands rekening flelmanqta. — tegen iemands leven, (boosaara
mettre en compte , marquer sur 16
len,
dige onderneming), attentat; fig. zamen.
compte de q q. EJij heeft een goed hanclje
zwering (complot), trame , f. complot, ns.
van aan te fchrijven , it a une bonne main a
entreprise, f. Aanflagen tegen iemands leven
la marque; fig. Dat moet men — (dat is lets
fmeden , former des entreprises contre la geheel ongewoons), it faut faire une croix
vie de q. q. Heimelijke , booze —, (beraming
a la chdminee. Bij iemand goed of kwaad
van
kwaad), machination , f. —, in de betitre
bien
ou
mal
dans
aangefchreven itaan ,
(bij de art.)
lastingen , taxe, prisde, f:
fchriftelijk bevelen ,
Pesprit de q. q.
overflag (begrooting van kosten), estimation,
orcr.
donner par é it
evaluation, f.
Aanfchrijver,, m. celui qui donne ordre par
flapte aan , ben aange.
mandataire, zie ver. Aanflappen , o. W.
ecrit. Pausfelijk
flapt), zie Verflappen Verflaauwen.
der Aanteekenaate
Aanfchrijving, y r. fchriftelijk bevel, ordre par Aanflepen , b. w. (ik feepte aan, heb aange.
fleept), tirer en avant, amener en traf.
injonction,
—,
ecrit , mandement,
pant, sur sin traineau.
opfchrijving,
pausfelijk bevel, tnandat,m.
aanteekening, action de voter, de marques-. Aanflijken , o. w. (het flijkte aan , is aange.
flijkt) , (van het land) , door aangezet flijk
Aanfchroeven, b. W. (ik fchroefde aan , heb
grooter
orden, accroltre , s'agrandir,,
aangefchroefd) , aan le ts, ajouter en tourpar alluvion , par atterrissement.
p ant, attacher avec une vis, serrer a vis,
visser. —, vaster fchroeven, serrer plus A anflijking yr. opflijking, aanwas , alluvion ,
atterrissemen
,
vis ).
t
fort (a
Aanflijpen, b. w. (ik deep aan , heb aangeAanfchroeving , yr. action de serrer a vis.
flepen), aiguiser la pointe d'un coulianfchudden , b. w. ( ik fchudde aan, heb aanteats, etc.
gefehud) , secouer. Hoewel ik hem Berk
aanfchudde , hij were niec wakker,, quoique Aanffingeren , b. w. (ik flingerde aan , heb
aangeflingerd) , flingeren , jeter dessus par
je le secouesse a force, it ne s'evei lla point.
tole fronde , fronder.
o. w. (met Zijn) ,
Aanfchudding , yr. action de secouer.
ook : Komen
w. (ik fchoof aan, heb aange
approcher d'un pas chats.
Aanfchuiven,
celant, comme des Bens pris de yin.
fchoven), door fchuiven nader brengen, poutser en avant, contre.
o.w. (met Zijn) zit. Aanfluipen, o. w. (ik floop aan , ben aangeflopen), ook: Komen
approcher d'une matende naderen, zie Aanfchikken, Opfchikken.
Aanflaan , b. w. (ik floeg aan, heb aan.
niere craintive ou furtivement, a pas de
Loup.
gefagen), faande raken , (als in het kols
yen) toucher. —, vast maken , amarrer, Aanfluiten (zich), wederk. w. (ik foot mij
aan , heb mij aangefloten), prepare la file
attacher. De lijn ( eener trekfchuit) —, attacher la corde. (zeew.) De zeilen —, ende la procession , se serrer les uns contre
verguer les voiles ; fig. essayer toes les
les autres. De gelederen
serrer les
mo,yens; forcer les voiles. —, aanplakken, fa/es; fig. Zich aan iemand (bij hem voese
joindre
a
q.
q.
gen) ,
afficher, placarder. Eene aankondiging ,
archer un avertissement.
te koop zeta Aanfmeden , b. w. (ik fmeedde, aan, heb aan.
ten. Zijn huis is reeds aangefagen , sa maigefmeed), joindre ou a/outer en forgeant.
verbena', Aanfineding , y r. action de joindre, etc.
son est derja mite en vente.
verklaren, confisquer. Den flot
(vastfpij. Aanfrneren , b. w. (ik fmeerde aan , hcb aangefmeerd.) , flecht fchilderen , barbouiller ;
berekeren ,
keren) , clotter une serrure.
fchatten. Dit is te hoog aangeflagen , ceci
fig. lemand lets
(te dour verkoopen),
ecte taxd , prise, trop haut. Hoe hoog
dre crop cher, lui survendre q. ch. Hij
heeft het dour genoeg weten aan te fmeren,
flan gij dit aan ? a quel prix mettez . vous
vela? — aanvaarden , in bezit nemen. Hij
it a bien su vendre set coquilles ; zie
wilde dies boedel niec
renonea 4
Aatiplakken.
cette succession, it ne vouloit pas pren. Aaufmelten , zie Vastfmelten.
dre possession de cette succession. —,
Aanfinelting , zie Vastfmelting.
geven. Eenen toon op het klavier,, op het Aanfmijten, b.w. (ik fmeet aan , heb aangefineorgel
faire sossner tine corde du claten), aanwerpen, jeter de force centre q.
vecin; appeler, toucher une noted'une orgue.
ch. —, o. w. (met Zijn), donner rudement
Ergens de hand —, empoigner q.
y metcontre.
tre la main, y toucher. Hij wil daar geene Aanfmijting, yr. action de jeter, etc..
hand aanfaan , it n'y vent pas mettre la Aanfnellen, o. w. (ik fnelde aan , ben aangemain.
o. W. (met Hebben) geluid geven
field), approcher avec vitesse, accourir,,
De vogel floeg aan , l'oiseau commences a
s'elancer vers.
chanter. Zoo dra wij de honden hoorden , Aanftweren, b. w. (ik fnoerde aan , heb aanaussit4t que nous entendimes la voix des
gefnoerd) , lacer, serrer avec un lacet.
chiens, les chiens crier. —, tegen lets flaan, A anfpannen , b. w (ik fpande aan, heb aange
kloppen, frapper , contre q. ch. —,in het
fpannen), infpannen , atteler, mettre les
loopen de pooten tegen elkander flaan
chevaux. De osfen
accoupler les boeufs ;
(van paarden) , s'entretailler (de che—, o. w. (met Hebben). fig. Met iemand
, (met Zijn) tegen lets vallen,
vaux).
s'unir, s'associer avec q. q. pour agir de
Hij floeg tegen, den muur aan,
donna
concert ; se liguer,conspirer; zielnfpannen.
contra la nsuraille.
Aanfpanner,,
celui qui attele, etc.
Aanflag, m. plaats waar men de lijn eener treks Aanfpanning, yr, action d'atteler.
Aan.
ISt
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Aanfpatten , b. w. (ik fpatte aan , ben aange.
gen , bidden , demander q. ch. a q. q. ;
fpat), uitfpringen, rejaillir. Het bloed
prier 9. q. de q. ch., Hij is een welgee
fpatte tegen den zolder aan, le sang refield man geweest, en nu moet hij de menjaillit jusqu'au, contre le plafond.
fehen
, it a ite un homme aisd , et
Aanfpelden, b. w. (ik fpeldde aan, heb aangee
maintenant it est reduit 4 demander, a
fpeld) , met fpelden vastmaken, attacher
bezoechercher son pain,4 mendier.
avec des epingles.
ken. 1k verzoek u mij aantefpreken , indien
Aanfpelding , y r. action d'attacher avec des
hec in uwen weg is , je vous prie a passer
eptngles.
chez moi , (me rendre visite en passant)
Aanfpelen , o. w. (ik fpeelde aan, heb aangesi votre chemin s'y donne. —, zie Manen;
fpeeld) beginnen te fpelen , commencer ei
fig. zich van jets bedienen. Waarom fpreekt
fneller
fpelen
,
gij
de flesch niet aan ? pourquoi ne donnez.
Joliet ; zie Opfpelen.
foster plus vise,
vous pas line accolade a la bouteille 2 Uit
nood lets —, (verkoopen), ali gner, vendre
Aanfpeling , y r. toefpeling-, allusion.
, heb aangeAanfpeten, b. w. (ik fpeette
ses possessions. Hij zal zijn laudgoed moeten
fpeet), aan het fpit doen , embreeher, met ait sera oblige de vendre sa terre. —,
tre a la broche.
o w. (met Hebben), geluid geven, (van muAanfpijkeren, b. w. (ik fpijkerde aan, heb aanzijkinftr.) rendre tin son, ton, resonner,
gefpijkerd) , attacher avec des clous.
parlor. De pijpen van dit orgel fpreken
goed aan , les tuyaux de cette orgue revastfpijkeren , clouer.
sonnent Men, rendent en bon son, etc.
Aanfpijkering, y r. action de clone,.
Aanfpinnen , b. w. (ik fpon aan , hob aange- Aanfpreker,, m. celui qui porte la parole.
fponnen), attacher, joindre en filant; fig.
begravenisbidder, prieur d'enterrement.
imeden, trainer, commencer. —, o. w. fuel- Aanfpreking , zie Aanfpraak.
ler fpinnen , filer plus vise. Aanfpringen , o, w. (ik fprong aan , ben aanAanfpoelen , b. w. (ik fpoelde aan heb
gefprongen) , tegen jets fpringen , saucer
aangefpoeld) , aan wal fpoelen, jeter, pouscontre, vets q. ch.; s'elancer sur q. ch.
ook: Kom en (herwaarts fpringen), reser sur le rivage. De zee heeft twee lijken
nir en sautant. —, (met Hebben) fneller
aangefpoeld , la suer a fete deux cadavres
sur le rivage. o.w. Tegen jets—. Bij hoog
fpringen), saucer plus vite.
water heeft de rivier wel tcgen clit venfter Aanfpugen , aanfpuwen , b. w. (ik fpoog aan,
spuwde aan , heb aangefpogen , aangeaangefpoeld, aux vives eaux la riviire a
fpuwd), cracher sur , centrequelquefois baignd cette fenetre ; zie
Aanitaan, o. w. (ik fond aan, heb aangeflaan),
Aanflijken
behagen, bevallen, plaice, agreer. Dat
Aanfpoeling, vr, action de jeter ou de pousser
flaat hem niet aan, cela ne lui plait pas, ne
sur le rivage. , aanwas , aanflijking
lui agree pas. —, met eene reet openf}aan.
aan de oevers der zee of der rivieren ,
De deur !hat aan , la porte est enteouver.
alluvion, etc. De — (aanwas) komt cos
te; fig. Bet zal nog wat
(aanloopen,
aan den eigenaar van den oever,, waar
duren ), ceci en se terminera pas encozjj gevormd words, Palluvion, le relais,
profite au proprietaire de lee rive, oil el- re si at, durera encore quelque temps, etc.
le (id) se forme. (zeew.) —, gronden , die Aanftaande , b. n. eerstkomende , ophanden
door de zee overdekt zijn geweest en droop I zijnde , pro,hain, e, futur, e , a venir.
De — week, la semaine procliaine. Zijne —
liven; ook voorwerpen, welke door de
(toekomende) vrouw, sa femme future. De
zee op fraud worden of zijn geworpen
winter is —, l'hiver est a venir.—, Tegenw.
pl.
laisset ,
dcelw. van aanflaan. De deur —, ging hij binAanfporen , b. w. (ik fpoorde aan, heb aan.
nen, la porte &ant enteouverte, it entra.
gefpoord), met fporen aandrijven , de fporen geven, donner des eperons, des coups d'e- Aanftanipen, b. w. (ik ftampte aan, heb aangeftampt) bourrer (la charge d'une arme
perons , eperonner , piquer ; fig. inciter.
a fen).
Aanfporing , y r. aanmoediging , ophitfing , enAanflamping, yr. action de bourrer.
couragement, m.; fig. incitation.
(ik itapte sun , heb aangeAanfpraak, y r. plegtiglijk tot eenen of weer Aanflappen , o.
{tape) herwaarts flappen , approcher en marperfonen gerigt , buiten wisselgefprek , inrasfer
ftappen , avancer plus
zonderheid , wanneer men hem of hen daarin
chant. —,
vite, marcher a grands pas ; doubler le
bij naam of titel noemt ; ook dikwijls herepas ; aller (a) grand train.
kend , om op de hartstogten te werken , haretie, redevoering, dis- Aanflaren , b. w. (ik itaarde aan, heb aange.
rangue, f.
ftaard) , aanichouwen , fixer des yeux ,
(in
den
gemeenzamen
fpreekcours, m. —,
contempler avec itonnement; regarder
f. 1k bedank u
trant), bezoek ,
fixement , entre deux yeux. (etc.
, je vous remercie de votre
voor uwe
it
nous
,
Aanflaring, y r. action de regarder,fixement,
visite. Wij hebben hier
vient pee de monde ici. regt op jets, Aanfteken , b. w. (ik flak aan, heb aangefloken) , ontfleken , aanmaken , allumer. Een
als: — op iets hebben, avoir droit a q. ch. —,
huis (in brand iteken), mettre le feu a arse
eisch, pretention; -- op jets makers, (oppretendre
avoir
droit
4
q.
ch.,
re,raison. Het vuur allumer le feu. —, beeifchen),
fmetten infector. De pest had de geclarner q. ch., mettre q. ch. en requisition.
heele fad aangefloken , la peste avoit in.
Aanfprakelijk , b. n. verantwoordelijk , res.
feca route la ville. Eene aanfiekende (be-.
ponsable, temptable.
fmettelijke) ziekte , sine maladie contagieuAanfpreken , b. w. (ik fprak aan , heb aange.
se, dpidemique, line epidernie. —, opfproken), zijne rede tot iemand rigten, adresfteken. Een vat bier —, percer, mettre
ser la parole, parler a q. q. Plegtig als: De
en perce an tonneau de biere. Eene
burgemeester fprak den vorst aan de stads poort
kaars—, (beter : opileken) allumer line chan•
plegtig aan, le bourguemestre harangua le
het fpit fteken, embrodelle.
prince a la porte de la ville. —, tot ievastfleken , attacher avec des
cher.
mand kotnen, om hem te fpreken , aborder,
fig.
De
drift tot den woekerhanepingles ;
iemand (om jets) vra..
attester I. q.
13 2
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del had OM land aangefloken, la fureur
de Pagiotage ayoit infecte noire pays,
o. w. (met Zijn), beginnen te rotten, te be.
derven, (van vruchten), s'enticher. Deze
peer is aangefloken, cettepoire est entichee.
sae appelen beginnen aan te fteken, les pornvies commencent is s'enticher.
Aaniteker,, m. allumeur ; zie ook Lantaarnaanflelter.
Aanfteking vr. opfleking, action d'allu.
mer une chandelle; inflammation. —,
befmetting , infection, contagion.
Aanftellen , b. w. (ik flelde can , heb aangefield) , tegen iets ftellen, mettre, pia.
cer , poser centre , planter. Stel dit
tegen den boom' aan , mettez, placez, posez cela centre l'arbre. Hij liet ftorm.
ladders tegen den muur fit planter
des echelles d'escalade (4 feu) centre le
your. —, tot vervulling van eenig ambt of
bediening, beftemmen , benoemen, verkiezen , etablir, nommer, crier. Hij is
reeds aangefteld, om die belasting te ontvan.
gen , it est déjà etabli pour recevoir ce
droit. Hij is tot landvoogd aangefteld,
(benoemd), it est nommd gouverneur. Plegtig —, installer. De overheid is nog
met aangefteld, le magistrat n'est pas
encore installe, Zich — 2 wederk. w. zich
gedragen , se conduire, se comporter.
Hij ftelt z : ch belagchelijk aan, it se conduit, se comporte d'une tnaniire ridicule.
Hij flelt zich goed, flecht aan, it s'y Arend
bien, mai. Zich als een' gek , kinderach•
tig —, faire le fou , faire Penfant , nie
aiser.
Aanfteller, m. celui qui Met centre , etc.
Aanftelling, yr. plegtige inftelling, inhuldi.
ging, installation. —, benoetning, no.
verkiezing, election.
urination.
Aaniterven , zie Aanbefterven.
Ainiterving, zie Aanbefrerving.
Aanftichten , b. w, (ik ftichtte aan , heb aangeiticht) veroorzaken (in eenen kwaden zin),
zie Stichten.
Aanitikken , b. w. (ik ftikte aan , heb aangeajouter en brochant.
Aanftikking, vr. action d'ajouter en brochant.
Aanftippen , b. w. (ik ftipte aan, heb aangeftipt), marquer d'un point, d'un trait;
fig. lets even aanhalen, aanvoeren , passer legerement sur quelque sujet, en
faire mention en pen de mots, etc.
Aanftipping, vr, action de marquer d'un
point, etc.
Aanitoffen , b. w. (ik flofte aan, heb aangeftoft), het ftof bijeen vegen. Eene kamer
(vegen), balayer une chambre.
Aauftoken , b. w. (ik ftookte aan, heb aange.
Itookt) beter doers branders, opftoken,
attiser, faire braler; fig. bevorderen ,
(in eenen kwaden zin). Eenen twist — ,
fomenter, allumer une dispute , discorde.
iemand tot kwaad
(aanfporen , aandrij.
ven) , pousser q. q. au ma!, inciter q. q.
tnal faire, etc.
Aanfloker, m. flokebrand , bouteafeu , instigateur ;
, zie Opftoker.
Aanftoking, yr. action d'allumer, d'attiser, fig. opftoking, fomentation, incita.
tion, etc.
Aanitokend, b. n. excitatif, ive.
Aanitonds, bijw. terftond, dadelijk , incontinent, sur le champ, tout de suite , tout
a l'heure , d'abord.
Aanfloot m. het aanftooten van eenig hard
ligchaam
choc
hurt.
ergernis
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achoppement , scandals. De fleen des
—s, /a pierre d'achoppement. —, hinderpaal , hindernis, inconvenient, empiche.
went, obstacle, m. difficultd , incemmodite , f. etc. Zij leden veel —, (ongemak.
ken , enz.) op reis, ils souffrirent bien
des incommodites, etc. en -,,oyage.
Aanitooteiiik, b. n. ergerlijk, scandaleux ,
B use cnoquant , e, qui donne (cause) du
scandale, qui biesse, pen edifiant e,
incongru , e.
onhetamelije , indebijw. scandaleusement , incent , e.
deceinm en t.
Aanttootelijkheid, yr. ergerlijkheid , scandale, m onbetamelijkheid-, indecence,
mess dance.
Aanitooten , b. w. (ik filet aan , heb aangeftooten), dieper inftooten, aanitampen,
bourrer. De lading — , bourrer la
charge. De deur — , pousser la porte
pour la laisser entr'ouverte. Iemand—,
(flooten) , pousser q. I . du coude , du
genets. —, 0. tegen iets ftooten, hearter, chequer, donner de la tote, centre q. ch. Laat ons eons — (met de gla.
zen klinken), choquons les verres , (to:.
tons). Met het hoofd tegen den boom —,
donner de la tite centre l'arbre.
(aanliggen) aangrenzen , etre contigu ,
toucher, etc. Net de tong —, (flotteren),
bredouiller.
Aanftooting, vr. aanftoot , action de hear.
ter, de pousser , f. choc , heurt , m. De
— was Berk, le choc itoit fort. — of bot.
flog der lucht, verberation de Pair. Zonder —, (ftottering) fpreken, parler sans
hesitation. De —, het aanftooten der fchea.
pen , l'abordage.
Aanitoppen , b. w. (ik flopte aan , heb aan.
geitopt), digt maken, boucher , firmer,
quelque ouverture, remplir.
Aanftormen, b. w. (ik flornide aan , heb aangeftormd), s'elancer jeter sur q. ch.;
accourir impitueusement, donner I'assaut.
Aarlitouwen , b. w. (ik ftouwde aan , heb aangeftouwd), ophoopen entasser ; fig. aanzetten , aanfpo,-en , pousser 4, solliciter
, exciter.
Aanftralen , b. w. (ik fhlalde aan, heb aan.
gettraald), darder des rayons sur q. ch.
Aanftranden , o.
(ik ftrandde aan, ben
aangeftrand), echouer sur la cote.
Aanftranding, zie Stranding.
Aanftreelen , b. w. (ik ftreelde aan, heb aangeftreeld), tdcher de gagner l'amitie de
q. q.; faire la cour a q. q.
Aanftreven, w. (ik flreefde aan, ben aan.
gettreefd) , eis eurer on toucher en passant.
Aanflrijken , b. w. (ik flreek aan , heb
aangeftreken) , beftrijken, bepleisteren ,
direr. fchilderen, met
enduire, epir,pl
cr,
verw beftrijken, peindre. Met rood —,
peindre en rouge. —, o. w. in het gaan of
loopen, het eene been tegen het andere
fchuren , se heurter la jambe, Tune centre Pautre, en marclsant ou en courant.
—, (van een paard) s'entretailler, s'entre.
couper.
aannaderen , (van vogels). De
kraaijen kwamen op de kerk , les corbeaux se portoient sur Peglise. —, (van
menfchen) moedig komen , trotfc'helijk
gaan , se carrer, se pavaner, piafer,
marcher d'un air fier et orgueilleux.
Aanftrijking, yr. bepleistering, action d'enduire, crepissure.
Aanftrikken, b. w. (ik itrikte
heb aange-
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itekt), ajouter, joindre to tricotant;
zie Aanbreijen.
Aanftrikking , yr. action de joindre, etc. en
tricotant.
Aanftrompelen, o.w. ( ik ftrompelde aan, ben aangeftrornpeld), herwaarts ftrompelen ; Komen
approch er en trauchant, en bronchant.
Aanftroomen o. w. (ik ftroomde aan ,
heb aangefiroomd) , etre fete, porte par
les courants de l'eau sur le rivage, sur
la rive , laver , baigner. De rivier
ftroomde eertijds tegen het kasteel aan , le
"leave baignit jadis le chateau. Een land,
hetwelk de zee aangeftroomd had, un champ
produit par Palluvion de la ?tier.
Aanftruikelen , zie Aanftrompelen.
Aanftuiven o. W. (ik ftoof aan , ben aangefto•
ven) zich ophoopen, s'agglomerer; cou•
vrir de poussihre. Deze duinen zijn fe.
dert eenige jaren aangeftoven ces dunes se
sont agglomerees depuis quelques annies ;
fig. Komen -, arriver precipttamment.
Aanftuwen , zie Aanitouwen.
(ik fulde aan, ben aange.
Aanfullen , o.
fuld), herwaarts fullen 5 Komen -, arriver
(quantite ,
en lambinant.
Aantal 0. eenige menigte , nombre , m.
Aantasten, b. w. (ik tastte aan, heb aangetast),
met de voile hand omvatren , amvatten ,
empoigner. Dit bout is te d±, men kan
het met de voile hand niet - (omvatten) ,
ce bois est Crop gros, on ne sauroit Pentpoigner ; fpr. w. Dat is een heet (hang)
ijzer om aan te tasten; het is geene kac om zonder handfehoenen aan to tasten , c'est un fer
rouge el empoigner, un fagot d'epines, une
entreprise perilleuse; cola ne se proud pas
sans mitaines ; fig. aandoen , aanranden ,
aanvallen , attaquer, assaillir. Iemand
in zijne eer , flitrir la reputation de
q. q. Zich zelven - , se downer la mort.
Door ziekte worden aangetast, etre sal.si d'une maladie; devenir malade.
verzwakkeu. Die ziekte heeft hem geweldig aangetast , cette maladie l'a beaucoup
voelen zie Betasten.
travail/6.
aanfpreken, Hij zal het nog zoo rnaken
dat hij zijn landgoed zal moeten - , it en
viendra au point de voir sauter sa terre.
Aantasting, vr. aanvatting , aangrijping, action d'attaquer, attaque.
Aanteekenaar,, m. die aanteekeningen maakt)
annotateur. knecht bij het biljard, enz.
marqueur.
Aanteekenhoek , o. , livre d'annotation,
vie de poche , m. tablettes, f pl.
Aanteekenen , b. w. (ik teekende aan, heb
aangeteekend) , iets met een teeken met.
ken, marquer. Ik heb die plaats aangetee.
marque ce passage. -, opteekend,
kenen , te boek ftellen , boeken, noter,
toucher dans un livre de compte. 1k heb
alles aangeteekend, j'ai note tour. in.
zonderheid, ten huwelijk inichrijven , in on
dertrouw opnemen , flancer. - tot ver•
zending met eene fchuir, eenen postwagen ,
enz. infehrijven , enregistrer, enregitrer.
Aanteekening, yr. aanmerking, annotation,
note. —en op eenen fchrijver maken, faire
des notes sur un auteur. Mogelijk vied
ik het onder rnijne -en , pent etre je le
trouverai parmi mes annotations. -, opof infchrijving, enregitrement; (zeew.)
van namen , signaux, m. pl.
Aanteekenkantoor, o. bureau d'enrigistrewent pour les envois , par des barques
au par des diligence:.
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Aantelen , b. w. (ik teelde salt, heb aange.
teeld) aankweeken aanfokken, cultiver,
elever, nourrir.
Aanteling , yr. culture.
Aantellenb. w. (ik teIde aan , heb aange.
teld), klein geld tellen , om eene rekening vol te maken, compter, donner Pappoint.
Aantelling , yr. action de compter, etc.
Aantijgen , b. w. (ik tijgde of teeg aan , heb
aangetijgd of aangetegen ) , betigten , to
laste leggen , befchuldigen , toerekenen ,
accuser , imputer.
Aantijger,,
befchuldiger, accusateur,
Aantijging, y r. befchuldiging , accusation,
imputation.
Aantimmeren , b. w. (ik timmerde aan , heb
aangetimmerd), ajoutet (un bailment) el;
elever (des bailments); construire (des
vaisseaux); zie an bou w en.
Aantimmering, yr. action d'ajouter,, de con.
struire.
Aantogt, m. nadering , approche , marche
vers q. lieu , f. Het leger is in -, Parme4
est en marche.
Aantokkelen, b. w. (iktokkelde aan, heb aange.
tokkeld,) kittelen , chatouiller ; fig. exciter, animer, pousser, etc.
Aantokkeling, yr. kittel'ing , chatouillement,
appeit , m. fig. De - van den weltust,
heeft hem in het verderf geftort, c'est
Pappii t de la volupti qui a cause sa porte,
Aantokken , zie Aantokkelen.
Aantoonea , 1,. w. (ik toonde aan, heb aan.
getoond), aanwijzen , doen zien , montrer,
faire voir , indiquer, betoogen, bewijzen , démontrer.
Aantoonend, b. n. indicatif, ive. De —e
wijs , le mode indicatif,
Aantooner,, rn. die aanwijst , indicateur,
qui montre.
bewijzer,, betooger,,
monstrateur.
yr. aanwijzing , indication.
Aantooning
-, betoogtng , demonstration.
Aantooveren , b. w. (ik tooverde can , heb
aangetooverd) , als : Het gemeen gelooft ,
dat men iemand eene ziekte kan , le pen..
ple croit qu'on pent causer tine maladie
a q. q. par sortilége, male face.
Aantreden, 0. w. (ik trad aan, ben aangetreden),
herwaarts treden, approcher en marchant.
-, (met Hebben) rasfer treden, marcher
plus vite, doubler le pas. -, b. w. vast•
treden, ineen treden. De aarde om eenen
boom —, fouler la terre a l'entour
arbre pour la serrer it la racine; battre
tin arbre.
zie hanvaarden.
Aantreding, vr. action d'approcher, etc.
Aantreffen , b. w. (ik trof aan , heb aangetrof.
fen), iemand toevallig ontmoeten , rencontrer. lk heb hem op weg aangetroffen,fe
l'ai rencontre en chemin.
vinden, tree tier
q. ch. par hasard. Den volgenden dag troffen
wij eene woestenij of woestijn aan, le lende.
main nous trouvatnes an desert. -, volgens
afspraak iemand ontmoeten , trouver. Ik
hob hem ter beftemder plaats niet aangetroffen,
je we Pai pas trouvi au lieu du rendez-yous.
Aantreffing , y r. ontmoeting, rencontre.
Aantrekkelijk , b. a. bekoorlijk , aanminnig,
aanvailig , attrayant, e, charmant, e,
engageant, e ,aimable. Zij heeft lets -s
in haar wezen , elle a I. ch. de charmant,
etc. dans son air. —, ligt aangedaan , ge•
voelig, ter harte nemend , sensible, fad-
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Aantrekkelijkheid, zie Bekoorlijkheid, Beval. Aanvaardfter, yr. celle qui trend possession
ligheid.I
de q. ch.
Aantrekken , b. w. (ik trok aan , heb I A anvaart, vr. (zeew.), havre, port, abord, m.
aangetrokken) , door trekkers nader bren .. Aanval , in. nanva;ling, attaque. Een loogen , tirer plus pros ou en avant, vers
ze — , une fausse attaque ; (in de
soi. Trek de tafel wat aan , tirez un pen
krijgsk.) Algemeene — (form), assaut. Bij
d ,In eerften — , d'emblie. it ene flan bij
la table en avant. Eenen knoop clerk —,
den eerften —, (ftormenderhand) innemen,
serrer un noeud fortemeut. —, zonder
aanraking , door inwendig vermogen, anprendre une Wile d'emblee. Men befloot
tot den —, on decida pour l'ofirensive.
dere ligchamen tot zich doen naderen ,
attirer. Het ijzer worth door den zeilVijandelijke — ter zee , abord,: (in de gefteen aangetrokken , le for est attire par
neesk.) Vernieuwcte — (verheffing, verl'aimant. De aantrekkende kracht des zcildubbeling eener ziekte), paroxisme. OnIteens , la force attractive de l'aimant.
regelmatige —len, paroxismes erratiques.
—, intrekken, de zwam trekt het water aan
— van koorts , acces, (attaque) de fievre;
(in), l'dponge bolt, (proud) reau. — ,
fig. aanloop. Dat huis heeft veer — ,
aandoen.
Zijne
attraire.
—,
aanlokken,
cette maison est d'un grand abord.
kleederen —, zich kleeden, mettre ses ha- Aanvallen , o. w. (ik vier aan, ben aanbits, s'habiller,faire sa toilette. Schoegevallen), naar iets 'alien, somber connen en koufen —, mettre des souliers, des
tre ou dessus. De dakpannen kwamen tebas, se chausser; fpr. w. Die de fchoen
gen , op ons —, les tuiles de toit tornpast , trekke hem aan, qui se sent morberent sur nous ; fig. donner. Hij vier op
,veux, se mouche. —, ter hartc nemen,
den vijand ran , it donna sur l'ennemi. —,
prendre a coeur,, étre touché de q. ch.
b. w. met geweld aangrijpen; zie Aanflij heefc zich die tijding fterk aangetrokranden, Aandoen.
ken , ii a ea fort touché de cette ?IOU . Aanvallend, b. n. offensif, ive, agressif,
velle. Zich jets —, (op zich toepassen ,
ive. Een — en verwerend of verdedigend
en daarover moeijelijk worden), prendre
leger , une armee offensive et defensive.
q. ch. de tres-mauvaise part. —, zich in- Aanvallio-, b., n. zie Deminnelijk , Bevallig,
laten, bemoeijen , se reeler de q. ch.,
Aantrekkelijk.
s'interesser dans q. ch. , etc. Ik trek Aanvalligheid , vr., zie Beminnelijkheid Bea.
mij die zaak niet aan (bemoei er mij niet
koorlijkheid.
inede), je ne me mile point de cette af. Aanvang , m. commencement , etc., zie Befaire ; je suit sourd a cette oreille. ik
gin ; fig, het begin van eene onderneming ,
debut. — (begin) der mis , introit. —(ope.
wil mij uwe zaken niet — (mij in uwe zaping) van eenen veldtogt, ouverture d'une
ken niet inlaten), je ne veux pas re'interesser dans vos affaires. —, o. w. (met
campagne. Bij den —, d'abord, du cernZijn) Ergens op — (van krijgsvolk) , marmencement, dans leprincipe.
avancer.
cher, caller vers qq. lie,ur.
A anvaugen, b. en o. w. (ik ving aan, heb
Aantrekker, m. celui qui tire en avant. —,
aangevangen), cell begin met iets maken ,
lederen riem voor fehoenen , chausse-pied,
commencer , etc.; zie Beginnen. Zij heb(laarzentrekker), tire- botte.
ben aangevangen (begonnen te fpelen), ils
ons entre en feu. Een regtsgeding —, inAantrekking, vr. action de tirer en avant ,
de mettre, de vétir q. ch. —, aantrekkingstenter un proces. Een gefprek —, entakraeht, (in de wijsb.) attraction, force
user on discours. —, ondernemen , entree
attractive, attractrice. —, aantrekkende
prendre. Het geluk dient hem in al wat
hij aanvangt (onderneemt' begint), tout ce
kracht, (in de natuurk.), electriciteit, elec.
tr iad.
qu'il entreprend, lui reussit. —, doen,
Aantrouwen, b. w. (ik trouwde aan, heb aanfaire. Wat zal ik nu — (beginners) ? quo
getrouwd), door huwelijk verwant worferai-je 4 presen1 2 rk weer niet hoe ik
den , eallier par mariage. Door haren
het zal — , je ne sais eomment m'y prenman heeft zij een aanzienlijic geflacht aangedre. fig. en fpr. w. Cij hebt wat fchoons
trouwd, par son mariage elle s'est allide
aangevangen, y eas avez fait une belle be..
e) une famille distinguee. Eene aangesogne. Eene zaak verkeerd —, accrocher
trouwde dochter (fchoondochter), une be/ . i I'anguille par la queue. Weder — waar
le-fine, une bru.
men gebleven is, retourner a ses moutons.
Aantrouwing 2 yr. alliance par mariage.
Aanvanger,, in. die jets begint , celui qui
Aanvaarden, b. w. (ik aanvaardde, ook ik vaardcommence q. ch.; commencant. —, die den
de aan, heb aanvaard, heb aangevaard),
eerften flao. , worp of zet doet in zekere
aannemen, niec weigeren, accepter. Een
s die het etrst op het tooneel
fpelen; ook
aangeboden ambt — (op zich nemen), ackomt, debotant.
cepter une charge offerte. —, dadelijk in Aanvankelijk, bijw. premiarement, au, dans
"bezit nemen. Een huis, een ambt —, press.
le, commencement , b. n. —, oorfpronkeeire possession d'une maison, d'une char.
lijk , originel, le, pritnitif, lye. De
ge; entrer en jouissance d'une—. De err—e inrigtin o. , le plan primitif Het —e
genamen hebben den boedel niet aanonderwijs,l'instructien elementaire.
vaard, les heritiers se sent abstenus de Aanvaren, o. en b. w. (ik voer aan, lieb en
la succession. Eene reis —, zie Aanneben aangevaren), herwaarts varen , appro.
III en.
cher , arriver en bateau , avancer par
Aanvaarder, m. aannemer , acceptant, celui
eau. lk zie de fchuit reeds komen —,./e vois
qui entre en, qui proud possession de
déjà la barque qui approche; (zeew.) aq. ch.
border, toucher a q. port; y mouiller.;
Aanvaarding, yr. bezitneming, prise de posreldcher. Tegen jets —, heurter avec title
setsion,entrée en charge. —, aanneming,
barque, etc. contre g. ch.
acceptation. — van eene erfenis zonder ge- Aanvaring, vr. het varen tegen lets, choc
bonder' te zijn, om het overfchot der fchulde navire, ns.
den te betalen , benefice d' inventaire, vs. Aanvatten, b. w. (ik vatte (vattede) aan, heb
92
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au combat. fig. Eene plaats uit eel' boek — (aan
aangevat), aangrijpen, empoigner,saisir, zie
,
un passage d'un livre.
Aantasten. — , ondernemen. Zij hebben1 halm), ci ter,alliguer
het werk met lust aangevat, ill se sent mis Aanvoering , yr. leiding , conduite. —, bet/ Pouvrage avec ardeur.
eel , commandement , m. ; fig. aanhaAanvatting, y r. action d'empoigner.
ling van eene ftelling, allegation, citation.
Aanvechten , b. w. (ik vocht aan, heb aange• Aanvraag, Aanvrage , yr. eene tot iemand ge.
vochten), in verzoeking brengen of leiden;
rigte vraag , demande , question, adrestot het booze verlokken , tenter. Van den
see particulihrement 4 q. q. —, aanma•
ning, interpellation. flij verbleekte op
duivel of van de zonde worden aangevochdeze —, ii palit 4 cette interpellation.
ten, etre tante' par le diable, par le pichd.
Aanvechter,, In. tentateur.
Aanvragen , b. w. (ik vraagde aan , heb aangevraagd) , aanvraag doen, zich tot iemand
Aanvechting, vr. verzoeking, tentation.
Aanvechtfter,, yr. tentatrice.
wenden , om lets te verkrijgen , s'adresser
Aanvegen, b. w. (ik veegde aan , heb aange4 q. q. pour obtenir q. ch.
veegd). g ene kamer —, balayer one chambre. Aanyriezen , 0. w. (ik vroor aan , ben aangeAanverfterven , o. w. (het verftierf aan, is
vroren), se joindre par la Rade; s'atta.
aanverflorven), zie Aanbefteiven, Aanaerven.
cher 4 q. ch. en gelant.
Aanvriezing, yr. action de se joindre par het
Aanveraerving , zie Aanbeaerving.
gale.
Aanvertrouwen, b. w. (ik vertrouwde aan,
heb aanvertrouwd), zie Aanbetrouwen, Toe- Aanvrijven , zie Aanwrijven.
betrouwen, Toevertrouweu.
Aanvullen , b. w. (ik vulde aan , heb aange.
Aanverwant, b. n. verwant, allid , e, par
vuld), hetgeen aan lets ontbreekt , vol
parenti. —, in. en yr., bloedverwant, pamaken , remplir,, emplir ; fig. Wees zoo
rent , e.
goed hetgeen op deze lijst is overgeflagen, aan
Aanvlechten , b. w. (ik vlocht aan, heb aan.
te vullen (bij te voegen), veuillez ajouter
ce qui a ea OVIiS sur cette liste , supple.
gevlochten), ajouter en tressant.
ez ce qui rnanque.
Aan y lechting, yr. action de joindre, etc.
Aanvliegen , o. w. (ik vloog aan, ben aan Aan y ullitig , y r. , remplage, remplissage, vs.
gevlogen), herwaarts vliegen , approcher,
— , (in de bouwk.) gelijkmaking met aarde ,
remblai , vs.
venir en volant; fig. zeer fuel , al
vliegend naderen , voler Sur, vers. De Aanvuren, b. w. (ik vuurde aan , heb aangevuurd) , fork aanzetten , aanmoedigen , exbode kwam op ons —, le messager voloit
citer , inciter fortement ; animer, encouvers nous. —, in brand vliegen, s'enflatn.
rager ; fig. enflammer.
nter. De roofvogels vlogen op den roof
aan, les oiseaux de proie se fondb-ent Aanvuurder, m. celui qui anime , enctrura.
ge , etc ; excitateur, instigateur.
proie. —, b. w. Iemand woest
sur
la
en ruw in het aangezigt vliegen , onverwacht Aanvuring, Yr. aanmoediging, encouragement, no.
op het lijf vallen, se jeter, se ruer,, fonere, etc. sur. De bond vloog op hem aan, Aanwaaijen , b. en o. w. (ik waaide , (woel)
aan , heb en ben aangewaaid), door waaijen
le chien se feta sur lui. fig. Iemand —,
hem onbefehoft met woorden bejegenen ,
nader brengen, aangebragt warden , etre
emporte pat le vent. iegen jets — ,
dire des sottises; chanter pouilles a q. q.
Aanvlieten , o. w. (ik vioot aan , ben aangesouffler ou etre souffle centre. De wind
waist fchrikkelijk tegen den toren aan , le
vlo g en), zachtjes aanaroomen , vlietend na
baigner (les murailles); icouler
vent souffle ou donne terr;blement contra
deren
,
la tour; fig. Dat is hem zoo maar aange.
doucement auprh , centre.
waaid (hij heeft het zonder toedoen van zij.
Aanvlieting, yr. aanarowning, loop van 't wa.
nen kant, als in den flaap, verkregen), cela
de Pau
ter, court
e e, lit .
lui est venu inopindynent ou par la grace
Aanvlotten , o. w. (ik vlotte van, ben aange.
de Dieu. De geleerdheid waait iemand
vlot), aborder en flottant.
zoo niet can , la science ne s'acquiert pas
Aanvoeden , zie Aankweeken.
Aanvoegeu , b. w. (ik voegcle aan , heb aan. - de la sorts.
gevoegd), met jets vereenigen , zamenvoe- Aanwakkeren , h. w. (ik wakkerde aan, heb
aangewakkerd), aanmoedigen, verlevendigen,
gen, ajouter, joindre. Een aangevoegd
animer , ranimer , encourager , exciituk , une place ajoutee. —, in elkander
ter. — o. w. (met Zips) levendiger,, flerker
voegen, emPotter. (in de fpr. k.) De aan .
worden , verflerken, se renforcer. De
of bijvoegende wijs , le subjonctif oft con-.
wind wakkert aan (wordt flerker), le vent
jonctif.
se renforce. Zie verder Aanvaren.
Aanvoeging, yr. addition , f. —, ineenvoeging, emboitement, m. —, aanvoegfel, bij- Aanwakkering, vr. aaurnoediging , encoura.
gement, m.
supplement , tn., piece aioutee.
voegfel,
Aanwas , in. vermeerdering, aangroeijing, verAanvoer,, in. invoer, importation, f.
grooting , augmentation , f. accroisse.
Aanvoerder, nt. die aanvoert, celui qui
ment, agrandissement, vs. De — (het
apporte, amine. —, bevelhebber, corntoenetnen) zijner jaren , l'accroissement
mandant, chef. — van het gemeen in
de son age. —, vermeerdering van weteneenen opitand, chef de bande. —, (zeew.)
fchap
, progres des sciences. —, zwelling
conducteur
de
travailleurs.
van werklieden,
der waterers, erne des eau,: , f. —,'vloed,
Aanvoeren , b. or. (ik voerde aan , heb aanflux, M. —, r,ze c w .) een door overftrooming
gevoerd), jets herwaarts brengen, trans.
aangegroeid eiland van zand of flijk , japorter , importer. Dat zija koopwaren ,
veau. Zie verder Aanllijking, Opflijking.
die men in groote menigte aanvoert (aanbrengt), ce son: des marchandises qu'on Aanwasfen, o. w. (ik wies aan , ben aange.
wasfen), s'attacher en croissant. Dit kind
imports en grande quantite. Dit wordt
is aangewasfen , cet enfant est none. De
langs dezen weg aangevoern, cela vient par
koe is aangewasfen, la peau est attachee
cette vole. Een Leger — (het bevel daaraux cites. —, zie Aangroeijen ; fig. ver
over voeren), commander une armee. Tot
meerderen , s'augmenter.
den ftrijd — (leiden), conduire, metier
AanB 4
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loochenen, nier /'existence d'un Sire suAanwenden , b. W. (ik wendde aan heb attlpreme. God is het, die ons bet — gegeven
gewend), herwaarts wenden, keeren „ tourheeft , c'est .Dieu qui nous a donne Titre,
ner vers ici. gebruiken , befteden, em/'existen ce.
ployer q. ch.; user, se servir, liver parti de q ch. , etc. Wend uwen tijd wel Aanwezend, b. n. aanwezig , beflaande ,
employez
Bien
existant , e. Toen dit gebeurde, was ik
aan, (befleed uwen tijd wel),
nog niet , quand c'est arrive, je n'evotre temps. Wij zullen die midderen —
tois pas encore existant, je n'existois
(ors daarvan bedienen) , nous nous servipas encore , je n'etois pas encore au mon.
zich lets ten prate
roes de ces moyens.
de.
—, tegenwoordig, present,e. Hij
faire
un
bon
usage
de
q.
ch.
—,
maken ,
ging rond bij alle wen —e leden, il fit sa
tot een zeker gebruik, appliquer.
con?* a tons les membres qui etoient alors
Aanwending, y r. befleding, action d'emgebruik , usa- presents, en place.
ployer, f. 5 emploi , m.
y r. tegenwoordigheid, pre; fig, gebruikmaking , application, Aanwezendheid
ge,
sence. —, beflaan , existence.
Aanwennen , b. w. (ik wende aan , heb aangeIk
zal
hem
Aanwezig, zie Aanwezend.
wend) , accoutumer , habituer.
dat wel je feral Bien en sorte qu'il Aanwezigheid , zie Aanwezendheid.
en prenne l'habitude. 'Lich lets —, s'ac- Aanwijsfter, y r. cello qui indique, indicatrice.
coutumer, s'habitucr a q. ch. Ik heb mij
Aanwijzen, b. w.) ik wees aan, heb aani:ewe•
dit aangewend , je m'y suit habitue.
zen), doen zien , aantoonen, montrer
Aanwenning, y r. Aanwenfel, o. Aanwenst, yr.
indiquer,, fairs voir
demontrer. Ingewoonte, bebbelijkbeid, habitude, Cols.
Bien gij met mij wilt gnats , zal ik u het huis
tume, f. Dit kind heeft eene flecbte —
si vous voulez ris'aecompagner, je vous
van bekkentrekken , cot enfant a une matsvaise habitude de faire la moue (des grimontrerai , indiquerai la maison. Zij
wets hem zijnc gebreken aan (zij deed hem
maces).
Aanwentelen , b. w. (ik wentelde aan, heb
zijne gebreken zien), elle lui fit voir set
aangewenteld) , wentelende nader brengen,
deThits. —, tot eenig gebruik beftemmen,
approcher en roulant.
assigner , deleguer. te kennen geven,
(ik
werkte
aan
,
heb
aan.
zie Aanduiden.
Aanwerven, b. w.
celui qui indique, montre, asgewerkt), joindre, ajeuter. o. w. ge- Aanwijzer,
durig werken, travailler assidument.
signe ; guide , indicateur.
Aanwerpen, b. w. (ik wierp aan heb aange. Aauwijzing, Yr. het aanwijzen , indication,
action de montrer. inzonderheid briefje,
worpen) 5 herwaarts werpen ., aangooijen
jeter par ici. zie Aaninnjten. fchie.
waarmede eene betaling worth aangewezen ,
lijk aandoeu. Den flaaprok fcb;elijk —, metassignation. —, berigt, renseignement,
tre la robe de nuit en toute Mate, prompmandement, m. rescription , f. fpr. w.
cement ; se jeter vice dans sa robe de nuit.
Irene — op de eeuwigheid geven , proposer
Aanwerping, y r. action de jeter, etc.
'des rcntes sur les brouillards de la Seine.
Aanwerven, b. w. (ik wierf tan , heb aange- Aanwinden , b. w. (ik wood aan , heb aangeworven). Krijgsvolk— 5 enrdler,, recruter,
wooden) , approcher an moyen d'un cric.
racoler. Door list —, embaucher.
Aanwinning, yr. action d'approcher au moyen

Aanwerver, m. enrdleur, recruteur, racoleur.
d'un cric.
Aanwerving, y r. enrdlement, recrutetnent Aanwinnen , b. en o. w. (ik won aan , heb
racolage, m. levee des soldats , f. Listige
aangewonnen), winst doen of in waarde
(zielverkooping) , embauchage,
toenemen , gagner, profiler, faire du
Aanweven , b. w. (ik weefde aan , heb aangegain. Hij heeft veel bij den oorlog aangeweefd), ajouter a la trame, en tramant
wonnen, ii a profite beaucoup par la
ou tissant.
guerre ; fig. Hij beeft veel aangewonnen,
Aanwezen , o. (ik was aan , ben aange(in gezondheid toegenomen), sa sante est
weest), aanzijn; tot lets balooren, iets helbeaucoup amelioree. Aangewonnen land
pen uitmaken. lk dacht niet, dat er nog
(verkregen door verovering), pays contv,ee ellen zouden , fa ne pensois pas
quit. Aangewonnen land (verkregen door
qu'il y auroit encore deux aunes. 5 bran.
het afloopen van water), terrain accru ,

den , in brand zijn. De pijp, de kaars is
zie Aanflijken.
aan, la pipe, la chandelle est allumee ; Aanwinning, Aanwinst, y r. gain, profit, m.
fig. Er is niet veel aan (het heeft niet te
amelioration. Aanwinften die ftaande een
beduiden , het is de moeite niet waard), ce
buwelijk gemaakt zijn , acquits et con

n'est pas grand' chose , cola ne vaut pas
la peine. —, even of gelijk zijn. Onze
rekening is aan , nos comptes se balancent
a present. —, aangekomen zijn, arriver.
fchuit is nog niet aan (aangekomen) , la
barque nest pas encore arrivee. ra.
ken aan iets. lk ben er niet aangeweest, je
n'y ai pas touché. De bal is aangeweest
(in bet kolfspel) , la balle a touché.
—, in het bewind zijn, dere en charge.
llij zal niet Lang -- 2 it no sera pas long.
temps en charge , en place. Er flecht —,
s'en trouver
Wanneer gij dat doet ,
zult gij er flecht (er u kwali;lt bij bevinden) , si veils faites cela, vous vous en
trouverez, prendrez mal. Hij is er kwa.
lijk aan (is niet wel), i1 ne seportepas bien. I
Aanwezen , o. aanzijn, beflaan, existence.
f. etre, tn. Het — van een Opperwezen

quits ; biens acquit pendant le mariage.

Aanwoekeren, b. w. (ik woekerde aan, heb
aangewoeketd), door woekeren verkrijgen. Hij beefs zijne fchatten aangewoekerd,

it s'est enrichi en usurier,, a force de
faire l'usurier ; it a acquis set tresors
par l'usure.
Aanwoekering, y r. action d'exercer l'usure.

Aanwortelen , o. w. (ik wortelde aan, ben
aangeworteld) , fenraciner, pousser des ra-

cines.
ilanwrijven; Aanvrijven, b. w. (ik wreef,

vreef, aan , heb aangewreven, aangevre-

y en) frotter contre q. ch.; fig. lemand iets te last leggen, toerekenen, imputer, imposer q. ch. a q. q.; accuser, char,
ger q. q. de q. ch.
Aanwrijving, Aanvrijving, . yr. action de frotter centre q. ch.
Aan.
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fnijden , vervalfchen) , frilater , sophistianwroeten , o. w. (ik wroette aan , heb aanquer du yin. — aan land zetten , mettre
gewroet), avancer en creusant la te r re ;
a terre, debarquer. —, op jets aankomen,
foul ller. Daar komt de inol —, voila la
wanneer de komst onaangenaam , als : Eiij
taupe qui vient fouiller. par
, it vient
komt dageiijks bij mij
Aanwniven , b. en O. W. ( ik wuifde aan, heb
een blaasfpeelaangewnifd), met den hoed enz. herwaarts
portuner tons les fours;
tuig aan den mond zetten, emboucher
komende zwaaijen, approcher en frisant
instrument a vent. fig. lk wil bet er op —
signe du chapeau , etc. 4 q. q.
(wagen) je le hasarderai , je l'avantu..
Aanzaaijen , b. w. (ik zaaide aan , heb aange.
zich ergens aan vastzetten.
rerai.
zie ezaaijen.
zaaid
, ben aangeDe fpijs zet aan , wanneer zij niet words
Aanzakken, o. w. (ik zakte
omgeroerd , les viandes qui ne sons pas
zakt) , =liken , s'affaisser centre. La.
remftees, s'attachent au pot. —, inel
ten —, i'acher ; fig. Langzaam komen
aankomen. Het fchip zet (komt) met voile
avancer, s'approcher lentement.
zeilen op ons aan, le vaisseau vient 4 nous
.A auzanden , b. w. (ik zandcle am], heb aange
avec (4) force de voiles.
sand), met zand beftrooijen
couvrir de
Aanzettend , b. n. (in de geneesk.) aanhitsable, sabler , assabler.
fend, opwekkend, excitatif, ive , excl•
.Aanzegelen , b. w. (ik zegelde aan, heb nailrant, e.
gezegeld) reunir au tnoyen d'un sceau
Aanzetfler, yr. celui, cello.
Aanzetter
,
on cachet.
qui pousse , incitJ, excite , etc. excita.
Aanzegeling , vr. action de reunir au moyen
teur, trice. — (in de art. en zeew.) re_.
d'un sceau ou cachet.
fouloir. —s flop , hampe d'ecourillon , de
Aanzeggen, b. w. (ik zeide aan, heb aangecuillee, de refouloir. — van mesfen , celui
zegd , aangezeicl) , boodfchappen, mondeling
qui repaise des couteaux, rasoirs, etc.
bekend maker], annoncer, faire savoir, avertir, notifier. Geregtelijk aanzeggen (dagvaar Aanzetting, y r. aanmoediging, aanfporing ,
encouragement m., exhortation, inci•
den), zntimer. .neenen misdadiger den dot,d
annoncer la wort a un malfaiteur.
tation.
, faire signifier une Aanzien, b. w. (ik zag aan, heb aangezien),
Een vonnis doer
de oogen op iets rigten , aankijken , resentence. Eene kerkvergadering — (beroe, regarder
gander. Iemand vriendelijk
pen), indiquer un concile. Ue wacht
q. q. avec amitie , d'un oeil dozes,
avertir qu'il font monter la garde ; zie
faire bonne mine, etc. Hij verwaardigt
Aankondigen.
zich naauwelijks de menfchen aan te zien,
Aanzegger,, m. annonciateur, messager.
it daigne a peine regarder les gens; c'est
(bidder ter begravenis) , zie Aanfpreker.
beaucoup s'il von: regarde. lemand flout
Aanzegging , yr. bekendmaking, kennisg,eving
regarder q. q. entre deux yeux, sous
berigt, notification, declaration, signile nez ; fig. lemand over den fchouder,
fication, f. avertissement, m. Geregteoegarder q. q. de haul en
verachtelijk
lijke —, intimation. —, boodfchap, rnesbas , par dessus l'epaule (avec nzepris).
sage, on. De — (bekendmaking) van een
etre envious
lemand met fchele oogen
vonnis , befiuit , la signification d'une
de la bonne fortune de q. q. 1k kan dit
sentence, d'un arrdt.
niet langer — (dulden), je ne le saurois
Aanzeilen , 0 . W. (ik zeilde aan , ben aanplus longtemps soujfrir, tolerer. Hij
gezeild), zeilende naderen, faire voile par
(nog wat wachten) ,
(zeew.)
Tegen
zal het nog wat
ici arriver a la voile.
attendra encore un pen (pour voir de
faire des evolutions
elkander
quel cite vient le vent). —, nit het uifaire Pest ou l'oures. Cost of west
cot. —, (met Hebben) fpoed maken met zeiterlijke een befi uit trekker]. Men kan het
dat hij gezond en flerk is,
hem wel
len , faire force de voiles ; se hater (4
le voir , on pent juger de sa sante. Men
la voile); fig. se trouver mat de q•
zou het hem niet —, a le voir on ne le
ch., zie Aanloopen.
Aanzetfter, vr. zie Aanzetter.
croiroit pas. —, aanfchouwen , in het
envisager. Zoo
Aanzetten, b. en o. w. (ik zette, zettede aan,
aangezigt zien, ki'a ken
dra ik hem aanzag, herkende ik hem,
heb en ben aangezet), aanvoegen , joindre,
des quo je Pens envisage, je le reconnus.
ajouter. Hier moet nog eon auk worden
etre spectateur d'une
Eene zaak mede
aangezet, it faut encore ajouter une pieaanfchrijven , op iemands reke
ce icz.
chose ; fig. Het bat zich — (bet fchijnt)
heeft mil te we/ aange•
dat, enz., it y a apparence que, etc. —,
ping ftellen.
aantnerkcn , beoordeelen , befchouwen, re.
zet (aangefchreven), i 1 m'a trop ports ,
mis , passé en compte. lemand eene kind
garder , considerer,, contempler. lk heb
u voor mijnen vriend aangezien, je y etis al
ternir la reputation de q. q.; Cal0M •
regarde, considerd (cru) comme mon ami.
bezvvalken , els :
nier,, noircir q. q.
Wanneer men de zaak van dien kant aan.
Dit zilver is aangezet, (bezwallit) cet arinftampen, (bij de art.
gent est terni.
ziet, si Pon considére la chose sous cc
en zecw.) , porter , [rapper , bourrer. De
point de vue. Alles wel aangezien , tout
bien regarde et considere ; tout (bien)
lading van een kanon —, refouler,,
compte et (bien) rebattu.
rer, la charge d'une piece de canon. —,
houden
fcherp maken. Een fcheermes —, passer,
voor, prendre pour. I-lij zag de oncflie
repasser, afiiler un rasoir.
voor de jongfle aan, it prit Painee pour
niet gezich in zijn gedrag naar
heel toedoen. Eene deur , pousser fine
la cadette.
porte pour la laisser entr'ouverte.
zoodanige beoordeeling rigten. indien ik
aanporren, aapdrijven, exciter , inciter ;
uwe jeugd niet aanzag, zonde ik u hard
engager, faire artificer, pousser, potter,
beftraffen, si je ne consider-01s pus votre
aiguillonner. Hij heeft- mij clerk daartoe
jeunesse , je 1.zis punir,is severement,
aangezet, ii m'a si fortement evgage.
Nen moet de rerionen , it faut distin.
War. heeft u naartoe aangezet? qu'est-ce
quer les personnes, avoir egard aux per.
qui vows a ports a cola? Wijn
sonnes , fairs acception des personnes.
(ver
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Aanzien , o. daad van aanzien, action de
aspect, tn. De ftad heeft een fchoon —
regarder , de considirer. —, gezigt, revan dien kant , la ville presents un bel
gard, tn. vue , f. Een trotsch —, an re•
aspect de ce cdti.
gard fier. Bij het eerfte — itende ik hem , Aanzigtkunde , zie Gelaatkunde.
au premier regard je le connus. Ik ken Aanzijn, o. existence, f. etre, m., zie Aan.
(zie Aanwezen.
hem van —, je le connois de vue. fpr. w.
wezen.
— doet gedenken , la vue rappelle le son- Aanzijn , o. w. (ik was aan , ben aangeweest),
venir des chose:. —, tegenwOordigheid, Aanzitten, o. w. (ik zat aan, heb en ben aangezeten), zich zetten , Je tnettre , s'aspresence, f. Het gebeurde in zijn —, cela
seoir. —, zich aan cafe], zetten , se mettre a
s'est passe dans, en, sa presence. —, uiterlijk voorkomen, air exterieur,, m. mi.
table. De gasten zijn aangezeten , les tonvives se sent mil 4 table. Nadat de gas.
ne, f. Zij is wet genoeg van —, elJe a
ten aangezecen hadden , waren , apres que
assez bel air, assez bonne mine. Van
les convives avoient ete 4-table.
daar : De zaak heeft een gansch ander —
gekregen, l'affaire a pris une autre tour- Aanzoek, o. verzoek, bede, sollicitation,
dernande,
priere ,f1 etc. Het is op mijn
aspect,
m.
nure. —, vertooning, uitzigt,
—, dat hij u die fom geleend heeft, c'est
—, gezag , hooge rang, bewind, qualite,
a ma sollicitation qu'il vous a pre:if cette
distinction, autoritd , consideration, 1.
somme. Hij is gekomen op het — van zijne
Destijds had het gemeen weinig achting y oor
lieden van —, a cette epoque la populace
vronw, i'l est venu 4 ila requisition de sa
femme. —, ernftig verzoek, (in de regtsg.),
avoit peu d'egards pour les personae: de
instance, f. Het — is nog bij die regt.
qualite, de distinction, etc. —, alge.
bank han g ende, onbeflist, :'instance en
meene achting, consideration, estimepuencore pendante a ce tribunal; zie In.
blique,f; Hij is in groot —, it joule d'une
stance. — verzoekfchrift , requdte, f.
grande consideration; it est fort estimd.
— tot het huwelijk , recherche de mariage,
Zich een — geven, zich in — Mellen, se faire
— doen bij een meisje, rechercher une
valoir, re rendre considerable. Zich —
verwerven , s'accrediter. Zijn —, (gezag,
fille•
invlocd) vermag veel , son credit pent Aanzoeken , b. w. (ik zocht aan, heb aange.
zocht),
solliciter, requerir, rechetcher,
beaucoup. Ten —, (opzigte)van, voorz. en
etc.; zie Verzoeken.
consideration de, en egard el, a regard
tie, par rapport 4, quant 4, etc. Te Aanzoeker, in. —ft. r, vr. verzoeker, eifcher,,
postulant, e, requerant, e , solliciteur,
inijnen —, opzigte, a mon egard. Zonder —
recipiendaire. 1.r waren veel —s om deze
van perloon , sans considerer lespersonnes,
plaats, it y avoit beaucoup de postulants
sans acception de personne. Nees onbe.
pour cette place.
zorgd ten — van mij, soyez sans inquietude par rapport 4 moi. 'Fen — zij- Aanzoeking, y r., zie Aanzoek.
ner dienflen , en consideration de ses ser- Aanzoekfter ,_ zie Aanzoeker.
vices. Ten — van, aangaande zijne verdien Aanzoeten, b. w. (ik zoette aan , heb aan•
gezoet), zoeter maken , rendre plus dons,
ilen , quant el set tnerites. Ten — van de
ajouter de la douceur. —, o. w. fig. verlokV ooritellingen die gij doet , el. , regard des
ken, verleiden , allecher,, attirer. Het
propositions que vous faites.
fpel en het gezelfehap zoeten aan, le feu et
Aanziener, zie Aanfchouwer.
la compagnte attirent peu a peu, sont atAanzienlijk , '). n. van aanzien, van hoogen
tirants. De winst zoet aan, le gain attire.
rang of gezag , illustre, distingue , e.
E.m. — geflacht , une famille distingude , Aanzui y eren , b. w. (ik zuiverde aan, heb aan
Eene
gezuiverd) , vereffenen , aptit er.
une maison illustre. —e lieden, des per.
rekening —, apurer tin compte.
salines distinguees, de distinction. —e
r.
vereffening
eener
rekey
achtbaar,
Aanzuivering,
leefwijs , le grand genre. — ,
ning, apurement d'un compte, on.
respectable, venerable. Eene —e versadering, tine assemblee respectable. —, Aanzuren , b. w. (ik zuurde aan , heb aange.
zuurd)
, zuurder make'', rendre plus aigre.
groot, notable , grand, e. Eene — fom,
sone somme notable. De —e burgers , les Aanzwellen , o. w. (ik zwol aan , ben aange.
zwollen) , zwellen , enter, grossir. De
notables. Een — koopman , un grand at'.
wind heeft de zeilen doen —, le vent
gociant. —, aanmerkelijk, uicilekend , cona
enfle les voiles. De ,regens hebben de
siderable, grand, e, apparent, e. Hij
rivier doen —, les plates o p t biers enfid ,
heeft eene —e fom verioren, it a perdu
grossi la rividre ; zie Opzwellen.
une somme considerable. —, van waar.
de, precieux , euse, magnifique. Een — Aanzwemmen, o. w. (ik zwom aan, ben aangezwommen),
ergens zwemmende aanko.
un
present
magnifique,
etc.;
gefchenk ,
men , approcker en pageant on en fistfig. (talrijk), nombreux, euse. Eene —e
rant; arriver en q. endroit 4 la nage.
vergadering, rine assembles nombreuse.
—, (met Hebben) fchielijker zwemmen , na•
—,, waard orn gezien to worden, van een
ger plus vite.
fchoon uiterlijk voorkomen, d'une belle
apparence, taille. Zijn huis is niet — , Aap, m. zeker bekend dies, singe. Groote
—, baviaan, babouin , magot; Hij heefc
maar gemakkelijk, sa maison n'a pas belle apeen gezigt als een — , II a une fiparence,mais elle est commode. —bijw. aangore de singe; fig. Hij is een regte
merkelijk , considdrablement. Zijn ver•
— , c'est tine vilaine figure, un vimogen is — (grootelijks)_ vermeerderd , sa
lain magot. Hij is een — (hij volgt alles
fortune est considerablement augmentee.
na), ii fait le singe. Lemands — zijn
Aanzienlijkheid , vs. achtbaarheid, digiate,
(iemand nadpen), inviter, contrefaire q.
haute qualite, respectabilite, notabiliti,
q., etre le singe de q. q. fpr. w. Hoe erg
consideration, veneration, eminence,
de apen ook zijn, zij kunnen de vosfun niet
grandeur , magnificence, belle appaeence,
bedriegen , (Die eenen Boer wit bedriegen,
prestance, f. lustre, ns.
mag CCI1C;Li g oer metiebrengen), fin comtre
Aanzig, 0. gezigt, gelaat, zie Aangezigt, Ge.
fin s'est pas bon a Pare doublure; est
zigt. —, uitzigc, vertoonaig, aanzien,
biers

AAR
hien larron qui larron derobe ; fain. somtresor,
me gelds, somme d'argent,
llij 1)c:eft den — beet, it a des carolers, des
14:14s, force d'argent. Hij bond's. {!en —
in de niouw,, c'et un fin matois ; it cap
else sa ruse, son jets. Hij laat den — nit
n.cisiw kijken (hij toont wat hij is), it tie
salt pas cacher son jets. Een gek.eecie —
der kwakzalvers, un fagotin. &eekenaap ,
pant:graphe.
Aapachtig, b. n. qui imite, qui contrefait;
la :11,4121 ere des singes; attenant, e,approchant , e, ressemblant , e, au singe.
Aapje, o. kleine aap, petit singe, ns.
Aar, yr. epi nt. zie Korenaar.
Aar, y r. veine, zie Ader.
/lard, natuurlijke gefteldheid , natuur, eigenfchap, inhorst, gemoecisneiging, karakter,
natut el, m. nature, hunseur, complexion,
f. temperament, instinct, caractere, m.
etc. Dat kind toont eenen goeden — aan,
cet enfant donne des marques d'un bon
natut el. De — dezer boomen is, dat zij
Diet hoog opfchieten, c'est la nature de ces
arbres de ne jamais devenir fort bents.
Zij is van eenen zachtzinnigen —, elle est
d'une humeur fort deuce. Dit meisje is
van eenen vroli j ken, droefgeestigen
cette
fine est d'un temperament (d'une humeur
ou complexion), enjoue, ( e), tnelancolique.
De — eener taal, le genie d'une langue.
foort, flag, ras, hoedanigheid enz. Zie
cleze woorden; fig. Dat heeft geenen —
(betaaint niet), cela ne convient pas. Spreken , handelen, naar den regten agir
raisonnablement , comme it fact.
Aarclachtig, b. n. terreux, euse.
Aardaker, rn. aardnoot, gland de terre. —,
foort van aardnoot trujje, truffle ou taraardeikel, macusson.
ruffle rouge, f.
Aardappcl, m. pomme de terre, patate , f.
topinambour,m. (muisje, foort van langeroodachtige , lekkete gelijk men in Gelderland, kleefschlancl, enz. vindt), vitellotte, f.
Aardbei , enz. ; zie R arclbezie , enz.
aardrijksbefchrijver, geeardinfchrijver,,
graphe.
Aardbefchrijving, yr. aardrijkskunde, aardrijksbefehrijving, geog raphie, description de
lu terre. befchrijving der aarde en derzelver beciclingen , geologie ; hiertoe behoorende , geolegique.
Aardbevicg, vr. tremblement de terre , tn.
Aardbezie, yr. zekere vrucht, fraise. Groo.
capron , vs.
to Engelfche
AardbeziZnboom, m. haagappclenboom, wens
vrucht naar erne aardbezie of kers gelijkt,
en arbeuse heer (in de kruidk.), arbousier,
fraisier en arbre.
Aardbezienplant, yr. fraisier, m.
Aardbodem , m. terre, f. globe, globe ter..
restre,
Aardbol, m. terre, f. globe, m. De oppervlak
te des aardbols, la surface de la terre, du
globe . Hij heeft cene reis rondons den
aardbol gcdaan , it a fait on voyage autour de la terre.
.Aarciboor,, vr. iteenboor, muurboor, (voor
niineurs) trepan, us. tariere ou fonde
anglaise , f.
Aarcie, yr. (eene der hoofdiIoffen), terre, f.
soi ,
Ni ruchtbaie
, grond , terre
fertile. Ter — (op den greed) werpcn ,
jest:- par, a terra , terrasser. Ter —
beitellen, (begraven) enterrer; Lemel
en aarde bewcgen, remuer dial et terre ;
flare jotter routes sortes de resfiirts; ens-
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ployer routes sortes de moyens , touter
les heroes de St. Jean. Roode —, rood
krijt, claie rouge.
Aarden, o. w. (ik aardcle, heb geaard), den
aard van iemand hebben, eene natuurlijke
gefteldheid verkrijgen, ressembler, tenir
ae q. I., de q. ch., etre de l'humeur su
de la nature de q. q. Hij aardt veel naar
zijnen vader, it tient beaucoup de son pre;
it a, prend la nature de son pare. Daarin
aardt dit meisje naar bare moeder, cette
file tient cela de sa mere. aan de
luchtftreek gewennen, s'acclitnater.
aarde vatten, groeijen, tieren. Die boom
wil hier niet cot arbre ne vient pas
bien ici, ne veut pas croitre ici. De oltjfboomen — in zandige ftrekcn, les oliviers
s'aiment dans les lieux sablonneux. Bij
zoude in dat land niet kunnen , it ne saureit demeurer dans ce pays..14, , ne s'y
plaire, ne s'y accommoder.
Aarden, b. n. van aarde gemaakt, de terre.
Een — pot, tin pot de terra.
Aardewerk, o. pottebakkers werk , poterie
vaisselle de terre, f. —, half porcelein,
Delftsch platee/werk , fayence, f.
Aardewerkswinkel, m. pottebakkerij, maga..
sin , tn. boutique de poterie, de vaisselle
de terre_f.
Aarcigecst , :n. gnome.
Aardgewas
0. aardvrucht, plantes qui
croissent dans la terre, des legumes
monceau, ras de terre.
Aardhoop,
Aardig, b. n. lief, bevallig, aangenaam,
soli, e, gentil, le, mignon, y e, nilguard, e. Een — lief meisje, une jolie fills.
Eene --e teekening, un foil dessin. Uwe
zuster is fchoon en —, (bevallig), votre
soeur est belle et mignonne. Vat is wat
aardigs , ceci a quelque chose de mignon.
—e rnanieren , des manieres mignardes.
Een — wichtje, tinclje, un petit enfant
bien gentil. Een --e dreek, un joli tour.
koddig, kluchtig, plaisant, e, cotnique.
\Vat het aardigst was, ik wist mijns nseesters naam Diet meet, ce qu'il y avoit de
plus plaisant, c'est qua fignorois Je nom
de men maitre. Gil ziir waaslijk —, en
verite , vows etas gentil, je von: erouve
plaisant. Het is —, gij veroordeat mij
zonder mij aan to hooren, c'est plaisant,
vous me condamnez sans m'entendre.
vreemd, zonderling, &range, singulier, ere.
Oat is cen— (zonderling) antwoord , c'est
one &range reponse. Vat komt mii —
voor, je trouve cela singulier ; fain. Wees
toch zoo —'niet, ne flutes pas l'onfant.
Dat is toch voila qui est drdle. —,
geestig, vernuftig, spirituel, le, inge*
nieux , euse. Een — (geestig) antwoorcl,
one reponse spirituelle; fig. flij is een
— man, c'est un original. —, aardiglijk,
bijw. joliment, inginieusernent , mignonnet:tent, mignardetnent, gentiment plaisamment, elegem:Rent, avec on do bonne
grace , etc. Zij danst — (sissies), elle
dense joliment. Dat is — (netjes) gemaakt,
gewerkt , cela est mignonnemen.t,
gnardement fait, travaille.
Aardigheid, vs, aanvalligheicl, genallesse ,
agretnent , tn. etc. heefc duizenderlei kleine aardigheeen in zijn kabinet, it
sa 1e^ille petites gentillesses dans son cabinet.
Aardiglijk, zie Aardig.
Aardje , 0. verkleinwoord; enkel gebruikt
Hij keeft cen
naar zsjn vaartie, ii a le
Ase-
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name natttrel ft18 son pere; ii tient beau- Aarsdarm, tn. boyas,
coup de son pare; it est fits de son pere ; Aarsgar, o. (gem.), trou de ctrl, m.
Aarswisch, in. (gem.) torche•cul.
a de qui tenir, etc.
Aardkloot,
Aarswormen , vr. meerv. ascarides, m. pl.
zie Aardbol.
Aardkluit vr. kluit aarde, metre de terre; Aarts (zoo veel als eerfte , voornaanafte in
zijne foort), archi , gelijk in :
(poet.) glebe.
A artsbedrieger,,
Aardkuil, m. zie Spelonk.
archifripon , maitre friAardKrekel, m. oranjekop , (zekere aardworm,
pen, fourbe insigne.
waaruit de meikever voorkomt , in Gelder- Aarsvoet,
zekere vogel, duikelaar, plongeon.
laud eu Kleefsland zeer bekend), kever. Aartsbisdom, o. archeviche, archlepiscopat, m.
Aartshisfchop ,
rups, courtiliere, f.
archeveque , metropoli.
Aardmannetj e, o. verdichte bewoner van het
tails.
binnenfle der aarde, gnome, m. fam. bout Aarcsbisfchoppelijk , b. n. archiepiscopal, e,
d'h
o mme.
metropolitain, e. De —e zetel of floel,
kerk , siege mitropolitain, eglise metro.
Aardnteetkunst, zie Landmeetkunst.
Aardareter,, zie Landmeter.
politaine.
Aartsbooswicht , m. seller-at acheve.
Aardmeting , zie Landmeting.
Aardmuis , yr. veld-, landmuis , mulot, m. A artsbroederichap , o. archiconfraternite, f.
Souris de terre, des camps, f. rat des Aansdeken, m. archidoyer.
champs, ,n.; fig. aardaker, gland de terre, m, Aartsdiaken, m. archidiacre.
Aardnoot , y r. (in de kruidk.) terre.nols, Aartsdiakenfchap , o. archidiaconat.
Ceene nog niet lang be. Aartsdichter,
Amerikaanfehe
archipoite.
kende plant, beh .lorende tot de natuurlijke Aartsdief, m. archivoleur,, insigne voleur.
familie dec peulvruchten , en tot de tide Aartsdrukker,, m. archi-imprimeur.
klasfe dec planten :net twee vezeltjes , vol. Aartsdweepaer, y r. archibigote.
gees Linnaeus. Deze plant is in de laatfte Aartsengel , m. archange.
tijcien ook in Frankrijk ingevoerd , (bepaal. Aarcsgek ,
archifou.
volflagen gek ,
delijk in het departement de Landes) , pis.
fon fieffe, maitre feu.
Aartsgekkin, ve. archifolle.
terre.
ch e
ta.
(bij de artill.), masse 4 Aartsgierigaard,
fchrok , archiavare. —
Aardplakker,,
die altijd over flechte tijden klaagtoaieurepp er,
fra
Aardrijk, o. het rijk der aarde, derzelver
misere , pleure-pain; fam. fesse-mathieu.
oppervlakte , en al wat daarop gevondeu Aartsguit ,
doortrapte vent , insigne frt.
words, zie Aardbodem.
pen, maitre gonin.
Aardrijkshefchrijver, enz. , zie Aardbefchrij- Aartshertog ,
archiduc.
Aartsherrogdom, o. archiduche.
ver , enc.
Aartshercogin , vf. archiduchesse.
Aardrijkskunde , yr. geographic.
geographe,
kenner Aartsimichelaar,
Aardrijkskundige,
archi-hypocrite, hypoder aarde en derzelver beddingen, geologue,
crite fieffe , insigne on franc hypocrite.
n. da t de aardrijkshe- Aartskamerheer,, m. archichambellan. — van
Aarcirijkskun dig ,
den Pans, archicanidrier.
wooffchrijving aangaat , geographique.
Aartsketter, in. .hiresiarque.
denboek, dictionnaire gdographique.
Aardsch, b. n. terrestre. —e goederen (in Aartilogetiaar, Aartsieugenaar, m, archi-, insi.
gne menteur.
tegenoverftelling van hemelfche), biens du
Aarts- of groot-tnaarfchalk, m. archimarichal.
monde
on d e , de la ter r e .
Aardsgezind, b. n. aan het aardfche ver. Aartsnar, m. archimime.
kaocht , mondain, e , attache, e , au mon- Aarcspriester, m. archipretre.
Aartspriesterlijk, b. n. archipresbytdrial , e.
de, a la terre.
A ar d .sgezindheid, yr. wereldsgezindheid, mm.; Aartspriesterdom , o. archiprêtre , m.
Aartsprioorfchap , 0. archiprieuri, m.
da n i t e .
Aardflak , yr. limacon de terre , a coquille. Aarislchalk , in. insigne espiegle.
Aartslchatmeester,, m. architresorier.
yr. serpent de terre,
Aang
ardfl
Aardfpin , y r. tuinfpin, (onderfcheiden van AartsfchUrn , m. archicoquin, coquin in.
signe.
huisfpin, waterfpin , enz.) , arrargnie de
langpoot, her- Aartsfchenker, m. archi- ou grand-ichanson.
jardin, de campagne.
dersfpin, hooiwagen , faucheur , fau.. Aartslchoolvos , tn. aartswijsneus , verwaande,
archi-pidant.
cheux, m.
(bij de artill.), masse a da- Aartsfpeler,, m. foueur determine, de proAarciftamper,,
fessio
.
user, dame , f.
Aardveil, 0. hondsdraf, (zeker kruid) lierre Aartsvader, m. patriarche.
Aartsvaderlijk, b. n. patriarchal, e.
rrest re , m .
te
Aartsvijand , m. doodvijand , ennemi mortel
fruit
r.
u de terre , m
Aard,
vrucht vr.f
our capital; diable.
Kleine
altise.
Aardvloo , vr. fpringer,
Aartswoekeraar,
m. archi-usurier; fig. arabe.
rnisseau,
er
v
,
e
mpj
wor
Aartszuiper, m, grand buveur,, ivrogne
Aardwi nd , zie D omm ekracht .
fide.
Aardworm , m. pier , ver de terre.
peurworm , achee, laiche, f. fig. arm , Aarzelen , o. w. (ik aarzelde, heb geaarzeld),
ellendig mensch , die veel wroeted moet ,
wanneer men niet befluiten of handelen
durft, befluiteloos zijn , in twijfel flaan ,
oni aan den kost te komen , un pauvrc
weifelen
, hesiter, balancer, titre en
malheureux , un esclave du monde ,
Hij aarzelde niet te antwoorden,
suspens.
le
ui
essuye
bien
des
fatigues,
qui
tient
q
repondre. De reg.
n'hdsita point
par
a la qqueue, etc.
e p
doable
tern aarzelden tusfchen vrijfpraak en veroor-'
Aaronsbaard , m, (in de kruidk.) kalfsvoet,
deeling,
les
juges
balancerent
entre l'ab.
veau.
pied
de
arum ,
solution et la condamnation. Daarop befessier. —, achterfle,
Aars , m. cu,
hoeft men niet te — (te weitelen , zich niet
derriere. —, (bij geneesh.) anus. —, de
balaislang to bedenker.),
n'y a pas
billen , les ftsses,
CCP'
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eer la-dessus; fig. vaciller. De ge. Accoord, o. (ond. woord) , zie Verdrag,
Overeenftemming , Schikking,
tuigen — (weifelen, zijn befluiteloos) , les
temoint vacillent ; fig. en prov. wager Accorderen , o. w. (ik accordeerde , heb ge.
entre deux eaux; firer le cul en arrie..
accordeerd), (ond. woord)faire un contras.
Ach , rusfchenw. ah ! helas!
re , etc.
Aarzeling , vr. weifeling, hesitation. —, Acht, vr. toezigt , zorg , opmerkzaamheid ,
befluiteloosheid, irresolution.
attention, garde , f. soin , m. Gret —
(let op), fais attention. 1k he', er geene
Aas , o. fpijs , voedfel der dieren , die in het
— op geflagen , op gegeven, je n'y ai pas
wild loopen , inzonderheid ook der vogelen, pate:we, nourriture d'animaux saripris garde. Geef wel — op (draag wel zurg
voor) dit bock , ayez bien coin de ce livre.
vages, f De vogelen zoeken het,— voor
hunnejongen, les oiseaux cherchent la'nourHij neemt zijne gezondheid in het geheel
riture pour leers petits. —, voeder, manniet in —, ii ne menage pas du tout sa
geaille, f. Dic fijsje heeft geen — .meer,,
santi. Gij moet u wel met hem in — nee
ce serinn'a plus de mangeaille. Een clood
men (wel op owe hoede zijn) , it faut étre
mensch is een — voor de wormen , on hornstir vas gardes avec lui. —, ban , ver
banning, ballingfchap ,vogelvrijverklaring,
me mart sert de patetre aux vers. —, lokban, bannissement, exil, tn. proscription,
aas , (om vogels, visfchen , enz. to vangen),
f; Iemand in de — (den ban) doen , es.amorce , f. appat , tn. fig. leurre , f. Het
— beet hebben , avoir mordu a Pamorce ;
voyer q. q. en exil.
fig. Hij heeft het — beet (wij hebben hem Acht , telwoord , huit. Wij waren met one
tot ons ontwerp overgehaald), ii a mordu
achten, nous etions belt. Het is een kwai.
el Phamecon, a la grappe. —, dood ligtier voor — uur , achten , it est huit
chasm van dieren , kreng, charogne, f.
heures - moms un quart.
Over acht
—, lijk van een mensch , cadavre , m.
dagen, dans huit fours. Heden over
— (in het kaartfpel), as, en. Twee azen,
— dagen, d'aujourd'hui en huit. Een
deux as. Ruiten —, Pas de carr;au.
tijd van — dagen, one huitaine. Wij
Harten — (in het omberfpel), ponte, panzullen bier — dagen blijven , nous resterons
to, m. — (of den van eenen dobbel
ici cue huitaine, huit fours. De zaak
fteen) , as, point. Twee azen in het tikis tot over — dagen uitgefteld, Paffaire est
takfpel, beset ou bezet, ambesas, m. —,
remise a la huitaine. —, y r. huit, VI. Hij
(fcheepsw.), boite, f. —, kleinfle gewigt ,
heeft drie achten gekregen (in de kaart),
grain , tn. ilesje, o. het minite , tieringit lei est entre, venu trois huit, it a
lie. Hij heeft geen — gezond veritand, it
brelande. Een lb* van achten (van acht
tea pas un grain de bon sens.
ftuivers), une piece de huit so/s. Gebouw
Aaszak , m. zie Knapzak.
met — zuilen op pilaren van voren, octostyle.
Abberdaan, m. labberdaan, de la merest salee.
— , een ituk van achten (zekere Spasnsche
Abdis , vr. abbesse. —, kloostervoogdes ,
zilvermunt), patagon, tn.
superieure d'un content de religieuses. Achtbaar , b. n. achticg hebbende , verdie.
Ahdij, yr. abbaTe.
nende , of waardig, eerwaardig , cnz.,
Abe, o. alphabet, letterlijst , alphabet, m.
respectable, venerable, auguste, estiAbebank , vr. banc pour les enfans qui soot
enable, honorable.
a 1'.11, B, C, ns.
Achtbaarheid,
yr. aanzien, waardigheid ,
Abeboek , o. abecidaire, m. croix de par
qualite de celui qui est estimable ; estiDieu, f.
me , m. veneration, dignitó, consideraAbebord, o. petite planche,f. etc. avec PalLion, f. etc. Uwe wel edele achtbaarheden
phabst.
(zekere titel), vas seigneuries.
Abekind, o. enfant qui apprend les lettres, Achtbeenig , b. n. a huit jatnbes.
]'alphabet, m, et f. —, weetniet , (boertig) Achtbladig, b. n. a huit feuilles. ,— hertengrimand, m.
kruid , (in de bot.) driade à feuilles de
Abeel, abeelboom, - m. Witte populier, trem.
chamaedrys.
ble , peuplier Blanc.
Achtderlei , Achtcierhande, b. n. de halt esAbrikoos, m. de boom, abricotier.
peces, sortes , facons on tnanieres,
Abrikoos , yr. de vruchl , abricot, tn. Pit van Achtclik , Achtdubbel , b. n. octuple , qui coneene —, amande.
tient halt fois.
Abrikoosboom , zie Abrikoos , m.
Achteling, m. (zekere maat) , fchepel , hots
Abt , m. abbe. fpr. w. Zoo de — is , zijn
seau,
de monniken, (de eene is als de andere), tel Achteloos , b. n. onachtzaam, , onoplettend ,
abbe, tels moines.
los , negligent , e, inattentif, iv;, henAcacia, m. zekere boom, acacia, m. —,
chalant , e, etc. Gij zijt in alles zeer —,
(in de kruidk.) beerenklaauw,, acanthe, f:
vous étes bien nonchalant , etc. en tout.
Abuis , o. (ond. woord), naprise, erreur,
— onbezonnen roekeloos , inconsidere,
f. 1k had —, je reetois trove; fetois
e, temdraire. —, zorgeloos, insouciant, e.
dans Perreur. Dat is uit — (misvatting)
—, bijw. negligentment , nonchalamment.
gebeurd, cela a etc fait par meprise.
Achteloosheid , vr. onoplettendheici , negliAccent , o. (ond. woord) klankteeken , toon ,
gence , nonchalance, inattention. —, zor.
accent ,m. —, nadruk , emphase, f.; zie
geloosheid, insouciance. — onbezonnenKlank , Klankteeken.
held, roekeloosheid , temdrite, inadver.
Acceptatie , yr. (onduitsch woord , bij koopl.)
tence.
acceptation; zie Aanneming.
Achten , b. w. (ik achtte, heb geacht), hoogAccepteren , b. w. (ik accepteerde, heb geacfchatten, eeren, in waarde 'louden, werk
cepteerd), (ond. woord), accepter ; zie
van maken , estimer,, respecter, faire
Aannemen.
cas de-, avoir des egards , de l'estime ,
Accijs, accijns , m. (ond. woord) , belasting ,
consideration pour q. q. Hij is algemeen
accise, f. droit, impet sur les decrees, us.
geacht, it est estinte de tout le monde.
Accijnskantoor , o. (ond. wooed), bureau des
Iemand — (fchatten) , avoir one grande
accises, sto.
consideration , de Pestime pour q. q. Iemand
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faire pen de car de q. q.
wand gering
fchatten, waarderen , considerer, priser. Hij is aan het hof zeer geacht, it est
fort considers a la cour. Men acht dien
predikant hocig , on prise beaucoup ce
predicateur,, ce ministre, pasteur. —,
houden , befnhouwen , regarder, tenir,,
reputer. acht hem zoo goed als vetIoren , je le regards comma , je le tiens,
perdu. Men acht hens niet in ilaat tot
dien post, on ne le repute pas capable
de cet emploi. •-, op jets acht geven ,
opmerkzaam zijn , faire attention , etre
attentif, ive, a q. ch. Flij achtte mijne
woorden niet , it ne fit pas attention
ce quo je lui disois. Het is waar,,
dat mij dit veel geld kost , maar dat acht
ik niet, it est vrai vie cela me cote
bien de l'argent, mais cela ne me fait
riots , je ne m'en' sonde pas. ,
meenen , oordeelen , compter , croire,juger.
Achtendeel, o. huitilme partie. —, half
vierendeel, demi-quart, quarteroe
Achtendeelsnoot, yr. in de muzijk, creche, note
qui a la valour d'une ituitierne de la mesure, f.
m. gond.
Achtentwintig, telw. vingt-huit.
gulden, unepieee de vingt-huit cols, sous.
personne ages de yingt•
Achtentwintiger,,
huit ant , f. fchip met achtentwintig
-auk kanon, vaisseau de vingt-huit canons.
Achter, voorz. en bijw. (tegenitelling van
voor), derriere. Hij woont — het flacl•
huis, it demeure derriere Pilate' de ville.
1-lij is — , it est derriere. — de hand
zitten (bij het kaartfpel), étre en dernier.
De deur — zich toetrekken, tirer la parte
apres, sur, soi. Ga mij, fatan! arriere
de moi , saran! fig. of fpr. w. — het fijue,
het geheim van eene zaak komen (jets naanwa
keurig ontdekken), decouvrir le fin, le
enystere d'une affaire ; decouvrir la mine , le pot aux roses. Gij zijt er niet
- (gij weet, veraaat het niet), votes n'y
étes pas, vous as l'avez pas devine; vous
sets zijn (dat gronconnoissez rice.
dig kennen of weten), savoir q. ch. a
ond , savoir les tenant; et les aboutisfsantt
de q. ch. De paarden — den wagen
fpannen , mettre la charrue decant les
boeufs. lemand — het net laten visfchen (verloren arbeid laten doen), deranger ou dchouer
les projets de q. q., ne pas le faire reussir
dans ses entreprises, le faire travailler
envain. Hij heat het — de ooren , c'est
un franc dissimule. Oat heeft jets zich
(heeft jets te beteekenen), it y a quelque
anguille sous ruche ; quelque manege ca.,
cid dans cette affaire. Die ongenood ten
hove komt, zit de deur, on ne va point
aux neces sans etre Arid. — zijnen rug
(in zijn afwezen), en son absence. Van
achteren , de , par derriere. Ten achteren
zijn, etre en arriere. Ten achteren in
zijn werk zijn, etre recule dans son travail. Dat — of up het einde van een woord
geplaatst moot worden (in de fpr, k.),postpositif, ive. Van —, en croupe. Van
— op het paard, en croupe, sur la croupe
du cheval. —, later, nieuwer, posterieur, e.
Achteraan , bijw. apres; derriere , par derriere; apres les autres, a la fin, a la
suite. —gaan, komen , volgen, aller,
nir, suivre par derriere, etc. De bagale bagage filoit derriere.
gie kwam
flepen , trainer par Berri ere.

AC II
Achteraanitaling, yr. action de mettre en
achterftelling, postposition.
arriere.
verfmading, vidpris , m.
Achteraf, bijw. a Picart, dans un endroit
dcartd, retire; fig. —wonen, demeurer
dans un guar tier pen frequente , icarte.
Hij ging — (naar beneden) , it s'en alla
par Pescalier dertebd. Iemand — laten
brengen, conduire , mettre q q. en prison.
Achterbaks, bijw. heinnelijk, ter fluik, en cacheese, en secret , secretement, a la dd.
robes , en tapinoic, furtivement. lemand
— benadeelen, rendre en secret un manvais service d q. q.; porter un coup
fourrd 4 q. q. Hij heeft van zijne goederen afstand gedaan, maar Loch cell ftusvertje
— gehouden , it a abandoned ses biens a
ses crdanciers , mats it a mis q. ch. du
cdter de l'epee (4 convert).
Achterbanks, bijw. dans quelque coin.
Achterbeen , 0. jambe de derriere , f.
Achterbende, zie Achterhoede.
Achterblijven , o. w. (ilt bleef achter, ben
achtergebleven), rester, demenrer en arriere, tarder, ne pas venir. achternit raken , s'arridrer.
Achterbfijver,, m. traineur.
Achterblijving, yr. het achterblijven, retards.
rent , tn. —, uitblijviug, voor het geregt
niet verfchijnen , wanneer men gedagvaard
is, action d'être on de faire le defaut.
Achterbout , m. gigot (de mouton).
Achterbrein , o. (in de ontl.), cervelet,
Achterburgwal, rn. arriere fosse.
Achterdeel, o. le derriere, la partie pos.
terieure. Het — van eels huis , le derriere
d'une maison. Het — van eene kar, le
derriere, le eta d'une charrette.
Achterdenken , o. zie Achterdocht, Naden.
ken.
Achterdenkig , zie Achterdochtig.
Achterdeur,, vs. porte de derriere, fausse
porte, ichapparoire, de'faite, f. fig. en
fans. uitvlsgt , faux-fuyant , subterfu.
ge sons.entente, f, Hij belooft
nooit lets, of hij houdt bij zijn gezegde nog
eene — open Corn zich van zijne belofte te
kunnen ontdoen), it ne prom p t jamais
qu'il n'y ait quelque sous-entente 4 ce
quid dit. Hij zoekt een achterdeurtje,
(eene uitvlugt), it cherche en subterfuge.
lk wil mij eene — (eenen uitweg) openhouden , je veux me reserver ore &kappatoire , un expedient. Hij zoekt altoos
achterdeurtjes (uitvlugten , verfchooningen) ,
it cherche toujours des defaites.
Achterdocht , yr. argwaan
mistrouwen ,
soupcon, 113 defiance, mefiance , f.
Achterdochtig, b. n. soupconneux, cute, de.
_Pot , e, meflant , e.
Achterdwarstouw, o. achierkabel , kabelfirik ,
(fcheepsw.) croupiers, f, croupiat, m.
Achtereb , Achterebbe , vr. het laatfle der
ebbe , la fin du reflux, cans mortes.
Achtereen , bijw, achter elkander , achtervolgens, Pun apres l'autre ; les tens,
ones, apres les autres ; a la file ; tout
de suite; consecutivement, successivement.
marchez a la file, a la suite,
Gaat
Pun apres l'autre. Drie fchoten
(na
elkander) doen, tirer trois coups de suite.
Alle Bingen gebeurden
souses les cho.
ses arriverent soiccessivement.
zonder
ophouden,, d'arrache-pied, sans cesse.
Hij heeft drie uren (zonder ophouden)
gewerkt, il a travailld trois heures d'ar•
ruche-pied.
Ach-
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riere de la maison , arriire-corps d'une
Achtereergisteren, bijw. overeergisteren,
y a quatre fours, avant quatre fours,.
maison, la partie postdrieure de la mai.
son.
Achtereinde, o. bout de derriere, m.—, tuteinde, extrimitd,
Achterhut , yr. (zeew.), chambre d'arriere.
Achteren , bijw. derriere. Ten , naar —, en Achterjaar,, o. arriere-saison ,
najaar,
herfst, automne , nz,
arriere. Van — had hij er fpijt van , maar
het was to laat, lien eut regret apres, male
chterkabel , in. zie Achterdwarstouw.
c'etoit trop raid. Van —, par, de der- Achterkamer,, vr. chambre de derriere , stir
le derriere.
riere. Hij heeft mij van — aangevallen ,
Achterkasteel, o. op fchepen, chateau d'arit m'a attaque par derriere. Ten
gaan , zie Achteruit gaan. Ten — (fehuldig)
riere ou de poupe.
halfdek , gaillard
d'arriere. Voor- en — van een fchip, aczijn (in fchulden fteken), etre en arriere,
(
castillage,
m.
gem. yt achterfte, le cal,
devoir des arrerages- Ten — zijn in zijn
le derriere, le fessier , les fesses , f. pl.
werk
,
etre recule dans son travail; fig,
Irene zaak laat zich best van — beoordeelen, Achterkelder , m. cave de derriere, arriere.
cave, f.
on juge mieux d'une affaire, quand elle
Achterkeuken , yr. cuisine de derriere, ar.
fa.
est faits.
riere cuisine.
Achtererve ,
en yr. , arriere.neveu, vs.
Achterkiel m. (op fchepen) , arriere-gui
arriere—niece , f.
lle, f.
Achtergang, m, achterfle gedeelte van eenen
gang, allee de derriere , le derriere d'une Achterklamp , tn. (aan de palen , op fchepen),
traversin d'elinguet.
d'un corridor; fig. flux de ventre ;
Achterklap, m, medisance, calomnie,
zie Buikloop.
Achtergebouw, o, achterfte gedeelte van een Achterklappen , o. w. ( ik achterklapte, heb
achterklapt), kwaad fpreken , medire ,
gebouw , arriere-corps, bdtiment de
parler,, dire mal, rapporter du mai de
derriere, m.
q. q. en son absence. —, lasteren , caAchtergevel, m. façade de derriere, f.
lomnier.
Achtergracht, yr. canal, fosse de derriere,
Achterklapper, m, —fter,, Yr. m ids* sant, rap.
fosse
m.
porteur ; medisante, rapporteuse. —, lasAchtergrond , m. enfoncen2ent , fond, In.
teraar, —fter, calomniateur,, trice.
van eene fchilderij , cnfoncement d'un tableau.
achterite of bedekte gedeelte Achterkleindochter, yr. arriere petite fills.
van eenen wagen , le fond d'une voiture.
Achterkleinzoon , m. arriere-petit-fils.
Achterhaar, o. chevettx du derriere de la Achterkoufig, zie Achterdochtig.
tete ,
— der vrouwen , chignon ou
Achterkoufigheid , zie Achterdocht.
Achterkwartier, o. quartier de derriere, oz.
gnon , tn.
posterieur ; gem. zie Achterkasteel, in de
Achterhalen , b. w. (1k achterhaalde, heb achi.
tweede beteekenis.
tethaald), iemancl eij- of inhalen , atteindie, joindre, rejoindre q. q. Hij heefc Achterland, m. pays, m. ou terre derriere
tine digue, etc. f.
hem achterhaald , it l'a atteint.
ontdekken , beteappen decouvrir, surpren- Achterlap , in. pollevij , polvij , de hiel van
eenen fchoen , talon de soulier,
dre, attraper.
bedriegen , duper ,
tram per; fig. lemand in zijne reden
(ver. Achterlast , m. (fcheepsw.), last , die achter
ftrikken) , pry/ tire q. q. par ses paroles,
in een fchip geplaatst is, charge tie la potslembarrasser.
pe d'un navire, f.
natuurlijke aandrang
Achterhaler,, m. cella qui atteint, attrape,
tot buikontlasting, envie de decharger le
surprend q. q.
venrre , f. besoin d'aller a la Belle,
Achterhaling, vs. action d 'atteindre ou de Achterlastig, b. n. (fcheepsw.) of fluurlastig
fchip, vaisseau qui trains de la poupe,
oindre q. q.
overvalling , enz. surprise, etc.
qui penche crop en arriere; zie Stuur!astig.
Achterhals rn. nek, nuque, f.
Acht erlastigheid , vr. (fcheepsw.) , zie StuurAchterhand , y r. la partie posterieure de la
lastigheid.
main. — (in bet kaartfpel). Aan de — zijn, Achterlaten , b. w. (ik liet achter, heb achterjouer le dernier; etre en dernier.
gelaten), verlaten, laisser derriere, dd.
Achterhiel, in. (op fchepen), talon de la
laisser, abandonner,quitter; zie Nalaten.
quills..
Achterlating , yr. abandonnement , tn. omit, yr. achterbende, achtertogt
sion, f.
van een leger, arrihre.garde dune at, Achterleder , o. het hielfiuk van eenen
?nee; queue d'une armee navale.
fchoen, quartier d'un soulier , vs.
Achterhoofd , o. derriere de -la the, m. Achterleen , o. arrierelef, tn.
(in de ontl. k.) , occiput , tn. Spier van Achterleenman ,
arrihre.vassal.
het
, muscle occipital.
Achterleer „ zie Achterleder.
Achterhof,
zie Achterplein.
Achterliggen , o. w. (ik lag achter, heb achtergelegen), etre couche, situd on place derAchterhonden , b. w. (ik hield achter , heb
achtergehouden), terug of weghouden , reri ere; fig. etre inferieur en q. ch.; a q. q.
tenir, gander pour sot*.
verbergen , Achterlijf, o. rug, dos (du corps, d'habit),
verhelen , cacher, reedier. fig. verftellen ,
bas du corps, tn.
veinzen , dissimuier.
Achterlijk, b. n., laat, traag, tardif, ive, pa.
Achterhoudend , b. n. geheim
resseux, euse, qui n'avance, qui nepofi.
omzigtig ,
cache , e, reserve , e. Een — man , tin
to pas; qui est, qui reste en arriere, etc.
esprit cache, un homme fort reserve.
Achterlijk , o. (zeew.) , ftaande lijk van een
Achterhoudendheid , yr. voorzorg , veinzeil , ralingue de chute , f.
zing, dissimulation, f. deguisement, m. Achterlijkheid, y r. langzaamheid, traagheid,
Achterhouding , y r. voorbedachte verzwiitardiveti, difficulte d'apprendre.
ging , reticence. —, terughouding, re- Achterluik , o. ecoutille d'arriere, f.
tertian.
Achtermast ,
(fcheepsw.), mdc d'art:**
Achterhuis, o. tnaison ds derriere, le der- mon, do fouge, de foule, d'arriere.
Ach.

ACH
C H
3 2A
Achtermiddag, m. namicidag
achternoen, boeufs.
o. gem.) col, Tessier, in. etc.
apres-midi, apret-dinde,
Hij gaf hem op ziin achterfle ,
lui donAchterna, bijw. rapres , derriere. Hij kwamna sur son fessier , sur les fesses.
venoit derriere ou apres, it sui- Achteriteek, m. (bij naaifters), arriere-toint.
loopen , courir apres q. Achterfteekfter, yr. arriere-pointeuse.
volt. Iemand
q. Hij loopt haar gedurig
, it la suit Achterftenen , b. w. (ik itelde achter, heb
partout on elle va.
naderhand, daar
achtergetteld) , ac;lteraan aellen, placer ,
prlj
na. Wat zij no taken, zatien zij
pos,tr d,riere ; Fig. minder
bldment a present, its is
zen, ce
dan jets anctcrs achten, estimer moires,
loueront apres.
postposer. Zijne eigcne belangen aan die
Achterneef , m. achteroomszoon , arrierevan zijne vrienden —, prefirer les intey eti de ses amis aux slew.
cousin. —, achterbroeders. of zustersAchteraelling , vr action de mettre, placer,
zoon , arriere-neveu.
Achternicht, yr. achteroomsdochter, arrie.
poster derriere , postposition.
re-cousine.
achterbroeders- of zusters. Achterfteven, m. van een fchip, poupe d'un
dochter, arriere-niece.
navire, f. (zeew.) etan;bot ou itam.
Achternoen , m. zie Achtermiddag.
bord, capion de poupe. Looze , faux
itambord.
Achterom , bijw. par derriere ; fig. lets —
halen (iluiken), frauder la douane, les Achteritraat vr. rue de derriere, —, afgefaire
la
coutrebande
,
etc.
(3a
—
legene flraat, rue icartee reculde,
droits ,
tournee.
de tafel , allez derriere la table. — va
ren (fcheepsw. naar de Oost varen), pat- Achterftuk ,
piece de derriere, f.
ter au nord de PEcosse pour alter aux Achtertogt , m. zie Achter'noede.
Indes orientates. — komen passer en Achtertouw, o. achterkabel
(zeew.) crou.
piere , f.
poupe.
Achceronder,, o. (in tegenoverfleiling van Voor . ..A.chternic , o. uitgang in het achterhuis , isonder) van een vaartuig, cabane a la pou.
sue de derriere d'une raison, f:
pe d'un navire; logement sous le derriere Achternit , bijw. en arriere, a reculons.
De kreeft gaat
Pecrevisse marche a redu vaisseau.
culons. (fcheepsw.) cult. —deinzen, (zeew.)
Achterop , bijw. en hoot par derriere. Hij
gaan
est
monte
par
derriere.
—
van een fchip , culer. —drijving, —deinzing
klom —, it
=ten (op het paard achter den rijder) ,
van een fchip , yr. tole. —gaan , reculer ,
se mettre, monter en troupe. iemand
after a reculons, en arriere. Laat het
achterop (op het paard achter zich) zetten,
yolk wat
faites reenter le people ; fig.
mettre q. q. en trousse, derriere soi.
aller,en decadence, reculer. Zijne za,k is
zeer — gegaan , son affaire est biers
Achterover,, bijw. a la renverse, sur le
reculde. meze fcholier goat
cet deo..
dos. — vallen , tomber a la renverse.
buigend, b. n. (in de
tier recule. — leeren, defsapprendre. —looA chceroverliggend,
muscles
supinateurs
,
—e
handfpieren,
fpringen,
courir
,
sauter
en ar..
pen
,
ontl.)
dere
reenter, retrograder. Het kam. De lange achteroverliggende handfpier,,
non loopt, fpringt bij het afschieten —, le
ia supinateur long.
canon recule en tirant. Het — loopen of
Achterpaal, m. Piece, f. ou poteau de derri ere.
0. paard dat voor den disfel
fpringen van een ftuk gefchut bij het of
Achterpaard
fchieten, le recul d'un canon. — halen, reloopt , timonnier, m.
tirer en arriere. Een paard —balen, re..
Azhterpad , 0. sentier ecarti , ns.
cuter un cheval. flaan , riser, regimber,
Achterpand , o. pan de derriere (d'un hadonner des pieds de derriere. Het paard
bit), m.
aaat achternit , le cheval rune, regimbe.
Achterplein, o. achterplaats , arriere-cour,
—flag, m. der paarden, enz. o. ruade,
tour de derriere , f.
tcren,
(erger worden, afnem en , verar.
Achterpoort, vr. Porte de derriere ; gem.
men), tomber, alle y en decadence , deaars , cul , derriere , etc. m.
choir, empirer, devenir pauvre, s'apAchterpoot m. patte de derriere, f. pied
pauvrir. Zijne zaken gaan van dag tot
de derriere, m.
ses afaires empirent de four
dag
Achterrad, m. roue de derriere, f.
en _four, etc. —varen , tiller en arri ere
Achterriem ,m. flaartriem , croupiere, f.
avec sin bdtiment, navire. —werpcn (een
Achterruini, o. (zeew.) tale d'arriere, f.
anker), croupiader.
Achterfchip, o Parri ere d'un navire ou vaisAchtervinkenet , o. halfdek , (zeew.) , susin on
seau on. poupe , f.
contre-esusain, m.
Achterflempho'nt , o. (zeew.)
Achtervlag , yr. pavilion de derriere , d'artambord, m.
t imon , m.
Achterfpant, 0. (zeew.), couple; de fapon, f.
Achterdraaifpil, vr (zeew.), cabestan d'ar- Achtervioed, na. fin du flux de la maree ,
f. arriere-flax, In.
riere , grand cabestan, m.
Achterltal, m. onbetaalde fchuld , arrerage 5 Achtervoegen , b. w. (ik voegde achter , heb
achtergevoegd), ajouter ou joindre par
interdt, rentes on dates non payees.
uitgeftelde betaliog van itaatsfchulden, on.
derriere.
een ital Achtervolgen , b. w. (ik achtervolgde , heb
betaalde renten , arrerages.
achtervolgd) , vervolgen , nakomen , naachter eenen anderen ftal , deride dervolgen , suivre, poursuivre, observer,
riere une autre, etable de derriere , f.
garder. Den raad van iemand — , faire ,
Achterftallig , b. n. arriere ,e. —e renten
observer, le eonseil de q. q. Den vijand
laten loopen, arrerager.
—, poursuivre Pennemi. 101u wij het het).
Achterfte, b. n. laatfle, dernier, ere; le, la
ben begonneh, moeten wij het ook (voortplus en arriere, recule, e, ecarte, e,
zetten) , puisque nous l'avons commence,
da partie posterieure ; fpr. w. Het —
it fact bien le poursuivre.
commencer
q.
ch.
par
on
on
voor doen,
devoit la finir ; brider son cheval par la Achtervolgens , voorz. volgens , overeenkomRig, scion, suivant, en vertu de, en
queue mettre la charruc devant les
con-
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eons Equence , en conformia de. —, bijw. 1 Adamsappel, In. (in de ontleedk.) zeker nitachtereen , zie dit woord. —, daarna, 1 ifekend gedeelte in den ftrot, grosseur ev.
terieure a la gorge des hommes, .pomnte
vervolgens, (in de prat.), subsequemment.
Achtervolging, yr. vervolg, reeks, suite,
d'Adam, f. zie Keelknobbel.
continuation. —, nakoming, observation. Adamsviigeboom, M. (in de kruidk.) figuier
d'Adam , bananier.
—, vervolging, poursuite.
Achterwaarts, bijw. terug, en arrihre. — Adder, yr. vipere, f. aspice, m. fig. Hij
heeft eene — in zijnen boezem gekoesterd,
gaan, retrograder, zie Achteruitgartn.
(zijne weldaden aan eenen ondankbaren be— gaande, b. n. retrograde. De gang der
need), it a nourri une vipere, it a rd.
kreeften is —, la marche des icrevisses
est retrograde. Terug or — gaande orde
chauffd un serpent dans son sein; fpr. w.
Er ligt eene — in het gras , le serpent est
der cijfers, ordre retrograde.
cache sous les fleurs. Jonge — , yip&
Achterweg, m. chemin icarte, de derriere.
Achterwege, bijw. — blijven, (niet komen),
rears, tn.
, demeurer, en arriere,en chemin, Adderbeet, m. morsure de vipere, f.
rester,
en route, ne pas avancer ou venir. — blij- Adderen , b. w. (ond. woord), (ik addeerde,
heb geaddeerd), zie Optellen (in de re(niet
gefchieden , niet gedaan worden),
yen
kenkunde).
tie pas se faire, ne pas avoir lieu , ne
pas s'executer. Iets — houden „ detour- Adderengebroed ,_ adderengebroedfel, adder.
gebroed, addergebroedfel, adderkroost, o.
tier, supprimer, cacher q. ch.
febuim van yolk, race ou "engeance ds
Achterwerk, o. klein kantje achter eene
viperes, f.
(sonire, f.
grootere aangenaaid, engrélure, f. Klein
dderkrnid
, o, flangenkruid, viperine,scor.
A
—, boordfel, picot, tn.
Achterwezen, o. achterflal, onbetaalde fchuld, Adderfpog, o. venin de vipere, m.
Addertong, yr. tong van eene adder, langue
arreages , tn. pl.
de vipers; fig. fcherpe ftijl, eene pen
Achterwiel, o. roue de derriere , f.,
in adderfpog gedoopt , style mordant.
m.
arriere-boutique,
boutiAchterwinkel,
—, ook : lasteraar, calomniateur, tn. ca.
qua situde derriere tine autre.
lomniatrice , f. —, (in de kruidk.) zeker
Achterzeil, o. voile de derriere, d'artimon, f.
gewas, herbe aux viperes, f.
Achterzolder, m. grenier de derriere.
Achthalf, b. n. sept et demi,e. — fluk,sept Additie , Yr. (ond. woord) optelling, bijeen.
telling, bijvoeging, vermeerdering, addipieces et demie. Achthalve ftuiver,, sept
tion.
sous et demi.
m, zoo wel de adellijke nand of aA.
Adel,
(angles.
Acht geven , zie op Acht.
kornst, all' bet ligchaam der edelen , no.
Achthoek , m. octogone , :me figure es nuit
blesse, f. Den — van zijne voorouders beAchthoekig, b. n. octogone , a huit ‘ angles.
wijzen, prouver let noblesse de ces onceAchting , yr. eerbied , gevoel van waarde, es .
tres. De ganfche — was genoodigd, route
time, consideration, reputation, f erela noblesse etoit invitee.
dit, m. Hij that in groote —, it est en
grande estime, en grand credit; it est Adelaar,, m. zekere roofvogel, arend , angle.
Jonge —, aiglon, m. Kleine —, (in de
(huit ans.
fort consider-O.
wapenk ) aiglette, f —, eertijcis bij de
Achtjarig , b. n. acht jaren oud, age, e, de
Romeinen en naderhand bij de Franfchen,
Achtmaal , bijw. huit foil.
krijgsftandaard , aigle , f. Romeinfche —,
Achtponder,, m. hetgene acht pond weegt,
aisle Romaine. (men zegt de Pruisfifche ,
b. v. brood van acht pond , pain de huit
Oostenrijkfche arced , niet Adelaar). Zie
livres.
Arend.
Achtpuntig, b. no a huit pointes.
Achtfte, b. n. huitieme. —, o. achtfle ge. Adelhoek , m. lijst, waarop alle adellijke ge.
deelte , huitieme, m. inzonderheid van een ilachten eens lands Nan, nobiliaire , tit.
loterijbriefje , huitieme partie d'un billet Adelborst, m. cadet de la marine Holiest:.
daise, appointe, aspirant de marine. —,
de loterie. —, in de muzijk; zie Achtetr
Wachter ter zee , garde de la marine.
deelsnoot. —, in forn mige kaartfpelen, sui.
to de huit cartes, huitieme, f. —, in,, en Adeldom,m. adellijke hand, noblesse,f.(boert.)
gentilhommerie,f.
vr. le, la huitieme.
Adelen, b. w. (ik adelde, heb eeadeld) tot
Achttien, telw. dix-huit.
den adeiftand verheffen , veradelen , anoAchttiende, b. n. dix-huitieme. —, o. dixblir, faire noble. Hij liet zich —, it se
huitieme partie, f.
fit
anoblir, faire noble; fig. yeredeAchttiendehalf, b. n. dix se p t et demi , e.
len, ennoblir. De deugd adelt den geAchttoon , m.(in de muzijk), octave, f.
ringften hand, la vertu ennoblit la classes
Achtvoetig , b. n. qui a huit pieds. —, van
la plus inferieure.
verzen , de huit pieds.
Adellijk , b. n. met den adelfland, bekleed,
Achtvoud, o. Achtvoudig, b. n. octuple.
noble, seigneurial, e. --. huis; famille
Achtwerf, bijw. huit fois.
noble, maison seigneuriale. —, tot den
Achtzaam , b. n. zorgvuldig, oplettend, atadelfland behoorende, nobilier, are , notentif, ive; saigneux , cuss. —, bijw.
biliaire. —e vooroordeelen (vooroordeelen
attentivement , soigneuseuseut.
des adels) , prejuges nobiliers. De —e
Achtzaamheid , y r. zorgvuldigheid, oplettendRand, Pordre nobiliaire. —, van wild
heid, attention, f. soin, m.
fprekende, eenen reek hebbende , half be.
Achtzijdig , zie Achtkant.
dorven, de haut goat: De Naas is —, Is
Actettr,, m. (ond. woord) zie Tooneelfpeler.
lievre est de haul goat.
Actie
,
yr. (ond. w.) aandeel in eene maatfchappij van koophandel, enz.; vervolging in reg. Adelregering, yr. aristocratic.
Adelitand, m. adeldom , noblesse, f. Tot
ten, enz. action.
den — verheffen , anoblir.
Actiehandel , m. (ond. w.) woekerhandel, enz.
Adem , m. haleine, f. souffle, tn.Eenes
agiotage.
flinkenden — hebben, avoir l'haleine puActiehandelaar, m. woekerhandelaar,, agi steer.
ante. Den — inhouden, retenir son ha.
lictrice, y r. (ond. woord) zie Tooneelfpeelfter.
lei.
C
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zijn, étre hors d'haleine.
leine. Buiten
Bniten geraken , perdre Phaleine. Zich
nit den — loopen, courir a perte d'ha.
?eine s'essouffler. .1k heb mij geheel nit
den — geloopen, je me suis tout essouffle
force de courir. Zoo lang er — in mij is , tan:
qua je vivrai ; rant que je respire ; cant
que fame battra dans mon corps • jusqu'au dernier souffle de ma vie. fn eé
nen —, (zonder tusfchenpoozen), tout d'une haleine ; fig. Hij heeft den laacscen —
uitgeniazen , (hij is er geweest , is dood),
it a rendu le dernier souffle , it est mart.
Over sties zijnen laten gaan, (zijnen neus
in alles iteken), se meter de tout; fourrer son nez dans toutes chose:. Hij heeft
het zoo druk, dat hij naanwelijks ;tan ha.
len , it est si fort occupd qu'il tea pas le
temps de respirer. [Nu kunnen wij weder
— fcheppen, a present nous sommes a noire wise.
Ademen , 0. (ik ademde, heb geademc1),
astern halen, respirer, prendre haleine ,
souffler. Al wat ad,mt, (adem haalt, wat
leeft) tout ce qui respire. EN ademt nog,
il respire encore , il vit encore ; fig. .Hij
ademt niets dan wraak, it ne respire que
vengeance. —, verpoozen, respirer, se se.
poser.
Ademgat, o. opening der longpijp, orifice de
la trachee artere, m.
Ademhaling , ademing , yr. adeintogc, m. respiration, Pair qu'on respire.
bloedbuis in het menfchelijk of
Ader,
dierlijk ligchaam, veine. flagader,, artire , f. De —en zijn hem opgezwollen ,
les veines lui sont enflder; fig. Dicht—,
gefchiktheid tot de dichckunst, veine poetique. kleine doo. gang van water onder de aarde , of van ems in bergen; ook
van aderachtige trekken in bladeren, hout ,
warmer, enz., veine d'eau, d'or, d'argent,
de bois, de marbre, etc. Dit marmerisvol
--en, ce marbre est plein de veines. —,
in gevlekt hoot, madure, f.
Aderachtig, b. n. tessemblant a one veine;
filardeux , euse. —e Iteenen (gelijk marmer) pierres filardeuses; zie verder riderig.
Aderbreak, yr. gezwel aan den balzak , (in
de geneesk.) varicocele,
Aderen , b. vs. Calleen gebruikelijk in het verl.
deelwoord) de aderen nabootfen , veiner.
De fchilder, verwer, heeft die zuilen goed
geaderd, le peintre a blest veine ces cotonnes. Een wel geaderd beeld, une statue Bien veinee.
Adergezwel , o. geronnen bloed na eene aderlating, (bij de heelm.) thrombe, etc. tn. —,
adetfpat, krampader (bij de hoefsm.) aan de
kniefchijf van een paard, varice , f.
Aderig, b. n vol aderen, geaderd, veineux,
(geaderd) hoot, du boisfuse, veine , e.
vleesch , chair veineuse.
veind.
Aderlaatkunde, vr. (bij de heelm.) saignefe,
phldbotomie.
Aderlaten, b. w. (ik liet ader,, heb adergelaten), saigner eertijds phldbotomiser).
Zich doen , se faire saigner.
Aderlater, m. saigneur ; (eertijds phlebotomiste).
Aderlating,vr.saign ;(eertijdsphlebot omie).
Aderfpat, vr. zie Auergezwel in de ade beceek.
Aderrijk , zie Aderig.
Aderflag m. polsik; pulsation, f. battement du pouts, de 'Partere, ns.
Adervlies, o. buitenite viies van de vrucht in
4e baarmoeder, ckorion, vs.
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Adjudant ,
adjudant. Generaals , aide
de camp. Regiments
, aide-major.
Adjudantplaats, yr. place d'adjudant.
Admiraal En. vlootvoogd , amiral. —van eene
bijzondere hoofdafdeeling, chef d'escadre.
Vice —, vice amiral.Spaanfche—,amirante.
Admiraallchap,0, amirautd, dignite ou
charge d'amiral. maken, (zich in eene
vloot bijeen voegen tot eene en de zelfde
beiternming) alter de conserve.
AdtnirJalsfchip, o. amiral,vaisseau anairal,nt.
Adrniraaisvlag, y r. pavilion amiral ou de
ramiral ,
Admiraais y touw, y r. amirale.
Admiraliteir., y r. vergadering over de zeezaken of het zeewezen, zeeraad,amiraute.
Admiraliteitsheer,, m. membre, conseiller
d'amirautd.
Admiraliteitshof,, o. cour d'amirautd,
Admiraliteitskamer,, yr. chambre d'amirautd.
Adres, o. (ond. woord) opfchrift van eenen
brief, enz. adresse, f. Hoe luidt het —?
queue est Padresse? bezorging van
eenen brief. Wees zoo goed den inliggenden
to verleenen , veuillez faire tenir l'in.
cluse is son adresse. opgave van iemands woonplaats , adresse. 1k zal u mija
— geven , je vous dennerai mon adresse.
fchriftelijke of mondelijke voordragt,
adresse. Hein gij het — van het parlement
aan den koning gelezen ? avez-vous lu !'adresse du parlement au roi?
Adreskantoor, o. bureau d'adresse , ou Pon
pent s'adresser pour avoir des informations sur diverses choses qui regardent la
societe on le commerce , rn.
Adresferen , b. w. (ond. wound) (ik adresseer.
de , heb geadresseerd), adresser. Zich —,
bij of aan , s'adresser a.
Advenant, bijw. (ond. woord) enkel gebruikc
in : Naar —, (naar evenredigheid) propertionneilementa(avent.
Advent , m. (ond. woord) tijd voor kersmis,
Advijs , o. avis , m. —brief, lettre d'avis-bark , barque d'avis. —jags, patache
frigate d'avis,
Een fchriftelijk
(raad.
gevend oordeel , oordeel of gevoelen van
eenen geneesheer), une consultation.
Adviferen , b. w. (ik advifeerde , heb geadvi.
feerd), (nod. woord) (bij kooptieden) berigc
geven, donner avis ; ( bij regtsg.) raad geven,
donner conseil.
Advocaat, in. avocat.
Af, voorz. (of liever achterzetfel) en bijw.
tegenft. van : aan, op , als : van mijne jeugd.
—, des ma premiere jeunesse. Berg op
berg —, en montant et en descendant.
Ik weet er niets of van, je Wen sait
rien. Hij Bond met den hoed —, it etoit
chapeau bas. Van achteren —, par derrie, bij verkorting, als : Het werk is —
re.
(afgedaan) l'ouvrage est fini. De reis is
—, le voyage est rompu. (loud hem dear.
van — , empechez-le de le faire. De zaak
is — ( afgeiteld) , le projet est abandonne.
De kop was — (afgeflagen), la tete itoit
coupe'e. 1k kan er niet (afkomen), je ns
saurois m'en ddbarasser. 1k ben — (af.
gemat door clerk werken), je suit excedd
a force de travailler. Zie verder de met
dit woordje'zamengeftelde woorden.
Afbakenen, b. w. (ik bakende af, heb afges
bakend), met bakens afteekenen, (zeew.)
marquer une passe avec des perches, avec
des balises, baliser; fig. decrire, repreA
senter. (scription.
Afbakening, yr. esthete de baliser; fig. am.
Af-
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Albakken , b. en o. w. (ik bakte af, heb erg&
bakken) , ten einde toe bakken , cuire entic,,rement,, finir de cuire ou de faire.
Alb
ede len b. W. (ik bcdclde af, heb aegebe.
deld), bedelende sets verkrijgen, obtenir q.
ch. en mendiant, demander d'une manicire
basse et servile, caimander, bedelende afloopen. Zie Afloopen.
Afbedeling, yr. action d'obtenir en mendiant , etc.
Afbeelden, b. w. (ik beeldde af, heb afgebeeld ), door eene beeldtenis nabootfen
representer Par une image , faire le portrait, la figure d'une chose ; figurer.
Naar het leven (Ichiederen), tirer ou
peindre ate vif. God kan niet afgebeeid
worden , Dieu ne sauroit etre represents par aucune image. Op deze
derij is eerie laadhoeve afgebeeld, sur ce
tableau est figurde une ferme• Zie Schilderen ; fig. befchrijven , afnealea , decrire au reordsenter par une description
animee ; depeindre. Hij beeldde de zaak
zeer levendig af, it fit une description
fort vive de la chose, de l'afraire.
Afbeeldine , yr. de daad van afbeelden , representation, action de figurer ; fig. be.
fchrijving, description. beeld, zie Afbeeldfel.
Albeeldfel , y r. het gewrocht door de sfbeelding te wee; gebragt , image , figure , f.
portrait , type , m. Het paaschlam is het —
( de zianebeeldige figuur) van Jesus Christus,
l'agneau pascal est le type de ye:us-Christ.
Afbeitelen, b. w. (ik beitelde af, heb afge.
beiteld) liter avec le cheats.
Afbernen , zie Afbranden.
Afberiten, o. w. (ik borst af, ben afgeborften), se separer,, se casser,, se rompre
en Iclatant, en sautant.
Afbetalen , b. vs. (ik betaalcle af , heb albetaald), afdoen , eene fchuld geheel betalen,
payer , acquitter entierement. Hij heefc
elle fchulden zijner far-Tillie afbetaald, it a
acquitte toutes les dettes de sa famine.
—, verfcheidene misdaden te gelijk ftraffen,
punir divers crimes en mense temps.
Afbetaling, vr. payernent entier, total, m.
Af betten , b. w. (ik bette af, heb afgebet),
dter , tidtacher en humectant, en bassinant.
Afbeuken , b. w. (ik benkte af , hew afgebeukt), afrossen, rosser , etriller ; rower
de coups, de coups de bdton; donner la
bastonnade; fig. Men heefc hem ter dege
afgebeukt, on l'a dtrille, &otter , comme
fact; fpr. w. buitenfporig beuken ,
Haan, afrossen (a7s eenen hond) battre dos
et venire comme pldtre,(comme un chien. )
Afbeulen, (zich) wederk. (ik beurde mij
of, heb mij algebeuld) , travaillerjusqu'a
ce que Pen soft excede de fatigue , se fa.
tiguer, s'dpuiser is force de travail; zie
Aftobben , Afaloven.
Af beuren , b, w. (ik beurde af, heb afgebeurd) ,
aftillen, mettre bas , enlever d'en haut ,
titer en soulevant. Hij beurde hem van
zijn paard af, it le descendit de son cheial.
Afbidden,, b. w. (ik bad af, heb afgebeden),
door bidden trachten afgeweerd te krijgen,
ditourner q. ch. par des prieres. Het
dreigend gevaar —, demander par des prieres d'être de,:ivre doe danger qui menace.
,
fmeeken implorer. Gods zegen
implorer la benediction
ten
einde toe bidden, achever sesprHres. Zij.
nen paternoster of rozekrans
, achever
son chapelet , rosaire.
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Afbiddend, b. n. deprecatif, Are.
Afbidding, vr. peiêre nu supplication pour
detourner q, ch.; deprecation.
Afbijten , b. w. (ik beet af, heb afgebeten),
arracher,, emporter,, titer en mordant,
ranger.. Een ftuk van eenen appel—, cooper
un morceau d'une pomme avec les dents.
Afbiggelen , o. w. (ik biggelde af, ben af.
gebiggeld), van tranen , alvallen , als : De
tranen biggelden langs zijne wangen af, les
larmes couloient de see yeux.,
Afbikken , h. w. (ik bikte af , heb afgebikt),
regratter. Steenen --,regratter des pierres.
Afbinden , b. w. (ik bond af, heb afgebonden) , jets , dat gebonden is, losmaken en
afnemen , ddlier , detacher. Bind uw
voorfchoot af, dtez votre tablier. —,
door binden afzonderen, Tier apart. Eene
wrat Tier une verrue (pour la faire
tomber).
Afbinding- vr. action de delier,, de delta.
cher ; (bij de wondh.) ligature.
Arbladen , afbIaderen , b. w (ik blaadde, bladerde af, heb afgeblaad , algebladerd), ont•
bladeren, effeuiller, enlever lee feuilles
des plantes; les depouiller de leursfeuil*
les. Eenen evijngaard—, dpamprer une vigne.
Afblading, yr. action d'effeuiller. — van
eenen wijngaard, dpamprement, m.
Afblazen , b. w. (ik blies af . heb afgeblazen),
enlever en soufflant, souffler de dessus q.
ch. Blaas het ftof van de tafel af, soufflez
la poussiére de dessus la table. Het gesouffler le canon.
fchuc
Afhlijven, o. (ik bleef af, ben afgebleven ),
niet aanraken, ne pas toucher a q. ch. Ile
zal daar wel , je me garderai Lien d'y
toucher. —, niet genaken. flij is lang van
Naar aFgebleven, (weggebleven), it est rests
longtemps sans la voir, it s'absentoit
long.temps d'elle.
AFblinken, o. w. (ik blonk af, ben afg-eblone
ken), zie Afschiinen.
Afboenen , b. w. (ik boende al, heb afgeboend) , door boenen fchoon maken , enlever la crasse avec un frottoir,, nettoyer
en frottant; fig. montrer 14 ported q.q.,
le chasser. o. w. met boenen voort.
gaan, tot men gedaan heefc. Afgeboend
hebben , avoir fins de frotter.
Mboeten, b. w. (ik boette af, heb afgeboet),
door boete uitwisfchen , faire amende pour
q. ch. boeten , afsmeeken, verzoeuen,
expier.
Alboetend, b. n. verzoenend, expiatoire.
Alboeting, vr, zie Boeting.
Afborgen ; h. w. (ik borgde af, heb afge.
bored), afleenena emprunter, prendre
credit.
Alborgiug, vr. emprunt, m.
(ik borftelde af, heb arAfboritelen , b.
geborfteld), door borilelen wegnemen,
lever en vergetant, brosser. 1-let ftof—,
enlever la poussare avec des vergettes
avec une brosse. —, door borflelen reinie
gen , vergeter. Eenen rule vergeter un,
habit. Schoenen —, dderotter des souliers.
Afborfteling , vr. action d'enlever, de bros.
ser, de vergeter.
Afbottele.n , b. w. (ik bottelde af, heb afgebotteld). Een vat wijn tirer une piece,
de vin en bouteilles.
Afbotteling, yr. action de tirer quelque
queur en bouteilles.
Afbraak, vr. abattis, m. materiaux densolis,
tn. pl. demolition d'un bailment vieux
pain, dOconbret decombrements,
f.
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den weg —, (hem verleiden,) teener q. Q.
Een huis voor — verkoopen, venhors du bon chemin, le sdduire; le de.
qlre , utse .tnaison pour etre abattue.
baucher,, detraquer. —, redden, behou•
Afbranden , b. w. (ik brandde af, heb afgeden, conserver, sauver etc.
(zeew.)
brand), door het vuur geheel verwoesten,
Een vaartuig van eene zandbank
(viot
consumer par le feu, briller enti4rensent,
dechouer
un
navire
;
fig.
et fpr.
maken)
,
,
reduire
en
cendres.
o.
w.
incendier,
w. Hij zal moeite hebben om er het levee
(met Zijn), door branden verwoest worden,
af te brengen , sa vie ne tient plus qu'a
etre consume par le feu, bruler.
Dit
dorp is geheei afgebrand, ce village a,ite
un filet. Hij heeft het er hard afgebragt,
(hij heeft het met den dood moeten halen ,)
entierement incendie, consume par le feu,
reduit en cendres, , brille.
it est revenu de mort a vie.
losbranden.
Een kanon
tirer en ,coup de canon, Afbrenger, tn. celui qui Porte en bas , qui
ditourne, etc.
decharger un canon. Het kruid is van de
pan afgebrand, le fusil a fait faux feu.
Afbrenging, vr. nederlating, zakking, afda.
Afbranding, vr. action de breiler, etc.
ling, descente.
of ontbrandine van zekere deelen eens
Afbreuk, yr. nadeel, fchade , dommage , vs.
chaams, cauterisation, (bij de icheik.) deperte, f. tort, prejudice, vs. Iemand
—flagrtion.
doen, faire tort a q. q. fig. — op lets
Afbreken, b. w. (ik brak af, heb afgebrodoen, enjamber, empieter sur q. ch. Hij
ken) , flechten, raser.
heeft op de erfenis van zijnen buurman
floopen, om de
gedaan , ii a enjambi sur Pheritage
bouwitoffen tot eenig ander gebruik te beftemmen
,
de son voisin. Dat zou aan onze voorreg.
demolir. Len gebouw tot den
doen , cela deregeroir a nos privi.
grond toe , rater un ha' timent rez terten
re. Dit huis is enkel goed om af te -breloges —, van eenen Hand of eenige waar.
digheid, krenking, vermintlering, derogaken , om afgebroken te worden , cette
tnaison n'est bonne qu',a mettre a bas;
tien, derogeance. Dat
doet (in waarde
fpr. w. Ms , het huis volbouwd is, breekt
zie Afbraak.
vermindert), derogatRire.
men de flelliagen af, ( alt men kan zwem. Afbrokkelen, b. w. (ik brokkelde af, heb
men, werpt , men -de •biezen weg), aprs
afgebrokkeld) , in brekken doen afvalleu
avoir pressi l'orange, on fete Picorce. faire tomber en pieces.
o. w. (met
, door breken ,afzonderen, .rompre, enZijn) , use detacher par petits morceaux.
lever en rompant. Eene bletem
(af- Afbrokkeling, yr. action de tomboy. , de se
plukken),
cueillir une flour. Eene brug
ditacher par petits morceaux.
rompre un pont. Een ftuk van eenen Afbuitelen, 0. w. (ik buicelde af, ben afge.
tand
ebrecher tine dent. Den hals van
buiteld), zie Aftuimelen.
eene flesch
egueuler une bouteille. Een Afdak, o. hangar , angar,, appentis, toil
Plot
(afnemen), en/ever une serrure.
saillant , ns zie Luifel.
uitaek boven
- doen ophonden. Hier brak bij zijne reds,
eenen inteur,, fchuinfche kap op denzelven,
zijn gefprek af, ici it interrompit son disom het -water te doen afloopen, Barmier,
tours ;11 costa, it fait de parler. De chaperon, m. (descendre.
oederhandelingen werden toen geheel afge- Afdalen, o. w. (ik daalde af, ben afgedaald),
broken, alors les negotiations furent en- Afdaling, yr. descente.
tiieement rompues; fig. eenige uren, enz. tot Afdammen , b. w. (ik damde af, heb afge.
jets beftemmen, gagner, employer quelques
dated), afdijken , arreter l'eau par tine
futures a q. ch. Eenige uren van zijnen flaap
digue. —, door een' dam afleiden,
gagner, prendre quelques heares sur gner par une digue.
sun sommeil. fen meet des dangs eenige
vr. action d'arriter Pean au
uren tot zijne letteroefeningen
moyen d'une digue.
farts
employer par jour quelques heures a set Afdanken , b. w. (ik dankte af, heb afgedankt),
etudes. —, o. w. (met Zijn) fig. zich
zijn afscheid geven, congddier , licencier,
door breken afscheiden, se casser, se rotereformer. Eene vergadering
Oaten verpre. De punt, fpits der naaid is afgetrekken), congedier une assensblie. Eenen
broken , la pointe de I'aiguille s'est cassde,
knechc—, renvoyer un domestique. Soldaten,
l'aiguille est epointee. Laat ons daarvan
(geheel uit de dienst ontflaan),
kriigsvolk
(niet meer.daarvan fpreken,,eene fpeld daarbij
licencier des troupes. Men heeft eenige
fteken ,) brisons 14-dessus , etc. port
arnbtenaren afgedankt (bedatikt). on a fait
couper court.
la reforme de quelques employes. Hen afAfbreker,,
Hooper, demolissour.
gedankt (gepenfionneerd) officier, en ofiiAfbreking, yr. demolition, action de de.
cier reforme; (zeew.) Een fchip — (afkett.
molir , de rompre etc.
ren) , disarmer tin navire, degrader, con.
der onderhandelingen,
damner en vaisceau.
o. w. temercier
rupture des negotiations. —, ophouding van een gefprek, uitfcheiding, in.
les persil;,es , qui ant assists ,a un enter.
terruption , cessation , discontinuation.
rement , etc.
Afbrengen , b. w. (ik bragt af, heb afgebragt), Afdanking, vr. licenciement, tn. reforme, f.
van boven brengen , porter en bas. Turf — van krijgsvolk , licenciement de troupes.
laten
faire descendre des tourbes.
— (afscheid), tango , vs. —, remerci.
verwijderen. Van den regten weg
meet ,
de.
router, detourner. De donkerheid des Afdansen , O.
(ik danste af, heb afge.
nachts bragt ons van den regten weg af,
dais.) , tot het einde dansen, coati.
l'obscuritJ de la suit nous derouta. - Dat
nuer de dancer, jusqu'a ce ,quo la danzal u een half cur van den regten weg —,
se soft finie, Asir , terminer la dan.
cola vous detournera une demi.heure du
se. —, b. w. als: Lich —, (door dansen
chemin. Ik zal hem van dat voornemen
vernaaeid worden zijn) , se fatiguer trop
zoeken af te brengen, je tdcherai de le
verflijten door dansen.
en dansant.
atourner de cc projet.
iemand van
De .fchoenen zijn afgedanst, les souliers
lets afraden, aftrekken , dissuader q. q. de
sent _uses en dansant.
4. ch. ; fig. leniand van den regten , goe. Afdeelen , b. w. (ik deelde af, bob afgedeeld),
in
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in afzonderlijke deelen brengen, partager, Afdoend, b. i. beflisfend, finitif, ive, di.
finitif, eve.
diviser en plusieurs parts. IVlen heeft den
dag in 24 uren afgedeeld, on a diyise le Afdoening, yr. affossing betaling van eene
jour en 24 heures. In kleinere deelen —
rente, amortissement, remboursement d'u.
ne rente , m. — van eene , fchuld , extinc.
(verdeelen), morceler , classer ; zie VerLion, f. acquit ,payement d'une dette, m.
deelen.
Afdeeling, vr. de daad van afdeelen , verdee, de daad van afdoen, eindigen, action
de flair ou de terminer. —, van een
een van
ling, division, f. partage ,m.
fchil , accommodement d'un different. —,
die deelen waarin het afgedeeld is, section,
de daad van jets af to nemen, action d' eter.
partie, f: paragraphe , m, classification.
, cette loi Af donderen , o. w. (het donderde af, heeft
Deze wet flaat in de derde
afgedonderd),finir de tonner. —, b. wi
es; au troisiame paragraphe. Het werk
gem. woord , als :-Iemand. de trappen
is in —en verdeeld, l'ouvrage est divise en
q. du haul de l'escalier.
jeter
sections. —, gedeelte van een land, enz.
departement , tn. (zeew.)
fmaldeel, es- Afdorren , o. w. (ik dorde af, ben afgedord),
somber en se fanant dessecher.
cadre , tn.
Afdeinzen, 0.
(ik deinsde af, ben afge- Afdouwen , b. w. (ik douwde af, heb afge.
douwd), eloigner en poussant ,repousser.
deinsd), achteruit trekken , wijken, reculer, se retirer en arriere; (krijgsw.) se Afdraaijen , b. en o. w. (ik draaide af, heb
en ben afgedraaid), dter, separer en tour.
mettre en retraite, faire retraite.
nant.
wenden (zeew.), virer le bord.
Afdeinzing , vr. action de reculer, de reti.
rer , reculement , m. (krijgsw ) retraite.
—, met draaijen eindigen, finir de tourner.
dekte
af,
heb
afgedekt),
Afdraaijing,
yr. action de sdparer, d'eter
Afdekken , b. w. (ik
en tournant.
(afneontdekken, ddcouvrir. De tafel
men), desservir. —, gem. woord, zie M. Ardragen , b. w. (ik droag af, heb afgedra.
gen) , naar beneden dragen-, porter en bas.
rosfen.
—, ten einde toe dragen. Kleederen —,
Afdekker, m. die de tafel arneemt , celui
tot dat zij verfleten zijn, porter des vete.
qui dessert.
Afdekking, yr. afneming van de tafel, action
meets jusqu'a ce veils soient uses. —,
door dragen vermoeijen, fatiguer en per.
de desservir. Zie verder Ontdekking.
taut q. ch. Hij heeft zich-geheel afgedra•
Afdijken, b. w. (ik dijkte af, beb afgedijkt),
gen , tl s'est fatigue , en portant.
zie Afdammen.
Afdrijven , b. w. (ik dreef af, heb afgedre.
Ardijking, zie Afdamming.
een), wegdrijven, cisasser en bas ,
Afdingen , b. w. (ik dong af, heb afgedongen)
,
rabattre du prix en marchandant.
gner, pousser, forcer a se retire,. De
vijand werd afgedreven , Pennemi fut reAfdinger, m, celui qui rabat en marchandant.
pousse.
Afdisfelen , b. w. (ik disfelde af, heb afgeo. w. (met Zijn) , (fcheepsw.)
deriver, alter a la derive ; descendre
disseld), met eenen disfel afrukken, couper
une rivihre , etre emporti, s, par le
avec tone doloire, une erminette ou hercourant. Wij dreven den Rijn af, nous
minette.
Afdobbelen, b. w. (ik dobbelde af, heb af.
descendimes le Rhin. Eene rivier met
gedobbeld), met dobbelen vrij maken, salt•
den firoom — en tegen den wind invaren,
alter a van-Peau,
ver par un coup de des heureux. Hij
cajoler. Voor het dj
heeft zich van de galg afgedobbeld, le coup
Niemand roeide, wij lieten ons flechts —,
de des l'a sauve de la potence. Hij heeft
personne ne ramoit , nous nous laissions
zich van het fpel afgedobbeld , (vrijalle y a vau-l'eau ; (in de geneesk.) Afdrij.
geworpen), it s'est digage du jou par les
vende middelen, des midecines (remedes)
laxatives , aperitives, purgatives,
des.
Afdoen, b. w. (ik deed af, heb afgedaan),
pulsives , evacuantes, ditensives. Een
van iets ontdoen, afnemen , afleggen, titer.
pis afdrijvend middel, un remade diure.
, biter son
Zijnen hoed, mantel, degen
tique. Een fchielijk en krachtig afdrijvend
chapeau (se dicouvrir) , manteau, epee.
middel, ton remade drastique.
ligcha.
Het masker —, lever le masque. Het
melijke lozing, zuivering bevorderen, poor1tof van jets— (reinigen), Star la poussiere
Rer,, etc.
de q. ch., decrotter. —, ten einde bren. Afdrijver, an. celui qui chasse en bas, etc.
gen , eindigen, achevee, finir. Zijne taak, Afdrijving , vr. action de repousser. — ,
bloedzuivering , purgation , expulsion.
een werk
achever, finir sa tache , ton
ouvrage ; fig. vider. Wij hebben vele zaeDe — der kwade fappen , !'exp ulsion des
ken afgedaan , nous avons vide Bien des
humours; (fcheepsw ) derive, descente.
affaires. Hij wil dit verfchil — met den Afdringen , b. w. (ik drong af, heb afge.
degen in de vuist, ii vent vider ce diffe.
drongen), door dringen van zich verwijde.
rent !'epee a la main. —, afstroopen, de
ren , eloigner en poussant. Gij zult mij
buid van eenen os, abattre le cuir a un
van de bank —, nous me pousserez de maboeuf, etc. Een fchaap het vel
depouil.
niare a me faire umber du bane.
afler en mouton. —, beflislen, decider, ter.
dwingen, afperfen, extorquer. Zie deze
miner. Die zaak is bij den raad afgedaan,
woorden,
cette affaire a deja ate decidee , termi • Afdrinken, b. w. (ik dronk af,heb afgedronken),
née au conseil. Eene rente — (aflosfen), . het bovenfte van eenen drank drinken, boire
amortir une rente. Zijne fchulden — (afle dessus d'un liquide, d'une liqueur, dieu.
5 payer , eteindro , acquitter ses
betalen)
rer une coupe. Het fchuirn van 't bier —,boire
ache.
l'ecume de la blare ; fig. door zamen drin.
dettes. Een paard den haliler
vétrer ton cheval ; fig. of fpr. w. Dat doet
ken een gefchil , enz. bijkggen. Zij hebben
er niet af of toe, (dat fchaadt of baat
hunnen twist afgedronken, :Is oat termini
mets; cela ne
leas- different , le. verre a la main, en
niet ,) je n'y prends
fait ni chaud ni froid.
Q w. als : Deze
buvant une beuteille ensemble ; its oat
noyd la querelle clans k vin; its se sorst
pen heeft afgedaan, cette plume no vaut
plus
Tien. '
raccommodds a Pecuelle, comme les guitar,
Cs
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—, 0. w. ophouden, eindigen met drinkcn,
weg af,alten , verdolen, Yerdwalen
finir de boire.
parer, s'icarter du droit , du bon c/ie•
Afdroogen, b. w. (ik droogde af, heb atemin; se fourvoyer. Men dwaalc zeer
droogd), he t natte van boven wegnemen ,
telijk op eene heide (men raakt op eene
titer Phumidite de q. ch., essuyer Phuheide zeer hgtelnio van den regten weg
; hg. Iemands tranen —
wide, le
it est facile du s'e“.frer dans une bruye.
(hem troosten,)secher les lames, les pleurs
re. indica gij lien weg inflaat, zult gij to
de q. q., le consoler.
si yells enfilez ce chemin, vous
'eel
Afdrooging, yr. action d'essuyer, d'oter
vans ecarterez crop. Die ,;ids of wegl'humidite, de seeker, etc.
wijzer heeft ons doen — (verdolen), ce
Afdruipeu , 0. w. (ik droop af, ben afgedroguide nous a fourvoyds ; fig. (;iij moet niec
pen), met droppels nedervallen, afdruppe- ' van taw onderwerp — (afwijken), it ne faut
len,
degoutter, ddcouler, tomber goutte
pas vous ecartor de votre sufet.
goutte;fief zweet droop Afthvaling, y r. fchijnbare afwijking der vaste
(Imp) hem van het voorhoofd af, la sneer" fterren , aber, ,. ion , f:
flecht gedrag,
lui deg outtoit du front ; fig. weg fluipen
wange dreg , egarement , m. —, doling van
esquiver, deserter,
den regten weg, fourvoyement, m. —,
Afdruiping, yr. action de tomber goutte a
zonde, pdche, tn.
goutte. —, drop, aflooping, d,zout, m.; Afdweilen , b. w. (ik dweilde af, heb afgefig. outwijking, action d'esquiver.
dweild), nettoyer,, essuyer avec en torAfdruk, tn. impression, 1. 1Vlec den — van
chon de pave ; (zeew.) avec une vaudrille,
een week begtnnen, commencer l'impression
avec un )(:1:thert.
d'un ouvrage. Farijzer , impression de Afdwingen , b. w.
dwong af, heb afgeParis. —, exemplaar, exemplaire. Dit
dwongen) , exto,quer, forcer, contrain— (exemplaar) van de ecrite uitgave,
is
dre a donner q. ch ; zie Afperfen.
van den eerften druk , lest un exemplaire Afeifchen , b. w. (ik eischte af, heb afgaischt),
tie la premiere edition. —, proef van eenc
exiger. Zij eischten ons geen geld af, ils
prent, plaat, epreuve d'une estampe, d'une
n'ont pas exige de Pargent. lemand den de_planche aussi d'une feuille d'irnpression. gen —, demander Tepee de q. I. ; zie Eifchen.
De eerfle — (proef) van deze prent is Diet Afeifching, yr. action d'exiger, requisition.
wel gelukt, la premiere epreuve de cette Afecen, b. w. (ik at af, heb afgegeten), afestampe n'est pas bien venue.
knabbelen, afknaauwen, ronger , brouter.
Afdrukken, b. w. (ik drukte af, hcb afgeEen been —, ronger un os. De rupfen
drukc), eenen afdruk van lets maken, imhebben alle biaderen van den boom afgegeprimer, tirer. Er zijn eerst twee honderd
ten (afg-evreten) , les chenilles o p t brouti
bladen afgedrukt, it n'y a que deux cents
toutes les feuilles de l'arbre. De druiven
feuilles qui sont imprimdes. Duizend
egrapper les raisins. —, o. w. opexemplaren van een werk
titer un onhoudsii met eten , achever,finir de manger.
"rage a mille exemplaires. Er is nog Meting, vr. action de brouter , etc.
eerst den proefblad afgedrukt, it n'y a Affuic , yr. (bij de artill.), affeit,
encore qu'une epreuve de tirde. De fchriicot metalen kanons, affect pour des canons de
ver wil tot drie proeven (drukproeven)h;:b
bronze, Lang , kurt
affiit de siege, de
ben, eer hij last
l'auteur vent avoir
— met verhoogingsitukken
, a lit
jusqu'a trois epreuves, revisions , avant
a echantignolles. — tot houwitfers , a Lit
de laisser tirer. Een zegel in was —, itnd'obusier.
primer, empreindre un cachet sur tie la Afgaaf, yr. at.-gave , afgifte, action de remet.cire. —, ten einde toe drukken.
tre on de livrer , remise de I. ch. Zorg
blad, die plaat is afgedrukt, Pin:press:on
voor de — (overgeving) van dezen brief,
de cette feuille , de cette estampe, est
ayez soin que cette letsre soit remise a
achevee; fig. Op zijn gezigt is vrees en
son adresse.
wanhoop afgedrukt, son visage porte rem- Afgaan , o. W. (ik ging af, ben afgegaan),
preinte de terreur et de desespoir.
naar beneden gaan, descendre, aller en
door veel drukken verflijten. Die letter
bas. 1-1ij is langs de rniddeltrap afgegaan,
(die plaat) is geheel afgedrukt (deugt niet
it est descendu par Pescalier du milieu.
meer), ce caractere, (cette planche) est
floeigang, open lijf, buikloop hebentierement use, (usie).
(sion,etc.
ben , alter a la selle , lticher (le ventre),
Afdrukking, yr. actton d'achever une impres.
etc. De pruimen doen , les prunes 1(1Afdrukfel, o. door het afdrukken gewrochte
chent; ook enkel : Filer; als : Fist lavegelijkenis , beeldtenis, afbeeldfel, empreinmerit heett heal vijf of zes maal doen —,
se , image , figure, f. Het — van een zele lavement l'a fait caller cinq Su six fois.
Pempreinte d'un sceau. —, van eene
gel,
Hem is een (teen afgegaan, it a hiche une
houten of koperen plaat , prent, estampe ,
pierre. Haar is een worm afgegaan , elle
—, van eenen gedenkpenning, empreinte
a rendu en ver; fig. verminderen, ver.
d'une mddaille. — van eenen gefneden
zwakken, deperir, ajfaiblir, diminuer,,
fleen (bij de ouden), (ook van eenen gedOchoir,
, perdre de son prix,
denkpenning, zegel), ectype d'une pierre
etc. Hij begint af re gaan (door ouderdom
gravies Steenen met —s van planten of
re verzwakken), it commence a deperir, a
typolithes, f.; fig. De Itierken der
dieren,
s'affaiblir. De koorts gaat af, la _Pyre
natuur zijn —s der Godheid, les productions
diminse.
afraken, nit het gebruik ra-.
de la nature sont des images de la divinite.
ken, se perdre , se passer, s'abolir,vieilAfdruppelen, o. w. (ik druppelde af, ben afUr, s'en alter, etc. Die mode gaat af
gedruppeld), zie Afdruipen.
(raakt nit het gebruik , wit de gewoonte),
Afdruppeling, zie Afdruiping.
cette mode commence a se passer, a se
Afduwen, b. w. (ik duwdc af, heb afgeduwd),
perdre, a vieillir, n'est gueres plus en
zie Afdouwen.
usage, etc. —, afwijken , zich verwijdercn
Afdwalen, o.
(ik dwaalde af, ben afges
van lets, ardwalen , s'dloigner , s'Ocarter,
dwaald), den regten weg verlaten , van (ten
s'Ogarer, sorter du chemin. Van zijn voor.
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nemen , van zijnen pligt —, s'icarter, s'eleigner de son sujet, de son devoir. —,
verlaten , quitter, abandonner. Hij is
zonder afscheid te nemen van zijne ouders
afgegaan , it a quitter ses parent sans leer
dire adieu. Hij is van zijne vrouw afgegaan (heeft ze verlaten) , it a abandoned
sa femme. —, op jets anders overgaan,
verbleeken , verfchieten , se passer , se perdre, se detacher,, s'efacer, se deteindre,
se ternir,, s'en aller, etc. Die kleur gaat
af (verfchiet) , cette couleur s'efface, se
passe, se perd , ne tient pas , etc. De
zon doet de ve,w — (haalt de verw uit),
le saleil deteint la couleur. —, afgetrokken worden. Van clic geld mag geen
Ituiver —, pas un sol ne dolt etre pris
sur cet argent , ne dolt 'etre rabattu de
cet argent. —, verfpreid, verkocht wor
den, aan den man komen , avoir debit , se
debiter,, se vendre. Dat bock gaat wel af,
ce livre est d'un grand debit , a bon debit,, se vend Hen. — 5 weggaan, vertrekken , partir , s'en aller. De post is reeds
afgegaan (vertrokken), le courier est déjà
para. De brieven gaan morgen af naar
J)uitschland , les lettres partent domain
pour l'illlemagne; fig. van een ambt ontilagen worden- Hij zal aanftaande jaar (als
raad, enz.) —, ses functions cesseront
rannee prochaine. Hij gaat op zijne beurt
als lid der vergadering af, it sort a tour
de rtIle comme membre des college. —, een
ambt nederleggen , se defaire, se demettre
d'une charge. —, iets laten varen , afstand van
lets doen, se Mister, detourner de q.
ch.; renoncer 4 q. ch. etc. Ik hoop dat
deze redenen u van uw voornemen zullen doen —, fespere que ces raisons vous
detournent de votre projet. Hij zal van
deze vordering, aanfpraak niet —, it ne se
desistera pas de cette pretention. Ik zal
nimmer van dezen ftelregel, van mijnen pligt
— (afwijken), je ne ddpartirai jamais de
cette tnaxime , de mon devoir. —, (van
eenig fchiettnig) , losbranden. Het gefchut
gaat af (brandt los), on tire le canon, le
coup de canon part. —, van iets dat verrigt worth (wel of niet wel —) al of niet op
eene handige en bevallige wijze gefchieden,
faire. Al wat hij doet , gaat hem zeer wel
af, it fait tout de bonne grdce. — op
lets, (tot eenig bijzonder voorwerp nadereu,)
s'approcher,, se fondre sur q. ch. etc. In
bet maanlicht vertoonen zich de voorwerpen
in vreemde gedaante; inaar,, wanneer men
er op afgaat , verdwijnt de beguicheling,
on clair de la lune les objets se presentent quelquefois sous des formes singulieres, mais lorsqu'on s'en apProche,l'illusion disparoit. Zoo dra de hood de kat
ziet, gaat hij op haar af, des que le Chien
voit la chaste, it fond sur elle; fig. jets
trachten te verkrijgen , avoir en vue. Hij
is reeds lang op dat meisje afgegaan , it y
a déjà long.temps, qu'il a en cette fide
en vue, qu'il a en des vues sur cette file.
Dit zoude een goed beentje voor u ziin ,
daar met gij op —, ce seroit I. ch. qui
y ou: conviendroit, ii faut teacher de robtenir, —, (zeew.) De zee gaat al, la user
reptile, —, b. w. door gaan afzonderen.
Hij heefc het vel van zijne voeten afgegaan,
it s'est ecorchd les pieds a force de mar.
cher, —, ten elude gaan. Laat ons eerst
de maliebaan —, acheyons premierement
d'aller jusqu'au bout du mail.
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Afgaan , o. action de descendre. Zie Afgang,
ook Vertrek.
Afgaande, b. n. naar beneden komende , gut
descend. —, verminderende, verzwakkende , qui decline, decroit, diminue , qui
s'affaiblit. Een — dichter, (die in waarde
afneemt), un poete qui est sur son declin.
De — (afnemende) maan , la lune decrois.
sante. De — (afwisselencle) koorts, la
fievre intermittente. — tij, =aria cou.
ranee a sa fin. —, vertrekkend, partant.
Afgang, m. het afgaan, afklimmen , descente, cote, f. De — van dezen berg is
moeijelijk, la descente de cette montagne
est penible. Ben huis gebouwd op de heeft,
op het midden van den — (of afloop) des
bergs, une maison bdtie a mi.cdte. —,
belling van eenen berg, penchant , m. pente , f. —, fchuinte .,..boven aan eene bergbelling, aan eenen eijk, muur enz., talus.
—, vertrek , depart. —, afneming , vermindering, diminution , decadence, f. de.
perissement. declin, decroissement , detours , en De — der koorts , la diminution de la fievre. De — (het afnetn en) der
n:aan , eener ziekte , le declin, le detours
de la lune, d'une maladie. —, verkoop,
debit. Hij zoekt den — van uw bock te
bevorderen , it tciche d'encourager le de.
bit de votre livre. —, ftoelgang , ontlasting, evacuation, selle, dejection, de•
charge de ventre , f. etc. Dit geneesmiddel heeft hem driemaal — bezorp.;c1, ce me.
dicament lei a fait trois selles. — van
onverteerde fpijzen, flux de ventre, vs.
lienterie, f. —, de uitwerpfels des ftoel•
gangs, les excrements, la matiere fecale.
Zijn — was met bloed vermengd, ses excri.
:Rents etoient melds de sang.
Afgave, zie Afgaaf.
Afgebeden, vent. dw. van A fbidden.
Afgebeten, verl. dw. van Afbijten.
Afgebleven, verl. dw. van Afblijven.
Afgeblonken, veil. dw. van Afblinken.
Afgebonden, verl. 0.w. van Afbinden.
Afgeborften , veil. dw. van Afberften.
Afgebragt, veil. dw. van Afbrengen.
Afgebroken, veil. dw. van Afbreken.
Afgedaan , veil. dw. van Afdoen.
Afgedc.ngen, veil. van Afclingen.
Afgedreven, verl, dw. van Afdrijven.
AfJ,edrongen, vent. dw. van Afdringen.
Afgedronken , veil. dw. van Afdrinkeu.
Afgeclropen , veri. dw. van Afdruipen.
Afgedwaald, verl. dw. van Afdwalen.
Afgedwaalde , m. (in de godgel.) devoyd.
Afgedwongen , verl. dw. van Afdwingen.
Afgeeren, 0. w. (ik geerde af, ben ekegeerd), fchuins afloopen , pencher, aller
de brats, de cote.

Afgegoten, verl. dw. van Afeten.
Afgegleden , verl. dw. van Afglijden.
Afgegoten , verl. dw. van Afgieten.
Afgegrepen, verl. dw. van Afgrijpen.
Afgehati, verl. dw. van Afhebben.
Afgehelchen, veil. dw. van Afhijfchen.
Afgeheven, verl. dw. van Afheffen.
Afgeholpen , von'. dw. van Aflielpen.
Afgekeken, verl. dw. van Afkiiken.
Afgeklommen , verl. dw. van Afklimmen.
Afgeleloven , verl. dw. van Afkluiven.
Afgeknepen , verl. dw. van Afknijpen.
Afgekocht , verl. dw. van Afkoopen.
Afgekonnen , verl. dw. van Afkunnen.
Afgekorven , veil. dw. van Afkerven.
Afgekregen, verl. dw. van Afkrijgen.
Afgekropen , vet!. dw. van Afkrtupen.
C
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de change sur q. q. Zich met iemand —,
Afgeleefd, vet, dw. van bet verouderd werk.
wederk. (omgang met hem houden), avoir
woord Afleven. —, b. n. uitgeleefd, itokclaire avec q. q.; se faufiler. Hij geeft
cud , van ouderdom verzwakt , decrepit,
zich met flechce lieden af, it ne se faufile
e, casse, e, de vieillesse, fort vieux,
qu'avec des gens malhonnétes. Zich met
vitille. Zijn grootvader is -, son grandlets
—, se ;tidier, foccuper de q. ch. Hij
Pre est casse de vieillesse. Een -e ou.
ge,.ft zich met oude talen af (hij houdt zich
derdom, ins vieillesse decrepite.
daarniede bezig), it s'occupe de langues
Afgeleefdheid, yr. hooge ouderdom , deer&
anciennes. -, o. w. afgaan, de kleur ver•
(wijderd , eloigne , e.
pitude.
liezen. Blaauw laken geeft dikwijls af op
Afgelegen, verb, dw. van Affiggen. -, b. n. y en.
het linnen , la couleur bleue du drap se
Afgelegenheid, yr. afstand , distance, eloignediteint etc. souvent sur le linge ; zie Afment , tn. De — (verte) van onze huizen
-, befmetten, bemorfen, (bij de
gaan
hetet ons, elkander dikwijls te komen beboekdrukkers), tuacuier. De versch ge.
zoeken, Pdloignement de nos mai sons nous
empiche de nous voir souvent. -, een •drukte vellen geven af, les feuilles , nouyellement imprimées, maculent. Gedruk.
zaamheid , solitude.
re vellen , die door het — bemorst zijn,
Afgezeid, verb. dw. van Afieggen en Aileiden.
feuilles d'impression maculdes.
Afgematheid, yr. fatigue.
Afgever,, In. celui qui remet , donne.
Afgemolken, verb. dw. van Afmelken.
Afgeving , vr. action de remettre , de don.
Afgenepen , verb. dw. van Afnijpen.
nor 4 un autre. -, ailevering, dilivrance.
Afgenomen, verb dw. van Afnemen.
Afgevlogen , verb. dw. van Afvliegen.
Afgeplozen , verh dw. van Afpluizen.
Afgevlochten
, verb, dw. van Afvlechten.
Afgereden, veil. dw. van Afrijden.
Afgevloten, verb. dw. van Afvlieten.
Afgelegen, veil. dw. van Afrijgen.
Afgevochten, verb, dw. van Afvechten,
Afgereten, vent. dw. van Afrijten.
Afgevroren, verb, dw. van Afvriezen.
Afgerezen, verb. dw. van Afrijzen.
Afgeweken , vent. dw. van Afwijken.
Afgefchenen, verb. dw. van Afschijnen.
Afgeweest, vent. dw. van Afwezen of Afzijn.
Afgefchonken , verb. dw. van Afschenken.
Afgewend, verb. dw. van Afwenden en M.
Afgeichoren, verb. dw. van Afscheren.
wennen.
Afgefchoten, yen!. dw. van Afschieten.
Afgefchoven , verb. dw. van Afschuiven•
Afgewezen , veil. dw. van Afwijzen.
Afgewogen , vent. dw. van Afwegen.
Afgefchreven, verb. dw, van Afschrijven•
Afgewonden , verb. dw. van Afwinden.
Afgeflagen, verb, dw. van Afslaan.
Afgewonnen , verb dw. van Afwinnen,,,
Afgeflepen, vent. dw. van Afslijpen.
Afgeworpen , verb. dw. van Afwerpen.
Afgefleten , verb. dw. van Afslijten.
Afgefloofd, ved. dw. van Afsloven. -, b• n. Afgewreven, verb. dw. van Afwrijven.
Afgewrongen , verl. dw. van Afwringen.
vermoeid, fatigue, e.
Afgezant , m. gezant, ftaatsdiebaar, een aanAfgeflopen, veil. dw. van Afsluipen.
zienlijk beambte tot bevordering, waarneAfgefloten, veil. dw. van Afsluiten.
ming van ftaatsbelangen bij erne vreemde
Afgefmeten , veil. dw. van Afsmijten.
mogendheid, ambassadeur, nsinistre ; ook:
Afgelmolten, veil. dw. van Afsmelten•
Afgefneden, y eti. dw. van Afsnijden.
envoyd , die echter van ininderen rang is.
De — van den koning van Pruisfen was niet
Afgefnoten, verb, dw. van Afsnuiten.
Afgefpleten, verb. dw. van Afsplijten,
tegenwoordig, le ministre, l'ambassadeur
Afgefponnen, veil. dw van Afspinnen.
du roi de Prusse licit absent. Vrouw
Afgefproken, veil. dw. van Afspreken.
van eenen —, ambassadrice.
Afgezeid , vent. dw. van Afzeggen.
Afgetprongen , vent. dw. van Afspringen.
Afgezeten, veil. dw. van Afzitten.
Afgefproten , veil. dw. van Afspruiten.
Afgeftegen, veil. dw. van Afstijgen.
Afgezoch:, veil. dw. van Afzoeken.
Afgezogen, veil. dw. van Afzingen.
Afgenoken, veil. dw. van Afsteken.
Afgezonden , veil. dw. van Afzenden.
Afgeftolen , vent. dw. van Afstelen.
Afgestorven, verb, dw. van Afsterven.
Afgezonderd, vent. dw. van Afzonderen. ''''',
Afgefloven, veil. dw. van Afstuiven.
b. n. eenzaam, solitaire.
Afgettreden, verb. dw. van Afstrijden.
Afgezonderdheid, yr. zie Eenzaamheid.
Afgeftreken, vent. dw. van Afstrijken.
Algezongen , veil. dw. van Afzingen.
Afgetrokken , veil. dw. van AfIrekken. -, b. Afgezopen, veil. dw. van Afzuipen.
n. - denkbeelden, des idies abstraites. Afgezwommcn , veil. dw. van Afzwemmen.
De -e wetenfchappen , les sciences abs. Afgezworen, veil dw. van A.fzweren.
sraites. —, (in de redek.) Het -e en het Afgieren, o. w. (ik gierde af, ben afgegierd),
zamengettelde--, I'abstrait et le concret.
zeew. het ruime fop kiezen, de reede
Afgetrokkeuheid , vr. innerlijke befpiegeling,
verlaten, alarguer, derader, etc,
recueillement , tu. In eene groote — van Afgieten , b. w. (ik goot af, heb afgegoten),
geest !even, vivre dans un grand recueil
het vloeibare van jets doorgieten , afzonde-,
lement d'esprit.
ren, wat uitgieten, uitdoen , verser le liAfgevaar.iigde, m. gezant, zendeling, en.
guide de q. ch. survider , desemplir. Het
voyi, depute, deligui. -, sangeftelde
glas is te rot, men moet er wat — (nitregter,, commissaire.
gieten) , le verre est trop phin,i1 faut
Afgeven , b. w. (ik gaf af, heb afgegeven),
en survider, un peu. -, orofteken, trans•
aan eenen anderen overgeven, transmet.
vaser. -, door gieten eene gelijkenis voortIre , remettre, tenure en passant , etc.
brengen, jeter en moule. - (bij de china.),
Aan wien hebt gj den brief afgegeven ? ci
zachtjes afklaren , decanter. -, naar bequi avez-vous remis la lettre? Gij moet
neden gieten, verser en bast,
den degen - (overgeven), il vous faut re. Afgieter, m. celui qui survide etc.; quijete
meltre l'epee. leder regement moet vijftig
en moule, etc.
man -, chaque regiment dolt fournir cin. Afgieting, yr. action de survider, de ver•
quanta hemmer. -, (in den handel). Ee.
ser, de jeter en mock, - (bij de chim.),
nen wissel op iemand -, tirer une tette*
decantation.
Af.
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Afgrijsfelijk, b. n. afschuwelijk, ijsfelijk, verAfgietsel, 0. image jetee en wools, f.
fchrikkelijk , horrible , affreux , euse , efAfgifte , zie Afgeving, Afgaaf.
froyable , execrable, epouvantable, att.°.
Afglijden , 0. W. (ik gleed af, ben afgegleden),
afglippen, glisser de haul en has, descence. Eene —e rnisdaad, an crime atroce.
dre en glissant , couler en bas. Zich langs
—, bijw. horriblement, aft eusetnent, etc.
, se glisser le long d'une Afgrijsfelijkbeid , y r. afschuwelijkheid , horeen touw 1aten
reur, airocite, qualite horrible, etc. De
corde. Terwiji hii door de itraat ging,
— van deze misdaad, Phorreur, Patrocite
gleed eene dakpan af, en viel hem top het
de te crime.
hoofd, comme it passoit par la rue, une
tuile coula du toit, et lui tomba sur la Afgrifzen , o. afsehuw, verfoeijing, horreur,
epouvante,
Een — van iets , van i emand
rite. —, N an ietsglijdende verwijderd worhebben, avoir q. ch. ou q. q. en execra-,
den. De ladder gleed af, uit, Pechelle coula.
tion.
Afglijding, vr. action de glisser , etc.
Afglippen, o. w. (1k glipte af, ben afgeglipt), Afgrond, in. onpeilbare diepte, abime, pre.
draaikolk , gouffre. I3aad u
ontglipcipice.
glisser en has; zie Afglijden.
(draainiet op die plaats, er is daar een
pen, echapper.
ne
yetis
baignez pas a cet endroit,
o.
(ik
glipperde
af,
ben
afAfglipperen,
geglipperd), zie Afglijden.
it y a la sin abime , fin goufre. Op den
Afglipping, yr. action de glisser en bas.
rand des —s itaan , itre sur re bord du
precipice; ook fig. op den— van zijn verderf
Afgod, m. valfche god , idole , f.; fig. EeOat is een — van zwarigheden , c'est
nen — van iemand, van iets maken , faire
tin abime de difficultly . De - en der goddetine idole de q. q on de q.ch.; idoldtrer
hike barmhartigheid, les abimes de la mi•
q. q. ou q. ch. Dic kind is de — z;jner
aricorde de Dieu.
moeder, cet enfant est l'idele de sa mire.
Afgodendienaar,
afgonendienares, vr. ido- Afgunst, y r. wangunst , nijd , envie, jalousie,
malveillance. Zich aan de algemeene —
I litre.
blootfiellen, s'exposer a la malveillance
Afgodendienst, y r. afgoderij, idoldtrie; fig.
du public.
— drijven , idoldtrer. Hij drijft — met zijAfgunftig, b. n. wangunflig, benijderd, enne kinderen , ii idolictre ses enfants.
vieux , euse, jaloux, ouse ,
Afgodes , afgodin, yr. idole,
Afgodisch, b. n. idoldtre, idoldtrique. De
e. Iemand — zijn, porter envie 4 q. q.
De eene of andere —e zal hem wet deze
—e volkeren, les peuples idoldtres.
bijw.
poets gefpeeld hebben, quelgue malveilavec idoldtrie.
lant lui aura joud ce toursia.
.Afgodsdienst, zie Afgodendienst.
bijw.
zie Afgunftiglijk.
Afgodspriester,
prétre des idoles, des
Afgunftigheid, vr. zie Afgunst.
faux dieux.
Afgooijen, b. w. (1k gooide af, beb afgegooid), Afgrtniliglijk , bijw. par envie , par jalousie,
par malveillance.
afwerpen, jeter de haul en bas. —, door
gooijen afzonderen, abattre; zie Afsmij- Afhaken, b. w. (ik haakte af, heb afgehaakt),
loshaken, decrocher, Per, detacher d'un
ten , Afwerpen.
crochet, d'un croc , degraffers
Afgooijing, vr. action de jeter en has, d'ahattre.
Afhaker, m. celui qui detroche.
Afgorden , b. w. (ik gordde af, heb afgegord), Afhaking , y r. decrochement, m.
Afhakiten , b. w. (ik hakte af, heb afgehaks),
hetgeen omgegord is afdoen , deceindre.
couper a coups de hache ; enlever avec la
Afgording, yr. action de deceindre.
hache, la hone. Eenen os, eene koe
Afgraauwen, b. w. (ik graauwde af, heb af(in itukken bakken , inijclen ,) depecer, degegraauwd), toegraauwen, bits bejegenen ,
taller tin boeuf, une vache. Eenen boom
rabrouer, rebuter avec rudesse, avec
tzepris, dire des invectives. —, door
—, abattre, receper tin arbre. Daar is
graauwen verwijderen, chasscr en grondant.
in dic wood veel bout om of te hakken,
y a beaucoup de boil a receper dans cette
Afgraven, b. w. (ik groef af, heb afgegra•
yen), door graven afzonderen , aparer en fores t. De takken van eenen boom — (at•
kappen, afsnijden) , couper les branches
creusant, couper par tin fosse. Zij grad'un arbre. De toppeit , de kruinen der
yen Bien akker van den anderen af, its seboomen
par
, eteter. Den flaart van een
parent ce champ de l'autre
an fosse.
, door graven lager maken , abaisser en
, ecouer an cheval, couper la
paard
queue d'un choral. —, ten einde toe halt.
creusant ; enlever, titer la terre de q. ch.
enlever la
ken, (in dezen zin ook:
en béchant. Eenen heuvel
o. w.), acheterre d'une colline pour en diminuer la
ver, finir de hacher , de couper avec la
hauteur ; aplanir une colline avec la béche.
hache.
Afgraving, yr. action de creuserpour apa- Afhakker, m, celui qui coupe, abat,
rer, enlever ou titer.
uitgraving (bij
Pe avec la hache, la coignde.
Afhakking, yr. action de couper, d'abattre
de art.), deblai, m.
Afgrazen , b. w. (ik graasde af, heb afgeavec la hache , etc. — van hoot tot op
graasd), het gras van iets afeten, manger,
den wortel, recepage, no. — der toppers,
hrouter Pherbe d'un prd, d'un champ, etc.
kruinen van boomen , itétement, tn.
De koeijen bebben deze weide afgegraasd, Afhaken, b. w. (ik haalcre af, heb afgehaald),
van boven halen , chercher, querir d'es
les ',aches ont broute ce pre.
haul. —, van eene plaats halen , cher.
Afgrazing , yr. action de brouter,, de mancher. Ik zal u komen —, je viendrai volts
ger Pherbe d'un pre.
Afgreppelen , b. w. (ik greppelde af, heb afprendre, vous chercher. Hij is mij komen
gegreppeld) , door greppels afscheiden,
om met hem naar tie kerk te gaan , it
est venu me prendre pour eller avec tai
parer par des tranchees, des rigoles, des
canaux ou de petits fosses, pour Pdcoult.a Piglise. De huid van eenen aal — (afvsent de l'oau.
ilropen), ecorcher une anguille. De huid
, peter une
Afgrijpen, b. w. (ik greep ef, heb afgegre.van eene osfen-, koetong
longue de boeuf, de ',ache. Eenen os de
pen), zie Grijpen.
C
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(afslaan), abattre le cuir d'un
boeuf. y e huid , het vel van eenen
Naas, beer —, depouiller un lievre,
ours ; fig. lemand alles
depeuillerg. q.
Een fchip Van den wal, van den grond —
(zeew.) tirer un vaisseau 4 la largue. Een
fchip van eene zandbank (afbrengen , vlot
inaken), dechoner un navire ; fig. extor.
quer; zie Afperfen , Aftrekken, Afstropen.
celui qui cherche d'en haut ,
Afhaler,
qui vient prendre, etc.
Afbaling, y r. action de yenir chercher, de
venir prendre.
Afhandelen , b. w. (ik handelde af, heb afgehandeld), door wederzijdsch overleg tot
Rand brengen , afdoen, amener uneaffaire
it sa conclusion, terminer, filar, ache.
ver une expire. Een verfchil (afdoen),
rider un differend. Wij zullen er niet
ineer van fpreken , de zaak is afgehandeld,
nous n'en parleron, plus , l'affaire est ter.
mince , etc. —, over jets bandelen , zie Be, afkoopen , door handelen ver.
handelen.
krijgen, acquerir en marchandant. Wilt
? voulez . vous me l'acheter
gij het mij
Afhandelmg, y r. action de terminer,, de fibehandeling, verhandeling, dis.
lar.
settation; zie Verhandeling.
Afeandig, bijw. (enkel gebr. met 114aken)
maken (nit het bezit van
als : lemand lets
jets zetten), deposseder q. q. do q. ch
maken (met goedvinden) , debarrasser q.
q. de q. ch. — maken (door zie Ont.
nemen, Ontfntielen.
Afhangeling , m. en y r. personne dependante.
.Afhangen b. w. (ik King af, heb afgehan.
gen), afnetnen, nederlaten, dependre. Hang
de fchilderij af, dependez le tableau. —,
naar beneden hangen, per.dre en
0.
has. De wolken fchijnen van den hemel af
te hangen , les nudges paroissent etre suspendus au ciel; fig. in de magi van iemand
zijn, van iemand aftiankelijk zijn, etre dependant cct , sous ou dans la dependance, au
pouf/air de, q. q. Dat hangt niet van mij
at, cola ne depend pas de mai. Het is
hard van anderen te moeten , it est dur
d'itre dans la dependance d'autrui —,
eon gevolg zijn van , dependre. tiet geluk
der menschen hangt dikwijls van huts gedrag
af, la fortune des gens depend souvent de
leur cenduite. Bedenk, dat uwe fortuin
daarvan afhangt songez qu'il y va de vo.
ore fortune. De rijphetd der vruchten hangt
van de son af, la inaturite des fruits depend du soleil.
Af4angend, b. u. nederhangend, overhellend,
pendant , e, penchant , e, qui haisse, qui
penche, qui va en pence. —e bladeren , des
dak , un tat
pendantes. hen
qui incline.
celui
,
in.
hij
die
lets
afhangt,
&hanger,
qui depend q. ch. afhangeling, per.
sonne dependante.
.Afhanging, vr. action de dependre q. ch.
afnanke.
neerhanging, zie Helling.
lijkheid, dependance.
AHiankelijk, b. n. dependant, e. IN is ge.
heel — van zijnen coin, it est enti?,reenent
dependant de son oncle. bijw. depot.
duos
Af hankelijkheid , Yr. dependance.
Ai Karen, 0. W. (ik haarde af, Itch argehaard),
het Isaac verliezen , perdre le pail , se depiler. Die pels haart af, le pal de cette
fourrure se detacize ; cette fourlure se
—, b. w. het hear afdoen (bij
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looijers). Eene huid plainer un cuir.
De kalfsvellen — (van de fcheerwol out.
doen) difourrer les peaux de veau. Zie
verder Verharen.
Afhaspelen , b. w. (ik haspelde af , heb af.
gehaspeld), door haspelen afzonderen. Het
garen van de klosfen iter le fil des ho.
Dines par le moyen du dividoir, divider
du fil ; fig. Eene redevoering (fchielijk
uitfpreken , afrat,ntnelen), prononcer un dis.
Coors avIIC precipitation, et d'une maniere peu intelligible. —, o. w. ten
einde toe haspelen, finir ou achever de
divider.
Afhaspeling , y r. dividage , nt.
Afhebben, b. w. (ik had af, heb afgehad),
avoir fins au achevi. Ik heb mijn werk eer
afgehad, dart gij dachc, j'ai aeheve mots
ouvrage plate: quo vous ne pensiez.
Afheffen, b. w. (ik hief af, heb afgeheven),
enlever deer , lever de dessus. De kaarten
(iu het kairtlpel) of afnemen , eonper les cartes.
(coupe.
At heifer,
celui qui dte , qui enleve, qui
Afheffing, yr. action d'dter, d'enlever,, de
couper lee cartes.
Afheinen, b. iv. (ik heinde af, heb afgeheind),
omheinen , entourer,, former d'une hale,
clorre d'une hale.
Afheining, y r. ornheining, afzondering door
eene heining , action d'enclorre, d'entou.rer d'une hale.
Afhellen , o.
(ik beide af, bib afgeheld),
overhelien , peneher, allot- en penchant,
en pence , en talus. De houten y loer is
islet regt, hij hilt af, le plancher n'est pas
it poncho nit pea, incline.
Af helling , vr. zie Overhelling.
Afhelpen , b. w. (ik holp of hielp a f, heb afgaholpen), naar beneden helpen, alder 4 des.
cendre. Eene jufvrouw van den waged —,
donner la main a une dame pour descendre de voiture. — van jets (door hulp bevrijden , verlosfen) , dilivrer, tirer d'un
rnauvais pas, d'un embarras, guerir.
Iemand van de koorts , delivrer, guirir
q q. de la fleet-8. lemand eenen last —,
alder q. q. a deposer sa charge. Help mij
eien zak af, aidez•inoi a deposer mon sac.
lemand va l zijn flak — (hem verwarren),
confondre, deconcerter q. I. etc.; fig. Zoo
docude zullen zij hem fpoedig van zijn goed
s'ils continuent a le metier de ce trainla its le mettront 'Venter au blanc.
Afhijichen , b. w. (ik hijschte of heesch af,
heb afgehijscht of afgehefchen), naar beneden hijfchen, descendre au moyen d'une
Poulie.

Kftiooren, b. w. (ik hoorJe af , bib afgehoord) , aflaisteren , apprendre q. ch. en
ecoutant , e:re aliX icoutes. Zij heeft
olio geheitnen aCgehoord, elle a appris toes
fibs secrets , etant aux icoutes fig. Hij
heeft al huuae geheimen afgehoord, it leur
a tire les vers du nez; it les a tournis
si adrolieinent qu'ils lui oat tout dit.
Getuigen (ondervragen), interroger,,
icouter les td?aoins. De getuigen zijn nog
vier afgehoord (ondervraagd), on n'a pas
encore aclieve d'interroger les temoins.
De biecht , entendre la confession. Ee.
nen leerling do les — Oaten opzeggen),
faire dire la lecon a un disciple. —,
(nazien) der rekeniugen , Pau.
0. Her
dition des comptes, etc.
Afhouden , b. w. (ik hield af, heb afgehou.
den) , eon gedeelte van lets behouden ,
rug
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rug houden, retenir, garder. Ik heb de Delft
De golven heLben de dijken afgekabbeld ,
fleehts daarvan afgehouden, je n'ai retenu
les vagues ont cave les digues, ont ema
que la moitid. Ik weet niet wat a daarvan
porte beaucoup de terre des digues,
at houdt , je re sais ce qui vows en retient. Afkabbeling , y r. action de caver,, etc.
—, op eenen afstand houden, tenir eloi. Afkakelen, b. w. (ik kakelde af, heb af..
gni, rl quelque distance; empecher 'ap.
gekakeld) door praten afweren, detour.'
procher. Den vijand van de stad tenir Penner, •empecher,, q. ch. a force de babil.
nem:* dloigne de la vine. Men moet de
o. w. ten cinde toe kakelen. Laat Naar
jeugd van kwade gezelfchappen
maar
eerst
faut
laissez la finir son caquet.
eloigner la jeunesse de nsauvaises compa. Afkakeling, y r. action de detourner, d'emgnies ; fig. lemand van iets
detourner.,
pecher q. ch. force de babil.
empecher q. q.
Afkalken, o. w. (bet kalkte af, is algekalkt)
q. ch, Hij houdt
van mijne bezigheden af, it neempéche de
de kalk laten vallen , als De muur kalkt
vaguer k rues occupations. — o. W.
af, la chauv tombe de la muraille.
(zeew.) van de kust wijken, embarder
Afkalking, y r. fchilfering, action de tomber
obdir au vent , faire honneur , arriver,
en ecailles.
, het ruime sop kiezen, alarguer, pren- Afkalven , o. w. (zij kalfde af, heeft afge.kaifd) ophouden met kalven , cesser de
dre le largue. Van het land —, tenir le
largue. Van eene rots —, faire honneur a
veler. Deze koe heefc afgekalfd, cette
une ruche. Op ten fchip — (op een fchip
vache a cesse, fini de veler.
aan flaren), .wanneer het onder den wind Afkammen, b. w. (ik kanide af, heb afge
b. w.
kamd ), titer, decrasser avec le peigne,
is, arriver sur un vaisseau.
Ilet anker van het boord
opdat het niet
eloigner, separer, emportcr, enlever
daarin floote, defier l'ancre du bard. Houd
poignant. Afgekamde wol, de la lame petaf ! arrive !
decrasser
gide. Het Y'uil van het hoofd
Afhouder , m. celui qui empeche de pouvoir
la tete avec le peigne. (bij de art.) De
approcher,, qui detourne. — (zeew.) touw
borstwering — (wegfehieten), decréter le
tot bet afhouden, cordage de routine.
parapet.
Afhouding, y r. action d'empecher, de de• Afkammer,, m. celui qui Otte, etc. avec le
courtier ; fig. empechement , no.
peigne.
Afhouwen , b. w. (ik hieuw af, heb afge. Afkamming, yr. action d'eter,, etc. avec le
houwen), cooper, abattre, receper. Het
peigne.
(afslaan), ddcapiter,, couper , Afkanten, b. w. (ik kantte af, heb afgekant),
hoofd
trancher la tete. De toppen der boomen
de kanten of hoeken afnemen, afhouwen,
, dteter. De hand is hem afgehouwen ,
ecorner,, titer les angles, les coins. De
it a en le poing coupe. Zie vender
kanten, hoeken van eenen fleen
(afhout.
hakken.
wen, afhakken), ecorner tine pierre.
Afhouwer, m. celui qui abat , coupe, etc. Afkanter, ID. celui qui ecorne, qui Ore
Afhouwing, yr. action d'abattre, de conles coins, les angles (des pierces etc.).
, het hakken, bijzonder .van Afkant:ng 9 y r. action d'ecorner,, d'ilter (des
per , etc.
levendig hoot, la coupe de hots. Zie Af.
angles , pierres , etc.).
hakking.
Afkappen , b.
(ik kapte af, heb afgekapt).
Afhuichelen , b. w. (ik huichelde af, heb af.
Zie AfhaLken.
gebuicheicl) , door huichelen verkrijgen, ob- A f kapper,, zie Af hakker.
tenir par livpocrisie.
Afkapping, zie Afhakking.
Afhuilen (zich), wederk. w. (ik huilde mij Afkcer, tn. tegenzin, weerzin , aversion,
af, heb mij afgehuild), zich door veel buirepugnance, antipathie, f. Hij heeft eenen
len uitputten , s'epuiser ei force de pleu— van het huwelijk, it a de la repugnance
rer.
, (pour le) mariage. ilij is nog niet
AChuren, b. w. (ik huurde af, heb afgetot —, i1 n'est pas encore en aversion.
heard), Un hour nemen, loiter, prendre en Mkeerder,
celui qui detourne, etc.
bail, a louage. Zie Huren. Een fchip— , Afkeeren , b.
(ik keerde af, heb afge,
0 171 het dan te bevrachten , freter,, afirekeerd) , arwenden detourner. Het gezigt
ter un yaisseau. (zeew.) Een fchip in
detourner la vue de q. ch.
van iets
zijn geheel
freter cap et queue.
Eencn flag of holm —, parer tin coup. fig.
Afhuurder, m. celui qui prend a louage.
(afweren, yerwijderen), deEen gevaar
Zie Huurder.
tourner,, ecarter on danger. —, afvegen,
Afjagen , b. w. (ik jaagde ofjoeg af, heb afgebalayer.
jaagd), naar beneden jagen , chasser de Afkeerig, b. n. arkeer hebbende , qui a q.
Haut era bas.
een paard door jagen,
ch. en aversion, en horreur. Ierrand van
clerk rijden , armatten,
surmener, ouwaken, detourner q. q.
zijn voornemen
tre y en cheval. Zich
(zich door fork
de son projet.
biiw. avec aversion.
jagen, loopen , vermoeijen), se fatiguer a Afkeerigheid y r. zie Afkeer.
force de chasser, de courir.
Afkeeriglijk, bijw, avec aversion, avec reKfiager,, m. celui qui chasse en bas, qui
pzignance.
surnane un cheval.
Afkeering, yr. action de detourner, etc.
Afkaatfen, b. w. (ik kaatfle af, heb afge. Afkemmen, b. w. (ik kemde af, heb afgekaatst), door kaatfen van zich y erwijderen,
kemd), zie Afkammen.
eloigner une paume, une belle.
doen Afkerven, b. w.
korf af, hob afgekor.
terng fruiter:, rebondir.
yen), door kerven afzonderen, separer en
Afkaacfer, rn. celui qui eloigne une paume,
covpant, en hachant.
une belle.
eclat* qui separe en coupant.
Afkerver,
Afkaatfing, y r. action d'eloigner unepattnie, Afkerving, yr. action de separer en couune balle.
pant.
Afkabbelen, o. w. (het kabbelde af, heefc Afkeuren , b. w. (ik keurde af, heb afge.
afgekabbeld), door kabbelen afzonderen , keurd), verwerpen de sapprouver , improuuithollen, ondermijnen, caver, vapor:cr.: ver yrejeter,, rebuter,, censurer, trouyer
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yer mativais, etc. 1k keur uw gedrag af,
ven), door kluiven afionderen, ronger,
je desapprouve votre conduite. Afkeurentiter en rongeant. Een been—, ronger un os.
de gebaarden , des gestes improbateurs. Af kluiver ,
celui qui ronge (un os).
bij bet keuren verwerpen (verbieden), Afkluiving, vr. action de ronger (un os).
(als muntfpecien), decrier (des pieces de Afknaauwen, b. w. (ik knaauwde af, beb af2nonnaie). Afgekeurde paarden vin een regeknaauwd), zie Afknagen.
gement paardevolk, des chevaux refor- Afknaauwer, zie Afknager.
ries d'un regiment de cavallerie. (bij Afknaauwing, zie Afknaging.
de art.) Een gefchut
rebuter une bou. Afknabbelen, b. w. (ik knabbelde af, heb afgeknabbeld), ronger.
che a feu.
af keurfler, vr. celui, Celle Afknabbeler, m. celui qui range.
Afkeurder,
gui desapprouve, rejette, censure, etc., Afknabbeling, y r. action de ronger.
improbateur, improbatrice. Het is-een Afknagen, b. w. (ik knaagde af, heb afge.
— van alles wat de anderen doen , c'est un
knaagd) , ronger.
improbateur de tout ce que les autres Afknager, m. celui qui ronge.
font.
Afknaging, yr. action de ronger.
Afkeuring, vr. disapprobation, improba. Afknakken, b. w. (ik knakte af, heb afgeknakt) , rompre , briser.
lion , censure. Hij heeft reeds zijne — be.
o. w. (met
Zijn) , se rompre, se briser avec éclat.
tuigd, 1'1 a dej a temoigne son improba.
afzetting van muntfpecieu, dicri Afknakker, m. celui qui brise , qui rem,pt.
Lion.
Afknakking, yr. action de briser, de rompre.
de inonnaies , tn.
Afkeurfter, yr. zie Afkeurder.
Afknappen, b. en o. w. (ik knapte of, heb
Alf kijken , b. w. (ik keek af, heb afgekeken)
en ben afgeknapt), zie Afknakken.
op eene bedekte wijze zich door kijken el- Afknapping, zie Afknakking.
gen maken , alzien, apprendre q. ch. de q. Afknellen , b. w. (ik knelde af, heb afge•
q. en le voyant faire, voir a la dirobie.
kneld), zie Afklemmen; fig. arracher
1k zal het hem zoeken af Le kijken je tdforce de marchander.
cherai de voir a la deroble, de decouvrir Afknelling, zie Afklemming.
secretement comment it fait, comment it Afknevelen, b. w. (1k knevelde af t heb af•
ey prend. —, ten einde toe kijken, uitkijgekneveld) , door knevelen verkrijgen , bij
herhaling afperfen , aldwingen 5 extorquer,
ken, loeren. De leans , epier l'occasion
de faire q. ch.; etre au guet , a Paget;
obtenir par concussion, avanie.
fig. het einde, den uitflag afwacbten , at- Afkneveler, m. concussionnaire, celui qui
extorque.
tendre is fin, Pivinement.
celui qui apprend q. ch. de q. Afkneveting, Yr. afperfing, knevelarij, conAfkijkcr,
cession, extorsion; avanie.
q. en le voyant faire.
Afkijking, y r. action d'apprendre q. ch. de Afknibbelen, b. w. (ik knibbelde al, heb afq.
en
le
voyant
faire.
geknibbeld),
door knibbelen den prijs vet..
q.
minderen of daardoor verkrijgen, rabat•Afklauteren, o. w. (ik klauterde af, ben afgeklauterd) naar beneden klauteren, destre, obtenir en marchandant.
cendre a quatre pattes, a l'aide, en se Afknijpen, b. w. (ik kneep af, beb afgeknepen), afnijpen, dter, enlever,, emporter en
servant , des mains et des pieds.
pincant , titer avec les tenailles, etc. ReAf klee den , b. w. (ik kleedde af, heb afgekleed), (zeew.) Een fchip—, dePurrer un
nen misdadiger met gloeijende tangen bet
tenailler. De punt van eenen
vleesch
navire, en vaisseau .
fpijker met de nijptang
Afklemmen, b. w. (ik klemde af, heb afge, emporter la
pointe d'un clou avec les tenailles. —,
klemd), emporter, separer en :errant
pincant.
(zeew.)
fchip
en
wind
—,
e
gagner
le vent
r
en
trop,
p , e n leve
d'un vaisseau. —, zoo kort mogelijk bij
m. celui qui emporte, separe
den wind houden, pincer le vent. De loef
serrant , en pi ncan t .
en
—,passer au vent.
Afklemming, vr. action d'emporter, de se.
Afknijper,
serrant,
en
pincant.
celui qui separe , clte, enliparer
p
ve, emporte en pincant.
Afkleppen , b. w. (ik klepte af, heb afgeklept)
klokkengeklep afkondigen, publier, Afknijping, yr. action de separer, doter ,met
d'enlever, d'emporter en pincant; pin.
proclamer au son de la cloc h e .
cement m.
Afklepper, m. celui qui public proclame
Afknippen, b. w. (ik knipte af, heb afgef. ch. au son de la cloche.
knipt), couper avec des ciseaux, Het haar
Afklepping , yr. proclamation, publication
aan de punten een weinig
rafratchir
au son de la cloche.
les cheyeux.
Afklimmen, o. w. (1 k klom af, ben afge.
klommen), naar beneden klimmen, descendre. Afknipper,, m. celui qui coupe avec les
ciseaux.
celui qui descend.
Afklemmer,
Afknipping, vs% action de couper avec its
Af klimming y r. descente.
ciseaux.
Afkloppen, b. w. (be klopte af, heb afgeklopt), door kloppen afzonderen, titer en Afknipfel, o. rognure, f
battant; faire totnber en frappant. Het Afknotten, b. w. (ik knotte af, heb afgeknot), afkappen, couper, abattre , &ti•
itof van eenen hoed, van eenen rok — (af.
Cnoeijen, emonder ,
ter un arbre ;
borstelen) , epousseter un chapeau, un
tailler,, ebrancher,, elaguer. —, (in de
habit; fig. afrosfen , rosser , &rifler,,
vlasteelt,) de knotten van het vlas doen,
itokflagen gebier, trotter etc. q. q.
titer les toques des tiger de lin. —, verven, donner la bastonnade.
minken, tronquer. De Gothen knotteden
celui qui ate en battant;
Afklopper,
meeste itandbeelden der Romeinen af,
de
qui rosse, qui &rine, etc.
les Goths tronquèrent la plupart des sta.
Atklopping, y r. action d'ilter en battant,
tees de Rome; (in de wapenk.) Aan beide
de rosser , etc. —, door ftokflagen baseinden afgeknotte (afgehakte) boomen, des
tonnade .
arbres tronques.
(ik
kloof
af,
hely
argeklo•
Afkluiven, b. w.
Al-
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Afknotter ,
celui qui abat, coupe ,
tronque , etc.
Afknotting, y r. action d'abattre, de conper , etc. -, (af bakking) van hout tot op
den wortel, recepage, m.
Afkoelen, b. w. (ik koelde af, heb afgekoeld), de noodige koelte geven, verkoelen , reduire au degre de froideur convenable, rafraichir,, refroidir. Het ijzer
in het water -, refroidir le fer dans
l'eau. De regen hee .ft de lucht afgekoeld,
la pluie a rafraichi fair; (bij de art.)
Het kanon rafrachir le canon. Lich
-, se rafraichir.
Afkoeler, m. celui qui rafraichit, qui fait
refroidir.
Afkoeling, yr. action de faire refroidir,
f: rafraichissement, m.
Afkoken, b. w. (ik kookre af, heb afgekookt), zoo veel vereischt words, koken ,
faire cuire, bouillir autant qu'il faut.
Afgekookt vleesch, de la viande bouillie.
(bij de apoth.) faire tine decoction.
Afkoking , yr. action de faire bouillir au.
taut qu'il faut; -, action de faire tine
decoction.
afkookfel, decoction.
Afkomeling , m. en yr. afitammeling, des.
cendant, e.
Afkomen , o. w. (ik kwa:n af, ben afgeko.
men), naar beneden komen , descendre ,venir en bas. Wees zoo goed en kom even
af, ayez la complaisance de descendre
pour tin moment.
afzakken , als :
houtvlotton komen den Rijn af, les radeaux
descendent le Rhin. -, van eene plaats
of zaak verwijderd worden , als : Van den
regten weg
(verdwalen), s'egarer,
s'icarter du chemin. (afraken), sortir, se lever etc. d'affaires. Zoo hij van
zijne bezigheden kan -, zal hii niet weg.
blijven, s'il pent se derober a ses alfaires , it viendra certainement; fig. Her is
maar om er af te komen (van ontflagen te
zijn, ) c'est settlement pour en etre debarrasse. Gij zult er zoo goedkoop , zoo
makkelijk niet - vous n'en aurez pas si
bon marche ; vous n'en serez pas quitte
el si bon marche. Zoo doende zullen wij
niet van elkander -, de cette maniere
nous ne tomberons point d'accord. Hij is
er vrij wel afgekomen (de uitflag was vrij
voordeelie voor hem), it s'en est assez
bien tire. -, van eeue gevaarlti ke plaats
vrij worden, ichapper. Hij is er naauwelijks afgekomen , (in groot gevaar geweest),
it 1'a echappe belle. Op iemand - , a.
"lancer VerS q. q. Lij kwamen op den vijand af, ils avancerent, marcherent sur
l'ennemi. afftammen , van geboorte
zijn, descendre , tirer son origine, etre
issu , e, sortir. Lk ben van brave ouders
afgekomen , (gefproten) , je suis descendu,
j'ai tire mon origine, je suis issu de
parents respectable:.
Afkoming, vr. afklimming, descente.
Afkomst, y r. afflamming, oorfprong, geflacht, geboorte , race , origine, naissance, famille, issue , source, extraction,
maison. Hij is van groote
it est de
grande extraction, de haute, d'illustre
naissance. Van eene brave -, de bonne
famille. Van goede -, (van goeden hui.
ze), de bonne 'Raison. De - (afieiding)
van een woord, l'origine d'un mot, Petymologie.
AfRotnitig, b. n. herkomftig, oorfpronkelijk,
gefproten, geboortig, originaire, issu, e,
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descends! , e, natif, ive. De Franfchen
zijn nit Germanic, les Francais sont originaires de Germanic. Dit woord is-,
(woldt afgeleid) van het Grieksch, ce mot
est derive, vient, du Grec.
Afkondigen , b. w. (ik kondigde af, heb af.
gekondigd), plegtig, openbaar bekend
ken , publier, proctamer,, annoncer,,promulguer. Deze wet is afgekondigcl, cette
loi est publide, proclamee, criee.
. celui qui publie, procla.
Afkondiger,
me , annonce q. ch.
Afkondiging, y r. publication, proclamati•
on, promulgation. De - (bekendmaking)
van den vrede , la publication, proclamation de la paix. De - van eon huwe.
lijk , la proclamation, (de geboden , les
annonces) d'un mariage. De geregtelijko
- van eene verkooping, cride.
Afkookfel, o. decoction, f.
Afkoop, m. rachat.
Afkoopen, b. w. (ik kocht af, heb afge.
kocht), door koopen verkrijgen of Hever,w
door koopen eenen anderen van jets ontlasten , acheter q. ch. de q. q. Indien het
hem niet aanftaat, zal ik het hem -, (van
hem koopen), s'il ne lui convient pas , is
l'acheterai de lui. -, door afkoop vats
eenigen last bevrijden, racheter. De itad
'weft de plundering voor eene groote foes
gelds afgekocht , la ville a rachete le pillage par tine , au moyen d'une forte
somme d'argent. Eene firaf -, se racked
ter d'une peine.
Afkooper , m. kooper, acheteur. - 2 die
vrij koopt, celui qui rachete.
Afkooping , Yr. zie Af koop.
Afkorsten , b. w. (ik korstte af, heb afge,
korst) , van de korst ontblooten, ontdoen ,
enlever la crotite du pain., denuer de la
cro g te. Eene pastel -, titer la crate
d'un p ate.
Afkorten, b. w. (ik kortte af, heb afge.
kort), korter maken , accourcir, raccourcir, abreger. Wanneer dit te lang
is, most het worden afgekort, si cela
est trop long, it faut Paccourcir. Ee.
nen rok - (korter maken), raccourcir
raccourcir ups
habit. Eenen tale
branche. De woorden in het fchrijven
(eenige letters uitlaten) , abreger, ecrirts
avec des abreviations. (in de wapenk.)
Ben afgekorte keper,, tin chevron alaizJ
ou alaise ou alezi , raccourci; fig. Len
gedeelte van de rekening - , (korten , af•
trekken), rabattre, deduire, retrancher,
decomp ter, tine pantie d'un compte etc.
Hij verkoopt zijne waar, zonder iets te laten -, it vend sa marchandise sans en
rien rabattre. Men heeft hem de helft
van zijne jaarwedde afgekort, on lui a re..
tranche la moitil de sa pension. lemand
jets van zijnen loon of zijne huur
rogner les gages ou la pale el q. q.
Afkorter, m. celui qui raccourcit, abrege,
(verkorter),
retranche, rabat.
viateur.
Afkorting, y r. accourcissement, raccourcissement , retranchement. verkorting,
abregement, m. -, van letters of woorden, abreviation, f. -, van geld, di.
duction , f. rabais , m. korcing van
eenen wisfel, escompte , m. Zie verder
Korting, ook Aftrek, Aftrckking.
Afkrabbelen , b. w. (ik krabbede af, heb
afgekrabbeld), zie Afkrabben.
Afkrabben , b. w. (ik krabde af, heb afgekrabd),
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krabd), nter, enlever, emporter en Brat.
Cant , en raclant.
Afkrabber, m. celui qui Ste, enleve, emparte en grattant, en raclant.
Atkrabbing, yr. action d'eter, d'enlever,
d'emporter en grattant, en raclant.
Afkrasfen, b. w. (ik kraste af, heb afgekrast),
titer en grattant.
Afkrasfer, celui qui ate en grattant.
Afkrasfing , y r. action d'dter en grattant.
Afkrijgen, b. w. (ik kreeg af, heb afgekregen), naar beneden krijgen prendre , chercher d'en haut, descendre q. ch. Gij zult
het langs deze trap niet , vous ne sauriez le descendre par cet escalier.
uitkrijgen , uitdoen, faire passer, e'er.
Kunt gij die vlak — ? pouvez-vous faire
passer , titer , cette tache ? fig. voleinden , achever , fins r. Ik zal het tegen
den avond je l'aurai acheve, je pour•
rai l'avoir fine, vers le soir.
Afkruipen 0. w. (ik kroop af, ben afgekropen), naar beneden kruipen, descendre
en rampant. —, b. w. door kruipen afkrijgen, deer en rampant.
Afkunnen , o. (ik konde of lion af, heb afgekonnen), zich van jets kunnen ontdoen of
afmaken,pou v o ir se defaire de q. ch. Zoo
gij met hem aan het praten raakt, zult gij
er moeijelijk van —, si vous entrez
conversation avec lei , vous aurez de la
peine 4 vous defaire de lei. voleinden kunnen, achever. lk zal bet in zulk
je toe saurai l'aeenen korten tijd niet
chever en si pee de temps.
Afkusfen, b. w. (ik kuste af, heb afgekust) ,
afzoenen , eenen twist door kusfen ten einde brengen, faire la pair, se reeoncilier
par un baiser. Lich zich door huefen vermocijen, se fatiguer el force de
baiser. —, door kusfen afzonderen, titer
en baisant.
m. verzachting der kerkelijke ftraf,
Aflaat
vergeving van zonden , indulgence, remission des peches,f. vergiffenis van zonden
voor seder, die zal biechten , en hoogtijd
'louden of can liet nachtniaal gat , indulgence
quiconque se confessera et coomuniera. Volkomene indulgence pleniere.
Luther kantte zich tegen de aflaten van den
paus , Luther s'eleva contre les indulgences du pape. Den — verkrijgen, gagner
les indulgences.
belle d'indulgence, f. letAflaatbricf,
t res d'indulgence, f. pl.
r.
Aflaatkraa tn, y beleedigende uitdrukking
voor het verkoopen van aflaatbrieven, action de vendre des indulgences, f. traffic
des indulgences.
Aflaatkrainer , m. beleedigende uitdrukking
voor eenen monnik , die aflaten verkoopt ,
vendeu r d'induIgences.
Aflaatprediker, celui qui annonce )'indulgence; predicateur qui proclame les
indulgenc e s accordees par le pape.
Afiaden , b. w. (ik laadde af, heb afgeladen),
hetgeen opgeladen is, afnernen, ontladen,
decharge r q. ch. —, ten cinde laden ,
achever de charger.
dechargettr.
Afladcr,
Aflading, vr. ontlading, declzarge, f. dichargetnent ,
Aflagchen, (zich) wederk. w. (ik lachte mij
af, heb mij afgelagchen), se fatiguer 4
force de rive.
Ailangen, b. w. (ik laugde af, heb afgelangd),
van boNeu langen, toereiken , donner 9. ch.
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de haut en bas. Lang dit bock ce p s al,
donnez mot un per; ce livre qui est en
haat; fig. Hij houdt niet veel van (gey en , hij is vasthoudend, karig,) it est te.
face, avare; on ne peut rien obtenir de
lui ; it est dur 4 la desserre ; it n'aime
pas d donner.
Manger, m. celui qui donne du haut en has.
Aflanging, y r. action de donner du haut
en bas.
Aflaten , b. w. (ik liet af, heb afgelaten),
naar beneden nederlaten , descendre, lais.
ser alter en bas. Men heeft wijn in den
kelder afgelaten, on a descendu du yin
dans la cave. Eenen vijver — , (afleiden ,
ledigen ,) saigner uneta^rg. lets van den
prijs
(laten vaIlen,) rabattre du prix.
o. V. van jets ophouden, laten varen ,
cesser, discontinuer, se desister, se departir. Laat af van hem te kwellen , cessez _de le tourmenter.
Afiating, vr. neerlatiug, action de descendre
q. ch.
Afleenen, b. w. (ik leende af, heb afgeleend), emprunter, recevoir en price.
Geef mij het geld cerug, dat gij mij hebc
afgeleend (van nui geleend hebt), rendez
moi l'argent que vous m'avez emprunte.
Afgeleend geld , at-gent emprunte.
Afleetier, m. emprunteur.
Alleening, vr. ontleening , emprunt, tn.
Afleeren, b. w. (11; leerde af, heb afgeleend),
afwennen, verleeren ontwennen , desapprendre, deraccoutumer. Hij heeft alles
afgeleend (verleerd), was hij wist, it a
desappris tour ce qu'il savoit. Men moet
de k;nderen vsoeg — (afwennen) hoofdig te
wezen, it feint desaccoutumer lee enfants,
de bonne heure d'être epinieltres.
door afzien toezien en opmerken , leeren ,
apprendre q. ch. de q, q. en le voyant
faire.
Afleering, y r. action de desapprendre, etc.
Afleggen, b. w. legde, leide af, heb afgelegd, afgeleid), van eene hoogere op
eene lagere plaats leggen, titer , enleyer
d'en hart:. Het gefchuc van de affuicen
,
descendre les pieces de canon de leurs
fIts. zich van jets ontdoen , mettre
has , quitter, se defaire, se depouiller,
etc. Zajnen mantel —, mettre has, Seer
son manteau. Dit Taard heeft zijuen halfter afgelegd (zich daarvan ontdaan), ce
cheval s'est dealt de son licou. Het hert
heeft zijn gewigt afgelegd, le cerf a mis
bas, s'est ae'pouille de son boil; fig. (in
het bijzonder van ceneN ilervenden). Hij
heeft het (leven) afgelegd, (is dood,)il est
snort ; il a rendu l'ame. —, (van lijken)
als: Eenen overledenen (ontkleeden),
deshabiller un corps more ; fig. Den onden mensch —, se depouiller du vieil hemme (Adam). —, (van geflagie beesten fprekende). Die hoe heefc weinig afgelegd,
cette vac se a rendu pest de graisse. —,
volbrengen, doen, als : Eene reis finir, fairs, achever un voyage. ,Ik heb
die refs in veertien dagen afgelegd (gedaan), j'ai fins , fait, achevé ce voyage
en quinze fours. denen eed , preter,
faire serment. Hij heeft den eed van getrouwheid afgelegd, it a prise le serment
de fidilite. Eenen wijnflok (een afzet•
fel in den grond leggen), marcotter une
vigne ; toucher un sarment, un cep de
vigne, en terre. Anjelieren
, marcotprte
afnemen i in her kaari
ter dos y ell/cu.

AFL

AFL

47

je via confer les larmet de
re oogen
fpel (de kaarten), cooper les carter.
(geheel wegdoen), quitter. Den rouw
see yeux.
—, quitter le deuil. Een kleed — (als Aflekken, o. w. (het lekte af, is afgelekt),
het niet meer bruikbaar is), quitter ,
afdruipen, degoutter.
abandonner un habit (pour ne le plus Aflekking , yr. action de clegoutter,
heb afgele(uittrek- Afleveren , b, w. (ik leverde
porter); fig. De kinderfchoenen
ken), sortir de renfance. Een bezoek,
verd), laten volgen , afeenden, li 7 rer, re,
eene getuigenis, eene rekening, enz.
mettre , envoyer, expedier. 1k heb de
rendre vasite, temotgnage, compte, etc.
koopwaren reeds afeelevercl, (afeezonden),
Eene gelofte —, emettre, proferer un
j'ai déjà expedie, lived, les marchan((toms),
discs.
vote. Zinc geloofsbeli;denis
faire sa profession, confession de foi. Afleveraar,
leverancier, celui qui livre ,
Eene fchuld —, payer des dettes.
rennet, envoye , expedie ; fournisseur, de(zeew.) van land, porter au largue.
livreur.
celui qui deshabille un mort. Aflevering, yr. afzending, livraison, f. en.
Aflegger,,
iemancl
voi , m. ; fig. delivrance.
—, loot,. marcotte , bouture, f.
die dooden ontkleedt, celui qui dishabil- Aflezen , b. w. (ik las af, heb afgelegen),
le un mort.
hetgene van geene dienst
iets, dat gefchreven of gedrukt is , laid
sneer is, ce qui ne sent plus.
kondigen, publier,, promulguer q. ch.;
quitter,
etc.
Aflegging, yr. action d'o4ter,de
faire lecture de q. ch., faire la publicanederlegging,
depouillement , m.
tion. Zich —, (door lezen vermoeijen 9) se
mission. —, van eenen eed , action de
fatiguer en lisant trop. — met lezere
prefer le serment, la prestation de sereindigen, finir de lire.—, (vruchten)
plukken, cueillir (des fruits).
ment. — (van eenen leeneed ,) de foi et
hommage ; — der geloften, emission des Ailezer,
. celui qui fait la lecture, lee.
vocus. De — (het doen) van eene rekening,
teur; qui cueille (des- fruits, etc.).
la reddition d'un compte. — vats zijne ge- Afiezing, vr. lecture, publication; —, acloofsbelijdenis, la profession de foi.
tion de cueillir (des fruits, etc.).
Afleiden, b. w. (1k leidde af, heb afgeleid), Afliggen, o. w. (ik lag af, heb afgelegen),
naar bened,n Leiden, conduire onener en
van jets verwijderd Eggert, (meest ech v er gebruikelijk in het verleden deelw.): Afgele.
bat, faire descendre. Eene juffer de trap;eft zijn, etre eloignd, e, distant, e, de,
pen —, donner la main a sine demoiselle, dame, pour la faire descendre resetre situe, e, a une certaine distance
gevoig
uit jets trekken,
de
caller ; fig. een
Uw huis is te ver van den weg afgelegen , ligt te ver van den weg af, votre
opmaken, inferer, deduire , tirer une
consequence. Hier uit is af te leiden , de 14
maison est situee d une trop grande distance du chemin. Alijn huis is ver van de
on pent inferer. Hij leidt het uit dit grout'.
beginfel at, it le deduit de ce principe.
beck afgelegen, ligt ver van de kerk af,
—, den oorfprong van iets bepalen, (inzonma mason est bien eloignee de Peglise.
derheid in de fpr.kunst), deriver. 'Naarieee beide Peden zijn niet zeer ver van
van leidt gij die wooed af? d'oie derivezelkanderen afgelegen, liggen niet seer tree
vont ce mot ? tict is een woord nit het
van elkander af, cos deux villes ne sont
Grieksch afgeleid , c'est vs; mot, derive
pas fort distantes /'une tie Pautre. Afgeverwijderen , van jets aflegen zijn, (door ligging van nabuurfchap
du Grec.
brengen , ditourner. lle klokken
afgezonderd , eenzaam zijn ,) etre situd ,e,
om het onweder af te leiden sonner les
dans un quartier pen frequente, dearte,
solitaire. Hij woont to eene afgelegene
cloches pour detourner 'Wage. Water
van eenen vijver
saigner un etang.
ttreek , it demeure dans une rue ecartee.
—, b. w, door liggen afzonderen. Het
Water —, (eenen anderen loop geven ) detourner le tours de /eau. —, in de gepaard heeft al zijn hear afgelegen, le chevangenis voeren , conduire en prison. —,
val a perdu tout son poil a force d'être
distraire.
De
geringfle
zaak
afirekken ,
couchi.
leidt (trekt) hem af, la rnoindre chose le Afligging, o. action d'être situe, e, I une
distrait.
distance. Zie Affland,
Afieidend , b. n. derivatif, ive, revulsif, Afligten , b. w. (ik ligtte af, heb afgeligt),
door lig g en afhelpen, lever , e'er d'en
ive. Eene afleidende aderlating, (waardoor
hunt q. ch. de dessus une autre.
het blood v an een gedeelte des ligchaams
ontwordc afgeleid), une saignee derivative.
dekken, deeouvrir ; fig. Het masker —,
Een — geneesusiddel, un medicament rdlever /e masque, agir ouvertement, sans
vulsif.
resistance et sans honte, zie Aftrekken. lewand de fchillen van de oogen
Afieider, m. celui qui conduit , mene en bets,
zie Schil.
qui ditourne. —, van den blikfem , pa- Afligter, ns. celui qui love, etc.
ratonnerre.
Afligting, vs. action de lever, doter.
Afleiding, vr. action de mener, conduire Aflijvig, b. n. levenloos, dood, overleden,
en bas, de tideourner. —, van gedachten,
mart , e, decode, e, defunt , e.
worof lets, dat dit veroorzaakt, distraction.
den (tterven), mourir. — maken, tuer,
afflamming vats een woord, enz., deri- Aflijvigheid, yr. dood, mart, f. dOchs, tre,
vation d'un mot ; itymologie. —, (in de
pas, m.
geneesk.) terugloop van vochten , revul- Aflikken, h„ w. (ik likte af, heb afgelikt),
zette
hens
laatkoppen
ter
—
sion. Men
enlever, titer en lechant, lecher. Alen
der fcherpte, (om de fcherpte af te lei .moet de vingers nice
ne faut pas se
den) welke hem in de oogen viel, on lut
lecher les doigts.
appliqua des ventouses pour faire rdvul- Aflikker, m. celui qui 'eche.
sion de l'humeur qui lui tomboit sur Asloerder, m. celui qui epic, qui est aux
les yeux.
aguets, etc.
Afleken 0. w. (ik leekte af, ben afgeleckt), Afloeren, b. w. (ik lodrde al, heb afgeloerd),
beloeren, befpieden, epier, espionner,
afloopen, cooler. 1k zag de tranen vacs haguet.
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kanon losfen, afvuren, losbranden, een geweer,
guetter, 'etre aux aguets. De gelegenheid
enz. affchieten, tirer,decharger,une arme
epier Poccasion. Zie oak Afkijken.
feu, un canon, etc. De wacht -, relever
Aflokken, b. w. (ik lokte af, heb afgelokt),
attirer
en
bas
par
des
la garde, (zeew.) le quart. Allen lost de
van boven lokken,
amorces, par ruse , par flatterie, engamatrozen alle drie uren af, on relaie let
duiven van iemand
matelots de 3 en 3 heures.
ger a descendre.
, iemand in
pigeons de q, q,
zijne bezigheden vervangen of doen vervan— , a ttrai re les pi
gen
,
d'épier,d'étre
aux
aguets.
,7r.action
relayer,
se
mettre
a
sa
place , se
Afloering,
remplacer. Zie losfen elkander beurteling,s
Afloop, m- afvtoeijen der wateren, dcouleaf, ils se relaient tour a tour, Pun l'aument, decoulement des eaux. — 5 afgang,
afdoen, betaien, amortir. Bette
tre.
, fchuinfche kap
zie Helling, Afbelllng.
rem
(afkoopen,) amortir, racheter,,
boven eenen muur om het water te doen
dteindre une rente; rembourser le capi.
pijp Tangs den
afloopen, larmier.
tat. Een pand
(inlosfen, intrekken Ore.
muur om het water te doen afloopen, des.
tirer) un gage , degager.
-, ebbe, reflux. -, afhan.
rente,
doling eener zaak, t erminaison, conclu- Aflosfer, m. celui qui tire, decharge une
einde van eenen
arme a feu, etc., qui relive la garde,
sion dune afaire.
qui relaie un autre , qui amortit, qui
bepaalden tijd, ecoulement (d'un certain
rembourse une dette, etc.
temps), m. fin ,
fifloopen, o. en b. w. (ik liep af, ben en heb Aflosfing, yr. actionde decharger,de tirer let
armes
a feu, etc. - der wacht, action de
afgeloopen ), van boven naar beneden loopen ,
releverla gakde,descente de la garde. -ees
courir de haut en bar, descendre. Den
ner rente, amortissement, remboursement,
berg - 5 descendre la montagne en courant.
radial. , tn. exthection, f. d'une rente.
De trappen fchielijk - (affpringen),degringoler rescalier; fig. Het zweet loopt mij Afluisteren , b. w. (ik luisterde af, heb afgeiuisterd), op eene bedekte wijze door luislangs het aangezigt aF, la sueur me coule le
teren vernemen , apprendre q. ch., en d.
long de la figure. -, afvloeijcn, fnel afzik,
ecouler
;
baisser.
coutant, decouvrir, entendre q. ch. sane
ken, corder, decouler,
Het water loopt af, l'eau decoule,s'icoule,, etre remarqud , en itant aux icoutes, en
se tenant aux aguets.
baisse. De kaars loopt af, la chandelle
coule. Afloopend tij , maree baissante. Afluizen, b. w. (ik lnisde af, heb afgeluisd), de
lutzen afvangen , eter les poux; fig op eene
Voor den wind -, courir vent arriere.
listige wijze ontnemen , zie Oittfutfelen.
Ben fchip laten -, lancer un vaisseau a
reau. -, ten einde loopen, en daar op- Afmaatjen, b. w. (ik maaide af, heb afgemaaid), faucher,, couper avec la faucille,
houden• Mijn horolog:e is afgeloopen, ma
la faux; moissonner Pherbe d'un pre,
=entre est au bas. Alles is gelukkig afetc.; fig. Hij is in den bloei zijner jaren
geloopen, tout a bien reussi s'est henafgemaaid
(weggerukt), sa vie a did mois.
eenen
uitflag
bekoreusement termini.
sonnet dans la fieur.
men, e ; ndigen, reussir,, etc. Hoe zal die
maaijer, faucheur,, m.
zaak -? quelle sera la fin de cette affai- Afmaaijer,
re? quelle issue aura cette ajraire? com a. Aftnaaijing, vr. fauchage , m.
Het
zal
Afmaken,
b.
w.
Pik maakte af, heb afge.
went raffaire se terminera=t-elle?
maakt), geheel afdoen, voltootjen , acheflecht met hem —, il se tirera mal d'afver,, finir, terminer,, mettre la dernihre
faire ; fig. Het zal veel in hebben, om die
y aura encore
main a q. ch.; vider tine ajJ'aire. Voor
zaak wel te doen
dat it vercrek , moet ik eerst dit werk
Bien a tirer dans cette apire. Het zal
haasc met hem zijn afgeloopen (ziin einde
avant de partir it fact que je finissepre.
mierement cet ouvrage.
eene zaak
nadert), il tire a sa fin ; sa vie est sur
bijleggen. Het pleiten moede, hebben zij
sa fin ; il a bientdt acheve sa carriers,
De klosfen zijn afgeloopen , (bij de
het onder zich afgemaakt, (zijn zij tot eea
etc.
vergelijk gekomen), las de plaider, its
wevers), les bobines soot vides. -,b.
w. iemand den prijs door loopen afwinont transigi , ils ont vide, termini Pafremporter,
gagner
le
prix
a
la
faire
a Pamiable ; fig. door eenige opofnen ,
fering ten einde brengen , doen afloopen.
course. -, door loopen verflijten user
Hij heeft het bij den fchout voor eene gea force de marcher. Ik heb mijne
ringe loin afgemaakt , it s'est accommodi
fchoenen afgeloopen, mes souliers sent
avec le bailli pour une somme modique.
uses a force de marcher, Cant j'ai mareenen gewonden geheel van leant maken,
verwoesten, plunderen. saccachi.
dooden , ombrengen. De gekwetfte bad de
ger, ravager. Intusfchen liep ne vijand
voorbijgaanden, dat zij hen toch zouden
het land af, cependant l'ennemi ravagea,
—, le blessi pri g les passants de rex*
saccagea le pays. -, door onregtmatig gedier, de hater sa mort , etc. Zich -,
weld bemagtigen (zeew.). De muitende,
les
(ontdoen)
van iets , van iemand, se debaroproerige matrozen liepen het fchip af,
matelots rebelles, tnutins, se rendirent
rasser, se defaire de q. ch., de q.q. Hij
wilde dat ik voor hem borg zoude blijven;
maitres du vaisseau; fig. Hij loopt de
maar ik heb er mij van weten af te maken ,
decree af om aanbevelingen, (hij loopt oit voulut que je false caution pour lui,
veral om aatievelingen af te bedelen), it va
mats j'ai sit m'en excuser, m'en ddbarrasde parte en porte caimander,, demander
ser, etc.
(accommode.
des recommandations. Laat ons eerst de
celui qui acheve , termine ,
baan - , achevons d'abord de courir jigs- Afmaker,
qu'au bout de la carriére. Zich -, se Afmaking, vr. action de finir, d'achever,
(ge, etc.
achàvement, m. —, van eea verichil ,
fatiguer
atig ue r a la co u rse .
accord , accommodement , en.
Aflooper, celui qui court en bas ; qui ravaAfmalen,
b. w. (ik maalde af, hub afgepillage,
ravage,
Aflooping, vr. plundering,
maald), met levende kleuren affchilderen ,
(zeew.) descents d'un vaisseau
peindre, ddpeindre q. q. au natu r e", ti.
qu'on lance a /'eau. Zie verder Afloop.
rer au vif. Hij heeft zich in den fpiegel
*ilosfen, w. (ik loste af, heb argelost) , een
af.
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afgemaald , it s'est pant lui-meme au
ten elude meteu, mesurer tout ce
ya
(afbeelcien,
miroir ; ook fig. Eene zaak
a mesurer, —,met oogmerk om af te zonbefchrijven) door woorden zoo levendig mederen. 'g ees zoo goed mij daarvan zes el.
dedeelen, voor(tellen , alsof het door het
len af te meten, ayez la complaisance de
gezigc werd overgebragt), depeindre , pan.
m'en mesurer six aunes. —, de maat van
dre une chose /114 nature!. Hij heeft deze
lets naauwkenrig nemen, bepalen. Eene kamisdaad met de levendigile kleuren afgemer
prendre la mesure, mesurer la
maald, it a point ce vice avec les coo.
longueur et la largeur d'une chambre;
vives.
(ik maalde af,
leurs les plus
fig. verdeelen. Hij weet zijnen tijd wel af
heb afg,emalen), geheel ten einde waken, finir,
te metes, it sail bien partager, divise'
achever de moudre. Het koren zal haast afson temps. —, eene zaak naar eene andere
gemalen zijn, le grain sera bientot mnulu.
inrigten of bepalen. Zijne ondernemingen
Aftnaler, m. celui qui ddpeint, decrit, etc.
naar zijne krachten
mesurer ses entre*
befchrij.
Afmaling, y r. action de peindre.
prises a ses forces. Zijne vercering, uitga•
viug, afbeelding, description.
ve , naar zijn inkomeu — (de tering naar de
Afinanen, b. w. (ik maande af, heb afgenering zetten), mesurer sa depense I sot;
maand), om iets na te laten of te vermij.
revenu. God heeft onze pligten naar onze
den, dissuader, deconseiller, exhorter de
krachten afgemeten, Dieu a proportionni
ne faire point ; zie Afraden.
nos devoirs d nos forces, fpr. w. 11 bre.
Afmaner, m, celui qui dissuade.
bis tondo, Dieu mesure le vent; fig.
Afm ani,
ng y r. dissuasion.
(afnemen , naar eene andere zaak beoordeeAfinartelaar, m. celui qui tourmente cruellen.) Het is verkeerd, iemands geluk naar
lenient.
zijnen rijkdom af te meten, on a tort de
Afmartelen, b. w. (ik martelde af, heb afgejuger du bonheur de q. q. d'apret sa formarteld), clerk martelen , t ourmenter crutune. Anderen naar zich zelven
(beoor.
outrance; fig, se mettre l'esellen:eat
deelen), juger des sentiment: d'autrui par
prit d la gene, d la torture pour q ch.;
les sieus. fig. (gelijk de waard is , zoo verse tourmenter au sujet de q. en. Hij martrouwt hij zijne gasten,) mesurer les autret
a son aune. , gisfen, conjecturer. Daaruit
telde zich (zijnen geest) geftadig door deze
zwaarmoedige denkbeelden af, it se tourmenis ligrelijk af te metes, par IA on peut conjecta contlinuellement par ces sombres iddes.
Curer facilement.—, met de roede, met den
Zich door zoigen —, se ronger t'ssprit de
vaam meten, toiser. De vestingwerken worsoucis. Z!e Kwellen, Pi j nigen , Martelen.
den naar de kubiekroede afgemeten, les ouAfmarteling, yr. tourment extreme , rn. Lie
vrages de fortification se toisent
toise
Marteling, Kwelling , Pijniging.
cube. Land —, arpenter. Laat mij dezen
matte
af,
het,
afgernat),
Afmatten , 11, w. (ik
akker eerst
que j',,cheve d'arpenter ce
vermoeijen , fatiguer, macerer, lasser.
champ. Een vers volgens de voeten —,
macerer son
Zijn ligchaam door vasten
scander un vers.
corps par des janes. Eene al te groote Afmeter, m. zie Meter. —, landtneter, ars.
infpanning van geest mat den geest af, une
penteur.
afpasfer, compasseur.
trop grande contention lasse
lk Afmeting, yr. meting , action de mesurer, f.
ben geheel van her werken afgemat, je suis
nie.urage, rn. —, het afmeten naar eerie
tout fatigue, excite, de travail; hig. Het
regte !ti n alignement, m.
uitgebreidmater le corps , geheel efhgchaam
heid , die een ligchaam naar zijne lengte ,
gemat zijn , etre tout hrise, tout moulu.
dtkte en breedte beflaat, (dimension. — van
Een afgemat paard , un cheval harasses
een gefchut (bij de art.) dimension dune
vermoeijen , se fatiguer, se lasZich
bouche 4 feu.
set. Zijn ligchaam en zijnen geest —, se Almetfelen , b. en o. w. (ik metfelde af, heb
le corps et Payne. lk ben afgeafgemetfeld) , achever., flair un matronfatiguer
mat door het ituderen , (ik heb mij moede
nage , de mafonner.
geft udeerd) , je me suis lasse a etudier.
Afteikken , b. w. (ik mikte af, heb afgemikt) , (in
Afmatter, m. celui qui fatigue, etc.
de bouwk.) met een oogmikken , on te zien,
Afmatting, yr. fatigue, lassitude.
of iets wel lijnregt is, bonoyer. Zie iVitkken.
Afmelken , b. w. (ik molk af, heb afgemol.- Afmolmen , o. w. (het molmde af, is afge.
ken), ten einde me:ken, achever, finir de
molmd), wormftekig worden, se vermou.
traire; fig. aftroggelen , obtenir par insler. Dit hoot mount af, ce bois devient
vermeulu.
portunite, en mendiant, plumer q. q.
Aftnuren, b. w. (ik muurde af, heb afge.
04. w. finir de traire.
Afmennen , b. w. (ik mende af, heb afge.
muurd), door eenen muur affcheiden), ;emend). Paarden — (afrijden, ermoeijen),
parer par tin mur,,muraille.
fatiguer, surmener , harasser des eie- Afnaaijen, b. w. (ik naaide af, heb afgenaaid),
vaux. —, tea elude toe mennen, mener
ten einde toe naaijen, achever de coudre.
jusqu'4 la fin de la course.
Afneemfter, yr. celle qui Ste, etc.
nam af, heb afgenomen)
Afmenner,, m. celui qui fatigue, harasse, Afnemen, b. w.
van eene hoogte or oppervlakte nemen,pren.
force les chevaux.
Afmenning ,'vr. action de fatiguer tin thedre d'en haat, iter,, enlever. Den room
val , etc.
van de melk — (affcheppen), prendre la
creme de dessus le lait ; dcremer le lait.
Afmergelen , b. w. (ik mergelde af, heb afgemer e
geld) ,geheel krachteloos maken, vermageren ,
Den hoed —, liter le chapeau, se dOcouenerver, extenuer, epuiser totalement.
yrir. Neem den hoed voor dezen beer
Afmergeler,
celut qui enerve.
af, titez le chapeau el ce monsieur ; fig.
Hij is een man, voor wien men den hoed
Aftnergeling, vr. verinaAering, uitputting, exfaut tirer Pechelle.
tenuation, f: epuisement total, m.
apres lui
moet
liter la nappe. Alen heeft
Afinerken , b. w. (ik merkte af heb afgeHet tafellaken
merkt), merken, marquer.
de tafel (de fpijzen) reeds afgenomen , on a
afkijken,
zie Afkijken.
déjà desservi , enleve les yiandes. , Het
Icier ltz set:
flot, bet geregtelijk zegel
Afraeten, b. vi. (ik mat af, heb afgemeten),
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ruse, le ,scelli. (Bij de wondh.) Het Afoogften, b. w. (ik oogstte af, heb
oogst), achever, finir de moissonner,
eerfte verband —, lever le premier appa.
door nemen afaonderen, ontnemeu. i moissonner entierement.
Zijn degen werd hem afgenomen, son é- Afpachten, b. w. (ik pachtte af, heb afgepacht), in pack nemen , affermer,obtenir,
pee lui fat prise. Al zijn goal werd
prendre a ferme, a lounge, amodier.
hem afgenomen, (ontroofd), on lui prit,
yr. packing, amodiation.
Lich
den
baard
Afpachting,
eta, ravit tout son Bien.
, (zich laten fcheren) , se laisser I Afpakken , b. w. (ik pakte af, heb afgepakt),
laten
deeizarger, depaqueter.
daarraser,, se faire faire la barbe.
door korter maken, accourcir, rancour- Afpakker,, rn. Outer, dechargeur.
sir, rendre plus petit; rogner. Het ‘baar Afpalen, b. w. (ik paalde af, heb afgepaald),
borner, sdparer par des bornes , par des
moet wat afgenomen warden, les cheveux
afftedoivent etre rdccourcis un pea. — -en daar- poteaux, des pieux. Eene loan
la
powssiire
ken, jalonner une allie. Zie Afperken.
door reinigen, nettoyer,, ,dter
afdoen ttd- Afpaler, m. celui qui borne, etc.
ou la crasse. Den roest
rouiller. —, in het kaartfpel. De kaar- Afpaling, yr. action de borner, de meters
gtenspaal, belending, bordes borne:.
ten —, couper lee cartes. —, gisfen, be.
, 1. abornement , ,n. fam. ef.
ne,
fluiten, afleiden , enz. , j tiger, conclurer,,
frontaille.
conjecturer. Men kan hieruit
on petit
juger par la ; de la on pent conjecturer ; Afpasfen, b. w. (ik paste af, heb afgepast),
met eenen pasfer meten , compasser. 1-lij
fig. bevrijden. Gij hest mij een zwaar pak
heeft de afftanden op deze kaart wel afge.
van het hart afgenomen , vous m'avez delivre d'un fardeau, qui me pesoit sur le
past, it a Bien compasse les distances.
dans cette carte; fig. Geld —, compter et
coeur. —, ten kwade of ten goede duimettre de cdte tine somme d'argent, do,.
den. Ik 'neem n dat niet kwalijk af, je ne
•ous 'le prends pas en mauvaise part. —,
tin ge pour en usage particulier ; compter
tl"an
le juste appoint Iron tnemoire
laten betalen. De waard heeft ons te veel
compte, etc.
afgenomen , Hate nous a fait trop payer.
lemand eenen eed
fairepreterserment. Afpasfer, m. die met eenen pasfer meet, cclui gut compasse , qui ajuste, marque
`Eene rekening —, °tar, examiner tin comp.
avec on compas ; compasseur.
te. Eenen fpiegel, eene fchilderij —, descendre un miroir, on tableau. Een be- Afpasfing, y r. action de compasser , d'ajuster
detendre (tine tapisserie). Men
avec le compas , f. compassement, m.
hargrel
inert in het geheele huis de behangfels afge- Afpeilen, b. w. (ik peilde -af, hub afgepeild),
Bonder. Zie Peilen.
nomen , on a dectendu dans toute la maison.
—, o. w Cook met Zijn ,) in hoedanigheid ver Afpeinzen, (zich) wederk. w. (ik peinsde mij
minderen , verzwakken , decroitre
,
af, heb mij afgepeinsd) , PeAtentier, s'affaiditnintier s'affaiblir,, dectiner, dechoir,
blir par des meditations.
s'accourcir,, etc. F-,ij neemt dagelijks af, it Afpeinzing, vr. meditation fatigante.
deperit, sa sante depdrit a vas d'oeil,
‘Ifpellen, b. w. (ik pelde af, heb afgepeld),
s'affoiblit, decline de four en jour. Zijne, fchillen , peter, dter l'icorce , la pelure ,
uitdoppen , dcosziekte neernt af, t hij wordt beter 2 ) sa maladie
la peau , scorner.
ten chide toe pellen , finir, ache.
est sur son declin. Zijn gezag, invloed
ser.
begint af te nemen, son credit commence a
ver de peer, etc.
&choir. Zijn aanzien is zeer afgenomen, it Afpeller, m. celui qui pRe, qui Ste
est been ddchu -de son credit. De main 'ce la pelure, la peau.
neemt af, la lune decline ,‘est en detours, Afpelling,
'
yr. action de peter.
en ddclin. De dagen nemen af, (worden -kor- Afperken, h. w. (ik perkte af, heb afgeperst),
les
fours
s'accourcirsent,
dicroislimiter,
espacer, siparer par quelque
ter ,)
sent , etc. De koorts nee= af, la fievre
marque ,par des bornes, rigler des distandecline, commence cl se passer, diminue,
res. Net paalwerk — (affluiten) , palissader. —, bakenftokken infteken jalonner.
est en son detours. Hunne vriendfchap begint af te nemen (verflaauwt), leur amitie Afperker, celui qui espace , etc.
commence a se dicoudre; fig. Eeu afne- Afperking, Yr. action de limiter, d'espacer.
mende ouderdom , un age penchant. De Afperken, b. w. (ik perste af, heb afgeperst),
met geweld afdwingen , verkrijgen ,k
hangmatten ophangen en —, (zeew.) brdcher
velen, extorquer, faire des concussi.
nu brasselier. ,
ons. Iemand geld —, extorquer de l'arAfnemer, m. celui qui ete, enleve, etc.
gent a q. q. y our dreigernenten heeft men
Afneming, yr. action d'eter, de lever, de deszijne toeftemming afgeperst (afgedwongen),
cendre, de ddtacher, etc. diminution de
a force de menaces on lui a extorque, arforces , f. 79e — der main, eener ziekte ,
riche son consentement. —, ten einde
le declin,le detours de la lune , le diclin
toe perfen, finir, achever de presser.
dune maladie. De — (korting) der dagen ,
le decroissement des fours. — , vermindering, Afperfer, m. knevelaar,concussionnaire , cc.
ondergang, vernal van een rijk, van een gelui qut extorque.
bouw, van handel, enz. decadence d'un em- Afperfing, vr. kneveling, knevelarij, conceitd'un
edifice,
du
commerce
,
etc.
—
version
, exaction , extorsion ; ook wel bripire,
sandage , m. Dit is eene ongehoorde
moeden, gisfing,,conjecture , presonption
c'ess une extorsion inottie.
Afneuzen , b. w. (ik neusde af, heb afgeneusd), spier, guetter. Zie Befpleden, Afpeuteren, b. w. (1k peuterde af, heb afge.
peuterd), door peuteren afzonderen , afpiuiBeloeren, Afkijken.
Zen, enlever, Ater, ditacher en grattant
Afneuzing, zie Afkijking.
(avec le doigt).
Afnijpen, b. w. (ik neep af, laeb .afgenep en),
Afpijuen,
(zich) wederk. w. (ik pijnde mij af,
tdnailler. Lie Afknijpen.
.Afoogen (ik oogde af, heb afgeoogd,) ale 'heb mij afgepijnd), se tourmenter soi.mi
me. Een afgepijnde geest, tan esprit mij
Afkijken, Afloeren, Afzien.
di la torture.
Afooging, zie Afkiiking+
Af50
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Afplakken , b. en o. w. (ik plakte af , heb afgeplakt) , met plakken eindigen , finir d colter.
Afpleiten , w. (ik pleitte af, heb afgepleit),
door pleiten bevrijden, delivrer en plaidant. Hij heeft hem van de galg afgepleit,
son plaidoyer l'a sauve de la potence.
Spr. w. Pleit eenen fchurk van de galg af,
hij zal er u zelven graag aanhangen , (van
eenen ondankbaren heeft men flank voor
dank), rendez ten service el en mal-honnéte homme, et vous n'en recevrez Sue
des reproches ; graissez les bottes d'un vilain, it dira qu'on les lui brt2le.
Afploegen, b. w._ (ik ploegde af, heb afge.
ploegd), ten einde toe ploegen, achever,
finir de labourer avec to charrue.
Afplooijen, b. w. (ik ploo4 de af, heb afgeplooid ), ten einde toe plooijen , achever ,
finir de plisser.
Afpluizen , b. w. (ik ploos af, heb afgeplozen),
met de vingers afcrekken, zie Afpeuteren.
Afpluizer, m. celui qui enleve en grattant,etc.
Afpluizing, yr. action d'enlever, etc.
Afplukken, b. w. (ik plukte af, heb afgeplukt), cueillir. Alle vruchten zijn afge.
plukt , tons les fruits sont cueillis„
ten einde toe plukken, achever de cueillir.
Afplukker, m. celui , qui cueille des fruits,
des fleurs, etc. cueilleur.
AFplukking, vr. action de cueillir.
Afplu,dter, vr. cueilleuse.
Afprachfter, vr. celle qui obtient en mendiant.
Afpragchen, b. w. (ik prachte af, heb afgepracht), zie Afhedelen.
Afpragcher, m. celui (Jul obtient en mendiant.
Afpraten, b. w. (ik praatte af, heb afgepraat), door praten lets verhinderen, atra.
den, empecher par de paroles qu'une
chose ne se fasse pas ; mauler une chose
de Celle facon de paroles, qu'elle n'ait
pas lieu, obtenir q. ch. par des persua.
Lions ; deconseiller,, dissuader. o. w.
ten einde toe praten, finir, achever de
parler. Eindelijk hebben wij afgeraakt,
enfin nous avons cause autant qu'il fale
loit, nous avons fini de causer.
Afpreken , b. en o. w (ik preekte af, heb af.
gepreekt), zie Afraden.
Afpunten, w. (ik puntce af, heb afgepunt), de punt atbreken, afnemen, enz.,
Ater la pointe. epointer.
Afpunter, m. celui qus Ste la pointe , qui
epointe.
Afpunting, yr. action d'eter la Pointe, d'ipointer.
Afraadfter, yr. celle qui dissuade.
Afradcn, b. w. (ik raadde of reed af, heb afgeraden), deconseiller, dissuader. Hij
had lust om daarhenen to gaan , maar ik heb
het hem afgeraden, it avoit envie d'y aller, mail je l'en ai dissuade. 11c raad hem
die onderneming noch af, noch aan , je ne
lui conseille, ni ne lui deconseille cette
entrep.ise.
Afrader m. celui qui diconseille, dissuade.
Afrading, vr. dissuasion.
Afraken , o. w. (ik raakte af, ben afgeraakt), zich
nit ontkunde van den weg verwinleren, s'ecar-.
ter ,s'e“srer. Door de donkerheid raakten zij
van den regten weg af, par l'obsturite its
s'ecarterent du droit chemin. zich
los- of vri i maken, ontkornen, echapper, se
sauver, se ricer de q. ch. Ik zal er wet—,
je saurai bien m'en tirer. Spr. w. Hij er
heels huids afgeraakt, it en est sorti ,i1 s'en
lira les braies nettes. (Zeow.) — van den
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grond, achouer,, perdre fond. — van den
wal , s'alarguer. Van zijn ituk — , (blijven
fteken,) s'dcarter de son sujet , rester
court. Die gewoonte is afgeraakt, cette
coutume n'est plus en usage.
Afraking, vr. action de s'ecarter,, etc.
Afranden , b. w. (ik randde af, heb afgerand),
den rand kleiner maken, eter, diminuer le
bord , rogner , deborder. Eenen hoed —,
afronden deborder un chapeau.
Afrander,, m. celui qui diminue le bord.
Afranding, yr. action de rogner, de dizni..
nuer le bord , etc.
Afraspen, b. w. (ik raspte af, heb afgeraspt),
titer, emporter avec une rdpe, en rdpant.
—, ten einde toe raspen, finir, achever
de r dper.
Afrasper, m. celui qui Ote avec une rdpe.
Afrasping, vr. action d'dter avec la rdpe.
Afreepen , b. w. (ik reepte af, heb afgereept),
verflijten , zijne kleederen, zonder zich to
onczien, user ses habits, sans aucen menagement.
Afregenen , onperf. w. (het regende af, heeft
afgeregend). Het heeft afgeregend, la pluie
a cesse ; in de gemeenzatue taal, als: [let
heeft er heden wat afgeregend, it a fait
aujourd'hui beaucoup de pluie, it n'a pas
cesse de pleuvoir. —, b. w. enkel in het
verl. deelw. als : De bladen zijn van de
boomen afgeregend, la pluie a fait somber les feuilles.
Afregten, b. w. (ik regtte af, heb afgeregt),
z'e Afrigten.
Afreiken, b. w. (ik reikte af, heb afgereikt),
naar beneden reiken , donner d'en haat ,
d'un lieu ilea ; donner q. eh. en eten.
dant les bras. —, aanreiken , overgeven.
Eenen brief aan iemand remettre une
lettre d q. q.
Arrets, yr. vertrek , depart, f.
Afreizen , o w. (ik reisde af, ben argereisd),
vertrekken , henen gaan , partir , se mettre
en route. — , (zich) wederk. w. zich moede
reizen, se fatiguer en voyageant trop.
Afrekenaar, m. die eene rekening vereffent 2
afrekent, liquidateur.
Alrekenen , b. w. (1k rekende af, heb afgere•
kend), eene rekening afdoen, vereffenen,
fluiten, liquider,, vider, solder un compte , regler et clorre uncompte.—, door rekenen altrekken, afzonderen , soustraire,
decompter, rabattre. Gij moet er de onil en put soustraire , etc. les
kosten
frais, o. w. verrekenen, de rekening vereffenen, met iemand, compter avec q. q.,
regler un compte ; fig. ftraffen, kastijden.
vous donnerai
ij zullen van avond
ce soil la punition convenable.
Afrekening, yr, vereffening, liquidation. De
— der interesten van eene fom, /a liquidaaftrelc.,
tion des interets a'une somme.
king , afdoening deduction ,f. dicompte ,m.
Spr w. Korte maakt lange vriendfchap ,
les bo,s comptes font lee meilleurs amis.
Afrennen , b. w. (ik rende af, heb afgerend),
perdre q. ch. par l'i,,pituositi de lacour.
se. Het paard rende zijn eene hoefijzer af,
le cheval s'est deferre (perdit un de set
fers 4 force de galoper.) (zich) wederk. w se fatiguer en courant. —, o.
w. (met Zijn ,) zich rennende verwijderen,
s'eloigner en courant , en galopant. Zij
zijn van hier afgerend, als se sont eloignis,
partis, d'ici au galop.
Afrigten, b. w. (ik rigtte af, heb afgerigt),
tot lets bekwaam makeu, dresser. Een
Dz

paard,

AF S
AFR
paard , eenen bond —, dresser UN theval, Afroffelen , b. w. (ik roffelde af, heb •afge•
roffeld), door roffelen affchaven , afzonde.
chien; afuster. Cenen valk —, (lee.
ren, tot de jags afrigten), oiseler, affai %
ren , enlever en rabotant, raboter grossierement. Ten einde toe —, achever de
ter, un faucon; fig. fam. lemand tot lets
trips
raboter ; fig. knoeijen broddelen
—, dresser, faconner,, style, q q. a q.
vailler grossierement et a la has te, bouch., instruire 9. q. de q ch. Hij heeft
Eene
afgeroffelde
fchielijk
gedaartoe
afg-etigt,
it
l'a
style
a
cela.
siller,
etc.
hem
.
werkte figuur, une figure strapassee. hen
— tot den oorlog, aguers i r.
Arrigter, m. celui qui dresse (bij de valk.) y afgeroffeld (grof) fehilderftuk (bij de fch.),
strapasson,
affai tear.
(1k rolde af, ben en heb
Afrigting, yr. action de dresser, etc. (bij de Afrollen , b. en o.
afgerold), door rollen naar beneden doen
valk.) — van eenen valk, affaitage,
vallen , komen , rouler d'en haul en bat,
Afrij , yr. belling, descente.
tomber en bas en roulant.
hetgeen
Afrijden, o. w. (ik reed af, ben afgereden),
opgerold was, nit elkander rollen, derounaar beneden rijden , descendre ci cheval ,
dirouler une Carte. —,
zich door rijden van eene
ler. Eene kaart
en voiture.
plaats verwijderen, vertrekken , partir a che•
ten einde toe rollen ,finir, achever de rouler.
val, en voitur e , a patins. —, b. w. , door Afroller,, m. celui qui roule de haut en bas.
rijden afzonderen. Het paard heeft een ijzer Afrolling, yr. action de rouler en bas.
afgereden , le cheval a fait tomber un for.: Afronden , b. w. (ik rondde af, heb afgerond),
behoorlijk rond waken, arrondir. (bij de
Een paard den bek , (door veel rijden ver, (bij de kleerm.)
goudfm.) , gironntr.
moeijen,) harasser un cheval , fouler ,surrond uitfnijden, evider, echanct er. Eene
metier an cheval , le mettre stir lee dents.
mouw — (uitronden), evider, dchancrer,,
Een afgereden paard, tine haridelle
une manche. Zoo ook van de koppen der
in eenen minder fterken zin gebruikt , van
fpelden, naalden, vijlen , om ze af te roneen paard , dat nu en dan enkel wordt gehet
van
bet
ftaan
niet
fcijf
of
I
den, evider les aiguilles. De tanden van
reden , opdat
evider les dent:.
eenen kani
onhandelbaar worde, berijden, mower.
celui qui arrondit.
Afrijder,,m. celui qui surmene ou monte un Afronder,
yr.
action
d'arrondir. — (hone)
Afronding,
cheval .
der naaf (bij de art.), ecoltage du moyen, m.
Afrij gen , b. w. (ik reeg af, heb afgeregen) ,
hetwelk geregen was , Iosrijgen, defiler , Afrosfen b. w. (ik roste af, heb afgerost),
door rosfen, roskammen, reinigeA etriller
ddlacer , defaire ce qui est enfili. Paar(ti n cheval).
afrijden , surmener. —,
len — , defiler des perles. Een bonnet (klei(zeew.)delacer tine bonnette.
rosfen , kloppen
flaan , beuken , fans. en
ne zeilen)
fig. tosser, rouer de coups, btitonner,,
Afrijger, m. celui qui defile, Mace.
Zij
dtriller,
etc.
ne
kleederen —, (doen flija
Afrij ging, vr. action de defiler, de ddlacer.
ten ,) user ses habits en grimpant , etc.
Afrijfelen , 0. w. (het rijfelde af, is afgerijfeld) ,
celui qui etrille les chevaux, etc.
afbrokkelen , met ftukjes afvallen, tomber Afrosfer,
par de petites pieces , par des fragments. Afrosfing , yr. action d'etriller, de rosser, etc.
Afrijrcling , yr. action de tomber par des
Afrotten , o. w. (ik rotte af, ben afgerot), se di.
fragment
rag ment s
tacker en pourrissant, par la pourriture.
Afrijten , b. w. (ik reet af, heb afgereten),
arracher ; zie Affcheureu, Losfcheuren.
Afrotting, yr. action de se detacher en pour.
celui qui arrache.
Afrijter,
rissant.
Afrijting, vr. action d'arracher.
Afruilen , b. w. (ik ruilde af, beb afgeruild),
(ik rees af, ben afgerezen),
door ruilen bekomen, prendre en troquant,
Afrijzen, o.
van eene plaats opftaan, oprijzen , se lever.
obrenir par echange en troc. Zie
Zij vielen, maar rezen terfiond weer van Afrukken, b. w. (ik rukte af, heb afgerukt) ,
den grond af, ifs tombhrent, main its se
los maken, affcheuren, arracher, eter par
leverent de suite.
force. Spr. w. Het is beter zijn kind be.
Afrikaan, m. zekere bloem , oeillet
fnot te laten, dan het den neus af te rukAfroeijen, b. en o. w. (ik roeide af, ben en
ken , (men moet een gering kwaad dulden ,
heb afgeroeid), door roeijen ierriand van zijom een grooter kwaad te vermijden),
ne plaats verwtjderen, eloigner ou
vaut mieux laisser son enfant morveux
gner en rantant , a force de rames.
que de lui arracher le nez.
(zich) wederk. w. zich door veel roeijen Afrukker, m. uitrukker, celui qui arrache,
vermoeijen , se fatiguer forte de ramer.
ate par force , arracheur.
Afroepen , b. w. (ik riep af, beb afgeroepen), , Afrukking, yr. uitiukking, action d'arracher;
iemand van boven roepen om af te komen,
d'.dter par force ,f. arrachement,
appeler 9. q. en has pour veil descende. Affabelen , b. w. (ik fabelde af, heb afgefa- van eene verhevene plaats afkondigen,
held), zie Nederfabelen.
publier a haute voix,proclanter, annon- Affabeler,, tn. zie Nederfabeler.
cer. De huwelijksgeboden zijn afgeroepen Affabeling, vr. action de sabrer; zie Ne.
—, door roepen afles bans ont dtd
derfabeling.
fcheiden , interrompre. Hij riep mij van mij- Affchaaffel, o. affchrapfel , raclure , ratisne bezigheden af, it m'interrompit dans mes
sure , f. , van gelooid leder, drayure , f.
occupations. —, overluid de namen der werk.
, vieesch dat van de huiden komt ,
lieden , foldaten enz. aflezen , fake l'appel.
charnue ,f. —, van bout, kr ullen , copeaux.
Afroeper,
celui qui appelle pour faire Affchaduwen, b. w. (ik fchaduwde af, heb
descendre;
uitroeper, qui public, proafgefchaduwd), door fchaduwen verbeelden,
dame a haute voix ; crieur.
een fchaduwbeeld maken silhouetter.
Afroeping, yr. afkondiging, publication,
fchaduwen., ombrer. —,, (in de godgel.),
proclamation, annonce, trice.
duisrerlijk afbeelden, de fchaduw van lets
Af'roesten , o. w. (het roestte af,
afgevooruit vertoonen, toekomende gebeurtenis.
roeet), se deracher , etre rouge et separi
fen geheimzinniglijk , verbloemd aanduiden ,
par la reuille , la , rouillure.
representer, montrer obscurement, mys;I.
S2
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ttrientement, mystiquernent oft par des
types, etc.
Affchaduwer, tn. celui qui silhouette, qui
represente q. ch. obscurement , etc., qui
depeint imparfaitement tine chose.
Affchaduwing, vr. fchaduwbeeld, silhouette ;
fig. afbeelding, afbeeldfel, representation,
image imparfaite. fchaduw, ombre ,
esquisse. -, zinnebeeldige figuur, type. m.
Affchaffen, b. w. (ik fchafte af, heb afge.
fchaft), doen ophouden, vernietigen, opheffen, abolir,, abroger, deroger, annuller, supprimer, retrancher. Een testament —, (vernietigen), annuller un testament. Eene wet -, een privilegie of vor•
ftelijken vrijbeidshrief-, supprimer une loi,
un privilege. Een edict of vorstelijk be
vel abroger un edit. Een feest —,
retrancher une fete. Misbruiken -, reormer , retrancher des abus. zich
fontdoen
van iets, congedier, se defaire
de q. ch., renvoyer. Zijn oom heeft zijne
koets en paarden afgefchaft, son oncle s'est
Wait de son equipage.
Affchaffer, m celui qui about, supprime,
retranche, etc.
Affchaffing, yr. (eener wet), abrogation,
abolition, suppression, derogation. -,
bedanking, het ontdoen van lets, action de
se defaire de q. ch., corgi, renvoi (des
domestiques), m.
Affchampen, o. (ik fchampte af, ben afge•
fchampt), even raken en afglippen , effleurer, toucher legerement; fig. friser. De
Reek fchampte bij den fchouder af, repee
ne fit qu'effleurer l'epaule.
.Affchamping, yr. ligte bezering, effeurure.
Affchanfen , b. w. (ik fchanfte af, heb afge.
fchanst) , door fchanfen afzonderen , enclorre, separer, environner,, par des retranchements, etc. -, verfchanfen, fortifier.
Affehanfing, yr. action de separer, d'environner de retranchements, etc. -, verfehanfing, fortification.
Affchaven, b. w. (ik fchaafde af, heb afgefchaafd) , door fchaven afzonderen , diviner
maken, enlever en rabotant. fchaven,
raboter. Den kant eener plank fchuins
(afronden), (in de bouwk.), delarder,
(bij de leerl.), drayer ,
ne gelooide huid
ratisser un cuir; fig. Het y e! s'ecorcher. lk heb het vel van mijn been afgefchaafd, fe me suis ecorche la jambe.
Affcheerder, m. celui quite avecvn rasoir.
Affcheid, o. conge, adieu, let adieux, m.
etc. Hij nam een teeder - van zijne ouders ,
prit un tendre conge de ses parents. Ilk
fe pars sans (dire)
vertrek zonder
adieu. Deze foldaat heeft zijn ce soldat a son conge. Om- te nemen,p.(pour),
p. (prendre) c. (conge); fig. fam. Nog
een glaasje tot -, encore le vie d Pitrier.
Affcheidbaar, b. u. separable.
lettre de corgi, lettre
Affcheidbrief,
pour dire adieu, f.
reispas , vrije reis.
brief, passe-port, m.
Affcheiddronk, m. y in de Pitrier.
Affcheiden, b. w. (ik fcheidde af, heb afgefcheiden), door fcheiden afzonderen , separer. De Pyreneen fcheiden Frankrijk van
Spanje af, les Pyrenees separent la France d'avec l'Espagne. Eene kamer in tweeen -, separer une chambre en deux. Zij
liebben zicti van elkander afgercheiden, ils
se sont separds, guitar. lets dat ingelijfd was weder - disincorporers
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wijderen , (zeew.) Zich (van eene vloot)
-,(verwijderen, van dezelve afraken,)effieter.-, o. w. (met Zijn .) afwijken, afftaan,
se departir. Zij wil van haren train niet -,
(afaaan) , elle ne veut pas se departir de
son jardin. -, (fterven), quitter le mon.
de, mourir, deader.
Affcheidelijk, zie fcheidbaar.
Affcheidfeest, o.f
f'. festin &adieu ,res
pas de conge, m.
Affcheidgezang, zie Affcheidlied.
Afycheidgroet, In. compliment d'adieux.
Atfcheiding, yr: separation. - der vochten
in het ligchaam, (in de geneesk. en kruidk.)
secretion. -, (bij het geregtsh.) (afzondering van kosten), distraction. Men heeft
op de - van dat goed aangehouden, on a
demandd la distraction de cette terre. —
van een leen van de paufelijke kamer , des.
sncameration.
Affcheidlied, o. chant, air chanti , aux adieux, compose pour lee adieux, no.
Affcheidpreek, affcheidsrede, yr. sermon de coop e, d'adieu; discours pour prendre adieu,m
Affcheidfel, zie Affcheiding.
Affcheiduur, o. heure du depart, f. moment
des adi eux.
Affchelferen, . o. w. (1k fchelferde af, ben afgefcnelferd), zie Affchilferen.
Affchelfering, zie Affchilfering.
Affchellen, b. w. (ik fchelde af, heb afge.
feheld) , door fchellen doen beneden komen,
sonner,, tirer la sonnette pour faire des•
cendre q. q. Ik zal eenen van mijn yolk
affchellen , je sonnerai pour faire descens.
dre un de mes gene.
zie Affchillen.
Affchenken, b. w. (ik fchonk af, heb aigefchonken), door fchenken afzonderen, verser le liquide de q. ch., separer en vers.
sant ; (bij de fcheik.) zachtjes afgieten,dicanter. -, ten einde toe fchenken. De
thee -, verser le the jusqu'4' ce qu'il
soit entierement afaibli.
Affchepen, b. w. (ik fcheepte af, heb afgefcheept), met een fchip verzencen, envoyer , expedier par eau, par bateau , par
navire; debarquer; fig. lemand-, (weg.
zenden zonder aan zijn verlangen te vol.
doen , hem laten gaan ,) envoyer q. q. promener ; se defaire, se debarrasser de q. q.
Affcheper, m. celui qui expedie q. ch. par
eau, etc,
Affcheping, vr. verzending te water, action
d'expidier, d'envoyer q. ch. par eau, expidition par eau.
Affcheppen , b. w. (ik fchepte af, heb afgefchept), door fcheppen affcheiden, prendre, 'ter le dessus avec une cuiller.
Den room van de melk &rimer le fait.
Het vet -, digraisser (le bouillon).
humor.
Schuim
Affchepping, yr. action de prendre le dessus , d'acremer, d'icumer.
Affcheren, b. w. (ik fchoor af, heb afgerchoren), deer, enlever . en rasant, avec un
rasoir ou avec des ciseaux; zie Scheren.
, ten einde toe fcheren. Uij hebt mij nog
niet afgefchoren, vous n'avez pas encore fini,
achevi de me racer, de me faire labarbe.
Affcheerder, zie ‘cheerder.
Arr.hering, zie Schering.
Affchermen, b. w. (ik fchermcle af, heb argefchermd), parer. Eenen houw,, Root of
flag -, parer un coup, une botte; detourner en escrimant; zie Afweren. Zich
(vermoeijen door fehermen), se fati.
uer en faisant les armes.

D3
A

Af«

AF S
54
Affchetfen, b. w. (ik fchetfte af, heb afge.
fchetst) , door fchetfen eene gelijkenisvoortbrengen, reprdsenter par une ebauche,
ebaucher,, esquisfer, crayonner,, tracer.
Eene teekening -, (vlugtig ontwerpen), ea,
baucher un tableau. 1-let bloemperk is afgefchetst, le parterre est trace; fig. befchrijven, decrire, peindre.
Affchetfer,, m. celui qui ebauche, etc.
Affchetfing, yr. fchetting , ebauche, esquisfe; fig. description.
Affcheurder, m. celui qui arrache, arracheur.
Affcheuren, b. w. (ik fcheurde \af, heb afgefcheurd) , arracher. De leden van een
ligchaam - (affcheiden) , demembrer, Hij
heeft- het zegel van den brief afgefcheurd ,
ii a decachete la lettre, rompu le cachet.
-, o. w. (met Zijn). Het LOUW fcheurde
af, la corde se rompit.
Affcheuring, Yr. action d'arracher.
Affchieten , b. v- (ik fchoot af, heb afgefchoten ), door fchieten voortdrijven. Eenen
pijl -, decocher une fleche, lather, tirer
un trait, un matras.—, door fchieten van
de lading ontlasten. Een geweer- , firer,
dicharger un fusil, une arme a feu; Lacher en coup de fusil. —, door fchieren
afzonderen. Zijn hoofd werd hem afgefchoten, it out la tete emportee par un boulet
de canon. -, door fchieten doen nederkomen.
Hij wil de y'lai met het kanon -, it vent
abattre le pavilion avec le canon. Llij
heel: den vogel afgefchaten (bij het naar
den vogel fchieten , boeren spel), ii a a.
hattu l'oiseau , le perroquet. -, door eenen
middelmuur, een middelschot affcheiden ,
affchutten, s'eparer par un mur mitoyen ,
par une cloison. - o. w. (met Zijn), zie
Uitfchieten , Afglippen.
Affchieter,, in. celui qui decharge (une arme a feu), qui sdpare par une cloison,
qui glisse, etc.
Affchieting, y r. het affchieten, lossen van een
fchietgeweer, van eenen pijl, decharge, f
dicochement in.-, affcheiding, alfchutting ,
befehot, separation, cloison. -, uitglijding, glissade.
Affchijnen , o. w. (ik facet] af, ben afgefchenen), eenen glans van zich geven , blinken , gliniteren , reluire, briller,, resplendir,, eclater.
Affchijnfel, o. glans, luister,, weérglans, brillant, eclat, m. splendeur, f.
Affchilderen, b. w. (ik fchildercle af, heb
afgefchilderd) , afmalen , depeindre, faire
le portrait de; fig. afbeelden , vooriiellen,
reprisenter (par des paroles ou der gestes). -, befchrtjven., decrire. —, ten emu..
de toe fchilderen. Hij heeft vele flukken
begonnen , maar niet een afgefchilderd il
a commence plusieurs tableaux , mais it
n'en a acheve aucun.
Affchildering , yr. af beelding , portrait, m.-,
ophouding met fchilderen, action de peindre , de fink ,un tableau ; fig. voors telling,
befchrij ying, representation , description.
Affchilferen , o. w. (ik fchilferde af, ben afgefchilferd ,) s'ecailler, s'eclater. De
fchilderij fchiltert af, le tableau s'icaille. -, (bij tie wondh.) s'exfolier.
Affchilfering , yr. action de s'ecailler.
Affchillen , b. w. (ik fchilde af, heb afgefchild),
tie schil afdoen , deer la pelure, l'ecorce,
zie Schillen.
Affchilderen, o. w. (ik fchitterde af, ben afgefchitterd) zie Affchijnen.
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Affchoppen , b. w. (ik fchopte af , heb afge.
fchopt), naar beneden fchoppen , faint tomber,, jeter de haut en bas, el coups de
pied; fig. Van den troon —, ddironer,
chasser du trdne.
Affchopper, m. celui qui jette de haut en
has 4 coups de pied.
Affchopping, yr. action de jeter de haut en
has a coups de pied.
Affchouwen , zie Affehuwen.
Affcbouwelijk, zie Affchuwelijk.
Affchonweliikbeid , zie Affchuwelijkheid.
Aftchraapfel, o. zie Affchrabfel.
Affchrabben, b. w. (ik fchrabde af, heb afgefchrabd 3 affchrappen , affchrapen , rails.
ser,, racier , titer, enlever,, en raclant.
Het koperrood van het koper - (afdoen),
decoper.
Affchrabber, m. affchrapper, affchraper, celui qui ratisse. —, fchrapijzer, ratissoire , f. racloir.
Affchrabbing , yr. affchraping, affchrapping,
action de ratisser , de racier.
Affchrabfel , o. raclure , ratissure,f.-,van
nagels , raclure d'ongles , fig. quelque cho.
se d'aucune valour.
Affehrapen , b. w. (ik fchraapte af, heb afgea
fchraapt), zie Affchrabben.
Affchraper,, zie Affchrabber.
Affchrappen , b. w. (ik fchrapte af, heb afgefchrapt), zie Affchrabben - ook met fchrappen
afteeltenen,marquer de (as ec )la craie , etc.
Affchrapper, zie tifichrabber.
Aftchrapping, y r. zie Affchrabbing.
Affchrapfel , Affchrabfel.
Affchri Ft , o. fehrift , dat naar een ander gefchreyen is, copic , double f transcrit ,m. -,
eener oorkonde, apographe, m. - (bij de
regtsgel ) eerier akte , grosse ,f.-, uitvaardi.
ging, die fchrittelijic geftaafd, ondertee.
li,nd is , une copie, ex/edition vidimee.
Affehrijfiler, y r. cello qui copie.
Affch,ij. en , b. w. ik fchreef af, heb afgefchreven), overfehrij y en , copier ,transcri-.
re. -, op eene rekening, als betaald aanteekenen , dercharger tin compte; zie Aftrekken. -, door fchrijven verslijten , flomp
maken , ufer a force decrire. Die pen is
afgefchreven , cette plume est usee. -,
ten einde toe fchrijven. Alijn brief is nog niet
afgefchreven , ma lettre n'est pas encore
achevee ; Cam- Zich haast de vingers-, perdre Presque l'usage de fes doigts 4 force
d'ecrire.
Affchrij yer,, tn. copiste.
Afichriiving, yr. overfchrijving , action de
copier, transcription. Hij vraagt zes
gulden voor de —, it demande fix florins
pour la transcription.
Affchrik, in. fchrik, affchuw, pour, hor.
reur,, f.
Affchrikken , h. w. (ik fchrikte af, heb afge.
fchrikt), fchrik aanjagen , intimider, in•
fpirer de l'horreur, decourager. -, tegen de Borst flooten , rebuter. Het werk
fchrikte hem niet af, is travail ne le rebutoit point, Afgefchrikt worden, se rebuter. Men teoet niet zoo ligtelijk worden
afgefchrikt , it ne fans pas se rebuter si
casement.
Affchrikker,, m. celui qui inspire de l'hora
reur, qui decourage.
Affchrikking , yr. action d'intimider,, intl•
midation, f. dicouragement, tn.
Affchrobben, b, w. (ik fchrobde af, heb afgefchrobd) , afboenen , nettoyer en fretcant avec de l'eau et un balai.
Af.
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etecrable , dpouvantable, etc.; fig. enor..
celui qui nettois avec tin
itfIchrobber,
me , atroce. bijw. horriblement , dd.
halal et tie l'eau.
testablement, abominablement, etc.
Affchrobbing, yr. action de nettoyer avec tin
Affchuwelijkheid,
yr. ijsfelijkheid, horreur,
balai et de !'eau.
noirceur, atrocite, enormite, griêvetl.
Affchrobfler, yr. celle qui nettois avec tin
li e — van zijne misdaad, la noirceur,, etc.
balai et de l'eau.
di son crime. De —, ;, rootheid, de zonAffchroeijen , b. w. (ik fchroeicie af, heb af.
de , la gribvete du pada.
gefchroeid), Ster par le moyen d'un fer
Affchuwen, o. affehaw,, afgrijzen, horteur,
chaud , de feu, zie Schroeijen.
abomination, aversion, execration, deAffchroeijer,, m. celui qui die au moyen d'un
testation, f: Een — (a'fkeer) van iemand
fer chaud
hebben, avoir de l'aversion centre, pour
Affchroeiling, vr, action d'dter au moyen
q. q. Hij is elk mensch tot een est
d'un fer chaud.
en
abomination, en execration a tout le
Affchroeven, b. w. (ik fchroefde af, heb afmonde.
gelchroefd) hetoen geschroefd was, los
waken , desserrer tine vis , defilire la Afflaan, b. w. floeg af, heb aigeflagen),
door flaan affcheiden, doen vallen, abetopenfchroeven , deviser.
vis.
tre ,faire tomber (a coups de baton) titer
Affchroever, m. celui qui desserre, devise.
en battant. Noten , abattre des noix.
Affchroeving, yr. action de desserrer, de
Vruchten met eenen langen ftok van den
deviser.
boom —, gareler des fruits. Een floe van
Affehuclden, b. w. (ik fchudde af, heb afgede deur —, lever, detacher, rompte tine
fchud) secouer, faire timber en secouserrure de la porte—, afhouwen. Iemand
ant. De flier heeft het juk afgefchud,
het hoofd
cooper, trancher la tete a
taureau a secoue le joug. Schud eenige apq. q.; fig. terug drijven , afweren, reputespelen van den boom af, fais timber quelser. Den vijand
repousser
ques pommes en secouant; fig. Iets van
weigeren, ontzeggen, ref user, econduire ,
den hale —, se dicharger deg. cii.
ne
pas
accorder.
Ik
heb hem zijn verzoek
Affchudder, m. celui qui secoue, qui fait
moecen
j'ai du lui refufer sa demantomber en fecouant.
de. Dat laat zich niet cela n'est pas
Affchudding, yr. action de faire tomber en
de refus; j'accepte volontiers, avec piaifecouant.
sir ce qui vous m'offrez. Hij heeft mij
Affchuijeren, b. w. (ik fchuijerde af, heb
zijn verzoek geheel atgeflagen, it m'a
gefchuijerd), door fchutjeren affcheiden
duit tout net ; fpr. w. het zal uw leven
titer, enlever avec tine , an moyen d'une,
niet kosten, men kan niet nicer doen , data
brosse.
het —, vous ne ferez pas battu et icon.
Affchuimen , b. w. (ik fchuimde af, heb afduit tout a la foil. —, hard flaan, afros•
gefchuimd), het fchuim van boven afdoen ,
fen, roster d'importance, etriller. la.
eClirner, (bij de fcheik.), despumer.
ten afloopen, vlieten. Zijn water—,
.Affcheitner, . celui qui Ocume.—, fchuim.
!'eau,uriner.
bij afflag verkoopen,
fpaan, ecumoir.
y endre au rabais. het huis zal worded
vendue
Affchuitning, vr. action d'ecumer; (bij de
afgeflagen, la maison sera vendue au ra•
fcheik.) despumation.
bait.
verminderen , rabattre , rabailie
Affchuiven , b. w. (ik fchoof af, heb afgefchoset-, baisser, diminuer le prix. o. w.
ven), door fchuiven van eene plaats verwij,
(met Zijn)verminderd wordea, afnemen
deren, eloigner en ponsfant. — , verfchui.
van den prijs der koopwaren. De levensyen , deplacer. naar beneden fchuiven,
middelen Haan af, les denrees baisfent,
pousfer en has; fig. lets van zich — , van
dirninuent de prix. Het brood is afgeiladen hals (zicli aan jets onttrekken),
gen , (is goed kooper), le prix du pain
s'excuser de faire q. ch., se ddeharger
a rabattte. (zeew.) De zeilen—, difur q. q., d'un coin, d'un travail, etc.
verguer les voiles. Van zijn anker —, en
se tirer d'une affaire; fpr. w. renvoyer
naar zee drijven, derader.
la balls. Hij wit het van zich vent
s'en decharger. Eene fchuld van zich—, (zich &flag, weigering, ontzegging. Mil was
zeer verwonderd over den — van zijn verregtvaardigen) , se disculper fain. afgeven,
aflangen. Vsil uw oom niets —'1 est-ce que
zoek, it dtoit tres-itonni du refus de sa
votre ouch ne veut pas ouvrir la bourse.
demande. vermindering van ftraf, dimi.
notion , rabais, m. De gevangenen kre.
Affcheiver m. celui qui eloigne en pens.
sant, etc.
gen eenen van vier jaren,tes prisonniers
obtinrent tine diminution de quatre ant
Affchuiving, yr. action d'eloigner en poussant , etc.
de leur tempi. dating van prijs. Het
yolk begeerde eenen — der eetwareu, le
Affchuren , b. w. (ik fchuurde af, heb afgepeuple demanda tin rabais du prix des
fchuurd) , door fchuren afzonderen , titer en
ercurant.—, door fchuren reinigen , dearer,
denrees. 1k wil de bedorvene koopwarea
nettoyer en frottant. —, ten einde toe
behouden tegen — van twintig ten honderd,
fchuren , icurer tout.
je garderai les marchandises gdtees meAffchuurder, m. celui qui icure, site.
yennant la remife, le rabais, de viNgt
A fchunng, yr. der:rage , rn.
pour cent. Bij den — verkoopen vendee
Afichutfel, o. separation, cloison, f.
au rabais. Op —, (in mindering, in re.
kening) , (bij koopl.), a compte, a valoir
Affchutten, b. w. (ik fchutte af, heb afgefchut), door eene fchutting affcheiden sea
sur, en deduction. Hij heeft eenen wissel
gezonden op — van hetgeen hij voor de
parer par une cloison. —, den loop van
zes eerfte maanden fchuldig is, it a envoys
het water door middel van eene finis ,
enz., regenhouden, retenir,, arriter le
tine lettre de change a valoir fur ce
court de l'eau par cue dclufe, etc.
qu'il dolt pour les premiers mois. 1k
Affchutting, vr. zie Affchutsel.
heb drie honderd gulden op — (afkor•
Affchuw, m. zie Affchuwen.
ting , op rekening) ontvangen, j'ai repo
Affchuwelijk , b. n. horrible, abominable,
trots cents florins el conspte, en didue-
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tion.— van tol op koopwaren, die niet geworden zijn, en waarvoor bij het gewigt
betaald moet worden; ook wanneer dezelve
niet aan bet gegevene monfter voldoen, re.
fusion, f.
Afflager, m. die hij den afflag verkoopt, yen.
deur public ; maitre des ventes.
Afflaven (zich) wederk. w. (ik flaafde mij af,
heb mij geflaafd) , zie Afflooven.
Afflepen , b. w. (ik fleepte af, heb afgefleept),
van boven flepen, trainer de haut en
bas.—, door veel flepen verflijten, user en
tralnant.
Affleper,
celui qui traine de hunt en
bas, etc.
Afilijpen , b. w. (1k deep afgeflepen),
door flijpen wegnetnen , emondre ,enlever ,
titer en aiguisant. De punt, het roest vvn
een mes emporter la pointe, la roui Ile, en imoulant, d'un couteau. Eene koperen plaat— (om iets antlers op te fnijden),
regratter une plan. ehe de cuivre. —,,olkomen, ten einde flijpen, achever, finir
d'aiguiser.
Afflijper, ID. celui qui enleve, etc., en aiguisant.
Afflijping , yr. action d'oter, d'cnlever en
aiguisant.
Afflijten , b. w. (ik fleet af, heb afgefleten),
verflijten, user entiérement a force de
s'en servir. — o. w. (met Zijn) , verfleten
worden, s'user; fig. Goede gewoonten flijten af, de bonnet consumes s'althrent pen
peu.
Afflijter,, m. celui qui use q. ch. a force de
s'en seryir.
Afflijting, yr. action d'user q. ch.
Afflingeren ,
w. (ik flingerde af, beb afge
fliugerd), flingerende naar beneden werpen,
faire tomber, separer en tonrnoyant.
o. w. (met Ziln), door flingeren van lets
afvallen ,fe detacher a force de teurnoyer.
fflippen, o. (ik flipte af, ben afgeflipt,)
zie Afglijden, Affchieten.
Afflipping, yr. zie Afglijding.
Afflonsfler, vr. celle qui pipe (fes habits.)
Afflonzer,
ce'tti qui fripe , fripeur.
akfflonzen, b. w. (ik flonsde af, heb afgeflonsd), op eene flordige wijze verflijten,
friper,, ufer d'une maniere falope, par
negligence. Die jongen flonst in weinig tijd
al zijne kleedingflukken af, ce garcon fripe
toutes fes hardes en pets de temps.
Afflonzing, vt. action de friper (fes habits).
Afflooffler,, vr. celle qui se fatigue, etc. a
force de travailler, etc.
Afflooven, (zich) wederk. w. (ik floofcie mij
af, heb mij afgefoofd), zich afwerken, af.
matten, fe donner Bien de la peine, re
fatiguer; fe tuer, fe crever a force de
travailler, fe mettre fur les dents; fig.
Hij heeft zich daarmede te vergeefs afgefloofd, it n'a fait quo blanchir dons cette affaire.
Affloover,
celui qui fe fatigue a force
de travailler, etc.
Afflooving, y r. action de fe crever,, etc. a
force de travailler, etc.
Afflaipen o. w. (ik floop af, ter afgeflopen),
zich ftil van eene plaats verwijderen,
doucement, s'en aller a la arobee. Zij flopen fill af, ils s'en aileron:
a la ddrobie.
.Afiluiten ,,b., w. (ik foot af, heb afgefloten),
door iluiten affeheickn, op het floe does ,
fermer a la clef. De katner was argeflo.
ten, la chambre holt firmde a la clef. —,
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met eene hegge, een affchutfel, heining orn•

geven, separer,,clorre (par une haie,etc.)
Affluiting, vr. action de fermer a la clef,
de separer, de clorre (par une hale, etc.,)
Affmakken, b. w, (ik fmakte af, heb afgee
fmakt) zie Afgooijen.
Affmeden , b. w. (ik fmeedde af, heb afgee
&need), door fmeden afzondereu ,separer,
etc, en forgeant. —, door fmeden verflij.
ten. Deze homers zijn reeds afgefmeed, ces
marteaux font deja ufes a force de forger. —, door fmeden afmatten. Hij fmeedt
zich af , it fe fatigue a force de forger.—,
o.w. ten einde toe fineden, achever, finir
de forger.
A ffmeeken, b. w. (ik fmeekte af, heb afge•
fineekt), door fmeeken., trachten te verkrijgen, teicher d'obtenir par des prieres,
des fupplications, implorer; ook : obtenir a force de prieres.
Affmeeking, yr. action d'implorer,, etc.
Affmeeker, m. celui qui implore , qui tdelse d'obtenir q. ch. a force de prieres.
Affmeekfer, yr. celle qui implore ,etc. etc.
Affmelten , b. w. fmolt af, heb afgefmolten) , door fmelten affcheiden, fdparer par
la fonte ,fondre par la chal.eur du fu.—,
o. w. (met Zijn) , afgefmolten worden , fmelten en afvallen, fe fondre par la chaleur
du feu et fe ddtacher; decouler en fon.
dant, etc. —, ten elude fmelten finir,,achever de fondre.
Affinelting, vr. separation par la fence, etc.
Affmeren, b. w. (1k fmeerde af, heb l afgefmeerd), door fn-Aeren afzonderen, affirijken , afdoen, Oter,, enlever la graisse ,le
beurre , etc 1k zal wat boter van mijn
brood —, feterai un pea de beurre de
mon pain.—, ten einde fmeren . finir de
graisser; fain. achever de barbouiller ;
fig. gem. zie Afrosfen.
AffmijEen , b. w. (1k fmeet af, heb afgefmeten) , naar beneden fmijten, afgooijen, jeter de haut en bas. —, door fmijten of
hard gooijen, affcheiden, separer en jettaut.
Affmijter,
celui qui jette de haut en
bets, etc.
Affnede , y r. het geen afgefneden is , section. —
eener redevoering, (een afgezonderd deel
van dezelve), section d'un discours.
afdeeling, paragraphe , m. —, in een dichtftuk , rusting in een vers, cdsure. —, onderdeel, afdeeling, article , sn.
.Affnijden, b. w. (ik fneed af, heb afgefneden), door fnijden met eene fchaar afzoncouper, trancher. Snijd mij eene
el van tit laken af, coupez-moi une aune
de ce drap. .nijd dien draad eene af,
tranchez un peu ce fat, Eenen bond de
ooren — 7 essoriller un chien, lui couper
les oreilles. Zich den hals —, se couper
leOgorge, s'egorger. —, door fnijden korter
maker). De nageis couper les ongles.
Den rand van een bock, van eenen hoed—,
rogner la marge d'un livre , d'un chapeau.
Hieidoor trachtte hij het gefprek af tefniiden 7 par 14 it tiicha d'abreger la con.
versation. Een afgefneden gulden , un florin regne. afhakken. Men moot het overvloedige hout van den boom —, it faut
retrancher le bait superflu de cot arbre ;
fig. lemand den pas , den weg , (hem
beletten zijn voornemen nit te voeren),
couper, barrer le chemin a q. q. Zij verbrandden tie brug, om den vijaud den ale
togt af te fnijden, ils bsdlirent le pont
pour
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pour couper la retraite d l'ennemi.
mand alle hoop — , (hem dezelve benemen ,)
her toute esperance a q. q. Een noodlottig geval ineed zijn leven af, sin evene.
men: fatal trancha le flu de ses fours.
De fchikgodin heeft zijnen levensdraad afgefneden, la Parque a tranche ses jours.
Affnijder, m. celui qui coupe, tranche, etc.
Affnijding, yr. action de couper , de trans
cher. —, verfchanfing, (in de krijgsk.) retranchement, m. —, in een vestingwerk,
om den grond voet voor voet te betwisten,
retirade. —, (in de meetk.) doorfnijding van
eenen cirkel door cane regte lijn, segment,
(bij de wondh.) abscision , Iou labscission.
Affnijdfel, o. afknipfel , rognure , f. —, van
fnipkorens bout, coupe, taille , f.
pers van papier, rognures de papier. s,
meerv. lapjes van floffen , huiden, blik, enz.,
retailles tretoffes. de peaux, de ferblanc,
etc. —, (bij de Marin.) levee, f. Dit —
zal tot den kraag dienen, cette levee sere
vira pour le collet.
fnipperde af, heb
Affnipperen , b. w.
gefnipperd), door fnipperen aan kleine flukpetits morceaux,en
par
couper
jes f,,ijden ,
petits fragments , en petite: pieces ; d.rer
pen a pen en coupant; fig. van den cud,
dien mcn tot zijne gewone bezigheden noodig heat, retrancher ses heures. 1k kan
gcen oogenblik van mijnen rijd—, :nes occu.
potions ne me laissent pas un moment.
Affnippering, y r. action de couper par petits morceaux ,, etc.
Affnoeijen, b. w. (ik fnoeide af, heb afg,efnoeid , ebrancher, elaguer des arbres,
zie Snoeijen. —, ten einde toe fnoeijen, achever, finir d'ibrancher, etc. (in dezen
o. w.
laatflen zin ook :
Affnoeijer , m. hootofnoeijer,, celui qui Oran.
che, elagueur.
Affnoeijing, yr. ebranchement.
Affnoeifel, o. afgefnoeide , afgekapte boomtakken , des branches toupees.
Affnuiten , b. w. (ik fnoot af, heb afgefnoten), door fnuiten affcheiden, titer, enle.
ver en mouchant. Gij hebt de kaars te
veel afgefnoten, you: aver mouths la
chandelle trop bets.
Affimiter, m. celui qui cite en mouchant.
Affnuiting, vr. action d'her en mouchant.
Affnuitfel , o. fnuittel, mouchure, f.
Affollen, b. w. (ik folde af, heb afgefold),
iemand door gooijen en rollen vermoeijen,
fatiguer q. q. en le jetant et roulant.
Affpanen , b. w. (ik fpaande af, heb afgefpaand), door fpanen , (met eene fpaan
fpitten) afzonderen, her du beurre, prat:dre du beurre dans un tonneau avec sine
cuiller de Bois.
.Affpannen, b. w. (ik fpande af, heb afgefpand), ontfpannen, hetgeen ilijf gefpannen
is, zijne fpanning benemen, loimaken,
cher, reldcher, detendre, ce qui itoit
tendu. Eenen boog—, dibander un arc.
debander un
—Denhav pistol—,
uitfpannen (van paarden) depistolet.
De
koetfier
heeft
de
paarden
reeds
teler.
afgefpannen , le cocher a dija deteld les
chevaux. Osfen , her ou lever le
joug anx boeufs.—, met fpannen meten ,
mesurer par empans.
Affpanner, m. ontfpanner, uitfpanner, celui
qui ddbande, detelle.
Affpanning, yr. actionide debander, de deteler.
, b. w. (ik fpectte af, heb afgefpeet),
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van het fpit doen zie Affpitten, in de
laatfie beteek.
Affpiegelen , b. w. (ik fpiegelde af, heb afgefpiegeld) , de gedaante eener zaak in eenen fpiegel, of als in eenen fpiegel, vertoonen, reflechir dans, on comme dans un
miroir. Het beekje fpiegelde de wolken,
af, le ruisseau reflechissoit les nuages.
Affpiegeling, yr. action de refiechir,, etc.
Affpijzen , o. w. (ik fpijsde af, heb afgefpijsd), het fpijzen eindigen, ophonden te
fpijzen , finir un repas. zullen aan.
fonds afgefpijsd hebben , nous aurons fini
le repas tout d l'heure.
Affpinnen, b. w. (ik fpon af, heb afgefpon.
nen), door fpinnen afzonderen, titer en
filant. —, ten einde fpinnen,achever,finir
de filer; fpr. w. Die dat fpel gerokkend
heeft, moge het ook —, (die het begonnen
heeft, moge bet eindigen,) pie celui qui
a commence cette besogne, l'achb y e aus•si ; qui fait la faute, la bolt.
Affpitten, b. w (ik fpitte af, heb afgefpit),
door fpitten afzonderen, enlever, couper
avec la biche. —,ten einde fpitten, ache..
ver, finir de hither.— , van het fpit doen,
prendre de la broche.
Affplijten, b. w. (ik fpleet af, heb afgefple.ten), door fplijten afzonderen , separer en
fendant.—, o. w. (met Zijn), door fplijten
afgezonderd worden, se separer, se des.cher en se fondant, se fendre, se rompre , s'eclater. Een groot fink fpleet van
de tafel af, un grand nsorceau de la ta.
ble se detacha en se fendant.
Affplijting, yr. action de se ditacher en se
fendant, etc.
Affplinteren , b. w. (ik fplinterde af, heb afgefplinterd), door fplinteren afzonderen,
titer par petites pieces, separer en erevassant. o. W. (met Zijn), fplinteren
en afvallen, se crevasses et tomber par
petites pieces. De tafel fpliutert overal af,
la table se crevasse par tout et tombs
par petite: pieces.
Affplintering, yr. action de se crevasser, etc.
Affpoelen, b. w. (ik fpoelde af, heb afge.
fpoeld), door fpoelen affcheiden, emporter,
entrainer (par le courant de Peau). De
zee fpoelt aanhoudend land af, la met em.
porte , enleve, entraine continuellement
de la terre; fig. De zorgen in een glaas•
je noyer son chagrin dans on verve do
vin.—, door 4 oelen reinigen ,rincer, la.
ver dans l'eau. De glazen — ,(uitfpoelen ,)
rincer les verres. , losfpoelen, afkab.
belen , van nand of aarde, aan den voet van
eenen muur of paaj door het water, degra.
voyer. Het water heeft den grond van de.
zen muur af of losgefpoeld , Peau a diravoye ce toffen , zijde , wanneer zal nit
de verw komen , (uitfpoelen ,) reviquer,
degorger des itoffes, de la sole. —, a. w.
(met Zijn), door fpoelen afgefcheiden wore
den , etre emporti par le courant de
/'eau. — , (met Hebben),bij wevers, ache.
ver ou finir de bobiner.
Affpoeling, yr. door bet water veroorzaakt,
door afkabbeling, losfpoeling van onder eenen muur, enz., degravoiment,
—
reiniging, nettoiement, ns. etc.
Affpraak, m. mondelinge overeenkomst met,
belofte aan iemand, convention, promesse
verbale. 1k boucle mij aan ooze je
&en Liens k noire conveotion.

Affpreken , b. w. (ik fprak af, bet) afgefpro.
ken), eene mondelinge overeenkomst met
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half afee eftampt , la mortier est deja rise a
iemand trefFen convenir d'une chose avec
inoitie 4 force de piler. —, ten einde toe
q. q., la concerter ,arreter verbalement,
ftampen ophouden met dampen, fair de
se donner le mot. Zij bebben met elkander
ils
sont
convenus,
piler.
te
doen
,
afgefproken het
ils se sont donne le mot entr'eux de le Affland , m. gelegenheid der eene plants van de
faire. lk heb met hem afgefproken u te
andere verte , distance , f. eloignements
komen zien , je me s,is concerto avec lui
De — van doze twee fteden is niet groot,
de von: rendre visite. Zich — wed. w.
la distance de ces deux villes n'est pas
grande. De — (of verte) van once huizen
zich door veel fpreken vermoeijen 7 se fati•
guer en parlant trop.
belet ons,lkander dikwijls te komen beAffpringen , o. w. (ik fprong af, ben afge
zoeken, l 'eloignement de nos maisons nous
fprongen), naar beneden fpringen, Sauter
empiche de nous voir souvent • fig. underde haut en bas. Hij fprong van den muur
fcheid in aanzien , magt of waarcle
' , distanaf, it sauta de la muraille. Van het
ce ,f. Gij moet den — tusfchen u en mij in het
paard — descendre du cheval d'un sent.—,
oog !louden, it faut considerer la distanzich met eenen fprong, van lets verwijdece qu'll y a de vous a moi. Men moet hens
ren. De haas is van den weg afgefprongen,
op eenen houden , (niet toelaten tot gemeenzaamheid), it fate le tenir u distanle lievre a quitte le chemin. —, met eene
ce. — doen (overgeven , laten varen, ofnelle vaart van lets verwijderd worden. De
bijl is van den fleel afgefprongen , la man verlaten), ceder, faire cession, abandonner, desister. Van eene nalatenschap
che s'est detached de la cognee. aan
doen , abandonner une succession, etc.
ilukken fpringen en afvaleen , met fchiliers
afvallen , s'eclater, se detacher de la surVan eene regtszaak, disistement. Hij heeft
face par &lats. Het vernis fpringt af,
gedaan, it a fait
van verdere aanfpraak
le vernis ?eclat. De fnaar is afgefpronon donne son ddsistement. vrijwillige
gen, la cor ,fe est sautee; fig. zich van
nederlegging van eene heerfchappij , abdication, f. — doen van eene kroon, abdis
lets verwijderen , en tot iets anders bepalen ,
quer une couronne. doen (bij regtsg.)
changer de propos,de resolution, d'avis,
van iets tot voordeel van eenen anderen ,
s'icarter de son sujet.
Hij fpriugt tcldiatissemenr. De — zijner goederen aan
kens van zijn onderwerp af, il change
ziene kinderen-, le devétissement de- ses
tout moment de propos, etc. Onze reis
biens en favour de ses enfants. De veris al weder afgefprongen , notre voyage
ite of hoogfte — eens hemelligchaams van
est de nouveau di fore. o. w. (met Hebde garde, (bij de fterrek.) apogee , en de
ben. ) Zij hebben meer dan een nut op en
kortfle perigee, f. De maan is op hoar'
afgefprongen, ils out sauté de haut en
hoogilen, verften — van de aarde , la tubas et de bas en haut plus d'une heure.
ne est apogee. —, tusfchenruitnte (in de
Afflaan , o. w (ik ftond af, heb afgeftaan),
bouwk.) espacement. De — der paten is
van iets verwijderd of afgezonderd ftaan
niet groot genoeg, l'espacement des poteaux
etre eloigne , situe a quelque distance.
n'est pas assez grand.
De Joel ftaat niet ver genoeg van de tafel
af, la chaise n'est pas assez eloignee, Afftappen , o. w. (ik ftapte af, ben afgeflapr),
naar beneden ftappen , descendre,
distance, de la table. De ladder ftaat te
terre. Hij ftapre van den ftoep af,
ver van den muur al, Pechelle a trop de
pied
descendit du person et tornen viel
pied de la muraille. aflaten , affland
5 afzien , toegeven, laten varen, se
doen , niet voortzetten , laten varen, renonbolt; fig.
desister, ceder. Ten uwen gevalle cal ik
cer 4, se desister, se departir ; se de.
van mijn regt —, pour Pamour de vous,
porter, se defaire. H;j ftaat van den koop
je me desisterai de mon droit, je -eons
af, it desiste du marche. Hij heeft van
cederai mon droit. Laat ons daarvan —,
zijne aanfpraak afgeft Ian , (daar van affland
(niet meer daarvan fpreken ,) brisons la-desgedaan) , ii s'est deporte de sa pretention.
sus, n'en parlous plus.
Hij ftaat of van , (laat varen) , de erfenis
van zijnen oom , ii renonce a la succes- Affteken , b. w. (ik flak af, heb afgeftoken),
naar beneden, van, de hoogte naar de laagte
sion de son oncle. —, b. w. lemand iets
brengen. Een voer hooi descendre une
afitaan, (het hem overlaten.) lk 11a mijn
charge de foin. Zijnen vijand van het
aandeel of aan den armen jongen, j'en quitIk
enlever son ennemi de dessus le
paard
te ma quote-part a ce pauvre garcon.
cheval.—, met fteken afzonderen. De aarheb hem mijn beste paard afgettaan, je lui
de met eene fpade
doer, enlever la terai cede mon meilleur cheval,
re avec une beche. Een dier de keel —,
Afftammeling , m. en y r. descendant , e.
egorger un lui couper la gor.
ftamde af, ben afgeAftlammen , o. w.
ge. — aftappen, afleiden, overfteken, (bij
itamd) afkomflig zijn, descendre,être isde wijnk.) ken vat wijo , percer du yin
su e. De Frantchen ftammen van de oude
pour le mettle dans une autre piece,
Duitfchers af, les Franc,fas descendent des
transvaser, soutirer. een paard de
Germains. Z%j /taint van koninklijken
hoef (bij de hoeffm.) parer le pied d'un
bloede af, elle est issuedu sang royal.— ,
cheval. Een link gefchut —, tires une
van woorden , deriver. bit is een woord , dat
pfece de canon. —, met fteken afgraven,
nit het Grieksch afftamt , ( uit het Grieksch
afteekenen. Eene legerplaats —, tracer ott
afkomilig is), c'est unmet derive du grec.
marquer un camp. —, afteekenen , (timAfitamming, vr. of komft. origine. — woorde.
merhout) tot het behakken , piper, amaiafleiding, (in de fpr. k.) ddrivation,etymogo it le boil; fig. afnemen en dus vermin.
logic.
deren 2 diminuer,, en prendre. lk kan van
Afitampen b. w. (ik ftampte af, heb afge..
je ne puis plus
mijne bezittingen niets
flampt) , door dampen afzonderen , separer
fchoonrien prendre sur mes biens.
en pilant. Hij flampte een flak van den
heid van de eene doer de leelijkheid van de
fleen af, i1 separa en pilant un morceau
7 la beaute de Tune,
andere te beter
de la pierce. —, door llampen verflijten,
donne du relief 4 la laideur de l'autre,
user a farce de piler. De vijzel is reeds
Een
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tiller.
o.
met floken ophouden,
Een touW-, (zeew.) defrapper, demarier
nir d'attiser.
quelque cordage.-(de loef) gagner le vent,
q. q. Afftoking, vr. action d'attiser skgsamment.
passer au vent; fig. donner le pion
o. W. (met Zijn), van vaartufgen , van land Afftompen , b. w. (ik ftompte af, heb afge
ftompt), flomp makes, emousser, titer la
enz. fteken,, parts,, s'eloigner de terre,
pointe.
afkappen , boomen, receper,
deriver, s'alarguer. De fchuit fteekt af,
des arbres.
la
barque
part.
Zoo
dra
bet
zie Verminken.
(vertrekt .)
fchip van den oever was afgefloken , des que Afftooten , b w. (ik filet af, heb afgeftooten), van boven ftooten, pousser de haut
le vaisseau eut derive. Met de floep -,
en bas. —, met eenen (toot verwijderen,
(van boord gaan,)pousser le canot.-,(met
p
,
tra
contraster,
faire
sauter. Hij Met hem van de trapHebben), van kleuren,
pen af, ii le poussa en bas de Pescalier;
cher. Het geel fteekt fchoon af tegen het
it lui fit sauter les digres. Len fchip van
blaauw le jaune contraste agreablement
pousser en vaisseau du ri.
den oever
avec le bleu. Deze kleuren fteken to flerk
,,age. -, met eenen (toot affcheiden,
af, ces couleurs tranchent crop; fig. [let
eene fteekt ver af bij het andere, it y a
zonderen , rompre, abattre. De os heeft
zijne horens afgeftooten , le boeuf s'est
grande difference de Pun ti Pautre. Van
rompu les corner, s'est ecorne 4 force de
se
defendre
a
coups
d'eaiweren
,
zich
empousser. Een fink van den muur
pee, parer un coup.
porter du mur (en donnant contre,) Den
Affleke r,, in. celui qui transvase quelque
bal van den band -, (affpelen , op het bil.
liguide; qui trace ou marque un camp,
jart), decoller la bine; fig. fpr. w. Als
Afft ek en
etc.; zie Affteken.
men hem maar met gezag weet
behandeAffteking, vr. vertrek van een vaartuig , depart
len, zal hij zijne horens wel
van
eene
legerplaats,
(handeld'un bateau , en. -,
baarder, toegevender worden), on n'a
tracement d'un camp, m. etc., zie Afle mener un pen 4 la baguette, et it
fteken.
s'apprivoisera; tl mettra de l'eau dans
Afftelen , b. w. (ik ftal af, heb afgefiolen)
son
vin; it jetera sa gourme, etc.
,
voler,
ravir.
Men
derober,
ontftelen,
celui qui pousse de haut en
heeft mij tiers guldens afgeftolen , on m'a Afftooter,
bas, etc.
vole dix florins.
yr.
action de pousser de haut en
Afftellen , b. w. (ik flelde af , heb afgefleld), Afftooting,
bas , etc.
op eenen affland flellen , mettre a quelque
Afftorten , b. w. (ik ftortte af, heb afgezie Alzetten Affchaffen.
ftort), naar beneden werpen , naar beneden
.Affteller, m. zie Afzetter.
ftorten , jeter , pousser de haut en has,
placer
a
quelque
action
de
Afftelling , yr.
o. w. (met Zijn), naar beprecipiter.
dis ta nce, etc.
neden vallen, afvallen, tomber de haut en
Afftemmen , b. w. (ik ftemde af, heb afge •
bas,
se
precipiter.
verwerpen
,
flemd), door of bij stemming
o. w. Afftorting , vr., Afftooting.
rejeter a la pluralite des voix.
als : De raad heeft nog niet geheel afge. Affiraffen , b. w. (ik ftrafte af, heb afge..
firth), behoorlijk ftraffen , chatier, pufiemd , sous les membres n'ont pas encore
nir, faire subir one legre punition;
donne leer
infliger tin chatiment convenable. Zich
Affterven, o. w. (ik ftorf af, ben afgefloryen), door den dood van jets afgefcheiden laten -, recevoir la punition convenable
worden, mourir. Zijne ouders zijn hem Afftraffing, vr. cluitiment ,m.legàrepunition.
afgeftorven, ii a perdu ses parents dans Afftralen , o. w. (ik ftraalde af, heb afgefiraald) , met ftralen affchijnen , rayonner,
un bas age ; fig. zich voor altoos van sets
darder des rayons, resplendir.
affcheiden, geen guvoel meer van en voor
Afftraling,
vr. splendeur, lueur, lundere
Der
wereld
,
der
zonde
jets hebben.
que les rayons repandent, f. refleehissemourir au monde , au peehef.-, afnemen ,
ment, m.
verminderen , diminuer, se refroidir. Het
fchijnt dat onze vriendfchap affterft, it sem- Afftrijden , b. en o. w. (ik ftreed af, heb
gefireden), ten einde toe ftrijden, finir de
ble que notre amitie se refroidisse, didisputer, etc. De itrijd is afgeftreden, la
minue.
Mite est finie. -, door ftrijden verflijten.
Affterven, o. Affterving,, vr. mort, f. de.
De afgeftredene zwaarden, les glaives
ces, .m. Voor mijn affterven , avant ma
mousses par le combat. -, door ftrijden
more zie Overlijden, Dood.
krachteloos maken , als: Zich -, se fatiAfflijgen , o. w. (ik iteeg af, ben afgefte.
guer a force de combattre,
gen) , af klimmen, descendre. Van het
paard-,descendre du cheval , mettre pied Afftrijken , b. w. (ik ftreek af, heb afgefireken), door ftrijken afzonderen, affcheiden,
terre. Bij iemand — en intreden, descendre chez q. q. et.y entrer.
abaisser, mettre bas, etc. Een kind de
broek , mettre bas la culotte .4 en enAfftijging, m. descente f. De - van dezen
bergis gevaarlijk , la descente de cetie mon.
fans. -, door ftrijken de oppervlakte wegnemen. De maat - racier, ou rader la
tagne est dangererise.
mesure. De zalf van de pleister -, enleAM.:Alen ,
w. (ik ftofte af, heb afgefloft),
het flof aFvegen , epousseter, enlever,9 drer
ver l'onguent de l'emplatre. De zeilen—,
la poussi ere housser,, epoudrer. Buis(ftrijken), baisser,,caler les voiles. —, (bij
ra nd'—, (afvegen,) housser des meubles. flrijkfters enz.) alles ftrijken. Het linnen-,
repasser tout le lingo , o. w. (met Zijn)
Stof (of borftel) dezen role. good af, epotts.
sez, epoudrez biers cet habit. Stof mijne
been gaan, ik ftrijk af (ga ftrijken), je file,
hoeken wat af, epoudrezun peu mes livres ,
je m'esquive.
, ten einde toe ftrijken,
6tez on pen la poussihre de uses livres.
achever ou finir de repasser.
yr.
action d'epouss3ter,,etc.
Afitoffing,
Affiroomen , o. w. (ik ftroomde af, ben afAfftoken, b. w. (ik ftookte af, heb afgegeftroomd) , door den ftroom afgedreven
ftookt), ten einde floken , flair d'alluworden , descendre , couler en bas, denser, d'attiser de feu, achever de dis.
couler. —, b. w. door ftroomen aiicheiden,
at-
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afzondereft enlever, emportsr en sou.
lant.
Afftroopen, b. w. (ik ftroopte af, heb afgeitroopt), door ftroopen afzonderen , scorcher, titer, enlever la peau. Eenen aal
(het vel)- , scorcher une anguille. —, het
vel of haven ( bij de wondh.), excorier
fig. Het land —, (plunderen ,) ravager,
piller, saccager le pays.
ecorcheur; pilleur, etc.
Afftrooper,
lifitrooping, vr. action d'ecorcher, de pii.
ler,, etc.
Afftrijking, yr. action d'abaisser, fete. —,
zie Afitrijken.
Affluiten , o. w. (ik ftuitte af, ben afgeffuit),
terug ftuiten, rebondir, rejaillir,, sur.
De hal fluicte op den paal af, la balle re.
jaillit sur le pieu; fig. aankomen. Se di.
charger de g. ch. sur q., se reposer sur.
1k zal het op hem laten je m'en dd.
chargerai sur lui.
Afauiting, yr. rejaillissement, rebondissement, tn.
Afauiven, o. (ik Hoof af', ben afgeftoyen), wegfluiven , door ftuiven verwijderd
worden, titre enlevd, emporte par le vent
(en parlant de la poussiere ou du sable.)
lk zag het zand van den berg —, je vis le
sable de la montagne emporte par le
vent; fig. wegfnellen , zich fchielijk, als
wegftuivende, verwijderen, sortir, descendre promptement ou brusquement. Hij
floor van de kamer at, it sortit brusqueniece de la chambre. (vent.
Affluiving, yr. action d'itre emporte par le
Affturen, b. w. (ik ftuurde af, heb afgeftuurd) , (zeew,) door fturen verwijderen,
af houden , eloigner d'une certaine direction. —, afzenden , afvaardigen, depicher,
expedier, envoyer.
Affullen , o. w. (ik fulde af, ben afgefuld),
glister en bas , zie Afg!ippcn.
Aftafelen ,o. w.(ik tafelde af, heb afgetafeld),
terminer,, finir un repas , zie Affpijzen.
Aftakelen, b. w. (ik takelde af, heb afgetakeld), zie Onttakelen.
.Aftakeling, zie Unttakeling.
Aftappen, b. w. (ik tapte af, heb afgetapt),
eene vloeiaof door middel van eenen kraan ,
eenen tap, eene pijp of eenen koker, laten
ailoopen , tirer. Wijn , bier —, tirer du
vin, de la biere. Willi in flesschen —,
mettre du vie en bouteilles. —, over
tappen van het eene vat in het andere, sou•
saigner un
tirer; fig. Eene gracht
fosse, faire dcouler Peale d'un fosse, vileer. Iemand bloed , tirer du sang 4
q. q. le saigner. Iemand ce veel bloed —,
epuiser q. q. de sang. Iemand het water—,
(bij de wondh.), faire la ponction 4 un
hydropique.
Aftapper, m. celui qui tire du yin , tireur
de yin, etc., zie Aftappen.
Aftapping, vr. action de tirer du vie d'un
vaisseau, etc. afbotteling van wijn in
flesfchen , barillage,
Aftornen , b W. (ik tarnde af, heb afgetarnd),
door tarnen afzonderen , ddcoudre , titer en
ddcousant.
Afteekenaar, tn. dessinateur.
Afteekenen , b. w. (ik teekende af, heb afges
teekend), de gedaante eener zaak, door
teekenen, aanduiden, af bee/den, marquer,
dessitracer , dessiner. Eene bloem
ner utte flour. Eene legerplaats (affteken,) marquer, tracer en camp. Het
bloeraperk is afgeteekeud, (afgefchetst,) le
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parterre est trace. Met potlood, teek-eno
krijt
dessiner au crayon. Iemand near
het leven
firer q, q. au vif, d'aprer
la nature, peindre au nature!. (timmerhout) tot het behakken, piquer le heir.
—, met de big flaan (bti, tim.nerl,), triagler.—, b. en o. w. ten, einde teekenen,a•
chever de dessiner, achever.
Afteekening, yr. dessin, plan., ns. Dit is.
de —, (fchets,) van mijnen tuin, voila le
plan de mon jardin. De — eener legerplaats, le tracement d'un camp. De —,
(affchetfing) van een gebouw, enz., la delineation d'un bdtiment.
Afcellen, b. w. (ik telde af, heb afgeteld),_
door tellen afzonderen, affcheiden, comp.ter. Ik heb van dien zak vijfcig guldens af.
geteld , fat compte. et pris de ce sac ctn.
quante florins.—,ten einde toe tellen. Wij
hebben al het geld afgeteld , ions givens
comps, tout !argent qu'il y
de boekdr.) Een werk tot misdruk—, met•
tre un livre a la rame.
Afcelliug, vr. telling, action de compter.
Aftillen,b. w. (ik tilde af, heb afgetild), door
tillen aftigten , descendre , 'ter en soulevant.
Aftobbing, vr. action de se fatiguer, etc.
Afrobben, b. w. (ik tobde af, heb afgetond),
zich —, door veel haven en zwoegen afmat•
ten , s'epuiser, se fatiguer beaucoup
force de travailler.
Afcogt , m.retraite,sortie ,f Den—van een,
leger than of blazen , battre ou sonner la
retraite d'une armee.
Aftonnen , b. w. ik tonde af, heb afgetond),
(zeew.) marquer une passe avec des balises,
Aftoppen , b. w. (ik topte at, heb afgetopt),
de toppen van iets afflaan. Eenen boom—,
ecimer un arbre
Aftornen, b. w. (1k tornde af, heb afgecornd) , zie Aftornen.
Aftouwen, b. w. (ik touwde af, heb afge.
touwd), leer bereiden , leer touwen, prepa.
rer,, corroyer un cuir ; fig. afflaan , met een'
touw rosfen, Tosser ,dtriller d'une cords.
Aftrappen , b. w. (ik trapte af, heb afge•
traps), naar beneden trappen, fchoppen,
faire descendre A coups de pied. Hij trap.
to hem van de trappen af, it le fit demon.
dre A coups de pied de Pescalier. —,
door trappen en fchoppen verwijderen,
ioigner a coups de pied. Hij heeft den,
hond van zich afgetrapt, it a eloigne is
shier a coups de pied. o. w. (met
Zijn), aftreden , afflappen. Van den ftoep—,
descendre du perron. —, (met Hebben),
zich met trappen verweren. Hij heeft woe.
dend van zich afgetrapt, it a donne fu..
rieusement des coups de pied en s'eloig.
rant. — ten einde toe trappen , acheyer de
fouler. Zij moeten eerst de turf —,
fact qu'ils achevent do fouler ks tour.
bes auparavant.
Afcred, tn. descents, march°, f. digre, m.
Aftreden, b. w. (ik trad af, heb afgetreden),
door treden affcheiden, ditacher, separer,
en marchant. , door treden merken
afmeten , mesurer , marquer, par des
pas. o. w. (met Zijn) , afftijgen, descendre. Ik zie hem van den berg—, je is
vois descendre de la montagne. Van den
wagers, descendre de voiture. zich
tredende verwijderen, se ditourner ors s'ecarter. Hij trad van den weg af, it se
detourna du chemin ; fig. Zij zijn van het
pad der deugd afgetreden, silos se sent i.
earths du chemin de la vertu. —, van
een
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,een anibt, enz., afftand doen, quitter, se
dre avec tin 4-tout; fig. Iemand , (hen/
roarer, resigner, se demestre, sortir.
met harde tegenredenen bejegenen, afzet.
Hij is van dit ambt afgetreden , (heeft er aften, duchtig de waarheid zeggen , den
thud van gedaan,)i/ a resigne cette charge.
mond itoppen), rembarrer q. q. ; relancer,
Aftreding, vr. action de mesurer par des
river le clots a q. q.; lui parler des grospas ; fig. cession, resignation, retraite.
ses dents ; lui parler a la barrette , etc.
Aftrek, m vertier, debit, m. Waite, f.
Hij fprak kwaad van u, maar ik heb hem.
Die waren hebben weinig, veel
, ces artiwel afgetroefd , (den mond getiopt
door.
gehaa.d,) it parloit vial de ,ous ,mais jet
Cill sons. de mauvais ,de bon debit, fn.-,
dihetgeen van jets afgetrokken worat ,
i'ai bite rembarri, relance,
duction, f. rabais, tn. (bij de koopl.) ta- Aftroggelen , b. w. (ik troggelde af, heb
re, f. De erfenis bedraagt een half milgetroggeld), door bedrog of vleijerij,tracha
lioen na
der fchulden , la succession
ten to verkrijgen, escroquer,, obtenir 4
tnonte rI un demi million, deduction fai- force de frauder en de flatter , d'imperte des dettes.-, (in het faraofPel) , tailtunitis ou en mendiant ; travailler 4 dem
le,
pother un compagnon.
Aftrekken, b.
(ik trok af, heb afgetrok- Aftroggeling , vr. action de ,etc. zie Aftrog.
ken), door trekken van iets afzonderen , tigelen.
rer, arracher , depeuiller. Hij trok den Aftrommelen , b. w. (ik trommelde af, heb
ring van haren vin g er, it Lira la bague de
afgetrommeld), bij trommelflag bekend ma.
son doigt. Een dier bet vel-, (afhalen ,)
ken, publier au son du tambour.
arracher la peau,icorcher. Eenen haas - Afrrommen, b. w. (ik tromde af, heb afgeEen geladen ge.
dipouiller un
tromd ,) zie Aftrommelen.
weer -, (het fchot uit den loop trekken), Aftrompen, b. w. (ik trompte af, heb afge.
decharger une arme a feu , c'est - 4 .dire,
trompt,) zie Aftrompetten.
en titer la charge avec un tire - bourre; Aftrompetten, b w. (ik trompette af, heb at.
fig. Iemand het masker -, (afligten), argctrompet) , bij trompetgefcbal bekend
rather le masque 41 q. g., le demasguer.
ken , publier a son de trompe.
De hand van iemand —, abandonner q. q., Aftroonen, b. w. (ik troonde af, heb afge•
ne plus l'assister. Zijn hart is van haar
troond), v!elende verzoeken , door vleijen
afgetrokken, ii n'a plus d'affection pour
verkrijgen, obtenir en flattens, en cajoelle. Iemand van zijne overdenkingen
lant. De kalanten van eenen koopman
distraire q. q. de ses meditations. Hij
(aftrekken ,) debaucher les chalands d'un
trok hem van zijn voornemen af, i/ le demarchand, ou ddsachalander un mar.
tourna de son dessein.-, afkorten van een
chand.
zeker getal, gewigt enz., soustraire, ra- Aftroonitig, vr. action d'obtenir en flattant.
battre, stature, escompter, precompter, Aftuimelen, o. w. (ik tuimelde af, ben afgeimputer. Iemand aijne kalanten
(aftrootuimeld), tuimelende naar beneden vallen
men odechalander,disaehalander q. q., d culbuter , tomber de haul en bas , en cuibisucher les chalands de q. q.
butant.
gii moet de
kleine fom van de groote - , ilfaut soustrai- Aftuimeling, vr. action de tomber, tonsbade.
re la petite somme de la grande. Ik zal het u Aftuineu, b. w. (ik tuinde af, heb afgetuind),
op uwe rekening-, (afkorten,) le von: le raafheinen , enclorre , entourer , environbattrai sur votre conspte. Trek van de font
ner d'une haie, separer par une haie.
af de duizend gulden , die gij ontvangen hebt, Aftuining, y r. en;los, m. action d'entourer
.(brengt dezelve in rekening),precompte g sur
d'une haie, chlture.
la somous les faille florins que vows avez Afvaardigen , b. w. (tk vaardigde af, heb affocus. -, afichrijven, imputer, (bij 't
gevaardigd), geheel vaardig maker en af.
nant. w.) men moet de betalingen , die een
zenden , depécher, expedier,, envoyer.
fehuldenaar doet , van die fchulden , die
Eenen bode - , depecher un courier. Ee
hem het meest tot last zijn , it faut impunen brief, een fchip
expidier une letter les payments que fait un debiteur,
ire, un vaisseau,
sur les dettes , qui lui sent le plus a Afvaardiger, m. celui qui depeche, qui ex•
charge. Wiin, bier -, tirer du via a
pedie.
alai r, zie Aftappen. -, (bij boekdr.) , proef- (Afeaardiging , y r. afzending , expedition, defirer des ipreuves.
bladen
(bij a- 1 putation, f. envoi ,
poth.), laten trekken , infuser, mettre , Afvaardigiter , vr. cello qui depiche, ex•
tramper une drogue dans quelque liqueur,
pedie.
nfin que la liqueur en retire le sue. In Afvaarc, m. van een fchip, (zeew.) partan.
de redeneerkunde, is het verled. deelwoord.
ce , zie Vertrek.
Afgetrokken , gebruikelijk voor in gedachten Afvagen, b. w. (ik vaagde af, heb afgeafgezonderd, diepzinnig, abssrait, e. - ,
vaagd) , zie Afvegen.
o. w. (met Zijn) zicb verwijderen , wegtrek- Afval, so. het vallen van de hoogte naar de
ken. De vijand is van de flad afgetrokken ,
laagte , chute f. De - der bladeren,
l'ennemi s'est retire de devant la vale,
der waterers, la chute des feuilles, des eaux.
a fait la retraite.
\tan de wacht
_, van takken, vruchten, door den wind van
relever la garde, descendre la garde,
de boomen afgewaaid , abattures ,f. pl.
De thee is afgetrokken, le the n'est plus
—, bij verfcheidene werk ieden
hetgeen
bon.
van hun werk afvalt , f. als: (bij vleeschh.)
Aftrekking , y r. rabais , m t. deduction, sou*
ttepailles, In. tripes, entrailles, f.
straction.
verftrooijing van gedachten ,
otnloop, (als het hart, de milt, de lever,
abstraction.
de long van een dier,) fressure,f. -, van
Aftrekfel, 0. (bij de apoth.), infusion, diegraven, issues. - van bout, fleen op eene
tillation,f. Een - van rabarber,, une infowerf, decombres et vaidances d'un chansion de rnubarbe.
tier, d'un atelier de construction.-, (1)4
Aftroeven , b. w. (ik troefde af, heb afgetimmerl.) krullen, fpaanders, raclures, f.
troefd), (in het kaartfpel), wiper ou prencopeaux,
—, van gevogeite, abatis,
m.
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-, (IA jagers ,) van wild, dat men
que partira tout Pheure.
, naar be.
den honden te vreten geeft , curee,f.
(bij
neden varen, descendre une riviere. Zij
de kleederm.) affnijdfei, levee,
, van
voeren den Rijn af its descendirent le
floffen, blik , enz., retailles,
-, van
Rhin.
leder, rognure, f.
van onrijpe drui- Afvechten , b. w. (ik vocbt af, heb afgevoch.
, van eten , overgefehoven, couture, f.
ten) , vechtende af keeren , repous ser ou
ten van de tafel , reliefs, restes, m. pl.
deteurner en se battant, en battant.
fig. het afvallen of verzaken van trouw
Wij vochten den vijand dapper af, nous
repousaimes en battant courageusement
en geloof, van eene godsdienst, aposta.
verlaten van eene partij, defersie, f.
l'ennetni. Zich , (zich moede vechten,)se
lion, f,
laser a force de combattre.
Afvallen , b. w. (ik viel af, heb afgevallen), Afvegen , b. w, (ik veegde af , heb afge.
door vallen of onder het vallen atzonderen ,
veegd), door vegen afftoffen, afzonderen,
sparer en tombant ,detacher. Llij had zijerer to pous,iere de dessus de q. ch., es.
sayer, housser. Veeg het flof van de boenen Deus haast afgevallen , it apensd se casken af, dtez la poussiere des livres.
ser le nez en tombant. -, o. w. (met Zijn),
,
door vegen rein gen. De tafel
van boven near beneden vallen , Comber de
(boenen
,)
De
leidekker
viel
boven
frotter la table. - met eenen
haut en bas, etc.
borftel of fchuijer , nettoyer avec des
van hct dak af, le couvreur tomboit du
Grosses ou vergettes.
haut du 'alt. De vruchten zijn af'gevalafborttelen ten
einde toe vegen , achever de housser, de
len , les fruits sont tombis. De vorst heeft
de bloefems der abrikozen does —, la gevergeter, etc.
lde a defleuri les abrieots ; fig. Uw mantel Afveger,
celui qui lite la poussiere de
votre manteau se detache; fig. in
valt
af,
dessus de I. ch., qui nettoie en fret.
krachten en gezondheid atnemen. Hij be- j tans, etc.
gint af te vallen ,(wordtzwak,) it cowmen * Afveging, vr. action de nettoyer en fret*
ce d dechoir, a maigrit, a amaigrir, a
tart, etc.
diminuer. -, in achting dalen. Die man Afvergen, b. w. (ik verge af, heb afge.
vergd), afvorderen, afeifchen, exiger,,de.
is veel bij mij afgevallen , cet homme eat
bien dechu de son credit aupres de moi;
mender instamn2ent.
je n'ai plus si bonne opinion de cet hem. Afverven, b. en o. w. (ik verfde af, heb
in
betrekkelijke
geverfd,)
zie Afverwen.
me qu'auparavant. -,
waarde verminderen, Deze wijn valt bij den Afverwen, b. w. (ik verwde af, heb afgeverwd), ten einde verwen. lk zal deze
anderen te veel af, on ne trouve plus ce
deur eerst
voor dat ik henen ga, je
y in bon apres l'autre ; on trouve ce vie
nirai , j'ac i2everai de peindre cette porte
moles bon quo l'autre. —, van het geavant de partir. —, de laatfte kleur aan
loof,, zulks verzaken , apostasier, abjueene flofgeven, dormer la derniere couleur
rer,, renoncer , renier sa foi , sa rd.
iz une etoffe.
(zeew.), afdrijven van een fchip ,
o. w. de verw los later,
ligion.
afgeven , L acher en se dechargeant ; Lacher
de ftreek verlaten, deriver, etre emportd
la couleur,, la teinture ; zie Afgeven.
par le vent ou par le courant. -, van zij.
nen vorst , van eene partij , abandonner un Aivillen, b. w. (ik vilde af, heb afgevild),
door villen afzonderen, dcorcher, enlever
prince , le parti auquel on est attaché,
la peau.
Afvallig , b. n. oproerig, revolti , e , rebel.
Afvijlen', b. w. (ik vijlde af, heb afgevijld),
le,
le
i n fidele .
door
vijlen afzonderen, limer,, liter, enler.
afgevallene
van
eene
en y
Afvallige ,
ver avec la lime. - , (bij de muntw.) De
godsdienst, apostate renegat,e, celui
munten tot op derzelver juiste gewigt
e
Celle
i
qu apostasz.-,
dcouaner.
Afvalligheid, vr. van eene godsdienst, apesAfvijling,
vr. action de liner, d'enlever,,
revolts.
oproerigheid,
e.
tasi
d'dter avec to lime.
(bij de muntw.)
Afvalling, yr. chafe. — aiwatering, ecou.
het afvijlen der muntftukken, om aan do.
lenient, m. -, wankoers , (zeew ), fausse
abazelve het regte gewigt te geven rajusta.
route. —, (onder het bijleggen),
ge , m.
van het water of van eene
tee.
Atvijilel , o. vijlfel, limaille , f.
vie r , waterval , cata t act e
rivier,
Afvangen , b. w. ( ik ving af, heb afgevangen), Afvisfchen, b. w. (ik vischte af , heb afge
vischt), zie Uitvisfchen.
, o. w. ten eindoor vangen wegnemen , liter en prenant ,
de visfchen, achever, finir de pdcher.
'rendre. —, door vangen den regtmatigen
bezitter onttrekken , attraper , prendre. Afvleijen , b. w. ( ik vleide af, heb atgevleid),
door vieijen iets verkrijgen, obtenir q. ch.
ilij heeft mij twee duiven afgevangen, it m'a
pris,deux pigeons, fig. of fpr. w. I emand ee •par flatterie.
ne vlieg —, (hem eene kans afkijken , den Atvliegen , o. w. (ik vloog af, ben afgevlo•
gen), zich vliegende verwijderen, wegviie.
voet ligten, verfchalken ,) supplanter q. q.
gen, s'envoler,, prendre son vol de qua-.
avec adresse, lui couper Pherbe sous les
que hauteur. De kraaijen vlogen van de
pie d:, leurrer q. q.
kerk af , les corneilles s'envolitrent de
Afvaren, b. w. (ik voer af, heb afgevaren),
Peglise; fig. , fchielijk afloopen, descendoor varen affcheiden , briser, &et- ou sidre en volant, precipitamment. Toen hij
parer en passant avec pelvis navire,
hem zag, vloog hij de trappen af', en le
etc. De (chipper heeft inijn roer afgeva
volant it descendit en volant, preciPi.
ren, le batelter a brisd mon gouvernail
tamment,
les degres. -, (met Fiebben),
en y heurtant avec son bdtiment. -,vaas : Op en , voter en haut et en bas.- ,
rende verwijdercn, partir en barque, etc.
b. w. vliegende afzonderen, als : Ve vogel
1k voer hem verre van de ftad af, je le me
heeft zich de vleugels afgevlogen, l'oiseau
nai (en barque) loin de la ville.-, o.
a
perdu les ailes 4 force de voler. De
partir
w. (met Zijn), varende vertrekken ,
hen heeft het Was van de tafel afgevlogen,
par eau; sortir du port ; mettre 4 la
la poule a vole contre le verre et l'a fait
"vile. De fchuit zal dadelijk -, la bar.
tom.
Gs
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tomber de la table ; la poule a fait tom.
ber le verre de la table en volant.
Afvlieten, o.w. (ik vloot af, ben afgevloten),
naar beneden vlieten , decouler,, scouter
en descendant. Het blood der helden vloot
den berg af, le sang des hdros couloit de
la montagne.
Afvlijmen , b. w. (ik vlijm 4 e af, heb afge.
vlijwd), met eene vlijm affnijden , cooper,
enlever avec tine lancette.
Afvloeijen , o. w. (ik vloeide af, ben afge.
vloeid) , zie Afdeeten.
Afvoederen , b. w. (ik voederde af, heb algevoederd) , zie Afvoeren in de eerfte bet.
Afvoerder, m. celui qui transporte des marchandises, etc.
Afvoering, y r. transport de marchandises,
etc.
Afvoeren, b. w. (ik voercle af, heb afgevoerd),
het gewoonlijk voeder geven , voeten. De
beesten donner a manger el des bestiaux , les nourrir entierement. —,
voering geheel afmaken , achever la doll•
blure, doubler entiirement (en habit).—,
van eene plaats wegvoeren , naar beneden
brengen.b.
Die koopgoederen
van den
Alwasichen,
w.worden
(ik
Rijn afgevoerd, ces marchandises sent
transpertdes en descendant le Rhin.
Koopwaren per as —, transporter des mar.
chandises par terra.
Afvorderen , b. w. (ik vorderde af, heb afgevordeid) , exiger,, demander ; zie Afeifchen.
demande, etc.; zie Afei.
Af:ordering ,
felting.
Af,ormen , b. w. (ik vormde heb afgevormd), lets in een week ligchaam drukken
of gieten , om hierin , door afdrukken of
afgieten, de zelfde gedaante over te bren,
gen, modeler, mouler. Deze beeldhouwer
vormt de figuren in was af, (boe r feert dezelve in was ,) ce sculpteur modèle les fi.
gores en cite. In pl:ister
(afgieten) ,
mauler en pleitre.
Afvragen , h. w. (ik vroeg en vraagde af,
heb afgevraagd), door vragen trachten te
vernemen of te bekomen , nitvragen , de
wander, questionner,, sender; fpr. w.
Zoo vraagt men den boeren de kunst af,
c'est ainsi qu'on sire des vers du nez
q. q.; folle demande, point de rdponse.
lemand bet hemd van het lijf , se sit de
q. q. qui nous demands lee plus menus
details de notre maniêre d'etre.
Afvraging, y r. demande,
Afvriezen, o. w. (het vroor af, is afgevroren en afgevrozen), door vriezen ziatt af
feheiden, etre emportd par la gelde.
(met Flebben), ophouden te vriezen, cep•
ser de geler.
Afvrijven, b. w. (ik vreef af, heb afgevre.
ven), zie Afwrijven.
Afvuren , b. w, (ik vuurde af, heb afge.
vuord), affchieten. 1 4 en fchietge weer —,
decharger one armed feu. —, o w. ten
.einde toe fchieten, vuren , achever , finir
de firer, (des coups de fusil , etc.); fig.
Hij heeft afgevoerd, c'en est fait de lui.
Afwaaijen , b w. woei en waaide af,
heb afgewaaid), door waaijen affcheiden ,
afzunderen. De wind heeft al de appelen
van den boom afgewaaid, le vent a enleve, abattu, fait tomber toutes les pommes de l'arbre. o. w. (met Zijn) door
den wind afgezonderd worden. De hoed
is mij afgewaaid , le vent m'a emportd
mon chapeau. —, (zeew.) de florin waait
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af, (het worth ilil weer,) la tempers se pa.
ralyse.
Afwachten, b. w. (ik wachtte af, heb afge.
wacht), wachten slat iemand komt , of jets
gefctlied t , aetendre.
fwacir,
er , tn, celui qui attend.
A fwa,hti, g, ' r. verw achting attente,
fwallen, b. w.
wade af, h b afg,wald),
omwallen , met wallen intluiten, environsner, entourer de remparts.
Afwandelen, b. w. (ik wandelde af, heb afgewardeld), door wandelen arzonderen. Wij
hebben de fchoenen van onze voeten afge.
wandeld, nous avons use nos souliers,
nous promenant. Hij heeft het vel van zij.
ne voeten afgewandeld, it s'est dcorche les
pieds el force de se promener. zich
door wandelen afrnatten, se fatiguer par
one promenade. o. w. (met Zijn), wan.
delende zich van eene plaats verwijderen. Wij
zijn nietver van de ftad afgewandeld , notre
promenade nous n'a pas beaucoup
gnes de la villa ; nous ne nous sommes pat
beaucoup eloignes de la villa en nous
promenant.
wiesch
heb afge•
wasfchen), door wasfchen affcheiden , reinigen, laver, nettoyer, enlever ors Oi ler en
lavant ; purifier ; fig. lk heb mijne handen van die zaak afgewasfcnen (daarin geen
deal genomen), je m'en soils lave let
mains. —, uitwisfehen , ultdeleen. Al het wad
ter van de zee kan die fchaude rien
ne pourra effacer cot opprobre.
Afwasfcher, m. celui qui lave, nettole en
lavant ; fig. qui efface.
Afwasfching, y r. action de nettoyer en la.
vans. —, (in de artfenijk.), lotion. —,
(in de room. kerk) , ablution. —, reini.
ging, purification.
Afwater, zie Opperwater.
Afwateren , b. w. (ik waterde af, hob afge.
waterd) , (in de petfetijen gehruikeliA),
laver, rinser die drop. o. w. zich
van bet overvloedige water ontlasten, icon.
ler,, s'ecouler. tiVij moeten lets verzinnen,
waardoor de turn van dice leant kan
,
faut imaginer quelque moyen pour fairs
ecouler l'eau de ce elite du jardin.
Afwatering, y r. dcoulement ,
afweeken , b. w. (ik weekte af, bob afgeweekt), door weeken afzonderen, separer
ei for ce de tremper, detacher en humectant. — 7 0. w. week worden en alvallen
se siparer, se ddtacher ei force d'être
trempe ; s'amollir et comber.
Afweeking, y r. action de sdparer a force
de tremper.
Afweenen , b. w. (ik weende af, heb afgeweend) , door tranen boeten, uitdelgen ,
expier par des pleurs. .Zich —, (door weenen zich afinatten 5 ) s'epuiser d force de
pen? er.
Afwccrder , m. celui qui detourne.
Afweg, m. weg, die van den regten wegafleidt,
ook een weg, otnweg , fluipweg, tietbur,
chemin, sentier darts en dectourni,
faux chemin. Ek dwaalde van den regten
weg af, en kwam or) aenen je m'ecartai
de la route, et je donnai dans un faux
chemin. Op afwegen ontkornen , echapper
par des cheouins detournes; fig. afwijking
van bet pad der deugd. , flechte voorbeelden hebben hem op afwegen gebragt,
les snauvais exemples Pont urvoye, ins
oat fait quitter le bon chemin.
Afwegen, b. w, (ik woog af, heb afgewogen),
door
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door wegen afzonderen , partager en meant , peser une partie de q. ch. lk heb
een' leder twee pond afgewogen, j'ai pea
rI chacun deux livres. — 5 (bij de koopl.)
Carer. Men heefc de tonnen reeds afgewogen, on a deja tare lee tonneaux; fig.
De overeenkomst van verfchillende zaken
berekenen, proportionner, mesurer, pew . Men moet de middelen naar het oogmerk —, dat men wil bereiken, it faut
proportionner les moyens aux fins qu'on
i een man , die al zijne
se propose. Het is
woorden afweegt, c'est un homme qui piss
toutes tes paroles.
ielui qui p.hse, etc.
Afweger,
Afweging, VT. action de peser, etc.
Afweiden , b. w. (ik weidde af, heb afgeweid ) , het gras afeten , grazen, brouter
tout , manger toute Pherbe, paitre jusqu'a ce que le pre soit depourvu de l'herbe. De paarden hebben die weide reeds afgeweid , les chevaux ont déjà broutó totste l'herbe de ce pre. o. w. (met Zijn)
zie Afgaan, Afwijken , s'icarter, s'eloi.
gner de son sujet.
Afweiding , yr. action de brouter tout; fig.
afwijking, digression.
Afwenden , b. w. (ik wendde af, heb afgewend),
afkeeren , ter zijde wenden, afleiden , detour.
wer,divertir. Het gezigt van iets detourner le visage de q. ch. — (Zeew.) van
het land, virer au largue; het ruime fop
kiezen , alarguer. —, (in het fchermen). Eenen flag —, parer un coup ; fig. Het ge(vermijden), ecarter le danger;
vaar
zie verder Afkeeren.
celui qui detourne, etc.
Afwender,
Afwending, vr. afleiding, diversion, action
de ditourner, etc.
Afwennen, b. w. (ik wende af, heb afge.
wend), door gewoonte of gedurige oefefling afleeren desaccoutumer,, dishabi•
tuer, faire perdre une coutume a q. q.
Men moet kinderen vroeg hoofdig, halflarrig te zijn, it faut disaccoutumer les
enfants de bonne heure d'etre opinidtres.
Zich jets —, se desaccoutumer, se dishabituer, de q. ch. faire perdre une habitude. Tracht u het fpel af te wenuen ,
chez de vous deshabituer du jets.
Afwenner, m. celui qui desaccouturne, qui
dishabitue.
Afwenning, vr. ontwenning, aflegging eener
gewoonte, disaccoutumance.
Afwentelen, b. w. (ik wentelde af, heb argewenteld), naar beneden wentelen, rollen ,
rouler en bas. Hij wentelde den boom
van den berg af, it rouloit Parbre de la
montagne. —, door wentelen verwijderen ,
Oter en roulant. Wentel diets Been van de
deur af, ‘tez en roulant la pierre de la
porte.
Afwenteling, vr. action de faire descendre
en roulant.
Afweren , b. w. (ik weerde af, heb afgeweerd) ,
afkeeren , de aannadering eener zaak verhinderen, met nadruk afwenden , ditourner, repousser,defendre , empicher, Eenen flag
parer un coup.
Afwering, vr. action de detourner, de repousser; resistance.
Afwerken , b. w. (ik werkte ar, heb afgewerkt), door werken afzonderen, seer ou
detacher,, en travaillant. Hij heeft het vel
van zijne handen afgewerkt, ;7 a ditache
en travaillant la peau de ses mains. —.
ten einde werken. lk heb mijne taak
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gewerkt,
fini ma tsiche —, door veel
werken afmatten Zich —, se fatiguer 4
force de travailler. o. w. ten einde
werken. Hij heeft afgewerkt , it a achevi
sa tdche.
Afwerpen , b. w. (ik wierp af, heb afgeworpen),
door werpen afzonderen, abattre, jeter
bas, etc. Zie Atfmijten. Het hert heeft
zijn gewigt afgeworpen , le cerf a fete son
Bois, sa téte. Bet paard heeft den ruiter
afgeworpen , le cheval a mis son cavalier par terre, l'a desarfonne. De clang
werpt hare huid af, le serpent se depouille de sa peals; fig. Het juk
seo. w. (zeew.) zie Afcouer le joug.
varen.
Aiwerper,, m. celui qui jette en bas, etc.
zie Afwerpen.
A rwerping , vr. action d'abattre, de jeter
bas , etc.
Afweven , b. w. (ik weefde af, heb afges
weven) , eon weeffel afweven , ten einde
weven , achever un tissu. Het doek is
afgeweven , on a acheve de tisser le
drap.
Afwezen, o. w. (ik was af, ben afgeweest),
verwijderd zijn, etre Coigne, e, distant,
e. Delft is twee uren van Rotterdam af,
Delft est Coigne en dictance a deux Hones
de Rotterdam ; ily a deux lieues de
Delft a Rotterdam. lk ben er verre van
af, het te gelooven, je suis fort iloigni
de le croire; fig, buiten verbindtenis van
iemand of iets zijn. 1k wenschte van dit
gezelfchap af te wezen , je desirerois ne
plus etre membre de cette socidte. —,
tegengeftelde van verpligt zijn. lk kan
niet—, (ik acht mij verpligt) u te melden ,
je ne saurois me dispenser de vent marquer. —, gefcheideu zijn. Hij wil van zijne vrouw , it vent etre separd de
sa femme. De hengel is van den pot af,
Panse du pot est cassee. bevrijd ont•
flagen zijn van jets. Die zaak gaf mij veel
moeite, nu ben ik er van af, cette affairs
me donnoit beaucoup do peine , m'envoi•
la dilivre , debarrassi , quitter fam.
Zijt gij reeds afgeweest? (op het huisje ge.
weest?) avez-vous déjà Old aux liens,
aux commoditis 2 etc. —, niet tegenwoordig zijn, veroud. van Afwezen. —, in Afwezen Afzijn, o. absence, f.
Afwezend , tegenw. deelw., absent , e. Coigne , e. Hij was —,(niet tegenwoordig)
iteit absent.
Afwezende, m. en yr. absent , absents.
Afwezendheid vr. afwezen, absence. In,
gedurende, mijne , pendant mon absence.
Afwezig, b. n. afwezigheid, zie Afwezend,
-.fwezendheid.
Afwijken, o. w. (ik week af, ben afgeweken), zich langzamerhand verwijderen, se
retirer,, se reculer,, s'eloigner, s'ecarter, etc. De vijand week eindelijk af,
(trok terug,) enfin Pennemi se retira.
Wandelende week hij van den rijweg af,
se promenant it s'etoigna du grand chemin , de la grande route. Naar zijn oogmerk ftreven , , konder een oogenblik af te
wi;ken , rendre a son but sans divier un
instant. Ik zal nooit van dezen regel —,
(denzelven laten varen ,) je ne me departirai jamais de cette maxin:e. aff1and doer van het kwade, abandonner
le vice, disister du vice. —, van elkan=
der wijken, uitfchieten. De muur vvijkt naar
bui-
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buiten af, la nturaille poufs* en dehers;
fig.; onderfcheiden zijn. De opvoeding doet
de menfchen veel van elkander-, Peducation est cause d'une grande difference,
distinction, parmi les personnes. -,
(zeew.) in het zeilen van de regte vaart of
koers , deriver.-, (in de flerrek ) van her
noorden , van de middellijn, decliner. De
magneet wijkt drie graden af, Paiguille
decline , varie de trois (Ugric. Een afwij.
kende zonnewijzer, tin cadran riclinans
Afwijker, m. celui qui se retire, s'ecarte,
se disiste, etc.
Afwijking, y r. van eenige zaak, van den weg,
deviation; -, (zeew.) van den magneet of
zeilfteen , diclinaison de Paiguille aimantie.-, (in de flerrek.) der zon van de mid•
dellijn naar eene der beide polen, declinaison.-, fchijnbare beweging eener vaste f}er
van hares gewonen loop , aberration d'une
itoile.-, eens zonnewijzers van de pools
hoogte reciinaison.-, afdwaling van zijnen
pligt, igarement, &art , uitftap, omweg, van de hoofdzaak in eene rede of in een
gerchrift , digression. -, van den regel, onregelmatigheid (in de fpr. k. ), anomalie.
Afwijkfter, yr. cello qui se retire, s'icar•
te, etc.
Afwijzen , b. w. (ik wees af, heb afgewezen),
een teeken geven , om-zich te verwijderen ,
faire signe (de la main) de se retirer,
de s'iloigner; fig. iernand geen gehoor
verleenen, zijne bede niet willen aannemen.
, renvoyer en mendi.
Eenen bedelaar
ant. Norsch , onbefchoftelijk , rebuter.
Hij wilde binnen treden maar men wees
hem norsch aan de deur af, it youloit entrer, mais on le rebuta a la porte. Hij
laat zich niet , it ne se rebute
afflaan , weigeren, refuser, Oconduire. Zijn
verzoek werd afgewezen , geweigerd , sa
demanie fist refusee. Ik kan u niet je
nesaurois vows econduire. -, (in de prakt.)
van de hand wijzen , ontzeggen , debouter.
Zijn eisch is afgewezen (Item ontzegd) ,
a it'd deboute de sa demande mis hors
de tour, hors de proces. afflaan terug
drijven , repousser. De vijand werd met
bebloede koppen , met een aanzienlijk verlies, afgewezen, Pennemi fut repoussó avec une per-te considerable ; fpr. w. Hij
is fchan3perlijk onheufchelijk afgewezen,
a eu bien des rebuffades ; it a en un
pied de nez.
Afwijzing , vr. weigering , refus , action de
rejeter. -, weigering , om iemand net noodig
onderhoud te geven , dela , m. -, (in de
fcheepv.) van het kompas , zie Miswijzing.
Afwinden , b. w. (ik wund af , heb afgewonden) , door winden afdoen , divider. -,
ten einde winden , achever de divider.
lets door een windas -, (naar beneden laten),
faire descendre q. ch. par le moyen d'un
guindal , guindas , au moyen d'une poulie.
Afwinder,, m. haspelaar,, celui qui divide,
divideur.
Afwinding , yr. action de divider.
Afwindfter, Yr. garenwindfier, divideuse.
Afwinnen , b. w. ( ^ k won af, heb afgewonnen), door winnen aan iemand onttrekken,
van iemand verkrijgen gagner q. ch. a
eu sur q q. prenfre sur. Ietnand zijn
geld in het fpel gagner az q. q. son
argent au jeu , le mettre au bTanc. lie
heb hem den prijs afgewonnen ,
gagne
le prix sur Jut. Den vijand eene yes.
ting
pretsdre one fortcresse sur l'en•
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semi. ietnand in iets te boven gun,
voorkomen, overtreffen, gagner, surpas.
ser, !'importer sur q. q. Uw broeder wins
het alien anderen af, votre frere l'emporte
sur tons les autres. Laten wij het hun -,
(om er eerder dan zij te komen), gagnont
le devant sur eux, pour y arriver plu.
t61- qu'eux. In het fchrijven wins hij het
mij af, u ecrire it l'emporte sur moi.
Afwippen , b. w. (ik wipte af, heb afgewipt),
met eene wip afgooijen , afwerpen , faire
tomber de dessus de q ch jeter d'ets
haut q. q. qui est en balance. -, o. w.
(met Zijn), wippende afvallen , tomber en
,re balancant ; fig. affpringen , sauter en bas.
Afwisfchen, b, w. (ik wischte af, beb afgewischt) , door wisfchen rein ; gen , afdoen,
essuyer zie afvegen , Uitvegen. De tra.
nen , essuyer les lartnes les Pleurs.-.
(zeew.) met den wisfcher fchoonmakea , ecouvillonner.
Afwisfcher,, y r. celle qui essure , etc.
Afivischtter,, yr. celui qui essuie , etc.
Afwisfelen , b. w. (ik wIsfelde af, heb afge.
wisfeld) , verwisfelen , door wisfelen beko.
men , changer. De jood heeft mij mijne
dukaten tegen guldens afgewisfeld, le juif
m'a (change ) donne des florins pour mes
ducats.-, o. w. (met Zijn) , op verfcheidene
wijzea , enz. veranderen , diversifier, varier, Het gefprek wisfelt gedurig af , Pen.
trk., tien diversifie consinuellement. Met
zijne itudien -, diversifier ses exudes. -,
na elkander volgen , alterner.
Afwisfelend , b. n. changeant , e , varie, e,
alternatif, ive , intermittent, e. Een met.
duizenderlei Women - bloemperk , en
parterre varie de milli flours. Eene -e
koorts , tine fievre intermittente. -e riimen , des rinses alternies , croisies. Uene -e aria, (zangltuk), (die door alle too.
nen wel geffeld is , zoo dat doze afwisfe.
lea ,) en air module. Eene -e beweging,
en mouvement alternatif: bijw, alter.
nativement. Geluk en ongeluk zijn afwis•
felend, (wisfelen elkander af) , le hontteur
et le malheur se suiyent alternative.
meet.
Afwisfeling, yr. verandering , verwisfeling ,
changement, tn. variation, vicissitude,
variate. De - des geluks , le change.
men; de fortune. - der winden , la variation des vents, - der jaargetijden , la
vicissitude des saisons. Er is veel - in
deze muzijk, it y a bien de la varie;
dans cette musique. Regt van - (keus),
alternative.
Afwitten , b. w. (ik witte af, heb afgewit),
geheel wit maken , ten einde toe witten ,
blancher entihrement avec de la chaux ,
finir de blancher. o. w. de witte kleur
los laten, ldcher le blanc ;tiicher de Blanc
(commie fait tine muraille blanchie.)
Afwoekeren, b. w. (ik woekerde af, heb
gewoekerd), door woekeren verkrijgen,
obtenir ou gagner par usure.
Afwoekering, yr. action d'obsenir q. ch.,
par usure.
Afwonen, o. w. (ik woonde af, heb afge.
woond), demeurer loin de, Pecart.
Afwriiven , (Afvrijven) b. w. (ik wreef af,
heb afgewreven), door wrijven fchoon ma.
ken , enlever, titer en essuyant, nettoyer
en frottant. Den roost van een geweer -, derouiller tine arms tit fen. Het
hen heeft zijne horens aan eenen boom afgewreven, le cerf a dierouti to tile
um
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sin arbre. Door wrijven afmatten , se fa•
faire voile sur sin VaiSSeafl: Op eene
plaats —, faire voile vers sine place.
tiguer en frottant. —, ten elude wrijven
Afzeiling , y r. action de briser en faisant
achever, finir de frotter.
voile.—, action de faire voile ou de metAfwrijving, vr. action d'essuyer, etc. en frottre a la voile.
tant.
Afwringen , b. w. (ik wrong af, heb afge- Afzenden , b. w. (ik zoncl af, heb afgezonwrongen), door wringen affcheiden , arraden) , wegzenden, envoyer . Spoedig , (lepecker, exp ddier. —, afvaardigen, deputer.
(afcher en tordant. lemand een geheim
celui qui envoie ,expedie , etc.
Afx ender ,
perfen ,) arracher sin secret a q. q.
met wringen uitdrukken exprimer, faire l — verzender van koopwaren , expediteur.
sorts:- en tordant; zie Uitwringen.
Afzending , y r. expedition , depeche , depuCation, f. envoi , m. De — van eenen
Afwringing, yr. action d'arracher en torpostbode renvoi d'un courier.
dant , etc.
Afzadelen, b. w. (ik zadelde af, heb afge- Afzeudfier, yr. celle qui envoie , deft'.
zadeld ), den zadel afnemen, ontzadelen ,
che , etc.
desseller. Het paard is te warm, men Afzengen , b, w. (ik zengde af, heb afge.
zengd), door zengen afzonderen , verzenmoet het niet zoo fchielijk , le cheval est
gen, griller, flamber. Eene eend —,
trop chaud,i1 ne fact pas le desseller si
tee. Eenen muilezel—, debater tin mulet.
(zengen Of/amber un canard. Hij warmde
zich zoo kort bij het your, dat hij het vel
Afzagen, b. w. (ik zaagde af, heb afgezaagd),
met de zaag affcheiden , couper avec la
van een been afzengde, it s'est chauffe de si
scie, titer, separer en sciant. Schuins
pres 9 qu'il s'est grille la peau d'une jamchanfreiner.
Zich
(bij de fchrijnw.)
be. —, (bij heelm.) fchroeijen, cauteriser.
—I
door zagen afmatten, se fatiguer en sci- Afzenging , yr. action de flamber, etc. —,
ant.— , ten einde zagen, scier tout; in de(bij heelm.) cauterisation.
Afzetplankje , o. (fcheepsw.) op hetwelk de
o. w. achever de scier.
zen zin ook.
timmerlieden de mast van eeu rondhout afAfzager, m. celui qui coupe avec la scie, etc.
Afzaging, vr. action de scier, etc.
zetten, tablette a'equerrage , f.
Afzakken, b. w. (ik zakte af, heb afgezakt), Afzetfel, o. van bloemen, planten, marcot.
alles wat gezakt moet worden, in zakken
te , f. —, van lloomen , rejeton , m. —,
gepote , in de
pout , loot , bouture , f.
doen ensacher , mettre tout en sacs. —,
(met Zijn), nederzakken , descen.
aarde gelegde wijngaardrank , provin, m.
o.
aftrekken. Het le- Afzetfter,, y r. celle qui depose, etc.; inzond.
sire , s'affaiser.
ger zakte den Rijn af, l'armee descenbedriegfter, trompeuse,
afdrijven , met den Afzetten , b. w. (ik zette af, heb afgezet);
dit le Rhin ; fig.
etre emporte par le convan boven afnemen en nederzetten. Zet den
firoom ,
last af, dien gij op de fchouders draagt ,
rant ; descendre sine riviere en derimettez bas le fardeau que vows portez
vant.
afdeinzen, de vlugt nemen (in
eenen zeeflag.) Een gedeel te der vijande•
sur les epaules. De ketel van het vuur
lijke vloot begon af te zakken , une partie
(afnemen,) prendre le pot du feu. —, (in
de la flotte ennemie commence, a prendre
de krijgsk.) zet uwe geweren af, posez vos
wegmaken , weg(bij beelm.) affnijden. Een
chasse ; fam. zich
acmes.
fluipen , decamper, prendre le haut du
been —, amputer une jambe. —, verzetpied, se retirer, etc. Wij izochten hem
ten, verwijderen, verfchuiven. Zet die taonder den hoop, maar hij was reeds afgefel verder van den muur af, mettez cette
nous le cherchdrnes parmi la foule,
(bij
table plus loin de la muraille.
zakt,
mais it avoit déjà pris le haut du pied.
voerl.) 1k reisde met hem tot Amfterdam,
waar hij mij bij mijnen vriend afzette , je
Afzakker, m. celui qui met tout en sacs ;
qui descend, qui se retire.
fir le voyage avec lui jusqu'a Amster.
dam, ou it me remit , oa je descendis
Arzakkerrje o. zie Afzettertje.
nederzakking
,
descente
,
f.
chez mon ami. Wilt gij dezen koffer aan
Afzakking, yr.
mijn huis —? voulez.vous deposer ce coffre,
afiraissement, in. etc.
verkoopen. Ilc
Afzeggen, b. w. (ik zeide af, heb afgezegd
cette matte, chez rnoi?
en afgezeid) , eene gemaakte affpraak herroeheb die koopwaren reeds afgezet, j'ai de.
pen , eene afgefprokene zaak opzeggen , het
fa debite ces marchandises ; fig. iernand koel afwijzen expedier q. q. sichebeftelde opzeggen,contremander. Eene koets
contremander un carosse. Eene
ment , se defai re de q. q. , Peconduire.— ,
laten
gedane uitnoodiging tot een bezoek laten —,
berooven , plunderen, detrousser,, depouiller, voler. Hij is op den weg afgezet gedeprier. Na hen tot een middagmaal gevraagd te hebben, heeft hij ze weder
worden, it a ête detrousse, vole sur le
apres les avoir pries a diner, it
grand chemin. —, (in het muntw.) de witen
—,
herroepen, di.
les a envoyd deprier.
terlijke waarde ontnemen , of van onwaarde
verklaren. Geld —, decrier une monnoie.
dire. — , weigeren , refuser; fpr. w. Kort
De asfignatiEn, het papieren geld —, (de
is vriendfchap doen , un bon refits vaut
mieux que mine promesses.
waarde , die ze gehad hebben , herrcnpen,)
iemand van
celui qui contremande.
demonetiser les assignats.
Afzegger,,
eene waardigheid , deposer, demettre, de.
Afzegging, yr. action de contremander, f.
contremandement , m.
stituer, degrader , priy er. Wien heeft
Afzeilen, b. w. (ik zeilde af, heb afgezeild),
hem van zijn ambt afgezet (ontzet), on l'a
door zeilen afzonderen. Hij wilde mijn
depose de sa charge, on l'a demis de son
fchip dwars doorloopen , maar hij zeilde zijemploi. Eenen hopman
casser an eapitaine. Eenen koning (onttroonen), denen boegfpriet af, i/ vouloit m'aborder
d'abord au corps, (mettre Peperon dans
trotter un roi. Eenen priester — 9 degra•
der un pretre.
le flanc de men vaisseau), mais it romopligten, door te borpit on brisa son beaupre.—, o. w. (met
gen , zonder uitzigt om het terug te geven,
Zijn), van eene plaats weg zeilen, order zeil
escroquer.
mink) affnijden en wemargaan , mettre 4 la voile. Op een fchip —, 1 der Planten. Planten , bloemen
drJ
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cotter des plants: , des flours. Takken ,
coacher des branches ,des
uitfpruitfels
rejetons en terre, pour leur faire prendre racine. — , (bij letterz.) De zetter
heeft geene kopij genoeg ono het vel of
Mad af te zetten, le compositeur n'a par
asset de copie pour achever ou composer
entierement la feuille. (bij teekenrn.)
elk deel zijne vereischte klcur geven. Naarenluminer ou coloten , kunstprenten
(bij
rier des cartes , des estampes
fchilders of vertu.) door k/euren doen afftepeindre
ken. Eene kroonlijst , enz, geel
en jaune one corniche, etc. pour la fainaaijen , (bij kleerm, of
re eclater.
naaift.), een afitekend boordfcl aannaaijen.
orner un haEen rok met zijden galon
(bij
bit, one robe d'un galon de sole.
geneesh.) afdrijven , purger ; van hier :
Afzettend, b. n. afdrijvend, ontlasting veroorzakend, aperitif, ive , laxatif, l ye ,
purgatif, ive , diuretique , etc.
Afzetter,, m. celui qui depose , met en bas ,
etc.; zie Afzetten. —, bedrieger, kwatle
betaler, opligter,, nerve trompeur.
Afzetterij, y r. ligte bedriegerij , escroquerie.
Afzettertje, o. verkl.woord van Arzetter ; inzonderheid, fam, een glaasje likeur, genuttigd na het gebruik van fpijzen , wijn
koffij, enz. pousse-café, m.
Afzetting, yr. van eenig ambt, enz.demission,
degradation, deposition. —, van eenig
lid, amputation. —, van kaarten, prep:
ten , enluminure , f. , van geld, decri ,
rabaissement, m.
Afzieden , b. w. (ik zood af, heb afgezoden) , af koken , fare :sue decoction d'herbes ; zie Afkoken.
Afziedfel, o. decoction; zie Afkookfel.
Afzien , o. w. (ik zag af, heb afgezien) , bet
gezigt afwenden, naar eenen andereu leant
zien , ditourner les yeux, les regards.
detournons
Laat ons van dit voorwerp
een gevaarles yeur de cot objet. Dit
ce
lijke weg, wij moeten wel van ons
chemin (cette route) est dangereux,
fact bien regarder autour de neut. Van een
voornemen
(hetzelve laten varen), aban.
donner unprojet. —, afftand doen, de sister.
zag van zijn regt af, it desista de son
droit. Zij heeft beloofd, geheel van hem af
te zien (alle verbindtenis met hem op te
heffen) , elle a promis de renoncer a
toute liaison avec lui ; fig. Wanneer ik
van mijn eigen voordeel afzie, abstraction
faite de noes propres interets. Daar van
algezien , sans y faire attention, cela
part.
b. w. het einde van iets met het
gezigt bereiken overzien. 1k kan deze
vlakte niet —, ma vue ne ports pas jutqu'au bout de cette plaine; je n'embrasse pas de l'oeil , ou de la vue cette plains. Zoo ver men kan taut quo la vue
se pent etendre,jusqu'oa la vue pent porter; fig. het oogmerk , de gevolgen eener
zaak , met de ougen des veritands bereiken. Wij kunnen de gevolgen van die on.
derneming nog niet —, (bepalen, bereiken) , nous ne pouvons pas encore calculer
les suites de cette entreprise. hewer.
ken, befpeuren , remarquer , observer. —,
door acht geven of toezien leeren, apprendre, q. ch. en le voyant faire, regarder
pour saisir les details de q. ch. Ik heb
hem deze kunst afgezien, j'al appris ce
le lui voir faire. Ietour d'adresse
remporter
mand een voordeel, de kans

privenir, fpr.
un avantage stir q. q.,
w. lui cooper l'herbe sous les pied:.
zich met iets vergenoegen. Ik zal het hier
rnede maar — , je me contenterai de cela;
je m'en tiendrai la. Ik zat her einde (af.
wachten), j'attendrai la fin,l'evenentent.
Afzigtelijk , bijw. afgrijsrelijk hideusement.
Afzigtig, b. n. zoo leelijk , dat men het ge•
zigt daarvan afwendt, laid, e, qui cheque la vice, hideux , Buse.
Afzigtigheid, vr. leelijkheid, laideur.
Afziin , o. w. (ik was af, ben afgeweest.) zie Ar(wezen.
Afzijn , 0. absence , f.
Afzijpelen , o. (het zijpelde af, is afgezii•
peld), zachtjes afloopen , afdruipen , di.
goutter,
,decouler , cooler goutte a goutte.
Afzijpeling, yr. dicoulement,
Afzijpen , o. w. (het zijpte af, is afgezijpt),
zie Afzijpelen.
Afzijperen , o. w. (het zijperde af, is afge•
zijperd) , zie Afzijpelen.
Afzijpering, zie Afzijpeling.
Afzijping, zie Afzijpeling.
Afzingen, b. w. (ik zong af, heb afgezon.
gen) , ten einde zingen , uitzingen , aehever
de chanter. Zich (zich door zingen afmatten, uitputten ,) s'Opuiser a force de
chanter.—, zoodanig zingen, dat een ander
van de wijs raakt , als: Hij heeft den voorzan.
ger afgezongen, (van de wijs afgezongen),
it a fait perdre sa noelodie au chaltre.
Afzitten , o. (ik zat af, ben afgezeten),
afitijgen , (van het paard ,) descendre de
cheval. —, (met Hebben), verwijderd zitten , etre assis, e a one distance.
Afzoeken , b. w. (ik zocht al, heb afgezocht),
zoeken en afnemen. De rupfen van de boomen —, chercher et liter, ou enlever ler
chenilles des arbres , icheniller les arbres.
Afzoeker, nr. celui qui cherche et enlave.
Mzoeking, yr. action de chercher et titer.
Afzoenen , b. w. (ik zoende af, heb afgezoend),
met eenen zoen den twist bijleggen, se re'concilier par an baiter ; zie Afkusfen.
Afzonderen, b. w.. (ik zonderde af, heb afgezonderd), van andere dingen affcheiden,
eene fcheiding waken, separer, mettre
part. Den ouden wijn van den nieuwen —,
separer le vin vieux du nouveau. De bok.
ken van de lammeren separer les bouct
d'avec les agneaux. Een argezonderd bolwerk , (in den vestingb.) un bastion deta.
, se
cid. Zich van de gezelfchappen
retirer des compagnies. reinigen , (bij
de shim. en apoth.) Vuiligheden van i/loeijende dingen —, defeqver ; fig. Hij leeft
van alle menfchen afgezonderd , it mane u.
ne vie tout-a -fait solitaire.
Afzondering, vr. separation , abstraction.
In de -- (eenzaatnheid) leven, vivre dans
la solitude, dans la retraite. sheen
plaatfing , isolation. —, fchenring van de
kerk , schisme, m. —, der vochten in het
menfch. ligchaam , secretion.
Afzonderlijk , b. n.- alleen , eenzaam, apes..
rd, e, particulier,, are, hold, e, Hij
huis, it habite une raibewoont een
flandbeeld , (dat
son particuliere. Een
op zich zelf itaat ,) cue statue isolie.
separement
,partici.
bijw. alleen , eenzaam,
liarement, isolement. Hij heeft het on(bijzonder,, alleen), behandeld,
derwerp
it a traits cc sujet isolement.
Afzoomen , b. w. (ik zoomde af, heb afge-•
zoomd), ten einde zoomen, curler entii.
cement finir d'ourler.
Afzuigen , b. w. (ik zoog af, heb afgezogen),
door
E

a
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door zuigen van boven wegnemen, sucer
de dessus, la partie superieure. —, door
zuigen afzonderen , separer en thaw.
Door veel zuigen afmatten , fatiguer, Ipuiser a force de titer. Het kind heeft
de moeder gansch afgezogen , Penfant a fatigue, epube la mare a force de titer.—,
(bij boomkweek.) door zuiging enten,greffer sn approche.
Afzuiging, y r. sucer de dessus , etc. tie Af
zuigen.
Afzuipen , b. w. (ik zoop af,heb afgezopen),
door zuipen wegnemen. Jets van boven —,
gem. boire le dessus de q. ch., zie Afdrinken. Lich —„ (zich door zuipen krach•
teloos maken,) se ruiner, s'enerver 4 for.
ce de boire.
Afzweepen, b. w. (ik zweepte af, heb afgezweept), met eene zweep afzonderen , a•
battre avec un fouet. —, naar beneden
zweepen , chasser -en bas avec un fouet.
Afzweerder, m. celui qui abjure.
Afzwemmen , o. w. (ik zwom af, heb afge.
zwommen), zich zwemmende verwijderen ,
s'eloigner a la nage , en nageant. Zich—,
(zich door lang zwemmen afmatten ,) se
fatiguer en nageant.
Afzweren, b. w. (ik zwoer af, heb afgezwo.
ren), met eenen eed.verwerpen , abjurer.
Het y olk zwoer den dwingeland af, le peu•
pie abjura le tiran. —, herroepen , retracter solennellement, ou par serment.
Hij moest zijne itellingen —, it fut oblige
de retractor solennellement ses positions.
Afzweren , o. w. (met Lijn) , door eene zweer
of verzwering, afgezonderd worden, se de.
tacker par un ulchre , titre emporte par
one ulceration, somber par suppuration.
Afzwering, yr. abjuration.
Afzwering, y r. verzwering , suppuration,action d'emporter par one ulceration.
Agaat, m. zekere kostbare !teen , agate.
Agate') , b. n. van agaat , d'agate. Een mes met
een — hectic, un couteau 4 manche d'agate.
Agent , m. zaakgelastigde , zaakbezorger eener vreemdc mogendheid , inzonderheid
voor den koophandel, agent , consul , corn.
missaire.
Agentfcbap, in. agence, f.
Agio , o. (ond. woord) , (bij koopl.) opgeld,
agio, tn.
Agrimonie, yr. zeker kruid , aigremoine.
Agurkje , o. kleine komkommer,, cornichon,
petit concombre confit, m.
Ahorn , Ahornboom , in. mastboom, arable
blanc. —, (in de kruidk.) plataanboom,
platane , plane.
Ai, tusfchenw., zie Ei.
Ajuin , m. uijen , oignon.
Ajuinachtig , b. n. qui sent l'oignon, qui res.
semble a l'oignon.
Akademie, yr. hoogefchool , academie, uni.
versite. —, genootfchap ter beoefening van
kunsten en wetenfchappen , academic.
Akademist, in. lid van een genootfchap (zie
Akademie) academicien, academiste.
Akelei, y r. (in de kruidk.) zekere bloem,
klokbloem , ancolie.
Akelig, b. n. near, verfchrikkelijk , lugubre,
affreux,euse , hideux,euse. Een — Bosch ,
un bois lugubre. —, treurig, onopgeruimd „
triste. Een — gezelfchap, tine triste assemblee. Een a.kelige tijd , un triste
temps. —, bijw. afreusement, lugubre•
went; tristement.
A keligheid , y r. verfchrikking, affchuwelijkheld , horreur.
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Aker , m. de vrucht van den eikenboom, elite', gland. —, emmer, sceau de eller'''. —, (op de Veluwe) foort van koperen
ketel, espice de cliaudron de cuivre.
Akker,, m. een (Ink bouwland , champ , tn. terra labourable 9 f. —, (Godsakker,, veroud.
kerkhof;) enkel gebr. tiods water over
Gods — laten loopen, (zeer onverfchillig
omtrent zijne zaken zijn ,) titre tris- ea.
gligent , e.
Akkerbouw, m. landbonw,, agriculture, f.
labourage. Die nen — hanteert, agricole.
Akkeren, o w. (ik akkerde , heb geakkerd),
ploegen, labourer ,cultiver la terre.
Akkerland , o. bouwland , terra labourarn
ble, f.
Akkerman , in. bouwtnan , laboureur,, clefts.
A kvicaetret:er;i n g , IT r. agrimensation.
Akkertje , o. petit champ , vs.
Akkerveld, o. champ compose de terres labourables.
Akkervore, vr. silica, tn.
Akkerwerk , o. zie Akkerbouw.
Akkerwet, yr. loi agraire , (was bij de oude
itomeinen eene wet, rakende de verdeeling
der overwonnene ianden of velden.)
Akkoord, o. (ond. w.) overeenkomst, accord, m. 1k bond mij Ran het —, dat wij
gemaakc hebben , je me tiens a !'accord,
qui p out avons fait.
Akkorderen, b. w. (ik akkordeerde , heb ge.
akkordeerd) , een akkoord waken, faire un
accord.
Akre , zie Aakfe.
Aktie , yr. (bij regtsgeleerden ,) vervol.
g, ng in regten , regtsvordering, action.
Daarover hebt gij Beene — tegen hem ,
pour cela vont ne pouvez pas Paction•
nor; van bier, fig. Zij hebben — (gekiif,)
gehad, ils oat eu des actions (des quarelies) ensemble. — , (bij koopl.)aandeel in
eene onderneming , action de compagnie,
action; inzond. aandeel in de fondfen , action. De aktiEn zijn gerezen , les actionssent wont ties; fig. De aktien zijn met hem
gedaald, (hij is gedweeèr geworden), it
est plus souple. —, (bij krijgsl.) action,
bataille.
Aktiehandel , m. agiotage. Hij is door den
— rijk geworden, it s'est enri chi 4 agioter. Hij is door den — arm geworden , it
s'est ruind a !'agiotage.
Aktiehandelaar, m. agioteur.
Al, m.(in den dichterl. en verb. flij1.) De on.
gefchapene —, Dieu. — 9 o. het geheelal,
l'univers , le tout. God is de fchepper van
het—, Dieu est le criateur de l'univers.
—, voor den ganfchen omvang eener zaak.
Gij zijn mijn leven , mijn -, votes etes ma
vie, mon tout. —, b. n. de algemeenheid
of geheelheid aanduidende (blijft onverbo.
gen voor het bepalende lidwoord, en de
bezittelijke voornaamwoorden , in bet Ne.
derd.) tout, tour, louse, :outer. — al het
yolk, tout le peuple. — de menfchen,
tons les hommos. — het gezelfchap, tou•
to la compagnie. — de vrouwen , toutes
les femmes. — mijne kinderen, taus met
enfant. — uwe huizen, toutes vos maisons. — zijne paarden , tout ses chevaux. — uwe landerijen , toutes vet terres; fpr. w. Al de bonden die blairen, bij.
ten niet , tour les chiens qui aboient , tie
mordent pas. —, bijw. reeds. Ile heb —
gedaan, j'ai dij a fini. Het is — wel,
e'est asscz, pas d'avantage. —, in: Al
te,
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—e, Itaten (de oaten generaal ,) les itats gtite , bij bijv. naamw. of bijw. getleld, heel de
neraux. Een—geneesmiddel, un remede
beteekenis van veei , en vergroot het denk.
universe!, une panacee, 71 ff catholicon.
beeld van te veelheid. Hij is — ce rijk ,
De —e gefchiedenis , Phistoire univer.
it est trop riche. Dat is —te weinig , cela
te selle. —e kerkvergadering, concise oecuest de beaucoup t r op pen; fpr. w.
menique. Hij heeft een' —en bijval , ii a
groote genieenzaainheid baart verachting, la
Papprobation universelle. Ten —en besfhrtsiliarite ettgendre le mepris. —, voegw.
hoewel, f uoique , bien que, encore que ,
te, au bien public —e fcb.atkist , tre.
sor public. —e zaak, chose publique.
quand quand mime — is hij ou ter dan
Het —e het Yolk, le public. -, (in de Cede.
ik , bien que ,encore qu'ilsoit plus tige que
neerk.)
e eigen.
onde,fcheidt vijf
mot. — ware hi; daar,, quand me ne ii y
fchappen, on distingue cinq universaux.
— had ik geld,
seroit ,
y
ontbindend
middel
(bij
de
goad
n.)
Een
quand faurois de !'argent, eussele de
alcahest De -e rIndlyieven van den apos.el
!'argent. —, in den zin van zelfs , bijw,
Johannes , les epitres catholiques de Sc.
In e Me si.— kwam hij niet , zal ik toch gaan,
bijw. en general ,
Jean , apdtre, In 't
',sense est ne vient pas ,j'irai pourtant.—
gdneralement, universellement. 1k ipreek
ook voor de tegenw. deelwoorden , in plaats
je parse en general.
in, over , 't
van:door, en. — fpelende leert men fpelen, en
jouant on apprend ii jouer.— lezendeleert Algemeenheid, yr. gineraitte, universalimen lezen , en tisant, on apprend
te De — der wetenfchappen , runiversa.
lite des sciences.
re. —, — in plaats van ja wel , si fait.
Pat zal niet gaan ; —,
wet, cela ne re. Algenoegzaam , b. n. se sujisant d sot mime,
Dat
—
qui
pent tout , qui suffit a tout , tout-puisussira pas ; si fait. (oul , oui.)
sant. De —e , (almagtige , God), le Toutworth .ok in de zamenilelling met andere
woordeu als een voorvoegfel gebruikt , hetpuissant, Dieu qui se sujit h lui mime.
welk de beteekenii ilerker maakt , fchoon de- Algenoegzaamheid , vr la qualite divine de
ze verfterking dikwijls zeer onnoodig en onsuffire a tout , route-sufflsance.
merkbaar is. Wij sullen dit in de hier vol. Aigezigt, o. rond , panorama , m.
geode woorden Alhier Aldaar enz. zien.
Algoed , b. n. zeer,, ten hoogfle goed, tres(in de kruidk.) aunee, racin gbon , plein de bonti,souverainement bon.
Alant,
d'aunde, inula (catnpane) f.
De —e God, le ttes-bon Dieu. Algoede,
Alantswijn , m. via d'aunie.
o. le Souverain bien. Algoede, m. Dieu.
Alantswortel , in. racine d'aunde, f.
Algoedheid , yr. souveraine boned (de Diets),
Alarm , m. en o, wapenkre,:t, om op zijne hoede
touts bonze.
te wezen voor het naderend gevaar, alarms,
Alhier , bij w. ici , en cet endroit.
olazen , Haan , sonner ralarme ;
fchrik , Alhoe w el , voegw, quoique, bien que, encore
ontitettenit, enz. Zie die woorden.
que ; zie Hoewel.
Alarmblazer,, m. uitftrooijer van kwade tijyr. (in de nat. gefch.) pitonck, et.
dingen, alarmiste.
salicoque.
Alardiklok, vr. ltorm• of brandklok , tocsin
Alkannewortel,
(in de kruidk.), roode osbeffroi, ns. Zoo dra de vijand verfcheen ,
fetong, orcanête, f.
luidde men de , desque Pennetni parut
Alkoof, Yr. alcove.
on sonna le tocsin.
.Alle b n. (zonder door een, lidwoord of bezitt.
voornaamwoord gevolgd te zijn ,) om de alAlarmtrom , y r. le tambour, la caisse pour
battre l'alarme.
gemeenheid van getal aan te duiden, in opAlbasc , Albaster,, o. albdtre, m.
zIgt tot de verfcheidene enkele dingen van
eene zekere foort , die ale zamengenomen
Albasteren, b. n. d'albdtre.
voorgefteld moeten worden, tout ,e, tout,
Albasterwit, b. n blanc ,che,comme albdtre.
Albe, yr. miskleed der room. priester, aube.
toutes. — menfchen, tous les hommes. De
Albedil, m.
vergankelijkheid van — dingen , la fragi, ietnand die op atlas aan.
lite de routes chores. — (ook alleen flaande)
merkingen maakt, alles bedilt of berispt , convoor alle menfchen , enz Alter oogen zijn
sour outri,qui trouve d redire a tout. —,
op u gerigt, les yeux de taus sent dirigis
(der oudh.) berisper van Homerus; ook
fiechte , booze berisper , bediller,, zone.
sur vous. Wij alien die hier zijn , nous
tous qui sommes ici. — words ook., om ze.
Albedrijf,, in. bedrijfal, albefchik, albedil ,
keren nadruk ce geven, bij eenige terwoorbedilal, iemand die alles befchikt, factoden gevoegd. Zij kwatnen — ctrie , its yeton , qui se mile de tout.
Albedril , zie s Albedrijf
noient tous les trois.
opzigt tot ieder
deel, dat het geheet mede uitmaakt, in het
Albereids , nijw. alreeds , reeds, deja.
bijzonder; in welk geval het de bsteekenis
Albefchik, zie Albedrijf.
Aldaar, bijw.
van elk, ieder,,allerlei heeft , en zno wel
, en cet endroit. Ik ontving
in het enkel- , als meervoud gebruikelijk
gisteren eenen brief van mijuen zoonte Amis. Hij heeft zich aan — (ieder fowl van)
sterdam, en hij fchreef mij dat — reeds die
ondeugd overgegeven, it s'est adonne a tots.
tijding voor twee dagen bekend was , je refur hier une lettre de mon fits d'ilmstertes sortes de vice. — (elk) begin is moeijelijk , tout commencement est difficile.
data , qui m'icrivoit quo cette nouvelle y
(ieder) boon die geene vrucht voortbcengt,
etoit déjà connue, it y a deux fours.
tout arbre qui ne porte point de fruit. —
Aldus , bijw. tlusdanig, op deze wijze, ainsi ,
(ieclere, else) week, chaque semaine.— drie
de cette maniere, De brief begint —, la
maandeu, (na iedere derde maand) , chaque
lettre cowmence ainsi.
troisieme mois ; zie verder Al . ens het
Aldusdanig , zie Dusdanig.
franfche
dee op Tout; fpr. w. — boat it
Aleer,, bijv. vroeger dan, meestal voorafge.
gees timmerhout, tout Bois n'est pas boa
gaan van voor , als Voor en , avant que.
d faire fiethe.
Algebra , vr. (ond. woord) zie Stelkunst.
Alg,emeen , b. n. general , e, universe!, le, Alledaagsch, b. n. journalier, Are, qualmkoorts, lm fievre quopublic , ique , carholique. Ecne
dies, no.. De
goed•
tidientse. nijne —e (dage-lijicfche) bezigkeuring , une approbation ginirale. De
he.
E3
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heden , me: occupations journalieres. Allerlei, b. n. allerhantle , toute sorte,
kleed , (in tegenoverft. van zontouts sorte , different , e.
geld , toute
Een
torte d'argent.
boeken , toutes suites de
daagsch) , un habit ou une robe ordinaleten , pot-pourri. Een ragout
re; fig. gemeen , niet uitmuntend. Een
van — vIcesch (huspot) , salmigondis m.
gezigt , une figure tres-ordinaire. Een —
dicker, un pate, comme it y en a Allerliefst , b. n. en bijw. tres-cher, e, tresjoli
, e, tres-cbarmant , e. Mine
beaucoup.
vriendin , matres chore arnie. Dat is — ,
Aileen, bijw. (in het fransch b. n.), seul , e.
c'est charmant. Zij heeft slit itultje (deze
itoit seal. Zij was —, elle
Iiij was ,
aria) — gezonen , elle a chante cet air
&oft seule. Mijne broeders waren —, saes
d'une maniere c harmante,comme tin singe.
freres etoient seals. Hij kan dit wel
Zij teekent — , elle dessine tres-joliment.
doen , it petit bien faire seta tout seal.
De gedachte er aan idoet afgrijzen, la sea- Allermeest , b. a. le plus de tons , la plus
on.
'Een
de toutes,
fpr.
w.
bijw. noofdzakelijk , inzonle pensde en fait ft-emir;
derheid , surtout, principalement , Up/us
geluk komt nooit —, un maiheur ameneun
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souvent.
malheur • un tnalheur ne vient jamais
afgezonderd , isole, et, solitaire ; Allernaast , b. n. en bijw. le plus prat, tout
soul.
pres , le plus proche ,prochain , tout conzie dit woord.
tre. Ik ben mij zelf de —e , on n'a rien
Alleengezatig , o. solo, vs.
, monobevoorregte
de plus proche que soi•meme.
Alleenhandel ,
Allerwegen , bijw. overal , allenthalve , parpole.
tout ; en tout temps , en tout lieu.
Alicenheerfcher,, m. monarque.
Allerzielenfeest , o. jour des trepasses ,
Alleenheerfching, vr. eenhoofdige regering
des marts,
monarchic.
Alles , o. tout, an. zie Al , Alle ; fpr. w.— is
Alleeulijk, bijw. (in het fr. b. n.) seal, e
, bijw. eeniglijk , flechts , enzijne gading,
s'accommode de tout ;
zie
seulement,uniquement,
ne...
ne trouve rien de trop chaud ou de trop
kel , man,
deze guust , je demande
froid pour lui. Met tijd cn geduld komt
que. 1k vraag
sculement , je ne demande que, cette grate regt , tout vient a point a qui sait
attendre.
ce. Hij legt zich — toe op de diclakunde ,
Allezins , bijw. a tons egards,en toutes mait s'applique uniquement a la podsie.
nieres, en tour seas.
Alleenfpraak , yr. (in de leerk.) soliloque,tn.

Dc alleenfpraken van den heiligen augusti- Allooi , o. zie Alooi.
nus zijn vrome overdenkingen , les solilo- Almagt , yr. toute-puissance.—, (in den did) toes de St. Augustin soot des meditations flip), pouvoir irresistible de ses appoits.
pieuses. —, van eenen tooneelfpeler in een Almagtig , b. n. tout-puissant, in. le toutpuissant (Dieu). In het form. van eed : Zoo
fchouwfpel , monologue.
waarlijk helpe mij God — ainsi Dieu use
Allegaar, bijw. alles of alien te zamcn, tout
ensemble, boas ensemble.

soit en aide.

Almagtigheid , yr. zie Almagt.
Allegader zie Allegaar.
Allegaartje o. mengelmoes van fpijs of drank, Almanak , m. almanach, calendrier.
pot-pourri,tn.—, ook : in het kaartfpel, waars. Almogend , zie Almagtig.
Almogendheid , zie Almagt.
aan alien deel nemen, jeu de commerce,
Aloe, yr. aloe on aloes , tn.
Altemaal, zie Altemaal.
aloes, m.
Alleman, voorn. aide menfchen , tout le mon. Aloeboom,
de ; ook : Jan en —, (ieder een ,) tout le men. Aloeplant , y r. zekerc plant , waaruit men ze
Allemans
hoer
,
(ftraathoer,)
ker
bitter
sap
trekt , aloes, tn.
de , chacutscoureuse , f. Allemans - vriend , ami de Alom , bijw. , partout.
Alointegenwoordig, b. n. present partout.
ehacun, de tout le monde.
Allengs Allengskens , bijw. langzaam , hij Alomtegenwoortligheid , yr. toute presence.
pea-a
—pea,
graduellement,
inde --van J.Chr. menechelijke natuur, ubiquitd.
trappen ,
Alooi , o. (in het muntw.) aloi, tn. Dit zilsensiblement, successivement.
ver is van goed
cot argent est de bon
Allenthalve,bijw. overal,partout,en tons lieux.
aloi. Oat gaud is van Hecht
Mier, tweede naamval van alle , voor; Van
cet or est
, Alle ; geplaatst voor b. n. en
de bas aloi.
alien, zie
bijw. In den overtreffenden trap, duidt Aloud , b. n. zeer oud , van de eerile, vroeghet aan , dat het voorwerp, waaraan de hoelie oudheid , fort , tres-ancien, ne, de la
danigheid of eigenfchap worth toegekend ,
plus haute ant/quite. Van —e (onheugealle andere voorwerpen overtreft. De —Inslijke) tijden , de temps immemorial.
te , de beste van alien , le meilleure de tout , Aloudheid , vr. anciennete , an:ignite la
bijw. allerbest , le mieux de
plus haute , la plus reculde,
de tenses.
Alpen , vr. meerv. (naam van zekere hooge bertons. Zie ook Best.
Allerchristelijkst , de overtr. trap van christegen), les Alpes, f. pi.
lijk met het voorw. alter, b. n. tres-chre- Alphabet, o. letterlijsr, het abe, alphabet , m.
Zijne
—e
Majeiteit,
sa
Majeste
Alphabetisch
, b. n. en bijw. (ond. w.) , Haar
ties, ne.
tres-chretienne (titre du Roi de France).
de gewone volgorde der letterlijst , alphabetique.
Allergeringst , b. a. tres . chetif, ive , le plus
Alreede , Alreeds, bijw, deft).
vil, e, le moindre.
Allergrootst , b. n. le plus grand, la plus Alruin , y r. (in de kruidk.) plant van het ge'
flacht der nachtfchaden , mandragore.
grande , tr,-)s-grand, e , grandissime.
Als, voegw., que, comma, duidt eene gelijkAllerhande , zie Allerlei.
Allerheiligen 0,, Allerheiligendag, m. zeker
held tusfchen perfonen en zaken aan.
is zoo groot
hij , it est aussi grand que
feest in de roomfche kerk , la Toussaint.
lui. Zoo veel , autant que. Hij heeft zoo
.Allerhoogite , b. n. le plus haut, le plus su*
veel hij kan dragen, it a autant qu'ilpeut
blime. De Allerhoogile (trod), Pdtre su.
prime, le três-haut on Dieu.
Allerkiucierendag, m. la fête des innocent's.

porter. Zij zingt
een engel , elle chants
balfem,
consme
ange. Dat riekt
lC
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la fleure comme baume ; fpr. w. Hij leelde
daar, — een vischje in het water, it etoit
hi comae un cog en pate, comme un
alsof, comme si.
poisson dans l'eau.
wist gij niet, dat ik zoude komen,
comme si vous ne sayiez pas que je viendrois. — worth ook in de onderrigtende
fchrijfwijze gebezigd, wanneer men een
voorbeeld bijbrengt , of enkele deelen van
een geheel aanvoert. De woorden op heid
uitgaande, zijn vrouwelijk, waarheid,
enz., les mots qui se terminent en heid,
sons feminins , comme waarheid, etc.— een'
voor, comme on , tine. — een koning handelen , agir en roi. Hij heeft zich — een
eerlijk, braaf man gedragen, it s'est con.
duit en honnete homme. 1k rade u
een
vriend, je vous conseille en ami.
foldaat gekleed, habille en coldest.
toen, terwijl , wanneer, quand, lorsque,
etc. 1k meende joist te vertrekken , —
(wen) hij imam, j'etois sur le point de
partir,, quand it vint. —, indien , si ,en
cas que. — het zoo is , si c'est la le cas.
(bijaldien)
— het a belieft , s'il vous
hij komt , en cas qu'il vienne. uit
kracht, in hoedanigheid, en qualite, entitre de. — varier is hij daartoe gewetauto..
tigd, en qualitd de pere it en
daarmerise. , terwijl , pendant que. — ik
de bezig was, pendant que jem'en occupois.
Alsdan , bijw. alors , zie Dan.
Alfem , m. absinthe , f.; fig. Zijne pen in gal
en — doopen, (words van eenen fchrijver
gezegd, die zich in bittere en bijtende bewoordingen uitlaat) , avoir un style mordant , virulent, piquant.
Alfemwijn, m. vermout, yin d'absinthe.
Aismede , bijw. insgelijk, comme aussi.
Alsnog, bijw. zie Nog.
Alsnu, bijw. zie Nu.
Aloof, voegw. comme si , zie Als en Of.
Alt, yr. (in de muz.) haute•contre.
Altaar, co. (outaar, outer) autel ,m.; fpr. w.
Die het — bedient, moet er van leven ,
qui sert a l'autel dolt vivre de l'autel.
maitre-autel.
Hoog
Altaarblad , o. retable , tn.
Altaardienaar, m. burettier, acolyte.
Altaardienst, yr. priesterambt , sacerdoce, m.
Altaardoek, o. nappe d'autel , f. — waarop
de kelk ftaat , corporal ,
Altaargewaad, o. habit sacerdotal, tn.\
Altaarkaars, vr. waskaars, cierge.
Altaarkleed, o. zie Altaardoek en Altaargewaad,
Altaarftuk, o. tableau place au-dessus de
l'autel, tn.
Altaarverhemelte, o. boven het hoogaltaar
dais ,
Al te, zie op Al.
Altegader, zie Allegaar.
Altemaal, bijw. allen te zamen, zie Allegaar.
Altemet, bijw. , fomwijlen nu en dan,quelquefois.
Althans, bijw. ten minfte, du , au mein:.
ik — heb . er niet van gefproken , au moms
n'en az has parld.
tegenwoordig,
pour le present , presentement. 1k heb
niets meer van die koopgoederen , pour le
presentii s n'ai plus de ces marchandises.
Altijd, bijw. te alien tijde, toujours ,en tout
temps. —, gedurig , continuelienzent ,
tout propos.
Altoos, bijw. altijd, toujours. Zij hebben
voor affcheid genomen, ils se sont dit
adieu pour toujours. —, ten minfte , du ,
au moms. 1k bell niet rijk , ik ben — zon-,
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der fchulden, je ne suit pas riche, du
moms je n'ai point de dettes.
Altfleutel, m. (in de muzijk ,) clef de hautecontre ,f.
Altflem, yr. (in de muzijk ,) haute centre.
Alnin, m. zekere bergf}of, alun, (volgens
de nieuwe benaming ,) sulfate d'alumine.
Aluinaarde, vr. terre alumineuse; alumine.
Aluinachtig, Aluinig, b. n. alumineux, ease.
Aluinkokerij, zie Aluinmakerij.
.Aluinkoker,, zie Aluinmaker.
Aluinmaker, in. celui qui travaille l'alun.
Aluinniakerij , yr. alumiere.
Aluinfteen , m. pierre d'alun.
Aluinwater, o. eau d'alun , f.
Aluinen, b. w. (ik aluinde , heb gealuind)
in aluinwater doopen , door aluinwater halen , aluner. Stoffen aluner des 6toffes.
Aluinen , o. verrigting , bij welke men in tie
verwerijen de geverwde itof, door eene
fterke oplosfing van alum haalt, alunage, tn.
Aivermogen , o. zie Almagt.
Alvermogend, zie Almagtig.
Alvleesch , o, klierbedde, pancreas, m.
Alvorens , bijw. auparavant. 1k heb er hem.
— over gefproken , je lui en al parle auvoegw. avant que de. — ik
paravant.
er hem over fpreke, avant que je lui
.parce ; avant de lui en parler.
Elwaar, bijw. waar, oa. Pariis , ik mij
thans bevind , enz. Paris oa je sal: a
present , etc.
,.9.1weder, Alweer, bijw. weer , de nouveau,
encore, derechef.
Alwetend, b. n. sachant tout, qui sait tout ,
qui connoit tout. God alleen is —, Dieu soul
salt, connoit tout. De alwetende , Dieu.
Alwetendheid, yr. tcute science, connois.
sauce infinie de Diets; (in de godg.) omniscience.
Alwetens, bijw. voorbedachtelijk, d'une
niere premeditee, sciemment , avec connoissance.
Alwijs , b. n. souverainement sage.
Alwijsheid , yr. souvetaine sagesse.
Alwillens bijw. met opzet, expres , de pro.
pot delibere , ii dessein, de plein gre.
Alziend, b. n. a p es ziende , tout voyant ,qui
volt tout.
Alzoo, bijw. zoo , op die wijze, dos, ainsi , tenement, de cette maniere, etc.
Het werd bevonden, it fur trouve ainsi. , voegw. naardien, dewiji, vermits,
parce que, pu. isque, vu que. — hij een man
van vermogen rs , parce qu'il est, vu qu'il
est , un homme pOcunieux. daarom ,
derhalve , done , par consequent. Zij erfs
de het ganfche vermogen en — ook dit huis,
elle fat heritiere de toute sa fortune,
et par consequent aussi de cette molten.
Alzoodanig, zie Zoodanig.
Alzulk , zie Zulk.
Am, Amine, yr. bijna verond., zie Minne.
Amandel , in. de vrucht van den amandel
boom, amande , f.
Amandeten, weerv. (in de ontl. k.) keelklie.
ren , amygdales, 1. pl. Kleine —, glandules , f.
Amandelbooni , m. amandier.
Amandeldrank, m. zie Amandelmelk , in de
2 de beteek.
Amandelmeel , o. pate d'amandes, f.
(bij
Amandelmelk, yr. lait d'amandes, f.
de apoth.) verkoelende drank van zoete a•
mandelen , emulsion d'amandes doace: f.
(or sade), orgeat, tn.
AE 4
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Amandelolie, vr. ;mile d'amandes.
Amandeltaart, yr. tourte d'amandes.
Amarant, vr. (in de kruidk.) amarante.
,
banekam , passe-velours, tn.
Amara m. zekere fleen orn te polijsten, emeril, tripoli.
Amazone , yr. (in de gefch.) zekere ftrijcibare
vionw in Klein Azie, bij den vloed Thermodon, waarom nog elke moedige held.
baftige vrouw,, fig. amazone genoemdwordt,
'
amazons. —, zekere kleederdragt der vrouwen , amazone.
Jimbacht, o. handwerk, métier, m. profession, f: Zijn zoon op een doen, met
tre son fits en apprentissage pour quelque
metier. —, gilde, Communaute, confrerie , f. —, houge heerlijkheid, regtsgee
bled, seigneurie,fi district , m.
Ambachtsbewaarder, administrateur d'un
district, d'une seignearie, d'un bailliage.
Ambachtsgezel, m. compagnon, garcon de
métier.
werkman, ouvrier.
Ambachtsheer, m. haut-seigneur , seigneur
foncier de quelque fief, terre, de quelque village.
Ambachtsheerlijkheid, yr. haute•seigneurie.
Atnbachtshuis, o. gemeentehuis, maison comn2unale , maison de commune, f.
Ambachtskamer, vr. chambre communale ,
chambre de la commune , oil se tiennent
les seances de i'administration communale,f.—, gildekamer, chambre tit s'assem.
blent les membres d'un corps de metier.
Ambachtslieden, meerv. zie Atnbachtsman.
Ambachtsman , m. (meerv. ambachtslieden),
otivrier, artisan.
Ambachtsvrouw, vr dame d'une haute sei•
gneurie , d'un village.
Ambasfade, vr. de waardigbeid en bet ambt
Bens afgezants , ambassade ; zie Gezant•
(chap.
Ambisfadeur, m. titel van eenen afgezant van
den eeliten rang, ambassadeur. Vrouw van
eenen
ambassadrice.
Amber ,
zekere weiriekende gotn ook
barniteen vnoensd, ambre ; (in de nat. hist.)
Gels
ambre jaune, succin.
Amberbloem, vr. ambrette.
Ambergeur, m. odour d'ambre. Eenen
geven ambrer.
Ambergeurig , b. n. ambrosiaque,ambrant,e.
Ambergrijs, o. timbre grit, m.
Amberhout o. bois d'ambre.
Arnberkruid' , o. '(in de kruidk.) marum, m.
Amberpeer, vr. espece de petite poire, "vire d'ambrette.
Ambroos, m. Ambrozijn, o. ambrosie, f.
mbt, 0. eene met voordeelen gepaard gaan.
de bediening, post, office, emploi, poste,
vs. charge , f. Zijn
aanvaarden, entrer
en charge, etc. Men heeft hem van zijn
- afgezet, on l'a destitue de son emploi. Ott — is open door den dood zijns
vaders, cette charge vague par la mart
de son pore. Het eens bisfchops, dat
van eenen vicaris zijn geestelijke ambten,
la charge d'eveque , celle de grand
vicaire sons des offices eccasiastiques.
Hij bekleedt een — (eenen post) vats veel
lieden eenijd , it occupe un poste envie
de Bien des Bens. Ow broeder neemt zijn
- goed waar, votre frire s'acquitte hien
de son emploi , fig. In eens anders — tre..
den, se miler des affaires d'autrui ; ensrer sur les terres d'autrui.—,om de nit„;eftrektheid an zeker geregt aan te
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den (op fommige plaatfen) jurisdiction, f.
bailliage , ressort , ns., zie Itegtsgebied.
Ambteloos, bijv. sans ernploi, sans charge
etc., en particulier, prive , e. Een —
leven, une vie privie. Een — burger,
en homme prive.
Ambtenaar, tn. officier , employe, fonction.
nai re.
Ambtgeld, o. argent que paient coax qui
entrent en charge.
Ambtgenoot, m. colligue, confrere, qui
exerce la name charge, etc
Ambrman, m. dross of drosfaard, tailli
senechal.
Ambrmansvrouw, yr. drostin , baillive.
Ambtsbezigheid, vr.fonction , f. exercice d'une charge ,
etc. Hij zal mijne — in mijn
afzijn waarnemen, it fera ma fonction en
mon absence.
Ambtsbroeder, zie Ambtgenoot.
Ambtshalve , bijw. d'office, en vertu d'une
charge. lets
doen, faire q. ch. d'office. De regter is — te werk gegaan,
juge a agi d'office.
Ambtsnaam, m. titre, nom que donne une
charge.
Arnbtsfchrijver, m. gre6er de bailliage.
Ambtsvertigting, zie Ambtsbezigheid.
Ambtszegel, 0, sceau du bal.:liege, m.
Amen , bijw. gew. iluirw. van gebeden, dat
dit waar zij , het zij zoo, amen, ainsi soit il; fig. Haar wil ik wel — op zeggen , j'y consens de tout mon Coeur.
Amerij, 0. enkel gebruikelijk in : In een — (in
een oogenblik ,) dans an moment, clin
d'oeil.
Ametist , Ametistfteen, tn. amethyste.
Amiant, m. foort van bergfleen , pluimaThin,
vlasiteen , amiante.
Ammoniak , o. (self ammoniac. (bij de chem.)
Van — , ammoniacal , e.
Ammonshorens, m. meerv. zekere fchelpen
(in de nat gefch.) ammonites.
Amortifatiekas, yr. (in het fin. w ) caisse
d'amortissement.
Ananas, m. vrucht eener Peruviaanfche plant
anana,.
Ananasplant, vr. ananas, m.
tinder, b. n. autre. Andere menfchen, d'autresgenst Des anderen daags, le lendemain.
Iemand naar de andere wereld zenden, en.
voyer q. l'autre monde. Om den anderen cag,d'unjour a autre ,de deux fours
Pun. Op eenen anderen tijd , une autre
fols. Het andere geflacht, le beau sexe, le
sexe. De andere never , le rivage oppose.
Andere kleeren aandoen, changer d'habit.
Dat moogt gij anderen wijs maken maak
dat anderen wijs, faites cela accroire a
d'autres. Dat is iets antlers, c'est autre chose. —, verfchillend, autre. Het is
een geheel — man, c'est un tout autre homme. —, voorn. un autre Een ander heeft
bet gezegd, un autre l'a dit. Hij ontnam
bet den eenen en gaf het den anderen
le grit de Pun et le donna a l'autre. Het
eene is zoo goed als het andere, Pun vaut
l'autre , autrui. Eenen anderen naar
zich oeoordeelen 3 juger d'autrui par soimime fpr. w. Anders ongeluk treft ons
vveinig, mal d'autrui West que songs. Men
snoet niet aan eenen anderen doen, hetgeen
men niet wil, dat ons zelven gefchiede,
it ne fan: faire a uutrui que ce que nous
voudrions qu'on nous fit. Wet eens an.
ders veren proniten, se parer des ptumcs
d'autrui; zie verder Andermana. Ten do.
de-
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cleren, bijw. ten tweeden , en second lieu, Angelier, in. zekere bloem, oeillet.
Angelroede , zie Hengelroede.
secondement.
Anderdeels, bijw. d'un autre elite, d'ail- Angeltje , o. verkl. w. zie Angel; inzond. fig.
Zij zijn wel verzoend , maar er is nog een
leurs.
klein — in hub hart blijven zitten , quoiqu'
Anderendaagsch , b. n. dat om den derden dag
De anderdaagfehe koorts ,
ils se soient reconcilies , it y a encore
gefchiedt, als
qUelqUC animosite entr'eux.
la P y re tierce
Anderhalf, telw. an et demi , tine et demie. Angst , vr beklemdheid, benaauwdheid , vrees,
ongerustheid, angoisse, anxiete , detresmaal (in de meetk.) ;esquialtere. Verse ; transe. Hij is in duizend angften, (in
houding van twee grootheden op elkander ,
eene groote benaauwdheid ,) it est dans tine
meal, (een en een half maal,)raison ses
grande detresse. De angften des floods,
quialtere. De getallen zes en negen than
les ddtresses tr.ortelles , de la mort.
tot elkander in eene verhouding van — maal,
les membres 9 et 6 sent entr'eux en rai- Angftelijk , bijw. angfliglijk , avec angoisse,
inquietude, etc.
son sesquialtere.
Andermaal , bijw. anderwerf , nog eens , Angftig , b. n. beangst , inquiet , ete ,plein,
e, d'ansiete, craintif, ive.
voor de tweede maal, encore tine fois,
bijw. zie
Angttelijk.
pour la seconde fois. Op een —sine autre
bij herhaling , dikwerf. Ik heb bet Angitiglijk , zie Angftelijk.
fois.
hem een en — gezegd , je le lui ai dit Angstvallig , b. u. vreesachtig, bekommerd ,
craintif, ive, timide, scrupuleux, en.
reprises.
ferences
dif
a
se, plein de souci , peureux, ease , —,
Andermans, enkel gebr. in fpr. w. Van —
naauwgezet , bevreesd om God te beleedileer is goed riemen fnijden , (van eens an.
gen , timord , e. Het is eene angstvallige
ders kaas is ligt groote hompen te fnijden;
ziel , c'est tine ante timorie.
bijw.
het is goed mooi weer fpelen van — goed),
zie Angstvalliglijk.
du cuir d'autrui on fait large courroie.
peur , inquii.
Anders , bijw op eene andere wiize autre. Angstvalligheid, vr.
tude , crainte , f. scrupule, tn.
went, d'une autre maniere, d'une autre
facon , diffiremntent. Gij fpreekt — dan Angstvalliglijk, bijw. scrupuleusement, avec
timiaite,
etc.
gij denkt , yetis parlez autrement que
gezind , d'uns au. Anjelier, zie Angelier.
vowsne pensez.
ire opinion. hom in, — flair ik de deur, Anjer, zie Angelier.
entrez,autrementje ferme la porte. Men Anijl, zie Indigo.
zeker zaad van den anijsboom, anis,
moet — te werk gaan , it faut agir d'une Anijs,
In. sentence ,graine d'anis , f anis vert.
autre maniere. —, buitendien, d'autre.
zekere drank, nom a'une liqueur
In.
n'y avoit personae
Er was niemand
faits avec de Panis , liqueur anisee ,
voegw. indien niet, si non.
d'autre.
nisette.)
Doe hetgeen hij u zegt , of — zal bet u be.
rouwen, faites ce qu'il vous dit, si non Ani,sbefehuit, vr. Anijsbefchuitje, o. biscuit
a Tanis, biscuit anise.
vous vous en repcntirez. — eigenl. de 2de
naamv. van Ander ; meest gebruikelijk na Anijsboom , m. anis.
Niet en Niets , (ook voor Niet en Niets) na Anijsflesch, yr. boutei lie a la liqueur anises.
Wie en Wat. Wie — dan hij is daartoe in Anijskoek, m. gateau anise.
lint? quel autre que lui en est capable ? Anijsfuiker, y r. anis , ns.
1k wensch — niets , je ne desire pas autre Anijswater, o. eau d'anis.
chose; fpr. X. Daar zit niets — op (er is Anijswijn m. vin anise.
niets aan te does , er is gees ander middel Anijszaad , o. zie Anijs, in de the. beteek.
op), it fact bien passer par lei; it n'y a Anker,, o. zekere maat van vloeiftoffen,
cre, f.
(zeew.) feheepsanker,, ancre,
point d'autre parti a prendre ; it n'y a
f Het— bekleeclen, brides, Pancr e. —bopoint de milieu a cela.
yen
het
water,
ancre qui paroit.
Anderwerf,, bijw. zie Andermaal.
flat
blind is, ancre qui n'a point de betide. — ,
Anderzins, bi j w. antlers , op eene andere wijHet — gaat door , l'ancre laboure le fond.
ze, autrement, dans un autre sens , d'uHet — voor de kraan hijfchen, bosser Parsne autre maniere. Dcze woorden moeten
cre. Het — kippen , op den boeg zetten ,
- opgevat worden, ces mots doivent étre
traverser Pancre. Houd het — van den
pris dans tin autre sens , (d'une autre
boeg af, defie l'ancre du bord. Het —
maniere). —, voegw. D e h al v e dat , overi
klaar hounen , parer l'ancre. Het — lig.
g,ens, sans , hormis cela. Hij was gierig , —
ten , lever l'ancre. Het — van eene galei
was hij een braaf man, it etoit avare, sans
ligten , serper. Het — met de boeireep
cela, it holt un brave , honnéte homme.
ligren , oringuer l'ancre. Het — katten,
Andijvie , yr. endive.
verflerken , den peuterhaak aan het — doen!,
Andijviebed , o. carre d'endive,
caponner I'ancre , l'empenneler. Ten —
Andijvieplant, yr. plante d'endive.
komtn, aller an mouillage, se mettre
Andijviella, vr. salade d'endive.
l'ancre. Ten— komen op eene reede , ra.
Andijviettruik m. trognon d'endive.
Andoren, m. (zekere plant in de geneesk.)
der. Op het — gieren, courir sur Pancre.
marrtibe.
Het— onder de kraan vieren,faire peneau.
Net — opkippen , mettre tine crier. en
Anemoon , vr. klaproos , anemone.
Angel , m. van fommige dieren , als van
place. Op het — rijden ,josier stir son ancre. Op het
bijen , muggen , viiegen , enz. alguillon.—,
fturen, gouverner Pancre.
haak om te visfchen , hamecon. Het aas
Van zijn 1poelen , filer sur son ancre. E'en
aan den — doen , ntettre l'amorce
fchip dat van zijne ankers fpoelt, un vaisI
Phamecon
:eau qui file stir ses ancres. Het — flok(bij de boekdr.), de twee
ken , met een ankerflok voorzien , enjaler
kleine ijzeren platen, waarin de fpil van
bet rolhout ligt en loopt , les pitons; fig.
l'ancre. Het fchip is voor zijn — gezonki.vaad malignite, mal, etc.; ook :
ben, achter zijne ankers in den grond pan , sprat , pieta.
reden, le vaisscau a sanae sur ses ais
mar.
E5
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tnarres; fig. Hij is het — mijner hoop,
tout mon espoir est en lui. —, (in de
bouwk.) zekere houvast in de muren , naat
een anker gelijkende , ancre, f.
Ankera,giegeld, o. droits d'ancrage , de convoi et havres.
patte d'ancre, f.
Ankerarm,
Ankerblad , 0. aile ou bee d'ancre.
Ankerboei , yr. bailee.
Ankeren , o. w. (ik ankerde , heb geankerd),
(zeew.) mouiller !'ancre. met de bar.
kas, (het anker uitroeijen, en het eind van
het touw aan boord brengen ,) mouiller en
criance. —met ftaande zellen , mouiller en
pagale (par force). — met fpring, mouiller en s'embosant. — met twee ankers voor
nit, mouiller avec deux ancres en bar,
be. — met drie ankers in een' hanepot,
nsouiller en patte d'oie. — met een anker
van achteren, mouiller en croupiere.
Ankergeld , 0. droit d'ancrage , m.
ancrage , mouillage ; goede
Ankergrond ,
, fond de bonne tenue.
tenon
de la verge d'une ancre.
Ankerhaak , m.
Ankerband, y r. zie Ankerarm.
Ankerhals, m. collet d'ancre.
Ankerkruis, o. croisde de !'ancre, f.
Ankerneuten , yr. tenons', tourillons de Pan*
cre , us.
Ankeroog, o. oeillet de !'ancre, m.
Ankeroor, o. Oreille de !'ancre, f.
Anher op en neer, o. ancre a pic,
Ankerplaats , Yr. zie Ankergrond.
Ankerregt, zie Ankergeld.
Ankerring, m. arganeau de !'ancre. Den kabel aan den — vastrnaken , dtalinguer.
Ankerroering, m. boudinure de !'ancre, 1.
Ankerfchacht, y r. verge de !'ancre.
soulier de !'ancre, m., sa.
Ankerfchoen ,
vase de !'ancre, f.
Ankerfrnid , m. forgernn d'ancres.
Ankerfmederij m. forge 04 Pon fait des
ancres.
Ankerlpaak , ankerfpeek , yr. boussoir , m.
Ankertteek, m. etalingure du cable , f.
Ankertleel , m. zie Ankerfchacht.
Ankerttok , m. jas ou facet d'ancre.
Ankeruloksbanden, m. meerv. cercles du jas
de Pancre, nt. pl.
Ankerfloksbouten , m. meerv. chevilles du jas
de !'ancre, 1. pl.
meerv. gournables du
Ankerfloksnagels,
jas de !'ancre f. pl.
Ankertalie, yr. marguerite.
Ankertol, m. zie Ankergeld.
Ankertouw,, o. cable, m. Het— te regt leg.
gen , rover le cable, lover le cable
Ankertui, o. vertui-anker, tweede anker, anere d'affourche , f.
Ankervoering, vr. coussin ou renfort d'an•
cre, m.
Anjovis, y r. anchois.
Anjovisfaus , y r. sauce d'anchois.
Antichrist, in. (ond. w.), regenttander tegen
de leer van Jez. Chr., antechrist.
Antichristendom , o. (ond, w.), leer der te.
genflanders van jez. Chr. , antichristianisme ,
zie Roos.
A ntouius y uur, o. St.
Antwoord, o. reponse , repartie , f. Hier
dezen brief, voila une reponis een
zeggen,
se a votre leetre. lk zal n tot
je vous dirai en reponse. Hij is aanttonds
gereed,
(hij
is
bij
de
hand),
it
met zijn
est prompt a la repartie. Bits , vlug en
bijtend —, riposte; fig. bourrade , f.
Antwoorden, b. w. (ik antwoordde hub ge74
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antwoord) , repondre repartir , faire
reponse. Wat hebt gij hem geantwoord?
qua lui avez-vous repondu ? Hij ant.
woordde niets daarop, it ne repliquarien.
0. w. lk heb hem op al zijne vragen
geantwoord, je lui ai repondu a toutes
ses questions. V aardig en vinnig , ri.
poster. Men maakte een fchimpfchrift tegen hem ; maar hij antwoordde op hetzelve
door een vlugger en vinniger , on fit une satire centre lui, Mais it riposta par une
satire plus viva.
Apenbakhuis , o. Apenbek, zie Apengezigt.
Apengezigt , o. mine, physionontie , (visage) de singe, f.; rig. leelijk varken,
mijaurie, f. aan de deuren , grotten,
enz., rnascaron, ns. De gottifehe bouwkunde plaatst vele apengezigten, l'archi.
tecture gothique fait beaucoup de mascanons.
Apenkoning, zekere Braziliaanfche aap met
eenen langen liaart aquiqui , roi des singes.
Apenkop,
tete de singe , f. fig. imbecille.
Apenkuur, zie Aperij.
Apenliefde, yr. liefde der apen voor hunne
jongen , amour des singes pour leurs petits , tn. fig. blinde , onverftandige liefcle,
fol amour, amour aveugle, tn.
Apenrok rok van eenen aap , habit de
singe ; fig. hansop , pantalon d'arlequin,
m. jaquette d'enfants,f.
Aperij , yr. allerlei nuttelooze verrigtingen ,
singerie, bouronnerie.
Apenfpel, 0. zie Aperij.
Apenwerk, o. zie Aperij.
Apin , Yr. het wijfje van eenen aap, nicerkat, guenon, tn.
Apocrijf, b. n. (ond. w.) twijfelachtig, (in
de godgel.) apocrypha. 13e apocrijphe boe.
ken , les 'lyres apocryphes.
Apostel, m. (ond. w.) godsgezant, apdtre.
De handelingen der apostelen, les actes des
apdtres ; fig. Hij is een ruige it est
un debauchi , lihertin.
Apostelambt, o. apostolat, m.
Aposteldom, Apostelfchap, o. zie Apostelambt.
Apostolisch, b. n. (ond. iv.), apostolique.
Apotheek, yr. artfenijwinkel, pharntacie, apo thicairerie , f.
Apotheker, m. artfenijbereider,, pharmacien,
apothicaire.
Apothekershoek o. pharmacopee , f.
pensaire, m.
Apothekeres, yr. in een klooster,, apothicairesse.
Apothekersgezel , m. garcon apothicaire ,aide pharmacien, (proviseur.)
Apothekershandboek, zie Apothekersboek.
Apothekersjongen, m. apprenti apothicaire.
Apothekersknecht, zie Apothekersgeztl.
Apothekerskunst, yr. pharmacie. De — lee.
ren, apprendre la pharmacie.
Apothekersleerling , zie Apotnekersjougen.
Apothekerswinkel, ne. zie Apotheek.
Appel , in. pomme, 1. Zure, zoete
pomme
ogre, deuce; fig. of fpr. w. In eenen
zuren bijten, (van den nood eene deugd
maken), faire de necessite vertu; etre oblige a faire q. ch. a contre.coeur,tnalgre soi. Voor eenen — of een ei (zeer goedkoop) , a tres-ban marchd , compte. De
valt Hier ver van den boom of ftam , bon
chien chasse de race; un loup n'engendra
pas des moutons; bon sang ne pact mentin. — , oogappel, prunelle de Poeil; zie
verdei de met Appel zamengellelde woorden.
Ap-
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Appel, 0. (met den klemtoon op pet (and.
w.), (bij regtsg.), beroep op eene hoogere
, presidi•
regtbank, appel, m. Zonder
gevonnisd ,
alement. Hij is zonder
(bij krijgsl.)
est juge presidialement.
battre
— bttzen
enz. —
sonner l'appel.
appelboom pommier.
Appelaar,,
Appelboom, m. pornmier.
Appelbloefem , m. flour de pomme , de porn.
, b. n. couleur rouge-p die.— ,bijw.
de couleur rouge-pole.
Appelboomgaard , m. (bij de tuinl.) pomme•
rain, f.
Appeldrank, m. cidre pomme.
Appelilaauwte , yr. fig. fam. bezwijming, onmagt, p dmoison , defai Hance.
AppelFraauw, b. n. van paarden , gris-pom.
mele , e.
.Appelgraauwtje, o. appelgraauw paard , che•
val gris-pommele.
Appeigroen, b. n. vert, e, de pomme.
Apelkern , zie Appelpit.
Appelkoek, m. palette de pommes , f. —jes,
o. beignets de .pommes.
ppelkist, yr. cause
mettre des pommes.
Appellant, m. (ond. w.) rneerv. (bij regtsg.)
een die zich op eenen hoogeren regter beroept , appellant.
Appelleren , b. w. (ik appelleerde, heb geappelleerd) , (ond. w.) appeler, interne.
ter appel.
Appelman, vendeur de pommes, frui.
tier; fpr. w. De — (het appelmannetie)
komt om zijn geld , (cela se dit lorsgu'une
personae devtent indispose pour avoir
mange trop de fruits.)
Appelmand , yr. pannier aux pommes , m.
Appelmannetje, o. verkl. van Appelman.
Appelmarkt, yr. marchd aux pommes, in.
Appelmelk , yr. lait de beurre aux pornmes , in.
Aiippelmoes , o. marmelade de pommes , f.
Appelpent, Appelprol , yr. Appelmoes,
Appelpit, yr. pepin de pomme ,
Appelrond , b. n. road, e, comme sine porn.
me.
Appelfchil , f. pelure de pommes.
Appelfchip, 0. bateau chargé de pommes, tn.
Appelfchuit, yr. zie Appelfchip.
Appelfina, in.pomine de Chine, orange douse, f.
Appelfteel, tn. queue de pomme„ , f. pedoncule , ns.
Appeltaart, yr. tourte (de) aux pommes.
Appelteef, vr. vischwijf, gem. harengère,
poissarde.
Appelton, yr. tonneau hint:re ,ou a mesa rer des pommes,
Appelvrouw yr. marchande, vendeuse de
pommes, fruitiere.
Appelwijf, o. zie Appelvrouw en Appelteef.
Appelwijn, zie Appeldrank.
Appelzak , m. sac a pommes.
Appelzalf, yr. pommade aux pommes.
Appelzolder, m. grenier aux pommes.
, m. grasmaand, avril.
Arak, m. arac.
Arbeid, m. werk , aanwending van ziels- en
ligchaamskrachten, het volbrengen van eenig werk, travail , ouvrage us. besogne,
f. (bij de dichters), labour. hoofdwerk , travail d'esprit. Hij gcniet de
vruchten van zijnen
jouit du fruit
de son labeur ou travail. Iemand aan den
zetten, mettre gig. en besogne. —, fat.
foen van eenig werk. Men moet weer voor
den
dan voor de waarde betalen
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fan: payer plus de la facon quo de la
valour. moeite, verdriet, pane, f.—,
bezigheid, occupation ,f.; fig. gisting, werking van vochten ,ferrnentation, f. De wijn
is in — (gisting), le vin travaille, bout.
, barensnood. In den — zijn, etre en travail d'enfant. Haar (verlosfing) duurde lang, en was gevaarlijk , son travail fut
long et perilleux.
Arbeiden , o.w. (ik arbeidde, heb gearbeid),
werken, tra y ailler. Hij arbeidt vlijtig,
it travaille diligemment. —, van voch-.
ten , fermenter,, travailler,, bouillir; zie
verder Werken.
Arbeider, m. werkman, arbeidsman, ouvrier,
travailleur.
Arbeidsliedeu m. meerv., zie Arbeidsman.
Arbeidsloon ,
o. salaire., vs., la
main d'oeuvre. Hij heeft het — reeds ontyangen, it a deft} revs le salaire.
maakloon , fatfoen van een kleed, van eene
fnuifdoos, enz. facon d'un habit, d'une
tabatiere, f.
Arbeidsman , (rneerv. Arbeidslieden), arbeider, ouvrier , travailleur , manoeu.
vrier.
femme qui travaille.
Arbeidfter, yr.
Arbeidsvolk, o. ouvriers, vs. pl.
Arbeidzaam , b. n. werkzaam, vlijtig , loborieux , ease , attaché ,e , travail, di li .
gent , e industrieux, ease, actif, ive ,
assidu, e. Een — man, un bemuse laborieux. Een —levee leiden , metier une vie
laborieuse. bijw. laborieusement, etc.
Arbeidzaamheid Yr. nijverheid, vlijt, assiduite, f. amour, gout du travail, m.di.
ligence, industrie.
Arceren, b, w. (ond. w.) (ik arceerde, heb
gearceerd), (bij de plaatfnijders en teek.),
kruiswijze ftreepjes in eene teekening trekken, om de fchaduwe to maken , hacher,,fai.
re des hachures pour former les ombrea.
Arcering, y r. hachure.
Archief, vr. meerv. Archieven, (ond. w.)plaats
waar belangrijke gefchriften, handvesten en
dergelijke papieren bewaard worden; ook
de handvesten zelve, archives, pl.
Architect , zie Bouwmeester,, Bouwkundige.
Arduin, tn. en o. arduinfteen , pierre dare,
pierre de taille,
Arduinfteen , m. zie Arduin.
Arend, in. adelaar, aigle. Kleine, jonge
aiglon. — , (in de wapenk.) aiglet.
, groote zeevisch , beenbreker , or.
te.
fraie, brine os; ossefrague.
zeker
geftarnte , aigle , I. Zie verder Aderaar.
Arendsklaauwen , m. meerv. serres d'aigle,
Arendsneus,
nez aquilin ors crochu.
Arendsoog, o.oeil d'un aigle , M.; fig. fcherp,
glinflerend oog,oeil d'aigle, oeilperpant,
vs. Arendsoogen, meerv. vue perpante, f.
Arendfleen, pierre , geode , etito ,f. Wit gevlakte —, (in de nat. gefeh.)
pygargite , f.
Arendsvleugelen, m. meerv. ai les p1.
Arg, b. n. en bijw. hevig , gevaarlijk, fins ,
kwaad , geltreng , groot , gewigtig , ens.
Eene arge ziekte , une maladie dange.
reuse. Arge gedachten van iemand hebben ,
avoir des soupcons de q. q., le soup.
Conner. 1k had nog wel een arger verwijt
verdiend, j'ai bless merite une repriman.
de plus sevOre. De fiaat van zijne gezondheicl is —, l'itat de sa sante est fort
mauvais. Een —e weg, an mechant cheGij maakt allesar8er dan het is, vous
pre..
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prenez tout, toutes les chosen du plus
(in de wapenk.), dextrochhre, m. voor
mauvais cote, au pis. Diets is arger dan
lets dat in gedaante naar eenen arm gelijkt,
dat, it n'y a rien de pis que cela. t1en
alt: — der zee, van eene rivier, , bras de
konde niet arger doen , on ne pourroit pis
la roar , d'une rivihre. De Rijn verdeelt
faire. Hij is — geftraft, it a ate puni sezich in verfeheidene armen, le Rhin se
varement. Zij than arger met elkander
pare, se partage en plusieurs bras. De
dan ooit, ils sons pis quo jamais ensemarmen eener kerkkroon , kroonlantaarn, les
ble; ook worth I)ie
denkt, vaart — in
bras, branches d'un lustre. De— van ee't hart , (de gedenkfpreuk van de Engelfche
nen handblaker arinbiaker,, le bras , la
orde van den koufehand) honi soli qui ma!
branch* d'un martinet , chandelier a bras.
y pense. ARG als zelfft. naamw. gebezigd Arm, b. n. behoeftig, pauvre, indigent ) e, nevoor bedrog, fnoodneid, malice , ruse, fraucessiteux , euse. lien — mensch, un hornde , finesse ,f.; alt: lk heb er geen — in (ik
me pauvre, (en pauvre homnse, een onnoomeen er geen kwaad bij) je n'y entends point
zel mensch.) Hij is zoo — dat hij geenen
de malice
duit heefc, it est si indigent qu'il n'a
Argdenkend, b. n. soupponneux , euse.
pas la dute. 1k heb hem zeer rijk gekend,
Argdenkendheid, yr. soupcon, us malice.
nu is hij zeer je Pas connu bien riArgeioos , b. n. sans soupcon , etc.
che , it est a present fort necessiteux ;
Arglist, yr. kwaadaardige list, looze fireek ,
fpr. w. Hij is zoo — als Job , als de
malice, ruse, mauvaise finesse, fi, armieren it est pauvre comma un rat
tifice , m. Het is een man zonder—, c'est
d'Oglise comme nn peintre. — wor•
sin homme sans malice. Dat is met — geden, devenir pauvre; s'appauvrir. Ie•
cela
est
fait
avec
finesse.
—,
(bij
daan,
mand maken, rendre q. q. pauvre ;
't &en) dot m.
fpr. w. Hij is niet —, die weinig heeft,
Arglistig , b. n. fchelmachtig, loos , doormaar die veei begeert, ce n'est pas etre
trapt, malicieux , euse , ruse, e fin , e,
pauvre que d'avoir pen de biens, mais
astucieux,euse. Hij is zoo — all een oud'en dearer beaucoup; fig. fchaars bezitde aap, it est malicieux,comme un vieux
tende. — in vrienden, pauvre en amis. Lesinge.
ne arme taal, (die de noodige woorden,
Arglistige , m. en yr. astucier, malicieux ,
fereekwijzen niet heeft, om lets goed te
euse , etc.
kunnen uitdrukken,) une longue pauvre.—,
Argliatigheid yr. astuce, zie Arglist.
gering van verfland, pauvre d'esprit ; faro.
bijw. artificieusement , avec
Arglistiglijk
Arme blond, Arme fcheltn, zieltje,/e pauvres,
mauvaise finesse ou ruse, finement, subla pauvrette De arme bloed is zeer verle•
tilement , etc.
gen, le pauvret est tris embarrasa. Het
Argusoog , o. fcherp , argwanig oog (nit de
arme zieltje weer niet, waar het gaan zal, la
fabelk. mitt.) vue percante ,f , oeil me.*
pauvrette ne suit pas oh aller. Acme zonfianr soupconneux.
het ger.) , die ter dood veroordaar
Argwaan , m. kwaad vernoeden, mistrouwen
deeld is , patient, delinquant.
en achterdocht , soupcon, m. defiance, me. Armader,, yr. veine du bras.
fiance , f.; fig. ombrage. Bij iemand
Armadildier, o. armadillo on armadil•
verweklten, donner de l'ombrage a q. q.
lo, ra
Argwanen , b. w. (iic argwaande , heb gearg- Armband , in. armfnoer, armfierald , bracelet.
waand) , soupconner,, se mefier, etc.
brasselet. —, band voor eenen gekwetften
Argwanig, b. n. soupconneux, ease , defiant, e,
arm, bandage.
rnefiant, e.—bijw. d'une manihre defiance, Arrnbeftuur, o. commission itablie pour amiliante, soupconneuse.
voir soi n des pauvres , administration des
Aria, Yr. (ond. w.) zangftuk, enz., air , m.
hospices , f. bureau de bienfaisance ow
Ark, vr. arche. De — des verbonds, Parbienfesance, In.
che d'alliance.
diaken, diacre, aumilnier.
Armbezorger ,
Arm , gcdeelte van bet menfchelijk lig- Armblaker, in. martinet.
chaarn, bras. Hij nam het kind in zijne armen, Armbus , vr. bus voor de aalmoezen, boite
it prit l'enfant entre ses bras. Iemand des pauvres , 1. tronc, m. Eenen fluiver
in zijne armen fluicen , serrer q. q. dans ses
in de — werpen , jeter un sou danF le tronc.
bras. Hij nam het met voile armen aan, Armeiiik , bijw. pauvrement, chitivement,
it le prit a pleins bras. lemand met omisdrablement.
pene armeN ontvangen, recevoir q. q.
Armen, in. en vr. meerv. les pauvres,
bras ouverts. De armen lawn flingeren
indigents, etc.
in het gaan , naar de beweging des lig- Armenbefluur, zie Armbeftuur.
chaams , aller les bras bailants. le- Armenbezorger,, zie Armbezorger.
mand bij den — de deur uiczetten , mettre Armenbus , zie Armbus.
q. q. dehors par let epaules; fpr. w. geef Armengeld, zie Armgeld,
hem eenen vinger,, en hij zal den ganfchen Armgeld, o. argent, denier des pauvres
nemen , si on lui en donna un ponce,
autsdne, f:
it en prendra tout le long du bras; it Armenkas, zie Armkas.
abuse de la libertd qu'on lui donne ; fig. Armenzakje, zie Armzakje.
Inagt van God, bras (puissance) de Dieu. Artnenfchool, zie Armfchool.
magi. Ue wereldlijke arm (overheid), Armgeftnijde, o. allerhande gouden en zilvebras seculier, magistrat la puissance ternren fieradeu, welke men weleer aau den
porelle ; fpr. w. Virden hebben 'ange l ararm plagt te dragen, routes sorter d'armen , (zij kunnen doen wat zij willen ,) des
nements en or et en argent, portis
princes out les bras longs. Hij was zijn
aux bras.
(zijn fletin), it itoit son bras Armgift, vr. aahnoes, ausndne, charite.
regter
droit , (son appal). hulp. lemand in Armhartig, b. n. ellentlig, pauvre, miseraden — vallen , avoir scours a q. q. Zich
ble. —, deerniswaardig, erbarmelijk , pi.
iernand in den — werpen , se jeter entre
sous, fuse, pitoyable.
bijw. pan y reles bras de y. q. regter — op een (child
ment miserablement, swesquinement.
Arm•
7
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Armhartigheid , yr. misers, POUVrete , etc.
Armhartiglijk , zie Armhartig, bijw.
Armhuis, o. malt y ,: de chariti ,f. itablis•
semen; pour les pauvres, hlipital, m.
Armhuisjongen , m. garcon qui demeure dans
axe maison de charite.
Armioiaan , m. arminien.
Arminiaansch , b. n. des arminiens. De arminiaanfche leer , Parminianisme.
Armkas, vr. caisse des pauvres.
Armkind, m, enfant pauvre, qu'on eleve dans
fine maison de chariti, etc.
Armleuning, yr. (in de bouwk.) armkusfen,
accoudotr,, m.
Armloos , b. n. qui n'a point de bras, sans
bras.
Armmeester, m. administrateur des aumdnes , inspecteur des pauvres.
Armoede , vr. nooddruftigheid, indigence,
pauvreti; fig. Wij verteerden ons geld
daar in —, nous y fames bien ma! servis ;
nous y aeons fait piteuse there. — is geese zonde , (fchande) , pauvrete n'est pas
vice.
Armoedig, b. n. behoeftig , bekrompen , pauvre,nicessiteux, cuss, mesquin, e, gridin ,
e. Zij ziet er zeer — uit, elle a la mine
mesquine. Hij leeft in eenen —en :twat, it
vit dans une gredinerie strange. — bijw.
zie Armoediglijk.
Armoediglijk, bijw. pauvrement, etc.
Armoedigheid , yr. bedelarij , gredinerie.
Armozijn , o. zekere ftof, armoisin, tn.
Armpijp , vr. het holle van den arm , Pos du
bras , focile, tn.
Armring, zie Armband.
Armfchool, vr. icole des pauvres.
Armfnoer,, o. bracelet.
Armfloel, m. leuningfloel, chaise a bras,
1. fauteuil, tn.
Armvol, m. brassie ,f. Breng eenen — hout,
apportez one brassie de bois.
Armzakje , o. kerkzakje , aumoniere, f.
sachet d'iglise, tn.
Armzalig, b. n. door groote en aanhoudende
armoede ellendig, chitif,ive, pitoyable,
pauvre. Eene —e hut , une chitive cabane ;
fig. flecht , gering , bekrompen , miserable,
pitoyable , mesquin, e. Eene arrezalige
(flechte) figuur , une figure mesquine. lien
— fchrijver , un auteur pitoyable.
Armzaligheid , vr. bekrompeuheid, inerqui.
aerie.
Arre, b. n. (veroud.) zie Gram, Toornig.
Arlen, o. w. (ik arde , heb geard ,) zie Narrens
Arrest , o. (ond. w.), (bij regtsg.), beflag,
saisie , f. —, (in het krijgsw.), gevangenis,
prison, .1 art it, m.
Arrestant , m. (ond. w.) prisonnier.
Arrestereii , b. w. (ond. w.) (ik arresteerde ,
heb gearresteerd), (bij regtsg.) in bellag
nemen, saisir. —, gevangen zetten, arriter, mettre aux arrets , en prison. —,
eene zaak vastltellen, befluiten , arréter.
Arfenaal, o. (ond. w.), twig . of wapenhuis,
arsenal, tn.
Arfenik, m. zie Rottenkruid.
Artikel, o. (ond. w.), een deel eener rude
of Bens gefchrifts, of eene, in bijzondere
affneclen verdeelde, oorkonde,articie, point,
in. De twaaif artikelen des geloofs , les
douze articles de la foi. De artikelen des
vredes zijn geteekend, les articles de la
pair sont signis. —, (bij koopl,), eene
enkele foort van koopwaren. In het — van
tabak goat thans niet yea om , gown a i
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Particle, a la pantie du tabac , it y a
pew d'activiti à present. —, lidwoord,
(in de taalk ) article.
Artikelbrief, m. (in het krijgsw., inzonder.
heid ter zee) , ordonnance militaire,
(pour la conduite des officiers et gens de
marine.)
Artillerie , yr. grof gefehut , als : kanonnen ,
mortieren, enz., artillerie, f. Zware —,
grosse artillerie. ltijdende, ligte —, artillerie a cheval , legere. Hij dient bij
tie —, ii est de !'artillerie, ou dans
!'artillerie, it sert dans ou a Partilbrie.
Artilleriekunst, yr. art ou science de Partilierie.
Artilleriemaatflok (talftok), ichelle de calibre , 1.
Artilleriemeester , in. maitre de Partillerie.
Artillerieofficier,, m. officier de Partillerie.
Artilleriepaard, o. cheval d'artillerie.
Artilleriepark, o. pare d'artillerie, tn.
Artillerietrein , m. train d'artillerie.
Artilleriefchool, vr. icole d'artillerie.
Artillerist, m. artilleur.
Artis ! ok , yr. artichaut, ns.
Artisjokftoel, m. cul d'artichaut.
Arts, m. geneesheer,, midecin, docteur en
midecine; fig. Een — voor de gezonden ,
un ntidecin d'eau douce.
Artfenij, yr. geneesmiddel, midecine, f. re..
made, medicament, us.
Artfenijbereider, zie Apotheker.
Artfeeijd,ank , m. geneesdrank , breuvage
medicinal , tn, potion, f:
Artfenijkunde , yr. kunst ow artfenijen to bereiden , pharmaceutique, f.
Anfentjwinkel, m. zie Apotheek.
As , yr. dwarshout , waarom een rad of wiel
zich beweegt, essieu, tn. — van eenen we..
gen , essieu d'un chariot. —, (in de wis.
kunst,) iedere regte liju, welke door het
middelpunt van eenig ding loopt , of als zoodanig gedacht worth: ook in de aardriiksen iterrekunde, axe, m. —, fleunpunt ,
aan eene weegfchaal, brayer d'une balance, m. —, van het rad aan eenen molen ,
arêve , rn.
Asann, m. fusee d'essieu , f.
Asbest, m. vlasiteen, asbeste.
Asbeugel, m. (bij de arc.) 'trier d'essien, M.
Asch, vr overfchot van eenig door vuur vet,•
teerd ligchaam, cendre, f. Heete —, condre chaude. — maken , (bij de chin.) cinifier. De had werd in de — gelegd,
(verbrand), la Wile fat riduite en cen•
dres; fig. Daar ligt nu mijn voorsemen in
de — (verdwenen), voila tout mon projet ichoui. —, het overblijffel van een geftorven menfchelijk ligchaam. De — der
dooden, les cendres des marts. Zijne —
rust in dit graf, cette tombe contient ses
cendres; fig. Iemands — (aandenken) be.
treuren , pleurer la mort ae q. q.; fp. w.
Tusfcheu twee ftoelen in de — zitten, titre
entre deux selles le cal 4 terra.
Aschachtig , b. n. met asch beftoven , ceps.
dreux, ease.
Aschbak, m. cendrier.
Aschbelt, yr. zie Aschhoop.
Aschbezem , in. balai de foyer.
Aschbrood , o. brood dat onder de asch ge..
bakken is, fouace, f.
Aschbus, yr. lijkbus , erne ciniraire.
Aschdag, in, le four, le mereredi des cuesdr.:.
Ascb.
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Aschdoek, m. loogdoek , lien men over de
wasch fpreidt , en waarop men de asch
doet, charier.
Asfchepoester, y r. morspot , gem. cendrilm
fouillon, tn. et f.
ion,
Aschgat, o. gat, waardoor de asch y ak, trou,
par ou les cendres tombent. onder ee.
nen fchoorfteen, vuurrooster,, la grille du
feu, tn.; fig. zie Asfchepoester.
Aschgraauw, b. n. gris-cendre, e. Aschgraauwe leeuwrik , cendrille, f.
Aschhok, o. coin a mettre des cendres m.
Aschhoop, m. monceau de cendres.
Aschkar, yr. tombereau a cendres, m.
Aschketel, M. chaudt on a mettre les cendres.
Asklamp, yr. (bij de art.) sousbande d'essieu, f.
Askleur,, y r. aschverwige kleur,, couleur de
cendre, couleur cendre. Aschkleurige vlakken op gepolijst ijzer, cendruret ,f.
AschkIeurig , b. n. couleur de cendre.
Aschkoek , m. zie Aschbrood.
Aschkolk, zie Aschkuil.
Aschkruik, yr. zie Aschbus.
aschAschkuil, m. fosse aux cendres, f.
kolk onder eenen haard , cendrier, tn.
vuilnisman, boueur,, (-endueAschman,
teur d'un tombereau a cendres.
Aschplant, yr. plant, welker bladeren, als
met asch beftrooid fchijnen , cineraire.
pot aux cendres.
Aschpot ,
Aschfchop, vr. pelle 4 feu.
Aschfchuit , yr. bateau a transporter les cen.
dyes, tn.
Aschvarken, o. zie Aschbezem.
Aschwacer, o. loo water, cendre lessivie ,
de la charree, f.
Afem , zie Adem.
Aspergie, yr. fperfie , asperge.
Aspergiebed, o. planche d'asperges, f.
Aspergieplant, yr. plante d'asperge.
A.spisflang, yr. aspic, m.
Aspunt, 0. pole , in. Noorder, Zuider
pile arctique, antarctique.
Asfchig, b. n. vol asch, couvert ,e , ou plein,
e , de cendres.
Asfchijf, yr. (bij de art.) rondelle d'essieu.
— met haak, flotte a crochet , f.
Asfignaat ,
(ond, w.) zeker papieten geld,
assignat.
Asfignatie, yr. (ond. w.), (bij koopl.) aanwij.
zing eener fomme gelds ,assignation ;• billet
payable au porteur,, billet a ordre, m.
Asfuradeur,m. (ond. w.) bij koopl. enz., iemand
die verzekeringgeeft, verzekeraar, assureur.
Asfurantie , yr. (ond. w.) assurance.
Asfurantiebrief, m. polis , (zeew.) police
d'assurance ,
Asfurantiekantoor,, m. bureau d'assurance ,m.
Aster, m. flerrebloem, aster.
Astrolabium, o. fterrenhoogte meter , astroAt , y eti. t. van Eten. (labe, tn.
Aterling, m. en yr. bastaard, onecht kind,
bdtard, e; fig. Hecht mensch, salirat, e.
Aterlingsch, b. n. onecht, bdtard , e, riles
gitime.
Attescatie , vr. (ond.
getuigfchrift, attestation , f. temoignage , m.
Attesteren, b. w. (ond, w.) (ik attesteerde,
heb geattesteerd ,) attester.
Atlas , verzameling van land. of zeekaarten, atlas, recueil de cartes geographi.
gues , ou de cartes marines. —, berg in
Afrika, atlas.—, (in de ontleedk,) , opperlie wervelbeentje van den hals of nek, at.
las ,m. premiere vertebra du cou,f.
Atlas, o. zekere zijden ftof, atlas, satin de
la chine, gas,

AVO
Atlasformaat , 0. (bij drukk.) grand folio.
Attisch , b. n. Atheensch , attique, als : — zout
of vernuft, (kieschheid in woorden verfijn•
de fmaak ,) sal attique.
Au, zie Ai.
Auctie , yr. (ond. w.) openbare verkoo g, auction ,vente publique,enchere ,f. encan,m.
Augustus, m. oogstmaand, aosit.
Autaar, zie Autaar.
Auteur, m. auteur.
Avegaar, m. zekere groote boor, tarriere,
f. grand perpoir. Kleine —, drilboor,, laceret, tn.
Averegts, bijw. verkeerd, a rebours , a Pen.
vers. —, links, lomp , gauchement.
Averegtsch , b, n, verkeerd, retourne , e,
tourne, e. —e (verkeerde) gevoelens hebben,
avoir des sentiments pervers. De —e zijde van iets , le revers. De —e (omgekeerde) zijde van eenen gedenkpenning, le revers d'une medaille. De —e zijde van ee.
ne flof, l'envers ,
Deze ftof heefc gee..
ne regte noch averegtsche (verkeerde) zijde, (kan aan beide kanten gedragen worden ,) cette etoffe n'a ni endroit ni envers. Een —e flag, un coup de revers.
Een — mensch, un homme qui a l'esprit
de travers. —e (flinkfche) ougmerken , des
desseins sinistres.
Averij, zie Haverij.
Averuit, vr. averoen, (in de kruidk.) zeker
kruid, aurone.
Avond , soir, m. soirée, Gisteren —,
Kier au soir. Eergisteren —, avant hier
au soir. Wilt gij dezen — (of: van —) bij
mij komen? voulez-vous passer chez moi
ce soir, cette soirée. Ik wensch u eenen
goeden je von: donne le bon soir. lk
zal tegen den - bij u komen , je viers.
drai chez vous vers, sur le soir, sur la
Brune. Lens des —s kwam hij mij zeggen,
un soir, it vint me dire. Wij hebben den
— (den avonditond) met wandelen doorgebragt, nous aeons passe la soiree a la
promenade. Hij was den geheelen — bij
mij, it etoit avec nzoi toute la soirée.
Den — to voren, la vielle. Den — voor
nieuwjaar, la vielle du nouvel an. Fleili.
g?. —, (in de kerkdienst, de avond voor
eenen feestdag,) vigile, m.
Avondbezoek , o. visite du soir, f.
rosde du soir , f.
Avonddauw,,
Avondeten, o. soupe , souper, ns.
Avondgebed, o. prier° du soir, f.
Avondgezang, o, cantique du soir, vs.
AvondgezelfchaP, o. la veillde. Het — is
bij den heer J. v. d. M., la veillee est
chez Mr. j. v. d. M.
Avondklok , yr. retraite.
Avondkost, m. souper.
Avondlied , zie Avondgezang.
Avondlucht, y r. sorel y , air du soir, us.
uachtmaal,
Avondmaal, o. zie Avondeten.
(bij de Herv.,) la sainte cane. nachtmaal, hoogtijd, (bij de Roomsch Cath. ,)
communion , eucharistie , f.
Avondmaalganger,
communiant.
Avondmaaltijd,
soupe.
Avondmuzijk , yr. serenade.
Avondoffer, o. holecauste,tacrifice,du soiron.
Avondregen, in. pluie du soil. f.
Avondrood , o. rouge du soir,m.
, bracrepuscule,
Avondfchemering,
ne , f. entre chien et loup, ns.
Avondfchool, yr. ecole du soir.
Avondfchuit, zie Nachtfchuit.
Avondfpel, o. recreation, f, ou jett du JOir, m.
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Avondfpijs , yr. met: du soir, fn.
Avondftar , Avondfter,) &oiled* lair , f. (in
de fterrek.) hesperus , etoile du berger.
Avondifond , yr. soirée. Een fchoone , ap e belle soirée.
Avondtijd, zie Avondftond.
Avonduur, o. heure du soir , f.
Avondwandeling, y r. promenade du soir.
Avondwind, m. vent qui s'eleve du soir,
vent du soir , du couchant.
Avonturen , b. w. (ik avontuurde, heb geavontuurd), in den gem. fpr. tr. wagen ,
hasarder , risquer.
Avontuur,, o. een toeval, eene nitkomst, waaraan het geluk sneer deel heeft, dan her overleg; ook lotgeval , zeldzaam , wonderbaar voorval, aventure , Op — uitgaan ,
chercher des aventures, cottrir apres les
aventures.
Avonturier,,
Avonturierfter, yr. aventurier , ere.
Avontuurlijk, b. n. ondernemend , aventu.
reux , se , hasardeux , se. —, toevallig,
casuel , le ,fortuit , e. —, bijw. d'aventure ,
catuellement , par hasard, fortuitement.
Azen , b. w. (ik aasde , heb geaasd) , aas of
fpijs in den mond Helen, nourrir (des of.
seaux), donner de la mangeaille (aux oiseaux); amorcer (le poisson); (bij de
valk ) Den vogel —, op het lokaas gewennen , leurrer (le faucon). —, o. w. Op iets —,
(zijn voedfel zoeken) , se repaitre , se
nourrir de q. ch.; fpr. . Op iemand —,
faire d'une personne sa vache a lait.
edik, vinaigre. Zoo zuur als
Azijn ,
aigre;sur , comme du vinaigre. Zwakke
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om koper groen te waken, vinasse, f. —
(bij de fcheik.), acitum. Een fcheutje —,
nn filet de vinaigre. Frambozen vi.
naigre de framboise.
Azijnachtig, b. n. qui tient du vinaigre, aceteux , se.— , (bij de fcheik.), dat—znur
in zich bevat, acetique. zuur, fcherp,
wrang, acide.
Azijnen, b. w. (ik azijnde , heb geazijnd), met
azijn of edik begieten, vinaigrer. Deze
falade is te fterk geazijnd, cette salade est
trop vinaigr de.
Azijnkan , Azijnflesch, yr. bouteille 4 vinaigre, f vinaigrier,
Azijnmaker, m. vinaigrier.
Azijnmakerij, vr. vinaigrerie ,fabrique de
vinaigre.
Azijnplaats, vr. lieu at se fait le vinaigre,
zie Azijnmakerij.
Azijnfaus, yr. ante fans, vinaigrette, sauce au vinaigre.
Azijnftelletje , o. vinaigrier, en.
Azijnfuiker,, vr. oxysacclzarum, en.
Azijnton, yr. tonneau a vinaigre, m.
Azijnvat, o. zie Azijnton.
Azijnverkooper, zie Azijnmaker.
Azijnwater, o. oxycrat, tn.
Azijnzuur,,
n. aigre (bij de fcheidk.)
cetique , aceteux euse.
Azijnzuurzout, 0. (bij de fcheidlc.), acetite , tn.
Azuren, b. n. d'azur , d'un bleu celeste.
Azuur, m. /azuur, zekere fteen, azur.
Azuur,, b. n. hemelsblaauw, azure, e bleu
celeste.
o. le bleu celeste.
Azuurfteen m. pierre d'azur, f.

B.
B , yr. de tweede letter van bet alihabet of
de letterlijst , (meerv. B's , fr. onveratr
derd ,) b, m. Eene groote B, un grand
B ; eene kleine b , (b onderkas , bij letterzetters ,) un petit b. Drie b's, trots b.
B-bakje, o. (bij letterzetters ,) le cassetin
du b. B , een toon der toonlijst , b, m.;
B-kruis, b•dieze; B-rnol ; B-mol ; B.duur,
b.quarre. bijzonder als de klank, niet
ale bet toonteeken , bernfa-si. Deze aria
gaat nit b, tee air est en be.fa-si. B-fnaar,
la corde de be.fa-si. B-fleutel, la clef
de be-fa-si ; fig. fam. Hij kent geene a
voor ecne b , zie op A. Heb ik a gezegd,
zoo snout ik ook b zeggen , wie a zegt,
moet ook b zeggen , zie op A.
Baacifter , yr. cello qui se baigne , baigneuse, f.
Baal, vr. zekere wollen ftof, reveche, bayOtte ou baiette; fans. (in den gemeenen
fpreektr.) Roode wljn, du yin rouge.
Baal, vr. inham, kleine zeeboezem , baie ,f.
Het binnenfte van eene
(zeew.) etccul , en.
Baaijen, onverb. b. n. van baai gemaakt, de
reveche. Een rok , une jupe de reveche.
Baaihal , yr. magasin de reveche , m.
Baaitje , o. (verkl. w. van baai,) matrozen
wambuis , camisole de matelot, f.; fig. fam.
Iemand wat op ziin
geven, Tosser q. q.
Wat op zijn
krijgen, etre rossé.
Baaivanger,,
Groenlandsvaarder, Lomdat
die de walvisfchen in de baaijen vangert,)1

pecheur de baleine • fig. iemand, die vlug
en met zwier op fchaatfen rijdt, celui qui
patine avec grace, et en faisant de longs
traits , bon patineur.
Baaivangen , o. w. (bijna enkel in de onbep.
wijze gebruikelijk,) patiner avec grace
et en faisant de longs traits , zie Baaivanger in de fig. beteek.
Baaizout, o. ruw zeezout , du eel marls
brut,
Bask, y r. teeken voor de zeelieden, om hen
voor gevaarlijke plaatfen te waarfchuwen, of
de haven aan te wijzen,balise,marque ,f.
Baken zetten , mettre des balises ,des marques. De baken zijn verzet, on a change
les balises ; fig. De baken komen uit,
vertoonen zich, (het geheim komt aan den
dag,) le mystere se dicouvre; on cow.
fiance a decouvrir le pot aux roses ; fpr.
w. ills het tij verloopt, verzet men de baken , on regle sa conduited'apres le cours
ou les differentes conjonctures, des affaires; quand les affaires changent de
face, on change de mesures. vuurtoren vuurbaak , fanal,phare,m.;zie Voorbeeld.
Baakgeld, o. retribution payee pour Pentretien d'une balise, f.
Baal , vr. groot pak koopwaren , hallo , f.,
ballot, en. Eene — boeken, une hallo on
un ballot de /l y res. Eene
wol, une
bane de laine. Eene
koopwaren, stet
ballot de merchandises.
Baal,

tto
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Baal, o. danagezelfchap, zie Bal.
Haar, yr. zeegolf, ends, vague , f., /lot, ts.
Baal, m. zekere afgod, gebruik. in de fig.
Holle baren , de grander vogues.-, (zeew,)
fpreekwijze: Voor den
buigen, s'attalame , f. De baren gingen nog zeer hol,
cherservilementa faire la cour a une perles lames itoient encore fors grosses. —.
sonny puissance; F lier let g. enour devant
word c ook genoemd (op fchepen) een nieuw
le veau d'or; se courber devant
aangekomen matroos , nieuweling, hale.
Baaldoek, 0- toils pour faire des balles ou
bouline, novice. — voor een haven (lage
ballots, 1.
grond, foort van zandbank ,) barre, f.
Baaltje , o.(verkl. ay. van Baal) petit bailor, m. Baar, vr. draag- of rosbaar,, Berrie of burrie,
Baan, yr. betreden, gangbare weg, of tot
brancard, tn., litiere; inzonderheid, lijk.
zekere oefeningen gefchikte plaats , y en. of
baar, espece de chassis de bois ,Pour por.loopbaan , carriere , lice , f.
ter sin mort , civiere , f.
op bet
ijs, die geveegd is , om hierop te kunnen Baar, vr. ftaaf metaal, barre , f. lingot,
fchaatfen rijden , chemin fraye sur la Baar , vr. dwarsitreep van den linker bovenglace pour y patiner ou glisser.
hoek naar den regter benedenhoek , (in een
— warm houden , etre assidu a patiner;
wapenfchild), barre , f.
fig. of fpr.
(zonder ophouden , aan jets Baarblijkelijk , b. n. apparent, 41, evident,
e, manifeste, clair,, e.
bezig zim ,) etre assidu a q. g., occupabijw. apation, travailler sans reldcne a q ch. De
remment, evidemmeut , manifestement.
-klaar maken, applanir les difficult-es d'une Baard , m. van menfehen en diereu, en fig.
van andere Bingen, barbe ,
entreprise- Ruim - (ook rutm ftraat) ma'
Gij krijgt
eenen
, la barbe vows vient. Iemand
ken , fendre la presse , se faire tin passage a travers la footle. Op de - (het taden - afnemen , fcheren , faire la barbe
pijt) brengen, proposer, mettre sur le ta.
a q. q.; rater q. q, Zith den - lacen afnemen, se faire faire la barbs ; fig. Iemand
pis. Iemand van de — knikkeren , faire
sauter q q. de son etnploi. ilij is van de
in den - varen of vliegen , (een verwijt ge.
ven) parler de grosses dents a q, q.;
geflagen, it ne sait plus oil it en est;
parler biers a la barrette de q. q ; chats..
it ne pent plus se defendre; it est hors
ter bless la gamma a q. g. Ik zal het hem
fchuiven , difd'escrime. Op de lange
in den - wrijven, je le plaquerai a son
ferer,, delayer. Eene onclerhandeling on
fchuiven , delayer une nenez ; fpr w. Om 's keizers - fpelen , ne jouer
de lange
que pour s'amuser. Saarden (flekels ) van
gociation; fpr. w. Hij is het katje van de
blad van ee.
c'est Jut qui donne le pion a totes les
korenaren, barbes
nen fleutel , panneton. - van eenen walvisch,
,autres ; zie ook de zamengettelde woorzie
Walvischbaard.
Glen: Glijbaan , Lijnbaan , Kolfbaan, enz.;
loopkring eener dwaal. Baardeloos , b. n. imberbe, sans barbs. Een
zie ook Baantie.
fter,, orbite, f. De - van Jupiter is veel baardelooze jongen ,un jeune herniae imbergrooter,, dan die der garde, Porbite de jot.be. Vele volken van Amerika ziju -, plot.
piter est beaucoup plus grande que cells sieurs nations de l'Amerique sent imberbes.
de la terra ; fig. De — der deugd, le Baarden , o. w. (ik baardde , hsb geeaard),
eenen baard, krijgen , ais : Hii beginc te
chemin de la vertu; lee sentiers de la
ta barbs commence a croitre , a se
vertu. - van een kleed , van eenen mantel,
wontrer.
breedte van itoffen, (inzonderpan, m.
Een Baardhen, vr. fig. vrouw met eenen baard,
heid , voor vrouwenkleederen), le,
rok van vier banen , une jupe a quatre femmequi a nee barbe , femme barbue.
breedte
van
zeildoek,ferze,cueilBaaraig , b. n. eenen baard hebbende , barles. be , e; fig. ruw,, ftetk, robuste, fort, e,
le, f. Een zeil van zes banen, une voile
barbu , e , gigantesque , rude.
qui a six ferzes ; une voile de six cueilles.
lijndraaijer,
,
(van
Baan
,
voor
Baardmannetje,
o. nom d'une monnuie avec
Baander, m.
tone
barbue, de la valeur de 30
Lijnhaan cordier,, m.
oul. banierdrager,, banneret;
cents. -, zekere vogel, foorc van mees ,
Baanderheer,
mesange barbue, f.
• thans, fig. als : Hij fpeelt den -, a transhe die grand seigneur ; it fait le seigneur. Baardfcheerder, m. barbier, barbier.
, c or de r i e , f.
Baardfchrapper , m. in een' verachtelijken zie ,
lij
B,
aanderij yr. lijnhaan
barberot, zie Baardfcheerder.
Baandraaijer, zie Baander.
Baangeld, o. !'argent qu'on paie pour faire Baarlij k , b. n. wezenlijk , propre , mil me. De
baarLiike (gevleeschde) duivel , le diable inusage 'Pun chemin fraye , d'une glissoicarne Zij raasde als de baarlmjke duivel ,
re , d'un jeu de paume , de crosJe ,etc.,m.
ells tempetoit comme une vraie diablesse.
Baanfpinner, m. lijndraaijer,, cordier,, m.
Baande, 0. verkl. w. van Baan, zie Baan ; fig. Baarmoeder,, vr,, lijfaneeder,, matrice ,f.; fig.
bediening, ambt, als : Dat is een goed
bran, oorzaae, source, cause ,f., berceau
m. Deze meeniag was de - van vele on(ook enkel: Oat is een - ,) c'est un eminzonderheid, bediening
fasten, cette opinion etait lee source do
plot
beaucoup de troubles.
op een oorlogfchip , van kok , koksmaat,
dienst ne- Baars , m. zekere riviervisch, perche , f.;
bottelier, enz. als : Voor een
men , entrer dans la marine sur la profpr. w. Den - vergallen , zie op Vergallen.
-, zeker gereedfchap,kuipers disfel, breensesse d'être promu a quelque emploi dans
de bij1 , doloire ,
ce fsseau
va.
Baanveger, m. howl's qui balaie ens glis- Baarfchap, o. vetoed. w. gereed geld, argent
comptant,
numeraire, m.
soire , en chemin pour les patineurs.
Saar, b. n. en bijw. naakt, bloot , open ,als : Baarskom, yr. op eene tafel, jatte a perche.
vijver voor baars , reservoir , vi.
f
gle bare (ruime) zee , la mer haute, le
vier de perches, tn.
large , le /argue ; fig. Eene bare lengen ,
geld,
(klinkende
Baarsmaal,
o. repas de perches, m.
un mensonge patable. munt Oargent comptant. In - geld beta- Baarsfchotel, m. fchotel om baars op te does,
fchotel met baars ,plat
len, payer somptant , payer tout en mime- plat a perches.
de perches.
raire, en deniers erect:Is.
Ban*.

13 A Q
B AA
St
prendre
demi.bais. - (in den bilbelBaarsfim, tn. zekere apenfoort, espies de sin.
ftij1): Het - der wedergeboorte, Peat; de
ge, f.
la regeneration ,f. (de doop,) le bapteme.
Baarvl i es, o. (in de ontleedk.) 1:.2t derde
vlies , dat de vrucht in de baarmoeder in . Bad, verl. t. zie Bidden.
fluit, worstvlies, membrane qui renter- Baden, b. w. (ik baadde, heb gebaad,) baigner. Zich
(ook enkel : - , o. w.) se
tne le foetus , f.
baigner. Zich in de zee , in eene rivier -,
Baas, m. werkmeester, maitre de quelque
se baigner a la rater, dans une riviere ;
métier. Timmermans baas, maitre char•
fig. Zich in tranen —, baigner son visage
pentier,, metfelaars bass, maitre macon ;
de pleurs. Zich in de tranen der ongelukfig. - worden, gagner sa maltrise ; fig.
, se baigner dans les larmes
kigen
zal zorgen dat ik gezagvoerder,, als
des malheureux. 13e tirannen baadden zich
j'aurai soin de rester
in mijn huis
in het bloed der me.rtelaren, les tyrans
le maitre dans ma maison. 1)e yronw is
se baignerent dans le sang des mar.
(heefc de broek aan) la femme y
er
va;yrs. Lich in weelde en wellust
porte les chausses. Den - fpelen, faire
ger dans les plaisirs; se baigner dans
le maitre , trancher du maitre. -, die in
voluptes.
les
eenige k nit uitinunt, als : fam. lemand
den — of zijn, (overtreffen) surpasser q. Bader , m. celui qui se baigne, baigneur.
Er zullen van a,ond veel baders in de
q. Hij meende de eerfte zanger te zijn ,
maar hij heeft er eenen gevonden, die hem
rivier z ■ jta , i l y aura ce soir beaucoup de
baigneurs
dahs la tiviere.
it
pretendoit
etre
le
premier
— was,
chanteur,, mais it a ;votive en ho'nme Badgast, rn. celui qui Arend les bains dant
les maisons destindes pour se baigner,
qui lui a dame le pion, qui le surpas.
baigneur.
soit ; (boertend). Hij is een heele
(ook : bij is een heele bed, hij is een bol,) Batiqeid , o. argent qu'on paie pour le
c'est en maitre homme, c'est un maitre Gain, argent pour l'usage des eaux , m.
fin ; (tot iemand fpreitende , die zich veel Badhuis , o. les bales, m. pl., maison des.
tilde pour se baigner ,
bij de ouop zijne bekwaamheden laat voorf}aan ) Gij
den , les thermes , m. pl.
zijt ern heele - ! (gij zijt een heele over. I
vlieger,) vous etes en bel u n plaisant Badkamer, vr. les bains, m. pl., chambre
destinie pour se baigner.
etourneau. -, van iets groots, als : Oat
is een — van een' fnoek, quel monstre de Badkleed, o. habit dont on se sert dans let
bains , que Pon met en se baignant , m.
brochet! c'est un grandissime brochet!
Baat , vr voordeel, winsc, profit, avantage, Baokneclit , m. dome,tique qui a soin de
se
sericeur
qui prennent les Gains , garcon bal.
nemen
,
De
gelegenheid
te
on.
gneur.
, g ulp, verzachting.
vir de Poccasion.
Hij vond weinig — bij dit geneesmiddel, Badkuip, yr. baignoire , cure.
ce remede lui a fait pet, de bien, de Baciplaats , yr. plaats om te baden, bai.
geoir,, 712
soulagement.
Baatje, o. verkl. w. van Bast, voorOeeltje , Badmantel, m. manteauqu'on met en se bal•
gnant.
enkel in : fpr. w. Alle baatjes helper' , tout
fait hombre; les petits ruisseaux font Badrneester, zie Badftoofhouder.
Badflool y r. zweetbad , efuve , f. War.
l es g ra n d es ri v ie re s .
me bahovati der ouden, thermes
in. pl.
rscon nelr,, attache
yr.
Baatznt
ucht a so
.ofhouder, m. badmeester, ituviste,
Badfl
n interest t papreti ulie
'
me
baigneur.
rnaarre
Een
—
interes,e
,
e.
Baa:zuchtig, b. n.
mensch,un femme interessi. -e bedoelin- Badwater,, o. eau des bains, f. - voor de
Turkic:he ternpels , piscine, f
Siloam of
bijw. d'une
gen, des vues interessees.
1 Bethesda (in den Bijbel) piscine, ou
i e ress
ee
mare
nt.
nie
ne probatique, f.
Baatzuchtigheid, zie 3aatzucht.
Sawn, o. w. (ik bairn, heb gebaft,) blaffen
Baatzuchtiglijk, zie Baatzuchtig, bilw.
(a,8 de honden ,) aboyer , japper ; fpr. w.
Baauwerf, 0. w. (ik baauwde, heb gebaauwd,)
h3ncien , die -, bijten met, tour les
contrefaire
par
la
_
met de Item nabootfen,
shims qui aboient , ne mordent pas ;
veix meest in zamenitelling gebruikelijk) ;
tour ceur qui menacent , ne sent pas ,fort
Nabaauwen.
ab aa uwen
zie N
a craindre.
faseur, babillard, causeur,,
Babbelaar,
zeker fuiker- Bag, Bagge, y r. een , aan een' ring gezet,
farn. bavard, bavardin.
of aan een' ring hangend, edelgef1eente,ba.
ballerje, espece de sucrerie.
gue, f.
Babbelaarfter, y r. jaseuse, babillarde, eauy r. bagage, equipage, m. De
Bagaadje,
sense, fam. bavarde , bavardine.
dieven he ben hem al zi j ne
ontnomen,
Babbeleguigies, o. meerv. (lam.) mane kinles voleurs lui out odes tout son bagage.
derkuren, zotternijen , ijdel geklap, fadaiBagaadjeftandaard,
m.
trusvaan,
fanion.
ses, puerilites, balivernes, f. pi.
Babbelarij, vr. babil , caquet, m. causerie , Bagaadjekarretje, o. surtout
Bagaadjewagen , m. chariot de bagage,
f. fam. bavardage,
till.) fourvn.
Babbelen , o. w. (ik habbelde , heb gebabbeld,)
veel praten , babiller, jaser,, causer , Bagge, zie Bag.
Bagger, vr. modder, flijk, bourbe, f. zie
m . bavar d er .
fa
Modder, Sli;k.
Babok , m. vlegelachtig mensch , lomperd ,
Baggerboer, zie Baggerman.
butor,, Bros butor, rustre , lourdaut.
Bad , o. vIoeiftof, waarin men zich baadt, iaggeren, o. w. (ik baggerde, heb gebag.
gerd,) de bagger, het flijk tut de grachtea
bain, m. Een - van wijn , un bain de
of floten halen, draguer un canal, tirer
vin. Ben warm -, (zweetbad), un bain
la
bone, la vase du fend de Peau,debourun bain
chaud , une ituve. Ben koud
ber ; (zeew.) curer.
froid. Naar het bad reizen, aller aux
dragueur, cureur de ca.
bains. De baden gebruiken, prendre les Baggerman,
naux.
eaux. Tot aan de middel in het - gaan ,
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Baggermolen, m. curs-mile.
Baggernet , 0. drague, f.
bij het biggeren van turf, puchette,
Baggerpraam, m. prame, f. zie Baggerfcbuit.
Baggerfchuit, yr. bateau qui sort a transporter la bourbe del canaux, bateau du
cureur, de boueur.
BaggerfpLe , vr. drague.
Bagijn, zie BegijnBagijnra, yr. (zeew.) vergue barrel, vet,
gue lecke.
Bagijnetoppenanten, m. meerv. (zeew.) balancines de la vergue barrie f. pl.
Bailjuw, enz. zie Baljuw, enz.
eerfte verwarde vormlooze menge
Bajert,
ling der hoofditoffen, chaos , zie Beijert.
Bajonet, y r. Baionnette , f.
Bak , m. kom , nap , zeker huisgereedfchap
jatte f.—,etensbak voor de matrozen op
de fchepen
'
, gamelle, f., plat de l'equipage.—, bet aantal matrozen, voor welke in
ednen — worth npgedischt, le nombre de
matelots qui mango' s- dans la mime gamelte ; van daar in den gemeenz, fpreektr.
Kam aan den —, a table ,,venez manger. —, waterbak op de fchepen , waarin
het water ioopt, komende uit de kluisga.
kogelbak, puits a boa.
ten , gatte, f.
lets. voor beesten , trog , auge, man.
geoire, 1.— van eene fontein, bassin d'u.
ne fontaine. —, van een' wagen , fond ,
tn. — der metfelaars en leidekkers, waarin men de gereedfcbappen en bouwifoffen
naar boven hijscht, bourrique , f. (bij
de bakkers), waarin het geknede deeg gedaan worth ; (bij de fmeden) houten —,
waarin men erts doet, die gefmolten moet
worden; (bij de wijnk.) voor den Avijn ,
die nit de pers loopt; (bij de fpiegelm.)
waarin het kwik valt, dat bij het ftnelten
ender het glas wegloopt , (en bij de art.)
buskruidbak,sebile,m.—, uitgeholde ileen,
waarin de boekdrukkers hunne vormen afwas.
fchen, baguet ou bacquet. — ,voor kalk , au.
ge , f. Bak vol, angle.
voorplecht van
een fchip, gaillard ou chateau d'avant.
platbodemde fchuit , pont, bac , ponton. —, in den fchouwburg, parterre, m.
wang, joue , f. ingevallene bakken,
des josses creuses. Blozende bakken, des
joues vermeilles. oulings, rug, nog
over in Achterbaks.
Bakje, o. vogelbakje , auget, m. Houten — in
eeneu brander, waardoor het kruid naar de
brandttoffen gebragt worth, dalle,
Bakbeest, o. (bij fcheepsl.) , een voorlastig
fchip ,vaisseau qui penche trop en avant ;
gros vaisseau lourd et pesant, tn.; fig.
Een — van een' kerel, gros lourdaut ,
Bakboord, o. linkerzijde van het fchip, ten
opzigte van dengenen, die aan het roer
ftaat, babord, ns.
Bakboordswacht , yr. (zeew.) babordais
m. pl.
Bakelaar, m. laurier, bales de laurier, f.
pl.
Baken, zie Baak.
Bakenen, o. w. (ik bakende, heb gebakend),
nsettre des balises ; zie Baak. baken.
ilokken vastfteken, om op den marsch van
een Leger de rigtingen der wegen aan to
wijzen , jalonner.
Bakenftok, m. jalon.
Baker, yr. kraambewaarfler, garde d'accouelute, on garde d'enfant. drooge min,
remucuse , f.
Bakeren , b. w. (ik bakerde, heb gebakerd)

BAK
een kind in doeken of Wren tvinden , ree
inner, emmailloter en enfant, le nettoyer et changer de tinges. koeste.
ren, verwarmen , als : Zicti in de zon — ,
se chauffera la chaleur du soleil,se couches- et s'itendre au soleil; fig. Heet gebakerd zijn, avoir la tete pres du bonnet; etre pen endurant; avoir la tete
chaude.
Bakermand , vr. mend, voor welke een kind
gebakerd worth, espece de panier d'osier,
qui a one poêle de feu, (levant laquelle
la garde remue ?enfant; zie Vuurmand.
Bakermat, y r. zie Bakermand; fig. plaats der
eerfte aankweeking, als : Florence was de
— der nieuwere fchilderkunst, Florence a
eta le berceau de la peinture tnederne.
Griekenland was de — van onze geleerdheid la Grece fat le bercean de nos
connoissances. De wieg en — van ietnand
la place oil q. q. est tie et Ube.
Bakermoer,, vr. zie Laker, in de se beteekenis.
3akerpenning, m. etrenncs qu'on donne a
la garde , f. pl.
Bakerfchelling, m. escalin donne a :mega?,
de ; fig. grand escalin.
Bakeriloel, m. chaise dont une garde d'enfant se sert, f.
Bakerfpelde, vr. epingle a maillot.
Bakhuis, o. zie Bakkerij in de laatite beteek.;
fig. in den gemeenz. fpreektr. (bakkes ,)
mond, aan oezigt, figure, f.visage
Hij
heeft een leelijk
ii a une vilaine fia.
gure. Een lief bakkesje, tin joli museau
un joli minois. lemand voor zijn Nan,
hem wat op zijn geven , donner sur la
gueule , tar le museau , pommer la gueule a q. q., lui donner sur la moustache.
Bakkebaard, m. meest enkel in het meerv. gebruik. Bakkebaarden , haar , dat aan de
bakken (wangen) groeit, favoris, tn. pl.
poll des joues, m.
Bakken, b. w. (ik bakte
gebakken ,) gaar
maken in den oven , cuire. In de pan
frire • fig. Ik zal dat wel pen
viendrai bien a bout; j'arrangerai biers
tout cela. lemand eene poets —, (hem
eene kool ftoven,) jouer en tour a q. q.
Cij hebt mij daar eene niooije poets gebak•
ken, vous m'avez fait la une belle paire de manchettes. Wij zullen het u weder —, nous vous rendrons pareille,nous
prendrons notre revanche. Hij zal wel
kleiner broodjes moderera son emportement, ses pretensions; it mettra de
?eau dans son vin. Het zal dezen nacht
een koekje
(het zal clerk vriezen) ,
ge/era bien fort cette nuit; fpreekw. Bak
mij een koekje, als ik dood ben , (dat kan
nog lang aanloopen ,) c'est du pain bien
long. —, zijn brood is hem reeds gebak.
ken , it est déjà condamnd n'en dchappera pas. —, G. w. met Hebben , als : Het
brood is in den oven , het bakt, le pain
est au four , sl cult.
Bakken, o. cuisson,
Bakker, m. boulanger.
Bakkerij, vr. bakkersambacht, boulangerie,
!métier de boulanger , In. De — leeren,
apprendre la boulangerie. huis of
plaats, waar brood gebakken wordt , bak.
huis, boulangerie,
fournil, m. Ga
naar de —, allez a la boulangerie.
Bakkerin, yr. Boulangere.
Bakkersbrood, o, pain de boulanger, m.
Bakkersgezel, zie Bakkersknecht.
Bakkersgild, o. corps de boulangers, rn.
Bak.
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Bakkersgloelijzer, o. rakeletok fourgon,m.
Bakkersj ongen m. bakkersknecht , garcon bon.
longer.
Bakkersmand, vr. panier de boulanger, m.
.Bakkersfeleop, yr. pelle de four, a enfournet..
Bakkes, zie Bakhuis.
Bakkesje , o. verkl. w. zie Bakkes.
Bakloon , 0. bakgeld, fournage , in.
Bakmeester,
(fcheepsw.) chef de gamelle,
de plat.
Bakoven, m. four.
Bakovengat, o. gueule , bouche du four , f.
Bakpan, yr. po gle a frire.
Bakfel, o. een oven vol, fournee ,
— van
fteenen en dakpannen, cuite, f.
Bakflageiij , yr. ooreeeg, soufflet , m.
Bakilede, vr. grand traineau,
Ilakflag , vr. (fcheepsw.) etai attache A la
hune du grand mat et tendu vers le mat
de misaine, in.
Bakftioekje , o. filardeau, m.
Bakfpier, yr. (fchecpsw.) waterfpier van het
vooronderzeil, tangon , m.
Bakftagskoelte , yr. zie Bakflagwind.
Bakflagwind, m. (fcheepsw.) vent de quar.
tier , vent grand on largue qui fait quo
routes les voiles portent.
(bij metfel.), brique , f:
Bakileen,
Bakfter, zie Bakkerin.
Baktand,m.kies,dent mdchellêre,grosse dent, f.
Baktrog,
trog waarin de bakeers het deeg
bewerken, huche, male , f. petrin, m.
poisson a frire.
Bakvisch,
Bakwagen , in. grand chariot.
Bal , m. rond ligchaam , bale , boule , f. 1VIet
den bal fpelen, den bat flaan , jouer A la
boule. kleine kaatsbal, eteuf, in.
—zieokSneuwbal,Zepbal,Ktsbal,
Kolfbal; gemeenz. Den — (voor: kWbal flaan, jouer is la crosse; fig. Den —
misflaan , zie Misflaan. Iemand den —
(voor kaatsbal) toekaatfen , servir la balle ; fig. (iemand de gelegenheid , one zijn
oogmerk te bereiken , gemakkelijk te maken , ) servir q. q. sur les deux toits.
Den — terug flaan , repousser la balle.
fpr. w. Die kaatfen wit, moet — verwachten, qui craint les feuilles, n'aille pas
au boil. Elkander den — toekaatfen , s'as.
sister Pun l'autre. Ben halletje van lets
opwerpen, mettre q. ch. fur le Lapis. —,
drukkersbal bane d'imprimeur , f.
van den voet,plante du pied f. —, of prop,
Bien men iemand in den mond fleekt om
hem het fchreeuwen of bijten te beletten,
bdillon. —, op het biljard,
f. Eenen
maken, faire tone bille , blouser la bille. Een met leer overtrokken windbal,
ballon.
Balanceerflok, m., koordedanfers ftok, con..
trepoids.
Bal, o. baal, dansgezelfchap, bal, in. Het
— openen, den eerften dans doen , ouvrir
le bal.
Balans, yr. boom, waaraan de fchalen hangers,
ook : deze boom met de fchalen weegfchaal, balance. —, teeken van den dieren•
eiem balance. — , evenwigt, equilibre ,nz.
In —, en equilibre , en balance; fig. vereffening van een koopinansboek, balance ,
1. hat final, solde , bilan, tn. —, onrust in een uurwerk, balancier, m.
Balonsmaker, Balanfenmaker, m. balancier,
faiseur de balances.
Balansrekening,vr. ffaat van ontvangst en nitm.
gave, (bij koop1.) balance , f.
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Baldadig, b. n. onbefchaamd, petulant , e,
insolent , e, effronte , e malicieux, euse. —, bijw. pitulamment.
Baldadigheid, 'r. petulance , michancete.
Balddadig , b. n. roekeloos , flout , audacieux,
euse, temeraire.—,bijw. audacieusement
temdrairement.
Balddadigheid, yr. vermetelheid, audace, tetnerite.
Raldeladiglijk , zie Balddadig, bijw.
Balderen , o. w. (ik ba"derde , heb gebalderd,)
een groot geraas maken, faire grand bruit,
.faire un charivari. Het — van het gefchnt, le bruit du canon.
Balein, o. de ftof, —, vr. het daaruit bewerkte
walvischbeen , baleine , f.
Baleinen , b. n. van balein gemaakt 2 de baleine.
Balg, m. argearoopte huid van een dier, die
niet aan den built geopend is , pause f.—,
veracht. bulk, pause, f. Zich den —
len , remplir ou farcir la pause, fam. sa
bedaine.
Balie , vr. leuning van eene trap , brug enz.
garde-fin , m. balustrade, f. hek of
affchutfel, inzond. in eene pleitzaal , bar.
reuu , m. ; fig. Voor de — komen , cont.
paroitre devant un tribunal , en justice.
in eene vergaderzaal, barre , f. Voor
de — roepen, mender a lee barre.— , kuip,
cuvette, f., baguet, nt. fcheepstobib
be , doorgezaagde ton, (fcheepsw.) bail.
le , boute , ei tremper.
3aliemand , vr, corbeille plate dont on se
Bert pour y mettre du lingo, f. panier
y mettre du lingo, az.
Baljuw, m. hoofdfchout, drost, bailti , na.
Baljuwagle, vr. regtsgebied van een' baljuw,
bailliage, m.
Baljuwfchap, o. regtsgebied of bediening van
eenen baljuw,, bailliage,
Balk , en. rib , onder eene zoldering , solive, f.
kieine
puutrelle , f. soliveau , m. —,
bij pontons, puutrelle de pontons- one
gefchut op te leggen, kanonflelling , (bij
de art.) chantier,,m. poutre,f. ; fig. Dit
mag men wel aan den — fchrijven, it faut
faire une Croix a la cheminde pour
cela ; ffr. w. Den — in eens anders dog
zien , en niec den fplinter in zijn eigen,
remarquer jusqu'aux moindres defauts
d'autres, et ne pas voir les liens, qua.
ques grands qu'ils soient ; voir la paille dans l'oeil de son prochain, et ne
voir la poutre dans le sien.—, (in de inn.
zijk,) barre. —, (in de wapenk. ,) barre,
etaie , fasce, f. Hij voert een' zilveren —
in een blaauw veld, it porte des gueu.
les a la barre d'argent; it porte d'aonder het
zur 4 la fasce d'argent.
fcheepsdek, (fcheepsw.) ban, barrot ; zie
ook : de met Balk zameng. woorden.
Ba/kgat, o. in eenen muur, (in de bouwk.)
ape , in.
i3alkhaak, m. (fcheespw.) renard.
Balken , m. in fommige fireken , plaats boven
de deel, waar koren geborgen worth, grevier, m.
Balken , o. (ik balkte, heb gebalkt ,)
fchreeuwen , als een ezel, braire; fig.
crier, criailler.
Balkon , o. uitftek aan den voorgevel van een
gebouw, baleen, re:.
Balkfleutet en. console, f,
Ballast, m. onderfte last in een fchjp, lest;
balast , vs. De — fchiet, (valt van zijne
plaats ,) le lest route. innemen, lester
un vaisseau. Een met geladen fehip ,
VOiSA
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vaisseau lest,. Het fchip is met— geladen,
is vaisseau va en lest , stir son lest. Den
— uitladen, delester un vaisseau ; fig. al
lerlei nuttelooze dingen, bagage, m. Hij
is een — voor de wereld, c'est un homms
d'une parfaite nullite.
Ballasten , b. w (1k baliascte, heb geballast ,)
met ballast laden , lesser. IVIen had het
fchip niet behoorlijk geballast, daarom was
het bijna in den ftorm vergaan 7 le vaisseau
pensa perir dans la tomodte,paree qu'on
ne l'avoit pas bien lestd.
Ballastkleed , o. (fcheepsw ) geteerd. zeildock , prelart a leste , m.
BalIastichip, o. lesteur, tn.
Ballastfchuit , y r. bateau a lest , lesteur, en.
Ballet, 0. (onduitsch w.) dansvertooning in
den fchouwburg, ballet, ni.
Balletje , 0. met den klemtoon op bal , verkl.
w. van Bal, zie Bal. Kurken— der goochelaars, escamote, f —, gehakt vleesch, (in
foep , enz.) boulette , andouille de veau
Bache, f, —, met den klemcoon op let,
verkl. w. van Ballet, zie Ballet.
Balling , m, en vr. die gebannen is, un exis
le, une exille.
Ballingfchap, yr. exil , bannissement , tn.
Baloorig , b. n. etourdi , e, par quelque
bruit; fig. micontent, e, de mauvaise
humeur.
Baloorigheid , vr. etourdissement occasionne
par quelque bruit, m. ; fig. mdcontentement ,m. mauvaise humour , f.
Balraketinaker,, m. paumier raquettier.
Balfem , m. hats van den balfernboom , en elke welriekende zalf, baume , m.; fig. troost,
opbeuring, baume , m. Die tijding was
een — voor mij, (voor mijne wonde,) cette nouvelle a ete pour moi un baume.
Balfemachtig, b. n. balsamique, Balfemachtige ore, (uitmuntende balfem ,) balsameleon, in.
Balfemhoom , In. baumier, m.
Balfemdoos, vr, boite a baume.
Balfemden, m. lapin 4 feui Ile: d'if.
Balfemen , b. w. (ik balfemde, heb gebalfemd,) zoo als men lijken doet, embaumer. —, inzonderh. als kerkelijk gebruik bij
de R. Cath., en vooral het zalven van vorften , oindre.
Balfemgeur, an. odour balsamique ou embau.
nide, f.
Balfemhout , o. (bij apoth ) xylobalsame, in.
Balfemijn , vr. eene plant , balsamine.
Balfeming, vr. van lijken , •embaumement,
tn. —, als kerkelijk gebruik, en van vor.
lien , onction,
Balfemkruid, o. baume des jardins, m.
Ballemolie , vr. huile de' baume.
balfpel, o. kaaten , jeu de paume, tn.
Balfturig, b. n. opinidtre, obstind , e.
Balzakje, o. (in de ontleedk.), zakje der teelballen , scrotum, tn.
Bamboes , Bawboesriet, 0. bambou, In. bambouche, 1. mamba, m. (te Guyana,) cambrouze, f.
Ban, m. nitfluiting van de kerkelijke eemeen
fchap, excommunication , f. anatheme,
tn. In den — doer , excommuniquer, anatheinatiser , fulminer l'excornmunication. —, rijksban, ban. —, regtsgebied,
jurid:ction , I.
Banblikfem , m. anathdmatisme, m. foudres
de l'excommunication, m. pl.
Band, an. alles , waarmede men bindt, lien,
tn., attache, bands , f. Een ijzeren —,
lone bands de for. Iizeren — (of ring)
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om de naaf van een oriel, on/ eenen paal,
enz., ook om eene fluit, frette, f. IJ.
zeren — om eenen fchoorfleen, fineltoven,
enz. embrasure, 1. Een' bond aan den —
leggen, mettre an chien a !'attache;
fig. De — ( banden) der vriendfchap , des
huweli ks, enz., le lien, les liens, le
noeud de Pamitie, du mariage, etc. In
banden (gevangen) zijn, etre en prison.
Iemand in den — (in toom, in bedwang)
houden , tenir I. q. de court, lui tent?*
la bride haute. Uit den — fpringen,
(zich aan buiceninorigheden overgeven ,) se
porter a des exces; in den gemeenz.fpreektr.
Zij zijn door den — goed, (waarvoor bij
verbastering worth gezegd: door de bank,),
Pun portant Pautre, ill sont bons; fpr.
w. Hij is daar als een hond aan den —,
zie Hond. Het moet van den zak of van den
— komen, it fact Pavoir de quelle manihre quo ce soit. —, beflag aan een' rotting, enz., virole, garniture, f. van eene piek, enz., douille, f. Een' band om
een' rotting maken , mettre tine virole a
une canne. —, (in de bouwk.) bkndje dat
bet kapiteel van de kolom fcheidt , astralage , m. — van een book, reliure, f.
—, - ook een boekdeel, volume, tn. —,
(in de ontleedk ) ligament. —, breukband,
brayer , tn. In eenen — gaan , porter un
brayer. Tea-nen — ow een' takkebos , hart,
—, koord van eenen hoed, cordon d'un
u
zie verder de met Band zamen.
hapea
cf
geflelde woorden , als : Armband, Brock.
band, Halsband, enz.
Band , 0. lint, ruban, m.
Bandel, m. hoepel, cercle, cerceau, tn.
Bandelier , m. draagband, bandoulihre, f.
Bandfabrijk , vr. fabrique de ruban.
Bandhond, zie Bandrekel.
Bandiet, m. bandit, brigand.
Bandrekel, m. hond, die gewoonlijk aan den
band ligt, chien d'attache , mdtin , in.;
fig. lui, vadzig mensch, paresseux, faineant.
Banen, b. w (ik baande, heb gebaand), effen maken ,niveler, frayer, rendre praticable, oplanir. Eenen wep., —, apla.
nir un chemin; fig. Den weg —, (de
hinderpalen wegnemen ,) frayer le chemin.
De ouden hebben ons den weg tot de wetenfchappen gebaand, les anciens nous ont
rays le chemin des sciences. Zich den
fweg
tot een ambt —, se frayer le chemin 4 tin emploi, a tine charge.
Bang, b. n. beangst, bevreesd , inquiet, ere,
saisi, e, de crainte, agite, e, peureux,
Buse, craint,f, ive, ayant peter. Iemand
— maken (fchrk, vrees aanjagen ,) drayer,, epouvanter, intimider q. q., faire pour a q. q. — worden, s'effrayer.
—, vrees verwekkende, efrayant, e. De
bange eenzaamheid, la solitude effrayante.
—, bijw. avec inquietude.
Banghe d, Bangigheid , yr. inquietude, anxia
ere, crainte, angoisse.
Banier,, vr. veldteeken, vaan , banihre , f.
etendart , m.
Bank , yr. zitplaats voor verfcheidene perfonen , bane, m.; fig. 1Vlen behoeft het onder Beene floelen of bankers te fteken , it
n'est pas necessaire d'en faire un mys.
tore, un secret. Eene zaak achter de —
werpen , fchuiven , accrocher,, retarder,
arreter une afaire. Iemand van de —
drinken, zie op Drinken. —, regtbank , tri.
bunal, tn. —, uitftal , om vleesch te verkoo-
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-rer le diable. —, in het kaartfpel,zieAf.
koopen , etatt, m. , ichoppe, f. —, wisfeltroeven.
sank, banque , f. De — van Amfterdam ,
la banque d'..dmsterdam. — van leening, Banning, yr. bannissernent, exil, m., proscription , f. ; fig. conjuration.
(lombard,) lombard, mont de pied i m. analson de pret, f —, plaatswaar een open- Banvloek , m. banblikfem , anathime, m. ex.
communication fultuinee solennellement ,
lijk kansfpel gehouden wor'clt, academie de
j e u , f. —, her geld, dat de hankhouder
f —, anathematisme , tn. Eenen — over
iemand uitfpreken , anathematiser, frap.
voor zich heeft, om zijne verliezen goed
per d'anatheme, excommunier.
te doen, banque, f: Hij heeft de helft van
zijne —, (zijne halve —) verloren, it a per- Bar, b. n. kaal, ontbloot van gewas, naakt,
sterile , aride. —, hood, guur,, iipre ,
du la moitie de sa banque. —, ondiepte ,
froid , e , rude. Het weer is seer — , le
zandbank , banc de sable , m. fpr. w. De
froid est extremement apre.
—en itellen , (veel geweld maker) faire le
diable a quatre ; faire bleat du bruit , Baratc , yr. foldatenwoning in eere vesting,
baraque. in barakken liggen , barayu,r.
etc.; zie verder de met Bank zamengeftelde
woorden, als: Zitbank , Venfterbank enz. Babrbaaraer., m.. fig, wreed, woest mensch , bar.
Bankaard, m. onecht kind, zie Bastaard.'
Barbaa,-sch, b. th van eene taal, met de taal.
Bankaktie, yr. action de banque, f.
regelen flrijdig, als :
Eene barbaarfche
Bankbreuk , yr. des koopmans onvermogen ,
om aan zijne verbindtenisfen te volduen ,
woordvoeging, un barbarisme , solecis.
me, m.; hg wreed , woest, barbare, cruel,
banqueroute, f. faillissernent, m., failin humain, e,— , bijw .wreedelijk , barbarelit
r , f.
ment , d'une maniere barbare on cruelle.
Bankbreukig, b. n. van ten' koopman, on.
vermogendom aan ziine verbindEenisfen te Barbaarschheid , vr. wreedheid, craautd , bar..
barie.
voldoen, celui on celle qui a fait barsque.
route. — worden , faire banqueroute, Barbeel, m. zekere riviervisch, barbeau.
Barbier, m. baarclfcheerder, burbler.
faillir.
Barbieren , b. w. (ik barbierde , heb gebar.
ankbriefj
e , o.
o zie Banknoot.
B
Banken, o. w. (ik bankte, heb gebankt), tn .bierd), faro., raser q. q., faire la barbs
4 q. q.
felcn, aan een gastmaal zitten, banqueter;
fig. zich ophonden, als: Zij zal daar met Barbtersjongen, m. apprenti barbier , an.
lang —, elle n'y fern pas long sejour. — , Barbiersknecht, m. garcon barbier , m.
fpelen , jouer. Hij heefc zip' geld met Barbierswinkel, m. boutique du barbier, f.
banken verloren, it a perdu son argent Elabrcal r, dien zanger der oudheid , fig. dichter,
„
au feu.
13ardenzang, m. chanson des bardes, f.
Bankeroet, zie Bankerot.
Bardezaan , m. zekere hellebaard, oude itrijdBankeroetier, zie Bankerottier.
bill, pertuisane, f.
Bankerot, o. bankbreuk , banqueroute, f.,
faillissement, tn., faillite, f. — fpelen, Baren, b. w. (ik baarde, heb gebaard), ter
wereld brengen , enlanter, titre acconehee.
faire banqueroute.
Zij heel eene dochter gebaard , elle est ac.
Bankerot, b. n bankbreukig, qui a fait hair
couchee d'une fille ; fpreekw. De t;jd baart
is
—,
it
a
Hij
queroute , qui a failli.
rozen, (men ry.oet geduld hehben ,) aver
failli, it a fait banqueroute. — gaan,
le temps et la paille les néfles murissent;
faire banqueroute.
fig. veroorzaken, causer. Htj heeft mil veel
Bankerottier, m, die bankerot gegaan is,
verdriet gebaard, it m'a cause beaucoup de
banqueroutier.
chagrin.
Bankerottieriter, vr. banqueroutiere, f.
Banket , o. gastmaal , banquet, m. — , fui- Barensnood , m. arbeid der vrouwen in de
travail d'enfani ou d'enfante.
den
veilosting,
kergebak, sucreries, f. p1. —, (in
meat , sisal d'enf'ant.
vestingb.) eenigzins verhoogd voetpad lugs
Barg, en. gelneden varken , cochon claire!.
een parapet, banquette, f.
Bargie , zie Bark.
Banketbakker,, m. confiseur, confiturier.
Bargoensch,
o. zie Kramerlatijn.
.
SU
pate
pour
en
faire
des
BankeEdeeg, o.
Barneid, vr. dorheid, steriliti , ariditi, f.
creries , f.
— van het weder, als: De — der koude ,
Bankethammetje , o. esphce de sucrerie en
Pdpreid ou la rigueur du froid.
forme de jambon , f.
Banketteerder, m. fmuller, flemper,, goinfre. Baring , Yr. het baren, accouchement, enfan.
tement , rn.
Bankgeld, o. argent de banque , m.
Banketteren , 0. W. (ik banketteerde, heb ge- Bark, vr. zekere foort van fchuiten, Largue.
Eeue
kleine —, one barquerotle.
banqueter,
banketteerd), tafelen, banken,
Barkas, vr. (zeew.) groote iloep , grande cha.
faire ripaille.
loupe.
Bankettering , ni. gastmaal ,festin,banquet,m.
Bankhouder, m. lombardhouder, préteur sur Barkan , m. foort van grof kanielot, bouram
can,
baracan.
die
een
openlijk
kansfpel
gages, m. —,
Barkanwever, m. bouracanier.
houdt , banquier , m.
Banknoot, y r. bankbrielje, aanwijzing op eene Barkhouten, o. meerv. (fcheepsw.) zekere
balken, preceintes , ceintes, f. pl.
bank , billet de banque, mi.
Barkoen , o. berkoen , (fcheepsw.), bills
Baitkrot, zie Bankerot.
Bankrottier , zie Bankerottier.
Badrm
'°r,nr'ne.'efsp. hce de poisson.
Banneliug, zie Balling.
Bankier,, m. wisfelaar, banquier, agent de Barmhartig, b. n. medelijdend , misiricor.
dieux , euse, clement , e. Zijt — jegens
change.—,kansfpe!houder, banquier.
mii , oyez pitie de mei. God is --, Diets
Batmen, b. w. (ik bande, heb gebannen),
est misiricordieux. De barmhartige bros.
in ballingfchap zenden, bannir , exiler,,
ders, lee freres de la charite, les reli..
reláguer,, proscrire ; fig. De droefheid
gieux de la charitel. De barmhartige zus—, bannir le chagrin. Den duivel —,
ters , les soeurs de la charia ; fig. in den
(uitdrijven, bezweren 2 ) exorciser , conju.
F;
ge,
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gemeenz. fpreektr. ellendig , pitoyable,
miserable, triste. bijw. misericor.
dieusement , avec misericorde ; fig. pitoyablement , d'une maniere pitoyable.
Barmhartigheid, y r. medeliiden , mededoogen,
misericorde, clemence, charitd , compassion.
Barmhartiglijk, zie Barmhartig, bijw.
Barmte, vr.hoop hooi , aarde , enz. , tar , en.
Barnen , b. en o. w. (lk barnde , heb gebarnd),
branden, zie Brander; fig. In 't — van 'tgevaat, au plus fort du danger.
Earning, zie Branding.
Barnfleen , m. amber, ambre femme, cara
be, succin.
Barnsieenaluin, m. succinates d'alumine.
Basnaeenen, b. n. d'ambre jaune. — kora/en, coraux d'ambre jaune.
Barometer, m. werktuig , dat de zwaarte der
luchc doet kernen, barometre, en.
Baron, m. vrijheer, baron; fig. fain. Den
uithangen of fpelen, trancher du grao,d
seigneur.
Baronnes, yr. vrijvrouw, baronne.
Baronnij, yr. vrije heerlijkheid, baronnie.
Batonpeer,, yr. espece do poire.
Baronfehap, o. fiaat of waardigheid van eenen
baron, baronnage 2 en.
Barrevoetbroeder, m. zekere monnik, corde.
lier, religieux dechaussi , cartne dechausse , (in bet nieerv. ook :) carries dechaux.
Barrevoeter, in. die barrevoets gaat , nn qui
sa nu pieds. zekere monuik, zie Bar
revoetbroeder.
Barrevoers, bijw. met bloote voeten, nu.
pieds eu pieds-nus.'
Barsch, b. n. trotsch, fiuursch, rogue, fee-,
ere, farouche. Wat zijc gij —! que vans étes rogue! Een barfche toon, un ton rogue. — 5 bijw. d'une maniere rogue.
Barschheid , y r. mine rogue, humour rogue,
f. ton rogue , m. rudesse.
Bailie, zie Bark.
Karst enz. zie Borst , enz.
Bas, m. (in de toonk.), grondflem , de laagfte
toonen, basse, f. Den — zingen , chanter
la basic. De doorgaande (generale) —, la
basse continue. —, zeker fnaarfpeeltuig,
basso de viola , basse, f violoncello,
Basalt, tn. en o. zekere fie,en , basalte,
Basfluit , Yr. la basso de flute.
Bafiliskus, m. zekere clang, basilic.
Basfa,
gouverneur eener provincie bij de
Turken, pasha ou bacha.
Basfen, o.
(ik baste, heb gebast), zie
Baffen.
Basfetfpel, o. zeker kaartfpel , been basBette, f.
Basfist, in. die den bas zingt, basso, bassocontre f. Hebt gij lien man ooit gehoord?
Het is een heerlijke avez-vous jamais
aui cet homme? c'est tine bonne basse,
sine belle basse, um beau creux, tin ben
creux.
Basfleutel, m. la clef de fut fa, f.
Basfnaar, vr. zekere fnaar, basset.
Basfon , yr. zeker blaasfpeeltuig, basson,
P asftem , yr. basse. Diepe
basse.contre.
Bast, tn. fchors , bekleedfel van boomen , en
andere planten,ecorce,(peau d'arbre etc.),
cosse, (enveloppe de certaines legumes ,)
gousse (enveloppe de certaines graines).
buitenfle bekleedfel van noten en dergelijke brow, silique ,
silicule , f. Binnenite — van lindeboomen voor touwwerk ,
Lille f. ; gem. w. Insik, (met de ncven.
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beteek. van dik,)bedaine, panse, Bros
ventre, m. Den — vullen, remplir,, farcir sa pause, sa bedaine; ook : voor het
gebeele ligchaam, als : 1k zal hem wat
op zijn' — geven, je le rosserai. veroutl., firop ono misdadigers op to ban*
gen, corde, f.
Basta, bijw. (onduitsch w.), genoeg, hood
op , assez , suffit. —, y r. klaveren aas to bet
omberfpel , baste , us.
Bastaard , hankaard , onecht kind , b pi Lard ,
enfant Wig-tante , in.; fig. Iemand maker,
exhdreder, desheo iter I. q.—,in zamenitelling, beteekent het zoo veer als vreemdfoortig,
van dieren en giantess, als: Een bastaard.
windhond, tin levrier-bdtard. Len bastaardwoord, un mot pris d'une langue
trangere ; Vail bier (in de taailt.): Een
woord met eenen bastaarduitgang, (een
bastaardthartig woord I) en mot avec tine
se, minaison qui ne s'accorde pas avec
Panalogie de la derivation , mats qui
est prise d'une langue itra,gere. Bas.
taardbroeder, fret 8 naturel ou batard.
Bastaardzuster, soeur naturelle ore batarde.
Bastaardij, y r. onwettige geboorte, bdtardi.
se , f.
, in de Ea:amide , onzuiverheid
barbarisme,
oorkwetfer,de
Bastaardmaking, y r. eiher idation , f.
Bastaardfehrift, o. zekere foort van fehrift,
ecriture bdtarde, f.
Bastaardwijn, on. yin sophistique.
Bastaardwindhond, tn. levrier batard, sic
Bastaard.
Bastaardwoord , o. mot pris d'une langue
etrangare, zie Bastaard.
Bastachtig, b. n. qui ressemble a tine ecosse , etc. zie Bast.
Bastig, b. n. qui a l'ecoree epaisse.
Baszanger, zie Basfir,
Basviool , y r. basso , f.
Bataljon, o. bataillon , us.
Baten , o. w. (ik baatte, heb gebast,) voordeel of huip toebrengen , setvir a q.
faire du bien. Dat zal niet baten, cola
re vous servira el rien.
Eatheopl, yr. zeker kruid , germandrie , f.
Batig, b
(koopmansw.;, voordeelig, als :
komt nog een — flat, (foldo) , i t me
reste encore a toucher 11 11 'este de compte.
Batist, o zekere flof, Latiste , f.
Bausch, b. 11. trotsch, rogue, orgueilleux
ease , for, ere , arrogant ,e , insolent , e.
bijw. orgueilleusement, avec arrogance, insolenoment.
Batterij , yr. (in het krijgswezen , en de natuurk.) batterie. Het gefchut op de — brengen , mettre le canon en batterie. De
— laten fpelen , faire jouer la batterie.
Baviaan, m. babouin, nougat.
Bazin, yr. meesteresfe, maitresse, f.; fig.
eene amazone, virago.
Bazuin, yr. zeker blaasfpeeltuig, fchuiftromkromhoren , zeker
pet , saquebute, f.
register in een orgel, cramorne,
Bazuintlazer,
celui qui sonue la saquebute.
Bazuinen , o. w. (ik bazuinde , he!) gebazuind),
de bazuin fteken , sooner do la saquebute.
—, b. w. fig. zie Uirbazuinen.
Bazuingeluid, o. son de la saquebute, m.
Bazuingefehal, zie bazuingeluid.
Be, onfcheidb. voorzetf. van zamenfielling,
dat den zin der daarmede zamengeftelde
werkw. verfterkt, ale : Len ye! papier be.
fehrij,

BEA
fchrijven, (met fchrift vullen,) remplir
d'icriture une feuille de papier; of tot
eenig voornemen bepaalt, en de niet overgankelijke (onzijdige) werkwoorden in over.
gankelijke (bedrijvende) verandert als :
Lagchen , rir e; Belagchen , se sire de
etc. ; zie de zamengeftelde woorden.
Beaarden, b. w. (ik beaarde, heb beaard),
met aarde bedekken, begraven, enterrer,
inhumer , ensevelir, couvrir de terre.
Beademen, b. w. (ik beademde, heb bea.
demd), den adem over iecs laten gaan, res.
pirer sur q. ch., couvrir de la vapeur
de son haleine, toucher de l'haleine,
snuffler sur q. ch.
Beademing, yr. action de respirer sur q.
ch., etc.
Beamen, b. w. (ik beaamde, heb beaamd),
toeltemmen, assentir a q. ch. Zij hebben
dat vooritel beaamd ,ils one assenti 1s cet.
to proposition.
officier, zie Ambtenaar.
fleambte,
tabellion , notaire.
Beambrfchrijver,,
fecretaris, griffier, sicretaire, greffler,
assentiment , m.
oeftemming,
t
Beaming, vr.
approbation.
Beangst, b. n. bevreesd, saisi , e, de craftste ou de frayeur , inquiet , ate.
Beangstheid , y r. bevreesdheid, anxiete ,angoisse , crainte, frayeur , in.
Beangftigen, b. w. (ik beangftigde, heb beangaigd), beangst maken , intimider, é.
pouvanter effrayer, jeter la frayeur
ou l'epouvante dans l'esprit , etc. Deze
tijding heeft hoar zeer beangttigd, cette
nouvelle l'a fort epouvantee.
Beangifiging, vr. action d'efpouvanter, etc.
Beantwoordelijk, b. n. als: Zijn brief is niet
—, on ne pent pas ripondre a sa lettre.
Beantwoordelijkheid, vr. qualite de ce a
quoi on pent repondre.
Beantwoorden, b. w. (ik beantwoordde, heb
beantwoord), antwoord op iets geven , rdpondre h. Ik zal morgen zijnen brief —,
je repondrai demain a sa lettre. — we.
derleggen , refuter. o. voldoende
zijn , overeenkomen , als : Het tweede gedeelte zijner redevoering heeft niet aan bet
begin beantwoord, la seconde partie de
son discours n'a pas répondu au commencement.
Beantwoordieg, yr. reponse , f. Ter — van
den uwen (brief), en reponse a la vdtre.
Bearbeiden, b. w. (ik bearbeidde heb bear.
beid), naar behooren aan iets arbeiden ,
travailler, faconner, mettre la main a.
—, (van den grond,) cultiver,, labourer.
—, (van eenig geleerd werk,) limer. Hij
heeft dit dichtftuk Lang bearbeid, it a ere
long temps a limer ce poême. Een wel bearbeid werk, un ouvreige acheye , lime,
poli, parfait.
Bearbeider, m. celui qui travaille, auteur.
Bearbeiding, yr. travail, m. application,
culture.
Beaseht, b. n. (van het ongebr. werkw. Beasfchen ,) met asch bedekt, convert , e,
de centre.
Beasemen , b. Iv, (ik beafemde, heb beafemd),
zie Beaclemen.
Bebinden, b. w. (ik bebond, heb bebonden,)
condom binden , Tier tout autour,,entourer d'un hinge., d'un ruban, etc.
Bebloeden , b. w. (ik bebloedde, heb bebloed,)
ensanglanter,, tacher de sang, couvrir
de sang; van bier (bet yell. deelw.) Be8 , de sang.
bloed, ensanglantd ,e ,
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Beb/oemen, b. w. (ik bebloemde, heb be.
bloemd,) met bloemeu bedekken, parsemer, parer , embellir de fleurs.
Beboeten, b. w. (ik beboette, heb beboet),
in boete flaan , condamner a une amende,
mulcter, mettre a l'amende.
Bebolwerken, b. w. (ik bebolwerkte, heb bebolwerkt), met bolwerken verfterken, fortifier on munir de bastions ou de remparts. —, in den gemeenz. fpreektr. bewerken , uitvoeren, executer , prepat er.
je l'esecuterai biers.
Ik zal dat wel
Bebolwerking, yr. bet bebolwerked, fortification.
R ebond, verl. t., zie Bebinden.
Bebonden , verl. deelw. , zie Bebinden.
Bebouwen, b. w. (ik bebouwde, bet, bebouwd) , bet land bearbeiden, cuitiver,,
labourer (la terre.). —, den grond met
gebouwen bezetten, batir sur un terrein,
remplir de bdtiments.
Bebouwing, yr. her bebouwen, culture. — ,
action de remplir de bailments.
Bed, o. een met vederen of dons enz. gevul.
de flaapzak, lit ,
(bij dicbc ) couche,
grabat , rn. Te
1. Een klein flecht
gaan, naar — gaan, Wier au lit, se
toucher. Te zijn of liggen , etre au
lit , etre couche. Te — brengen, leggen ,
coacher. Het — houden, (van ongefleldheid ,) garder le lit, s'aliter ; fig. se tenir dans son lit. Op het — van eer fterven , mourir au lit d'honneur. Van tafel.
en — fcheiden , separer de * corps. —,flaapplaats in het algemeen, t, De aarde is zijn
—, la terre est son lit, it couche sur lee
dure; fpr. w. Die den naam heeft van vroeg
opflaan mag vrij to — blijven , 4 beau se
lever tard qui a bruit de se lever matin;
fig. huwelijksbed, als : Kiuderen van het
eerfte —, enfants du premier lit. —, in
couche, planeenen tuin, carreau,
aardbeijen, une couche
cite, f. Ken
un carreau de fraises. —, (ook: Bedding,)
—, of zeiling,
van eene rivier, l i t ,
den modder gemaakt door een fchip, dat
heeft vast gezeten, souille, f., —, in eene
mijn, laag, lit, m., couche, f.
Bedaagd, b. n. vele dagen hebbende , bejaard,
avance, e , en age.
Bedaagdheid, yr. age , age avancd ,
Jesse,
Bedaan, verl. deelw., zie Bedoen.
Bedaard, (verl. cleetw. zie Bedaren). —, b.
n. itil, bezacligd , compose, e, serieux,
vise, calme , pose , e, rassis, e. Een —
man, un homme pose. Eene bedaarde bonding, an air compose. Met bedaarde zinnen, de sens rassis, a tete repos*. —,
bijw. sdrieusement, avec calme, de sang
froid , posiment.
Bedaardelijk, zie Bedaard, bijw.
calme , m. , tranquilliBedaardheid,
te, f.
Bedacht, verl. deelw. , zie Bedenken.
Bedaclitzaam, b. n. voorzigtig, met overleg
bandelende, circonspect, e, reserve, e,
bijw. prts.
prudent, e, discret, he.
demment discraternent, avec circonspection.
Bedachtzaamheid , yr. overleg , voorzigtigheid ,
circonspectien , discretion , prudence.
Bedaminen , b. w. (ik bedamde, heb bedamd,)
met eenen dam omzetten of afzetten,entourer ou sdparer d'une digits; termer ou
boucher dune digue.
Bedamming, yr. action d'entourer ou de
seF4
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separer d'une digue , ctc., zie Bedamsense de lit: tie plumes. —, die bedde*
men.
opmaakt , faiseur ou faiseuse de lits.
Beda'mpen , b (1k bedampte , heb bedampt,) Beddenftopfler, vs. femme qui remplit des
met damp bezwalken, humecter par des
lits de plumes.
vapeurs , ternir par des vapeurs. De Beddenwinkel, m. magasin de lits (de plumes.)
fpiegel is geheel bedampc, le miroir est
Becidepan, yr. bassinoire. Een bed met eetout terni par les vapeurs.
ne — warmen, bassiner on lit.
Bedamping, yr. action d'humecter par des
Beddepisfer,, tn. fam. pissenlit.
vapeurs.
Bedanken , b. w. (ik bedankte , heb bedankt,) Beddeplank , yr. planche de lit.
clank zeggen, remercier, rendre graces. Beddefprei, vr. beddekleed, courte.%pointe,
Zij heeft er mij niet eens voor bedankt, elcouverture de parade.
le ne m'en a pas seulement remercie. Het Beddeffroo, o ilroo onder het bed, paille,
is Been — waardig,il n'y
a pas de quoi.—,
lieve
vrouwen
ezekere plant,)
beleefdelijk afwijzen , remercier. IIi j beef,
petit serpolet, m.
zich tot het waarnemen der bediening aan. Beddetafel, yr. nachtcafel, table de unit.
geboden, maar men heeft hem bedankt,
t;eddetij k, y r. ftof , waarin men de veren
Itopt, coutii,
s'est offer: pour exercer cot emploi , mats
on l'a remercie. weigeren , afwijzen, Beddevulfel, o. tout ce dont on remplit an
renter
niet aannemen , van de hand than,
lit de plumes , comme des plumes, du
duvet, etc.
cier. 1k bedanlc u, je vous remercie; je
votes rends graces,en vous remerciant. —, Beddewareeer, zie Bedwarmer.
inzonderheid eene uitnoodiging afflaan , ale : Beddezak , m. zak , tot berging van een bed,
Het fpiic mij , dat Mevr. uwe zuster, bevalise de lit , f. overtrekfel van een
dankt heeft, it me fait de la peine, que
bed, couverture d'un lit , f
madame votre soeur a remercie. Zip.) Bedding , vr bed van eene rivier, lit de riambt nedcrleggen , dinner sa demission
yfere, tr. —, (in den vestingb.) zoldering
Ms ik ve ' der aan dergelijite onaangenaarevsaarop het gerchut flaat, batterij-plank ,
heden blootgefleld blijf, zal ik — , si
plate-forme, tablonin, tabloin,
je reste en butte a de pareils desagre,
eener
enz. fluisvloer, radier, tn.
ments, je donnereci ma demission. —, Bede, y r. verzoek, priere, sollicitation,
dienstontflag geven, remercier, congedier.
requite, petition. Het is op zijne ge.
Vele ambtenaren zijn bedankt, on a remerfchied , on l'a fait a sa priere. —, (in de
cie plusieurs employes. De oorlog heeft
Nederlandf. gefch.) inftelling eener belashem genoodzaakt, drie zijner bedienden te
ting, petition pour imposer une nouvelle
charge.
—, la guerre l'a force de congddier trots
de ses gees.
Bededag, m. four de priere, jour destine
Bedanking, yr. het bedanken, remerciement,
a des prieres publiques.
ns., etc., zie 8edanken.
Bedeed, verl. t. zie Btdoen.
Jiedaren, 0. w. (ik beciaa,de, ben bedaard) , Becieelen , b. w. (ik bedeelde, heb bedeeld),
itil worden, se tranquilliser; se calmer,
ten deel laten worden partager,, donner
etre appaisd, e. H j begint te corn
en partage. Hij is flecht bedeeld gewormence a se tranquilliser. De form is be.
den , tl eit mal partage. Ilt heb hem rijdaard, la tempéte se calme, est appalkelijk bedeeld, je l'ai biers partage. —
Zij is , van dien fchrik nog niec be•
see
inzond, nit de armenkas geven , enkel met
daard , elle n'est pas encore revenue de
worden,‘ els: Bedeck! 'warden, etre enzie ook Bedaard.
cette frayeur.
tretenu ,e, de la caisse des pauvres. De
b. w. doen bedaren, appaiser, tranquilbeceelden, les pauvres personnes entre.'
liser. lemands toorn appaiser la co.
unties Ile la caisse des pauvres, los pare!ere de q. q.
vres.
Bedauwen , b. w. (ik bedauwde, heb be- tiedeeler, m. celni qui partage, qui donne
dauwd), met dauw bedekken, arroser
en partage , distributeur.
on couvrir tie rosee. De planten zijn be- Bedeeling, yr. distribution.
inzond. des.
danwd, les plantes son: converses de
tribution is des pauvres.
rosee.
Bedeelfler, yr. cello qui partage, qui donBedanwing, yr. action de couvrir tie ro.
ne en partage.
see.
Bedeesd, b. n. verlegen, confess, e, embarEeddedeken, vr. couverture de lit. Ceflike, interdit, e. bijw. confusecourte-pointe, couverture de lit
te
mint , d'une mani ere confuse ou embarpiquee, f: lodier, m. Ruwe
couver.
rassee.
Cure peluchea.
Bedeesdheid • vr. ver1egenbeid, confusion,
Beddeflesch, yr. foort van tinnen of koperen
embarras , m., perplexite.
flesch, welke men, met beet water gevuld , Bedehuis, o, chapelle,
f.
ter verwarming in een bed plaatsc, chauf- Bedekkcn , b. w. (ik bedekte, heb bedekt),
fe-lit, m.
dekken, couvrir. De wortelen van eenen
Bedhehangfel, o. tour de lit , m.
boom met aarde couvrir les racines
i3eddegoed, o. garniture de lit, f.
d'un arbre de terre. Hij bedekte zich met
Beddejak, 0. camisole de nuit , f., zie ook
zijnen mantel, it se couvrit de son manSlaapt ok.
teats. Het aangezigt
se couvrir le viileddekleed, o. zie Beddefprei.
sage. De aarde is met fneenw bedekt, it;
Beddekwast, ft. houppe de lit, f.
terre est converse de neige ;
befchutBeddeiaken, o. drap de lit, m.
ten (bij tuinl.), abriter, mettre a conBeddenkooper, m. Beddeekoopfler, yr. mare
vert; fig. verbergen , cacher couvrir.
chand ors marchande qui vend des lits de
Zij weet hare oogmerken bedekt te 'louden,
plumes, marchand ou marchande de lits.
elle sail cacher ses desteins; elle salt couBeddentnaakiter,, yr. Beddenmaker, m. Die
vrir sa marche. Zoo vele goede eigen4`; 4clen monks en verlzoopt , faisear ou
fchappen
dezen misflag , rant de belles
quaSS
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cite. Aan den - geraken Etre reduit
qualitis couvrent (servent 4 , excuser)
cette erreur. -, (in den vestingb.) De i la mendicite.
bedekte weg, le chemin couvert ; zie ook I Bedelven, b. w. (ik bedolf, heb bedolven),
I met aarde bedekken, couvrir de terre, enbedekt.
terrer ; weinig gebruikelijk dan in het verl.
lleclekking , Yr. het . bedekken „ action de condeelw. Bedolven , fig. als : In eenen dievrir.-, hetgene bedekt ,couverture.-. ge(in
de
fterescorte.
-,
pen flaap bedolven liggen , dormir d'un
leide , geienvacht,
profond sommeil. De wereld lag bedolven
rek.) verduisrering, occultation. De - der
in onwetendheid, le monde holt enseveli
vaste flerren door de maan l'occultatton
dans Pignorance.
des etoiles fixes par la lune.
Redekfel, o hetgene bedekt, coat verture , f. Bedelvolk , o. gueusaille , f.
Bedekt, (veil. deelw. , zie Bedekken.) -, b. BedeliPk, m. bedelaarszak, besace, f.; fig.
lets
houden,
uiterfte armoede. Iemand aan den - helD. geheim , secret,
tenir une chose secrete ; cacher une affaipen, reduire q. q. 4 la besace. Tot den
— gcbragt
, etre reduit a la besare. , bijw. d'une mani ere secrete, en se
la mendicite.
ce,
cret, secretement.
Bedenkelijk, b. n. war bedacht kan worden,
nedektelijk, zie Bedekt, bijw.
mendiant, gueux. Een - die langs,
re bedenken , imaginable, cl lle -e middeBedelacr ,
n,: lushest gaat, un gueux guensant. lelen , tons les nsoyens irnaginables.
hetgene bedenking (overleg, beraad) vermand tot eenen - maken, reduire q. q. a
diem, serieux, fuse , critique. Deze zaak
la thendicite.
komt mij zeer - voor l'aff4ire me paroit
Bedelaarachtig, b. n. en bijw. a la maniere
des gueux, en guru s.
e..rre serieuse ; fig. in den gemeenz. fpreektr.
gevaarlijk , perilleux, euse, dangereux ,
raite vr. mendiante, gueuse.
B edel a
zi,:ke is
ease,
it est dangereuse Bedelaa.rsdocl,3), in. zie Bedelaarsherberg,
went malade.
Bedelaarshetherg,vr.rendez.y ous des gueux, m.
Bedelachtig, b, n. en bijw. en gueux, comma Bedenkelijicheid, y r. difficultd , f. , bekommer;ng , scrupule , m.
des gueux.
Bedekken, b. w. (ik bedacht, heb bedacht),
i B edela ar ft er .
B e d e l a : e s , zzie
over ices hadenken, considerer,, peter. Ik
Bedelarm, b. n. gueux, euse, nicessiteux ,
heb de gevolgen ernaig bedacht, j'ai mr2euse , indigent , e , tras.pauvre , r Unit ,
rement pest les consequences. Hij heeft
e , 4 la besace ou a la mendicite. Deze
niet wel bedacht, wat hij zeide, it n'a
Hence zijn zoo -, dat zij geen brood hebpas bien songe a ce qu'il disoit. - , uitdenben , ces gent - la sons ti gueux qu'ils
ken , imaginer. Hij heeft een nieuw werk&on: pas du pain.
t uig bedacht, it a imagine acne nouvelle
Bedelarij, y r. het bedelen , gueuserie. • De machine. Hij bedacht eene krijgslist ,
iu deze ftad is zeer groot , ily a bien de
s'avisa d'un stratageme. -, ten voordeele
la gueuserie dans cette ville. Zich aan
se
mettre
gueuser
;
fig.
aan iemand denken. dij beloofde mij in zijn
de - ovet-geven
testament (in zijnen uiterften wil) te zullert
lastig aanzoek,' demande importune, ins-,iipromit de ne pas tn'oublier dans son.
portunite. lets door - verkrijgen °bretestament ; it promit de se souvenir de moi
stir q. ch. par importunite, a force d'irndans son testament. De moeder heeftdett
portunite ou d'importunites. Ik ben zijmoede , je suis las de ses demandes
oudften zoon beter bedacht dan de andere kinne
deren , la mere a rniertt partage Pains
i mportunes•
que les autres enfants. Zich
(bij zich
Bedelbt.;ef, m. brief, waarbij iemand vergund
nadenken, ovexwegen ,) considerer, rifleworth te bedeten lettre de permission
chir. Bedenk u wel, riflechissez bien.
de demander la charite. , brief, die een
Hij bedacht zich lang, eer hij een befluit
bedeiachtig yerzoek inhoudt, lettre ou reHans, it balanca longtemps, avant de se
quete duns laquelle on dernande la chadeterminer. Hij antwoordde zonder zich
rise ,
lang te
n'hesita point a repondre ; van
Bedelbrok m. piece mendide, f.
Bedelbrood „ o. gebedeld brood , pain menbier: Op eene zaak bedacht zijn, prendre
did , pain des pauvres ou des mendiants ;
one affaire en consideration , en delibifig. aalmoezen, aumdne, f.
eten , vivre
ration , penser a q. ch. Tot daartoe heelt
y a fours d'a..
dumenes.
men nog tijd zich te
,
'a
Bedelen, b. en o. w. (ik bedelde, heb gebevis. Zich
(een ander befluit nemen,
deld) , aahnoezen vragen, mendier , deNan befluit veranderen). Hij heeft zich weer
mander 1'annier:6 ou la charite , gueubedacht,
a de nouveau change d'intenser, gueusailler,, quentander. Zija brood
tion.
- ,mendier son pain. Gaan
zijn brood Bedenken, o. beraad, overweging, conside•
deliberation. le.
aller mendiant de
voor de deuren
ration, reflexion,
Porte en porte, mendier sa vie, queter
wand tijd van - geven, donner a q. q.
de porte en porte; fig. verzoeken , supplier 1 le temps de reflechir. lets in z; jn
ne•
au prier instamment , rechercher avec
men, prendre une chose en deliberation.
empressernent , mendier. Hij bedelt om do
-, twijfel. Dat is buiten
, cela est
guest der ministers, ii menthe la faveur
hors de doute ; it n'y a point de deuce ;
des nsinistres.
argwaan. Dit baarde
cela causa
Bedelmonnik,
tin soupcons.- hebben, avoir die soupcon,
religieux, meine mendian t , frre quéteus,
. des soupcons.
Bedelofce , Yr. (bijna verouderd ,) gelofte
Bedenker,, m. celui qui considàre, etc.; invoeu ,
zonderh. uitvinder, inventeur.
Dedelorde , ye. ordre des mendiants„
Bedenking, yr. (zonder meerv.) het bedew.
iedelllaf, m. fiaf der bedelaars, baton des
ken, overweging i-eansiderat ion, rejlexi on.
mendiants ou des pauvres; fig. bedelarij,
lets in — nelnen prendre une chose en
gueuserie , mendicite. Tot den — bren•
consideration. Ik geef u in -, considd.
rez , je volts prie.
gen, rddoire a la besace on 4 la
, (Inez een meerv.)
Fs
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reden, beweegreden, consideration. Ge.
saint dvangile, of enkel : ministre, pre..
wigtige bedenkingen hebben hem daartoe
dicant.
genoopt , de grander considerations l'y Bediende, m. die eene bediening heeft, em.
ont portd. aanmerking, observation,
ploye , officier. Alle 'slands bedienden
remarque. Ik heb weinig bedenkingen te
hebben den eed gedaan , tout les em«
maken, j'ai peu d'observations a faire.
ployes de Petat on; preti serment; (in
Bedenkfter,, yr. celle qui considire, etc.;
dezen zin meest enkel in zamenftelling geinzond. uitvindfter,, inventrice.
bruik. Zie de zamengeftelde woorden:
Bedenktijd, m. le temps, delai, loisir pour
Postbediende, Winkelbediende , enz.) —,
se resoudre, pour opter. 1k geef u acht
In. en yr. dienstbode , huisbediende ,domesdagen je vous donne huit fours pour
tique, m. et 1., valet, m., servante, f.
y penser. Om — verzoeken, demander
Dc bedienden, les gens. Een van uwe bedu temps, pour se determiner. — nemen,
dienden, un de vos gens. —, in eene her.
prendre du temps pour se resoudre; fig.
berg, in eenen winkel, enz., garcon, tn.
prendre des lettres d'avis.
—, van het geregc, suppdt de justice.
Bederf', o. verderf, ondergang, ruine,.per- Bedienen, b. w. (ik bediende, heb bediend),
dition, f. zie Verderf. , verlies van
dienst doen, te dienst ftaan, servir. Eewaarde , rotting, corruption, f. Het
nen zieken servir, veiller, garden,
—vanhetlsc,
la corruption de la vi(avoir soin d') un malade. Vergun mij,
viande.
verrotting, pourriture ; fig.
dat ik u bediene (aan tafel voordiene ,)
Het— der zeden, la corruption des moeurs.
permettez-moi quo je vous serve. Uw
Bederfelijk, b. n. aan bederf (rotting, verlies
kleermaker heeft mij goed bediend, votre
vau waarde) onderhevig, corruptible, sutailleur m'a bien servi. Hij wordt flecht
jet , ete , a corruption.
door zijne bodes bediend , il est mal
Bederffter,, yr. cello qui corrompt , seduit ,
servir a
servi de see gens. De tafel
zie Bederven en Bederver.
table. —, de tot iets vereischte werkzaam.
Bederven , b. w. (ik bedierf, heb bedorheid verrigten. Eene kerk eene kerk.
y en), onbruikbaar maken, corrompre, vidienst in iemands plasm waarnemen ,) des.
ler. De groom hitte bederft het vleesch,
servir une eglise. Len ambt —,adminisle grand chaud corrompt la viande. Uw
trer,posseder une charge. lemands ambt in
rok is door den regen geheel bedorven, la
deszelfs alwezigheid —, vaguer a Pemploi
pluie a abuse votre habit. Eene bedor.
de q. q. en son absence. —, omtrent zekevene maag , Pestomac devoye , derange.
re voorwerpen bet noodige verrigten. De
Bedorven wijn, du vin vicie. Beclorvene
kanonnen ('Het gefchut) servir Parkoopwaren, des marchandises viciees. Een
tillerie , servir le canon. Kleur —, (in
bedorven fmaak , un goat deprave. Hij
het kaartfpel ,) donner de la couleur.
bederft al mijne pennen , it gate toutes
Niet
renoncer. lemand
Geene kleur
mes plumes; fig. Kwade zamenfpraken —
'etre medicin de q. q. Zich
als geneesheer
goede zeden , les mauvaises compag(gebruik maken van iets,) se servir de,
nies corrompent,depravent les bonnie
se prevaloir de. 1k zal mij van uwe vrieninoeurs. — , verleiden , debaucher, sedelijkheid je me prevaudrai de votra
duire, pervertir , depraver , porter a
obligeance. 1k bedien mij van deze gelela debauche, perdre. Zij --a elkander, ils se
genheid , je me sers, je profite, de cette
debauchent Pun l'autre. o. w. (met
occasion. Bedien u van mijne paarden ,
Zijn), onbrnikbaar worden, se corrompre,
inzonder.
servez-vous de mes chevaux.
se gei ter. Het vleesch bederft ligtelijk in
heid aan tafel. Bedien u zelf, wees zoo
den zomer, en ete la viande se corrompt
ayoz la bonte de von:
goed, u zelf te
aisement ; fig. Fiij is een bedorven man,
servir vous-mime.
(hij kan zijne zaken niet meer herftellen ,) Bediening, y r. dienst, service, in. Hij is
c'est un homme noyd.
te uwer it est a votre service. 1k ben
Bederver, m. die onbruikbaar maakt, desmet de — van dien knecht wet1 tevreden,
tructeur, ravageur,, celui qui gate. —,
je suis content du service de ce domestiverleider, corrupteur, seducteur.
que. De — is Hecht in die herberg, on
Bederving, yr. het bederven , faction
est mal servi dans cette auberge.
ter, etc.
ambt, emploi, m.fonction, charge. Hij
heeft eene zeer voordeelige
gekregen,
Bedeftond, m. zie Biduur.
Bedevaart, yr. reize, gelijk nog bij de R.
a obtenu un emploi fort lucratif.
K. in gebruik is, naar eene afgelegene Bedijen, 0. w. (ik bedijde, ben bedtjd), geplaats , om aldaar te bidden, en bij de
dijen , dijen, zich uitzetten, grossir. De
druiven — zigtbaar , les raisins grossissent
Tnrken naar het graf van Alahomed, pillrinage m.
a vile d'oeil ; fpr. w. Onregtvaardig goed
B::devaartgangere, m. 13edevaartgangfter, yr.
bedijt niec, biers mal acquis ne prospare
jamais, ne profite pas.
pelerin, pelerine, f.
Bedijken,
b. w. (ik bedijkte, heb bedijkt),
Bedevaartreiziger, zte Bedevaartganger.
met eenen dijk otngeven, entourer, couBedgenoot , m. en vr. compagnon ,m. de lit,
ronner d'une digue. Bedijkte landen, des
compagne, f. de lit , coucheur,
coil.
terres entouries de digues.
cheese , f. Hij is een ongemakkelijke —,
c'est un incommode caucheur.
Bedijking, yr. action d'entourer d'une diredgorclijn, o. rideau de lit ,
gue. 1k was bij de — van dit meer tegenwoordig, fetois present lorsqu'on metBedied, o. zie Beduidenis.
toit tine digue autour de ce lac.
Bedieden, b. w. (tk bedicdde, heb bedied),
Bedilal, zie Albedil.
zie lieduiden.
Bedillen , b. w. (ik bedilde , .heb bedild),
Bediedfel, o. zie Beduidenis.
beftieren, gouverner, administrer,, conBedienaar, in. ientand, die bedient 5 meest geduire. Zij wil alles in huis —, elle vent
bruikelijk bij procestanten in — van het I
gouverner tout le menage. —, berispen,
goddelijke woord, (predikant,) miniscritiquer, censurer, chicaner; fain. fig.
Ire de la parole de Dieu, minisire die
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epiloguer. Hij bedilt alles, it chicane sur
rout.
fam. chi-I
Bediller, m. chicaneur,,
canier , epilopuenr.
Sc.:littler, y r. chicaneuse ; fam. chicaniêre.
vr. action de gouverner,de cr1tiquer, critique.
Beding, o. voorwaarde, condition, clause,
f. Gilder dat, enz., sous condition
que, etc. a condition que, etc. —, ver.
drag , convention, f. Het — nakomen, tenir la convention.
Bedingen, b. w. (ik bedong, heb bedongen),
bij verdrag befpreken stipuler , conditianner. 11c heb bedongen dat het huis
Hint zou verkocht worden , j'ai stipule
que la malson ne seroit pas vendue. Ik
heb dat lads voor mij bedongen, je me suis
reserve cette tnaison. —, inzonderheid over den prijs van iets, marchander. Ik heb
het niet minder kunnen — (beknibbelen),
je n'af pu, le marchander a meilleur
compte.
Bedinging, y r. stipulation. —, action de
tnarchander.
Bedisfelen, b. w. (ik bedisfelde, heb bedis.
feld), bij timmerl., kuipers, enz. met den
disfel bewerken, faconner avec la doloire , preparer; fig. bij voorraad gereed ,maLen , beredderen , preparer ; fam. manigancer. Hij heert die zaak bedisfeld, (bekuipt) c'est lui qui a manigance toute
cette afJ'aire. lk zal dat wel —, je conduirai bien cette affaire.
Bedisfeling, vr. preparation , action de faconner avec la doloire; fam. action de manigancer.
Bedlegerig, b. n. het bed moetende houden,
nit hoofde van ziekte, alite, e. — zijn, titre
alite , e; fig. etre sur le grabat. Zij is
—, elle est alitee &lie est reduite agar.
der le lit , elle est contrainte de s'ali•
ter.
Bedlegcrigheid, o. als : Hare bedlegerigheid
was oorza2.k , dat zij niet kon komen ,
taut alitee, elle n'a pu venir.
Bedoelen , b. w. (ik bedoelde, heb bedoeld),
mecnen, ten doel hebben, riser, se proposer, Zij —iets hoogers, its visent plus
haus. . 1k wect niet, wat hij bedoelt, je ne
sais ou it vise , it quoi it vise. —, onder
lets verftaan , -te kennen willen geven, entendre, vouloir dire. Wanneer, ik zeg,
dat hij wel fchrijfc, bedoel ik to fpreken
van zijn proza, en niet van zijne verzen ,
quand je dis, qu'il ecrit Lien, j'en viux
parler de sa prose, et non de ses vers.
Ik heb er geen erg mede bedoeld, je n'y
al pas entendu malice.
Bedoeling, y r. voornemen , intention , projet, tn. —, meening, signification.
Bedoen, (zich) b. w. (ik bedeed mij, hcb
mij bedaan), zich bevuilen, se salir de ma.
ti ere fecale ,gem., s'embrener; fig. in den
gemeenz. fpreektr. Men zou zich —! (het
is vreend, waarlijk!) c'est pour en tomber
des cues
Bedorf, verl. t. zie Bedelven.
Bedolven , %ed. deelw. zie Bedelven.
Bedompt , (verl. deelw. van het veroud. werkw.
Bedompen, dampig maken.) —, b. n. dom.
pig, niet luchtig. Eene —e kamer, une
chambre hurnide, zie Dompig. duffs.
ter, obscur, e, sombre. Het is hier geweldig
it fait blest sombre ici.
Bedomptheid, vr. hunsidite.
obscurite.
Bedonderen, b. w. (ik becionderde, heb be.
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donderd), ruw woord, voor: door verbazing verbijsteren en doen verflommen , als:
Hij fond bedonderd Hij was bedonderd,
it etoit etontid; it holt penand comme
un fondeur de cloches. Ik laat mij niet
ligt je ne me laisse pas aisement deconcerter je ne me deconcerte pas aisement.
Bedong , verl. t. zie Bedingen.
Bedongen , vent.
zie Bedingen.
Bedorf, verl. t. zie Bederven.
Bedorven , vent. deelw. zie Bederven.
Bedotfter,, y r. trompeuse, cello qui dupe ;
fain. enj Oleuse.
Bedotten, b. w. (ik bedotte, heb bedot),
liedriegen, misleiden, (in eenen verachtenden zin 9 ) duper, fam. enfiler. Zich later:
—=‘, se laisser duper. Iemand fatre accroire. Gij wilt mij bedotten, vows
voulez m'en faire aceroire; in den gemeenz. fpreektr. Goede vriend , laat u nice
—, bon homme, garde la vaehe.
Bedotter, m. trompeur, dupeur, fain. enet u
t i rn ,
. tromperie, duper-ie.
B
Bedoven, het zelfde als Gedompeld, zie Dompelen.
Bedraaijen , b. w. (ik hedraaide , heb bedraaid);
fig. in lets wikkelen, engager. Ik ben er
mede bedraaid, Ik zit er mede bedraaid, j'y
suis pris a present.
Bedrag, o. hoegrootheid , beloop eener fom ,
montant , m. Het — zijner inkomften is
drie duizend gulden, ses revenues se montent a trois mille florins.
Bedragen , b. w. (ik bedroeg ,heb bedragen),
eene zekere fom beloopen, uitmaken , monter a, se moister a. De ganfche fchuld be.
draagt honderd gulden , toute la dette monte , se monte a• cent florins.
Bed,ecf, verl. t. zie Bedrijven.
Bedreet, vent. t. zie Bedrijten.
Bedreigen, b. w. (ik bedreigde, hell bedreigd) menaeer, fig. parler des grosses
dents A q q. Ik lid, hem met eene zware ftraf bedreigd, je l'ai menace d'une
grosse punition. (in de welfpr.) comminer ; zie verder Dreigen.
Bedreiging, y r. menace. Ik lath om zijne
—en , je me ris de set menaces. —, bedreigende fpraakwending van eenen redenaar, (in de welfpr.) commination.
Dedremmelen b. w. (ik bedremmelde , heb
bedremmeld), verlegen maken deconcerter.
Ilij florid geheel bedremmeld, it holt tout
a fait deconcerte. Hij is ligt beciremmeld , c'est un homme qui se deconcerte
aisiment , qui se decontenance trhs-ai•
sement.
Bedremmeling, vr. het bedrernmelen , actoin
de diconcerter. verlegenheid, embar.
ras , m. confusion, f.
Bedreten, verl. deelw. zie Bedrijten.
Redreven , vent. deelw. zie Bedrijven. —, b.
n. geoefend, ervaren, verse, e , expert ,
e, experiments, e, habile. Deze man is
— in de heelkunde, it est expert dans la
chirurgie.
Bedrevenheid, yr. habilite, adresse , dextd•
rite, experience , 1. savoir. faire , rn.
Bedriegen, b. w. (ik bedroog Let) bedros•
gen) , misleiden , tromper, duper, sur-

prendre , elecevoir frauder , fourber,,
leurrer; fpreekw. De fchijn bedriegt,
l'apparante flatte; zie op 13Enken. Die
eenen boer — wil, enz. zie op Aap. Ver.
tirouw hem niet, bij zal u
tie vows fiez

pas
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pas a lui vows trompera. In het fpel
lIet is —, zoo behandeld te worden, wan—,'romper au jets; 'richer. Hij vond zich ' neer men wel gediend heeft, c'est triste
in zijne hoop bedrogen , ses espirances
de se voir traitor de la sorte apris aont etc decues. Hij bedriegt de geheele
voir bien servi. —, (in den gemeenz.
wereld, i 1 fourbe tout le monde. Zich— ,
fpreektr.) flecb t , niet goed in zijne foort,
(in den gemee„z. fpreektr.) dwalen , se tromtriste, miserable , pitoyable. Dat is een
per, s'abuser, errer,, se meprendre.
—e troost, c'est 14 une triste consolaBediiegelijk , b. n. trompeur, euse, fraudution. Eene —e redevoering, un discours
leux , ease, fallacieux , euse , illusoire,
pitoyable. Een dichter, en poste pibijw. illusoirement, frauduleusement.
toyable.
Bedriegend , b. n menacant ,e.—, (in de wel. BedroeFdheid , yr. droevigheid , tristesse , affpr ) comminatoire.
fliction.
Bedriegtr, m. trompeur , fourbe ,iinposteur, Bedroeg, verl. t. zie Bedragen.
fripon, filou, dupeur. , (in het fpel,) Bedroeven , b. w. (ik bedroefde, heb bedroefd),
valiche fpeler, fam. tricheur.
droevig maken , affliger, attrister. Die
Bedriegerij, vr. tromperie,imposture, four
tijding heeft mij zeer bedroefd, cette 'souboric , fourbe , fraude , deception. —,
vale m'a extrdatement affilige,m'a bien
afzetterij, escroquerie. Listige filouteattriste.
rie. —, (in bet fpel,),tricherie.
Bedroeving, y r. action d'affliger , d'atBedregfter, yr. trompeuse. —, (in hetfpel,)
trister.
tricherie.
Bedrog , o. eene opzettelijke handeling om te
Bedtejf, o. daad, action ,f. fait , be
bedriegen , bedriegerij , imposture, frauroep , handtering, profession, f. metier,
de, deception, fourherie. Hij is op —
trafic , m. etc. —, in een tooneelfpel , eegevat , it est pris en fraude.— (in het
ne der hoofdafdeelingen , eel. handeling gefpel,) tricherie. Zonder —, sans artinoemd, acte M. Het tweece tooneel van
_flee, de franc feu. Len heilig (wane
bet vierde —, la seconde scene ,du quaneer men , met zoogenaamde goede oogmer.
trieme acte.
ken en nit godfidienfligheid , de waarheid
Bedrijfifer, zie Bedrijver.
verbergt of iernand misleidt,) une fraude
13edrigal, zie Albedrijf.
(bij het geregtsh.) dol, on.
pieuse.
Bedrflal, zie Albedril.
Bedrogen, verl. deelw. zie Bedriegen.
Bedrijten, b. w. (ik bedreet , heb bedreten), Bedronk, verl. t. zie Bedriuken.
gemeen w. bevuilen, embrener. Zich —, Bedronken, verl. deelw. zie Bed-rinkena
s' embrener ; fig. bedriegen tromper,, du- Bedroog, verl.
zie Bedriegen.
per.
Bedroop, verl t. zie Bedruipen.
Bedrijter, m. Bedrijtfter,, yr. celui ou cello Bedropen , verl. deelw. zie liedruipen.
qui embrhne ; fig. trompeur, no. trompeu- 3edroppelen , b. w. (ik bed roppelde , heb bese, f.
droppeld), bij droppels op iets laten val.
Bedrijven, b. w. (ik bedreef, heb bedreven),
len , droppelswijze nat maken , arroser en
Allerlei
hegaan, verrigten , commettre.
faisant degoutter quelque liqueur sur,
, commettre toutes sortes
ihoodheden
faire degoutter sur. Vleesch met boter
de sceleratesses, de mechancetes. Vreugd
faire degoutter des beurre sur de la
(datgene doers, waardoor men zijne
viande.
vreugde aan den dag legt ,) se rejeuir.
Bedruipen, b. w. (ik bedroop, heb bedropen),
Bedrijver,,
Bedrijfiter,, y r. celui on cello
bedroppelen, zie Bedroppelen. , (keukenw.)
qui commet.
Hez gebraad flamber un rdti , arroser
Bedrijving , yr. action de commettre.
la viande qui resit , (repandre sur de la
Bed-illen , b, w. (ik bedrilde , hub bedrild) ,
viande le sec quo le feu en a fait sat-(weinig
doers dreunen , faire trembler ,
tir, ou du beurre, ou du lard fondts).
g-ebr.); fig. (in den gemeenz. fpreektr.) beDe kandelaar is geheel bedropen , le chanfchikken , bedisfeien. Ik zal dat wel je
delier est tout el fait couvert de graisse;
me fais fort d'en venir a bout ; zie Befpr. w. Eene vette gans bedruipt zich zelve ,
dillen.
il est aise de se passer des autres , quand
Bedriller , m. Bedrilfler, yr. celui ou cello
on a des moyens ; celui qui a de quoi viqui gouverne.
vre, pout se passer des autres; fig. Hij
Bedrilling, vr. action de faire trembler,
kan zich zeer wel it a un revenu bien
fig. action de gouverner.
assure; it a de quoi vivre ; c'est un hot'sBedrilfter, vr. zie Bedriller.
me aisd , fort aise.
Bedrinken, b. w. (ik bedronk , heb bedron- Bedruiping y r. action d'arroser la viande,
ken), dronken maken , inzonderheid, alt
etc. zie ledruipen.
men zeif rnededrinkt , so g ier,, enivrer. Bedruiplepel , rn. zeker keukengereedfchap
Zich —, se sottler, s'enivrer.
cuiller 4 arroser la viande qui retit
Bedroefd, (Jeri. deelw. zie Bedroeven.) —, b. Bedrukken, b. w. (ik bedrukte, heb bedrukt),
n. droefheid gewaar wordende , droevig, of
vol drukken imprimer. Dit blad is aan
Ilige, e, triste,attriste, e, abbattu, e
beide zijden bedrukt , cette feuille est itnverdrukken ,
,de chagrin, de ddplaisir. Hij is — over den
primee des deux cdtes;
flood van zijnen vriend, it est triste de'
opprimer , vexer, (weinig gebr.), — , Bela mort de son ansi. bedroevend,
droeven (enkel in het verl. deelw.) zie
droefheid veroorzakende, triste, chagri.
Bedrukt.
'rant, e, qui inspire de la melancolie, Bedrukt, (yerl. deelw. zie Bedrukken.) —,
Hij
bevindt
b. n. bedroefd, neerflagtig, triste, chadu chagrin, facheux, once.
zich in bedroefde omftandigheden, ii est
grin, 0 ; fig. abattu , e. Bedrukte our.
dans de Critter circonstances. Een — geitandigheden, de triste' circonstances. Er
val, un accident feicheux. Een bedroefuiteien, avoir Pair chagrin.
de toeitand, une situation facheuse. —, Bedruktheid, y r. bedroefdheid, tristessc , f.
grievend , hard te verdragen, triste, peniabattensent d'esprit 2 no.
ble, affligeant , e, dijjFeile d supporter.
Be-
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Bedrukking, yr. action d'impritner; fig. be- Bedwelmd, (\Teri. deelw. zie Bedwelmen.)--„
b. n. verlegen, trouble, e ., inquiet,
clroefdheid zie Bedruktheid.
, duizelig , irourdi e, stir le point de
Bedruppen, b. w. (ik bedrupte, heb bedrupt),
s'evanouir.
zie Bedruipen.
Becifponde, y r. eigenliik eene beditede, bolt Bedweirndheid , yr. verlegenheid , trouble ,
duizeligheid, &our.
inzonderheid
tn. inquietude, f'.
de lit, m. couche, f.,
dissetnent, tournoiement de tete, iblouvoorfte gedeelte eener ,bedftede, le cdte
issement, m. confusion, offuscation, f.
d'avant d'une couche, ou d'un bois de
ledwelming, yr. het bedwelmen , action d'elit; zie Sponde.
tourder. —, zie Bedwelmdheid.
Bedftede, Bedltee, y r. bedgefcel, onderfchetbois
de
Bedwingen , b. w. (ik bedwong, heb bedwone
den van ledikant, (zie Ledikant,)
gen), door dwang onder zijne magt brenlit , m. couche.
pl.
gen, suhjuguer,, reduire en sujition,
Bedftijlen , m meerv. colonises du lit ,
assujettir, dompter, un people.
intoo.
Bedfrroo, zie Beddeftroo.
Bedtafel, zie Beddetafel.
men, beteugelen, dompter ou demur, asBeducht, (verl. deelw. van het veroud. Be- I suiettir. Zijne hartstogten (dritten)
dompter, assufettir,, ses passions. Zich
duchten.) —, b. n. bekommerd, inquiet,
zelven —, se rendre maitre de soi-meme,
éte , en crainte, en peine. Voor jets —
zijn, avoir peur de q. ch. 1k was — voor i etre maitre de soi-mei me, se contenir.
owe gezondheid, j'etois en peine de votre Bedwinger m. vainqueur , dompteur ou
sante.
Beduchtheid, yr. inquietude, crainte,peur, Betnte
ing7ter,
r' yr. celle qui dompte ou donne.
peine.
Bedwong, verl. t. zie Bedwingen.
ei ne .
Beduiden , b. w. (ik heduidde, heb beduid), Bedwongen, verl. deelw. zie Bedwingen.
Wa t beduidt dat BeEedigd , (veil. deelw. zie Beeedigen.) —,
beteekenen, signifier.
woord? qu'est-ce que ce mot-la signit
b. n. gezworen, die eenen eed heeft ge.
fie? vie vent dire ce mot ? fig. Dat heef
daan, bij het aanvaarden van eenen post,
cela
ne
dit
pas
grand'
choweinig to —,
assermentd, e, jure, e. — vertaler, traducteur jure.
se. 1k weet niet, wac dat alien — zal, je
n'entends pas le fin de cette affaire.
BEedigen , b. w. (ik beee-ligde, heb beEedigd), eenen eed laten doen , assermenter.
aanwijzen, indiquer,, ebseigner,, montrer.
je
vous
enseignerai
,
Gij moet uwen veldwachter
1k zal u het huis
anders zullen zijne verklaringen niet van kracht
montrerai la mai:on; fig. 1k zal hens dat
,
welahem dat wel leeren, hem er wel
it faut assermenter votre garde.champepasser
par
Bien
tre , sans quoi i l ne pourra verbaliser.
toe dwingen ,) je le feral
14, je le persuaderai bless , etc.
met cede bekrachtigen, jitter, affirBeduidenis, yr. beteekenis, signification.
mer par serment.
Beduiding, yr. action de signifier , signifi- Beeediging , Yr. action d'assermenter. —,
cation. —, action d'enseigner, de mows
bekrachtiging onder cede, serment, m.
trer.
Beefaal, zie Sidderaal.
Beduidiel, o. zie Beduidenis.
Beek, yr. ruisseau, m.
Beduimelen, b. w. (ik beduimelde, heb be- Bee!cl, o. cene door kunst gemaakte gelijkeduineeld), door veel aanraken bezoedelen,
nis van jets, image, f. Een wel getroffen
salir en n2anlant.
—, one image hien ressemblante.
inBednivelen, b. w. (ik beduivelde , heb bedui.
zonderh. ftandbeeld , statue, image , f.;
veld), (in den gemeenz. fpreektr.) bedremfig. fchoone geftalte. Zij is een — van eene
melen , decontenancer,, deconcerter. Hij
vrouw, elle est faite a peindre , elle est
frond geheel beduiveld, it halt tout dd.
belle comme le four, elle est faits au
contenancd.
tour..—, elke voorftelling van nets aan het
Beduiveting, yr. action de deconcerter,, de
yerfland , image, idle, f. De treurige beddconten;oncer.
mint al de beelden , die zijne droefheid
Beduizeld , (Vert. deelw, van het veroud,
voedfel geven, l'homme dans Paffliction
werkw. Beduizelen, duizelig waken.)
b.
cherit toutes les idles qui nourrissent sa
n zie Duizelig.
douleur.
gelijkenis , image , ressern.
Bedunken, o. w. (enkel gebruik. in :) Zich
blance, f. God heeft den mensch naar zijn
laten
(meenen , gelooven ,) croire ,pengefchapen , Dieu a fait Phomme a son
ser.
image. —, afbeeldfel der valfche goden,
Bedunken, o. meening, gevoelen, opinion,
simulacre, tn. —, meerv. Beelden, ter
f: sentiment , m. Mijns bedunkens, Naar
zijde van den fpiegel eens fchips, termes,
mijn
d'apres men opinion, a mon atn. Zie ook Borstbeeld, Renzenbeeld, enz.
vis, selon mon sentiment.
Beeldeliik , b. n. (in de letterk.) figuurlijk ,
Beduur, m. (in de toonkunst ,) becare.
figure, e, tropologique, graphique. De
Beduurilcutel, tn. la clef de becare , f.
—e zits van jets , le sens tropologique de
Bedvriend, m. echtgenoot,
q. ch. —, bijw. dunemaniare figuree ,
Bedvriendin, vr. echtgenoot, spouse.
jigurement, figurativement.
Bedwang, o. contrainte , suj eti on , f.
On- Beelden , b. w. (ik beeldde, heb gebeeld),
der zijn — houden, tenir en contrainte,
eene gedaante aan jets geven , former. Eetenir dans la sujetion.
nen man van fneeuw
faire un homme
Bedwarmer,
zie Beddepan; inzonderh. zede neige. De beeldende kunflen, les arts
ker houten menbel, waarin men een komimitatifs: la sculpture, la peinture, le
foor met geglommen kolen hangc, moine.
dessin , etc.
Bedwelmen , b. w. (ik bedwelmde, heb be- Beeldenbefchrijving, yr. befchrijving der ondwelmd), buiten zich zelven brengen, dde beelden, iconographie.
tourdir,, troubler. Die flag bedwelmde Beeldenftrijder, m. beftrijder van de bee/den.
hem, ce coup-14 Petourdit ; zie ook bedienst, iconomaque.
dwelmd; fig. Het verftand , effusquer le fieeldenaar,
bock, dat eene voorftelling
cerveau.
bevat van de verfehillende muuten en gedenk.
pen.
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penningen, livre ,de cans et de ntedailles.
rage pas pour mentir ; w. Het zijn
—, model, premier patron, models.
twee honden over den —, even twee perfoBeeldendienaar, m. iemand die aan beelden
nen fprekende, die bet zelfde doel befchieeene godsdienftige eer bewijst, iconoldtre.
ten,) ce sons deux chiens apras on os.
Beeldendienst , vr. godsdienftige eerbewijzing
inzond. dat been , en van daar dat ligchaatusaan beelden, culte des images, m.
deel, hetwelk het ganfche ligchaam draagt,
Beeldenleer vr. verklaring der oude beet.
(meerv. Beenen,) jambe , f. De beenen
van een paard, les jambes d'un cheval.
den, iconologie. fliertoe behomende, iconologique.
(AArusr. A an andere dieren zegt men geBeeldenrijk , b. n. (in de letterk.) plein , e, , meenl. Poot, ns. putts, f; doch de Frand'images, fleuri , e, rempli , e, d'ornefchen zeggen ook jambe , van os, van
ments.
een' hond, enz., bepalende zich. bet FranBeelderig, zie Beeldig.
fche woord Patte tot de viervoetige dieBeeldgieter,, m. fondeur de statues.
ren , die reenen ,nagels of klaauwen hebben,
tot de vogels, die geene roofvogels zijn , en
Beeldhouwen, b. w. (ik beeldhouwde , heb
tot fommige bloedelooze diertjes; van eetgebeeldhouwd), beelden of verfierselen uitsculter
,)
(fpreek :
baar toebereid gevogelte zegt men cuisse,
houwen , sculpter
f.) De beenen van een' valk , les jambes
tailler.
Beeldhouwer, m. sculpteur, (fpreek: scutd'un faucon. Hij is wel ter —, it mareie
tour ,) statuaire.
Bien, c'est un bon piston. Zij is wel ter
elle marche Glen, e'en tine bonne
Beeldhouwerij, Beeldhouwkunst , yr. sculptu.
pietonne. Zich op de — honden, se tenir
re , (fpreek: sculture.)
Beeldhouwwerk, o. ter zijde van den fpiegel,
sur pied, en action, en mouvernent. Van
de — geraken , (neervallen,) somber par
(fcheepsw.) termes , m. pl.
Beeldig, b. n. beelderig, zeer fchoon,
terre; (ziek worden ,) tomber malade. Ik
kon hem niet van de — krijgen, je ne poubeau , três-belle , fait, e, 4 peindre.
vois le jeter par terre. Op de — zijn,
bijw, tres-joliment.
être en mouvement. Op de — komen,
Beeldrijk, zie Beeldenrijk.
Beeldfchrkt, o. zigtbare voorftelling van ges'attrouper. Op de beenen (op de —) ko.
gedachten door beelden , (zoo als bij de
men , se mettre debout. Weer op de —
komen , (van eene ziekte herftellen,) reveoude Egyptenaren) hierogiyphes, m. pl.
nir d'une maladie ; (zijne zaken weder in
Beeldfnijder, m. sculpteur (fpreek :sculteur)
orde brengen ,) redresser ses affaires; se
en bois.
remettre. De dokter heeft hem weer op
Beeldsnijderij, yr. sculpture (fpreek: scut.
geholpen , le medecin l'a remis sur
lure) en bois.
Beeldfpraak, vr. zie Beeldfchrift.—, beeldrij.
pied. Een leger op de — brengen, mettre une armee sur pied. De ganfche flad
ke fpraak, langage figure, ns.
is op de —, toute la ville est en mouveBeeldfprakig, b. n. in beeldfchrift , hieroglyfiguurlijk , figure, e.
went ; fpr. w. Het zijn iferke beenen die
phique.
de weelde kunnen dragon , peu de gens saBeeldftormer, m. (in de kerk. gefch.) iconovent se moderer dans is bonne fortune;
claste, briseur d'images.
fig. Ilc zal hem beenen waken , (hem fterk
Beeldftormerij, yr. action de briser,, demodoen loopen ,) je lui montrerai ses talons;
lition, des images.
je lui feral prendre ses jambes a son coo.
Beeldtenis, Arr. afbeeldfels , beeld, image.inzond. gelijkend afbeeldfel, portret, pourlets op zijn binden, (het verlies van iets
dragen,) soujfrir tine perte; tdcher de se
trait, m. —, der op de vlugt zijnde per
consoler d'une porte. Dat kunt gij op uw
fonen , effigie ; van bier In — ftraffen ,
— binders, c'est pour votre compte ; la
effigier.
perte est pour yens. lk zal hem armen en
Beeldwerk, o. ouvrages de sculpture, m.pl.
beenen (hall en beenen) breken, je Jul
Verheven , relief, ns. Vlak verheven —,
ouvrage releve en bosse.
romprai bras et jambes ; je lui couperai
Beemd, m. weide (meest bij dicht.) pre,
les jarrets (lee oreilles, le nez); in den
gerneenz. fpreektr. Hij heeft beenen als
prairie ,f.
zwavelftokken , (Hij kan to water gaan
Been, o. (ee), (zonder meer y.) gebeente ,
zonder zijne kuiten nat te maken ,) it a la
beenige zelfftandigheid, os , tn., substance
jambe tout d'une venue ; it n'a gueres de
osseuse,f. Een kam van —, um peigne d'os.
Bras de jambe. —, nog meer bepaald. het
In — werken , travailler en os. — worligchaamsdeel tusfchen de knie en den voet,
den , s'ossifier; fig. in den gemeenz. fpreektr.
Er is iiiets dan vel en — aan hem. Hij is
jambe , f. (in tegenftelling van cuisse,
niets dan vel en —, (hij is ten uiterfte madij.) Hij kreeg eenen kogel in bet —,
recut one balls a la jambe. In bet worger,) i 1 n'a vie la peau et les os ; il a
la peau collie sur lee os ; les os lui perflefen- een — zetten, donner le croc-encent la peau. Het gaat mij door merg en
jambe ; fig. Iemand een — zetten , lemand
cola me blesse , me touche, au vi f.
een beentje ligten, supplanter q. q., lui
De koude dringt door merg en —, le frond
donner le trot-en-jambe. Met het eene —
pinetre jusqu'a la mobile des os. —, (meerv.
in het graf ftaan, etre sur le bord de la
fosse , avoir deja un pied dans la fos.
Beenderen of Beenen ,) knook of bot in een
dierlijk ligchaam , os , m. Het been is ge.
se. —, bij :gelijkenis, branche , f. Men
geeft den naam van tang aan onderfcheidekwetst, Pos est offense. De beenderen van
ne werktuigen met twee beenen , on donne
les
os
de
la
tete.
De
beenen
bet hoofd,
le nom de pincettes a divers instruments
mitnemen, disosser. De beenen nit een' haas
nemen, desosser un lievre. Een klui.
a deux branches. De beenen van een'
waaijer , les brins d'un evantail; (bij
yen , ronger un os; fig. Iemand een —
fchrijfmeesters). De beenen (nederhalen)
(beentje) te kluiven geven, tailler de la
besogne a q. q., donner ou laisser un os
der (letters) in, n en u, les jambages de
Pin, de 1' n et de l'u. De beenen yan clea ronger a q. q. Hij vindt er geen — in,
ze m ziju te wager, les jambages de cot
ow was op de mouw te fpelden , it n'enra.
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m sont trop affamet; (bij wisk.) De beenen van een' hoek , les jambes, 1. p1. les
cites d'un angle, rn- pl. De beenen van
een' pasfer,, les jambes d'un coinpas.
Beenachtig, b. n. naar been gelijkende, osseux, ruse.
Beenbederf, o. beenvreter,, carie , f.
Beenhefchrijving , yr. ostdologie.
Beenblok , o. entrave,
Beenboor,, o. herfenboor (bij wondheelers ,)
trepan, m.
Beenbreuk , y r. (bij wondh.) fracture ou
rupture d'un os , fracture de la jambe.
Nliddel tot heeling eener — , remede cata.
gmatique , un catagmatique, m.
Beenbreker,, m zeearend, orfraie , f. ossi.
frague ou brise-os.
Beenderen, mcerv. zie Been.
Beenderhuis, o. knekelhuis , charnier, tn.
Beendroo t b. n. tres-sec , seche.
Beenen , b. n. van been, d'os, fait d'os. Een
— kam , un peigne d'os.
(bij wondh.) paedarthrocace.
Beeneter,
Beengezwel, o. (bij wondh.) enfiure d Pos,
exostsse, f.
Beenhakker,, zie Vleeschhouwer.
Eeenharnas, o. cuissart,
Beenholligheid , yr. pan , waarin een been
draait , La ite.
Beenig, b. n. fchonken en botten hebbende,
fterk gebeend , grof van gebeente, osseux,
ewe. ook : doch enkel in zamenft.
beenen hebbende , als: Dunbeenig, avant
les jambes minces ; zie de zamengeit. woorden.
Beenijzer, o. voor de gevangenen, brode.
qui p s,
pl.
Beenlijm , vr. ostiocolle.
Beenfcheur,, vr. vooral in bet bekkeneel, (bij
wondh.) apecheme, m.
Beentje , o. verkl. w. van Been , osselet, tn.
De beentjes van hetoor les osselets de l'oreille. Klein — (in de ontleedk.) dat aan
een grooter,, met kraakbeen is vastgegroeid epiphyse. Zie verder Overbeen ;
tnzond., fig. in : Iemand een ligten, zie
op Been.
Beenviji, yr. (bij wondh.) rugine.
Beenvlies, o. dun vlies , dat de beenderen influit , perioste, m.
Beenvreter , m. zie Beenbederf.
Beenwording, vr. ossification, f.
Beenzwart, o. zwartfel van gebrande beenderen, noir d'os,
Beer , m. (ee), zeker bekend wild dier , ours.
Een jonge
ourson; fig. Een ongelikte
(onbefchaard, onopgevoed mensch ,) un
ours mal lecke , un rustre; fpr. w. De
beerenhuid verkoopen, eer de — gevangen
is, ( Haring roepen , eer men hem in den
zak heeft eene gunflige verwachting van
eene gevaarlijke onderneming hebben )vendre la peau de Pours, avant qu'il soft
pris; chomer les fetes avant qu'elles sent
venues. zeker geftarnte, ourse, f. De
groote en kleine —, la grande et la petite ourse. zeker ftormtuig der ouden ,
certain instrument de guerre des an.
diens. — , een daarnaar gelijkende dikke
muur, om den flag van bet water of te
keeren , m file ,batardeau.
fchoormuur, contre.fort.
mannetjes varken ,
verrat.
Beerenhoeder, m. zie Beerenleider. zeker
noordelijk geflernte , arctophylax , booths,
bouvier.
Beerenhuid, Yr. peau d'ours; fpr. w. Om de
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vechten, disputer de la chape a
'ague ; zie ook Beer.
Beerenklaauw,, m. zie Beerenpoot, zeker
kruid, acantke, branche ursine et; ber..
ce ,
Beerenleider, m. meneur d'ours.
Beerenmof, yr. manchon de peau d'ours, m.
Beerenoor, o. oor van een' beer,.oreille d'un
ours, f.
zekere bloem, oreille d'ours,
f.
kruid, grassette, f. — , plant , bu•
gle , bugrane ou bugronde,
Beerenpoot , m. patte d'ours, f.
Beerenwachter,, m. zie Beerenleider en Bee.
renhoeder.
Beerin, vr. wijfje van eenen beer, ourse.
Beerenvet, o. suif d'ours, tn.
Beerfteker, zie Nachtwerker.
BeErven , b. w. (ik beErfde , heb beErfd,) bij
fterigeval in bezitting opvolgen. Hij heeft
zijnen oom beErfd , it a etc Pheritier de
son oncle. —, door erfenis verkrijgen. Hij
heeft op onderfcheidene tijden aanmerkelijke fommen beErid il a acquit des sommes considerables par diffirents heritages.
BeErving, yr. action d'être Pheritier de q.
q.
, erfenis , heritage ,
Beest, o. (oul. vr.) eigenlijk elk redeloos dier
(doch voor fraaije , of ook zeer kleine dieren niet wel te gebruiken , ten zij verzacht
tot het verkl. w. Beestje , o.) bite, brute
f., animal , m. zie Dier. , in fommige ftreken beteekent het zoo veel als koe of rund,
vache, f. De !lager heeft een geflagt ,
le Boucher a tue une ,'ache. De beesteit
naar de weide brengen, miner les vaches
la prairie; fig. De — fpelen, (niet: Den
—, of: Het —) , (veel gedruisch waken,) faire le diable a quatre.
Beest words ook van menfchen gebezigd,
als fcheldnaam ; dock geenszins in den zin
van het Franfche woord Bete (domkop);
van mannen gebezigd, beteekent het incest.
al gemeene liederlijkheid , of ziet op het
uitflaan van vuile taal
Hij is een regt
c'est un vrai animal, un franc animal;
c'est un ribaud, un debauchd ; van vrouwen beduidt bet meestal kribbigheid : Zij
is een regt —, c'est une vraie diablesse.
Beest , o. basset , zeker kaartfpel , be•
te, f.
Beest, b. n. in fommige kaartfpelen, geenen trek krijgende. — worden , faire la be.
te. lemand — maken , Hem — fpelen, fai.
re perdre tous les coups a q, q.,lui faire faire la bete.
Beestachtig, b. n. als een beest, onbefchoft ,
bestial , e, brutal , e. Een leven lei.
den , vivre bestialement. Eene beestachtige
bandelwijze, tine conduite brutale.—, bijw.
bestialement, brutalement.
Beestachtigheid, yr. onbefchoftheid, brutalite. (INlerk : bestialite is in dezen zin niet
te gebruiken.)
eigenl. koearts, doch nicestBeestendokter,
al gebr. voor : veearts, viterinaire,
dicin veterinaire.
Beestenmarkt, vr. marche au betail,
&able, etable a vaches , f.
Beestenflal,
Beestiaal, o. bestiaux , ns. pi., bêtes a connes eta laine, f. pl. —, zekere belasting
op het flagtvee, impoft sue les bites , sun
le betail. Gaarder van het —,percepteur
de cat impet.
Beestig , zie Beestachtig.
Beestje, o. (verkl. woord van Beest B
, eeztie
Beest.) klein beest , Bestiole, f.
a
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Beet, vr. (ee), biet, bekende aardvrUcht ,
met opgefperden mond nieuwsgieriglijk aan.
kroot , zie Beetwortel.
kijken , bayer a q. q. —, wijd genoeg gaBeet, m. hap , coup de dent. Een' — in lets
pen, om lets in den mond te nemen , als :
doen, mordre dans q. ch. —, mond vol.,
Fiji Icon bet niet —, it ne Pouvoit entrcr
bouchee, f. Iemand eenen — broods gedans sa honcho; fpr. w. UN begeert meer
ven, donner une bouchee de pain a q. q.;
dan hij — kan , (zijne oogen zijn grooter dan
fig. hij zal er geenen — van hebben, ii
zijn buik,) it a les yetJa: plus grands que
n'en aura pas un brin. —, gebeten pla;e:s,
le ventre.
tnorsure, f. De — van eenen hond, van negaper, m. bayeur.
eene vloo, la anorsure d'un chien, d'une Begaping, vr. actinn de Bayer a q. q.
puce.
Begaven , b. w. (ik begaafde , he . , begaaid), van
Beet, bijw. vast, als: (bij visfchers, ) — lieb(meestal goede) hoedanigheden voorzien,
ben, (wanneer de visch heeft aangebeten ,):
denser. De natuur beefs hem met veel vele1k heb — , le poisson a mordu , psis a
nand begaafd , verfierd , /a nature l'a
Phamecon; van daar : Jets of' Iemand —
doud d'un grand esprit ; zie ook Bcgaafd.
krijgen , of hebben, saisir q. ch. ou q. q• Begaan , b. w. (ik beging, heb begaan) , befig. 1k heb het —, (begrepen ,) j'y suis ;
treden , eattre , frequenter en chemin.
je rai sass:* , cempris; ook voor gekre.
Dit pad is veel begaan , (is gebaand,) ce
gen , als : hij verzocht mij wel verfchoosentier est fort frequente, c'est en sonfling. ondertusfchen had ik den flag —, it
tier baton , frayd. —, doen , bedrijven ,
me fit des excuses , mais je n'en avois
plegen, (meest in eenen kwaden zin ,)cons.
pas moins risen le coup. Zij hebben hem
mettre, faire. Eenen moord —, (in de
— gehad, (bedot ,) it a ere attrape; it
regtsg.) perpdtrer un crime, commettre
Jul en coiltera q. ch.; il en a pour sa
un meurtre. Dwaasheden — , faire des
mine de fives. Zij zullen mij niet weer
folies. —, o. w. (enkel in de onLep wijs ,
— hebben, je ne donnerai plus dans leurs
verzeld van laten ,) voorteaan, als: Laat
paquets; je ne serai plus pris dans leurs
hem maar —, laissez-le faire.
paquets.
Begaan, (veil. deelw. zie het werkw.hierbo.
Beet, verl. deelw., zie Bijten.
yen ) —, b. n. beitommerci, bewogen , he.
13eetje , o. (verki. w. zie Beet, van daar:) een
zorgd. Ik ben er (over, om) mede —, ce.
weinigje , un peu. Een — groente, une
la me fait hien de la peine, j'en suis d..
bouchee de legumes. Een .=, bier, un peu
mu, attendri, touché.
de biere. Lekkere beetjes, des friandi• Begaving, y r. (in Gelderl. en elders,) kinses , beatilles, f. pl.
derftuipen , convulsions d'un petit en..
Beetwortel, m. beet , kroot, bier, betterafans, f. pl.
ye, bette , f.
Bergeeerder,
m. celui qui desire, zie Begeen.
Beetwortelftroop,in. strop de betteraves.
Beetwortelfuiker, vr. sucre de betteraves, m. Begeeren , b. w. (ik begeerde , heb begeerd),
Bef, y r. zeker wit linnen of batisten lap s e,
verlangen , wenfchen, desirer. Alles gaat
tot de amhtskleeding van predikanten behoozoo als her hart kan —, tout lui vient,
rende , rabat , retit collet . m. Met manarrive, riussit a souhait. —, inzond. naar
tel en —, (gemanteld en gebefr,) avec
bet bezit van lets haken , met drift of op ee.
manteau et petit collet.
ne ongeregelde witze verlangen, convoiter.
Befaamd, b. n. bekend , on!. meest in eenen
Gij zult niet — uwes nasten wijf, enz. , en
kwaden zin voor: berucht, signale,e. Eon
ne convoiteras pas la femme de ton prosin
fripon
signaler
chain. Sterk —, (veriangen,) door natnure
befaamde gaauwdief,
lijke behoeften, appeter. —, zijn begeeren
thins echter in eenen goeden en kwaden zin ,
doch meest in eenen goeden, fameux, eute kennen geven , ambitionner,, demander.
Eene juffer ter vrouw —, demander une dese, renommd , e, celebre. Een — fehrijmoiselle en mariage; rechercher une dever,, un fameux ecrivain. —, bijw, d'une
moiselle en mariage. —, zulks met magt.
maniere signalee. —, d'une maniere cehebbing doen, eifehen, eiiger, pretendte.
Hii begeert een derde van tile erfenis, ii
re,
iheid yr. celebrite , renommee.
Belfea bam
pretend un tiers dans cette succession.
Befdrager, zie Befman.
Ik begeer gehoorzaamheid, j'exige de l'o...
Beffen , b. w. (ik befte, heb gebeft), eene bef
beissance.
aandoen , bijna alleen gebruikelijk in het
yen'. deelw., zie Gebeft. —, 0. w. (met Begeerend, b.n. (in de wijsb.) appetitif. Het
begeerende vermogen der ziel , la faculte
Hebben,) eene bef dragen, porter an peappetitive de lame.
tit collet.
Befman, in. boertend voor: predikant, waar- Begeeren , o. hegeerte, als s INTat is uw —?
.que demandez.vous? que desirez vans?
voor de FraniChen zeggen : Petits collets,
zie Begeerte.
gins a petit collet , befmannen, befdradragers.

Begeerig , b. n. verlangende, desireux, en-

se, avide. Het y olk is raar n;euwigheden
Befranjen , h. w. (ik befranjede; heb befran.
—, le peuple est desireux de choses nonjed), met franjen verfteren, orner on garvelles. Ik ben zeer —, lets van hem te
nir de frange, franger.
Begaafd, (veil, deelw. zie Begaven.) — , b. n.
hooren , je desire extriwement d'apprendre de ses nouvelles. —, inhalig, heb.
met (inzond. goede) hoedanigheden voorzuchtig, conveiteux, euse. — naar eens an.
zien , done, e. Een zeer — man, un homders goed , avide , convoiteux du bien
me de beaucoup de talents. Een — reded'autrui. — naar roem, naar eer, avide
naar, en orateur eloquent.
de gloire, d'honneur. —, bijw. avideBegaafdheid, Yr. don, an. zie Bekwaamheid,
mint.
ook : Begaafdlieden , meerv. talen:en , taBsgeerigheid, zie Begeerte.
tents, m. pl.
Begeeriglijk, zie Begeerig, bijw.
Begaapfter, yr. bayeuse.
Begeerlijk, b. re, begeerd kunnende worden,
Begaf, verl. t. zie Begeven.
disirabie.,—, aanlokkelijk, astrayant , e,
Begapen , b. w. (ik begaapte, hub begaapt),
char.
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veel met drift begeerende, t gieten not maken , arroser. De planter
eharmont 8.
moeten begoten worden, it fact arroser
convoireux, cuss.
les plantes. De fcheepszeilen
Begeerlijkheid , yr. convoitite, cupiditi.
Begeerfier, yr. cello qui desire etc., zie Be
ler les voiles ;fig, in den gemeenz. fpr. w.
geeren.
Een werk , boire au bon succes eau
Begeerte, vr. verlangen, dear , m. Eene
ouvrage commence.
brandende — naar roem, un disir ardent Begieter,
celui qui arras°.
de gloire. Ik brand van —, om u te zien , Begieting , yr. action d'arroser, f. arrose•
ment , m.
je brifle d'envie, de desir de volts voir.
neigirg, passion. Zie daar het voor- Begiftigen, b. w. (ik begiftigde, heb begiftigd), befchenken, downer, faire cadeau,
werp zilner — voila !'objet de sa pasfaire un don, gratifier. Hij heeft mij
sion. Zijne zinnelijke begeerten voldoen,
satisfaire ses appetits sensuels.
met eeuen fcliooncn ring begiftigd,
wil,
res'a
fait cadeau d'une belle bague. De koning
volonte, intention. Men moet des he.
velhebbers — yelftaan, it fans connoitre
heeft hem met een ambt begiftigd, la rot
!'intention du commandant. Het is zij .
l'a gratifie d'une charge.
ne
dat men den vijand aanvalle, it vent Begiftiger, m. celui qui fait cadeau de q.
qu'on attaque l'ennemi.
ch. e q. q.
inzond. van een liefdadig
gefticht, donateur.
Begekken, b. w. (ik begekte, heb begekt),
befpotten, als gek behandelen, se moquer Begiftiging, yr. action de faire cadeau.
ne fans pas
inzond. van een liefdadig gefticht, donao
de. Gij moet hem niet
vows moquer de lui.
tion, f. don, m.
gunstbewijs, genade.
gift, gratification.
Begeleiden, b. w. (ik begeleidde, heb begsleid) , vergezellen, accompagner , con. B egiftigtter , yr. cells qui fait cadeau de q.
duire.
ch. a q. q.
, inzond. donatrice.
Begeleider,,
celui qui accompa2ne, con- Begijn , y r. geestelijke dochter,, bij de Roomsch
Cath.,
beguine.
ducteur. Hij was mijn — op doze reis,
c'est lui qui m'a accompagne dans ce Begijnekoek , m. espece de pain d'epice; fpr.
w. Hij bewaart dat ais —, (seer zorgvul.
voyage.
dig ,) it en est jalouc comme en gueux
Begeleiding , vr. vergezellirg, geleide , acde sa besace.
compagnement, m. condttite , f.
Begeleidfter, yr. cells qui accompagne, con- Begijnenhof, o. convent de beguines , m.
1 Begin, o. aanvang, commencement, m. Eon
ductrice.
bock van het — tot het einde doorlezen,
Begelukzaligen , b. w. (ik begelukzaligde ,
lire un livre du commencement jusqu'a
heb begelukzaligd,) gelukzalig maken , renla fin, d'un bout a l'autre. Hier is het
dre bien-heureux, se.
— van mijne weide, voici 1e • commenceBegenadigen, b. w. (ik begenadigde, hub bement de mon pre; c'est ici que commence
genadigd), de verdiende firaf kwijt fchel.
den, rendre grace, accorder a q. q. sa
mon pre. Bij bet — van den veldtogt, are
commencement, a rouverture de la camgrace. t. enen misdadiger
faire grace
pagne. Bij her — der mis, a I'introit de
a un criminal. Begenadigd worden , ob.
tenir sa grace. iemand wader — ,reprenla messe. Het — van eene preek , van eenen maaltijd, van eenen brief, lent roe d'un
dre ou recevoir q. q. en grace.
sermon, d'un repas , d'une lettre. Tegen
Begenadiging, or. het begenadigen , faction
het — van den winter, vers !'entree,
de rendre grace a q. q.
vergiffenis,
!'entree de rhiver. Een
nemen, corn.
grace, f. pardon, m. remission.
mencer, prendre naissance. Toen namen
Begeven, b. w. (ik_ begaf, heb begeven),
de ongeregeldheden eon
fchenken. Een ambt
c'est alors que
conferer nee char •
les desordres prirent naissance. Dat was
ge.
verlaten. Zijne krachten begonnen
een fchoon, een Hecht
voilâtin bean,
hem te
ses forces comniencoient a lui
un mauvais debut. In het begin, (In den
tnanquer. Gij zult mij niet
vows ne
beginne,) zijn de yruchten dour, les ft nits
m'abandonnerez point. Het geduld begeeft
sons chars dans la primeur,, dans leur
mij —, la patience m'Ochappe. Dat touw
primeur. Hij heeft reeds een goed. — in
zal u
(breken ,) cette cords se cassee
het Fransch, it a de fa de bons commence.
ra ; fpr. w. Als u de wal begeeft , houd u
mints dans la langue francoise. God is:
Van het vlotgras, it fans se prendre h tout
bet — van alle dingen, Dieu est le corn.
-comma un hornme qui se noie. Zich —,
mencement, le principe, la source de
(zich vervoegen , gaan,) se rendre. Zich
tortes chases.
naar zijnen post —, se rendre a son poste.
Zich near hull —, aller a la maison. Zich Beging, verl. t. zie Begaan.
naar Parijs —, se rendre a Paris. Zich Beginnen , b. en o. w. (ik begon , heb begon•
nen), eenen aanvang maken , commencer,
ill bet huwelijk —, se mailer, entrer en
se mettre a commencer. Het begint te remariage. Zich ter rust —, (near bed gaan,)
genen , it commence a pleuvoir. Zoo dre
se coucher. Zich op weg, op reis —, se
men met hem daarvan fpreekt, begint
tnettre en route , en voyage. Lich in de
te fchreijen, desqu'on lui en parle , it se
s'engager dans la marine,
g eedienst
met a pleurer.--, aanvangen, onderne.
Zich in de krijgsdienst
s'engager dans
men, entamer, entreprendre. Eene onles troupes, s'enrdler.
entamer unenegociation.
derhandeling
Begever, m. celui qui a une charge a conWat zult gij nu — 7 quel parti prendrezfirer. 1dijn broeder is de — van dit ambt,
vous aprdsent? 1k weet niet , wac ik zal
mon fare confere cette charge , dispose
je ne sais que faire; prov. je ne sais
de cette charge.
de quel boisfairefleche; fpr. w. Die veel
Begeving, yr. action de droit, de conferer
begint, eindigt weinig , qui trop embrasse,
une charge. — der verbinding van een (chip,
mal etreint ; qui court deux lievres ,n'ets
(fcheepsw.) deliaison•
verlating, abateprend point.
donnement ,
Becieten , la. w. (ik begoot, heb begoten,) door Beginfel, o. begin , aanvang, commencement
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tn. Van kleine beginfelen komt men foms
groote
zaken, de petits commence93

tnents on vient 4 de grandes chose's. —,
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noemd,) homme qui annonce 10 (MI: ,
et invite aux en.terrements, prieur d'enterrement.

grond van jets, principe , element, m. Begraveniskosten, in. meerv. frais funeral.
Men moet ten min fte de beginfelen der fchoo.
res , frais d'enterrement , tn. pl.
ne kunften kennen, ii Jane savoir au mains Begraving, Yr. action d'enterrer, d'enfauir.
les elements des beaux arts. De begin—, enterrement, ensivelissement, sn.
felen eener wetenfchap, les elements d'itinhumation, f. funerailles, f. pl. Ter
ne science. Een werk , dat de beginfelen
— gaan, aller 4 des funerailles.
eener wetenfchap in zich bevat, un ouvrage Begreen, verl. t. zie Begrijnen.
ilementaire.
Begreep, verl. t. zie Begrijpeu.
Beglimpen , b. w. (ik beglimpte , heb beglimpt), Begrensd , (verl. deelw. van het veroud. Beeenen glimp aan iets geven, zie op Glimp.
grenzen, van grenzen voorzien). —, b. n.
Beglimping, y r. bewimpeling, palliation.
fig. bepaald, beperkt, limite, e, borne, e.
Begluren , b. w. (ik begluurde, heb begluurd),
Hij heefc zeer begrensde(bekrompene) denkglurende befchouwen, regarder en lorbeelden, it a des vues tras-bornees.
gnant, lorgner. Hij begluurt die juffer Begrensdheid, vr. hat borne, m.
gelladig, ii (argue cette demoiselle sans Begrenen , verl. deelw. van Begrijnen.
cesse. —, befpieden , epier. Hij heeft mij Begrepen , verl. deelw. van Begrijpen.
den ganfchen morgen begluurd, i I m'a d- Begrijnen , b. w.' (ik begreen, heb begre•
pie toute la matinee.
nen), met tranen (zie Grijnen) bedekken,
Begluring , vr. action de lorgner, d'ipier.
(in den getneenz. fpreektr.) Hij was geheel
Begluurder, m. Begluurfter, y r. celiti ou colbegrenen , il holt tout en larmes.—,
le qui lorgne , epic.
beweenen , betreureu, pleurer.
Begon , verl. t. zie Beginnen.
Begrijpelijk , b, n. te begrijpen, comprehenBegonnen , verl. deelw. van Beginnen.
sible, concevable , intelligible. lemand
Begoochelaar, m. Begoochelaarfter vr. caul
iecs — maker, reduire q. ch. 4 la portee
on cello qui fascine.
de q. q. Hij maakte het mij —, it 1e reBegoochelen , b. w. (ik begoochelde, hub
dui: 4 ma portee. —, goed van begrip,
begoocheld), verblinden, bedriegen (in eeintelligent, e.
nen verzachtenden zin Ofasciner, iblouir, Begrijpc!ijkheid , yr. qualite de ce fill est incharmer , en imposer 4 q. q. Allen /aat zich telligible.—,00rdeel, inzigt, intelligence.
— door de ijdelheden der wereld , on se laic- Begrijpen, b. w. (ik begreep, heb begrepen),
se fasciner par les vanitis du monde. Een
in zich houden , bevatten , comprendre ,
gebeim toovermiddel begoochelde zijne oo .
contenir. Al wat de wereld in zich begen , un chartne secret fascinoit ses yeux.
grijpt, tout ce quo le monde contient. Vat
Begoocheling, vr. fascination, illusion.
is daaronder begrepen , cela y est comBegooijen , b. w. (ik begooide, heb begooid),
pris. Dit is reeds mede in den koop begooijende bereiken , atteindre en jetant.
grepen, cola est 1144 compris dans le
lk kan dat niet—, je ne pith jeter si loin.
marche. Daaronder niet begrepen, non
—, op icts gooijen, gooijende bedekken,
compris ; fig. met het verftand bevatten,
jeter dessus. (;i hebt de ganfche plaats
comprendre, concevoir. 1k begrijp u niet,
met fleenen begooid, vous avez convert
je ne vous comprends pas. Ilt begrijp er
toute la cour de pierres.
niets van, je n'y comprends ?loll; je ne
Megoot, veil. t. van Begieten.
concois rien el cela. 1k begrijp niet, hoe
Begoten, verl. deelw. van Begieten.
hij zieh uit zulk eene vreesfelijke zaak heefc
Begraafplaats, yr. plaats waar men begraaft,
kunnen redden, je ne conceit pas comment
sepulture, zie Graf.
it s'est pu tirer d'une si niauvaise afaire.
Begraasd, b. n. met gras bedekt, convert , e.
Hij begrijpt alles zeer fuel, il saisit tout
d'herbe. Eegraasde heuvelen , des collines
d'un coup les chosen
couvertes d'herbe.—, eenen grasfmaak heb- Begrip, o. elke voorftelling der ziel, gedachs
bende: l3egraasde hoter, zie Grasboter.
te, denkbeeld, notion, idee, f. lk heb
Begraauwen , b. w. (ik begraauwde, heb beer flechts een duister — van, je n'en ai
graauwd), graauwend tot iemand fpreken,
qu'une notion confuse, idee confuse. Ile
zie Graauwen (tegen iemand.)
kan mij geen — van die zaak maken , je ne
Begraven, b. w. (ik begroef, heb begraven),
pas me faire ,former aucune idee de cetonder de aarde bergen, enterrer, enseveto affaire. 1k heb er geen — van, je n'ai
lir, enfouir. De gierigaard begraaft zijpoint d'idie de cela. Naar mijn —, d'a.
ne fchatten eerder,, clan dat hij dezelve zou
fires mon idee —, in het algemeen, vergebruiken , l'avare enterre ses tresors
Band, oordeel, intelligence , faculte inplutdt quo d'en jouir. Eenen fchat —,
tellective, capacite de comprendre, f.
enfouir tin trisor ; fig. verbergen. Zijn
Hij is langzaam (traag) van—, it a lacon.
naam is in vergetelheid —, son nom est enception urn pea dure ; it est de dure cornseven dans l'oub li. Zich in de cenzaamprehension ; it a l'intel ligence tardive. Hij
heid —, s'ensivelir dans la solitude ; van
is kort van — ,fehrander van —, it a l'intel.
bier: Zich —, (zich verfchanfen). Het leligence vive.—, iets, dat beknopt zamengeger heeft zich fterk —, l'armee a Mee
vat is , doch enkel met kort, als: Een kort —,
inzond.
van
de forts retranchements. —,
abrdge, précis, raccouri, epitome, tn.
een lijk, ter aarde beftellen , enterrer, inEen kort — der Romeinfche gefchiedenis,
humer, ensevelir ; fig. De bevclhebber
enz. un abrdge de l'histoireromaine ,etc.
heeft zich onder de puinen zijner vesting laEel] kort — , hoofdinhond , der christelijke
ten —, le commandant s'est ensóveli par
leer, la somme de la doctrine chretienne.
les mines de sa place.
Begrimmen , b. w. (ik begrimde , heb begrimd) ,
Begravenis, yr. het ter aarde beflellen van een
zie Aangrimmen.
lijk, enterrement, m. funerailles, f. pi. Begrimming, zie Aangrimming.
pompe funébre, f. obseques, m. pl.
Begroef, verl. t., zie Begraven.
Ilegravenisbidder, m. (elders Aanfpreker ge- Begroeijen, o, w. (ik begroeide, ben begroeid)5
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groeid), met lets groeijends bedekt won
den , als : Ler zulien de itraten met gras
plutdt l'herbe croitra dans les rues;
fpr. w. Een rollende (teen begroeit islet , zie
Bcklijven. AANM. men gebruikte voorheen
ook dit woord, alt b. w. gelijk Vommu.'s :
Het gras begroeit de ftraten, (l'herbe croft
dans les rues) aontoont; hiervan is nog
over het vent. deelw. Begroeid , couvert
e. Een met gras begroeide ftraat, raise rue
couverte d'herbe. Met haar begroeid,
convert, e, de poll.
Begroeijing, yr. action de se couvrir de q.
ch. en croissant.
Begroeten, b. w. (ik begroette , heb begroet), met eenen groet verwelkomen , saluer. Met kanonfchoten, met de vlag —,
saluer du canon, d'un coup de canon, du
pavilion; (in eenen anderen zin, niet ter
eere, maar met een yijandig uoginerk,) recevoir A coups de canon.
Begroeting, vr. salutation.
Begrommen, b. w. (ik begromde, heb
gromd), beknorrea, gronder,, repriman•
der ; fain. tancer. Hare moeder heeft haar
begromd, sa mere l'a tancde.
Begrooten, b. w. (ik begrootte, heb be
groot), fchatten , berekenen 5 estimer ,taxer, evaluer. Alen begroot het verlies op
bonderd gulden, on evalue la perte a cent
florins; (fouls words dit a ook weggelaten :) op hoe veel heeft men het begroot
combien _Pa-t-on evalue?
Begrooting, y r. estimation, taxation, evaluation, zie Begrooten. inzond. van
's lands uitgaven en inkomiten , budget, M.
Begruizen, b. w. (ik begruisde, heb begruisd), bemorfen, 'Alec bloed
en ftof begrnisd, souilló, e, de poussiare
et de sang.
Beguichelen, h. w. (ik beguichelde-, heb beguicheld), zie Begoochelen, enz.
Begunfligen, b. w. (ik begunftigde, heb be.
gunfligd), gunst bewijzen', favoriser, a.
vantager,, proteger, seconder. De omflandigheden hebben mijn oogmerk begun, les circonstances ont favorise mon
dessein, Ines vues. Iemand met lets —
(boven een' ander,) avantager q. q. de I.
ch. Iemand met een atnbt conlerer u.
ne charge a q. q.
Begunftiger , m. pretecteur, patron , (in ee•
nen kwaden zin,) fauteur, (befchermer) der fraaije kunften en wetenfc4appen ,
michne.
BegunftiAing , yr. het bewijzen van gunst,
protection , favour ; fig. Onder — van den
wind, a la faveur du vent. Onder — van
de'cluisternis, van den 'lactic, a la favour
de l'obscurite, de la nuit.
Begunitigfter, yr. protectrice, (in eenen kwaden zin ,) fautrice.
Behagelijk, b. n. Behagen verwekkende, agreable. Zich maken , se rendre agreable. —, bijw. agreablement.
Behageliikheid , y r. agrement , m. Deze
vrouw is niet fchoon, maar zij bezit veel
cette femme West pas belle, malt elle a beaucoup d'agrement.
Behagen, o, w. (ik behaagde, heb behaagd),
gevallen , bevallen, aangenaatn zijn , plaire. Zij behaagt hem niet, elle ne lad
plait pas. ook met den onbep. 3 pers.
plaitc, agreer; faire plaisir. Dat
haagt mij niet, cela ne m'agree pas. Het
behaagt mij
je me plait lei.
Behagen, o. genoegen, vermaak, plaisir , a-
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velment , tn. 1k vind er geen — in , cola
ne me plait pas. Groot in iets yinden, trouver de grand: agrements dant
q. ch. — in iets fcheppen, hebben, prendra
plaisir a q. ch.
Behaging, yr. action de plaire.
Behaten, b. w. (ik behaalde , heb behaald),
yerkrijgen, obtenir, remporter, gagner.
De overwinning
remporter la victoire. Schande
s'attirer de la hente..
Den prijs gagner le prix. (boertend)
Zie daar den dank, dien ik daarinede be•
haal , voile's le grand merci que j'en al.
—9 betrekken , inwikkelen, commettre, coinpromettre. Gij moot mij in die zaak niet
vous ne devez me commettre dans cette affaire. 1k wit daarin niet behaald (be.
trokken) zijn , je ne veux pas y etre cornpronsis.
Betiding, yr. action de rensporter,, etc.,
zie behalen.
Behalve , bijw. en voorz. uitgenomen, excepte, hormis , sauf. Hij heeft hem zijn ganfche vermogen afgeflaan, — zijne lijfrenten,
it !ill a cede tout son bien,sans set rentes viageres. Hij heat nook nagelaten
de mis te hooren , — wanneer laij ziek was,
iJ n'a jamais manqué d'entendre la mosso, exceptó quand it a ea inalade. Zij
gelijker elkantler volmaakt, — dat de eene
een weinig grooter is , da is de andere, its
se resseinblent parfaitement, excepte que
Pun est un pen plus grand que l'autre.
Men gal hem honderd louis, en — dat be.
loofde men hem, enz. , on hi donna cent
louis, et outre cela on lui promit , etc.
— dat zij rijk is , is zij fchoon en Yerflan.
dig , outre qu'elle est riche ,elle est belle et sage.
Behandelen, b. w. (ik behandelde, heb be•
handeld), door de handen laten gaan, mauler, (in dezen zin weinig gebruik. meest
echter:) fig. Eene zaak wel manier
bien une affaire; la conduire avec adres.
se. Die fclirijver heeft zijn onderwerp wet
behandeld, cot auteur a bien manic
son suiet , l'a biers trait'. Eene geleerde flof
disserter.
zich ten opzig.
te van eenen perfuon gedragen , traitor.
Hij hurt mij wel behandeld , i l m'a
te, use bien. Hij heeft mij Hecht bchandeld , it m'a traite, use mat. (AeNm.
maltraite, zou beteekenen mishandeld.)
Iemand als vriend
traitor q. q. en a' mi. Straf
rudoyer.
Behandeling, y r. action do mauler, f. maniement , — der wapenen, le maniement des arliaCS ; fig. action de traitor, f traitenzent, m., conduite. De geneesheer A. is niet zeer gelultkio in de —
dezer ziekte, le midecin
n'est pat hews
reux dans le traitement de cette
die. —, bewerking, manipulation. De —
van een geneesiniddel, van eene bergftof, la
manipulation d'un medicament ,d'un
wijze , waarop men zich ten opzigte van een' perfoon gedraagt, procedd,
in„ Dat is geene voor fagsoenlijke lieden , ce n'est pas ainsi qu'on traite les
honnites Bens.
Behandigen, b. w. (ik behandigde, heb
handigd), ter hand flellen, transmettre,
remettre q. ch.
remettre. lemand iets
a q= q.
Behandiging, vr. action de remettre.
Behangen, b. w. (ik behing, heb behangen),
ets al hangende bedekken , couvrir , met.
c; 2
tre
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je
vreden zijn. 1k zal mij hiermede
tre tin voile, ott q. ch. de semblable, sur
m'accommoderai de cela,
zijne uitgaven
une chose pour la cachet, la conserver,
coninkrimpen. De oorlog is oorzaak , dat vele
etc. Eenen fpiegel met neteldoek
lieden zich moeten —, la guerre est cause
vrir un miroir de mousseline. Een ledi.
couvrir ou entourer en lit de
que biers des personnes sont obligees d se
kant
rideaux; mettre des rideaux d tin /it.
resserrer. Zich komtuerlijk moeten —,
vivre avec peine. Men moet zich — zoo
Eene kamer met fchilderijen
orner une
goed men kan , it faut s'accommoder le
,chambre de tableaux. —inzond. de muren
van vertrekken met tapijten , behangfelpamiens qu'on petit.
pier, enz. bedekken , tendre, tapisser, aehelzen , b. w. (ik hebelsde, heb behelsd),
Eene kamer
tendre cue chambre, la
bevatten, contenir. Zijne brieven — goed.
tapisser ; parer de tapisserie. De kerk
nieuws, ses /ewes contiennent de bonnet
nouvelles.
was geheel zwart
Peglise &oh toute
Behendig , b. n. handig , bedreven , adroit, e,
tendue de noir.
habile. Een — werkmeester, un habile
Behangen, o. tenture, f. Hij vraagt te veel
ouvrier. — , loos, fin , e, ruse , e.—, bijw.
voor het —, it demande crop pour la tenture.
adroitement , habilement. Hij heeft dat
tapissier.
Behanger,
verrigt, it a fait cola fort habiBehangfel, o. voor inuren enz. tapisserie,
zeer
line
tenture , 1. Een goudlederen
lement. Zij fpeelt — op bet klavier, elle
tenture de cuir dore.
gordijnen van
Couche du clavecin tres.delicatement.
Behendigheid, yr. adresse.
eel: bed , rideaux , 771. pl.
Behangfelpapier, o. papier-tenture, on. B ehendiglijk zie Behendig, bijw.
Behan:gen, b. w. (ik behartigde, heb behar- Behield, verl. t., zie Behouden.
tigd), ter harte nemen, prendre 4 coeur, Behielp, verl. t., zie Behelpen.
prendre en consideration. Neem deze zaak Behieuw, verl. t., zie Behouwen.
wel ter harte, prenez cette chose en con- Behing, verl. t., zie Behangen.
Behoeden , b. w. (ik behoedde , heb behoed ) ,
sideon.
rati
bewaren, befchutten, garder, preserver.
Behareging, y r. action de prendre k coeur,
Cod behoede mij daarvoor,Dieu m'enpre.
con side ratio n .
serve. God behoede u voor alle ongeluk.
Behartiger, m. celui qui prend d coeur , en
consideration.
ken! Dieu vows preserve de mal! Dat
Behartigffer, vr. cello qui prend d coeur, en
verhoede God! (de Hemel!) 4 Dieu ne
plaice! God behoede u voor ongeluk,
consideration.
Behebt, b. n. verl. deelw. van het ongebr.
Dieu vows garde de mat.
Behebben , van iets voorzien ; maken, dat Behoeder, m. celui qui preserve; inzond.
iemand jets heeft, (het zoo deswege met
van het Opperwezen. God zij uw —! .Diets
tie zachte b moeten gefchreven worden Bevows garde!
hebd even als Genebd;) aan jets onderhe . Behoeding , yr. action de garder,, garde.
vig, sujet, etc. Met de jicht — zijn,
Behoedmiddel, o. priservatif, remade ; pretre sufet, ate d la goutte. Met eerie
servat , m. Gewaand
tegen ziekten en
imbu, e, enfarini ,e , d'une
meening
ongemakken , amulette, f.
opinion. Met gierigheid— zijn, itre avare. Behoedfter, vr. cello qui preserve.
Beheeren, b. w. (ik beheerde , heb beheerd), Behoedzaam, b. n. voorzigtig, prudent, e,
beflieren, administrer, rigir.
circonspect, e,
0.
zijn, étre
Beheer, o. beftuur, administration , direccirconspect, e, avoir de la circonspecf.
bijw.
tion; se tenir sur ses garde:.
beiluurder, administrateur,
Beheerder,,
prudemment. — met iemand of jets om.
directeur.
gaan , (zeer ontzien,) choyer une personBeheering , Yr. befliering, administration,
ne, tine chose.
direction.
Behoedzaamheid, yr. prudence , circonspecBeheerfchen , b. w. (ik beheerschte, heb betion, precaution, m. management, m.
heerscht), heerfchappij over jets voeren
Met— te werk gaan, user de circonspecgouverner, commander ; dominer stir.
tion. Deze zaak is netelig, men moet
Een land—, dominer sur un pays; fig.
zelve met veel
behandelen, cette afdominer, maitriser ses
Zijne drifter
faire est delicate, it fact s'y conduire
passions , commander 4 ses passions. Zich
avec beaucoup de management. Al te veel
door zijne vrouw laten — , se laisser mat— verraadt kleinmoedigheid, crop de cit.•
triter par sa femme ; plier sous l'autoriconspection marque de la pusilanimite.
te , sous les ordres de sa femme. —, (in Behoef, o. (bijua voroud. , behalve in fomde fpraakk.) eenen zekeren invioed op een
mige itreken, gevoeg. Zij — doen , alter
ander woord hebben, regir. Een bedrij.
4 la selle; en in :) Ten behoeve van , an
vend werkwoord beheerscht den vierden
profit de, a l'usage de, en favour de,
naamval, tin verbs actif regit Paccusatif.
pour la commodite de. Langs de brug
Beheerfcher, m. seigneur, souverain.
is een verheven voetpad ten behoeve der
Beheerfching, yr. heerfchappij , gouvernevoetgangers, au long du pont on a pratide
fpraakk.)
went , m.—, (in
regime , M.
qui un trottoir, tin chemin &eve , pour
Beheerschfler, yr. souveraine.
la commodite des get:: qui vont 4 pied.
vr. administratrice, direr. Behoefte, vr. nooddruft, besoin, ns. De
Beheerfter
trice.
iterke drank is eene
voor hem (hem tot
Beheinen , b. w. (ik beheinde, heb beheind),
eene —) geworden, la boisson est dovezie Omheinen.
nue un besoin pour lui. --, in zamenft. al
Beheining, zie Ornheining.
wat tot jets noodig is , als : Mondbehoeften
Behelpen, (zich) wed. w. (ik behielp mij , heb
des vivres ; zie de zamengeftelde woorden.
mij beholpen), zich bedienen van lets, als : Behoefrig, b. n. nooddruftig gebrek hebbenzich met leugens , its veulent se tiZij
de, indigent, e, pauvre, nicessiteux ,
ter d'affaire par des mensonges ; its on:
euse. 1k heb hem rijk gezien, thans is hij
reeours
a des mensonfes. --, met jets tezeer
je Pal vet riche , d present it
est

BEM
sot
BEH
est fort necessitous. —, bijw. pauvre — qu'il garde quelque chose. Hij heeft zijvast , dans Pindigence.
ne boeken en zijne meubelen verkacht, en
Behoeftigheid, yr. arztoede r indigence ,pars.
alleen
was hij volitrekt noodig had , i I
vrete.
a vendu ses livres et ses meubles, et
Behoeve, zie Behoef.
n'a retenu que ceus qui lui etoient ab..
Behoeven, b. w. (ik behoefde, heb behoefd),
verlosfen , besolument necessaires.
noodig hebben, avoir besoin de. Men heeft
vrijden , redden, sauver. De !tad is be•
hem geld gegeven, omdat hij het behoef.
houden, la Wile est sauvie. Gij zijt
de , on lui a donne de Pargent , parce
vous rites strove.
qu'll en avail besoin; fig. Gij behoeft Behonden , (verl. deelw. van het bovenflaandat niet te betalen, vows n'avez pas be.
de werkw.) —, b. n. veilig,sauf, sain et
soin de payer cela; it n'est pas necessaisauf. Wel — van Gene reis terug komen
re quo you: le payiez; fpr. w. Goede
revenir sain et sauf d'un . voyage. Ik
wijn behoeft geen' krans, (goede waar heeft
is je vous souhaate bbon
wensch u — refs,
geene aanprijzing noodig,) h bon vin, it
voyage. Het fchip kwam
aan, le vaisne faut point de bouchon.—,o. w. noodig
seau arriva sans etre endommage , (bij,
zijn, etre necessaire, etre beset's- Dat
zeehandelaars,) le vaisseau arriva en bon
behoeft voor mij niet, cela n'est pas nesauvement; fig. In — haven zijn, (in vei.
cessaire pour moi. Wat behoeft dat ?
ligheid zijn ,) etre sauve, e.
qu'est-il besoin de cola ,zie ook Hoeven. Behoudenis , yr. behoud , salut, m.
Beholpen, verl. deelw. van Behelpen.
Behoudens, voorz. onverminderd , sauf.
Behooren, o. w. (ik behoorde , heb behoord),
den eerbied, dien ik hem ichuldig ben ,
om der betamelijkheids wille moeten , desauf le respect quo je ltd dois. 1k zal u
voir. Dat behoort zoo te zijn , cela dolt
in alles ter dienfte zijn , mits
mijne eer,
etre ainsi; it faut que cola "soil ainsi.
je vous servirai en toutes chose:, mon
Gij behoordet dat gedaan te hebben, vous
honneur sauf.
auriez dd faire cola.
toebehooren, Behouder, in. die behoudt, sauveur,
aanbehooren, appartenir,, etre. Dat be- Behoudfter, yr. cello qui satove.
hoort aan mij, cela appartient 4 moi. Dit Behouwen, b. w. (ik behieuw, heb behou•
huis behoort aan mijnen broeder, cette
wen), door houwen tot het gebruik ge•
rnaison est a mon frere ; fig. in verband
fchikt maken,couper,, tallier, digauchir,
than met jets, een deel uitmaken van lets.
dimalgrir. Eenea boom —, ebrancher un
Deze ()Meier behoort tot once vloot, cet
arbre. Een flak timmerhout—, degauchir
dicier est de notre forte.
behoeven,
on bois , cue piece de charpente. Eenen
vereischt worden. Er behoort veel tot een'
fleet' — teacher, delarder une Pierre.
dergelijken winkel, it faut biers des cho. Behouwing, yr. action de cooper, etc. f.
ses pour one pareille boutique, une teldegauchissement, m.
le boutique exige bien des choses.
Behui3d, zie Gehuisd.
Behooren, o. vereisch, eisch, als : Naar —, Sehulp, o. hetgene tot jets helpt. Het kan,
comme sl faut. Hij gedraagt zich naar —,
tot een
dienen , cela peut etre au
it se conduit comma it faut.
soin. Ik heb het ten erode gebragt met —
Behoorlijk, b. n. betamelijk , gevoegelijk, convan mijnen broeder, je Pal acheye , mon
venable , du, e, congru,e , pertinent ,e.
frere m'aidantIemand de behoorlijke our bewijzen , ran- Behulpzaam , b. n. gaarne helpende , serviadre l'honneur
une personne. Alle
ble , officieus, ens:, obligeant, e. liij
behoorlijke zorg aanwenden , employer tous
is een, zees — man , c'est en homme tresles soinsconvenables.—(in de geneesk.) conofficious; it est on homme serviable.
gruent, e. Rene behoorlijke fpijsvertering,
(eiANm.
De drie opgegevene Franfche
one digestion congruence. Eene akte, een
woorden zijn wel bijna van de zelfde be•
brief in behoorlijke orde, un acte, one
teekenis , doch met verfchillentle wijziging,
lettre en bonne forme. —, vereischt, comeven als de Nederd. gedienftig, behulp.
patent, e. Den —en ouderdona. hebben , a•
zaam, verpligtend. De gedienaige man
voir Page competent. Alles is in behoor .
(Phomme serviable,) is, bij vourkomenlijke orde, tout est en bon ordre. Ik zal
de gelegenheden , bereid , om anderen, bni.
u drie honderd gulden leenen tegen eeneii
ten zijne fchade , van nut cc wezen; de
—en interest, je von: preterai trois cents
behulpzame man (Phomme officieus ,) weiflorins A raison d'un interet raisonnagert zijnen bijaand niet maar wijsc ook
ble.
bijw. dihnent, selon les formes,
veelal eene belooning daarvoor nict van do
commie ii f:tut, pertinent-Ilene.
hand; de verpligtende man (Phamme obliBehoorlijkheid y r. betamelijkheid , conveegeant Ofchept vermaak in aich de gelegen.
nance.
heid to verfchaffen , om dens an gers voor.
Behond , o. behoudenis in welvaart , salut,
deel te behartigen, en last die niec varen ,
7B. Het
uwer familie haugt er van af,
al kost het heal zelfs ook eenige opoffe.
it y va du sale: de votre Camille.—, redring.) —, hul l) aanbrengende. lensand de
ding, saint, m. Hij zocht ziju behaud in
behulpzame hand biedcn, assister on alder
de vlugt, it chercha son salut dans la
q.
lemand rot j ets
zijn, faire avoir
fuite. Flij heeft zijn
(het — van zijn
ors obtenir T. ch. A q. q. iemand in jets
leven) aan mij to danken , it m'est redevazijn, alder q. q., assister cu seconder
ble de la conservation de sa vie ; it
q. q, dans quelque aff'aire.
else dais la conservation de sa vie. —, Benui p zaamheicl, y r. aide, f. secours , no.
het behouden. Hij heeft zijnen post neer.
assistance, obligeance, f.
geleg(1 met — van zijn tractement, ii a re. Behuwdbroeder,,
fchoonbroeder,, beau.
signe sa charge et a retenu son appainfrére.
tement, son salaire.
Behuwddochter,, y r. fchoondochter,
Behouden, b. w. (ik behield, heb behouden),
f. on.
in he: bezit blijvcn , garde,- , retenir te- Behuwdmooder, y r. fchoonmoeder, belietar , conserver. Ilij moet iota
, it faut
mire.
G 3
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fchoonvader, beau-pore.
Bejegening, yr. rencontre, f.
Belenwdvader,
Behnwdzoon,m.fehoonzoon,bea u.fi is ,gendre. Beijeren o. w. (ik beijerde, heb gebeijerd),
belle-socur.
r.
fchoonzuster,
,
y
op de klokken fpelen, carillonner.
Behuwdzuster,
(in Commige ilreken,) flingeren, pendiller.
Behuwelijken, b. w. (ik behnwelijkte , heb
behuwelijkt), betrouwen, door huwelijk Beijeraar, m. carillonneur.
e.
mar
iag
par
ri
e
Hij Beijeting, yr. action de carillonner, de
verkrijgen , acq ur
heeft dat goed behuwelijkt, it a acquis
pendiller.
cette terra par tnariage.
Beijert, m. zia Bajert. —, in eene herberg,
Behuwen, b. w. (1k bebuwde, heb behuwd),
salle publique, f.
zie Behuwelijken ; en Behuwd in de zamen- Beijveraar, m. homme zele, zelateur,, tn.
geff. woorden.
Beijveren , (zich) wed. w. (ik beijverde mij,
Bei, zie Bes.
heb mij beijverd.), zich bevlijtigen, iets
Bejaard, b. n. in jaren gevorderd. (meest :
met ijzer behartigen , s'adonner az q. ch. avan menfchen, age, e, avance ,e, en dvec zble, s'y appliquer avec ardeur. Ik.
ge. Len — man, un homme
om aan uwe verwachting te voizat mij
BejaEn, b. w. (ik bejade , heb bejaad), ja
doen , je feral de mon mieux pour satiszeggen, toeftemmen , bevestigen, (in de
faire votre attente.
redeneerk.) affirmer, assurer, dire vrai. Beijvering, yr. action de s'appliquer a q.
Bejag, o. bejaging, areving naar lets, pourch. avec ardeur, f. zêle,
suite, 1. Hij heeft dat ambt gekregen, na Beijzelen, b. w. (ik beijzelde, heb beijzeld),
drie jaren bejags, it a obtenu cette char ..
met ijzel bedekken, couvrir de verglas.
an s de p o u rs u ite .
t
Nijn hoed is geheel beijzeld, mon chapeau
ge, ap ris trait
ge
Bejagen, b. w. (ik bejoeg, heb bejaagd), o. , est tout convert de verglas.
veral jagen, heen en weer jagen, jagende 1 Beijzeling, yr. action de couvrir de verglas.
afloopen, battre. Een bosch, eene vlak- Beitel, rn. (volgens velen, Bijtel, alstvan Bij.
battre ton boss, une pletne, ook :
ten afkomende), zeker timmermans gereed.
te
chasser dans un beis , dans li ne plains.
fchap , ciseau. Met den — bearbeiden ,
verkrijgen, obtenir. De andere zou
travailler avec le ciseau.
kloof beil'autre obtiendroit
tweemaal zoo veel
tel, coin. Holle
(gulls,) gouge f.
trachten , ftreven
deux foil autant.
(bij de fineden, loodg.) aan denen kart
Haar iets , najagen, poursuivre. Lija voora
fcherp, om gloeijend ijzer, lood, te fplijpoursuivre ses interets.
ten, tranche ,f. trencher,
deel
—,fermoorbeitel (bij de art.) ferrnoir.—, kantbeitel, bec
Bejammeren , b. w. (ik bejammerde , heb be.
jammerd), beklagen, deplorer , plaindre,
decanne. Kromme
ciseau u bride. Lie
plaindre q. q. Dat is te —,
verder de met Beitel zamengeff. woorden.
Iemand
.
Beitelaak, vr. espece de bateau.
c'est
' est
Bejammerenswaardig, b. u. deplorable. — 1 Beitelen , b. w. met den beitel bewerken,tra•
vailler avec le ciseau, ciseler.
bijw. deplorabletnent.
Bejammerenswaardigheid, yr. diet deplore.. Beiceling, yr. action de travailler avec le
ble, m. condition deplorable.
ciseart , ciseler.
Beide , b. n. les deux ,tous deux ,toutes deux ; Bek , m. van eenen vogel, fhavel , bec. De
tons les deux, routes les deux. — handen
vogcls verdedigen zich met den —, les oigebruiken,se servir des deux mains. Men
seaux se defendent avec le bec. —, van
moot — partijen hooren, it faut &outer
een viervoetig dier mnil , bouche, gurul'un
Len
van
beide
le,
f. Een paard dat hard, zacht, in den
les deux parties.
— is, cheval qui est pesant a la main,
des deux. Alle —, tons deux, toutes
deux, tout les deux, routes les deux.
qui est leger 4 la main. Len paard den —
Geen van beiden, ni Pun ni l'autre. Geeafrijden (bek af rijden , bek afrijden,)onne van beiden, ni Tune ni l'autre. Men
trer on cheval, le surmener,, le crevcr,
doen , it faut faire l'un et Pa u le tnettre sur les dents; van daar: — af
moot
tre. Aan (van) — zijden, de cote et d'auzijn, etre excede de fatigue, n'en pouZij
zijn
tre, de Pun et de l'autre cite.
voir plus.— af spelen, ne jotter qu'un coup,
mijne vrienden, ils sont Put; et l'auqu'une partie, sans donner de revanche,
jotter a coupe-cu.—, (gem,) van menichen,
tre de noes amis.
Beiden , o. w. (ik beidde , heb gebeid), wachvoor : mood , bakhuis , fmoel , gueule, f.
b. w.
Iemand voor den — (op den —) flaan, done
ten, toeven, attendre, tarder,
wachten , op iemand wachten, attendre.
nor sur la gueule, sur le museau, pauBeiderrei, b. n. van beide foorten, des deux
riser sur la gueule a q. q. Iemand den —
especes; l'un et l'autre, Tune et l'aufnoeren, faire taire q. q. Bekkcn trek.
tre. Op — wijze , d'une maniere et de
ken, (eenen fcheven mond zetten,) faire
Pautre; de l'une et de l'autre maniere.
des grimaces ; faire la moue; tordre la
Een woord van — geilacht, un mot du genbouche ; fig. voor: kribbigheid , kwaadHet
woord
aucommun,
nom
commun.
re
aardigheid, tegenfpreken of fchelden. In.
tour is van — geflacht , le mot auteur est
then zij niet zulc een' — had, si elle
or; nom commun.
n'itoit pas si mal embouchie. —, van ccBejegenen , o. w. (ik bejegende , hen bejene fchroef, machoires, f. pl. , van eene
geld) , ontmoeteu, rencontrer. Hij is mij
pen , bee, ?X bouche , f. d'une plume.
op de ftraat bejegend,
rencontrd Bekaaid, b. n. (van vise,) door het lang op
de kaai liggen bedorven , uitgedroogd,gd•
dans la rue, je l'ai tencontre dans la
rue. —, overkomen, arrives-. Zoo iets is
te, e. (pour avoir longtemps ere expose,
e); incest echter, fig. verlegen. Hij flond er
mij nooit bejegend,pareille chose ne West
, b. w. behandclen,
jamais arrivde.
— van , il en fut. tout a fait decontenan.
ce , deconcerte; it en tomboit des nues.
traiter, Iemand vriendelijk —, traitor q.
q. civilement, avec ami:ie. Ilij bejegent C Er — at komen , revenir avec sa course
honte, en sortir bredouille penand. —,
mij zcer goed, it en use fort bier; avec
(fcheepsw.) door de butte geborflen, ebaroui,
Zij bejegent hem liecht, hard, clle
en use fort mal avec
fchip un vaisseau Obarotti.
e. Een
Be.
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dezen man , procurez-moi la connoisBekaden , b. w. (ik bekaadde , heb bekaad), met
kaden omringen „entourer de petites digues.
sance de cet homme; fpr. w. Naar den beBekakken, b. w. (ik bekakte, heb bekakt),
kenden weg vragen, s'informer de q. ch.
gem. w., bevuilen, salir de bran, de maqu'on sait
tieres ficales,embrener. Het kind heeft zich Bekende , in. en vr. perfoon , lien men kcnt ,
bekakc, bevuild, l'enfant s'est embrend.
kennis, connoissance, f. Hij heeft vele
Bekalken, b. w. (ik bekalkte, heb bekalkt),
bekenden en weinig vrienden , 11 a beaumet kalk beftrijken, enduire de chaux.
coup de connoissances et pen d'amis.
Bekalking, yr. action d'enduire de chaux.
is een elide — van mij, c'est tine de 'nes
Bekallen, b. w. (ik bekalde, heb bekald), beanciennes connoissances. lk heb hier gee•
ne bekenden, je ne connois personne ici ,
praten, overreden , persuader 4 force de
paroles. —, door foappen en kallen bena.
je n'ai point de connoissance ici. Er was
niet een — op de wandeling, it n'y avoit
deelen , belasteren, denigrer, diffamer ,
malequiper q. q., se usettre sur la fripersonne de connoissance a la promenade.
Aerie de q. q., aposter.
Bekendmaker, m. celui qui publie, fait
Bekamen , o. w. (het bekaamde , is bekaamd)
savoir ou connoitre.
zie Bekanen.
Bekendmaking, yr. afkondiging,notification,
Bekampen , b. w. (ik bekampre ,heb bekampt),
publication, f. avertissement,
beftrijden, combattre. Zijne vijanden
Bekendwording, yr. action d'être divulgui
e. —, action de faire la connoissance
combattre ses ennemis; fig. Zijne drif.
ten —, combattre ses passions.
Bekamping , yr. action de combattre ,f. Pef- Bedkeenqn.eng, b. w. (ik bekende, heb bekend),
fort qu'on fait pour combattre ses paserkennen , belijden, avouer, confessor.
sions. in.
Hij heeft zijne inisdaad bekend, ii a aBekanen , 0. w. (het bekaancle , is bekaand),
voue, confesse son crime. Hij moest —,
met kaan of fchimmel bedekt worden, gedat hij ongelijk had, it a diiavouer qu'il
lijk bier en andere vloeiftoffen, se couvrir
avoit tort ; fain. it a confesse la Bette.
de flours , zie Kaam.
Hij bekent overwonnen ce zijn, it se con..
Bekeef, veil. t. zie Bekiiven.
fesse vaincu.
inzond. voor den regter
Bekeek, veil. t., zie Bekijken.
belijden , confesser. Hij heeft niets
Bekeerder,, in. die bekeert, con yertisseur.
kend, it n'a rien confessed,
erkennen,
, zendeling, missionnaire.
onderfcheiden, connoitre,distinguer.
Bekeeren, b. w. (ik bekeerde, heb bekeerd),
was zoo ver van mij yerwijderd, dat ik hem
niet kon
tot levensverbetering of tot beter geacht
etoit si loin de viol , que
geloof brengen, convertie. De zondaars
fe ne pus le connoitre. —, (in den bijconvertir les pecheurs. Zich —, se conbelit.) beflapen , connoitre. Adam bekenyertir. Hij heeft zich nog voor zijn' dood
de Eva , Adam connut Eve. —, (in eenen
bekeerd, it s'est encore converti avant de
godgel. ft.) erkennen, belijden, als: Chrismourir. De bekeerde , le converts*, la
tus
confessor jesus.Cbrist ; avouer
convertie. Een nieuw bekeerde , un nonque Pon est chretien; fa , re profession
y eas converti , neophyte ; une nouvelle
publique de la f'oi de Jesus-Christ.
convertie.
(in het kaartfp.) bijfpelen van de zelfde
Bekeering, yr. conversion. De zucht tot —,
kleur , niet verzaken, mettre une carte de
le proselytisme. Aan de — der zondaars
la'metve couleur que cello qu'on a fouee.
arheiden,
travailler a la conversion des
Geene kleur
renoncer ; zie ook Bepecheurs.
kend.
Bekeerlijk , b. n. qui peat etre converti, e. Bekenner,, m. confessenr de q. ch.
Bekeerlijkheid , yr. qualiti de celui ou de Bekenning, vr, confession. —, (in den bij.
cello qui pout etre converti , e.
belf1.) action de connoitre une femme.
Bekeerling,
en yr. bekeerde , converti , e. Bekentenis, yr. belijdenis , aveu,
inzond.
Bekeken, veil. deelw. van Bekijken.
van misdrijven, confession. Men weer nit
Bekend, (veil. deelw. van Bekennen.) —, b.
zijne eigene —, on sait de son propre en. openbaar,, connu, e notoire , public ,
von. Eene openhartige
, une confession
ique. De bekende landen , les terres confranche, ingenue.
Hues. Het is eene wel bekende zaak , c'est Beker, m. drinkvat, gobelet , ns. ; fig. Hij
tine chose tressconnue, un fait tres-conhoudt van den —, (ook : van het glaasje ,
nu. Eene zaak — maken, publier une
van de flesch,) it aime d Fluter. Den
chose, la rendre publique, la divulguer.
ligten, (lustig drinken,) zie Bekeren; fpr.
Hij is in de gefchiedenis
ii tient piaw. Den — tot den bodem toe ledigen , supce dans Phistoire. Zich — waken, (zich
porter les malheurs dans souse lour etersberoemd maken ,) se rendre celebre; (zijdue, Loire le calico fusqu'ai la lie. —,
nen n-aam noemen ,) se nommer.
voor dobbelfteenen, cornet. — der goochewoeden , devenir public ; acquerir de la relaars , gebelet. Met bckcrs guochelen,
putation. Voor — aannemen, prendre asjotter des gobelets.
ne chose pour connue. Het is eene beken- Eckeren, o.
(ik bekerde, heb gebckerd),
de waarheid, c'est une vdrite notoire
lustig drinken, gobelotter,, buvotter,
lets — maken, divulguer, publier, faire
pine y ; suffer la linotte. Zij behben den
connoitre q. ch. Dat zal ras — worden,
ganfehen nacht duchtig gcbekerd , its n'onr
cola sera bientOt divulgue. 1Fj is overal
Fait que gobelottcr route la unit.
—, (wen kent hem overal ,) fen w. Hij is Beltethouten , 0, tneer y . ronde, onbeflagene
als de bonte bond, on le connoit,
en ongefchilde houten , komende order bet
est Connie parlous;
kent ieder een,)il
ruighout nit de oostzee, (bij de2aijers bet
connoit tout le monde. Dit is iedereen
incest gcbr.) pieces de bois en grime, f.pl.
bekend, cola est connu de tout le monde. Bekeurder,
celui qui saisit et fait payer
Zijt gij met dozen man — ? connoissez-vous
sine amcnde.
cot liomine 1' 1k zal u met hens — maken, Bekeuren , b. w. (ik bekeurde , bob bekeerd),
to vous lc feral connoitre. Maak tuij met
saisir et faire gayer zinc amende.
G4
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Bekeuring, yr. action de saisir et de faire
ddnoncer
cer. :errand bij het geregt
payer tine amende.
(een bczwaar
el. q. en justice. Zich
Bekeven, verl. deelw. van Bekijven.
opperen of hebben,) se plaindre. Zich oBekje, o. verkl. w. van Bek; inzond. in den
, se plaindre de son sort.
ver zijn lot
gcrneenz. fpreektr. kus, baiter, m,
(reden van bcrouw bebben.) Hij
Zich
Bekijfaer, y r. celle qui gronde.
s'en repentira.
zal het zich
Bekijken , b. w. (ik bekeek, heb bekeken), Beklagenswaardig, b. n. deplorable.
befchouwen , regarder. Bekijk het ter Bektant , b. klanten hebbende, achalancleeg, regardez-le de prêr.
de , e. Een beklante winkel, une boutiBekijker, celui qui regartle. Zij had veel
que achalandere.
bekijkers, presque tout le monde la re. Beklappen, b. w. (ik Leklapte, heb belciapt),
garda.
aan den dag brengen , erkl ikk e n , deceler.
Bekijking, yr. action de regarder.
Hij wil niet bekend zijn , ge nom niet
Bekijk, o. bekijking, als: Zij zal in die yreemne vent pas étre canna, n'allez pas le
dc kleeding veel bekijks hebben, dans cot
deceler.
ajustement , habiliment, elle s'attirera Bekiapper, m. celui qui dichle.
les regards de tout le monde.
Beklapping, o. action de deceler, fo
Bekiikaer, yr. cello qui regarde.
Beklapfter, y r. colic qui dee-ale.
Bekijven , b. w. bekeef, heb bekeven), Beklauteren, b. w. (ik beklauterde, heb be.
beknorren , gronder. Zij bekijet hare meiklauterd) , door klauteren bereiken , rnonter
tlen gedurig, elle ne fait quo gronder ses
dessus en grimpant. Eenen bopm —,
Cervantes.
grimper au han g d'un arbre.
Bekijver,
celui qui gronde, grondeur.
Bekleeden, b. w. (ik oekleedde, heb be.
Bekijving, y r. action de gronder.
kleed), met een kleed bedekken,r evetir.
Bekken, o. zeker hol gereedfciiap tot onderTwee geestelijken bekleedden den kerkvoogd
fcheiden gebruik , bassin, m. -, fcheerbekmet het priesterlijk gewaad, deux cures
ken, bassin a barbe , tn.— , laatbekken, ( der
revétirent le prelat de ses habits pentiwondn.) palette, f. voor zieken , zie
ficaux; fig. bedekken in bet algemeen. EeOnderfleek.—, (in de ontleedk.) bassin,
nen muur met porceleinen tegeltjes rein. (bij de muzijk.) zil,m. De bekkcns
vetir one vstsraille de carreaux de por.
Haan, battre les zils; fig. Koopmantchap
celaine. Eenen moor met mariner —, in•
in het — leggen , (openbaar te troop itellen),
crustcr on sssur de marbre. De muren van
mettre des marchandises en vente publieene kamer , (met planken bedekken.) boigee. Op het — flaan , om iets nit te roe.
ser on lambrisser one charabre. Len fchip
pen, enz. bachiner. In het — verkoopen,
(er huid omdoen ,) sougler an val.,vendre en public.
seat/ , revetir tin vaisseau. Ecu anker —,
Bekken, o. w, (ik bekte, heb gebekt), te
(planken om de klaauwen doen ,) brider a.
veel op den wind liggen , (zeew.) te loefne ancre. Eenen mijngang met planken en
gierig zijn, tegen de zee inzeilen, als:
balken —,(befchoeijen,)cuveler an poits do.
Een fchip, dal te veel bekt, vaisseau qui
mine. Een ankertouw —,fourrer un cable ;
va crop pros du vent, qui va de bout a
y erder :fig. Eene zaak weten te , (met woore
la lame.
den op te fieren,) savoir bien represenBekkeneel , o. herfenpan, crdne, 111
ter tine chose, bien raconter; (bij clicht.)
Bekkeneelberg, m. (in de bijbelf. Igefch.) le
Die 't veld met groen bekleedt , qui remont calvaire.
vet les champs de verdure. —, ais: JeBekkeneelvlies, o. (in de ontleedk ) pericrd.
mend met een ambt —, (hem hetzelve op.
ne, tn.
dragen,) revetir q. q. d'une charge ,d'un
Bekkenealnaad, m. (in de ontleedk.) sutuemploi ; van hier : hen ambt , (het waarre du crdne, f.
nernen ,) exercer , occuper, remplir an
Bekkentrekken, o. action de faire des griemploi , exercer une c 12arge. lemands
maces.
(vervullen ,) representer ors
plaats
Bekladden, b. w. (ik bekladde, heb beklad),
remplacer q„ q.
bevlakken, souiller„ tacher ; fig. lernand Bekleeder,
celui qui revel, etc. zie Be.
, Iemands eer
(iemands cer benadeekleeden.
len,)flitrir la repotatien de q. q.
Bekleeding, vr. action de revetir, etc. zie
Bekladder, m. celui qui souille ; fig. ceBekleeden ; inzond. waarneming van een
lui qui fidtrit, noires's, la reputation
embt," administration, f exerciee d'une
de q. q.
charge, d'un emploi , m. datgene,
Bekladding, yr. action de seat ller; fig. ac.
waarmede iets bekleed wordt, garniture ,
tion de fidtrir, de noircir,, la reputation
, m. couverture, f.
f. lambrissage
de q. q., souillure, fldtrissure.
—metloud,
douisiage de plomb,m. dekBekladfler, yr. celle qui souille; fig. cello
fel (in de kruidk.) involuoelle, m. Er
qui fletrit , noirci t, la reputation de q. q.
zijn zonnefchermen zonder —s , it y a des
Beklag, o. betoon van niedelijden , coastwiseombellules sans involucelles.—, (zeew.)
ration, condoleance , f. Hij is in —, cha.
binnenfle — (of bekleedfel) van een fchip,
can la plaint. —, klagt, plainte, cons.
serrage , ns.
plainte,
Zijn — over iensand doen , se Bekleedfel, o. wat rot bekleeding verfbrckt,
plaindre de q. .q.
ce qui sort a couvrir , couverture , f.
Beklageiijk , b. n. beklagenswaardig, lamest
tegument , zie Bekleeden in alle betectable, digne de compassion.
kenisfen, behalve de twee laatl[e.
Beklageti j kheid, yr. misare.
Bekleedaer, yr. cello qui reset; zie Be.
BQ1cla ...;c11 , b. w. (ik bekla4gde , heb beklaagd) ,
kleeden.
medeliiden ,toonen , de: plorer 7 plaindre. [let Beklemd, (verl. deelw. van Beklemmen.) —,
verlies (den dood) van diets man werd zcer
b. n. benaauwd, beangst, actable, s. —
beiclaagd, la pet to do cot 'Immo fat fort
van hart zijn, avoir be coeur oppressrl de
deploree. Hij is zeer se it est fort 11
tristesse ots de deuleur.
plaindre. — astuklagen, accuser, demon.
le.
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Beklemdheid, yr. benaauwdheid des hart-en ,
sassissement , serrernent de coeur, m.
Beklemmen, b. w. (ik beklernde , het) beklernd,) in d6 engte brengen, drnkken,
presser, serror; fig. opprimer, accabler;
zie ook Beklemd.
Beklemming, Yr. serretnent de coeur, rn.
fig drukking op de borst , oppression de la
poitrine. -, (in fommige gewesten ,)zekere
verpligting bctrekkelijk pachthoeven , bail
relativement a tine ferme.
Beklijven, o. w. (ik bekIijIde, heb beklijfd),
beitendig, vast blijven. Eene plant die dik.
wijls verzet worth, beklijft tsiet, une plante qu'on fait souvent changer de place,
ne prend pas racine; fig. voorfpoedig zijn ,
reussir,prosperer
, , avoir le vent en poupe. Hun opzet zal niet -, lour projet
ne reussira pas ; fpr. w. Blijven doet - ,
pierre qui roule n'amasse point de mousse.
Beklinamen, b. w. (dk beklom , heb beklornmen ,) door klimmen bereiken, als: Eenen
berg -, monter une montagne. Eenen
nnaur (met ladders) _, escalader une muraille.
Beklimming, y r. action de monter,, d'esealader, escalade. Eene vesting door - der
muren innemen, emporter one place par
l'escalade, escalader une place.
Beklinken, b. w. (ik beklonk , heb beklonken), door omklinken vaster maker, river;
fig. Die zaak is beklonken, cette affairs
est ter-mine& Die zaak is vast beklonken ,
cette affaire a ere false solidement, elle
est faire el chaux et a ciment.
Beklom , verl. t. zie BeKlirnmen.
Beklommen , verl. deelw. van Beklimmen.
Beklonk , verl. t. zie Beklinken.
Beklonken, veil. deelw. van Beklinken.
Leklonteren, b. 'v. (ik beklonterde , heb beklonterd), beflijken, eclabous.,er , trotter.
Beklontering, yr. beflijking , befpatting, action d'eclabousser,, eclaboussure.
Eeknaauwen, b. w. (ik beknaauwde, heb beknaanwd), aan iets knaauwen , ronger.
Beknabbelen, b, w. (ik beknabbelde, heb beknabbeid), de takkers van boosnen afknab.
belen, ( gelijk de geiten doer,) brouter;
gem. grignoter. De kleine kinderen kunnen flechts -, les petits enfants ne font
que grignoter.
Beknabbeling, y r. action de grignoter, etc.
Bekneep, y ea. t. van Beknijpen.
Beknellen, b. w. (ik beknelde, heb bekneld),
zie Beklemmen.
Beknepen , verl. deelw. zie Bekn'jpen.
Beknibbelen , b. w. (ik beknibLelde , heb be.
knibbeld), naauw bedingen, marchander ,
barguigner avec q. q. Gtj moct lien koop.
man niet -, il ne faut point barguigner
avec ce marchand; fig. regrat.fer.
13eknibbeling , yr. action de marchander, de
barguigner.
Beknijpen , b. w. (ik bekneep, heb beknepen), knijpcn aan jets, pincer. -, (icheepsw.)
genoper. Len in het blok of tusichen het
blok en de ithijf beknepen touw, tin cordage genope.
Beknopt, b. n. Icon zamengetrokken, suecinct , e, court , e, concis, c, bref, eve.
Eene beknopte en gemakkelijke aanleiding tot
de fpraakk mist , nose introduction succincte
et aisee 4 la grammaire. Eene al te be.
knopte redevoering, ern discours trop succinct. Dat is cen -e ilijl , c'cst ?en stile
concis. - en duidelijk , pt eels , e. -,
bijw. succinctement , brievement.
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Belnoptheid , yr. van CUP , tegenfI. van wijd.
loopigheid, concision.
Eeknorren , b. w. (ik beknorde , heb beknord),
op iemand knorren , of grommen, gross.
der , reprimander.
Bekocbt, verl. deelw. van Bekoopen. -, b.
n. in den koop bedrogen. Ik ben daarmede, of daaraan niet -, cela vaut bien le
prix quo fen ai donne ; je ne l'ai pas
achete Crop cher ; je ne suis pas trot/pi
dans l'achat.
Bekoelen, b. w. (ik bekoelde, heb bekoeld) ,
koel maken, verkoelen, rafraichir, refroidir, -, o. w. (met Zijn) koel wor.
den , rafraichir , se rafraichir. De
lucht bekoelt, Pair se rafraichit , se re.
froidit
Bekoeling, y r. verkoeling, action de rafratchir,, f: rafratchissement, refroidisse.
ment, vs. zie V erkoeling.
Bekoken, b. w. (ik bekookte ,heb bekookr),
tegen betaling van fpijs verzorgen, avoir
en pension; fig. Eene bekookte (door.
wrochte) verhandeling, un traird acheve,
reflechi.
Bekomeiijk, b. n. to bekomen, verkrijgbaar,
ce qu'on pent obtenir.
Bekomen , b. n. (ik bekwam , heb bekomen),
verkrijgen, obtenir. Dat boek is niec
niece te -, on ne pout plus avoir ce livre, on ne trouve plus ce livre. -, ontvangen , recevoir. Zij heeft geen antwoord
bekomen, elle n'a pas rep' de reponse.
-, o. W. C met Zijn ,) wel of kwalijk, tot
nut of fchade verftrekken, als : Die fpijze
bekomt mij wel , ce mett ne me cause
point de digestion, je m'en trouve bien.
1)eze fpijze is mij niec wel bekomen , je
me suis trouve mal de cette viande. Wel
bekome het u; (grand) bien vous fasse !
fig. Zijne brooddronkenheid zal hem zeer
Hecht -, it se repentira de la te•
merit e. Bet zal hem kwalijk (flecht) -,
(hens opbreken), it s'en trouvera mai ;
it n'y gagnera quo du chagrin; it en
soul Lira. -, beter morden, in krachten
toeneinett , se remettre, se retablir. Deze plant is veel -, cette plante a beaucoup profite. Hij begirt wat te-, it cow*
mence a se remettre.
Bekoming, y r. verkrijging, action d'obtenir,,
obtension, acquisition. -, herilelliug (der
gezondlieid) , recourrement, In.
Bekommerd, (verl. deelw., van Bekommeren.)
-, b. n. bezorgd, ongerust , inquiet, Re,
afflige, e. Over iets - zijn, etre inquiet , hie , sur q. ch. - maker; , rendre
inquiet, ete. Een - hart, en cocur op.
prime.
Bekommeren , b. w. (ik bekornrnerde, heb
bekommerd) , kommer veroorzaken , verontrusten , inquieter,, doosner de l'inquiitu.
de. Dat bekommert mij niet , cola ne reinquiet° pas. Zich over jets -, s'arfliger ,
s'inquidter, se chagriner de q. ch. Over
kleinigheden moet men zich slier. -, il ne
fait: pas s'inquieter de bagatelles. Zich
om iets - , (zich om jets bekreunen ,) se
soucier de q. q. 1k bekommer mij daar
niet om, je ne me souciepas de cela. Bekommer u niet om mij, ne soyez pas en
peine de 1110i. Zij bekommert zich om niers ,
elle ne se soucie de ion, elle ne Pemba?...
ra se de rien , elle ne s'inquielte de rien.
Doe wat gij wilt , ik bek.ommer er mij wei.
nig Om,, faitos tout cc qui votes .plaira ,
is ste 'seen soucie gaire. Wees iaarover
G5
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niet bekommerd, n'en soyez point en in.
quietude.
Bekommerdheid, yr. zie Bekommering in tie
2. beteek.
Bekommering, yr. action d'inguieter. —,
bekommerdheid, ongerustheid, inquietude.
Tiekommernis, zie Bekommering in de 2. bet.
Bekomst, y r. (in den gemeenz. fpreektr., enkel na een bezitt. voorn. w. gebr.) verzadiging van fpijs , soul, us. Zij hadden haast ,
en hebben niet half hunne — gegeten, ils
etoient presses, et ils n'ont mange hdemi
leur 1k heb mijne — van visch geeten, fai mange mon soul poisson; fig.
volt van andere dingen, als: lndien gij
een minnaar (liefhebber) van pleiten zijt ,
zal hij er u uwe — van geven, si vous aitnez lee prochs, ils vous en donnera tout
le soin,tout votre
vender fig. voor:
heeft
overvloedige mishandeling , als
zijne it en a eu , on Ai en a donne
tout du long de Paune; it en a eu du
long et du large; it en est assónvi. Ik
heb mijne — van die zaak , je suis
de cettc affaire.
Bekoopen, b. w. (ik bekocht, heb bekocht),
betalen; fig.
Hij zal het met den hals
lui en coiltera
(dood) moeten
soufrir beauvie. lets duur moeten
coup pour q. ch. Zie ook Bekocht.
Bekoorfter, vr. cello qui charme,
verleitlfter, tentatrice, sdductrice.
Bekoorlijk, b. n. verrukkend, aanlokkelijk ,
chartnant, e, ravissant, e, attrayant,
Wane maniàre charmante.
0.
Bckoorlijkheid, yr. charms, tn. Bekoorlijkheden, meerv. aanlokkelijkheden , appas,
attraits, no. pl.
Bekoorder,, m. celui qui charms.
verleidcr, tontatcur,, sdducteur.
Bekoren , b. w. (ik bekoorde , heb bekoord),
zeer behagen, plaire beaucoup , charmer,
enchanter , ravir en admiration. Dat
ITICISiC bekoort alien , die haar zien , cette
fine charme tons ceux qui la repardent.
flit meisje is fchoon, zij zal hem —, cette
fine est belle, elle l'enchantera. verzoeken, tenter. Het geld bekoorde hem ,
!'argent le tenta. verleiden, seduire.
Draag zorg , dat hij u niet bekore, prenez garde, qu'il ne vous seduise.
Bekoring, yr. action de charmer, f. —,en.
chantement, vs, action de tenter, tentaLion, action de seduire, seduction.
Bekorten , b. w. (ik bekortce, heb bekort),
korter maken,abreger, rendre plus court,
c,raecourcir, accourcir. Ue kortheie. des
tijds, zeide een man van vernuft, liet mij
niet toe, mijnen brief to fetois tenement presse, a die un homme d'esprit,
que je n'ai pu rendre ma lettre plus course; fig. Iemand in iets —, porter prejudero.
dice 4 q. q. Iemand in zija regt
ger anx droits de q. q.
zie
raccourcissement,
etc.
Bekorting, yr.
Bekorten.
Bekoriten , b. w. ( i lc bekorite, heb bekorst),
met eene koist omringen entourer dune
croilte.
Bekostigen , b. w. (ik bekostigde, heb bekostied) , de kusten van iets dragen , payer
les frais.
Bekostiger, m. caul qui paie les frais , la
depense.
Bekostiging, yr. action de payer les frais.
Bekostigtler,, vr. 6-elle qui paie les frais, la
de pease.
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Bekouten, b. w. (ik bekoutte, heb bekout),
zie Bepraten.
Bekrabbelen, b. w. (ik bekrabbelde, heb be.
krabbeld), van alle kanten krabbelen, gnatter de toutes parts.
Bekrabben, b. w, (ik bekrabde, heb bekrabd),
zie Bekrabbelen.
Bekrachtigen, b. w. (ik bekrachtigde, heb
bekrachtigd), van kracht doen worden, be.
vestigen, confirmer , ratifier,valider. Hij
heeft zijn verhaal met cede bekrachtigd,
a confirms son rdcit par serment. Wanneer de fchriftelijke verbindtenis eener vrouw
geldig zal wezen , moet zij noodzakelijk
door de onderteekening van den man be.
krachtigd worden, Pautorisation d'un maxi est absolument necersaire pour la va.
Hate d'un acre passe par sa femme.
Een verdrag confirmer un contrat. De
vredesartikelen zijn bekrachtigd, les anti.
cles de la paix sont ratifies. De waar•
held eener zaak —, (bevestigen , door o.
vertuigende bewijzen), constater.
(bij
het ger.) enteriner. Eene vergeving gereg•
enteriner une remission.
telijk
Bekrachtiger, m. celui qui confirms , ra•
ti fie.
Belcrachtiging, vr. confirmation, ratifica.
tion, validation. De — (wettiging) der
uitgave eener rekening, la validation de
payement.
Bekrasfen, b. w. (ik bekranste, heb be.
kranst), met eenen of meer kranfen verfie.
ren garnir ou orison d'une ou de piasieurs guirlandes.
Bekranfing, y r. 'action de garnir ou d'or.
ner de guirlandes.
Bekrasfen , b. w. (ix bekraste , heb bekrast),
door krasfen hederven, Ow par des ra.
tures, gai ter en grattant.
Bekrasfing, yr. action de goiter par des ratures.
Bekreet , verli t. zie Bekrijten.
Bekreten, verl. deelw. van Bekrijten.
Bekreunen, (zich,) wederk. w. (ik bekreun•
de mij, heb mij bekreund), over iets zich
bekommeren , se soucier. Ik bekreun mij
daarover (daaraan) niet, ook: Ik bekreun
mij des niet, je ne Wen soucie pas. —,
zich bemoeijen. Bekreun u met une
gene zaken, melez-vous de vos afaires.
Bekrijgen , b. w. (:kbekrijgde , heb bekrijgd),
beoorlogen, faire la guerre d q. q.
Bekrijging , y r. action de faire la guerre
q• 11
Bekreten , (ik bekreet, heb bekreten), befchreijen, pleurer. (weieig gebr. dais in het
verl. deelw.) Bekreten , baigne , e, de
lemmas, eplore , e.
liekrimpen, (zich,) wederk. w. (ik bekromp
mij , heb mij bekrotnpen), zie lnkrimpen , (zich,).
Bekroden, verl. deelw. van Bekruijen.
Bekrood, Bckrooi, verl. t. zie Bekruijen.
deelw. van Bekruijen.
Bekrooijen;
Bekromp, yeti. t. zie Bekrimpen.
Bekrompen , verl. deelw. van Bekrimpen. —,
b. n. naauw, eng, dtroit, e. Hij heeft
eene zeer bckrompene woniug , it demeure
fort 4 Petroit; fig. Hij heeft het zeer
(moot zich behelpen ,) it est 4 POtroit, est reduit d Petroit. Lene bekrompene ziel, une ante retrecide. Ken
— veritand , un esprit borne, —e onaandigheden, situation bornee. bijw. ii
Pdtroit, etroitement. — woven, derneurer d Petrol:. etre loge biers Otroitement,
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went; fig. — leven, vivre ti Petroit;
fam. vivoter. De woorden kwamen er —
uic, it parla avec timidite.
Bekrompenheid , yr. engheid, etat , de ce qui
est etrolt, m.; fig. geringe middelen van
beftaan , pauvrete f. gebrek aan verftand, manque de capacite, m.
Bekroonen , b. w. (ik bekroonde , heb bekroond) , met eene kroon verlieren, conronner ; fig. Eene bekroonde verhandeling,
une dissertation qui a remporte le prix,
qui a etd couronnee.
Bekrooner, m. celui qui couronne.
"Bekrooning , vr. action de ccuronner,f. conIk was bij zijne — tegenronnement,
present lorsqu'on le conwoordig,
ronna.
y
eti.
t.
van
Bekruipen.
Bekroop,
Bekropen, vent. deelw. van Bekruipen.
Bekrozen,(verl.deelw. van het veroud. werkw.
Bekruizen, met roet befmeren.) —, b. n.
met roet bezoedeld, roetig, fuligineux ,
euse.
Bekruiden , h. Iv. (ik bekruidde , heb bekruid),
van kruiden,fpecerijen,voorzien,assaisonner d'epices, epicer,, zie ook Kruiden.
Bekruijen , b. w. (ik bekruide, bekrood en
bekrooi, heb bekruid, bekroden en be.
krooijen), al krnijende met jets bedek.
ken , als : Dir pad moet met zand bekruid worden, it faut brouetter du gravier sur ce sentier. —, op lets kruijen,
als : Dic pad mag niet bekruid worden ,
est de'fendu de brouetter sur ce sentier.
Bekruipen , b. w. (ik bekroop, heb bekropen), door kruipen bereiken, atteindre en
rampant. —, (in het krijgsw.) als: Eene
fchildwacbt surprendre tine sentinelle;
fig. De liefde bekruipt fomtijds bet onge.
voeligst hart, lee coeurs les plus insensibles sent quelquefois accessible:
['amour. —, (in den gemeenz. fpreektr.)
beflapen. Zij heeft zich laten —, elle a
laisse alter le chat au fromage. Len
depuceler une fille.
meisje
Bekruifen, b. w. (ik bekruiste, heb bekruist),
kruiswijze befirijken, als : Kanonnen die
den mond der haven —, des canons dent
le feu se croise el !'entree du port. Zich
—, (bij de Roomsch Kath.) het teeken van
bet kruis maken, faire le signe de la
croix.
Bekuipen, b. w. (ik bekuipte, heb beknipt),
in kuipen beflaan, enfermer dans des futailles ; fig. door kuiperijen verkrijgen, of
beleggen , briguer, intriguer. Een bekuipt
ambt, rsn emploi obtenu par des intrigues, des brigues. Dat was een bekuipt
werk, its s'itoient entendus dans cette
afaire.
Bekuipiug, yr. action d'enftrmer dans des
fatal lles ; fig. brigue , action d'obtenir par
des intrigues, f.
Bekwaam, b. n. tot de bevordering van lets
gefchikt, convenable. Eene zeer bekwame
-gelegenheid , une occasion tres-convenable. Ter bekwamer tijd, el point netnnze,
de saison, a propos. —, inzond. van menfchen, gefchikt, om lets te ondergaan , propre, fait, e. Hij is — om alles te gelooyen , ii est fait pour tout croire. De vereiscbte bekwaamheid hebbende, out lets te
verrigten, capable.
Hij is tot niets
it n'est capable de rien. Hij is tot ales it est propre ra tour. - gefchikt, hanclig, bedreven, habile. IIij is
een — man, c'est un habile homme.
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meer bepaald. in flaat , om zijne bezigheden te verrigten, en wel : niet door dronkenfchap verhinderd., sobre.
Hij is een
knap werkman, maar zelden als hij aan
bet werk komt, c'est un habile ouvrier,
vials ii est rarement sobre quand ilvient
a l'attelier.
bijw. habilement, avec
habilite.
Bekwaamheid, yr. gefchiktheid, capacite,habilite. bekwaamheden, sneerv. eigenfchappen , welke iemand gefchikt maken,
talents, tn. pl. Een man van groote bekwaamheden , un homme de go ands ta•
lents.
Bekwaammaker, m. celui qui rend capable
ou habile.
Bekwaammaking, yr. action de rendre capes.
ble ou habile.
Bekwainelijk , zie Bekwaam, bijw.
iekwam, verl. t. zie Bekomen.
Bekwamen, b. w. (ik bekwaamde, heb be..
kwaamd; bijna enkel gebr. als wederk. w.
als :) Zich (zich bekwaam maken ,) se
rendre capable, habile.
Bekwelen, b. w. (ik bekweelde , heb be.
kweeld) , betreuren (van vogelen ,)
dre.
Bekwijlen , b. w. (ik bekwijlde, heb be.
kwijld), bezeevcren, souiller de relive ou
de Lave.
Bel, yr. kleine kink, waarin een klepel hangt,
sonnette. aan den hals van dieren,welke men in een Bosch, enz. laat weiden, om
bee op eenen afftand te kunnen hooren ,
clarine, f. clairon, tn. rond, hot ligchaam , met eene kleine langwerpige opening, dat, bewogen wordende, geluid geeft ,
door middel van een flukje metaal, van
ileentjes, enz. die zich in hetzelve bevinden , (zoodanige bellen worden gebruiktaan
de tuigen van fommige karrepaarden, aan
de tuigen van paarden your narrefleden ,
aan den hals van kleine honden, enz.) gre.
lot , Koperen grelot de cuivre;
fp1. w. De kat de — aanbinden, (de eerfte
zijn, die eene moeijelijk of gevaarlijk fchijnende onderneming begint ,) attacher le
grelot.
zeker fpeeltuig der kleine
deren dus genoemd , omdat het van bellen
voorzien is, hochet, ns. Eene ivoren —,
un hochet d'ivoire.—, bloem van hop, elo.
chef to de houblon , zie Hopbel.
Belabben, b. w. (ik belabde, heb belabd,
gem. woord), calomnier, detracter, me.
dire, zie Lasteren.
Belabberd, ( yen/. deeiw. van van het veroud.
Belabberen , Belemmeren.) , b. n. en biji,v.
(gem. w ) in het algemeen, flecht, ellendig,
miserable. Hij heeft zijne redevoering —
voorgedragen , it a barageuine son discours.
zich ntet wet voordoende. Wet ziet hij
er — nit! quelle sotto figure d'homme.
Belabberdheid, vr. qualit e de ce qui est miserable, pitoyable, mat arrange.
Belachfler, vr. cello qui se tit de q. q.
Beladeu , b. w. (ik belaadde , heb beladen),
van eene lading voorzien, charger, frdter
(ton navire.) —, tot onder den balk in bet
ruitn, barroter ; fig. (in den bijbelft.) Met
zonden beladen zijn, croupir dans be pd.
eke.
Beladderen, b. w. (ik beladderde , heb beladderd), met ladders beklimmen, escala..
der.
BelacIdering, yr. action d'escalader.
Bclagchelijk, b. n. waard om belagchen te
worden, risible, ridicule. Zich — (be(pot-
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fpottelijk) maken , se rendre ridicule ,jeter du ridicule stir soi. Iemand — ma.
ken, tourner q. q. en ridicule, ridicu
User q. q. .11Attm. risible worth zoo level
in cenen goeden zin gebruikt voor : lagchen
vetwekkende , als met de nevenbeteekenis
van befpotcelijkheid; en ook in den laatften
zin gebezigd , is dit woord altoos minder
hard , dan dat neoit in eenen goe.
den zin voolkornt, zie ook Belagchenswaardig. —, bijw. ridiculissime.
Belagchelijkheid , y r. befpottelijkheid, ridi.
culiti.
Belagc hen , b. w. (ik belachte , heb belagchen),
over lets lagchen, se rire. De dwaasheden
der menfchen—, se rire des folies humai.
nes. 1k belach zijne bedreigingen, je ris
ea je me ris de ses menaces. Ik belach
hem wat, je ris on le me ris de lui, je
me moque de lui.
Belagchenswaardig, b. n. en bijw. waard oar
belagchen te worden , risible. War bij
daar zeet , is —, ce qu'il dit 14 est risible.
AANM. Tusfchen Belagchenswaardig en Belagchelijk fchijnt het zelfde onderfcheid plaats te
bebben , als tusfchen het Franfche Risible en
Ridicule. zie de AANru. op Belagchelijk.
Belagchenswaardig is altoos , ook met de
nevenbeteekenis van befpotteljjkheid , minder hard dan Be lagchelifk ,en is buitendien
van iets , dat uit zijnen aard lagchen behoort
te verwekken , in eenen goeden zin te ge.
bruiken. E'en — mensch , un homme risible.
Belagcher, m. celui qui se rit de q. ch. ou
de q. g., moqueur, celui qui se moque de
q. ch. on de q. q.
Betagching, yr. aci;on de se fire do q. ch.
ou de q. q., moquerie.
Belagen , b. w. (ik beia.agde, heb belaagd),
lagen lcggen , tendre , dresser des ?lege:.
tendre des pi dges d l'ennensi.
Den vijand
Belager, m. celui qui tend ou dresse des pie.
ges.
Belaging, vr. action de tendre ou de dres.
ser des pages.
Belakken , b. w. (1k belakte, loch belakt) , eee
nen lak aanwrijven , ternir la reputation
de q. g., le mal dquiper, lui donner
paquet , entrer stir la friperie , fam. calonsmetlak toemaken , fernier avecde
nier.
la cire (a cacheter.) Eenen brief —, Cacneter une lettre avec de la cire.
Belakker, m. celui qui calomnie, calomniateur.
Belakking, vr. calomnie. —, action de Vera
riser avec de la eire.
Belakker, yr. calomniatrice.
Belanden , o. w. (ik belandde , ben beland),
aan land komen , aborder, mettre d terre ; fig. Zij belandden op de kust van C. ,
ill abordêrent a la cote de C.; fig. Niemand weet waar hij beland is , personae
ne salt ce qu'il est devenu.
Belang, o. aangelegenheid, gewigt , importance, f. Ilene zaak van zeer groot tine affaire d'une trés-grande importance,
line affaire tresisimportante. Deze bijzonderheden zijn van weinig , ces details
sons pea important:. —, voordeel , baat ,
avantage, interét ,
bij icts
ben, avoir interét a q. ch., y titre intern
resse,e. Ik heb er
bij, dat het zoo zij
Pal intdrdt que ce soit ainsi.
Belangen, b. w. (het belangde, heeft belangd), betieffen aangaan , (dock enkel
gebruik. in :1 Wat mij , (u , hem, enz.)
belabgt, pour ce qui est de moi ,(devous,
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de lei , etc.); quant d moi, (A volts , a
lui . etc.) Wat die zaak belangt, quaff
cette affairs.
Belangende , voorz. aangaande , au stijet de,
tottchant , concernant.
Belanghebber,, m. Belanghebbende, m. en yr.
partie concernee dans sine affaire, luteresse , e. Om de zaak ten einde te bren.
gen , heeft men de onderteekening van alle
belanghebbenden noodig, pour confirmer
l'affaire , it faut hi signature de tour
les interesses et de tenses les interessees;
pour consomnser Paffaire , it faut que
tons lee interesses et toutes les interessees signent.
Belangeloos, b. n. niet belangzuchtig , des.
interesse, e. Een — man , en homme dep.
interesse. Eene belangelooze daad, ens
action Minaret:de. , bijw. sans vue
d'interet.
Belangeloosheid , yr. desinteressement ,
Hunne — doet hunne eeuw eer aan , leur
ddsintiressement fait licenser d leur sihcle.
Belangrijk, bijv. van aangelegenheid, impor.
taut , e.
Belangrijkheid , yr. importance.
Belangzoeker,, m. homme personnel, homme
interesse.
Belangzuchtig , b. n. personnel , le, interesse, e. .lien rnensch, un homme into.
resse.
Belappen , b. w. (ik belapte, heb belapt),
het lappen of verftellen van iemands goed be.
zorgen , als : Iemand — en benaaijen, a^,' oir soin de Pentretien du lingo de q. q.
Belas,
t. zie Belezen.
Belasten, b-. w. (ik belastte , heb belast), eenen last opleggen, beladen, charger. Eenen wagen —, charger une voiture; fig.
belastingen (fchattingen) opleggen, imps.
ser des taxes, des implts , (sur le pee.
ple , etc, .)
bevelen, als Iemand iets,
of met jets (opdragen) charger q. q.
de faire q. ch. lk heb hem met die boonfchap belast, je lui ai charge de faire
caste commission pour moi.
Belasteren , b. w. (1Ic belasterd2 , heb belast erd), door laster zwart maken , dinigrer.
calomnier. Hij belastert zonder ophouden mijue Baden, it denigre sans cesse mes
actions.
Be!astering , yr. dinigrement, on. action de
denigrer, de calomnier, calomnie.
Belasting , yr. het helasten , action de char.
ger , etc. Zie Belasten.
inzond. fchatting,
;axe, imposition. zie dit woord. — op
de vaste bezittingen ,(grondlase,) contribu •
tion foncihre. —op dranken , gemeene lands.
middelen, enz. aides, f p1. —, op het
verkoopen van wijn in het klein (hij
ters) jalage , m. — op het bier, gamba.
ge, m.
*Belastingfchuldige , m. en vr., clue aan eene
fchatting onderhevig is , contribuable.
Belatten, b. w. (ik belatte , heb belat), met
latten voorzien, couvrir,garnir de lanes.
13eiderom, -zie Gildos.
Belden , verl. deelw. van Belijden.
zie Belijden.
Beleed , verl.
Beleedigen , b. w. (ik beleedigde , bob belee.
digd) , honen , verongelijken, injurier ,
insulter, denser, outrager,, faire une
injure a q. q. Men belcedigt met woorcien en met Bader_, on offense de propos
et de faits. Een' man van (ter beleedigt
men niet ongeftraft , on n'outrage pas
ins,
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, couvrir la table de papier. Den
imputriment an homme Phonnenr. Zich
vloer eerier kamer met planken
bcleedigd achten, is troneer offense, e,
cheque, e. Beleedigende uitdrukkingen,
chiller une chambre. Eene plaats met
carreler lane sour. Een
vloetileenen
des expressions offensantes, outrageantes.
galonner un hakleed met zijde
Beleediger, m. offenseur, celui qui inju.
bit. Den rand eener kom met gras
rie , insulte, etc. zie Beleedigen.
Een
gazonner
le
bard
d'un
bassin.
Beleediging, yr. boon, offense , insulte, f.
enfaiter
dak met panned, loocl, enz.
affront, m. injure, f. outrage, m. Eene
doen bijeen kotnen, als : Den
un toit.
— verdragen , devorer on souffrir une
raad
convoquer le conseil. Eene ver .
injure.
nj ur e . ,
gadering
,
convoquer une assembles.
zie
vr. celle qui offense, etc.
op rente zetten als : Geld —, placer de Par.
Beleedigen.
gent, mettre de !'argent 4 interit, don.
Beleeld, ( verl. deelw. van Re/even.) —, b.
nor de !'argent a rente.
befluren,
13. hotrelijk, wellevend, poll , e, civil, e,
bien conduire ses
als : Zijne zaken wel
honnére , obligeant , e. (AANDt. Het
(fcheepsw.) vascfjorren a•
affaires.
honnéte, in dezen zin, worth flechts
woord
arnarrer un corm
marrer. Een touw
achrer het zelfit. naamwoord gevoegd : Ben
dirge ou tine manoeuvre 4 son taquet ,
— man , un homme honnete ; terwijl un
chevillot, etc. —, beflaan (bij fmeden))
honnéte homme een eerlijk man beteekent.)
armer (de Landes de fer.)
Beleefdelijk , bijw. poliment, bonne.
celui qui couvre, etc. zie Be.
Cement , civilement. Iemand zeer
ont• rielegger,
leggen, inzond. van eene vergadering, enz.
vangen recevoir q. q. tres-honneternent.
Wie is de — van deze vergadering? Oui
Beleerciheid, y r. (zonder meerv.) hoffelijka convoqui cette assemblee?
held, wellevendheid, politesse, civilite,
Belegging, yr. action de couvrir, etc. zie
honnetete, urbanite. Hij deed het uit
Beleggen.
(beleefdheidshalve ,)il le fit par politesse,
par civilite, etc. —, verpligtend voor . Beleghouten, m meerv. (fcheepsw.) sequels
cornes, m. pl.
komen , gedienitigheid, pro venance.
(met een meerv.) daad van beleefdheid, ci- Belegfel, o. (van een kleed ,) garniture, f.
galon,
vilite, honnitere. Hij heeft mij vele beleefdheden bewezen, it m'a fait beaucoup Bedieeind, , verl. deelw, van Beleggen en Belei•
d'honnetetes.
Beleemen, b. w. (ik beleeinde , heb beleemd) , Beleid, o. overleg , voorzigtigheid, prudent.
ce , discretion, f. Met — te werk gaan,
met teem beftrijken (gelijk korven , hutten),
agir avec prudence. —, beituur, direct.
enduire de torcl2is , de terre grasse.
Lion, administration, f.
Beleenen, b. w. (ik beleende , heb beleend),
geld op pand voorfchieten, prdter sur go- Beleide , vet!. t. zie Beleggen.
ges. —, geld tegen pand opnetn en , einprun- Beleiden , b. w. (He beleidde , heb beleid), befturen conduire , administrer, diriger.
ter sur gages. Die goederen ziin beleend ,
directeur, administrateur.
cos terres sent hypothequees.
een Beleider,,
leengoed op iemand ves tigen, Weeder. —, lieleidfter, yr. airectrice , administratrice.
13elekken
b.
w. (ik belekte, heb belekth
(bij de regtsg.) in een ambt zetten , met
door lekken bevochtigen, humecter goutte
magt, aanzien bekleeden , investir. De kei.
zer heeft hem met die hertogdom beleend,
a gourte Beiemmeraar, m. celui qui obstrue, zie
Pernpereur Pa invest:* de ce duche.
lemmeren.
Beleener, m, celui qui prete sur gages.
Belemuseren, b. w. (ik belemmerde, heb be.
Beleenbank, zie Leenbank.
lemmerd), een beletfel in den weg leggeu,
Beleening, ve.pretsur gages, m.—, emprunt
obstruer, empecher, interposer un ob•
sur gages, m.
injeodation, zie Be.
stacle. Gil belemmert den doorg,ng , votes
leenen.
obstruez le passage. Deze muur Belem.
Beleg, o. belegering, siege, ns. Het beleg
mere het gezigt, cette muraille euspdche
opbreken , lever le siege. Een langdurig
la vue. De fpraak —, paralyser la lanun long siege. Een — uititaan, door.
gue. — door puin , encombrer.
liaan, soutenir un siege. Het
dekken ,
Belemmering, vr. action d'obstruer, obstruct.
couvrir le siege.
tion ,
ernitéchement, M. - der fpraak,
b. n.
Belegen, verl, deelw. van Beliggen.
difficultd de parlor,
hinderpaal , ob•
suet versch , dat gelegen heeic, rassis, e.
static,
doorpuin,encombrement , en.
— bier, de la biere vieille, de la bihre
Belenden, o. w. (ik belendde, heb belend ),
rassise. — brood, -du pain rassis.
aanpalen, dire contigu , e, aboutir. Alija
Belegeraar, m. :In des assidgeants. De behuis belend aan het uwe, ma maison est
legeraars, les assidgeants.
contigue el la vetre. &lend , contign,e,
Belegeren , h. w (ik belegercle heb bele •
attenant , e.
gerd),
zich voor eene clad legeren, om deDe
belegerBelending,
vr. contiguite, f. avoisinement,
zelve in te nemen, assidger.
m. De — van een huis, les tenants et
den deden verfcheidene uitvallen , les asles aboutissants d'une maison.
sieges firent plusieurs sorties ; fig. De
vorilen worden fteeds door eenen clrom van Belet , o. verhindering , empéchement,
—, inzond. verhinderingom bezoek te onc.
vleijers belegerd (omringd), les princes
vangen, als: Heeft Mevrouw ook—? Ma.
tont toujours entoures d'une fouls defies'.
dame est.elle visible? tic heb
, je no
tours. Hij wordt dagelijks door zijnefchuldpuffs
you: (le, la ,etc.) recevoir. lealand.
eirchers belegerd, ses crdanciers Passiê— geven, dire , ou faire dire a q. q.
gent tour les jour:.
green Ile pent le recevoir. — laten vraBelegering, yr. het belegeren, action d'as- j
gen, faire demander ci la visite de q.
beleg, siege,
sidger,, f.
q. pout etre recue.
Beleggen, b. w. (lie belegde en beleide, heb
belegd en beleid), door jets op te leggen ± beletfel, o. hinderpaal, empechement, obstack, tn.
bedekken, couvrir. De tafel met papier
Be.
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Beletten, b. w. (ik belette , heb beset), empe,
sir ,
m. volonte,f Indien het nw —
cher. 1k zal het hem wel , je Pempiche. J
is, zal ik er heen gaan, si c'est yotre plai.
raj bien.
sir, j'y irai. Naar uw
comme vous
Besetting, yr. empiehement ,
voulez. Naar —, a volonte.
Beleven b. w. (ik beleefde, heb beleefd), Believer, in. celui qui complait, etc. zie
tot een zeker tijdperk leven, vivre fitsBelieven.
qu'a. Wie zal den algemeenen vrede — ?qui Believing , yr. action de plai re , etc. zie
est ce qui vivrajusqu'a lapaix generale ?
lieven.
Zoo wij het —, si nous virons darts ce Beligchamen, b. w. (ik beligchaamde , heb
temps-la; —, van dear: ondervinden , zien
betigchaamd), met een ligctmam voorzien ,
gebeuren. Dit heb ik nooitbeleefd , je n'ai i een ligchaam toefchrijven , corporifier.
jamais de Ina vie vu une pareille chose. Belijden , b. w. (ik beleed, heb beleden),
bekennen, confesser, avower. De waar-.
lk hoop bet niet te
je n'esphre pas
voir cela en ma vie. 1k heb al wac beheid
confesser la ',kite.
aankleven
vu arriver beaucoup.
leefd,
en erkennen, confessor, faire une profesEij beleeft vreugde aan zijne kinderen, ses
sion publique, professor. Lhristus
enfants lui donnent de la satisfaction.
confesser jeans-Christ. De christelijke
godsdienst
professer la religion chreZie ook Beleefd.
Belezen, b. w. (ik belas, heb belezen), een I tienne. Zich — met jets (zich behelpen),
bezweringsvoorschrift over iemand lezen,
s'accommoder de q. ch.
conjurer, exorciser, en faisant lecture Belijdenis, yr. geloofsverklaring, confession
tie certaives formules. —, door het lezen
gedaan ? a-t-il
de fol. Heefc hij zijne
van tooverformulieren betooveren ,enchanfait sa profession, confession, de foi?
ter , charmer , esorceler,, par la lecture
liugsburgfche—, la confession d'alugsbourg.
de certaines formules ; van daar fig. oy erre— geloofsaankleving. Hij is niet van die
—, it n'est pas de cette eglise.
den , persuader, engager. iemand tot
jets —, engager q. q. a ch.
Belijder, m. Belijderes, y r. celui ou cello
Belezen, b. n. veel gelezen hebbende, qui a
qui fait profession d'une religion, qui
Een
de la lecture, qui a beaucoup
confesse q. q.
zeer —man, un homme dizine grande lecture. Belijmen , b. w. (ik belijmde, heb belijmd) ,
Belezenheid, Yr. kennis van boeken, lecture.
met lijm bestrijken, enduire de colle, coller.
it a beaucoup tie lec. Belijnen , b. w. (ik belijude, heb belijnd),
Hij heefc veel
met eene lijn metselen enligner.
Lure. —, van de oude schrijvers, drudiBelikken , b. w. (ik belikte , heb belikt), rood:ion; zie Belezen.
om likken, lecher.
Belezer, tn. betoovenaar, duivelbezweerder ,
cetui qui persuade, enchanteur, exor, o. w. (ik beide , heb gebeld), schellen, aan de bel trekken , sonner, tirer la
ciste.
sonnette. —, b. w. door bellen roepen ,
Belezing, vr. betoovering , enchantement,exale: Zijne bedienden , sonner ses gees.
orcisme, m. persuasion.
Belgen, (zich) wederk. w. (ik belgde mij, Relletje , o. zie Bel.
dpion,celui qui epic ,guetteur.
heb mij gebelgd), over sets ontevreden wor- Beloerder,,
den, se filcher, prendre en mauyaise Belocren, b. w. (ik beloerde, heb beloerd),
befpieden , epier, guetter.
part. Zich eener zaak —, se filcher de
Beloering , yr. action d'epier.
q. ch. Belg u daarover niet , ne vous
chez pas de cela. —, b. w. (met den 3. Belofte yr. toezegging , promesse. Eene
une promesse par ecrit.
fchriftelijke
pers.) ontevreden maken, ddplaire. Het
Zijne
breken , fausser sa promesse.
beige u niet ne vous deplaise , ne vow
Zijne — hoeden , tenir ,garder sa promesen deplaise, ne trouvez pas mauvais.
voldoen, beantwoorden,
Belaing,vr. action de se filcher, de deplaisse. Aan zijne
satisfaire a sa promesse. Zijne — (belof.
re.—, oploopendheid , toorn, colére.
remplir
sa promesse, ses
vervullen
,
ten)
emportd,
Belgziek, b. n. die zich ligt belgt,
promesses Flij is getrouw aan zijne belofe, passionne, e.
te , it est fidele ei sa promesse, en :es
Belgziekte , Belgzucht , vr. esprit emportd,tn.
maakt schuld, Belof.
promesses; fpr. w.
Belhamel , m. een hamel, ram, met eene bel , die
ten waken schuld , chose promise , chose
tot geleide der kudde client, clocheman,bedue ; parole vent feu; ce n'est pas tout
Tier quiperte un grelot pour conduire le
de promettre, 11 faut tenir.
troupeau; fig. aanvoerder van muicelingen,
chef d'une bande , d'une faction, d'un Beioftenis , zie Belofte.
parts ; fig. arc-boutaut, boute-feu. De Belogen, y eti. deelw. van Beliegen.
zijn , conduire la bande, mener le; Beloken , (yeti. deelw. van het veroud. Beluiken.) —, b. n. geiloten , ferme , e. —,
branle.
betrokken, ass : Hij zag er
nit, i l aw. (ik beloog heb beiogen),
Beliegen,
voit Pair triste. —, even voorbij, als: —
logentaal over iemand voeren, calomnier.
parchen, aprhs piques.
Belieger, m. calomniateur.
Belommeren , b. w. (ik belommerde, heb belieliep , v. t. zie Beloopen.
lommerd,)overfchaduwen, ombrager,, faiBelieven, o. w. (met Hebben), behagen,
re de l'ombre, donner de l'embre.
tdchoit
laire. Hij trachtte haar te
de lui plaice. Als het n beliefs, s'il Belommering, yr. action d'ombrager.
vous plait. Wat belieft u ? (in den ge- Belonken, b. w. (ik belonkte, heb belonkt) ,
lonkende begluren, lorgner.
meenz. fpreektr. Wat beliefc ?) plait-il?
bij verkorting voor: Quo vousplait-i1?—, Beloofster, yr. cello qui promet , promettense.
te wille zijn, naar iemands believen handelen, complaire , faire plaisir. lk wil u Beloog, verl. t. tie Beliegen.
Beloonen
, boy . (ik beloonde ,heb beloond),
vous
complaiveuxbien
je
daarin wel
vergelden, recompenser, remunerer; fpr.
re en cola, je veux bien vous faire ce
w. de deugd beloont zich zelve, zie Deugd.
plaisir-la.
Hij wend voor zijne dienften beloond, on a
pelieven, o. welgevallen , goedvinden, plat»
re.
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sensble qu'il a perdu sa trakwijt is,
recomPena set services. Het beloont de
montane. -, weet, als : Hij heeft er geen
melte niet, it ne vaut pas la peine;
- van, it n'en est nullement touché. Zon.
fig. flraffen. Zijne ontrouw word hem be.
loond, Hij went voor zijne ontrouw be.
der -, (onbezonnen,) a Pitourdi.
b.
bond , it a ete recompense de sa perfidie. Belust, (verl. deelw. van Belusten ,)
n. begeerig, naar eenige bijzondere fpijze ,
Belooning, y r. het beloonen , action de rdinzond.
van
zwange.
hetgene
zie
Beloonen,
ayant
envie
de.
-,
,
etc.
compenser,
re vrouwen ,ayant I'envie de femme Bros.
waarmede men iemand beloont, recompense, zie Belustheid.
se, remuneration. - of vereering , die
men geeft aan hem , wiens werk het be- Belusten, o. w. (het belnstte, heeft belust),
(in den gemeenz. fpreektr. in fommige firekroonde het meeste evenaart, accessit
ken, voor :) benieuwen, als : Hec zal mij
Belooner, m. Beloonfter yr. celui ou celle
eens —, of het zoo is, je sus's curieux
qui recompense.
de savoir s'il soft ainsi.
Beloop o. de gang of wijze van jets , courant,
c'est le courant Belustheid, y r. driftige begeerte naar eenige
tn. Gat is 's werelds
inzond. van
laten,
bijzondere fpijs , envie.
du monde. Eene zaak op haar
zwangere vrouwen , pica , tn. malacie, f.
laisser sine chose aller son train. -, ui.
AANM. Pica beteekent meet bijzonderlijk
terlijke vorm, forme ,. f. contour, m.
(!en trek naar oneetbare dingen , zoo als
inzonderheid van eer, fchip, model , naar
kalk , enz , bij zwangere vrouwen , en bij
hetwelk een Ichip moet gebuuwd worden
Dit fchip heeft een
meisjes die de bleekzucht hebben; malacie
gabari ou gabarit,
ce vaisseau est d'un bon Babais de trek van zwangere vrouwen naar foragoed
somme, f.
mige ongewone fpijzcn.
, bedrag, montant ,
ri.
le
montant,
la
Bemagtigen
, b. w. (ik bemagtigde, heb be.
Het — eener rekening ,
magtigd), vermeesteren , met kracht van
somme d'un comp:e , d'un memoire.
wapenen in bezic nemen , conqudrir,prenBeloopen , b. w. (ik beliep , heb beloopen) ,
dre. Eene ftad -,prendre sine vine, s'em.
loopende bereiken, atteindre , joindre en
parer d'une ville; fig Eene diepe zwaarcourant , attraper. lk zou hem niet weje ne saurois l'attraper ; fig.
moedigheid had hem bemagtigd , fine profonten te
de mdlancolie s'etoit emparde de son ame.
en fpreekw. Ik kan hem wel met een' nat, (hij is niet vet af,) je sate .. Bernagtiging, vr. action de conquerir, de
ten vinger
roil le trouver facilement , sl n'est pas
?rendre , conquete , prise. De — eener
vesting , in prise . d'une place forte,
loin d'ici. - onverwachts overvallen , stir.
d'une forteresse , f. emparernent, m.
venir. Toen wij vertrekken wilden, beliep
ons ecn f/orm , of (en wet meestal :) wer- Bemannen 9 b. w. (ik bemande , heb bemand),
comme nous
met manfchap voorzien. Een fchip
ensden wij door eenen dorm
mariner, armer an vaisseau.
itions prets a partir,, it survint us ora.
ge, nous fumes surpris par tine
Betnanning, vr. action d'emmariner,, f.
mement,
re. , loopende verrigten, als: 1k heb nog
veel te , j'ai encore beaucoup de con, Bemantelen, b. w. (ik bemantelde , heb be.
o w. (met Hebben)
manceld), met eenen mantel omhangen,
missions a faire.
couvrir d'un manteau; fig. bewimpelen ,
eene zekere fom uitmaken, rnonter ,se monpallier, colorer, voiler. Eene zaak -,
ter a. De fom bedroeg honderd gulden,
la somme monta, se manta a cent florins.
masquer, pallier une affaire. —, (in tie
Hoe veel zal der -4 a combien se tnontekrijgsk.) met eenen walontgeven, entourer
d'un rempart.
ra-t-il?
Beloven, b. w. (ik beloofde, heb beloofd), Bemanteling, yr. fig. bewimpeling, action de
toezeggen , prornettre. Het beloofde land,
pallier, etc. palliation -, (in de krijgsk.)
la terra promise ; fpr. w. Gouden Bergen
action d'entourer d'un rempart.
promettre monts et merveilles. Door Bemasten, b. w, (ik bemastte , heb bemast) ,
veel - en weinig te geven, doen de grooten
maser.
de kleinen in vreugde leven , Veel - en Bemasting, y r. action de meter.
weinig geven , doet de kinderen in vreugde Bemerken , b. w. (ik bemerkte , heb bemerkt),
leven, promesse de grand n'est pas herigewaar worden , befpeuren, appercevoir,
doen verwachten, faire esperer.
sage.
remarquer , observer. lk heb op mijne
Een veel belovend jongeling, un jeune hornreis bemerkt, j'ai observe dans mon voyatne de belle esperance.
ge. Hij geefr zich vele moeite, om bemerkt te worden, it se donne beaucoup de
Belover,, rn. cetui qui promet, prometteur.
yr. action de promettre,promesse.
peinc pour etre remarque.
Beloving,
Belroos, yr. zekere ontIleking in het aange- Bemerking , o. het bemerken , action d'apzigt, drysipele ou eresipele, m.
percevoir, de remarquer,d'observer. -,
Belt , yr. hoop, tas, monceau,
aanmerking, observation, remarque ,
Beluiden, Beluijen, b. w. (ik beluidde, en Bemesten, b. w. (ik bemestte , heb bearest),
beluide , heb beluid) , luiden over iemand bij
met mest voorzien, futner,, engraisser.
zijn overlijden (elders Overluiden genoemd ,)
Eenen akker -, fumer an champ. Het
of, bij zijne begravenis, sonner la cloche
land -, engraisser la terre.
a la mart, ou a l'enterrement de q. q.
Bemesting, , yr. het bemesten, action de fug.
Beluiken, zie Beloken.
mer , d'engraisser.
espion qui est aux ecoutes. Bemiddelaar,, yr. mddiateur, entremetteur.
Beluisteraar,,
Beluisteren , b. w. (ik beluisterde, heb be, fcheidsman, arbitre.
luisterd) , door luisteren trachten te verne- Bemiddelaarfter, yr. mediatrice.
men, ecouter; etre aux dcoutes. Spreek Bemiddeld , (verl. deelw. van Bemiddelen.)
niet zoo hard, men beluistert ons, ne par-, b n. met middelen (tijdelijk vermogen)
lez pas si haat, on nous &owe.
voorzien, aise e, a son aise. Het is een
action
d'être
aux
dcoutes.
Beluistering , Yr.
- man, c'est sin homme aise. Hij is niec
Belul, o. (gemeen w., elders Benul ,) be..
rijk , maar hij is -, (kan goed leven ,)
fef, bevatting. Het is, als of hij zijn
n'est pas riche, mais ii est a son aise.
Be-
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Bemiddelen, b. w. (ik bemiddelde, heb be . t q. q. zie ook Belappen, Beftoppen, Bee
middeld) , eenen middelweg tot bijlegging
waslchen.
van een gefchil aanwijzen accommoder, Benaaraigen, b. w. (ik benaarftigde, heb befaire
terminer Paimable, concilier.
f
naarftigd) , zich naarftig toeleggen op lets,
Bertiddeling, yr. tusschenkomst, mediation,
alt: De letteroefeningen
s'appliquer
entremise. 1k heb mij van zijne bediend,
avec ardeur a la litter-awe. Zich —,
je me suit servi de son entremise.
(bevlijtigen,) s'e vertuer.
Beminde, tn. en vr. vliefde, minnaar of Benaar,
tger, tn. cello qui s'applique or; s eminnares, arnant,, m. atnante
vertue.
bienaime, bien atmee. —, van get roetwde Benaarftiging, yr. application.
lieden, man of vrouw , als: Hoe vaart Benaarftigfter, vr. toile qui s'applique ou
uwe —? uw —? comment se porte votre
s9dvertne.
femme ? votre marl? Mijne gebiedenis Benaasten , b. w. (ik benaascte , heb benaast),
aan uwe— , faites mes compliments a yezie Naasten.
tre femme.
Benaasting, zie Naasting.
Beminnaaar, tn. Beminnares, yr. liefhebfter, Benaauwd,
deelw. van Benaanwen.)—,
qui aime q. ch., amateur, anzatrice.
b. n. eng, beklemd, êtroir, e, serre, e.
Een
Zie de AANM. op Liefhebber.
vertrek , une chambre qui n'a
bijw. d'une
Beminnelijk, o. aimable.
point
— van borst zijn, eene be.
maniire aimable.
naauwde borst hebben, avoir
poitrine
Betninnelijkhied, yr. amabilite.
oppresses; fig. bevreesd, beangst saisi, e,
Bentinnen , b. w. (ik beminde, heb bemind),
de crainte. Hij is voor Diets
ne
lief hebben , aimer,, cherir. Zlj — elkan.
craint rien.
maken , faire pear. Rea
der reederiijk, ilt s'aiment tendrement.
geweten, tine conscience a/armee. —,
liefhebberij hebben voor lets , aimer a;
voor benaauwend , verftikkend els : Re.
Pre amateur de. flij beniint het lezen,
ne benaanwde warrnte , une cha'leuretouf.
fence.
it aimee a lire ence. —,
bijw. alt: Het is — warm, it
Beminnenswaardig, b. n. aimable, digne fait une chaleur etouffante.
dêtre
ainid.
'
Benaauwdheid, vr. bekiemdheid, oppression.
— vrees, crainte.
, verlegenheid, angst,
B e mi nn en swaar digheid , yr . a mabiliti .
Bemoedigen, b. w. (ik bemoedigde, heb beditresse
transe, f, e
toufement,
m. De
moedigd), iemand tot jets aanmoedigen,
benaauwdheden des doods, les transes de
encourager.
la mort.
Bemoediging, vr. aanmoediging, encourage- Benaauwen, b. w. (ik benaauvvde, heb be.
t, m.
meet,
naauwd), fig. in nood en lijden brengen,
Bemodderen , b. w. (ik bemodderde , heb beopprimer, oppressor , reduire a Petroit.
Zich om eens antlers wil—, se mettre dans
modderd) , beflijken , trotter, souiller de
I'embarras pour tin autre.
bone.
Bemoddering, vr. action de trotter, de . Benaauwer, m. celui qui opprime, etc. zie
souiller de bone.
Benaauwen.
Bemoeial, m. bedrilal , factoton , factotum. Benaauwing, vr. oppression.
Bemoeijen, (zich) wederk. w. (ik bemoeide Benadeelen, (ik benadeelde heb benadeeld),
mij, heb mij bemoeid), zich inlaten met
iemand of zich zeiven nadeel
toebrengen,
'
jets, se reeler, s'ingerer. Hij bemoeit
prejudicier, mefaire. Het was zijn voor.
zich met silos, it s'ingere de taut.
netnen hem te
c'etoit son dessein de
mui mefaire. Het al te harde werk bona.
Bemoeijing, vr. (zonder meerv.) het bemoeideelt de gezondheid , rexces du travail
jen, actionde se miler, de s'inge'rer.
prefudicie a /a sante. lemaud in zijn
met een meerv. thans dikwijls in navolging
van het Hoogd. Betniihung, in gebru'k
good, in zijne eer
prdjudicier aux
voor: Inspaening, poging , effort ,
biens , a la reputation de q. q.
peine, f.
ij word rijkelijk voor zijne be- Benadeeler, m. celui qui conic, prójudicie.
moeijingen beloond, i1 a std richement Benadeeling, yr. bet benadeelen , action de
pays pour sa peine.
nuire , de prefudicier.
nadeel; desaBemoelicuis, zie Betnoeijing.
vantage, dommage,prejudice , tort, m.
B enadeetaer, vr. cellequi nuit,prejudicie.
, m. benzol.
13emoi
liemolaeutel, in. clef de beim:, f.
Benaderen, b. w. (ik nenaderde, hen bena.
(ik bemorste , heb bemorst),
Bemorfen , b,
derd), naasten , inzond. (in de regtsgel.)
veil maken , satir,souiller, barbouiller.
een verkocht erfdeel tegen opbrengst van
deelw. van het ongebr. Be .verkoopprijs, aanvaatden, retraire,reven.
Bemost,
b.
n,
met
mosfen , met mos bedekken),
diquer. Volgens de voorwaard.en van het
koopverdrag heeft hij het regc , om dit
mos begroeid , convert, e, de mousse,
moussu, e. Een bemoste fteen, sine piergoad te —, les clauses du contras de vonto lui donnent le droit de retraire colonds.
re mo,ssue.
b.
w.
(ik
bemuurde
,hebbemeurd),
Benadering,
vr. (in de regtsgel.) geregtelijke
Bemuren ,
wedereifching , revendication , f. re.
met eon' muur offigeven, entourer d'une
muraille , d'an mur, de murailles , de
trait , en.
murs. Eeue bemuurde Clad, une villa Benam, verl. t. zie Benemen.
Benamen, zie Benoemen.
muree.
Ben, z perf. van den teg. t. der aaut. w. Renaming, yr. het benoemen, action de no.
miner , de dinominer, denomination. —,
Zij n .
zie
gegeven naam, denomination.
Ben, yr. mans!, korf, panier , m.
Benaaijen , b. w. (ik benaaide, heb benaaid), Renard , ( y ed. deelw, van het min gebr. Be.
Darren.) —, b. n. verlegen, embarras.
behoorlijk n.aijen coudre. [Mt kleed is
se, e.
wel benaaid, cette robe est bless conhetgene voor iemand ge- Benarclheid, yr. verlegenlaeid, perpkxite, f.
sue partout.
naaid moet worden, teezorgen , alt: Iernand
embarras, nt.
—, se charger de I'entretien du lingo do Benarren, Is. w. (ik benarde, heb benard),
ver'
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sent Pentendement ; les passions °gets.
verlegen maken, embarrasser, inguieter,
quent la raison.
(zeew.) garder.
Betide, y r. verfcheidene tot eenerlei oogmerk Beneveling, yr. action de couvrir de brouillard
, etc. zie Benevelen.— (zeew.) nuabande
,
troupe
,comyerbondene perfonen,
ge,
pagnie; (in eenen kwaden zin,) fam. clique. Ecne
roovers, tone bande de ye- Benevens, zie Neffens.
poort- of boornklokje ' petite cloe
ruiters, paardenvolk , tone Bengel,
leurs. Eene
the qui est tiree pour avertir que les
troupe , sine brigade de cavalerie. Eene
portes d'une ville vont etre fermdes (se
tooneelfpelers tine troupe de comediferment), ou qu'une barque est au point
ens. Eene — (koppel) patrijzen , tone corn.
de partir;
fam. plompe, boerfche joupagnie de perdrix.
gen , lomperd, polisson, lourdaud.
Bendelgaren 0. (zeew.) ficelle, f:
Beneden, voorz. en bijw. onder, omlaag, Bengelen , o. w. (ik bengelde , heb gebengeld), aan den bengel trekken, (zie Ben.
dessous. Dit ftuk lag —, ce morceau d.
gel)sonner la cloche d'uneporte de villa.
inzonderh. in eene lagetort dessous.
re verdieping , en bas. Naar — (of enkel Bengelkruid, o. (in de kruidk.) glaskruid , zekere plant, mercuriale, f.
-) komen, venir en bas. —, in eenen
ruimeren zin, als : Hier —, (in het onder- Benieuwen , o. w. (het henieuwde, heeft benieuwd), 'etre curieux, Buse, de savoir. H ec
maanfche ,) dans ce bar monde, ici-bas
benieuwt mij, of: Het zal mij
of hij
stir la terre; fig. Dat is — mij, (beneden
daar geweest is, (ook : Ile ben benieuwd,
mijne waardigheid,) cela est au dessous
om te weten , of hij daar geweest is ,) fe
de moi. — den wind, (fcheepsw. aan lij ,)
suis fort curieux de savoir s'il y a ate.
sous le vent. — den wind vervallen , tombenijdde , heb benijd),
ber sous le vent. De — zijnde bloemkrans Benijden, b. w.
nijd tegen iemand koesteren , envier. Men
tin de kruidk.), la corolla infere; zie ook
behoorde hem zijn geluk niet te
on ne
de zatnengeft. woorden.
devroit pas lui envier sa bonne fortune.
Benedenbuur, m. voisin qui demeure au
Het is beter benijd dan beklaagd te zijn ,
dessous de q. q. , ou en bas.
it vaut mieux etre envie que lamentd.
Benedenhuis, 0. tegenit. van Bovenhuis , maiBenijdenswaard a Benijdenswaardig,
n.
son d'en bas , f.
gne d'envie.
Benedenkamer, yr. tegenft. van Bovenkatner,,
kamer in de benedenfte verdieping, cham. Benijder, m. envieux.
bre au rez de chaussee , chambre baste. Benijdfler, vr. envieuse.
Benedenlucht , yr. tegenft. van Bovenlucht , la Benijding , yr. envie.
Benijpen, b. w. (ik beneep , heb benepen),
baste region de Pair.
aan lets nijpen , pincer; zie ook Benepen.
Benedenrijn, m. in tegenft. van Bovenrijn , le
Benjuin,
vr. zekere welriekende gom of bars,
bas-Rhin.
(benjoin,
Benedenftad, vr. tegenft. van Bovenftad,vil- Benne, zie Ben , yr.
Benoemen , b. w. (ik benoemde , heb be..
le baste.
noemd), eenen naam geven, nommer,
Benedenfte, b. n. (overt?. trap van Beneden,)
nommer. Nieuwe dingen met nieuwe mele plus bas, la plus basso. De — verdie.
men —, donner de nouvelles denomina.
ping, le rez de chaussee.
tions d de nouvelles choses. —, (in de
Benedijen, b. w. (ik benedijde , heb gebenee
rekenk.) als : Een benoemd (bepalend) gedijd), zegenen, (meest bij Roomsch.kath.),
tal, un nornbre defini.—, tot eene
bec nir. Gebenedijd zij zijn heilige naam ,
diening aanftellen , nommer,designer. Es..
henit soft son nom sacra.
nen erfgenaam —, instituer un hdritier.
moneik , bend.
Benedictijner, 111. en b. n.
Hij word tot commisfaris benoemd, it fut
dictin.
nowise commissaire.
Beneen , zie Beneden.
celui qui nomme.
beneende, het, beneend), Benoemer,,
Beneenen , b. w.
neen zeggen, ontkennen, tegenoverft. van Benoeming yr. benaming ,denomination.—,
aanftelliug, nomination, designation.
Bejaen, vier.
Beneening, yr. ontkenning, negation, negative. Benomen , verl. deelw. van Benemen.
Benoodigtl, ( yeti. deelw. van het thans onge.
Beneep , verl. t. zie Benijpen.
br. Benoodigen.) , b. n. als : Jets (beter
Beneffens, zie Neffens.
noodig) hebben , of : Lem iets
zijn , avoir
Benemen , b. w. (ik benam , heb benomen) ,
ontnemen, priver, titer. lemand het licht besoin de q. q. noodig , necessaire.
la
somme
necessaire.
Iemand
het
leI
De
benoodigde
fom,
—, titer le four a q. q.
y en —, titer la vie a q. q., priver q. q. Benoodigdheid, 'r. necessaire, m.
ten noorden , side la vie. Fernand de gelegeeheid.—, priver Benoorden , voorz. en bij
tu g , e , au nerd de. — de linie, ara nerd
g. q. de l'occasion. Deze rnuur beneemt
de la ligne.
hetgezigt, cette rnuraille empeche /a y es.
Benemer, m. celui qui prive g. q. de q. Benuchteren , b. w. (ik benuehterde , heb benuchterd), nuchter maken, ontnuchteren,
ch., qui bi te q. ch. d q. q.
rendre sobre, disenivrer.
Beneming , vie action d'dter,, de priver.
n. Benuchtering, yr. action de rendre sabre,
Benepen, verl. deelw, van Benijpen.
drat de celui qui est desenivre.
verlegen, benaauwd , embarrasse, e. zijn,
Benzoin, zie Benjuin.
(zeew.) echouer.
Benepenheid, vr. benaauwdheid , verlegenheid, Beoefenaar, m. celui qui itudie ou exere6
q. ch.
embarras, 7B.
Benevelen , b, w. (ik benevelde , heb bane. Beoefenen, b. w. (ik beoefende , heb beoefend), aanleeren etudier. De gefchiedenis
veld) , met eenen nevel bedekken , (in de•
etudier l'histoire. —, uitoefenen
zenzin enkel Nebr. in het verl.
professer,,exercer ; van daar : (in de wick.)
Rene benevelde incise, un air convert de
De
beoefenende
meetkunde , werkdadige
deguibrouillard; fig. De waarheid
meetkunde , in tegenft. van befaonwencle ,)
(bedwelser la veriti. Dc driften
geometric pratigue.
men) het verltand, les passions obseurcisBe.
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Beoefen ing, yr. etude, f. exereice , m.
Zij bepeln qt die zaak, elle reflichit sur
Beoli
en , b. w. (ik beoliede, heb beolied),
medite.
cette affairs,
met olie befmeren, huiler.
Bepeinzing, yr. meditation; fig. runoinaBeoogen, b. w. (ik beoogde, heb beoogd),
tion.
mikken, viser,, mirer ; fig. bedoelen, als: Bepekken, b. w. (ik bepeltte , heb bepekt),
Wat beoogt gii daarmede ? quel est votre
bepikken , met pik beftrijken, enduire de
but avec vela?
poix , poisser. De boritelmaker bepekt
Beooging, vr.action de viser,, de mirer,,f.;
zijne varkensborflels , le vergettier poisse
fig. but. m.
ses soies.
Beoordeelaar, m fuge , critique , censeur.
Bepennen, b. w. (ik bepende, heb bepend),
Beoordeelen, b. w. (ik beoordeelde, h5b bemet pennen voorzien (bij orgel- en klaviera
oordeeld), juger, critiquer.
makers ,) emplun'er.
Beoordeeling, yr. critique.
Beperken, b. w. (ik beperkte, heb beperkt),
Beoorlogen , b. w. (ik beoorloogde, heb
beheinen, bepalen , environner de haies ,
brero rlenogd),
g
a q. q.
de sours,
yo
de fosses , clorre ;fig. limiter,
den
aandoen,faire la
en
oorlog
borner.
Een beperkt verstand hebben ,
Beoorloging Yr. action de faire la guerre.
avoir l'esprit borne, etre borne, e.
Beoosten, voorz. en bijw. ten oosten, situd, Beperker, m. celui qui environne de
e a Pest, a l'orient de. — Vlaanderen, a
haies , zie Beperken.
Pest de Flandres.
Beperking , vr. action d'environnerde
Bepaald, (verl. deelw. van Bepalen.) —, b.
haies, etc. zie Beperken; fig. limitation.
n. fixe , fixe , e , arrete , e , borne, e , Bepikken , b. w. (ik bepikte , heb bepikt),
strict, e. Een bepaalde (gezette) prijs,
zie Bepekken.
un prix fixe. Eene uitdrukking in den be- Bepisfen, b. w. (ik bepiste, heb bepist),
paalden zm nemen,prendre un terme dans
(laag woord,) bewateren, pisser dessus.
le sens strict.
Bepiakken , b. w. (ik beplakte, heb beplakt),
Bepaaldelijk , bijw. flellig , determinement.
coller dessus.
duidelijk , distinctement. —, met na- Beplakker, m. celui qui colle dessus.
ftiptelijk , stricte- Beplakking , yr. action de coller dessus.
me, nommement.
went.
Beplakfel, o. ce quo Pon colle dessus.
Bepaarlen, b. w. (ik bepaarlde, heb be. neplaktter, yr. cello qui colle dessus.
paarld), met paarlen verfieren, orner de Beplanken , b. w. (ik beplankte
heb be•
perles. Bepaarld , (in de blazoenk.)per/d ,
planks), met planken bedekken , planchd.
e. Bepaarlde kroon , couronne perlee.
ier,, couvrir ou border de planches.
Bepalen, b. w. (ik bepaalde, heb bepaald), Beplanking, yr. action de plancheier.
met palenomzetten, separer par des pieux, Beplanten , b. iv, (tk bepiantte , heb beplant),
entourer de pieux; fig. matigen, beper- met plantgewasfen Noorzien , pourvoir de
ken, als : Zijne wenfchen
, borner ses
plantes ; fig. Een met gefchut beplant
Zich bij jets
se borner a;
week , un bastion pourvu de canons. Zie
ook : adopter : men zie het voorbeeld op
de AANM. op Poten.
Beproeven. Dit rijk is bepaald ten westen , Beplanting , Yr. action de pourvoir de plan.
ce royaume est borne a Pouest , a l'occites ,plantation,f.—, plantaadje, plantadent. —, ituiten, als : De rivier bepaalde
ge , ns.
hare overwinningen , la riviere fit fin a Beplanter, m. celui qui plante des arbres, etc.
ses conquetes. —, vast ilellen, nommer, Bepleisteren, b. w. (ik bepleisterde, heb befixer,,limiter constituer. Zijn aanzien is
pleisterd), met pleiflers beleggen, (bij
zeer bepaald, son autorite est fort liwondh.) couvrir d'empidtres. Een bemitee. De prijs is bepaald, le prix est
pleisterd gezigt, un visage couvert d'emEene jaarwedde
constituer sine
pldtres. —, met pleisterkalk bedekken ,
pension. —, volledig vooritellen, als: Den
crepir,, pldtrer , rava g er; fig. bewimpezin van een woord
difinir la signifilen, pallier.
cation d'un mot. —, (in de fpraakk.) on- liepleistering , y r. action de pldtrer ,
derfcheiden, bijzonderlijk aanduiden , als:
ration, f. crepissure f., crepissement ,
Het bepaleud of niet bepaleud lidwoord,
ravalement ,
' opleggen vats eene
, het
Particle defini ou indefini. De juiste be.
pleister, (bij de wondh,) emplastration.
teekenis van een woord
determiner un Bepleiten ,
(ik bepleitte heb bepleit),
snot.
(zeew.) als: Het oosten , wesmet pleiten verdedigen, of aanvallen, plaiten, zuiden en noorden
s'orienter.
der; fig. verdedigen in het algerneen , als:
Bepalend, (tegenw. deelw. zie Bepalen )
Hij bepleit zijne zaak meesterlijk, it plaib. n. vastftellend, fixatif, l y e.
de sa cause fort biers.
Bepaler, m. celui qui separe par des fiepleiting , Yr. action de plaider, f.plaidopieux, etc. zie Bepalen.
yer,
pleithandel, procedure.
Bepaling, vr. action de separer par des Beploegbaar, b. n. labourable, arable.
pieux , separation par des pieux.
Beploegen, b. vs. (ik beploegde , heb be.
mitation, definition; zie Bepalen.
(in
F loegd) , met den ploeg, bearbeid.en, lade wijsb.) determination.
Dourer; labourer avec la cizarrue. Gij
Beparelen, b. w. (ik beparelde heb bemoet dezen akker niet onsfpitten , maar
pare1,1), zie Bepaarlen.
denzelven , it fans labourer cette terBepeilen, b. w. (ik bepeilde , heb bepeild),
re avec la charrife et pas avec la beche.
zie Pellets.
Beploeging , yr. action de labourer avec la
Bepeinzen, b. w. (ik bepeinsde, heb be.
clzarrue.
peinsd), met veel aandacht overdenken Bepoten , b. w.
berootte, heb bepoot),
mediter q. eh " refleclzir q. ch, ruminer
door poten jets vullen , als : g enera akker
stir q. ch., penser et repens.lr b upc
met bconen —, planter de,c. feves dans an
la iVlio digeeer dans son. esprit.
champ, sine :erre, Zie de A,‘Nra. op 'oten.
neeft phi onderwerp lints Ling bepcinsd, ill ,epoting', vs. act:* rn de planter, etc. zie
y a ;oIveinns Nail ruf xne ce dessein.
Bepoten.
Be.
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Beredderen , b. w. (ik beredderde, heb beBepraat fter , yr, celle qui persuade.
redderd) , in orde fchikken , beflieren , conBepraten , b. w. (ik bepraatte , he!) bepraat) ,
duire. 1k zal die zaak wel
je condui-.
van iernand of iets praten , parler de q. q. ou
raj bien cette affaire.
de q. c/a. Zij bepraat iedereen , elleparle da
zullen die zaak heden a. Bereddering, yr. action de conduire.
tout le monde.
vond
, nous discuterons eette affaire Bereden , verl. deelw. van Berijden.
ce soir; fig. overhalen door prawn, per- Bereed, verl. t. zie Berijden.
suader,, gagner par des paroles. Ik zal g eregenen, b. w. (enkel gebr. in het verh
deelw.) Beregend zijn of worden , etre
hem er wel toe —, je saurai bien lui
, e, de la pluie.
persuader cela. Iemand — (omkoopen),
Beregt, zie Berigt.
(in eenen kwaden zin), aposter.
Beprater, m.celui qui discute ,qui persuade. Beregten , b. w. (ik beregtte , heb beregt),
winkelwaren aan den kooper afleveren, sera.a.
Beperrastuings ,v r. discussion. — , aanrading
vir les chalands dans une boutique. —,
persuasion.
(bij de Roomsch-kathol.) als : Eenen zieBeproeffter, yr. celle qui essaie, iprouve.
..
ken
— , donner le viatique a tin malade.
Beproeven , b. w. (ik beproefde, heb be
proefd), de proef van jets nemen, eprou- Beregter, m. celui qui sort les chalands
dans une boutique.
ver, essayer, faire unessai, une epreuve.
Na onderfcheidene vakken van fchilderkunst Beregting, vr. action de servir les chetlands dans une boutique. —, action de
beproefd te hebben, bepaalde hij zich tot
donner le viatique a un malade.
het landfchap, apras avoir essaye plusieurs genres de peinture ,i1 adopta le Bereiden, b. w. (ik bereidde , heb bereid),
gereed maken , preparer, appreter. Een
paysage ; fig. onderzoeken, eprouver. Een
middagmaal
appreter en diman van eene beproefde trouw, tin homme
nor. Een g9neesmiddel
preparer sine
d'une fidelite eprouvee.
Den
maaltijd
,
medicine.
de
fpijzen, kleu.
uve
.
i qui essaie, ep ro
Beproever, m. cel u,
ren , huiden hoeden—, appreter le diner,
Beproeving, y r. epreuve.
les viandes , les couleurs , les cuirs, les
Beraad, o. overleg , overweging, consichapeaux. Laken —, (de wol van laken opderation, deliberation, f Oat vereischt
cela
isdrite
une
longue
conside•
krasfen
Jerplaigner le drap. Eene bereide
rijp
ho 1koehuid , de la vache paree. Pennen
ration. In — houden of nemen , prendre
lander des plumes. Hoot, fleen, metaal —,
du temps pour se rdsoudre ; fig. prendre
degauchir
une
place
de
(gelijk
mak.en
,)
y
r
is
tijd
van
—,
it
des lettres d'avis. g
bois ,etc. Zich — tot eene algemeene biecht,
a four d'avis. ik heb mijn — bij mij , raj
tot een gevecht , tot eene reis , se preparer
pris ma resolution. In — flaan , etre irtine confession generale , a un combat,
resolu, e.
se disposer tin voyage. Zich — om fchaatfen
Beraadflagen , o. w. (ik beraadflaagcle , heb
te rijden, te paard te rijden, op het too.
wederk.w, over.
beraadflaagd), en Lich
neel te verfchijnen , s'appreter pour aller
wegen, overleggen , consulter , ddliberer,
patiner,
pour monter a cheval, pour pa•
discuter, concerter.
roitre en scene ; (AANn‘r. de laatfte voorBeraadflager, m. celui qui consulte, etc.
beelden zien op het aandoen der fchaatfen,
Beraaciflaging , vr. gemeenfchappelijk overleg,
der fporen , en hetgene verder tot het paardraadpleging , deliberation, consultation.
rijden dienaig is , der tooneelkleeding , enz.
Beraamfter, y r. cello qui projette.
Appreter, namclijk, heefc meer betrekking
Berad , b. n. (van rijcuigen en raderen, weiop werktuigelijke bereiding. Preparer wil
nig gebruik.) als : Een berad rijtuig, (waar.
liefst voor eene verftandelijke inordebrenvan de fchorheid der asfen en naaf af is ,)
ging gebruikt worden. (Zie ook deze twee
rine voiture qui va bien.
woorden in het Franfche Deel); van hier :
Beraden, (zich) b. w. (ik beried mij , heb
Bereid,
verl. d. en b. n, gereed , prat, e,
mij beraden) , jets in beraad, in overweging
dispose , e, prepare, e, ti q. ch. Ik ben
nemen, prendre en consideration , en dibereid om alles te doen , wat u aangeliberation,considerer. Wel of kwalijk
naans zal zijn, je suis pret , e, a faire tout
beraden in Tiets zijn, agir avec on sans
ce
qui vont plaira.
circonspectien. Zich weder —, (van be.
fluit veranderen ,) hier voor zegt men ook Bercider in. celui qui apprete, prepare ;
meest echter in zamenftelling gebr., zie de
dikwijls enkel: Zich —,changer de rdsolu.
zamengellelde woorden.
Lion.
Beradend, (tegcnw. deelw. zie Beraden.) , Bereiding , Bereiderij , vr. preparation ,f.—,
appret , lit - van het leer, corroi, m.
b. n. overwegend, deliberatif, ive.
Berading, yr. overweging , consideration, Nereids, bijw. reeds , deja. Het is — gefchicd
, c'est deja fait.
tielitdration.
Beratnen, b. w. (ik bernamde , heb beraamd) , Bereidiel , o. tout ce qui est deja prepare
(bij
pour servir a queique appret.
ontwerpen , projeter, (jets kwaads) inachiwijnk.) vischlipn, colle de poisson, f.
nor. Hij beraamt (smeedt) Owen ondergang,
Bereidfter, vr. celle qui apprise, qui prdit machine votre perte.
pare.
Beramer, n7. celui qui projette. — van eon
Bereidwillig , b. n. gereed, de bonne volon.
fchelmfluk, niachinateur.
te, dispose e, faire q. ch. —, b ijw.
Beraming , vr. action de projeter, f. provolontiers, de bon gre.
jet, in. — van jets kwaads, machination.
Berberisfe, y r. zekere plant, 011ie- vinette. Bereiclwilligheid , vr. promptitude.
herd, o. enkel gebr. in : Te nerde brengen , Berejdwilliglijk , zie Bereidwillig, bijw.
(opperen ,) alleguer , citer,, produire, Bereik , o. mogelijkheid om te bereiken,por.
tdo,f D at is boven (buiten) mijn , eigenl.
proposer, mettre stir le tapis.
en fig. c'est au dessus de ma portee.
celui qui conduit une afBc-edderaar,
Onder het — van het gefchut, a la portee
faire.
Beredderaerfter, yr. cello qui conduit tilt C i du canon. Onder het — van de item ko.
I men, (zeew,), se ranger a l'honneur.
affairs,
Bev
II. 2.
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Bereiken , b. w. (ik bereikte , heb bereikt) , i ense , montueux , Buse. Een — land , un
pays montagneux, 71n6 province menta=
al reikende bijkomen,atteindre. Ik kan de
gneuse. Ecne bergachtige kust, zinc c5te
bovenfte plank niet —, je ne pais atteinmontueuse.
dre la tablette superieure. Zijn doel —,
atteindre son but. Den top van eenen berg Bergaf, bijw. en descendant la montagne.
—, parvenir au haul ou gagner le haut Bergamot, y r. zekere peer , bergamotte.
d'une montagne ; fig. Hij had naauwelijks Bergamotbootn , m. poirier qui Porte des
bergamottes.
den ouderdom van twintig jaren bereikt, it
avoit a peine atteint l'dge de vingt ans. Bergamotolie , yr. bergamotte.
Tegen den avond bereikten wij de 11-ad, Bergamotpeer, yr. bergamotte.
nors arrivdmes a la villa vers le soir. Bergbewoner, m. montagnard.
Zijn oogmerk —, (Hagen), reussir. —, Bergbewoonfter, yr. tnontagnarde.
inhalers, joindre. Gij bereikt hem niet, Bergblaauw, o. zekere delfsteen, bleu de
montagne, m.
von: ne le joindrez pas.
Bereiking, yr. action d'atteindre. Na de Bergeend, vr. brandgans (in Afrika), tadorne , m.
- van zijn doel, avant atteint son but.
Bereisd, (yea, cleelw. van Bereizen). —, Bergen, b. W. (ik borg, heb geborgen), redden, behouden, sauver. Er zijn flechts weib. n. veel gereisd hebbende, ayant beau •
nigen van het fcheepsvolk geborgen, it n'y
coup voyage, avant parcouru , bien des
a que pen de l'equipage de sauces. —,
pays(op fchepen), ftuwen, serrer. De zeilen—,
Bereizen, b. w. (ik bereisde , heb , bereisd),
serrer les voiles ; fig. Hij heeft zich nog
doorreizen, traverser un pays. Vele lanin tijds geborgen , it l'a echappe belle.
den —, parcourir beaucoup de pays. —,
Hij is geborgen (bezorgd), il jouit trap.
bezoeken , als : De kermisfen — , frequen*
quillement de son Lien ; fig. it pond sur
ter les fozres. Zie ook Bereisd.
ses
oeufs. —. wegleggen , om te bewaren,
Berekenen, b. w. (ik berekende, heb berekend),
serrer. Ilt heb het u gegeven om te —,
begrooten, calculer,, estimer, supputer,
je vous l'ai donne a serrer. Berg u! (maak
ivaluer. De kosten van een gebouw —,
u nit den weg), gate!
supputer les depenses d'un batiment. —,
y r. zeker kruid,persil de mantaBergeppe,
ing brengen , porter en compte.
in rekening
gne, m. dpine-blanche, f.
Berekening, yr. calcul , tn. estimation , f
De — der kosten , la supputation des de- Berger, m. celui qui sauve. —, inzond.
itrandvonder, celui qui sauve un vaispenses. Naar eene losfe —, (ten naasten
seau , on les marchandises &an vaisseau ,
bij,) par appercu.
sauveur de chose: naufragees.
Berennen , b. w. (ik berende , heb berencl) , met
een leger rondom in f luiten , investir,, Mo. Berggeel , o. zekere bergaarde, waarvan men
eene gele verw maakt, ocre , f.
,
quer, environner et enfermer de troupes.
Berenner, in. celui qui investit, bloque, Berggeit, yr. wilde geit, chevre sauvage ,f.
chamois, m.
assieg e .
Berenning , yr. investissement , blocus 4 in. Berggeld , o. zie Bergloon.
Berg, m. mont, m. montagne, f. (AANM. Berggeest , m. fpook , esprit des manes,lutin.
Merk , dat, wanneer de naam eens bergs Berggevaarte , o. la masse immense que presente une fort grande montagne, f.
genoemd wordt, om hem van alle andere te onderfcheiden , men mont zegt. Mon. Bergglas, o. bergkristal, crystal de monta.
gne ou de roche, no.
tagne, dat altijd gevolgd wordt door het
voorzetfel de, is een berg in het alge- Berggod , m. dieu des montagnes.
meen , zonder eenige onderfcheiding of j Berggodin, Yr. deesse des montagnes. —,
bergnimf, oreade.
naam , ale: De berg Vefuvius, le wont
Vefuve. De — Sinai , le mont Sinai ; Berggroen, 0. zekere verw, Vert de montagne,
m.
zie ook Olijfberg. Een ffeile —, ti ne
montagne escarpde. De kruin eens bergs, Berghaan , m. cog des montagnes, coq de
bruyere.
le somnzet, la cime d'une montagne. Ee.
nen — beklimmen , monter une montagne, Berghoen , o. zekere vogel,francolin, on.
Aan
den
Berghouten
, zie Barkhouten.
gagner le leant d'une montagne.
voet des bergs, onder aan den —, au pied Berging-, yr. wegleggen; of redding, action
de serrer. — , inzond. van geitrand fcheeps..
de la montagne. Aan gene zijde der bertoebehooren , enz., sauvetage ou sauvegen, au de.la des mows, des montagnes ;
men zie verder deze woorden in het Fr.
wen t, m.
en Ned. deel; fig. Hij is den — nog nie t Bcrgketen , yr. chaine de montagnes.
te boven , ii n'a pas encore dcarte, sti r. Bergkristal, zie Bergglas.
monte cot obstacle, cette difficultd. Dat Bergland , o. bergachtig land, pays tnontagneux, province montagueuse.
doet de haren te berge rijzen , cola fair
dresser les cheveux. De haren rezen hem Bergloon , in. en 0. salvage, sauvetage,
droit de salvage , M.
te berge bij dit verhaal, ce rdcit fit dres.
ser ses cheveux. De haren rezen hem van 13erglieden, m. meerv. montagnards.
ontffeltenis te berge, ses cheveux se heris. 13ergmuis, yr. souris de montagne.
slrent d'horreur. Het te berge rijzen van Bergniraf, zie Berggodin.
het haar, le herisonnement. fpr. .w. cou. Bergop , bijw. en montant la montagne.
en bergaf gnu, oiler en montant et en
den Bergen belo yen , zie Beloven. Bergen
descendant.
en dalen ontmoeten elkander niet , maar wel
yr. bewaarplaats, lieu destine
Bergplaats,
menfchen, les montagnes ;le se rcncon.
pour serrer T. ch.--, vrijpiaats, asyle, on.
trout , mais les hommes se rencontrent.
Bergrat, Bergrot, yr. marmotte, f. tat de
Berg, in. gcfneden varken , zie Barge
montagne, loir, on.
Bergaarde, vr. esp&:e particulHre de terre quo l'on trance dans quelques mon. Bergfehot, m. bewoner van het noordfclic
sagnes.
bergaehtige gedeelte van Schotland, EC QS..
sois t4lontagncrds,
Bereachtig,-, b. n. vol Bergen , monta,oeux ,
Berg-
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boisetancon, tn. (feheepsw.)
Bergilede , yr. rarnasse,
61,epontille.
Bergfter, vr. celle qui serre
Beriijnschblaanw, o. zekere verw, bleu de
Bergilof, yr. delfilof, mineral,
Prusse, m.
Bergflofgroeve, vr. mine, mini ere.
Beeline, yr. (onduitsch w.) zeker rijtuig,
Bergtop , m. sommet d'une montagne.
berline.
Bergwater, o. eau des montagnes,
Berm ,
Bergwerk , o. bergflofgroeve , mine , f.
(ond. w., in den vestingb.) berme,
Bergwerker, m. mijni,verker, enineur.
espace de quelques pieds de largeur quo
Bergzout, 0. sel gemnse on fossils.
sel
iron reserve entre le pied du rempart et
mineral , m.
l'escarpe du fosse, pour recevoir les terres qui s'eboulent.
Beried, yeti. t. zie Beraden.
Berieken , b. w. (ik berook , heb bcroken), Bernagie, vr. zekere plant , bourrache.
can jets ruiken ,flairer ; fig. onderzoeken, Bernen , zie Barnen.
examiner,,chercher.
twijfelen, douter. Berning, zie Earning.
Beriep , verl, t. zie 13eroeeen.
Bernfteen , zie Barnfteen.
Berig t , a. melding, information, communi- Beroemd , ( yeti. deelw. van 13eroemen.) —
cation, f, avzs ,m. — van lets geven, (beb. n. vermaard , met roem bekleed,fatneux,
rigten ,) informer, avertir, dancer avis,
ease, célebre, illustre, renomme, e.
prevenir.
gevraagdc bedenkingen voor.
(AANM. Deze woorden gebruikt then met
onderfcheid : Fameux, kan men zich door
dragen, rapporter.
Berigter, m. rapporteur.
goede en ficchte dadcn maker/ door de
Berigtgeeffter, yr. rapporteuse.
eerfte maakt men zich beroemd, en door de
Berigtfchrifc,o. lettre d'avis , f. rapport, m.
andere berucht , als; Een
krijgsheld , re•
denaar, un fameux guerrir, orateur.
Berigtfchrijver, m. rapporteur.
Berigtflcr, zie Berigtgeefster.
Eene beroemde ftad, arse ville fameuse.
Berijden , b. w. (ik bereed , heb bereden),
Eene door ftormen beroemde zee , une vier
fameuse en orages. Erostratus bij de Grieop , of langs lets rijden : Een paard —,
=enter on cheval. Eenen weg
pas.
ken verbrandde den tempel van Diana om
zich beroemd to maken, Erostrate chez
ser par un chernin a chews! on en vol.
tore ; fpr. w. Hij berijdt een flecht paard
les Grecs brilla le temple de Diane pour
se rendre- fameux. Celhbre worth meta
met die zaak , it est mal c1 cheval dans
een paard gefchikt maken
cette
door uitaekende talenten, van verftand ,
om gereden te worden , dresser use cheval.
kunde en gegronden goeden naam , als:
Een bereden paard , un cheval dressó, a.
Horatius is — onder de Latijnfche dichters,
chevd. Hij is flecht bereden, (berijdt een
Llorace est celebreentre, parmi, les poe.
Hecht paard,) il est fort vial mantes
tee latins. Illustre is beroemd door verBerijder,, m. iemand die paarden berijdt , pi.
dicnsten , talenten en geboorte, als: Eene
keur, ecuyer,, piqueur, m.
beroemde (doorluchtige) famille, geflacbt,
Berijmen, b. w. (ik berijmde heb berijmd),
tine famille, race, illustre. Hij is van
an rijm brengen , rinser , mettre en rime
beroetnde afkomst , it est la d'un sang il.
ou rimes.
lustre (dit woord wordt van perfonen alleen
qui met en rimes, rinseur.
Berijmer,,
gebezigd). Het openlijk aanzien, hetweik
Berijrning , vs. action de rimer. —, rijmkunst,
men door daden , die door een gelukkig
versification.
f
gevolg vergezeld zijn, en door cent zekere
Berijmfter, yr. cells qui met en tiers.
genegenbeid van het yolk , voor zijnen perfoon verktijgt, maakt renomme, e, als ; Hij
Beni!, Berilfteen, m. beryl on bent!.
was zecr
Beringen, b. w. (ik beringde, heb beringd), met
onder de geleerden , it itoit
eenen ring voorzien; Eene merrie
bon. f)rt renomme parmi lee savants. Een —
cler one cavale.
eenen ringdijk om lets
(vermaard) predikant unpredicateur , mi.
maken, entourer dune digue ; zie Ringdijk.
nistre , renomme.
maken , illustrer,,
Beringing, vr. action d'entourer d'une digue.
faire renommer,, donner du renom, ren•
13erispelijk , b. n. wraakbaar,, blamable, re.
dre illustre Zich — maken, se faire reprehensible.
hijw. d'une maniare
nomnser , se rendre fameux , ease, cele.
usable ou reprehensible.
bre, illustre, (zie de AANM.)
b:jw,
Berispelijkheid , y r. qualite de ce qui est
dune nsaniàre fameuse.
blamable on reprehensible.
Bcroemdheid yr. vermaardheid, renom,
Berispen, b. w. (ik berispte , heb berispt),
cdtaritd.
wraken , blamer, censurer, critiquer ; Beroemen, (zich) b. w. (ik beroemde mij ,
fig. contriller. Hij berispt iedereen, it
heb mij beroerad), roem op lets dragen,
blame on censure tout le monde. Een
se vanter,, se glorifier. Zich op zijnen
fchip
(fcheepsw.) (met den wimpei
rijkdom —, se glorifier de ses richesses;
aisr het zich nict op zijnen post bevindt) ,
Sic oak Bcroemd.
(amber un vaisseau.
Beroep, o. bedrijf, bantering , kostwinning,,
Berisper, m. faiseur de reprimandes, con.
profession, f. métier ,
Hij is een heel.
seur ,critique.Booze —,(bediller Ozoite.
cleester van —, il est chirurgien de pro.
Berisping, yr. het berispen , censure. —, re.
fession.
beroeping, benoeming tot een
primande, reprehension, f. blame, In.
(Incest kerkel.) ambt, vocation, nomina.
Hij kan geene — verdragen , it ne petit
tion , f.
beroeping op eene hoogere
souffrir dcs reprimandes.
regtbmk , appel,
Berispfter, yr. celle qui reprimande, etc. Beroepbaar,, b. n. die beroepcn kan worden,
Berk, lierkenboom,
qui pcut ctr c 80MIle e.
zekere bekende boom,
boulcau.
Beroepen , b. w. (ik beriep heb beroepen),
Berken, b. n. de bouleau.
zoo hard rocpen, dat iemand op eenen of.
hoot , bois de
bandeau.
(land bet hooren kan , afroepen , als Lk kan
Berkenineijer,
berken talc, branche sic bort-, hem nict nicer
(afroepen)
dtoit si
leau, ,f.— , drinkbeker bij de (mien, Twat. , loin qu'il Ile ,poz.,,voit m'entendre quand
Berkoen ,vr. houtcn fteunpilaar, itut khoor,
(Wen bijeen komen , eon.
fc PaPPCIOi s.
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vegfler. Eene vergadering —, zie Beleg. Berooken, b. w. (ik berookte, heb berookt),
met rook laten doortrekken , of met rook
gen. —, tot de waarneming van een ambt
doortrekken , enfurner, fumes-. Dc muren
roepen, nommer. Eencn leermeesrer of
nommer un instituteur
zijn berookc, les murailles sent enfumees,
sehoolmeester
sent noircies par la furnie. Schilderijen
un maitre d'Ocole. Hij is wetcigberoepen ,
(zich
, (om ze daardoor een oud aanzien te ge•
il aline vocation ldgitime. ;Lich
ven,) enfumer des tableaux. —, (in de getot eene hoogere regtbank wenden,) als:
Zich van een vonnis op eene hoogere regr•nets- en fcheik.) fumiger.
Berooking, yr. action de firmer. —, (in de
bank —, appeler trune sentence a un
genees- en feh!ik.) fumigation.,
banal superieur,remettre un appel. Lich
op iets
(iets tot fla y ing aanvoeren) als : Berooven, b. w. (ik berootde, heb beroofd),
met geweld betielen, voler. Hij is/ op den
1k beroep' mij op de getuigen, fen appelle
grooten weg beroofd geworden , it a ere
aux tdmoins. 1k beroep mij op aloud mij
vole sur le grand chemise. Hi) heeft de
aan) hetgene hij theeft gezegd, je me rdit a aide a voler ,
reizigers belpen
fere a ce qu'il a dit.
zich
devaliser lee voyageurs. Eene. kerk —,
Beroeper, rn. celui qui appelle.
pilfer one eglise. i en geftrand fchip —,
op eene hoogere regtbank beroept, appedepreder un vaisseau. —, met geweld bezi B ero epe n .
l o ut , zie
newel], depouiller. Eenen vorst van zijne
Beroeping, yr. action de, etc. zie Beroepen.
ftaten
depouiller tin prince de ses einzond. beroep, zie Beroep in de 2. en
tats. —, het genot van jets benemen, prig
3 . beteekenis.
ver. Hij werd beroofd van het genoegen ,
Beroepsbezigheid, vr. fonction de sa charoat zijne ouders te zien, it fur prive du
ge; occupation attachee a son metier, h
plaisir ?e voir ses parents. Iemand van
i
sa profession.
het gezigt, de gelegenheid , enz. —, priver
Beroepsbrief, in. patents, f.
q. q. de sa vue , de Poccasion. Een meisje
Beroepshalve ,bijw. a cause de sa profession.
,
van harm maagdom , deflorer,,dOpuceler
Beroerd, (veal. deelw. van Beroeren).
paralytique,
sine fills. lemand van het leven —, titer
b. n. geraakt, vetlamd,
la vie a q. q.; van bier : Van alle hoop
paralyse, e, perclus,e.—, (in de gemeeberoofd, prive, e depourvu ,e de toute
ne ftraattaal,) flecht, elfeadig 5 miserable,
esperance. Van alle huip beroofd , prive ,
pitoyable. Dat is — I c'est miserable!
e, destitue ,e, de toute sorte de secours.
bijw.
(in de ftraattaal ,) Ilecht, d'une ma•
seer,
Van zijne zinnen beroofd zijn, avoir perdu
ni ere pitoyable, pitoyablement
l'usage de ses sons.
extrementent.
Beroerder,, m. celiti qui touche, etc. zie Beronver,, m. celui qui vole, dipridateur,
etc., zie Berooven.,
inzond. die onlusten verBeroeren.
Berooving, y r. action de voler, etc f'. vol ,
wekt, rustverftoorder, perturbateur.
Beroeren, w. (ik beroerde, heb beroerd),
m. —, privation, f. depouillement, tn.
depredation, f.
aanroeren, toucher; nicest echter fig. outrusten , onlusten verwekken , troubler, (le Berouw, o. leedwezen , fpijt over eene daad, rerepos public); zie ook Beroerd.
pentir , regret , m. repentance, f. Over iets
Beroering , yr. action de toucher ; fig. rustahebben , se repentir, avoir regret de q.
verfloring, perturbation, emotion.
ch. Over zijne zonden — hebben , se repentir,
yr. rustverftoring, mees t in bet
avoir regret de ses peches. Hij zal er
Beroerte
,
meerv. Beroerten, troubles , m. pl. turnuleeuwig — over hebben, it en aura un
geraaktheid. ,apoplexie.—,(verternel repentir; fpr. w. Diet weer doer:
te, in.
lamming) aan eene zijde des ligchaams (in
is het beste —, la meilleure penitence est
de gencesk.), hemiplegie on herniplexie.
de ne plus faire ce dent on so repent. —
Beroesten , o. w. (het beroestte , is beroest),
toonen, temoigner du repentir• — in
met roest bedckt worden, rouiller, se
boete, bekcering, resipicence. Hartelijk
--over zijne zonden uit liefcle tot God (in
ro.
uill e r
de godg.) contrition, f.
Beroesting, yr. action de rouiller , de se
Berouwen, b, w. met den 3. perf. (het be ..
o u ille r , r ou illu re .
r
Beroken , ver/. deelw. van Berieken en Berouwde, heeft berouwd), leedwezen vet.oorzaken, als: Her berouwt mij,
Wen
ruiken.
je
repens. Die moeite zal mij nooit
Berokken , b. w. (ik berokte, heb berokt),
n
.
e
ne me repentirai jamais d'avoir priscetzie B erokken
veroorzaker, Berokkenaarto peine.
Be-okkenaar,,
fier,, vr. veroorzaakfter, (in eenen kwa. Berrie , vr. zeker werktuig om iets te dragen,
civiêre, f. brancard, m.
den zin) celui ou cells qui trame, etc.
Berokkenen , b. w. (ik berokkende , heb be. Berst,
fpleet , crevasse, fente ,felure,f.
rokkend), (token, verwekken , in cenen kwaBerilen in de handen of voeten , des creden sin, als : Hij wil u iets kwaads
vasse% aux mains ou aux pieds. — in ee.
nen muur,, crevasse on, fence d'une mutrance quelque chose centre vous. Zij berokkencien mij den ondergang, ils comploraille. — in een glas, felure &use verre.
terent rasa ruine. Eenen twist —, susciBerften (door de koude) in de lippen , gercures,f.pl. AANM. gercures wordt ook gebe.
te r one queyelle.
Berokkening , vr. action de trainer.
zigd voor berflen in andere deelen van het ligchaam veroorzaakt door koude, voornaineBeroofst,,r,, yr. cello qui vole, etc. zie Be.
lucht
lijk in de handen en andere aan
rooven.
Berooid, b, n. beroofd van allcs , arm , in.
bloot geflelde deelen , ook voor berften in
diaent ,e,necessiteux ,euse , depourvu , e,
ijzer, hoot, muren, inzonderh. wanneer de.
do tout. —, verward, outfield, als : Een
zelve worden veroorzaakt door de koude.
hoofd hebben, avoir martel en tete. — Berften , o.
(ik borst, ben geborften),
van zinnen zijn, avoir les sans trouble's.
fplijten, crever,, se crever, crevasser , se
, vr. pauvrete , indi,zence.
crevasser , se fendre , se filer, ",,,ercer,
zoo gij hem zoo
Berock, veal. t. zie Beruiken en13erieken.
se gercer. Dc zak sal
vul
zI
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vol doet , le sac crevera, si vous l'emplis•
rez si haut. Tot berftens toe eten of thin•
ken, se crever de boire ou de manger. Dc
groote droogte doet de aarde —, la grande secheresse gerce (fait crevasser) la
tarre. De muar begint te —, la muraille
commence a se crevasser , a se gercer,
a se fendre. De flcsch zal , wanneer
men ze digt bij het vuur zet, la bouteille
se filera, si on l'approche crop pros du
feu. Bij groote koude — de lippen, les
levres se gerccnt au grand froid. De
koude doet de lippen en hamlet! —, le froid
gerce les levres et les mains. De koude
heeft deze vaas doen le froid a Pi le ce
vase. Een geborflen pot, un pot fele.
Eene geborften klok, une cloche felde; fpr.
w. Geborflen potten duren het langst, les
pots files sent ceux qui durent le plus.
Bet moet buigen of —, zie Buigen; fig. —
van lagchen , Zich te — lagchen , crever de
Tire. — van nijd , fpijt, woede, hoogmoed,
crever de debit, d'envie, de rage, d'orgueil. —, (van dieren fprekende,) iterven,
crever, mourir. Dat is een geneesmiddel,
waar een paard van — zou, c'est one medicine 4 faire crever on cheval; (van
inen(chen ,) eenen geweldigen dood (lery en. Ilij nani vergif en burst er van ,
avala du poison et I! , en creva; fpr. w.
IIij is aan zijne eerfLe leugen niet geborften, sic op Leugen.
EertraTkruid, o. kwijiwortel, (in de kruidk.)
pyrethre on racine
Berucht, b. n. befaamd, bekend, (titans meest
in eenen kwacien zni,)fameux a euse. Een
— rouver, on fameux brigand. Een be.
ruchte dief, un fameux voleur.
Beruchtheid, yr. verraaardheid, (meest in ee,
nen kwaden zin ,) renotn, ;,a.
Berusten, o. w. (ik berustte, heb berust) ,in
bewaring zijn, als: Due papieren bij (on.
der) mij, zijn bij (order) mij berustende,
(ook : zijn bij mij in berusting,) je suis depositaire de ces papiers ; les papiers,sont
sous ma garde. —, 11-eunen , als : Op hem
berust de welvaart des huisgezins, c'est de
Jul que depend, a lui est confie, le bienetre de la maison.
niec behandelen,
in den zelfden flaat laten, als : Een werk
eenigen tijd laten (roster), laisser re.
poser un ouvrage, le gander, le serrer
quelque temps sans le relire , sans le
montrer, sans le rendre public , afia de
is revoir apres, a loisir et de sang froid.
Wij zullen het daarbij laten
(blijven ,)
nous en resterons 14. genoegen nernen
in, als: In ietnands raadgeving —, se senir a l'avis de q. q.
Berusting, y r. als : Die dingen zijn bij mij
in ces choses son: en depot c l2ez moi ;
je suis depositaire de ces classes ; ces choses sent sous ma garde.
Bes, y r. bezie, zekere vrucbtfoort, inzond.
aalbes, groseille. Besfen eten , manger
des groseilles. —, (in zamenit.) allerlei,
op aalbesfen gelijkende,vrucht, als: Aardbes, Boschbcs, enz., zie die woorden.
Des, vs. besje , oude vrouw, vieille femme , vieille. Eene tandelooze une
vieille edentee,
Befehaafd, (verl. deelw. van Befchaven.)
b. n. kunrten en wetenfchappen beoefenende , tegenii. van woest en barbaarsch , civilise ,e. De befehaafde volkeren , les pen.
pies civilises, les nations civilisees.
welgentanierd, vvelievend , poll e. Een
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man , tin homme poll. Befchaafde fpreekwij.
Zen, des expressions polies. Reit berchaaf.
an style poll
bijw. civilewent , poliment.
Befchaaillheid, yr. civilisation. —, politesse, urbanite.
Befchaatnd,
deelw. van Befchamen.)
b. n.verlegen„bedeesd, timide,deconcerte, e , honteux , euse , confus , e. Ik ben —
(verlegen) over uwe goedheid,je suis confus de votre bona ; fpreekw. Eenbefchaamde bedelaar heeft eenen platten bedelzak,
honte ne vous fasse point dommage. Indien
het niet zoo is, clan zal ik {tam, si volts
le trouvez autrement, appelez-moi men.
tour. Ieniand — maker', confondre q. q.
Uw lof mankt mij vos louanges me confondent; (ook your: iemand fchaamte Yen.
oorzak2n , door hem te overtreffen, als :)
Gij maakt uwe zuster
vous faites confusion ei votre soeur en l'emportant sur
elle.
bijw. dune maniere timide,
confuse.
Befchaamdheicl , yr. verlegenheid, timidite.
Befchaarder,,
escamoteur.
Befchaarfler, vr. cello qui ddrobe en cachette , qui escamote.
Befchadigen, b. w. (ik befchadigde, heb be•
fcbadigd), fchacle toebrengeu ,endommager.
Een befchadigd fchip, un vaisseau incommode. —, van koopwaren, die in een fchip
of op reis befchadigd zijn , avarie, e.
fefehadiger m. celui qui endommage.
Belchadiging, y r. het befchadigen, action
d'endommager,,f. endommagement , m. ,
fcha.de , dommage', an.
Befchadigfter, yr. cello qui endommage.
Befchaduwen, b. w. (ik befchaduwde, heb be.
fchaduwd), met fchaduw bedekken, onsbra*
ger.
Befchaduwing, yr. action d'embrager.
Sefehamen , b w. (ik befchaamde, heb be.
fchaamd) , fchaamte veroorzaken, couvrir de
honte ,confondre, rendre henteux ,euse ,
confus ,e. God befchaamt de trotschheid der
hoovaarcligen , Dieu con fond Porgueil des
superbes. Dat werk befchaamt zijnen macs.
ter niet, cot ouvrage ne fait pas honte a
l'artiste. Gij hebt hem door uwe verwijtin.
gen zeer befchaamd
von: Pavez rendu
honteux par vos reprochcs; zie ook Be.
fchaamd.
Befchaming, yr. action de confondre, con•
fusion.
Befehanfen, b. w. ( ik befehanste heb befchanst), met eene fchans omgever., en•
clorre de remparts.
Befchanfing, yr. action d'enclorre de remparts. —, op de hut, (fcheepsw.) ravalement ,
.
Befchaven, b. w. (ik befchaarde, heb be.
fchaard), zich heimeliik toeiiigenen , wegmof.
felen, escamoter, derober en cachette.
llefcharing, yr. action d'escamoter, de der°.
ber en cachette.
Befchaven b. w. (ik befchaafcle, heb be.
fchaafd) , met eene fchaaf glad maker raboter. Men heeft die plank niet wel be.
fchalfd , on n'a pas bien rabote cot ais.
Befchaafd hoot, du bois rabotd ; fig. overzien , verbeteren , als : Er is (valt) nog
\T eel to aan clic dichtituk, it y a encore
Bien a raboter dans ces vers. Ilij heeft
zijne laatfte werken niet genoeg befchaafd,
it n'a pas asset chdtid ses derniers onvrages. Aan dozen jongeling is nog veel
te , c'est en Pune Jasmine oft it y a enco.
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abritee &tine montagne. Zich tegen de
core Men n raboter. Len yolk
ser tin peuple. Zie ook Befchaafd.
koude —, se garantir du froid. Moor de
Befchaver,, m. fig.celni qui civilise,rabote,
zon befchermd zijn, etre h l'abri du sochdtie, zie Befchaven.
leil. Zich tegen den regen —, se mettre
Befchaving, yr. het befchaven, action de raa l'abri de la pluie; fig. verdedigen
borer, f.—, (rcheepsw.) afbeiteling van ec .
defendre, proteger. Hij bcfchcrint de onnen mast, palmage 2 n fig. befchaaftlheid 5fchuld, it defend l'innocence.
belecfdheid, civilisation, politesse.
ange tutelaire on garBefchermengel,
yens etes mon an.
Bcfcheen, verl. t. zie Befchijnen.
diets. Gij zijt mijn
Bcfcheet, verl. t. zie Befchijten.
def
Begfee h ge amrdeiresn.m.
Befcheid, o. berigt, avis,
'enseur,, protecteur. —
intelligence,
Wat — brengt gli var. daar? quelle
des gcloofs, (ti:eI van den koning van Ennouvelle apportez .7ous- de la?
gelaud), defenseur de la foi.
inzond.
gefchreven berigt , titre
(voor zoo Befchermgod, n). (in de fabell.) dieu lute.
verre het bezworene brieven zijn,) charlaire.
tre ,charte,f. Echte befcheiden , memoi- Berchermgodin , yr. (in de fabell.) de'esse en.
ret (titres) authentiques ,m.pl. Eene ge•
e.
fchiedenis nit echte bercheiden opgemaakt, Befchermheer, m. protecteur, patron.
une histoire compose° sur des Indmoires Befeherrnheilige , m. (bij de Roornsch - kath.)
authentiques. Van eene reeks van vijfcig
patron —, Yr. patronne.
jaren vindt men geene andere befeheiden , Befcherming , yr. protection, defense.
pour un espace de cinquante ens on ne Befehermfler, vr. protectrice..
trouve pas d'autres titres. — 2 antwoord, Befcherm y ronw, vr. protectrice , patronne.
als : Iemand
brengen, porter reponse a Berchecen, verl. deelw. van Befchijten.
geven, repandre Befebieten, b. w. (ik bcfchoot, heb befehoq. q. Iemand kwaad
rnalhonneternent a q. q. Wat
gaf hij ?
ten) op iets fchie: en, als : Eehe clad ,
qu'a- t - il r epondu? van daar: Iemand
cantnner une vine , un vas's.
een !chip
doen , (bij het drinken, iemands gezondheidsBeau. Met bommen — 5 bombarder. Van
die hoogtc kan men de ftad — , cette ems%
inftelling bij bet drinken beantwoorden,)fainence commande la ville. —, met rchicten
re raison a q. q. zie op Gezondheid.
bereiken , als : Ik kan die hoogte met mijn
Befcheiden (verl. deelw. vanBefcheiden hier
ondcr). —, b. n. heusch, minzaam , inw
geweer niet —, mon frail ne portera pas
fchikkelijk, modeste, discret , ete. Hij is
jusqu'h cette hauteur. Met het gefchut
atteindre avec le canon; fig. Zijn
zeer— , it est extremement discret , tres(zijn oogmerk bereiken,) atteinmodeste. Hij is yen! te
om zich zelf
does
dre son but, reussir. —, ter ecre van
te prilzen, it est trop modeste pour se
jets
of
iemand
fchieten, als: Eenca prins
loner lui-meme. — bijw, modestement,
recevoir un
discretement.
met een en twintig fchoten
prince avec un salve de Ping t et en coups
nercheiden, 1), w. (ik befcheidde, heb bemet
planken
beleceden
boide canon. —,
fcheiden) , ergens been bettellen
donner
ordre ou faire dire a q. q. de se trouser , lambrisser,, doubler en planches.
lambrisser
Eenen muur (me: planken)
ver en quelque lieu; assigner on marquer
o. w. (met Zifn) vorde.
vn rendez-vous a q. q. Ik heb hem tegen
une muraille.
den namiddag bij mij
ren „ als : Dat werk befchiet niet, cet onfe lui ai dit
vrage n'avance pas. —, toegaan, zich fluti(mcinde) qu'il vienne MC voir cette a(van ilaap), ones
fires-dinde; fa Pal mande pour cette a.
ten als: Mijnc oogen
yeux se ferment, s'affaisent (de SOM.
fixer un terme.
pres-dinde. .Eenen tijd
.Elk zijn— deel geven, donner a chacun ce
mei°.
qui lui est du, sa portion congrue.
Berchieting, vr. action de canonner, f. —,
Befcheidenheid, yr. modestie , discretion.
met hour, (rchutwerk,) lambrissage, boiBefeheidenlijk, zie Bercheiden, bijw.
sage, placage,
Befchijnen h. w. (ik befchecn, heb befche'
Eefchenen , verl. deelw. van Berchijnen.
er , jeter ou
Befchenken, b. w. (ik berchonk, heb be.
nen), op lets fchijnen, eclair,
fchonken), begiftigen, faire present , fairepandre tie la clarte , de la lumiere
q. q. Hij heeft mij met die
se cadeau
sur. De zon berchijnt ons halfrond , le
doos befchonken, it m'a fair cadeau de
soleil eclaire notre hemisphere.
te drinken geven, als: Hij Befchijning, yr. action d'eclairer,, de freer
cette boite.
ilLeft ons dapper befchonken, it nous a
ou de repandre de la clartd sur.
fait Lien boire.
dronken waken, gri. Befchijten, b. w. (ik befcheet, heb belches,
ser, enivrer. Zij zaten hem te
ten) , bevnilen , (laag w.) embrener, chier
ils etrelent ale griser; zie ook Befchonken.
stir, dans, ou a. Het bed —, chier au
refcheren , b. w.
berchoor, heb befcho.
lit ; fig. bedriegen, tromper.
chieur ; fig. trompeur.
run), rondom afscheren, raser , tondre. Befchijter
tromperie.
Zich het hoofd lawn —, se faire raser ficfchijterij, vr.action de chier;
la tete.
Befchijtiler, yr. celle qui chic ; fig. trots*
Beicheren , b. w. (ik befchoor, heb befchopease.
fen), toedeelen, als: Wie weet ,wat over Befchik, o. (bijna vernud.) beileI, befchik.
one berchoren is ? qui salt quel Men ou
king, disposition, direction, f. arrangequel sisal le ciel pent encore nous enwent, m.
veyer ? Dat was hem van den liemel be- Befchikal, zie Albefchik.
fchown Dat was over hem befehoren, it Befchikken, b. w. (ik befchikte, heb
fcbikt), bezorgen toezenden , envoyer,
tenoit cela de la griice du bon Dieu.
je vous
procurer. lb zal het u dadelijk
Beichering, yr. action de raser ou de rendre.
bezorgen, het be.
l'enverrai d'abord.
( chermen, b. w. (ik berchermde, heb be
lie
diriger,
,
abriter,
,
ddrendre,
mettre
a
fchik
of
beilelover
iets
hebben,
Ichermd),
mettre orgarantir. Dit Buis words door
administrer. Zijee zaken
evoir
huis
cc-nen berg befchermd, cette ?liaison est
dre a ses
le
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verrigten,
le sni p du menage.
1k heb nog veel te raj encore beaufpr.
w.
Dc
mensch
wikt, en
coup a faire;
God befchikt, l'homme prop o se , et Dien
dispose. —, 0. W. (met Hebl-,en,) naar welgevallen handelen, als : Over iemar,d of
iets —, disposer ..de q. q. ou de q. ch.
Gij kunt oNer mijn huffs
vous pouvez
disposer de ma maison.
Befehikker, m. celui qui envoie, dispose,
etc. zie Befchikken.
Bcfaikking , yr. action d'envoyer, do disposer, etc. zic Befchikken. inzonderh.
lnagt , vrijheid, vrije handelwijze omtrent
sets, disposition. Het is ter uwer—, c'est
a votre disposition lets ter — van eenen
anderen fiellen , mettre q. ch. a la disposition d'un autre.
Beichilderen, b. w. 1-,efchilderde, heb befchilderd), peindre. Het ligchaam beprikken en — (gelijk oe wilden doen), tatouer
(bij de
le corps. Len bock op fitede
boekb.) antiquer.
Bcfchildering Yr. action de peindre ,f. —,
(bij de wilclen,) tatouage, tn.
Befchimmeld, (verl. dcelw. van Befehimme•
le{,.) — b. n. fig. (in den gemeenz. fpr. tr.)
verlegen , embarrasse, e.
Befchimmeldheid, yr. toefland van befchim, (in den ge.
freld te zijn, moisissure.
Theenz. fpr. tr.) vcrlegenheid , embarras,m.
Fefchimmelen, 0. w. (het befchimmelde, is
berchiminc i d), met fchimwel bedekt won.
den, se moisir, Mica befehimmelt op vochtige plane-en, tout se moisit
dans des lieux humides. Het brood begint reeds te —, le pain commence (Wit it
Befchinameld. brood , du pain moisi. Groen befchimmelde keas, fromage
persille; zie ook Befchiirmeld.
Befehirnmeling, yr. action de se moisir.
Lerchimpen b_ w. (ik beschimpte, heb be
fchiitpt.) eenen fchimp tcevocgen , outrager,, diffamer, insulter, couvrir d'opprobre, de honte. Befchimpt worden, essuyer ou recevoir an affront.
Befaimping, y r. hoo p , fchande, derision,
insulte, f, outrage, affront, us.
celui qui insulte, outrage,
refchimper,,
etc.
Befchimpfter,, yr. celle qui insulte, outrage , etc.
Betchoft, b. n. bcfchaafd, bijna alleen gebr.
in Onbefchoft, zic dit woord.
deelw. van Befchenken.— „
Befebonken,
b. dronken , (weer wellevend) apres boire , pris , e, de yin, lyre, enivre, e,
soft', e.
Befchonkenheid, yr. wellevende uitdrukk, voor
Ds. onkenfchap, ivresse.
Befchoor, y eti. t. zie Befcheren.
Befchoren, verl. dcelw. van Befcheren.
t. zic Beicheten.
Befchoot ,
Befchoten, verl. deelw. van Befchieten.
Befchot , o. houten bekleedfel, lambris
afschutfel, mur de separation, us. Befehotten , meerv. (op fchepen ,) cloisons,
separations , f. pl.
refchotwerk , a. (op fchepen,) boiserie
waarsscde de pomp in het vierkant afgezonderd wordt, arche, f.
w. (ik befchouwde , lieb be.
Befchouwen ,
fchouwd), bezien , regarder, contempler.
regarder de pres; fig.
Op de keper
beoordeelen als: Hoe befchonwt gij die
zalk ? qua pensez- vous de cette affaire?
, (in dc wijsbeg,) als: De bcfchouwen.
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de mectkunde, (de Lefpiegelende meetkundo), zic Befpiegelen.
contetnplateur,, celui qui
Befchouwer,
regarde.
Befchouwelijk , n. enkel in befchouwing be.
ftaande, beipiegelend, contemplatif, ive,
speculatif, ive.
Befchouwing, yr. het befchouwen, action de
contempler, de regarder, contemplation.
wijze van Lefehouwen contemplationi,
fig. beoordeeling, consideration.
Befchouwiter, yr. celle qui regarde.
Befohreden, veil. deelw. van Befehrijden.
Befchreed, verl. t. zic Berchrijcien.
Befehreef, yea, t. zic Befchrijyen.
Befchreijen, b. w. (ik belchreide , heb befchreid) , beweenen, ddplorer, lamenter
pleurer.
Befchreijenswaardig, b. n. deplorable. Een
befchreijenswaardige flant , un itat deplorable.
Befchreven , y eti. deelw. van Befchrilven.
Befchrijcien , b. w. (ik befchreed, heb Lefchre.
den ,) fchrijelings op icts gaan zitten, se
mettre sur ...jambe de-ca, jambe dela , ou a califourchon.
overfchrijden,
enjamber. Eene float
enjamber un
fosse*.
Befchrijfster, yr. 'oak qui (Merit, etc.
Befchrijyen, b. w.(ik befehreef, hebbefchre.
yen), vol fchrij y en, als: Een vet papier
remplir d'ecrituresune feuille de papier. , op lets fchrijvcn, als : Een befchre yen papier , an papier ecrit. Een
befchreven zegel, un papier marque ou,
timbre sur lequel on a ecrit. —, in gcfehrift ilellen, als : 1k zal het verdrag laten —, je feral faire les Ocritures du
contrat. een fehriftelijk berigt van iets.
geven, decrire. Hij hecft lien veldflag
wel befchreven , it a biers decrit cette
bataille. Eenen dief (een fignalement
van hem geven,) signaler un voleur. —,
fchriftelijk oproepen , convoquer. Eene Yen.
gadering convoquer une assemblee par
lettres missives ; van daar (in de Rom.
gefch.): De befchrevene Yaders, les pares conscriesi;(in de nieuwere gefch.) Eca
befchrevene (tot de krijgsdienst) , un
conscrit. (in de wisk.) verbeelden,
als: Eene lijn —, tracer ou decrire une
ligne. Eenen cirkel —, tracer ou decrire
en cercle. Elk in de verse geworpert
voorwerp befchrijft acne parabel, tout objet fete au
decrit une parable.
Befchrijver, m. celui qui ecrit, decrit ; —,
incest in zamenft gebruikelijk, zie: Aard•
befchriiver, Levensbefchrijver , enz.
Bcfchrijving , yr. het befchrijven , action
d'ecrire , de decrire, etc. zie Befchriiven.
inzond. fchriftelijk,ethaal, description.
— van iemand , ie-s , als van eenen ontvlugten
dief, signalement, m. bijeenroeping,
convocation.—, (in de leerk.) als: — van
een landfchap , chorographie. — eener plaats,
topographie. — van het water , hydrogra.
phie. — der aspunten of polen , polographie.— van bet menfchelijke ligchaam, physiologie.— over de kraakbeenen, chondographie.— van den menfehelijken geest ,psychologic. — der vogelen , ornithologie. — der
oogen, ophthalmographie.— der beenderen,
osteologie. — der teeldeelen, aidoiagraphie.— der waterachtigc deelen , angeiohydrographic. — der mater en p-,ewigten
lie. — tier aderen, phldbograangeiogra
p
phie. — van een ksijgslcgcr
pjae,
Ii 5
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phie. — van boeken, bibliographic. — der
beeldcn, iconographze. — der fteenenl, litho.
graphic. (AANAT. Lithographie beteekent
thans ook zekere nieuwe wijze van drukken,
bekend onder den naam van fleendruk.)
—dera,gioph.derwl,
cosmographic, — der longtering, phthisio.
logie. — der maan, sdlinographie; zie ook
de zamengeft. woorden : Aardbefchrijving,
Levensbefchrijving, enz. enz.
Befchroom,1 , b. n. bevreesd , verlegen, ti.
mide , craintif, the , scrupuleux, ease.
ziju , (aarzelen ,) titre scrupulous , ense. —, bijw. timidement , avec crainte.
Befchroomdheid, yr. timidite, crainte.
Befchuit, yr. tweebak, biscuit , —, op
de fchepen , biscuit, m, galettes f. pl.
Kruimels of brokken van — (fcheepsbefchuit),
miichemoure,
Befchuitbakker,,
boulanger qui fait du
biscuit.
Befchuitblik, o. plaque, f. de fer blanc,
dont lee boulangers se servent pour y
n:cttre le biscuit an four.
Befchuitdeeg , o. pate, f. pour en faire du
biscuit.
Belchuittrommel, yr. bate a biscuit.
Beichuldigen, b. w. (ik befchuldigde, heb
befchuldtgd), te laste leggen, accuser, imputer. Hij heefc zich z elf befchuldigd,
it s'est accuse lui-memo. Iemand van echtbrenk —, accuser q. q. d'adultire. Men
befchuldigde hem, dat hij de gecuigen had
willea omkoopea, on lui imputa d'avoir
voulu corrornpre les timoins. Van diefflat bcfchuldigd en overtnigd, atteint et
berispen ,
convaincu d'avoir vole.
est beaumer. Hij is grootelijks te
coup a blamer.
Befchuldigend, (tegenw. deelw. van Befchuldigen.) —, b. n. accusatoire.
Belchuldiger,, m. accusateur, ddlateur. 1k
fe sais qui m'a accuse.
ken mijnen
Bcfchuldiging, yr. accusation, dilation ,imputati on (in de pram) inculpation.
Be,-chuldigft'er , yr. accusatrice.
Beichutfel, 0. afschutfel, cloison i f. zieBefchot.
Beichutsheer, zie Schutsheer.
Beichutfter, y r. fig. cello qui defend, etc.
defenseuse, protectrice. Zij is mijne
elle est ma protectrice.
Berch.utsvrouw, zie Schutsvrouw.
Befchutten , b. w. (ik befchutte, heb befchut),
befcliermen, abriter. Befchut tegen lets ,
a l'abri, a convert de q. ch.; fig. difene
dre, proteger.
Iiefchutter,,
celui qui defend, etc., ddfenseur, protecteur. inzond. zekere
jagthond, die het gefchoten wild befchermt,
chi en de clzasse qui sect a defendre le gibier tue.
Befchuttingen, yr. meerv. grevelingen (op
fehepen 5 ) bardis , m. pl.
Befef, 0. begrip , denkbeeld, notion , idle ,
conception, Een goed — van iets hebben, avoir one notion claire on distincDe ziete de q. ch. —, bewustbeid , als
nicer , le malade n'a plus
Ice heeft geen
verloren hebben,
de sentiment. Zijn
avoir perdu sa connoissance.
Befefien, b. w. (ik befefte, heb befeft,) bevatten begrijpen, inzien,comprendre,concevoir, avoir tine notion de. Hij befeft
zijne pligten niet , it n'a point de notion de ses devoirs,
n. bewuiteloos , sans connoisBefeffeloos,
sauce pried, 0, de sentiment.
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Befeffeloosheid , yr. itat, m. do celui on de
cello qui est sans connoissance.
Befeffing, y r action de comprendre , etc.
zie ook Befef.
Besje , o. (verkl. w. zie Bes ;) inzond. voor
oude vrouw,, vieille ,ddentie.—, (in fornrnige ftreken,) grootmoeder,, grand' mire, f.
Befingelen ,
w. (ik befingelde, hob befingeld) , zie Omfingelen.
Beflaan , b. w. (1k befloeg, heb beflagen).
door hamerilagen vast maken, appliquer
coups de marteau. —, met iets al flaande
bekleeden, als Jets met koper — (beleggen), plaques du cuivre sur q. eh. Eea'
ferrer un bdton. Voflok met ijzer
garnir des aiters met goud of zilver
(een
guillettes d'or ou d'argent.
paard) van hoefijzers voorzien , ferrer un
cheval.
(een fchip met ijzer) ferrer
un vaisseau; fig. Beflagen ten ijs komen ,
titre bien prepare q. ch., etre muni
de tout ce qui est nicessaire pour la
chose dont it s'agit, etc.—, door flaan
vermengen, als: ivieel
detremper de
la farine (avec des oeufs , du lait ,
etc.) Kalk
gdcher du mortier. —,
aanhouden, in beflag nemen, saisir des
mettre un
marchandises. Schepen
(fcheepsembargo sur des vaisseaus.
woord): De zeilen (oprollen) ferler
les voile:. —, vervullen, innemen. Dat
zal veel plants—, celaprendra (occupera)
beancoup de place. Dit boek beflaat omtrent duizend bladzijden, ce livre contient
a pen pros mine pages.
veel plaats
(fcheepsw.) emblier.
verwijzen , als :
In boete mettre a l'amende, condamner d l'amende, amender, —, o. w. (met
Zijn) met damp bezwaikt worden , se ter•
nir, s'obscurcir (par des vapeurs , comme der vitres, etc.) —, befchimmelen ,
moisir, se moisir, (commie du pain,
etc.) —, (wein;g gebr. of eigenlijk veroud.)
gelukken, riussir.
Beflaan , o. de daad van beflaan; inzond. van
paarden, als Het — van twee paarden kost
jaarlijks zoo veel, it en collte tont par an
pour la ferrure de deux chevaux. Het—
der wielen met ijzeren banden , embatage , m.
Bellabben , b. w. (ik beflabde, heb beilabd),
zie Beflabberen.
Beflabberaar, m. celui qui salit en mangeant
ou en buvant.
Beflabberen, b. w. (ik beflabberde , heb be.
flabberd), onder het eten bemorien , salir
en mengeant on en buvant; fpreckw. Hij
zou zich —, al at hij ook hazelnoten, (Hij
is altijd in bet hoekje , waar de flagen vale
len , Hij is geboren op St. Galperts nacht,
drie dagen voor 'cgeluk ,) it se noieroit
dans son crachat, dans un crachat , dans
tin verre d'eau.
Beflabbering, vr. action de salir.
Beflig o. bet beflaan, aanhouden van goederen, saisie, f. —, op eenig leengoed,
main-mise,f. — op fchepen , embargo
In — nemen, — op lets leggen, saisir, are
reter, (ja de regtsg.) siquestrer. Geregtelijk , exploitation, f. Dat geregtelijk in — kan genomen worden, exploitable.
In — neminr van goederen, sequestration, f.
—, het beflaan, flagen, gelukken, issue,
Wij moeten zien, welk deze zaak zal
hebben, it fact voir quelle isssoe aura
cette affaire, de quelle manure se terminera cette affaire. Die zaak heefc Naar
c'est fine affaire :ermine°.
volkomen
—1

DES
datgene, waarmede lets beflagen is,
garniture, f. ljzeren , garniture de
fer , ferrure f. Eerie doos met zilveren
, une baste avec la garniture en ar..
gent. — van cenen wagen , rad of wiel ,
bangles , f. pl., bandages, m. p1. — van
een blok, ferrure (Pune poulie , — van
eenen veter, fer de lacer, tn. — van een
paard., fers de cheval, m. pl. — van ce.
nen rotting , aerate m. virole , f. — van
een bock, agraf es, pl. — der assarmen ,
befla(bij de art.) coiffe d'armons ,
gen meel , de la farina dertrempee
Beflagen, verl. deelw. van Beflaan.
corde, f. lien, m.
Beflaglijn ,
(fcheepsw.) ligne de ferlage , In.
Beflagnagel, m. clou dont on garnit q. ch.
Thfla ..ring m. virole,
gar.
Beflagfeifings
, vr. meerv, rabans ,m.
b
cettes, de ferla ,e 9 f. pl.
befliep,
heb
beflapen),
w.
Beflapen, b.
op iets flapen, als: ik heb dat bed nog
niet betlapen, je n'ai pas encore concha
stir ce lit. —, vleesfcaelijke gemeenfchap
tiebben, als : Een meisje , coucher avec
une fine;avoir an commerce charnel avec
une fille; van Met : bezwangeren, engrosser; fig. tot des anderen daags in beraad
houden „ als : Zich op iets —, consulter
le chevet , reflechir miirement a q. q.
Beflaping, vr. action de coucher sur. —,action d'avoir ten commerce charnel avec
, etc. zie Beflapen.
tine
Beflechten, b. w. (itt beflechtte, heb beflecht),
vereffenen , accommoder,, tertniner,
accommoder oes vider. Eeo
der no di fereud.
Beflechter,, m. celui qui accommode on vide on differend. Wie is de — van dat verfchil? qui a vide ce differend?
Beflechting, vr, action d'accommoder ore de
eider tin diffdrend.
Beilechtfter, yr. celle qui accommode ou vide tin diffdrend.
Befleep , yea. t. zie Beflijpen.
Beflepen, vent. deelw. van i3e-flijpen.
Befliep, veil. t. zie Beflapen.
Beflijken, b. w. (ik beflijkte, heb beflijkt),
met fhjk bezoedelen , crotter, embourber.
Beflijkte firaten, des rues sales, gacheuses. De flraten zijn beflijkt, it Pit bien
de la crotte dans les rues.
Beflijpen , b. w. (ik befleep heb beflepen)
rondoin flijpen, aiguiser ou polir tout
autour; fig. Een beflepen oordeel, un
esprit penetrant.
Beflisfen, b w. (ik befliste, heb beflist),
uitfpraak doen, aecider. 13etlisfend , decisif, ive, finitif, ive, peremptoire. Ee.
ne beflisfende Item, one voix decisive.
Een beflisfende eed (in de pract.), un serwent decisoire.
Beflisfer, celui qui decide. —, die met zeker.
held of vrijmoedigheid beflist, decisionnaire.
Beilisfing, vr. uitfpraak, decision. Ter —
ftellen (in de pr.), compromettre.
Beflisfter, yr. cello qui decide.
Befloeg, veil. t. zie Beflaan.
Beflommeren , b. w. (ik beflommerde , heb
beflommerd), in allerlei verwarde zaken
wikkelen , embrouiller. Eerie beilommerde
, une affairs
zaak, sine af/aire
qui offre bien des di fficultes.
,
s'embrouiller.
Beflommeiing , yr. het beflommeren , einbrouillenient, , inzond. te groote oinflag
overkroptheid van alle zaken, fracas, m.
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Hij is in de — van het verhuizen, it est
dans le tracas du demenagement.
heeft zich aan de — van de wereldfche zai•
ken onttrokken , it s'est retire du tracas
(du monde). De — van den handel laat
hem den tijd niet, le tracas du commerce
ne lui donne pas le temps.
Beiloot, vent. t. zie Befluiten.
Befloten, veil. deelw. van Befluiten. —, b. n.
inzond. tegenftelling van open , als: Bij —
water, quand les canaux sons pris. Bij
.- jag, quand la chasse est defendue.
temps d'ab.
—tijd(beRomsch-ka.),
stinence (quand it est defendu de se marier). Eerie beflotene (berende) ftad, one ville bloqude ; ook voor : (cene be•
muurde Clad), une villa en chemise.
Beflait , o. clot, einde , conclusion, fillet—van
een vertoog ,la conclusion d'une dissertation. Tot — (Ten befluite) zal ik nog aanvoeren ,pour conclure ou conclusion ,je dirai
encore. —, beflisfing, bepaling, resolution,
decision,f. Het is tijd om een eindelijk te
nemen , it est temps de prendre une derniére resolution; fig. it est temps de fondre la cloche. Een — van den raad, une
decision du conseil. uitfpraak (in de
pract.) arret, in. De befluiten der kerke.
iijke vergaderingen , les decrets des conciles. —, gevolg eener redevoering, conclusion, consequence, f. (AANm. De beide
laatfte woorden worden fomtijds onverfehil•
lig gebruikt; dock tiefluit (conclusion) is
eigenlijk het voorftel, dat uit voorafgaande
vooritellen (preinisses)voigt; gevolg (consequence) fchijnt nicer te zien op het vetband tusfchen daze voorafgaande voorvallen
en het Befluit.) Het — is valsch , la conelusion est fausse. Hij heeft daaruit een
verkeerd — getrokken, la consequence est
mil tirde.
Befluiteloos, b. n. zonder vast voornemen,
indecis, e, irresolu,e, indetermind, e,
bijw. irresolument, indeterminement.
Befluiteloosheid , vr. indecision irresolution. Zijne — zal hem het leven kosten,
son irresolution lui coiitera la vie.
Befluiten, b. w. (ik befloot, heb befloten),
van alle kanten fluiten, in dezen zin enkel
gebr. in het veil. deelw. zie Befloten. —,
vervatten contenir. Die plaats befluit ve..
le inwoners in zich, cat endroit contient
un grand nombre d'Ioabitants. — ,een
de maken, conclure, terminer. Om te
pour conclure. De veldtogt werd niet zonder een nieuw gevecht beiloten , la campag, ne ne se termina point sans un nouveau
combat. — een voornemen tot iets bepalen (in dezen zin ook: o. w. met Heb•
ben), als: lk kan daartoe nog niet
je
ne puis pas encore m'y rdsoudre. na
raadpleging vast flellen, bepalen , decider,
arrêter. De raad heeft befloten, le consell a decide, decerne, decretd.—, aileiden „ een gevolg trekken , conclure, inferrer.
lit beiluit daaruit, fen infers.
Befluiting, vr. action de contenir, etc. zie
Befluiten.
Befmeerder, m. celui qui engraisse, qui
tache.
Befineerfler, yr. cello qui engraisse, qui
tache.
Belineren , b. w. (ik befineerde , heb befmeerd).
met fmeer beftrijken, graisser, engrais.,
ser ,enduire, oindre ; bczoedelen , be•
morien, tacher, souiller,, salir. Hij heeft
zijuen rok hefmeerd it a soli son habit.
Be-
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Befmering, yr. action d'engraisser , oz tic
tacker.
Befmettelijk, b. n. ligt vuil wordende, salissant e.—, aanftekende, contagieux , ease ,Opieletnique. Eene befmettelnke ziekte,
Tine maladie contagieuse ou epidemique.
Befinettelijitheid, yr. contagion, infection.
Befmetten , b. w. (ik befmette heb befmet),
bezoedelen, bentorfen, tadier, souther,
salir, mactiler. aanfteken 2 infector,
empester. Die ziekte heeft het ganfche land
bcfmet cette maladie a infecte tout le
pays; fig. liij befmette het ganfche land met
zijne valfche begrippen , ii infecta tout le
pays par ses maximes dangereuses.
Befutetter, m. celui qui tache.— caul qui
infecte.
Befinecting , vr. bezoedeling, action de tacker. aanfteking, contagion, infece
tion. De — der lijken bragt de pest in de
1tad, l'infection des corps worts mit la
peste dans la ville; Nachtelijke , (zaadvloeijing, in eenen droom,) pollution noctur.
ne, (nij de geneesk.) oneirogonorrhde , ex.
oneirose.
Beftn ullen , b. w. (ik befmulde, heb befmuld),
zie Beflabberen.
Beftnuller,, zie Beflabberaar.
zie Beflabbering.
Befinulfter, vr. cello qui souille en mangeant ou en buvant.
Befttaauwen , b. w. (ik befnaanwde , heb belhaauwd), toegraauwen, gronder d q. q.,
chanter pouilles, goguettes , el q. q., ra.
brouer q. q.
Befneden, deelw. Van Befnijden ; inzonderh. fig. Wel — van aangezigt , qui a une jolie figure , un joli mignon. Een
fijn — fchip, (in de zeev.) un beltiment
,
bien coupe, bien prin.
Befnedene, m. en yr. qui a subs la circencision, circoncis , e.
Befiiijdenis, yr. het wegfhilden der voorhuid
aan bet mannelijk fehaatndeel, (eene godsdienflige infielling bij Joden en Wlahome.
dance), citconcision f.
B,fnijden , b. w. (ik befneed,
'
heb befneden),
naar behooren fnijden„ tallier. Een ftuk
tailler
an
morceau
bois.
2
bout —
inzond. een kind de voorhuid wegfnijden , circoncire. De Joden en Turkcn laten hunne zonen —, les Juifs et les Mahomedans font circoncire leurs enfants mil.
les ; zie Bcfnijdenis.
celui qui taille.—, cclui qui
Befnijder,
circoncit.
zie Be.
Befnijding, yr. action de tallier.
fnijdenis.
Befhoeijen , b. w. (ik befnoeide , heb befnoeid),
door fnoeijen inkorten , ebrancher, ela•
guer, emonder, tailler (des arbres). —,
(AANm. Het eerfte woord ebrancher, be
teekent inzond. van takken berooven, dezel.
ve afhakken ; het tweede woord, elaguer,
ziet op bet dunnen van den boom, door
wegneming van al het overtollige en fchadelijke; emonder heeft ook den zin van
^ urmen maar bedoelt voornamelijk de weg.
Feeling van hetgene voor het gezigt onaangenaam zoude wezen ; tailler worth voornarnelijk gebruikt , wanneer de befnoeijing
gefehiedt om aan den boom cello zekere
il edaante to geven.) —, van bier: Geld —,
rogner de la monnoie ; fig. Men heeft
Bern in zijne jaarweddc zeer beftioeid, on
lui a beaucoup retranchó de ses appoine
eements. ;errands magt, vrijheid —, di*
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mintier le pouvoir, la liberté de q. q.
Men hecft zijne regten , zijne magt befnoeid , on lui a bien rogue ses droits,
son pouvoir, de ses droits , de son pots.
veto'.
Befhoeijer,m. celui qui ebranche, elague,
etc. —, van geld rogneur, zie Befnoeijen.
Befnoeijing , vr. action d'elaguer,, etc. f.
elagage , ebranchement , m. taille. —, inzond. van geld, action de rogner la men.
note.
Befnot, b. n. met foot bedckt, morveux,
euse. Hij heefl altijd eenen besnotten neus,
it a toujours le nez morveux est tote.
fours morveux.
Befnocren, b. w. (ik befnoerde, heb befnoerd) zie Snoeren.
Befnuffelen, b. w. (ik befnuffelde, heb befnuffeld) fnuivende beruiken, (gelijk de
hondea ,) examiner en flairant ; fig. Hij
heeft vele boeken befnuffeld, (beter : doorfnuffeld ,) zie Doorfnuffelen.
Befnuffeling, yr. action d'examiner en flairant ; fig. zie Doorfnuffeling.
Befnuffen , b. w. (ik befnufte , heb befnuft),
zie Befnuffelen.
Befpaarder, m. celui qui garde , conserve.
l3efpaarfter, yr. cello qui garde, conserve.
Befpannen, b. w. befpau de heb befpannen)
jets over iets spannen, ale: Eene viool met
fnaren garnir tan violon de cordes
mentor tine viole (ook: mentor on luth,
tine guitare); inzond. de paarden voor
(eenen wagen) fpannen , atteler. Eene met
zes paarden befpannen koets, en carossc
atteld de six chevaux. —, met de hand
meten zie Omfpannen.
zie
Befpanning, yr. action d'atteler.
Omipanning.
Befparen, b. w. (1k befpaarde, heb befpaard),
tot eon nader gebruik bewaren, epargner,,
garder,, conserver. Befpaar uw geld, é.
pargnez votre argent.
Befparing, y r. action d'epargner. , het be.
fpaarde , epargne.
Befpatten , b. w. (ik befpatte, hub befpat),
met fpatten bezoedelen 2 eclabousser. Uwe
koufea zijn befpat, vos bas sent eclabouss es.
Befpatting, yr. action d'iclabousser.
Befpekken , b. w. (ik befpekte , heb befpekt),
met fpek befteken , larderen , larder ; fig.
Eene wel befpeete beers, tone bourse bien
remplie.
Befpekking, yr. action de larder.
Befpelen, b. w. (ik befpeelde, heb befpeeld),
op iets fpclen, fouer de quelque instret.
went. Dit klavier is nog niet befpeeld,
ce clavecin n'a pas encore ate entame.
Befpeler, m. celui qui joue (d'un instrument de musique,).
Befpeling, yr. action de jotter (d'un instrument de musique).
Befpeuren, b. w. (ik befpeurde, heb befpeurd), gewaar worden, apercevoir ,
couvrir , remarqucr. VVij hebben dac
niet befpet-rd , nous ne l'avons pas apercu.
Eapeurder, m. celui qui apeecoit, decouvre, etc. zie Befpeuren.
Befpeuring, yr. action d'apercevoir,, de
decouvrir,, etc. zie Befpeuren.
Belpieden, b. w. (ik befpiedde, heb befpied), ongemerkt waarnemen beloeren,
cspionner,, epier.
beloerder, guct.
espion•
Jefpieder,,
tour.
Be-
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Befpietling, yr. action d'epier, d'espionner,
f. espionnage, tn.
Befpiedfler, y r. epionne.
Befpiegelen, b. w. (1k befpiegelde, heb be.
fpiegeld), in den fpicgel laten befchouwen,
als : Zich —, se regarder au miroir , se
mirer ; fig. met aandacht befchouwen, als:
(in de wisk.) De befpiegelende (befchou
wende, tegenft, van werkdadige) meetkunde , geometric speculative. —, (in de leerkunde) : De befpiegelende wijsbegeerte
la philosophie speculative on contemplative. De befpiegelende godsvrucht, quiitisme , Befpiegelend (bepeinzend) Christen, (in de godgel.) phrontiste.
Befpiegeling, yr. overdenking, speculation,
contemplation , theorie.
Befpikkeien, w. (ik befpikkelde heb befpikkeld), met fpikkels bedekken, tacheter,, marquer de petites :aches , moucheter.
Befpikkeling, vr. action de tacheter,, de
,couvrir de petites caches , moucheture.
Befpoedigen , b. w. (ik befpoedigde, heb
befpoedigd,) accelerer , hater. Gij moec
dit werk faut accelerer ce travail.
Zijn vertrek , zijne terugkomst , hater son
depart, son retour.
Befpoediging, yr. acceleration. Ter — van
het week, pour Pacceleration de l'ouvrage.
Befpoelen , b. w. (ik befpoelde, heb befpoeld), tegen iets aan fpoelen, baigner.
De rivier befpoelt de muren van de 1/ad,
la rivNre baigne les murs de la ville.
—, (in de aardr.) arroser.
Befpogen,
deelw. van Befpugen.
Befpoog, verl. t. zie Befpugen.
Befpoot, verl. t. zie Befpuiten.
Befpoten , verl. deelw. van Befpuiten.
Befpottelijk , b. n. fpot verdienende, belagchelijk, ridicule, risible. (AANM. Het
eerf1e (ridicule) zegt men in eenen kwaden zin , en risible in eenen goeden en
kwaden.)
maken, ?entire ridicule, tout.
nor ou traduire en ridicule; fam. ridiculiser. Gij maakt u vous vous rendez
ridicule. Dit verhaal is —, ce conte est
risible. —, jammerhartig, belagehelijk , fiche . e. Dat is een — compliment , voila
un fichu compliment.
Befpottelijkheicl, yr. ridiculite.
Befpotfler, yr. moqueuse , railleuse.
Befpotten, b. w. (ik befpotte, heb befpot),
tot een voorwerp van fpot maken , se moquer,, ou se railler de.—, voor den gek
!louden, persifJler.
Befpotter,
nAoqueur, railleur. —, die
iemand voor den gek booth, persifgeur.
Befpotting, yr. moquerie , raillerie , risie.
',emend tot een voorwerp van maken, tour.
nor q. q. en ridicule, rendre q. q. l'objet de la risen de la compagnie.
Befpraakt, b. n. ayant la facutte de la pa.
role. — , zie Welbefpraak,.
Befpraaktheid, vr. facultó de la parole. —,
zie Welbefpraaktheid.
Befprak, verl. t. zie Befpreken.
Befprek, o. mondelinge onderhandeling, als:
Met iemand in — zijn, titre en pourparler avec q. q. lk ben met hem daarover
in —, (maar wij zijn nog niet overeengeko.
men ,) je lei en al déjà pane, vitals nous
ne sommes pas encore convenus.
Befpreken, b. w. (ik befprak, heb befproken),
betreffende iets fpreken, als : Wij
die zaak rnorgen
(Inepraten), nous d‘,..
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battront domain ce point. —, beftellen ,
commander, retenir. Eene plaats op den
postwagen, enc. retenir , arreter une
place dans la diligence , etc. —, bedingen,
stipuler. Hij befprak daarbij ;dat , eez.
y stipula que, etc. —, bij uiterflen wil maheeft Naar honderd gulken , leguer.
lui a legua
den jaarlijks befproken
cent florins par an.
action
de
dibattre,
Befpreking, y r.
mondgefprek , pourparler,, m. —, action
de commander.
Befprengen, b. w. (ik befprengde, heb befprengd), door fprenkelen bevochtigen, arroser. Het linnen—, arroser le linge. —,
inzond. (bij Roomsch- kath.) met wijwater
befprenkelen , asperger. klen befprengt de
christenen met wijwater, on asperge les
chretiens d'eau benite. beltrooijen ,
saupoudrer. Rundvleesch met tout en peper —, saupoudrer de poivre et de set
un morceau de boeuf.
Befprenging, vr. arrosement, m. inzond.
(bij Roomsch -kath.) aspersion. —, action
de saupoudrer.
Befprenkelen, b. w. (1k befprenkelde,
befprenkeld), zie Befprengen. —, den jaspisfleen nabootfen jasper. Goed befprenkeld marmer, du marbre Bien jaspd. Eene
tafel
jasper une table.
Befprenkeling, zie Befprenging.
Befpringen, b. w. (ik befprong, heb befprongen),
fpringende bereiken , atteindre en sautant.
1k kan dat niet je ne saurois sauter si
loin.— , inzond. (van groom dieren) dekken,
saillir,, couvrir, aligner. De flier befpringt de koe, le taureau saillit la va.
che. De wolf befprong de wolvin , le loup
aligna la louve ; zie ook Dekken ; fig.
aanranden , onverhoeds aanvallen, assaillir,
attaquer. Wij werden door twee roovers
befprongen, nous itions attaquis de deux
voleurs.
Befpringer, card qui atteint en saillant ; inzond. aanvaller, assaillant , at.
taquans.
Befpringing, y r. het befpringen , action d'at•
teindre en sautant. —, action de sail.
lir, I; inzond. fig. assaut, tn. attaque , f.
Befproeijen, b. w. (ik befproeide , heb befproeid), droppels- of firaalswijze bevochtigen, arroser, mouiller. Befproei doze
bloemen een weinig, arrosez un peu ces
fleurs.
BefProeijing , yr. action diarroser, de mouiller, f. arrosement, on.
t. zie Befpringen.
Befprong,
Befprongen , ;Teri. deelw. van Befpringen.
Befpugen, b. w. (ik befpoog,heb befpogen)-,
op iets fpugen, chracher dessus. flij be.
fpoog de tafel, it cracha sur la tai le.
Befpuging, yr. action de cracher dessus.
Befpuiten , b. w. (ik befpoot , heb befpoten)
met fpuiten nat maken, seringuer. Lets
met water —, seringuer de l'eau sur q.
ch. Iemand met water — , siringuer de
l'eau a, sur q. q. Eene wonde
guer une plaie.
Befpuiting, yr. action de sdringuer.
Befpuwen, b. w. (ik befpuwde, heb be,
fpuwd), zie Befpugen.
aalbesfenboom, groseillier.
Besfenboom,
Besfennat, 0. aalbesfennat Jun de groseilles , ssz.
Besfenfop, zie Besfennat.
13efolfirtiik , use sic Besfenboom
res.
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mengefteldheld, consistance , f.
Besfenwijn, m. y in de groseilles. — , vinde
koqtgroseilles rouges.
winning, subsistance, f. metier, m. Een
moil-1
0
Een
trouver
de
quoi
vivre.
—
vinden ,
Best, overtr. tr. van goed, b. n. /
hebben,avoir de viol vivte ;pouvoir subleur, la meilleure. (ook wel in den daaard , geneigdgelijkfchen of gemeenzam. fpreektr. gebruik.
sister ; etre a son aise
voor : nitmuntend, als : tiij is een — man,
heid, inclination, f. caractere, naturel,
m. Dat is mijn — niet (zoo befta ik niet),
c'est an homme excellent , c'est le millzie Bellaan hierboven.
onderneming,
leur homme du monde);fpreekw. Van twee
entryprise, f. exploit, ns.
kwaden moet men het beste kiezen , de deux
rnaux il fact eviter le pire. —, overt. Beflaanbaar, b. n dat aanwezen kan hebben,
tr. van Goed en Wel, bijw. le miens ;
ce qui pent exister,possible.—, dat te za.
dat on.
(ook wel in den dagelijkfchen of gemeenz.
men beftaan kan, compatible.
dernomen kan worden, ce qui pout etre
fpreektr. gebruikelijk voor: uitmuntend,
avanture.
gefchreven ,
zeer goed , als : Gij hebt
vont avez dcrit tres-bion); zie Goed en Beflaanbaarheid, vr. mogelijkheid, possibiliWel.
td,
gelijkvormigheid, compatibiliti ,
convenanee.
qualite de ce qui pent
Best, o, voordeel, welvaart avantage, protre avanturi.
c'est
fit , bien, on. Het firekt tot
votre avantage. lk beoog uw
je ne Beflaanlijk, zie Beftaanhaar.
vise qu'a votre avantage. Ik heb het ten Beftaanlijkheid, zie Beflaanbaarheid.
— van u gedaan , je l'ai fait en favour de Beftak, verl. t. zie Befteken.
zie Gemeenebesr. Beflaken , b. w. (ik beltaakte , hob beftaakt)',
vous. Het gemeene
met oaken bezetten, garnir d'echalas,14
lets om wille doen , faire q. ch. a bonchalasser.
ne fin , a bonne intention. — , algemeen
gebruik, als: _lets ten beste geven , rega- Beftaking, yr. action de garnir d'echalas
f. echalassement, m.
ler (q. q. ott tine societe) de q. ch.; fig.
lemand ten beste (eigenl.: ten beeste) how. Beftal, verl. t. zie Beftelen.
den, railler q. q. Ten — nemen pren. Befland, bijw. vermogend, tegen lets opgewasfen, ale : Hij is tegen hare bekoorlijkdre en bonnepart.— , uiterfte poging, als :
heden niet
doen , faire le possible,
ne sauroit resister a ses
Zijn (uiterfte)
charmes. Hij is tegen u
faire son possible, tout son possible.
vous tiendra tete.
Beftaan, b w. (ik beftond , heb beflaan),
ondernemen, wagers, als : Floe durft gij Beltand , o. wapenftilftand, Wive, armistice,
f. Het tienjarige —, la trove de dive an:.
dat — ? comment dsez-vous PentreprenEen
aangaan, faire une We've.
dre,flire? —, o w. in wezen, in aan.
wezen zijn, exister. Zoo 'jets beftaat Beftanddeel, o. grondftof, hetgene, waaruit
een ligchaam zamengefteld is , element, on.
niet, c'est une chose qui n'existe pas. Al.
Verkeerdelijk noemen velen de letters de
le beftaande fchepfelen, toutes les creatubeflanddeelen der woorden, c'est a tort
res existantes.—, in, nit , fommige diugen
que plusicurs appellent les lettres les ezamengefteld zijn, consister. Zijn ganfche
lements des mots.
vermogen beftaat in eenige banknooten, tout
son avoir consiste en, dans,quelques billets Beste, m. en yr. wooed van liefkozing ,
als: Mijn —, mon cher! lVlijne
! ma
de banque. De mensch beftaat nit ziel en
chore!
ligchaam, Phomme est compose de corps et
De
raad
beltaat
nit
veertigperfonen,
Befteden
,
b.
w.
(ik
befteedde
,
heb
bekleed),
d'ame.
beflellen, bezorgen, als: Zich in den kost
le conseil est compose de quaranteperson .
—, se mettre en pension. —, aanleggen ,
een middel hebben, om te beflaan(te
tees.
empetit
gebruiken , als : Zijnen tijd wel
]even), subsister. Hii kan zeer wel
ployer bier; son temps. —, geld uitgeven,
subsister ou vivre honnetement; it a de
als : Hoe veel hebt f.;ij daarvoor befteed?
quoi vivre; it est a son aise. Ik kan
( combien vous revient-il? Hij heeft al
je ne puis subsister avec
daarvan niet
zijn
geld bekleed, it a dipensi tout son
IIij
kan
van
zulk
een
gering
inkomen
cela.
argent. Een work
zie Aanbefteden.
ne sauroit subsister avec on
niet
voortduren , nog Befteder, m. celui qui emploie.—, die knechsi modique revenu.
ten of neeiden verhuurt, entremetteur.
in kracht of aanwezen zijn, subsister. De.
ze wet beflaat nog (is nog in werking) , cet- Befteding, yr. action d'employer, etc. zie
Befteden.
te loi subsiste encore. De pyramiden van
Egypte— federt drie duizend jaren, les py- Befteediler, vr. dienstbodenverhuurfler,, entremetteuse.
ramides d'Egypte subsistent depuis trots
mille ans. De meeste groote gebouwen Befteekband, m. tranchefile
der Rotneinen — niet weer, la pluparti Befteekfel, o. ce dent on garnit q. ch., on.
des Brands edifices des Remains ne sub- Befleekfter, yr. cello qui garnit, etc. zie
Beftelzen.
sistent plus. Het grootfie gedeelte van het
voluble.
colliseum to Rome beftaat nog, la plus gran- Befteelbaar,, b.
de partie du colisee subsiste encore. —, Beitek , o. omvang, ruimte , omtrek, con•
itendue, enceinte, f.;
tour, espace,
op zekere wijze gcaard zijn, als : Zoo befig. In een kort — brengen , abreger.—,(bij
fla ik niet, ce n'est pas Ia ma maniere
vermaag- i bouwk.) arteekenin g , ontwerp , plan.— van
d'agir,, ma facon de penser.
een fchip , devis, on. d'un vaisseau. Het —
fchapt zijn, etre parents,allie, e. Zij -van een huis , tuin maken, faire le devis ,le
kanderen in den (le i-den graad, ils sont pa•
plan d'une maison, d'un jardin. (bij ftuurrents au troisieme degre.— , pasfen , to
lied.) — op de kaart, point sur la carte.
zamen gaan ale : Zie of het met de rede
Een — maken , (op de kaarten rnerken, weld.
Die
— kan, treuvez.y on sens raisonnable.
ke frreek het fchip gehouden heeft ,) pointer
twee ambrcii 1:z.innen zarnen niet —, (door
la carte. Een opiraken ,calculer le point.
dOnen perfoon nie t bekleed worden,) cos
Befleken, b. w. (ik beflak, heb beftoken),
deux emplois ne sent pas compatibles.
piquer. Dit gebraad
lets
za.
existence,
f.
Beaaan, a. aiuMeZerl
le
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is zeer netjes betoken, on a pique ce
ti fort proprement ; fig. orner,, garnir
(met, de) — , door gefchenken tot lets over.
haven, corrompre. Een betoken werk ,
zie Doorgeftoken.
Befteker, m. celui qui pique, etc. zie Belle.
ken. —, die iemand omkoopt, corrupteur.
Befteking, yr. action de piquer, zie Bette.
ken. —, omkooping, corruption.
Betel, o. befluur,, befchik ,administration,
direction, f. Het — der voorzienigheid,
les voles de la providence. Men liet eer.
tijds aan den fladhouder het — der regering,
anti efois c'etoit au fladhouder de nommer
les magistrats.
Beftelen, b. w. (ik beflal, heb beftolen) ,
door diefstal ontnemen, voler. 1k ben de.
zen nacht beaolen , j'ai ate vole cette
nuit.

Beffelgeld, o. argent que le facteur d'une
lettre, le porteur d'unpaquet repoit pour
sa peine. Is het — betaald ? le facteur
(le porteur) a-t-il repu son argent?
vol,
Befteling, yr. action de voler,
Beitellen, b. w. (ik beftelde, heb beiteld),
befcheiden, dinner, assigner on marquer
un rendez-vows a q. q, mander q. q.,
101 doisner ordi e ou avis qu'il alt a venir.
Hij heeft mij tegen , om , vier uur befteld,
it m'a donne ordre, mande , on ordonne
bezorde venir a quatre heures.
gen , als : Brieven —, porter des ?ewes
a leurs adresses.
befpreken , als: Eene
plaats op den postwagen
retenir,, arrel ter une place a la diligence. Post.
rarden arréter des chevaux a la poste. Bij eenen kok een middagmaal, cornmander tin diner a un traiteur. Een he.
Iteld werk- un ouvrage de commande.
Een paar fehoenen —, commander une pai
re de souliers.
befehikken, als: Ik heb
nog veel to
, eer ik gaan kan , j'ai encore beaucoup a regler avant de pouvoir
partir.
benoemen, ale : De regering —,
nommer les magistrats.
Befteller, m. celui qui donne wit rendezvous, etc. zie Beftellen. inzond. dege.
ne , die de brieven rood brengt, facteur.
— van pakjes, Porte-flair.
Beftelling, vr. action de cleaner un rendezvous , etc. —, inzond. bet beftelde , ce
que Pon a commando a q. q. Ds — (befchikking) van een gastmaal, enz. l'ordonseance d'un festin.
Bellelfter, vr. cello qui donne sin rendezvous, etc. , qui porte tone lettre a son
adresse, zie Beftellen.
Bestemaat, in. and.
Beftemmen, b. w. (ik beftemde, heb be.
Itemd), hij ftemming bcpalen, voter sur
q. ch. , fixer en votant. Het zoude niet
doorgegaan zijn, Indian het door ails leden
beftemd ware geweest, cette resolution
n'auroit pas ate prise, si tons les membres avoient vote, fire en votant ;fig. be.
palen, vaststellen , firer, determiner, designer. Eenen dag —, fixer tin jour.
Beftem mij den dag en de plaats, desicnezmoi le temps et le lieu. Wij kwamen
daar op den beflemden tijd p an, nous y
arrivawes it Pheure marquee. —, voorbeiclkikken als : Het is niet voor dat ge.
bruik beftemd, cc n'est pas destine a cot
usage. Hij heeft dit geld voor de armen
beitemd, it a destine cet argent pour les
pauvres. Mija lot is nog vier bedemd,
MO n sort r.'ert pa; e ncore deCide•
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Beftemming, vr. action de voter , de fixer en
votant. — inzond. oogmerk, waarroe lets of
iemand beftemcl is, destination ,f. sort -,in.
Bestemoeder, Bestemoer, yr. (tneest op het
platte land gebr. voor:) grootmoeder,
grand' mere. ook voor: eike oude
vrouw, zie Bes , in de 2. beteek. en Besje.
Beflempelen, b. w. (ik beftempelde, heb
beitetnpeld), met eenen ftempel merken,
marquer d'un timbre au coin, timbrer;
fig. duidelijk aanwiizen , designer distincCement. Elij heeft rnij met den naam van
. . . beftempeld, it m'a donne le zom de
. . . bekrachtigen , als: Hij heefrhec met
zijne handteekening beaempeld, ii I'a con•
firma par sa signature.
Beftempeling, y r. action de timbrer, etc.
zie Beftempelen.
Beftenclig, b. n. duurzaam, onafgehroken
blijvende beftaan , permanent, e, stable,
durable. — weer, temps stable. Eene beftendige bitte, une chaleur continuelleflandvastig, constant, e. Hij is —
de liefde, it est constant en amour. —,
b,jw. continucllement.
Beftendigheid , vr. duurzaamheid stabilite.
Er is geene — in de wereldfche zaken,
it n'y a point de stabilite dans les choses du monde. —, ftandvastigheid, constance.
Befterven, b. w. (ik beitorf of beftierf, beb
beltorven), nit oorzaak van lets fterven,
als: Hij zal dit ongeval
ce malheur
lui causera la more.
, o. w. (met Zijn)
bleek worden, verbleeken, pdlir,
Hij beftierf er van , it en pdlit, bldmit;
fig. koud worden, opdroogen, als : De
muur moet eerst fact que la murall,
le seche auparavant. —, (van vleesch)
malsch worden , als : Vleesch aan de lucht
bloot ftellen , otn het.te laten—, mettre de
la viaude a Pair pour la mertifier ; (bij
de jagers) faire vener la viande, faisan-.
der ; zie ook Beftorven en Onbeflorven.
Bestevaar, Bestevader,
(incest op het platte
land your
grootvader, grand-pore.
elke oude man, vieillard.
Beftevenen, b. w. (ik beftevende , heb betevend), den fteven ergens heen wenden,
als Eene haven —, diriger le vaisseau
tourner la prone d'un vaisseau vers un
port.
Beftier, zie Befluur.
Bellieren , b. w. (ik beftierde , heb beftierd),
zie Beft.iren.
Beftierf, verl, t. zie Befterven.
Beftippen, b, w. (ik beftipte, heb beftipt),
op lets ftippen , couvrir de points, pointer, pointiller, poncer.
BeffttIppppeituf , vr. action de pointer, zie Be.
!
Betoken , b.
(ik beftookte, heb beflookt),
aanvallen, befpringen, als: Den vijand — ,
assaillir, attaquer l'ennemi. levendig,
befchieten, als : Ecne verfchanfing —, cas
nonner, chauffer tine redoute.
Beftoken, verl. deelw. vanBefteken.
Beftolen, vcrl. deelw. van Befte:en.
Beftond, verl, t, zie Behan.
Beftoof, verl. t. zie Beftsiven.
Befloppen, b. w. (ik beftopte, heb beftopt),
hetgene voor ietnand geftopt moet worden
bezorgen, als : Iemand benaaijen en , se
charger de l'entretien des hardes de q. q.
floppen als Zijne konfen
zijn osieral beanpt, ses bets sant pleins do
Tentraiturcs ; zie Herder Stoppers.
Be.
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Beftopping , yr. action de rentraire de
ravau(ler pour q. q. , zie Beflopping.
Beftorf, verl. t. zie Befterven.
Beflormen, b. w. (ik beitorinde, heb be.
itormd), ftormende aanvallen, assaillir,
attaquer, vivement par assaut. Eerie
assaillir un camp; fig. Zij
legerplaats
kwamen mij (vragea zonder becienktijd
te laten), ils vinrent me prendre au pied
leve. Zijn gemoed nerd door berouw,
fchaamte en vrees beftormd, it eutl'ame ezgitee de repentir, de honte et de crainIe. Zijn hart worth door duizend hartstogten beftormd, son coeur est tourmenté de
mille passions.
assaillant.
Beftormer,
Beftorming, vr. action d'assaillir,, f. assaut, m. ; fig. action de tourmenter.
Beftorten, b. w. (ik beftortte, heb beftort),
op lets Borten, repandre sur y. ch.
Beftorven, verl. deelw. van Befterven. —, b.
n. ouderloos, als : Een — meisje, une
orpheline.
Beftoven, verl. deelw. van Beftuiven. —, b. n.
fig. befclionken, e, ivre, gris, 0.
Beftraffelijk, b. n. condemnable, reprehensible, bldmable.
BeftrafFelijklicid, yr. qualite de cc qui est
reprehensible.
Beftraffen, b. w. (ik beftfafte heb bearaft),
reprendre, reprimander. lemand over
je ts —, reprimander q. q. de ou sur q.
ch. reprendre q. q. de q. ch.
Beftraffer, m, celui qui reprimand°, fai.
seur de reprimandes.
Beftraffing, yr. reprimand°, correction.
lieftrafster, yr. cello qui reprimande.
beftraalde , heb beftraald),
Beftralen ,
befchijnen, dclairer ; luire sur, jeter des
rayons sur. De zon beftraalt de aarde, le
soleil eclaire, rayonne la terre.
Beftraling, yr. action d'eclairer.
Beftraten, b. w. (ik beftraatte, heb beftraat),
met araatfleenen beleggen paver. Eenen
wog —, paver un chemin. Een bearate
weg, sin chemin pave.
Beftrating, yr. pavement, m.
Beflreden, verl. deelw, van Beftrijden.
t. zie Beftrijden.
Beftreed,
Beftreek, verl. t. zie Beftrijken.
Beareken, verl. deelw. van Beftrijken.
Beftrijden, b. w. (ik beftreed, heb beftre.
den), bevechten , combattre. — , met woorden , disputer , combattre. Eene leer , de
combattlre une doctrine , les
liartstogten
passions; fig. (in den godgeleerd. ft.) aanvechten , ten kwade verzoeken , als : Van
den boozen beftreden worden, 'etre tente
e , du malin.
Beftriider, m. celui qui combat , etc. zie
l3eftrijden. inzond. voor iemand, die
eerie zaak vijandig is, ennemi. De beftrijders van het christendom, les ennemis
zie Verde la religion chretienne.
leider.
Beltrijding,, y r. action de combattre.
13earijdfter, vr. cello qui combat, etc. zie
vijandin , ennemie.
Beitrijden.
Beftrijken, b. w. (ik beftreek, heb beflrekeu),
op jets ftrijken , Prot ter. —, de oppervlakte van jets door drijken bedekken, enduienduire sp•
re. Eenen moor met kalk
ve muraille de chaux ; zie Bepleisteren.
Met olie oindre. langs eene opPervlakte heenlchieten , commander. Het kn.
reel beftrijkt de ftad , la citadelle command.
Ve2tilig zoodanig bot:do la villa'.
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wen, dat hare werken elkander
(dekken)
kunnen , flanquer sine place.
Beftrijking, yr. action de Trotter; action
d'enduire. —, action de commander.
Beftrikken, b. w. (ik beftrikte, heb bcftrikt),
met arikken verfieren, orner de noeuds.—,
in eenen ftrik vangen , attiaper ou prendre
dans un lace, dant des filets , au lacet.
Beftrikking , yr. action d'orner do noeuds,
d'attraper au filet.
Beftrooijen, b. w. (ik beftrooide, heb beftrooid), Itrooliende bedekken , jeter, rdpandre sur, joncher. Eenen weg met
bloemen—,foncher,parsemer , un chemin
de flours. Met zand (zanden), sabler.
De kerk en de ftraten waren met bloemen
en kruiden beftrooid, l'eglise et les rues
etoient jonchees de fleurs et d'herbes.
Vleesch met zout en peper saupoudrer
de la viande avec du poivre et du sel.
Beftrooijing, vr. action de repandre sur,
jonchee. —, action de saupoudrer.
Beftruiven, b. w. (ik beftruifde, heb beftruifd),eigenl.met ftruif bezoedelen ;dock
enkel gebr. fig. bezwangeren, engrosser.
Zij heeft zich laten —, elle Pest laissee
seduire ; elle s'est laissee aller ; elle a
laisse aller le chat au fromage.
Beftuderen, b. w. (ik beftudeerde , lieb befiudeerd), door nalezing of overdenking
trachten zich in te prenten, etudier.
Beauiven, b. w. (ik beftoof, heb beftoven),
met flof bedekken, couvrir de prussiere.
Hij is geheel befloven, it est tout convert
de poussiere. o. w. (met Zijn) met
ftof bedekt worden, se couvrir de powsiere ; zie ook Beftoven.
Beauren , b. w. (ik beltuurde, heb beftuurd),
behoorlijk fturen , gouverner; fig. regeren,
gouverner, administrer, diriger.
Befturing, yr. action de gouverner, d'administrer,, de diriger,, administration,
direction.
Beftuur, o. bewind, gouvernement, oh administration, direction, f. ook voor
de perfonen, die eon land befturen, (of in
zamenftelling: ftaatsbeftuur ,) le gouvernement ; zie ook Gemeentebeftuur.
gouverneur , administrateur,
Bettuurder,,
directeur.
Befluurfter, yr. gouvernante, administratrice, directrice.
Beauwen, b. w. (ik beauwde, heb beftuwd),
zie Omauwen.
Bet, veroud. woord voor Beter,, enkel in
zamenft. gebr. ale : Betweter , homme qui
pretend tout mieux savoir ,qui fait Pentrisdieul.
tendu. Betovergrootvader,
lietovergroottnoeder, y r. trisaieule.
Betaalbaar, b. n. dat te betalen is, payable.
— op zigt, payable a vise.
Betaalmeester,m. (in het krijgswezen,) payeur.
Becaalfter, vr. payeuse.
Betaalsheer, Betaalsman, m. celui qua dolt.
Betakelen , b. w. (ik betakelde , heb betakeld),
zie Betouwen..
Betakeling, zie Woeling.
Betalen, b. w. (lit betaalde , heb betaald),
eerie fchuld voldoen, payer, s'acquitter
d'itne dette. Laat elk zijn gelag quc
chacun paie son deo: ; fpreekw. Hij zal bet
gelag (ook: de ballen —,) c'est lui
qui en sera la victim° , la dupe; c'est
mid qui paiera pour toms les autres.Zij, payer ses dettes ; fpreekw.
lie fchulden
Die zijne fchulden becaalt, verarmt niet
s'acquittc,
(mineeIt zijn goed net,)
s'eN„

BET
129
BET
s'enrichit. Zijne fchuldeifchers —, payer Beteren, o. w. (met den klemtoon op Be; ik
beterde , ben gebeterd ) , beter worden , so
,
ses creanciers. Te duur — Te veel
retablir d'une maladie. —, b. w. be.
dan men fchuldig is, surpayer.
meer
ter maken , verbeteren , als : Hij kan het
Tot den laatften duit —, payer jusqu'au
niet
(het is zijne fchuld niet, hij kan
dernier sou ; fam. payer ric- ti - ric. Den tol
het niet helpen) it ne sauroit qu'y faire;
atery en), payer le tribut de
der natuur
ce n'est pas sa faute. Zich —, se corrila nature (meurir); fig. vergelden, als :
ger,,s'amender.—, door boete uitwisfchen,
lic zal hem met gelijke munt —, je lui ren.
als:
Manflag werd oudtijds gebeterd met
drai la pareille ; je le payerai en meme
zekere hoeveelheid vee 5 Phomicide se repamonnoie ; s'il me donne des pois, je lui
roit autrefois par une atnende de betail.
donnerai des fdves. Met ondank —, payer
(zeer Beteren, b. w. (met den klemtoon op re; ik
'ingratitude. lets tegeo goud
dingratitude.
beteerde heb be.teerd), met teer beftrijduurkoopen), acheter q. ch. au poids de
ken, goudronner, enduire de goudron.
l'or. lk zal het hem vroeg of laat betaald
Een (chip —, goudronner an vaisseau.
zetten (inpeperen), i/ me le payera ; it
en sera payd ; je le trouverai en mon Beterhand , yr. als: Hij is aan de —, (begint
te berftellen,) it est en convalescence, en
chemin je m'en ressouviendrai un jour;
rdtablissement.
it s'en ressouviendra tat ott tard.
paye, f. Het is een Beterhuis, zie Verbeterhuis.
Betaler,, m. payeur,
Betering,
yr. (met den klemtoon op Be ,) zie
c'est
une
mauvaise
paye.
flechte
Beterfchap.
yr. payement, acquittement, m.
Betaling,
Betering,
yr. (met den klemtoon op te), ach
zij ne — , il a repu son p avem ent .
Hij heeft
tion degoudronner.
Bij gebrek van —, an defaut de Pacquit.
i zie Beterfchap.
Betamelijk, b. n. voegzaam , convenable, Beterns,
e
bijw. convena blement , dd. Beterfchap, yr. herflelling (in gezondbeid),
decent , e.
convalescence,
f. retablissemene,
—
cemment.
levensverbetering, amendement, m, de con.
Betamelijkheid, vr. voegzaambeid , convenan.
duite, de mceurs.
ce, decence , bienseance. Het ware tegen
aan,
de—, zoo te handelen ,i1 n'y auroit point Beterweten , o. als : Hij fpreekt tegen
it salt tni
mieux qu'il ne die.
de convenance en user de la sorte.
Betamen, o. w. met den 3 perfoon, (het be . Beteugeien , b. w. (ik beteugelde, heb betengeld),
betoomen, dompter ,reprimer ; fig.
taamde, heeft betaamd), voegen, pasfen,ne
driften
Zijne
mettre tin frein
ses
convenir,,seoir,etre convenable,dicent ,/
passions.
Eenen
man,
die
een
ambt
bekleedt
,
e.
betaamt het niet, ligtvaardig in het fpreken Beteugeling , yr. action de dompter, de btider ; fig. — zijner driften, action de met.
sled mal un homme en pia.
te zijn ,
ere un frein
see passions.
passions
ce d'etre leper dans ses discours; boertend : Het betaamt u wel, mij zulk een Beteuterd, (verb deelw. van het ongeb. Be.
teuteren). —, b. n. verlegen , ontfteld,
antwoord te geven, it vows sled bien de
concerti, e.
me repondre de la sorte.
Betasten , b. v. (ik betastte; heb betast) , Beteuterdheid , Beteutering, yr. verlegenheid ,
confusion.
bevoelen, tater, mauler.
w. (ik etigtte,heb
etigt),
Betasting, vr. bevoeling , action de tater, Betigten,
befchulb.
digen, accuser 9, q. de q.
q. cbh., imde mauler, f. maniement , tatonnement,
q. q. Men betigt hem van
pater q. ch.
attouchensent, on.
eene misdaad, on l'accuse d'un crime.
Bete, zie Beet, m.
Beteekenen , b. w. (ik beteekende heb betee. Betigter, m. accusateur.
Betigting,
yr. accusation , imputation.
sikend), te kennen geven, aanduiden,
Betigtfler, yr. accusatrice.
gnifier.
B eteeken i,
ng yr. action de signifier, signi. Betijen, o. w. (ik betijde , het) betijd), bijna
verou'd., doch gebr. in de onbep. wijze
fication.
als: Men moet hem maar laten
(be.
Beteekenis, yr. beduidenis , signification.
gaan, zijnen gang laten gaao 5 ) on n'a qu'd
Betemmen , b. w. (ik betemde, heb betemd),
le
laisser
faire.
tam maken , apprivoiser.
beteugelen,
Betijgen weinig gebr.,zie Betigten.
om p ter .
d
Betemming, yr. action d'apprivoiser,, de Betimmeren, b. w. (ik betimmerde, heb be .
timmerd), bebouwen , met gebouwen bezer.
m ter.
dose
ten remplir de batiments- lemands licht
tr. van Goed, b. u, en bijw, en
Beter ,
—, (door middel van eenen muur, een bevan Wel, bijw. mieux, zie Coed en Wel);
befchot of een gebouw, het uitzigt bene.
inzonderh. van Goed: rneilleur, e,
ma,
men,) boucher la vue
q. q.; offusquer;
en abonnir, amelio.
ken , — doen word,
lui
oter le jour par un batiment ; fig.
Luchtige
kelders
maken
den
wijn
rer.
Iemands licht —, (hem de loef afsteken),
les COWS fraiches abonnissent le yin.— wor.
den , (verbeteren,) abonnir. Bet is een oude f
frustrer q. q. de son attente, de ses es zondaar, hij worth niet — met den ouden perances ; lui passer la plume dans le
bec, Pemporter sur lui.
dag , c'est en vieux pdcheur, it n'abonnit pas en vieillissant.—, van Wel, als Betimmering, y r. action de remplir de bdtiments.
— van iemands licht, action de
- worden , se retablir ((rune maladie).
zijn, etre retabli , e.; fpreekw. Van - boucher la vue d q. q. , d'ofusquer, zie
Betimmeren.
Goed, b. n.: Een is — dan gees, zie op
Een —, van Goed, bijw. — laat dan nooit, Betinghout, o. (fcheepsw.) paille de bit.
tes , f.
gezwegen dan van fpreken
zie op Laat.
hinder krijgen , zie op Zwijgen. — een half Betings , yr. meerv. (zeew.) waaraan de kabel
vastgemaakt wordt, bites, m. p1. Den kaei , dan een ledige dop , zie op Dop. — , van
bel om de — leggen , bitter le cable. De
Coed , (het goede) o.: Op hoop van —, en
arnemen , debitttr le cable. De — afleg.
zie
ook
de
zamengeftelattendant rnieux;
gen , bitter le cable.
de woorden.
Be.
I
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quer, observer, faire. Zijnen pligt —,
(fcheepsw.) chide van den ka.
Betingflag,
bel, bitture, f.
faire, observer son devoir,, satisfaire
son devoir,, remplir ses devoirs.
Betingfpeer, yr. (fcheepsw.) montant debitBetrachter, m. celtti qui pratique , fait ,
ses, in.
etc. zie Betrachten.
Betogen, verb deelw van het veroud. werkw.
Beriegen, (Bedekken) convert, e.
Betrachting, vr. beoefening, nakoming, praBetonie , vr. zeker nieskruid, betoine, f.
tique, f. exercice, m. observation.
Betoog, o. (oo) btwijs door aangevoerde re- Betrachtfter,, vr. celle qui pratique , etc.
ze Betrachten.
denen, demonstration, f.
Betoogbaar, Betoogelijk, b. n. demontrable. Betrad , verl. deetw. van Betreden.
w. (ik betraliede, heb betraEene betoogbare waarheid, no: verite de- BetraliUn,
lied) , met traUn voorzien, garnir de
rnontrable.
w
(ik
betoogde
,
heb
betoogd),
grilles , de trelliis , griller.
Betoogen, b.
klaar bewijzen, inet redenen aantoonen Becrappen ,
betrapte , heb betrapt),
w.
dementrer, rendre evident , e. Hij heeft ' met de voeten treen , fouler aux pieds;
fig. vangen , achterha l en , saisir,, attraper,
duidelijk betoogd, it a demontre evidemsurprendre. Hij is op heeter daad betrapt,
ment. _
it est surpris en flagrant delis.
Betooging, yr. action de demontrer.
Betoomen , b. w. (ik betoomde , heb betoomd), Betreden , b. w. (ik betrad , heb betreclen) ,
begaan , bewandelen , marcher, mettre le
zie Beteugelen.
pied sur. Hij zal nooit mijnen drempel
Betoomer, m. celui qui dompte , zie Beteuweer —, it ne passera plus le seal de
gelen.
wa porte,i1 n'entrera plus dans ma mai•
Betooging, zie Beteugeling.
son, it ne mettra plus le pied dans ma
Betoomfter, vr. cells qui dompte, zie Bemaison. Eenen weg — , (banen), frayer un
teugelen.
chemin. Hij heeft den predikitoel niet beBetoon , 0. betooning, demonstration, f.
treden, it West pas encore monte sur la
Betoonen, b. w. (ik betoonde, heb betoond)
ou en ehaire ; fig. Het , pad der deugd —,
laten blijken , montrer, tdmoigner, marsuivre les sentiers de la vertu.
quer. 1k heb hem mijne achting, mijne
vriendfchap betoond, (betuigd,) je lui ai Betreding, vr. action de marcher sur q. ch.
etc., zie Betreden.
marque mon estime, ma reconnoissance.
temoigner de Pa- Betreffen, b. w. in den 3. pert. (het betrof,
lemand vriendfchap
heeft betroffen), aangaan, aanbelangen, ramilli a q. q.
ken, concerner,, regarder,,toucher. Deze
Betooning, yr. action de montrer, de te.
moigner, de tnarquer.
zaak betreft het algemeen, cette affairs
concerne le public. Voor zoo verre die zaak
Betooveren , b. w. (ik betooverde , heb betooverd), beheRfen , tooverij aan iemand oefebetreft , pour ce qui regarde cette affairs.
nen, enchanter, ensorceler. Eertijds geWat mij , (u , enz.) betreft, quanta moi ,
(a vous, etc.)
loofde men, dat er tooveraars waren, welke
de menfchen en de dieren betooverden, on Betreffende, (tegenw. deelw. van Betreffen.)
croyoit autrefois , qu'il y avoit des ma—, voorz. aangaande, concernant, tougiciens qui enchantoient les hommes et
chant. 1k heb u iets te zeggen— die zaak,
les animaux. Er is iets zoo verwonderlijks j 'ai a vous dire quelque chose concernant
cette affaire-14.
in zijne ziekte, dat men hem voor betooverd zou houden, (dat men zeggen zoo, Betrekkelijk, b. n. betrekking op iets hebben.
dat hij betooverd ware ,) it y a quelque
(inzond. in de fpraakk.)
de , relatif, ive.
chose de si etonnant dans sa maladie,
als : Een
voornaamwoord , un pronom
qu'on diroit qu'il est ensorcele; fig. ventvoorz.
relatif.
bijw. relarivement.
rukken , uitmuntend behagen , enchanter ,
betreffende , met betrekking tot, relativecharmer. 1k beken, dat doze muzijk mij
ment a.
betooverd heeft, cette musique,fe l'avoue, Betrekken , b. w. (ik betrok, heb betrokken),
ingaan, intrekken, als: Het leger gaat de
vs'a enchante. Dit meisje betoovert ieder,
die haar ziet, cette fille enchante chacun
Parmee va prendre
winterkwartieren
ses quartiers d'hiver. Een huis
qui la regarde. lietooverende blikken, des
prep.
regards enchanteurs.
ore son domicile dans une maison. —,
Betooveraar, m. enchanteur, sercier.
inwikkelen, als: lemand in eene zaak —,
Betooveraarfter, yr. enchanteresse.
impliquer q. q. dans une affairs. lemand
Betoovering , vr. tooverij , action d'enchan •
regten — , intenter une action contre q. q.
ter, feerie , incantation, f. ensorcellement,
, bedriegen, tromper,, duper. Hij heefc
vs. Dar gaat niet regt in zijn werk , daar
mij danig betrokken, it m'a Bien dupe.
achter, it y a de Pensorcellement
o. w. (met Zijn), van de lucht, met
fteekt
wolken bedekt worden, se couvrir, (met
uitwerking van het betooveren,
a cela.
enchantement , vs.
kleine wolkjes) se pommeler. De ludic
Betouwen , b. w. (ik betouwde , heb betouwd),
trekt, begins te —, le temps (le ciel) consbetakelen , een fchip , (zeew.) funer un
?Bence a se couvrir. Becrokken lucht,
vaisseau.
temps ou air convert ;fig. Flij zag er Leer
Betovergrootmoeder,
Betovergrootvader, zie
betrokken nit, it avoit Pair bien triste.
op Bet.
Betrekker,
degene, die betrekt, zie Be.
Betraaad , (verl. deelw. van het veroud. werkw.
trekken.
Betranena met tranen berproeijen). —, b. n. Betrekking, yr. de daad van betrekken, action
met tranen befproeid, eplore,e ; baigne,e,
de, etc. zie Betrekken.
gemeenfchap,
de larmes. Hare wangen waren —, elle arelation. Ik Bond in — met hem, j'avois
relation avec lui. Ik had betrekkingen in
vat les yeux baignes de larmes.
Betrachten , b. w. (ik betrachtte , heb bedat land, j'avois des relations dans cc
tracht), eul. overdenken, eakel nog gebr.
pays-14. Met — tot hetgene gij daar ges
in : Nabetrachting 7 zit dit woord 5 than:
zegd hebt , concernant ,par rapport a, ce
alleen : behartigen, doen, nakomen,
q140 von: yenez de dire. —, verduistering
der
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cerceatt, cercle, annean, lien de rer. —,
der lucht 9 obscurcissement,m.—, verhouflijgheugel , etrier. — van let geVest van
ding, (in de reken- , meetk., enz.) raison;
eenen &gen, branche d'epee , f.—, onder
zie dit woord in het Franfche deel,
den trekker van eenen fnaphaan, sougarde ,
Betrekfter,, yr. zie Betrekker.
f. — of hergfel van eenen korf of eene
Betreuren , b. W. (ik betreurde, bob betreurd),
mand , ans e, assurance, f. —van eenen gesp,
beweenen, lamenter,, deplorer,, regretshape , 1 — over de luiken, (fcheepsw.)
ter.
barre d'ecoutilles,f. Flouten — of boog a In
Betreurenswaardig, b. n. befchreijenswaardig ,
lamentable, deplorable. AANINI. Beide
den zadel der muilezels ,feuquiere,f.,courbet , m. —, zilveren of gouden beugel acct
Franfche woorden hebben bijna de zelfde
eene bears, ressort ; van hier voor: Batt..
beteek.; doch bij deplorable beihat , even
geltasch, zie dit woord. — , in eene bengele
als bij het Nederd. Befchreijenswaardig, het
bijzondere nevenbegrip van: Met tranen
baan, gris , anneau de fer,, par oi: on fait
betreuren.
passer la bottle ; fig. fpreekw. Dat kan niet
door den —, (dat kan er niet ',door, dat
Betreurder, m. celui qui deplore, lamente ,
gaat te ver ,) cela passe la raillerie , cela
regrette.
ne
peat pas etre.
Betrenring, yr. action de diplorer,,de lamenBeugelbaan, zie Klosbaan.
ter.
Betreurfter, yr. celle qui deplore ,lamente , Beugelen, o. w. (ik beugelde, heb gebeu.
geld), zie Klosfen in de 2. beteekenis.
regrette.
Betroeven, b. w. (ik betroefde, heb be- Bengelfpel, zie Klosfpel.
troefd) , er eene troef op zetten (in het Beugeltasch , yr. tasch met eenen beugel,
bourse a ressort.
kaartfpel), couper avec en 4-tout.
Beuk, m. zekere bekende boom , betre,fou.
Betrof, y eti. t. zie Betreffen.
Betroffen, verl. deelw. van Betreffen.
teats , feu. —, vr. vrucht van den beuk,
beukeikel, beukennoot , faille, 1.
Betrok , y eti. t. zie Betrekken.
Betrokken , verl. deelw. van Betrekken. —, b. n. Beukelaar,, m. fchild , bouclier, in. —, rood•
fig. droevig, aangedaan, triste, affecte,
as,rondache, f.
e. Gij ziet er — uit , vows avez Pair Beuken, b n. van den beuk, de hetre.
Beuken, b. w. (ik beukte, heb gebenkt),
triste.
hard Haan, kloppen ,battre,frapper fort;
Betrokkenheicl , yr. van de lucht , temps couinzond. S ,okvisch —, battre de la morue
vert, m,;; fig. droefheid, tristesse.
séche, (du stockfiche).
Betrouwen , b. w. (ik betrouwde, heb betrouwd), vertrouwen , avoir de la confian- Beukenboom, zie Beuk.
ce , se confier,, confier. lemand —, avoir Beukenbosch, o. bois de hetres.
de la confiance , se fier en q. q. Aan ie. Beukenhout, o, bois de !titre.
mand iets —, confer q. ch. 4. q, q, —, Beukennoot, yr. vrucht van den beuk, zie
Bunk.
door trouwen verwerven, behuwelijken,
Beaker, m. celui qui frappe, batteur.
acquerir par mariage.
Betten, b. w. (ik bette, heb gebet), zach. Beukerij, zie Batterij.
ties bevochtigen , bassiner, humecter. Le- Beukhamer, ni. mailloche, f., grand mail.
let.
ne wonde—, (bevochtigen ,) humecter une
Beukfter, yr. celle qui frappe, bat.
plaie.
Betting, yr. action de bassiner. — (bij de Beul, m. fcherpregter, bourreau , exicuteur
de la haute justice, maitre des haute:
wondh.) eerier word, ituvement, m.
oeuvres; fig. wreedaard, bourreau, hornBetuigen, b. w. (ik betuigde , heb betuind),
me cruel.
verzekeren , verkiaren, declarer, assurer ,
protester. lb betuig , er niets van te we- Beulachtig, b. n. cruel, le. —, bijw. cruellement.
ten, je declare, je proteste, que je n'en
sais rien. —, betoonen, bewijzen , als: Beulen , o w. (ik beulde, heb gebeuld), (1g.
'emend veel vriendichap —,faire, temoigner,
tobben , wroeten , travailler fort, 4 des
-ouvrages penibles.
bien de: amities a q. q. Dank — , remertier. ik betuig u =pen dank , je you: re- Benlin , vr.beulsvrouw,bourrelle ; fig. wree.
de vrouw,, bourrelle. Het is eene — voor
mercies
hare kinderen , c'est ace veritable bour.Betuiging, yr. declaration, protestation.
relic pour ses enfants.
Betuinen , b. w. (ik betuinde , heb betuind),
Beuling, in. worst, boudin. —, dikke —, ook
zie Omtuinen.
kruidworst, (op fchepen its de branders)
Berweter,, pedant, zie op Bet.
saucisson; fig. onhandig werkmart, mauvais
Betwijfelen, b. w. (ik betwitfelde, heb beouvrier, maladroit, m. mazette, 1. -,
twijfeld), in twijfel trekkers, douter. Ik
onnoozel mensch , idiot , a:.
betwijfel het niet, je n'en doute pas.
Beulsknecht, m. valet de bourreau.
Betwijfeling, yr. action de douter.
Bet ‘vistbaae, b, n, dat betwist kan warden , Beulingvrouw, y r. femme aux boudins.
disputable , contestable,contentieux 9 eu. Beulfchap, o. office , m. profession de boar.
reau , f.
se. Eenebetwistbare fteiling,une these disBeulsvrouw, Yr. Benlin, bourrelle , femme
potable.
d'un bourreau.
Betwisten, b. w. (ik betwistte, heb betwist),
tegenfpreken, of aanfpraak makers op iets, Beun, yr. vischkaar, boutique, f. reservoir,
banneton, in. Schuit met eene —, boutidisputer, contester , ddbattre. Eene re.
clar, m.
kening —, debattre un compte.
Beun , m. zolder, grenier, tn.
Betwister, m. contestant , disputeur.
Beunhaas , m. iemand, die eenig beroep drijft,
Betwisting, yr. contestation, dispute.
zonder daartoe bepaaldelijk , volgens plaats.
Bets, bijw. verzadigd, als : Ilt ben het fpel
hebbende inftellingen, geregtigd te zijn,
—, le jeu me pue, je suis degoettö , recelui qui exerce un metier ou une probate, du jeu; j'ai tout mon soill du feu,
fission, sans y titre legalement admis ,
le suis soul du jou.
gate-metier,
— parilculierement 4 Am.
Beugel , m. band of ring, meest van ijzer,
tierIu
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sterdam, courtier non.autoriser ; commissionaire qui se charge d'achats et de
ventes sans etre courtier.
Beunhazen , o. w. (ik beunhaasde , heb gebeunhaasd), exercer un metier ou une
profession sans y etre legalement admis.
particulièrement, s'intriguer pour
airs vendre des marchandises, a dessein
fd'en
titer quelque profit, nzaquignonner.
Beurder,, m. ontvanger, receyeur , percepteur.
Beuren, b. w. (ik beurde, heb gebeurd),
optillen, lever , zie Opbeuren , in de eigenl. beteek —,ontvangen , recevoir. Geld
recevoir (toucher) de !'argent.
o. w. (met Zijn) in den gemeenz. fpreektr.
arriver, zie Gebeuren.
Beurs, vr. geldbeurs, bourse. In de — tasten , mettre la main 4 la bourse. Hij heeft
eene goede (voile) —, it a la bourse bien
garnie. Rene platte — hebben, avoir la
bourse plate, vide ou vuide d'argent.
De — begint bij hem plat te worden, Par.
gent commence a lui manquer; les eaux
sent basses chez lui. Elkander met gefloten beurzen betalen, faire une afaire
sans bourse Wilde. Gemeene
maken ,
bourse commune; faire la depense
fenaire
commun; fpr. w. Naar zijne — te werk
gaan , gouverner sa bourse. Eene kale — maakt een berooid hoofd, quand on
n'a point d'argent ,on est bien en peine.
fig. Uit eene mime — te werk gaan ,
tallier en plein drap. Hij heeft zijn hula
povertjes gemeubileerd voor iemand , die
uit eene ruime — kan te werk gaan, it a
meuble sa maison mesquinement pour un
homme qui avoit de quoi tailler en plein
drop. In zijne liegen, faire bon mar.
the de sa bourse. Een beursje of potje
maken, boursiller. toelage aan arme ftudenten op eene hoogefchool, bourse.
Heele — grande bourse. Halve —, pe.
site bourse. —, verzamelplaats voor de
kooplieden eener handelftad , bourse.
Beursdag, m. four de place.
Beursch, b. n. (van vruchten) te rijp, bulk.
ziek, blet, te,pliteux, ease. Eene beurs
fche peer, une poire blette on piiteuse.
Beurschheid, vr. itat de ce qui est blot ou
pdteux, m.
Beursje ,o verkt w. van Beurs, boursette,f.
zie verder Beurs.
Beursklok, vr. cloche de la bourse, clochette que Pon fait sonnet pour avertir de
Pheure quand les negotiants se reunissent a la bourse.
Beursknecht, m. celui qui fait sonner la
cloche de la bourse, et qui nettoie la
bourse, etc.
Beurstijd, in. temps oes la bourse est ouverte , temps de la bourse.
Beurt, yr. gezette tijd , om eenen anderen te
vervangen, tour, M. Elk op zijne charun 4 son tour. Op mijue — zal ik fpreken , fe parlerai a mon tour. Hij heeft
gedaan , het is nwe il a fin! , c'est votre tour, c'est 4 vous, (de parlor, de rdpondre, d'agir,, etc.) a vous la balls,
vous le di. Bij beurten
om —, tour
tour , 4 tour de role , alternativetnent ; van
bier : (van fchippers) Aan de — liggen , De —
hebben (om te varen), titre le premier
partir; en in zamenftelling, als: Beurtman , Beurtfchipper, m. maitre d'un bateau qui part el un temps rigid, qui
fait des voyages d tour de rile, mai-
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tre ou patron d'un bdtiment de pima.
ge. Beurtman , Beurtfchip , o. b dteau
qui part a un temps regle, qui fait stir
voyages a tour de rile, batiment de passage ; en van hier :) Te — vallen , &heir ,
Comber en partage. Hij hoopt, dat de prijs
hem te
zal vallen, it espere que le bon
lot lui icherra.
Beurtelings, bijw, bij beurten, tour a tour,
a tour de rile, alternativement.
Beurtelingsch, b. n. alternatif, ive. Benttelingfche afwisfeling, alternation.
Beurtman , m. zie op Burt.
Benrtfchip, o. zie op Beurt.
Beurtfchipper, an. zie op Beurt.
Beurtverwisfeling, vr. alternation, f. chars•
gement de tour, de rang , m.
boursier.
Beurzenmaker,,
zakkenroller, coupeur de
Beurzefnijder,
bourse.
Beurzig, zie Beursch:
Beuzelaar, in. die beuzelingen vertelt, diseur
de sornettes. —, die zich met beuzelingen
ophoudt, homme qui s'amuse d des bagatelles , vetilleur, musard.
Beuzelaarfter, vr disease de sornettes. —,
femme qui s'amuse 4 des bagatelles , vitilleuse.
Beuzelachtig, b. n. frivolo, etc. bijw.
nuntleusement.
Beuzelachtigheid, vr. bagatelle, frivoliti ,
minutie, vetille,
sornette.
Beuzelarij, yr. zie Beuzelachtigheid.
Beuzelen, o. W. (ik beuzelde, heb gebenzeld) , niets beduidende dingen verhalen ,
conter des sornettes, des balivernes, des
laternes, lantiponner.
niets beduidende dingen verrigten , s'amuser a des bagatelles, niaiser, vitiller.
Beuzeling, vr. niets beduidende zaak , wisje.
wasje 2 bagatelle,vitille,musardie,niai.
serie, f goguenettes f. pl. , frivolite,
chose frivole et de pen d'importance. De
geringfte — brengt hem van zijn flub , la
moindre vetille Parrete.
Beuzelkraam, yr. poppenkraam , waar flechts
beuzelingen te koop zijn, boutique de bagatelles ors de sornettes.
Beuzelkramer,
vendeur de bagatelles,
nzercier.
Beuzelpraat, m. Beuzeltaa/ , vr. sornettes , ba.
livernes , lanternes , f. pl. lantiponna.
ge, rs.
Beuzeiwerk, o. ouvrage de pea &importance, m.
Bevaarbaar, b. u. navigable. Eene bevaarbare rivier,, une riviére navigable.
Bevaarbaarheld , yr. etat navigable dtat
d'une riviere navigable.
Beval, ver/. t. zie Bevelen.
Bevallen , o. w. (ik beviel , ben bevallen), in
de kraam komen , verlost worden, accoucher. Zij is van eenen zoon bevallen, elle
est accouchde d'un fits. —, (met Hebben)
behagen, plaire, agreer. Dit fchilderiftuk bevalt mij weer dan het andere, ce
tableau me plait plus que l'autre. Dat
bevalt hem niet, cola ne lui agree pas.
Bevallig, b. n. aanminnig, qui a des graces, de l'agrdment, fell e , charmant,
0, agreable, aimable,— bijw. avec grace.
Bevalligheid, yr. aanminnigheid, liefelijkheid,
agrement, tn,, grace, ananite,f. charme,
th. Zij is niet fchoon, maar zij heeft veel
—,ells n'est pas belle, mais elle a beaucoup d'agrement, de grace. Hij doet alles met —, it fait tout avec grace.
Be.
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Bevalliglijk, zie Bevallig, bijw.
Bevelbrief, tn. lastbrief, openbaar vorftelijk
Bevalling, ve, verlosfing van een kind, aCCOti .
bevelfchrift , edit, 721.
chement , enfantement, tn.
Bevelen , b. w. (ik beval, heb bevolen), een
Bevang, o. zie Omvang.
bevel geven , ordonner, commander. Mijn
Bevangen, b. w. (ik beving, heb bevangen),
meester heeft het mij bevolen, mon maitre
vermeesteren , prendre , saisir. De flaap
me l'a ordonne. God beveelt het, c'est .Dieu
bevangt mij, le sommeil me prend. Van
qui le commande. Hebt gij mij niets te—?
den wijn — zijn , etre pris de yin. Hij Ne me commandez-vous Tien? N'avez.
werd van eene ziekte, van vrees —
vous rien a me commander pour votrd
service ? 1k beveel u te vertoeven, je
fut saisi d'une maladie, de crainte. Van
koude—, (in de rijfchool,)fourbu,e,moryous ordonne de rester. —, opdragen,
fondu, e. Dit paard heeft koud water gecommettre. 1k heb dat aan uwe zorg bed
dronken , toen het warm was, het is —
volen , je l'ai commis a vos soins. —, toe.
ce cheval a be de l'eau froide aprhs a.
vertrouwen, confier. Lets aan het papier —
voir eu chaud , it est fourbu.
confier q. ch. au papier. —, aanbevelen
Devanging, yr. saisissement, en. —, van een
recommender. Ik beveel hem (mij) in uwe
paard, van hoornvee , fourbure, 1.
guest, fje le (me)recommande en yes bonBevaren, b. w. (ik bevoer,, heb bevaren), op
nes graces.
varen,
als
lets
heeft die zee hug be- Beveler, 111. celui qui commande, ordonne
varen, it a fait de frequents voyages sur
zie Bevelen.
cette mer. De west
faire le voyage Bevelhebber, tn. gebieder, aanvoerder, inaux bides occidentales. Een fchip
zond. in het krijgsw., commandant, chef. —
gouverner un vaisseau.
over 5o man (in de Rom. gefchied.), gain.
Bevaren, (veil. deelw., van Bevaren hierboquagenaire.
yen.) , b. n. gevaren hebbende, in het Bevelhebberfchap , o. commandment, us.
varen hedreven, amarind, e ,emmarine,e. Beveling, yr. action d'ordonner, de cons.
Een
matioos, un matelot emmarine.
wander, etc. zie Bevelen.
— yolk , gent amarinds.
(kundig) zee- Bevelfchrift, o. mandement, m.
man, manoeuvrier.
Bevelvoerder, m. commandant.
evattelijk ,v b. u. ligt bevattende , met oordeel Beven , o. w. (ik beefde , heb gebeefd),
begaafd , intelligent , e.
ligt bevat of
trillen , fchudden , fidderen , trembler,
verftaan kunnende worden , veritaanbaar,, in.
ft-emir. Hij beeft els een riet , it trenttelligible comprehensible , concevable.
ble comme la feuille. Van koude —,
bijw. d'une maniere intelligible, intrembler de froid. Eene bevende item,
telligiblement.
une voix tremblante. Hij beeft (fiddert)
Bevattelijkheid , vr. intelligence , clarte,
van vrees, it fremit de crainte.
etc.
Bever, m. zeker tweeflachtig viervoetig dier
Bevatten, b. w. (ik bevatte, heb bevat), omcastor, bievre. — ,o. ftof, die van bevervatten, zie Omvatten. —, inhouden, con.
Haar wordt gemaakt , drap de castor, rat
tenir. Dit boek bevat eenen fchat van gede castor.
leerdheid, ce ivre contient un grand Bevergeil, o. zekere itoire, in de geneesk.
fonds de savoir.
begrijpen, veritaan ,
gebruikt wordende, welke men van den becomprendre. Eene zaak ten voile —, cowver verkrijgt ,castordum, m.
prendre tine chose parfaitement.
Beverhaar, o. poll de castor, m.
Bevatting, yr. zie Omvatting. —, action de Beverhbed, in. castor, chapeau de castor.
contenir.
begrip, conception, comprd. Bevernel, vr. zeker kruid, pimprenelle.
hension, zie Oordeel. —, gefchiktheid om Beverskullen , y r. meerv. testicles de castor.
to hevatten , intelligence.
Bevestigen , b. w. (ik bevestigde, heb bevestigd), vast maken , affermir. Eenen vloer
Bevechten, b. w. (ik bevocht, heb bevoch•
ten), beltrijden, combattre. De vijanden
of eene zoldering
affermir en plan.
combattre let ennemis. —, door vechcher ; fig. lets als beftaande aanduiden ,
ten verkrijgen, acquerir par les acmes.
afirertnir. In de redekunst zegt men , dat
De roem , welken hij heeft bevochten , la
alle vooritel bevestigt of ontkent , on dit en
gloire qu'il a acquire par les acmes. De
logique quo toute proposition affirme ou
overwinning
remporter la victoire.
nadere blijken van waarheid aandui.
nie.
Bevechter, m. combattant. -- der overwinden, verzekeren, conformer,affirmer. Die
rang, vainqueur, conqudrant.
tijding worth niet bevestigd , cette nouvelle
Bevechting , yr. action de combattre. — der
ne se confirme pas. —, verfterken, vast en
overwinning, victoire.
ftevig maken, consolider. Een verdrag —,
Beveiligen , b. w. (ik beveiligde, heb beveiratifier ou consoliderun traite.—,in den
ligd) , in veiligheid
mettre en su.
zedelijken zin , conformer. Dat heeft mij in
rote , a l'abri, abriter, assurer , garanmijn gevoelen bevestigd (veriterkt ), cola m'a
tir, sauver.
confirtne dans mon opinion. —, (in het
Beveiliger ,m. celui qui met en surea , qui
krijgswezen) verfterken , fortifier. Eene
garantit , sauveur.
bevestigde plaats , tine place fortifide. —,
Beveiliging, vr. action de mettre en surein vast bezit itellen , inhuldigen , ( bij de
te, f. abri , m.
god el. eered.) in yestir. Morgen wordt
Beveiligiter, vr. cello qui met en surete.
de nieuwe predikant bevestigd, domain le
Beveinzen , b. w. (ik beveinsde, heb benouveau ministre sera investi.
veinsd), zie Veinzen en Ontveinzen.
Bevestiger, tn. die lets vast maakt, celui qui
Bevel, o. last, gebod , ordre, f. commando.
afermit, etc. zie Bevestigen, in de vermont , m. 1k verwacht owe bevelen, Pat •
fcnillende beteek.
tends vos ordres.
de magi om te beve. Bevestigieg, y r. affermissement, ns. —, af.
ten , commandement , m. Onder iemands — firmation. —,confirmation. —, fortifi.
than , dtre sons le commandment de q.
cation. —, ratification; zie Bevestigen.
q. Schrifcelijk— , (last ), (bij het ger.)man- Beviel , yea. t. zie Bevallen.
dement, m.
Bevijlen , b. w. (ik bevijlde, heb bevijld),
met
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met Gene viji bearbeiden, timer, travailler avec une lime.
Bevind, o. bevinding, als : Naar — van taken, selon l'etat des choses, scion les
circonstances , selon l'exigence du cps.
Bevinde!ijk, b. n. ce qui se trouvc.
Bevinden , b. w. (ik be y ond, heb bevonden),
vinden , zien , in opzigt tot zekere omftandigneid van eene zaak, trouver. Gij zult
alles in goeden nut
vows trouverez
tont en bon etat. Gij zult
dat ik
de waarheid heb gezegd, vous verrez
se
trouque dit la Write. Zich —,
ver. lk weet niet, waar zij zich thans be:
vindt, je tee sais pas oit elle se trouve a
present. Zich wet, kwalijk, beter —, se
trouver (se porter) bien, mat, tnieux ;
fig. Zich wet bij iets of iemand —, se
trouver bien de q. ch. on de q. q., avoir
sujet d'en titre content.
Bevinding, yr. de daad van bevinden, experience, toefland, dtat, m. zie Be.
vind
Beving , verl. t. (met den klemt. op ving,)
zie Bevangen.
Beving, y r. (met den klemt. op Be) fchudding , trilling, tremblement , frimisse•
ment,
Bevingeren, b. w. (ik bevingerde, heb bevingerd), met de vingeren of met eenen
vinger overal aanraken, bevoelen, patiner.
Bevisfchen, b. w. (1k bevischte, heb be.
vischt) , in iets visfchen, pecker. Eenen
vijver om de drie jaar — pecker un dtang
de trois en trois ans.
Bcvlakken, b. w. (ik bevlakte, heb bevlakt),
zie Bevlekken in de eigenl. beteekenis.
Bevlekken, b. w. (ik bevlekte, heb bevlekt),
bezoedelen, befmetten , seuiller, tacker,
ontheiligen. Eene befmette kerk,
salir.
lane eglise polluee,polluer ; fig. Het husouiller le lit nuptial, la
welijksbed
cottche nuptiale.
Bevlekking ,vr. bezoedeling,souillure. —, bet
bevlekken, pollution, zie Zelfbevlekking.
Bevlijtigen, (zich) wederk. w. (ik bevlijtigde
mij , beb mij bevlijtigd), zich beijveren,
iferk benaarftigen, s'appliquer avec ardeur,, avec diligence, s'eforcer. Hij bevlijtigt cr zich flerk toe , (hangt er lijf en
ziel aan,) it y va de eel et de tete.
Bevlijtiging, vr. application, industrie ,
diligence.
Bevloeren, b. w. (ik bevloerde, heb be.
vloerd), met cenen vloer beleggen , plancheier , paver , parqueter.
Bevloering, yr. action de plancheier, de
paver.
zie Bevechten.
Bevocht, verl.
Bevochten, verl. deelw. van Bevechten.
Bevochtigen, b. w. (ik bevochtigde, heb bevochtig maken, humecter,,
vochtigd)
arroser.
Bevochriging, yr. action d'humecter,, de
tnouiller, d'arroser, humectation, arrosement , m. — van het papier voor het
drukken, mouillure.
Bevoegd, (verl. deelw, van het veroud. Be.
voegen , gefchikt maken.)--, b. n. gefchikt,
beewaam, capable. Hij is meerderjalig ,
en des om dien post waar te nemen,
it est en age, et par consequent capable d'exercer cette charge.—, volgens het
regt tot iets gefchikt, gereetigd, regtmatig ,
behoorlijk , competent , e. De bevoegde regmaken , (in de
ter , :e juge competent.
pract.) habilitcr. — tot eene erfenis, (bij
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de regtsgel.) successible. Ontbreekt het in
eene der beide linien aan bloedverwanten in
den tot de erfenis bevoegden graad, dan
verkrijgen de bloedverwanten der andere linie bet geheel, a deface de parents au
degre successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succedent pour le
tout.
Bevoegdheid., yr. capacite. —, competence,
(in de pract.) habilite (zie Bevoegd.)
lle -- van cenen regter,, la competence
d'un juge.
Bevoelen, b. w. (ik bevoelde , hub bevoeld),
betasten, toucher , triter , (bevingeren) patiner.—, bevinden, als : Zich niet wel—,
(beter : gevoelen) se trouver indispose ,e.
Bevoer,
t. zie Bevaren.
Bevolen, verl. deelw. van Bevelen.
Bevolken, b. W. (ik bevolkte, heb bevolkt),
met inwouers voorzien, pm/4er.
Bevolking, yr. het bevolken, action de peepler. —, het aantal inwoners, population.
Bevolkt, (veil, deelw. van Bevolken.) —, b.
0. volkrijk, peupld , e, populeux, euse.
Be yond, verl. t. zie Bevinden.
Bevonden, verl. deelw. van Bevinden.
Bevoogden , b. w. (ik bcvoogdde , heb be.
voogd), onder voogden
donner use
tuteur
Bevoogding, yr. action de donner un tuq q.
teur
Bevoordeelen , b. w. (ilr bevoordeelde, heb
bevoordeeld), voordeel aanbrengen, avan.
tager . favoriser, procurer quelque avarp.
q. q.
rage
Bevoordeeling, yr. action d'avantager, de
favoriser, f. — 7 voordeel, avantage, m.
Bevoorregteu , b. w. (ik bevoorregtte , heb
bevoorreg0 , met voorregten begunitigen,
accorder des privileges, des prerogatives, 1)e bevoorregte ilanden,
les classes privilegiees.
Bevoorregting, yr. action d'accorder des
privileges ; zie Voorregt.
Bevoorwaarden, b. w. (ik bevoorwaarcide
heb bevoorwaard), als voorwaarde befpre.
ken, stipuler.
Bevoorwaarding, Yr. stipulation.
Bevorderaar, in. die verhaast, voortzet, ccla qui accelJre.
begunftiger, celui
qui favorise , fauteur.
celui qui fait
avancer, etc. zie Bevorderen.
Bevorderen, b. w. (ik bevorderde , heb bevorderd), befpoedigen, verhaascen , accelerer, lister. Deze omftandigheid heeft
zijnen flood bevorderd, cette circonstance
a hate sa mort.
natter tot bet doel
Deze
brengen , begunitigen, favoriser.
zaak is zeer gefchikt, om mijn oogmerk
te cette aff'aire est tres-propre el
favoriser mon dessein. Pit middel bevordert (verwekt) bet zweeten, ce remede
provoque la sneer. —, tot eenen hoogeren eeretrap verheffen, inzond. in het
krijgsw. avancer, faire avancer , procurer de l'avancement, promouvoir. De
koning bevorderde hem in korten tijd , le
roi l'avanca en pee de temps. Hij werd
tot de bisechoppelijke waardigheid bevorderd , it fut promu a Pdpiscopat.
Bevordering, vr. action d'accelerer,, etc. f.
avancement, tn. —, promotion, f.
Ik heb hem met zijne — geluk gewenscht
je l'ai faicite seer sa promotion; zie Bevorderen.
Bevorderingsbrief, m. (in de roomfche kerk),
admittaour.
Be.
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Bevorderlijk, b. n. gefchikt om te bevorderen, te begunftigen, propre 4 favoriser
guelque dessein , favorable , avantageux,
Buse.
Bevorens, bijw. te voren , vooraf, auparavant , prdalablement. Daarvan heb ik reeds gefproken, fen ai defhparld aupara.
vans.
voegw. eer dat , voor dat, avant
quo. Ik kom niet, gij mij roept, je
ne viendrai pas avant quo vous ne ria54pelez.
Bevraehten, b. w. (1k bevrachtte, heb bevracht), met eene vracht voorzien , afriter,, freter (en vaisseau), charger (une
voiture). Een fchip met ftukgoederen
charger an vaisseau a la cueillette , au'
quintal.
Bevrachting, yr. action de friter,, d'affreter , de charger , f. chargement , agrete.
mew , Contract van -, (vrachtbrief,)
char g e cu chartre-partie ,
Bevrachter, m. celui qui frese, charge , of-,
fr4teur, freteur.
Bevragen, b. w. (ik bevraagde of bevroeg,
heb bevraagd), naar jets vragen, demander,
prendre des informations, s'inforrner.
lk moest zijne woonplaats j'etois obli•
gd de demander, qu'on m'indiquat sa demeure , son domicile. Te
bij, enz.,
s'adresser 4 etc.
Bevraging, vr. action de demander , demande, question.
Bevredigen, b. w. (ik bevredigde, heb bevredigd), verzoenen , pacifier , appaiser,
calmer. Zich met iemand -, se reconcilier avec q. q.; fig. voldoen. IIij hezat
vermogen genoeg, om al zijne wenfchen
te avoit assez de fortune pour satisfaire a tons ses desirs. Zijne fchuldeifchers
satisfaire, contester ses ereanciers.
Bevrediger, m. pacificateur arbitre , rd.
conciliateur.
Bevrediging, yr. pacification, reconciliation, f: accommodement, zie Bevredigen.
Bevrcdigfter, yr. cello qui pacifie, appaise ,
reconciliatrice, etc. zie Bevredigen.
Bevreemden, b. w. met den 3. perf. (het be.
vreemdde heeft bevreernd), verbazen,
vreemd fchijnen, surprendre, etonner,,
paroitre etrange. Dat berigt bevreemdt
mij , cette nouvelle me surprend.
Bevreemding, yr. verwondering, surprise ,f.
itonnement , m. Ik kan u mijne niet
verbergen, je ne puis vous cacher mon é.
tonnetnent. Mijne -hield op , wen . .
mon etonnement a cesse quand .
Bevreesd, b. n. met vrees behebd,peureux,
ease, craintif',
ziju voor , craindre . . .
Bevreesdheid , y r. pour , crainte.
Bevriend , b, n. verwant, vermaagfchapt, allie , e, par affanitO ; apparent-6, e. -,
door vriendfchap verbonden, uni , e, par
amitie, e , Bevriende vol.
ken, des peuples allies.
Bevriezen , 0. w. (het bevroor,, is bevroren en
bevrozen), vastvriezen , en : b. w. doen
vastvriezen, geler, se geler,, glacer. De
koude hceft de perzikbloeferns doen -, le
froid a geld lee flours de picker. Het
water bevriest, reau se gels.
Bevriezing, yr. action de ge:er,, congdlation.
Bevrijden, b. w. (ik bevrijdde, heb bevrijd), vrij maken, ddlivrer,, libdrer,,exevtpser. iemand nit de gevangenis, nit de
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gevangenfchap
delivrer g. q. de pride
la
captivite.
Van de krijgsdienst
son,
(vrijftellen), exempter de service. Zich
—, (in de pract.) se redimer.
Bevrijder, m. liberateur.
Bevrijding, vr. action de alivrer,
vrance, exemption, redemption, liberation. Ds — van de dienstbaarheid, la
beration de la servitude.
Bevrijdfter, yr. colic qui delivre.
l3evroeden , b. w. (ik bevroedde , heb be•
vroed), bevatcen, veraaan, comprendre,
concevoir.
Bevroeder, on. celui qui comprend , conceit.
Bevroeding, yr. action de comprendre, de
concevoir, comprehension , conception.
Bevroeg, verl. t. zie Bevragen.
Bevroor, veil. t. zie Bevriezen.
Bevroren en l5evrozen , verl. deelw. van Be•
vriezen.
Bevruchten , b. w. (ik bevruchtte, heb bevrucht) , bezwangeren, feconder, engrosser. Ebn bevrucht ei ., un oeuf ficondd.
Eene vrouw -, engrosser une femme. -,
befpringen , van fchapen, hurtebiller ; zie
verder Befpringen in de ado beteek.
Bevruchting, vr. fecondation, action d'engrosser.
Bevuilen, b. w. (ik bevuilde, heb bevuild),
vuil maken, salir, souiller. Zich
(door den afgang,) se salir de matibres fecales, s'embrener. Het kind heeft zich bevuild (befcheten), l'enfant s'est embrene'.
Bewaaijen , b. w. (ik bewaaide , heb bewaaid),
den wind op jets doen komen , eventer.
De Aziatifche vorilen hebben altijd bedienden, die hen bij de tafel -, les princes
ont toujours des gens qui les iventent quand ils dissent. Zich — om
zich te bekoelen, s'eventer pour se ra*
fraichir. o. w. (met Ziiu) ale: Alen
moet dit hnisraad in de lucht zetten, om
het to later
faut exposer ces melt.
bles a Pair pour les iventer.
Bewaakfter, vr. cello qui garde , tine garde, surveillante.
Bewaarder,, m. hoeder, garde , gardien
conservateur. - der gewijde kerkelijke ditr.
gels, sacristain. meest in zamenft. als:
Grootzegelbewaarder, garde des sedaux.
Kustbewaarder, enz. zie de zamengeftelde
woorden.
Bewaarheden, (Bewaarheiden ?) b. w. (ik bewaarheedde , heb bewaarheed), (bewaarheidde , heb bewaarheid ?) waar maken
verifier. Deze tijding werd bewaarheid
(bevestigd), cette nouvelle fist confirrnde,
le fait fist averd. Dat gezegde word in
hem bewaarheid , en lui on voyoit la yerite de ce dit.on.
Bewaarmiddel, zie Behoedmiddel.
Bewaarnis, zie Bewaring.
Bewaarplaats, yr. plaats om iets te bewaren
of te bergen , lieu pour server on conserver des choses , lieu de reserve , rdceptack ,m. - der gewijde kerkel. dingen,
sacristie.
Bewaarfier y r. garde , gardienne , conserm
vatrice. -(opzigtiter) der kerkelijke liera•
den , enz. , in eon nonnenklooster, sacristine.
Bewaken , b. w. (ik bewaakte, hob bewaakt),
de wacht bij iets houden garden, surveiller.
Bewaker, m. celui qui garde, surveillant.
Bewaking, yr. action de gander, surveil.
lance.
Be.
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nige der menfchelijke daden was ,Pappris
dans ma nouvelle condition, quo Pinter& n'est pas, comme je l'avois cru, le
seal mobile des actions humaines.
Bewailing, yr. action d'entourer ou d'envi.
fanner de remparts.
Beweegreden , y r. motif, mobile , m. Weinig menfchen letten genoegzaam op hetgene
Bewandelen , b. w. (ik bewandelde, heb bewandeld), op iets wandelen , begaan, be .in bun binnenfte omgaat, om de geheime
beweegredenen te kennen, die hen doen
treden , marcher dans , voyager ou se proy a peu d'homnaes assez athandelen,
teener sur , battre , frayer (un chemin.)
tentifs a ce qui se passe au dedans d'euxik heb lien weg memgmaal bewandeld, je
mémes, pour Bien connoitre les motifs
rne
promene souvent sur ce chemin;
fig.
bijbrengen
Het pad der deugd — , suivre les seesecrets quiles font agir.
tiers de la vertu.
Bewandelaar,, m. Bewandelaarfter, yr. celui Beweegfter, yr. cello qui donne du motiveou celle qui se promene sur (an chemist).
ment.
Bewangen, bo w. (ik bewangde, heb be- Beweenen, b. w. (ik beweende, heb beweend), befchreijen, deplorer.
wrngd), een fchip met zijitukken voorBeweener, m. colui qui deplore.
zien, jumeler (an vaisseau).
Bewaren, b. w. (ik bewaarde, heb bewaard), Beweening, yr. action de deplorer, deplowegleggen, bergen, ,harder, serrer , conration.
server. lk heb nog iets van gisteren bee Beweenlijk, b. n. deplorable.
waard , j'ai conserve, garde, encore quel- Beweeniter,, yr. cello qui deplore.
celui qui sentient, a rme.
zorg dragen, behoee Beweerder,,
vie chose d'hier.
den , conserver, maintenir, preserver. Beweerfchrift, o. ecrit ou memoire dans lequa on sentient q. ch., tn.
Zijnen goeden naam —, conserver sa rd.
putation.
BeweeIfter, yr. celle qui sentient, afflrme.
pre.. Bewees, yerl. t. zie Bewijzen.
Bewaring, yr. garde ,conservation.
servation. —,beflagnerning van goed in ge- Bewegelijk, b. n. dat bewogen kan worden,
fchil, sequestration, 1. sequestre, in. In
beweegbaar, mobile, qui pent étre mil,
e. Bewegelijke goederen , zie Roerend.
— n e le en , (geregtelijk beflag op iets leggen ,)
dat zich bewegen kan of beweegt , mobile,
sequestrer. Iewand in — nemen ,s'a.ourer
qui pout se mouvoir ou qui se meet. —,
de q. q. In — geven, deposer, mettre en
eat anderen bewegen (d.
treffen) kan,
depdt , donner a ,order.
zielroerend, touchant , e. Eene bewegelijke
Bewafemen , b. w. (ik bewafemde , heb bewaredeweering , tin discours touchant, pafend), met wafem bezwalken , couvrir de
bijw. d'une maniere tonthetique.
vapeurs,
peurs.
chante , pat iietiquement ; zie ook BeweegBewafeming, vr. action de couvrir de vaboar.
peurs,
Bewasfchen, b. w. (ik bewiesch , heb bewas- Bewegelijkheid , Yr.
zieBewegelijk.
fchen), hetgene voor iemand gewasfchen moet Bewegen , b. w. (ik bewocg , heb bewogen) ,
van plaats of fluffing doen veranderen , monworden, bezorgen, als : Iemand
voir,, emouvoir. Honderd man zonden
chir q. q.
Bewasfching, yr. blanchissage, m.
dezen fleen niet kunnen —, cent howl:es
Bewasfen, o. w. (ik bewies , ben bewasfen),
ne sauroient mouvoir cette pierre. De
begroeijen , als : Zijne borst is geheel met
la mer commenzee begint zich te
ce a s'emouvoir. Beweeg u niet, ne
haar bewasfen, it a la poitrine route con.
verse de poll.
bougez pas. De man is zoo zwak , dat hij
Bewateren , b. W. (ik bewaterde , heb bewazich niet kan, l'honme est si foible qu'
terd), met water bevochtigen , humecter,
ne petit se mouvoir. Voor het eten zich te
arroser d'eau. —, (in den gemeenzamen
— is gezond , Pexercice avant l e diner est
fpreektr.) meer wellevende nitdrukking voor :
bon pour la sante; van daar : Zich —,
als: Dc pomp
Bepisfen, zie dit woord.
voor : wandelen , se promener ; fpreekw.
bereiking van
— (aan den gang helpen), (feheepsw.) en.
(alles
Hemel en aarde
grener la pompe.
zekere einden in het werk flellen ,) remufig.
nopen
, overhalen,
Bewatering, yr. action d'arroser d'eau , etc.
er died et terre ;
om
zie Bewateren.
mouvoir. Wie heeft hem kunnen
Beweegbaar, b. n. dat bewogen kan worden)
n die beleediging aan te doen ? qui l'a psi
mobile, qui peut etre met, e. De winden bemouvoir a vous faire cette insulte? —,
roeren de beweegbare oppervlakte der watee
treffen, ontroeren, tot medelijden brew.
ren , les vents agitent la surface mobile des
gen, emouvoir. .Hij werd door die.aanfpraak
Beweegbare feesten, (feesten , die
zeer bewogen , i1 fur beaucoup emu
(touché, attendri , affecte) par ce disp iet altijd op den zelfden dag vallen, gelijk : Pafchen, Pinkfteren, enz.) des fetes
onrust verwekken, als: Het yolk
cow's.
mobiles. Beweegbare letters, (bij druk— (liever : in beweging brengen), emouvoir
kers, in tegenftelling van ftereotypen) des
tine sedition. Het yolk begon zich te —,
caract.eres mobiles.
(oproerig te worden,) le peuple commen.
Beweegbaar,, zie Bewegelijk.
gait a s'emouvoir.
Bewcegbaarheid, yr. mobilise. De — der Beweger, m. celui qui meat, moteur.
ligchamen la mobilite des corps.
Beweging, yr. verandering van itand , Jigging
Beweegmidciel, o.
in.
of plaats , mouvement, tn. (in de leerk.)
Bewcegoorzaak, yr. premier mobile, premotion, f. De wetten der —, les lois
mier principe, moteur, tn. cause moudu mouvement. In de natuur is eene gevante, f.
durige — van zonneftofjes, dans la nature
Beweegrad, or roue qui fait mouvoir les
it se fait tine continuelle motion d'atdmes;
tree, f.; fig. mobile, m. lk leerde in mij
fig. Iets nit eigene — (aandrift) doen ,faille nieuwe hetrekking , dat het eigenbelang e re q. ch, de son chef, de son propre MOU.
niec , zoo als ik altijd gemeend had , bet eevement, spontane'ment. De eerfte — (opwel8E
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Bewallen , b. w. (ik bewalde , heb bewald)
omr
rats
de remwallen,entourer ou
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eenen anderen uitbundigen lof toezwaait ,
welling) van toorn bedwingen, reprimer
le premier mouvement de colere. De gan.
vleijer.)
idle ftad is in —, (oploop, oproer,) route Bewierooking, yr. encensement, m. Na de
— ging de bisfchop heen, les encense.
la ville est en mouv-ment. Eene gelijkgolvende of flingerende — op her water of
ments faits, l'eveque s'en alla.
ondulation.
Bewierookit2r, yr. cello qui encense.
in de lucht (in de natunrk.),
De golvenvormige — der lucht, Pondula- bewierp, verl. t. zie Bewerpen.
Lion de Pair. —, gebaren bij eene cede- Bewies, verl. t. zie Bewasfen.
bewiesch , verl. t. zie Bewasfchen.
voering, gesticulation ; zie Geharen.
Bewelkomen, b. w. (1k bewelkomde, heb be- Bewijs, o. blijk, datgene waardoor mepn, e laevils
bewijst, preuve , f. temoignage , tn.
welkomd), zie Verwelkomen.
Welk --bebt gij daarvoor ? queue preuve
Beweren , b. w. (ik beweerde , heb beweerd),
soutenir,
en avez - yeas ? Overtuigend —,
,
as.
aanvoeren , ftaande houden ,
convaincante. Een flilzwijgend —, une
surer, affirener.
preuve muette. Ben — van vriendfchap,
Bewering . vr. het ftaande houden, assertion ,
affirmation, assurance.
un temoignage, une marque d'amitie.
Hij geeft hem dagehjks de grootfte bewijBewerken , b. w. (ik bewerkte, heb bezen van zijne vriendfchap, it lei fait tour
werkt), bearbeiden, naar behooren aan iets
les fours les plus grandes demonstrations
arbeiden, appreter, preparer, faire. —,
ePamitie. —, (in de pract.) : Vaders of
bevorderen, ui tvoeren , uitwerken, eaumoeders —, (kinds gedeelte,) ligitime,
ser, efectuer, operer. De genade heeft
zijne bekeering Fewerkt , c'est la grace qui
f. —, waarom men niet heeft kunnen verfchijnen, (bij het geregtsh.) exane , f.
a opere sa confession.
Bewerkelijk, b. n. moeijelijk,difficile, peni.
Een fchriftelijk —, une preuve Utterale , preuve par escrit. De waarheid eener
ble. —, gefchikt om bewerkt te worden,
zaak hevestigen , door overtuigende bewij•
qui pent s'effectuer,, propre 4 étre tnis en
zen
, constater. Bewijzen van zijne beoeuvre.
kwaamheid geven, donner des preuves de
Bewerkelijkbeid , yr. dill:cilia. —, qualite
sa capacite, donner des marques, des
de ce qui pent s'effectuer.
temoignages di sa capitate. Hij heeft
Bewerker , m. ce;ui qui apprete, prepare,
mij bewijzen van zijne toegenegenheid ge.
auteur, etc. zie fiewerken.
geven, it sn'a donne des temoignages
Bewerking, vr. action d'appreter,, de faide son affection. — , fchijn, onduidelijk
re. —, action de causer, d'effectuer. _,
blijk, semblant, m. apparence , f. Zoo
behandeling, manipulation. Heelkundige
gij hem niet ben/int, doe er althans . — van,
—, operation. De — van dit geneesmid.
si y ens ne l'aimez point, faitesaen au
del is moeijelijk , la manipulation de ce
'veins semblant.
remede est diffcile.
Bewerlifter , vr. cello qui travaille, etc. Bewijsbaar, b. n. dat bewezen kan worden,ce
qui pent etre prouve, etc. Zijne afwezigzie Bewerken.
held is —, son absence petit due pressBewerkftelligen , b. w. (ik bewerkftelligde,
heb bewerliftelligc1), tot 'land, ten uitvoer
vee•
Bewijsbnrheid, yr. etat de ce qui pent lire
brengen, executer , effectuer, realiser.
prouve , m. , etc. De — van den moord is
Bewertftelliging , yr. execution, realistsniet mogelijk, le tneurtre ne peutpas lire
tion.
Bewerktuigen, b . w. nieuw w. (ik bewerk.
P r,uve tuigde , heb bewerktnigd), van werktuigen Bewijsgrond , m. argument. Ik trek hieruit
eenen Iterken — tegen hem , j'en tire un
(organen) voorzien, organiser. Aileen de
fchepper der natuur kan eon ligchaam —,
grand argument contre lei.
it n'y a quo Pasteur de la nature qui Bewijsplaats, vr. passage pour prou v er, q.
peat organiser un corps. Een bewerk.
ch., ns. —, aanhaling van eene flelling,
enz., allegation.
tuigd ligchaam, un corps organise.
Bewerktuigine, vr. net bewerktuigen , orga. Bewijsrede, yr. zie Bewijsgrond.
nisationb ,f. De — van het menfchelijke Bewijsftuk, o. oorkonde, document, titre,
tn. Regtvaardigende bewijsitukken, pieces
ligchaam , en (bij uitbreid.) de — der planjustificative:.
ten , l'organisation du corps humain , et
des plantes. —, toefland van het bewerk- Bewijzen , b. w. (ik bewees, heb bewezen),
doen blijken, ontegenzeggelijk aantoonen,
tuigde, tnechanisme, organisme, tn.
Bewerp, zie Ontwerp.
prouver, demontrer,, temoigner , monBeweepen , b. w. (ik bewierp of beworp,
trer , averer.
lets met getuigen —,
heb beworpen), werpende bereiken, atprouver q. ch. par remains, Eene 'telling
teindre enietant. Ik kan den heuvel niet
—, prouver ou demontrer une propositi.
—,je ne puis pas firer jusqu'a cette col.
on. De misdaad is voldoende bewezen,
le crime a eteprouve suffisamment. Eene
line. —, ontwerpen ; faire un projet , un
plan, esquisser. ,
bewezene daad, zaak, un fait avdre . uBewescen, voorz. en bijw. ten westen, si.
ne chose averde. Pc heb hem beweien,
rue, e , a l'ouest, a Poccident de.
dat zijne Itelling valsch is, je lei ai monBewettigen , b. w. (ik bewettigde, heb betre que sa proposition est fausse. Zijnen
wettigd) , zie Wettigen.
adeldom —, faire preuve de noblesse, faiBewettiging zie Wettiging.
re ses preuve:. —, betoonen, doen blij.
Bewezen, y eti. deelw. van Bewijzen.
ken, temoigner, faire. Hij heeft niij
Bewierooken , b. w. (ik bewierookte , heb
veel vriendfchap bewezen , il m'a temoi.
bewierookt), wierook toezwaaijen , engne bien des amities. Hij heeft mij veel
censer. Eenen bisfchop , bet altaar —, enbeleefdheid bewezen, it m'a fait Bien
censer on el/eine, Pause?.
des politesses. Iemand genade —, faire
Bewierooker, m. celui qui encense, encen.
grace a q. q.
seer. (AA N N. Encenseur is flechts in ee- Bewilligen , b. w. (ik bewilligde , heb bewil.
nen fig. sin te gebruiken voor iernand, die
ligd), toeftaan , verleenen , accorder,, con.
15
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sentir, conceder, (bij regtsgel.) octrojer.
sa dement.° faire son sejour en quelque
/emand iets
accorder q. ch. h q. q.
lieu. Uwe zuster bewoont Naar huis wel
o. w. toeftemmen, als : In lets—, conen netjes, votre soeur entretient sa
sentir
Ik kan er niet in —, je n'y puis
maison Bien et proprement. Eel/ paleis —
consentir,
habiter un palais; zie Wonen.
Bewilliger,,
celui qui accorde, consen- Bewoner, m. habitant. Eerfte of oorfprontit, concede.
kelijke bewoners van een land, aborige.
Bewilliging , vr. consentement, no. concessines ; fig. De bewoners der wooden, (de
on, f. octroi tn.
wilde beesten ,) les habitants des fo(vergunning) van een
vuorregt, octroi d'un privilege.
tits. De bewoners der lucht, (de vogeBewilligfler, yr. celle qui accords, consen•
len ,) les habitants de l'air.
tit, concede.
Bewoning, yr. action d'habiter.
Bewimpelen , b. w. (ik bewimpelde , heb be- Bewoog, verl. t. zie Bewegen,
wimpeld), veibloemen, in een beter licht Bewoonbaar, b. n. dat bewoond kan worden ,
voorftellen, vergoelijken, pallier; fig. def.
habitable. Olt huis is thans — cette maiguiser, voiler, colorer, excuser en donson est maintenant habitable. De geheenant quelque couleur fa' vorable, quelque
le bewoonbare aarde , route la terra habibelle apparence a la chose.
table.
Bewimpeling, yr. palliation, f,; fig. deguise- Be woonbaarheid yr. etat de ce qui est hawent, 175,
bitable , m.
Bewind, 0. befluur, gebied, gouvernement, Bewoonfrer, yr. habitante.
tn. direction, administration, f. —, de Bewoorden, b. w. (ik bewoordde, heb beperfonen , die befluren , gouvernement, tn.
woord ), met woorden uitdrukken , exprimer
par des paroles. Eerie zaak op verfeheiBewinden, b. w. (ik bewond, heb bewondene manieren weten to , savoir expriden) , rondom winden, omwinden, envemer une chose de differentes manieres.
lepper,, entortiller,, liar autour,, a l'entour.
Bewoording,vr. het bewoorden, action d'exuitdrukking in
Bewindhebber,, m. directeur,, administra- primer par des paroles.
tear.
inzond. (in de Nederl. gefch.)
woorden, terme, m. expression, f. 'Lich
van uitgelezene bewoordingen bedienen ,
Ue bewindhebbers der Oost.Indifche Maatse servir d'expressions choisies.
lehappij , les directeurs de la compagnie
Bewindhebbers I3eworp , verl. t. zie Bewerpen.
des hides Orientales.
(ftaatsambtenaren), autorites censtitudes. Beworpen , verl. deelw. van Bewerpen.
Bewindhebfter, yr. administratrice, direc- Bewust , b. n. kennelijk , bekencl, aigemeen
bekend, als : Dat is mij niet —, of: Ik
trice.
cela n'est pas vents
ben daarvan niet
Rewinding, yr. action d'envelopper, f. en.
a ma connoissance. De bewuste zaak,
veloppement , m.
l'afaire dont it est question, l'afaire
Bewindfel, 0 , omilag , zwachtel, bandage ,
en question. Ik heb het aan den bewusm. enveloppe, f.
ten koopman verkocht, je l'ai vendu au
Bewindslieclen , m. meerv. zie Bewindsman.
marchand en question. De daad is alge.:
Bewindsman , m. (meerv. Bewindslieden,)nzagistrat, administrateur,homme d'etat.
meen —, le fait est noroire.
Bewindvoerder, m. adnsinistrateur, direc- Bewusteloos, b. n. zonder bewustheid, sans
connoissance.
tear.
Bewitten , b. w. (ik bewitte, heb bewit), Bewusteloosheid, vr. etat de celui qui est
sans connoissance.
zie Witten.
itewoelen , b. w. (Br bewoelde, heb be- Bewustheid , y r. het kennis dragen van iets,
connoissance.—, inzond. het kennis dragen
woeld), (scheepsw.) met touw,, rouster,
van ons eigen aanwezen, innerlijke gewaarbetakelen, surlier.
fourrer.
wording, sentiment interieur,, m. conBewoeling , yr. (fcheepsw.) action de rous•
noissance, f. De — zijuer onfchuld beute
ter.
de hem op , le sentiment interieur de son
Bewogen, verl. deelw. van Bewegen.
innocence le soutenoit. Hij had ails —
Bewolken, b w. (ik bewolkte , heb bewolkt),
verloren , it avoit perdu toute connoismet wolken bedekken , couvrir de nuages ,
Cbewusteloos) zijn , Wes.
sauce.
Zonder
ofusquer.
voir point de connoissance.
Bewolking, yr. obscurcissement cause par
Bewustzijn , o. zie Bewustheid.
des nuages, ns.
Bezaaijen , b. w. (ik bezaaide, heb bezaaid) ,
Bewond, verl. t. zie Bewinden.
met zaad beftrooijen, ensemencer , sewer.
Bewonden verl. deelw. van Bewinden.
\Vie heeft dat veld bezaaid ? qui est.ce qui
Bewonderaar, m. admirateur. Hij is een
a semi ce champ ? ensemencd ce champ ?
der oudheid, c'est un admirateur de
fig.
Het veld met lijken — joncher la
Pantiquite.
campagne de worts. De hemel was met
Bewonderaarfter, yr. admiratrice. Zii is eefterren bezaaid, le ciel etoit parsemd
ne — van al wat nieuw is, elle est grantoiles.
de admiratrice de tout ce qui est nonyr. action de seiner, f. ensemen.
Bezaaijing,
venu.
cement, no. zie Bezaaijen.
Bewonderen, b. w. (ik bewonderde, heb bewonderd) , iets als een wonder, of als zeer Bezaan , vr. (fcheepsw.) het achterfle duel van
een fchip , fchooverzeil, voile de poupe, f.
uitmuntende befchouwen , admirer , etre éartimon,
tonne, e, ou surpris , e, de q. ch. Wij
— de wijsheid van dezen vorst, nous ad- Bezaansbras, yr. (fcheepsw.) pispot, hource, ource, f.
inirons la sagesse de ce prince.
Bewonderenswaardig, b. n. digne d'admira. Bezaansmast, m. (fcheepsw.) mat d'artimon,
mat de poupe ou de fougue.
Lion.
Bezaansrust, vr. (fcheepsw.) ports - hattbans
Bewondering, yr. admiration.
d'artimon , tn.
Bewonen , b. w. (ik bewoonde , heb bewoond),
tot zijnc woonplaats hebben, habiter ,faire Bezabberen , b. w. (ik-bezabberde , heb beeat.).
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zabberd), bekwijien, bezeeveren , souiller,
en jetant de la bare, remplir de have.
Bezadigd (earl. deelw. van Bezadigen.) —,
b. n. bedaard, caltne, discret , ate, modere , e, tranquille, rnodeste, rassis,e.
Bezadigdheid, vr. woe Oration, modestie ,
discretion.
Bezadigen, b. w. (ik bezadigde , heb bezadigd), bedaren , tevreden Itellen, tranquilliser, contenter; zie ook Bezzdigd.
Bezag, vent. t. zie Bezien.
we (ik bezalfde , heb bezalfd),
Bezalven,
zie Zalven.
Bezanden, b. w. (ik bezandcle, heb bezand),
me t zand bedekken , couvrir de sable ,sa.
bier.
Bezanding, yr. action de couvrir 4. sable,
de sabler.
Bezat, vent. t. zie Bezitten.
Bezeeren, b. w. (ik bezeerde, heb bezeerd),
kwetfen, blesser, faire mal, causer de
la douleur. Zich , se blesser, se faire
real. i^ij heeta zich aan den arm bezeerd,
i l s'est bless d le bras. Ligtelijk —,(fchrammen,) effletirer.
Bezeering , yr. action de blesser, 'etc. zie
Bezeeren.
Bezecveren, b. w. (ik bezeeverde , heb bezeeverd), zie Bezabberen.
Bezeevering, yr. action de remplir de have.
Bezegelen b. w. (ik bezegelde, heb bezegeld) , met een zegel voorzien, sceller,
apposer le scelle. Hen gefchrifc sceller tin acte ; fig. bekrachtigen, bevestigen,
sceller. Zij hebben zamen een verdrag aangegaan en het met een dubbel huwelijk van
liunne kinderen bezegeld, its ont fait en
traite ensemble , et its Pont scelle par
en double manage de leers enfants.
Bezegeleng, y r. action de sceller, apposition d'un sceau.
Bezeild , (verl. deelw. van Bezeilen.) —, b.
n. tot zeilen gefchikt, als Een wet. —
vaarcuig , fchip, tin vaisseau Leger a la
voile ,un bon vaisseauvoilier,un navire
fin voilier. Een flecht — fchip, en vaisseau maavais voilier.
Bezeilen, b. w. (ik bezeilde heb bezeild),
met zeilen bereiken, atteindre
en allant
'
a la voile,-en faisant voile. Een fchip,
eene kaap (te boven zeilen), doubler
ran navire ,un cap ; fpreekw. Men kan booger noch lager wal met hem —, (geen regt
met hem fchieten, hij wit te roer noch te
hand ,) it n'est propre a . rien; it n'est
bon ni a rdtir ni is bbuiller ; zie ook
Bezeild.
Bezem , m. zeker bekend huisgereedfehap , ba•
Lai; fpr. w. Het is met hem, zoo als het
fpreekwoord zegt: Nieuwe bezems vegen
fchoon (en parlant d'un domestique qui
sert bien les premiers fours,) ii fait le
balai neuf.
Bezembinder, rn, faiseur de balais.
Bezemheide, yr. de lee bruyere a balai.
Bezemmaker, zie Bezembinder.
Bezemfteel, Bezemfiok , m. manche a balai.
Bezending, yr. gezantfchap, deputation, am.
bassade, mission, f. envoi, m. commission, f.
Bezet, deelw. van Bezetten.) —, b.
n. met hezigheden beladen, affair(' , e,
tres-occupe, e, surcharge e, d'occupa.
tions. — 7 (zeew.), als
dp lager wal —
zijn, etre afald , etre chargé en cite.
Bezeten , verl, deelw, van Bezitten. —, inzond.
eenen godgel. ziu) ; Van den
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duivel ook enkel: posseqd , e,
an diable; fig. llij is van den duivel —,
(zoo verwoed dat hij naar geene reden wit
luisteren,) le diable le possede.
von
daa.r net volgende
Bezetene , in. en vr. (bij godgel.) remand ,
die door den duivel bezeten is, possede,
possedde, f. dimoniaque energumene , on. et f.
Bezetheid ,
overkroptheid met bezigheden, surcroit de besogne,
zie Bezecting in de laatlte Beceek.
Bezetteling, in. (in den gefchiedk, ftij1,) een
man van de bezetting eener plaats , soldat
d'une garnison.
Bezetten, b. w. (ik bezette, heb bezet), eene plaats vullen, occuper. Die plaats is
bezel, cette place est occupee. Eene gracht
of een kanaal met boomen —, border tin
canal d'arbres. Eenen vijver niet kleine
vischjes aleviner tin etang. Al mijne
uren zijn bezet, toutes mes heures sont
remplies.
omzetten, garnir. Eene
dons met juweelen bezet, sine bate gar.
nie , montee de diamants. inzond.
(in bet krijgswez.) in drie beteekenisfen,
als : (innemen , vermeesteren), occuper, se
saisir ou s'emparer de. Onze troepen
zetteden die hoogren, nos troupes occuperent ces hauteurs, s'emparerent de ces
hauteurs ; (met bezetting beteg,gen,) mettre garnison.
ftad was iterk bezet,
y out nose forte garnison dans la place;
(onaingelen, berennen) investir, entourer, environner, envelopper de troupes.
De ftad was aan alle kanten door den vijand
bezet, la ville itoit investie de taus cdtes par Pennemi; zie ook Bezec.
Bezetting, vr. de daad van bezetten zie Be.
zetten. inzonderheid, het in eene itad
gelegde krijgsvolk, garnizoen, garnison.
benaauwdheid, oppression. Hij heeft
eene — op de Borst, iit a la poitrine opprimee , it a tine oppression de poi.
Bezie,,i vr. (met den klemtoon op Be), zie
Bes, in de a. beceekenis.
Bezie, (met den klemtoon op zie) van Bezien; zie dit woord.
Bezielen , b. w. (ik bezielde, heb bezield) , eene ziel of het leven geven, animer,, met tre
fame ou le principe de la vie dans en
corps organise. lie Label zegt, dat Prometheus het leetnen beeld bezielde, hetwelk
hij vervaardigd had, la fable dit que Promethee anima la fiatue d'argile qu'il y enoit de former ; fig. animer, rallimer,
enjlamnier,, encourager. De licfde voor
het vaderland bezielde hem, in dien grijzen ouderdom, met het y our der jeugd
dans ce grand age l'amour de la patrie
l'animoit de Pardeur de la jeunesse.
Bezieling, yr. animation, f; hg. encourage.
meet , M•
Bezien, b. w. (ik bczag, heb bezicn), be.
fchouwen, bekijken , regarder. Zich in
eenen fpiegel —, se regarder au miroir ;
fig. Dat sal te than, (is nog onzeker ,)
cela n'est pas silt%
Bezien, o. het bekijken, als : Dat is het bewen niet waard , cola ne vane pas la peine de le regarder.
Bezienswaardig , b. n. qui merite d'étre
vu, e, etc.
Bezig, b. n. onledig, occupi , 0. Met of aan
jets bezig zijn, etre occupe , e, a faire
ch. Zij was met het borduren van eeneu
ja.
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japon
on la trouva occupy* d broder une robe.
Bezigen , b. w. (ik bezigde, heb gebezigd),
gebroiken , employer. Sommige wootden
worden enkel door de dichters gebezigd,
certains mots ne sont employes quo par
les poites.
Beziger, m. celui qui emploie.
Bezigheid, yr. bedrijf, occupation. Bezig.
heden, des affaires.
Beziging, vr. action d'employer.
Bezigfter, vr. cello qui emploie.
Bezigtigen, b. w. (ik bezigtigde, beb bezigtigd), overal bezien, faire l'inspection,
inspector, examiner, visitor, regarder
de press Er kan in deze zaak Beene uitferaak gedaan worden, alvorens de plaatfen
bezigtigd zijn, ce proces ne se peut juger
quo par l'inspection des lieux.
Bezigtiger, m. inspecteur, visiteur.
Bezigtiging, vr. inspection, visite. De geregtelijke — (vifitatie) van een gebouw ,
lijk , la visite d'un biltiment d'un ca.
davre.
Bezigtigfter, yr. cello qui examine, visite.
Bezijden, voorz. en bijw. aan de zijde van,
naast, aupres de, a elite de, contigu, e,
a. — bet huis , a elite do la maison.
(van bier: nicer bep. in den zin van :)
batten , als : — het fpoor rijden , mener oa
ne voiture hors de Porniere; fig. Dat
is — de waarheid, cela n'est point conforme el la verite.
Be :ilveren, b. w. (ik bezilverde
heb bezil•
verd) , zie Verzilveren.
Besingen, b. w. (ik bezong, heb 1 ezongen)
tot bet onderwerp van een gezang maken,
chanter, celebrer (par en poetize.) De
groote daden van eenen held chanter
les harts faits d'un hero:. De bekoorlijkheden der lente —, chanter les deuces
du peintemps.
celui qui chante.
Bezinger,
Bezinging, yr. action de chanter.
Bezingfter, yr. cello qui chante.
(ik bezoek, ben bezonken),
Bezini,en, o.
door fhlftaan belder, klaar worden, se rasseoir , se clarifier. Laten laisser re.
poser (pour devenir clair), faire rat.
seoir. lie wija bezinkt (wordc klaar,) le
vie se rassied.
Bezinking, yr. action de rasseoir,,de reposer.
Bezinkfel, o. het door ftilftaan gezonken dik,
grondfop , zie dit wooed, residu, sediment, m. Bet — van pis, le sediment
de Puri ne. Dat — (grondfop) heeft , (in de
geneesk.) sedimenteux, euse.
Bezinnen, b. w. (ik bezon, hey bezonnen),
bedenken , uitviuden, imaginer, trouser.
IVIiddelen — , imaginer des moyens. Zich —,
(zich bedenken, overleggen,) consitlJrer,,
reflichir. Gij bezint u altoos een nor Lang,
vous ites toujours une heure a teflechir;
fpr. w. Bezint, eer gij bezint, rifieehissez
avant d: commencer. —, (zich bedenken ,
otn zich iets te binnen te brengen,) rappeler, se rappeler, se souvenir deq. ch.
Bezin u eons op ooze oude vriendfchap,
rappelez (rappelez-vous)on peu le souvenir de netre ancienne amitie. (zich
Lerinneren); Ik bezin mij niet , dat ik hem
gezien he J, je ne me souviens pas de l'a•
voir vu; zie ook Bezonnen.
Bezit, o. het bezitten van jets, genot, possession, jouissance, Jets in — nemen,
of: — van iets nemen, prendre possession
do q. ch. lets iii — hebben, In het — van
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jets zijn, etre en possession de q. ch. lew and in bet — van een goed ftellen , mettre
q. q. en possession d'un bien. Hij heeft
hem in het — van dezen akker geftoord,
l'a trouble dans la jouissance de ce champ.
Iemand uic bet — van iets zetten, depot.
seder, exproprier.
Bezitneming, vr. prise de possession, saisie.
BRzitfter. yr. cello qui posside,etc. Onregtdetentrice.
matige
Bezittelijk, b. n. (in de fpraakk.) bezit
voorduidend, possessif, ive. Een
naamwoord, un pronom possessif.
Bezitten, b. w. (ik bezit, heb bezeten), op
lets zitten, etre assis e, sur. Gij bezit
het pand van mijnen rok , vous ites assis
sur le pan de mon habit. —, in eigendom
hebben, poss &ler , jouir de , avoir en pos.
session. lets onregtmatig posader q.
ch. injustement. Een grout vermogen
possider de grands biens. Gij bezit Diets,
vous no jouissez de rien. Verftand —, aveir de l'esprit. Deugd en geleerdheid —,
etre savant et versueux; zie ook Bezeten.
Bezitter, m, possesseur. Hen onregmatig —,
un usurpateur,, (in de prakt.) ditenteur.
eigenaar, proprietaire.
Bezitting, yr. de daad van hezitten, zie Be.
zitten. hetgene bezeten wordc, possession. In zijne vorige bezittingen belfteld
worden, etre reitabli dans ses anciennes
possessions. —, toeftand van eenen bezete.
nen, obsession. —, eigendom, propriete.
Bezittingsregt , o. het regt oar te bezitten ,possessoire ,
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Bezoar,, m. zekere Been, die in de ingewanden van fommige dieren ontftaat , en als een
middel tegen venijn wordt aangemerkt , bizoard.
Bezocht, verl. t. en yen!. deelw. van Bezoe*
ken.
Bezoedelen , b. w. (ik bezoedelde, heb be.
, souil,
zoedeld), vuil maken,tacher,saiir
trentler; fig. Zijne handen met bloed
per ses mains dans le sang, les souiller
(bevlekde sang. Zich met misdaden
ken), se souiller de crimes.
Bezoedeling,vr. action de tacher, de salir,
de souiller, souillure.
Bezoek, o het bezoeken van iemand, nisi.
geven Een —
te, f. Iemand een
mand afleggen , faire une visite chez q.
q.; rendre visite a q. q. Iemands beantwoorden, rendre la visite a q. q.;
faire a q. q. une visite apres en avoir
rept, une de lui. Ik ben hem een fchuldig, je lui dois une visite. — ontvangen
recevoir visite. —, het gezelfchap, dat ten
bezoek komt, als: Ik heb — gehad , j'ai
en des visites. Is er —? y-a-til du monde? de la societe?
Bezoeken , b. w. (ik bezocht, heb bezocht),
iemand nit wellevendheid of vriendfchappelijke betrekking gaan zien voir q. q.,
visiter, rendre visite a q. q. 1k zal u
aanftaande week komen , j'irai vous voir
s'enla semaine prochaine. Elkander
trevoir. zich ergens been begeven, als s
rendre
dans
des
pays
Vreemde landen —,se
strangers. De kermisfen —, frequenter,
banter les foires. tie proef van iets
nemen, als: Bezoek het, en gij zult vinden , dat , enz. faites - en l'epreuve , et
voids trouverez que, etc. —, (in eenen
godgel. zin,) ter beproeving plagen toezen.
den , beproeven , als: God bezoekt zijne
uitverkorenen, .Dieu visite ses elms.
Be.
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Bezoeker, m. celui qui visite, zie Bezoeken.
Bezeeking, vr. bezoek, zie Bezoek. in.
zond. (in eenen godgeleerden zin,) tegenfpoeden , tribulations ,afflictions envoyees
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zuinigd), zuinigheid gebruiken , epargner ,
manager, economiser, user d'epargne. In
deze tijden moet men wat —, dans cello

confoncture it faut user d'epargne, economiser, se resserrer, gander sine poire
pour le soif.
de .Dieu, f. pl.
Bezuiniger,
econome, bon mdnager.
Bezoekfter, vr. celle qui visite.
Bezoldeling, m. een die foldij trekt sol- Bezuiniging, yr. economic, dpargne.
Bezuinigfter,, yr. grande menagere.
dat , m.

Bezolderen b. w. (ik bezolderde , heb be- Bezuren , b. w. (ik bezuurde , heb bezuurd),
on, iets lijden , als : Hij zal het moeten —,
zoiderd), van eene zoldering voorzien,

plafonner.

Bezoldering , vr. action de plafonner.
Bezoldigen , b. w. (ik bezoldigde , heb bezoldigd), foldij geven, soudoyer , salarier, payer la solde , stipendier. De van
les troupes
Engeland bezoldigde troepen

stipendiees par PdIngleterre.

Bezoldiging, vr. het bezoldigen , action de
soudoyer, etc. zie Bezoldigen. , foldij,
betaling, loon , solde,f. gages, tn. pl. sa-

laire,

appointements, m. pl. —, van

c'est lui qui en sera puni; c'est lui qui
paiera pour les autres. Menigmaal moet
het de onfchuldige tel en petit qui
n'en pout mais. Hij heeft het gedaan , en

ik heb het — moeten, (daarvoor moeten Eiden), it a fait la faute , et j'en ai pdti.
Gij zult het — moeten , vows en pdtirez.
Bezwaar,, o. zware last, fardeau,
—,
moeijelijkheid, incommodite; fig. al wat
tot last of ongenoegen ftrekt, als
Zijne
bezwaren vrijmoedig openleggen, exposer

avec franchise ses sujets de pla'nte.
eenen ruiter, die eenigen tijd onder de lijfwacht des konings gediend heeft, reldgud. Bezwaard , (verl . deelw. van Bezwaren.)
b. n. bekommerd, als : Over eene zaak —
Bezolding, yr. fAclij,solde , paye, f. gages,
m. pl.; fig. De — der zonde is de dood,
zijn , titre inquiet , etc, sur une affaire.
belast , chargé, e accable , e; zie
la mart est le payement , ou le prix du piBezwaren. —, bijw. avec anxiete ou inchi.
quietude.
Bezon, verl. t. zie Bezinnen.
celui qui charge, etc. zie
Bezondigen , (zich,) wedt.rk. w. (ik be- Bezwaarder,,
Bezwaren.
zondigde mij, heb mij bezondigd), zoude
Bezwaardheid, vr. difficulti , peine, inquid•
doen, pecker, se rendre coupable.
tude.
Bezondiging, vr. action de pdcher.
Bezwaarliik ,
n. moeijelijk, difficite.
Bezong, verl. t. zie Bezingen.
lasrig, importun, e.
bijw. moeijelijk „
Bezongen , verl. deelw. van Bezingen.
difficilement , avec difficultd.
naauBezonk , verl. t. zie Bezinken.
welijks , d peine.
Bezonken, vent. deelw. van BezinkenoBezonnen , verl. deelw. zie Bezinnen. —, b. Bezwaarnis , yr. moeite , last, peine.
n. inzond. als tegenfleil. van onbezonnen,
verlast , vexation.
omzigtig, beraden , circonspect e.
Bezwaarfter, yr. cello qui charge, etc. zie
bijw. avec circonspectien.
Bezwaren.
Bezoomen , b. w. (ik bezoomde heb be- Bezwachtelen, b. w. (ik bezwachtelde, heb
zoomd), met eenen zoom voorzien, ourler;
bezwachteld), zie Zwachtelen.
fig. garnir.
Bezwadderen, b. w. (ik bezwadderde, heb
bezwadderd), zie Bezoedelen.
Bezorgd, (vert. deelw. van Bezorgen.) —,
b. n. met zorg belast, bekommerd, in- Bezwalken, b. w. (ik bezwalkte, heb bee
quiet, eta, ayant du souci.—, bijw. azwalet), iets door den adem of eenen ae..
vec inquietude.
deren damp van zijnen glans berooven,
verdonkeren, ternir, rendre tonne , ob.
Bezorgen , b. w. (ik bezorgde, heb bezorgd),
scurcir , liter ou diminuer l'iclat de q.
zorgen , dat iets gefchiede, avoir soin de
q. ch. , soigner. 1k laat bet aan u over,
ch.; fig. Zijnen roem ternir sa gloire,
dit to je you: en laisse le soin; fig.
l'obscurcir. De daden des vaders hebben die
van den zoon bezwalkt (bevlekt), les ac.
Hij is bezorgd, (kan het wel heeft
lions die pere ont obscure, celies du fits.
zijne fchaapjes op het drooge ,) it a du
Lien; it est a son aise; it a du pain Bezwalker, m. celui qui lentil , etc. zie
cult; it pond sur ses oeufs. Hij is beBezwalken.
zorgd , (hij is befchonken ,) it est chaud Bezwaliting, vr. action de ternir.—, ternis(de y in).
sure. De — van een fpiegelglas, la ternisbeftellen, als : E enen brief
sure d'une glace , d'un miroir.
envoyer ou porter une lettre d son
adresse ; zie ook Bezorgd.
Bezwalkfter, yr. cello qui ternit.
Bezorger, celui qui a ou prend soin de, Bezwangeren, b. w. (ik bezwangerde, heb
etc. zie Bezorgen als ook de zamengeft.
bezwangerd), zwanger waken, bevruchten,
Spijsbezorger,, enz.
(eene vrouw) engrosser , rendre enceinte.
Bezorgdheid , vr. bekommerdheid. , zorg , in•
doortrekken , (in de fcheik.)
quietude, f. souci , tn. sollicitude, f.
gner, saturer. .Een vocht met ijzerdeeltenen zieken met eene wezenlijke — op.
ties —, imprdgner une liqueur de parties
pasfen, soigner un malade avec une yraie ,
de for.
une veritable, sollicitude.
Bezwangering, vr. action d'engrosser.—,(in
Bezorging, vr. action d'avoir du soin de,
de fcheik.) impregnation, saturation. De
etc. zie Bezorgen.
(verzadiging) van een zuur, la saturaBezorgiter, yr. cello qui a on prend soin
tion d'un acide.
de , etc. zie Bezorgen.
Bezwaren, b. w. (ik bezwaarde heb beBezuchten , b. w. (ik bezuchtte, heb be..
zwaard), zwaar waken, charger. Doze
zucht), zie Betreuren.
fpijs bezwaart de maag,cette viande char.
Bezuiden, voorz. en bijw. ten zuiden, situe,
ge l'estomac ; fig. Zijn geweten .met iets —
e, au sud, au midi de.
(beladen), charger sa conscience de q. ch.
Bezuinigen, b. w. (ik bezuinigde , heb beHet yolk met heilingen , charger le peuple
d'im.
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priei* lemand om jets —, demander q. ch.
d'impjts. De omitandigbeden — (verzwaren,
verergeren , vergrooten) de misdaad, les
4 q. q. Iemand ter begravenis —, inviter
ou prier q. q. a un enterrement.
circonstances aggravent le crime. Zijne
goederen. — (beieenen), oblige,- ses bieus. Bidder, rn. octal qui prie. —, inzond. Be.
Zicli bij iemand over lets — (beklag,en), se
gravenisbidder, aanipreker ,prieur d'enter.
plaindre de q. ch. 4 q. q.; zie ook Berement.
Bidding, vr. action (le prier.
waard.
z.
Bezwaring, yr. action de charger, etc. zie Bidplaats, vr lieu oil Pon prie, in.
.
Bidfter, yr. cello qui prie.
Bezwaren
ez
B.
Bezweek, verl. t. zie Bezwijken.
Biduur, o. zie Bedeilond.
Bezweerder , m. geestenbezweerder, exorciste. Biecht , y r. (bij fommige kerkelijke gezindheBezweeten, b. w. (ik bezweette, heb be.
den,) belijdenis van zonden , confe,cion.—
hooren , ouir, entendre en confession.
zweet), door zweeten nat maker, mouilook:
Hij
had
zijn
hemd
gelled
ler de sueur.
confesse; dock het laatfle woord albezweet , it avoit la chemise toute trem.
leen na eenig werkw. als: Te — gaan , aller
it confesse; fpreekw. Bij den duivel te —
pee a force de transpirer. filj is nat bea
(aan remand, dien men n ; et vertreuwen
tweet,
t, it est tout trempe de sueur.
lean , zijne geheirnen openi,aten, zijne be..
Bezweken , verl. deelw. van Bezwijken.
Bezwemmen, b. w. (ik bezwom , heb be.
langen aanoevelen,) se confessor au renard ;
dire des secrets 4 un autre qui est plus
zwommen), zwemmende bereiken , atteinfin, et qui en tirera avantage , qui est
dre en pageant. Ik kan die plaats niet —,
fin et fourbe.
je ne saurai pager si loin.
Bezweren, b. w. (ik bezwoer, heb bezwo- Biechteling, in. en vr. penitent, m. pint.
ren), met eenen eed bevestigen , affirmer
tente , f.
par serment. —, door middel van eeden Biechten, b. w. (ik hiechttc , heb gebiecht),
of bijgeloovige woorden tot jets verplig(bij fommige kerkelijke gezindheden), de
biecht afnemen, confessor , (ouir son pdten, conjurer , adjurer ; van hier: fig.
Met aandrang fmeeken, conjurer ,adjurer.
nitent en confesse). —, biecht doen , se
Ik bezweer ti, in den naam des vaderiands,
confesser,, (confessor ses peches au preje vows adjure au nom de la patrie. Hij
trey; fig. zie Opbiechten. —, de waarheid
bezwoer hem, bij al wat hem dierbaar in
zeggen , dire la verite. Iemand laten,—,
tirer sin secret de q. q. en le question.
de wereld was, it le conjura par tout ce
qu'il,avoit de plus cher au monde. —,
nant adroitement i lui tirer les viers
du net.
den duivel bannen , exorciser.
Bezwering, yr. affirmation par serment. —, Biechter, m. confesseur.
adjuration, conjuration,f.—, duivelban- Biechtgeld, o. denier de confession, nt.
Biechting, yr. confession.
ning, exorcism e , m .
Bezwijken, o. w. (ik bezweek, ben bezwe- Biechtkind, o. z:e Biechteling.
ken), door eenen last ter neder gedrukt Biechtpenning, m. zie Biechtgeld.
worden, succomber, etre accable , e, sous Biechtfter, vr. cello qui confesse.
sin fardeau. De kruijer bezweek onder den Biechtftoel, in. confessional.
last, le crocheteur succomba sous le poids; Biechtvad.er, m. prie3ter, die iemands biecht
fig. Under de verzoeking —, succomber a
hoort , confesseur.
la tentation. —, inzakken, s'affaiser,, s'e- Bieden, b. w. (ik bood, heb geboden), nail.
bieden, toerciken, offrir. lemand eelen
crouler.
dronk — , offrir 4 boire a q. q ; fig. leBezwijking , vr. action de succomber, etc.
wand de hand —, assister, alder, secou.
zie Bezwijken.
Bezwijmen, o. w. (ik bezwijmde, ben herir q. q.; donner la main a q. q.; pre.
zwijmd), in onmag t vallen, tomber en diter la main a q. q. Iemand het hoofd-....-,
fmer
, s'evanouir.
pli
s'opposer a q. q.; faire tote a q. I. ;
a illa nce, se
Bezwijmin g , y r. defaillance,pdmoison, (bij
tourner tete. —, aanbieden, uitloven, of.
geneesh.) lipothymie ou lipopsychie.
frir. floe veel biedc gij er voor ? corn.
bien en offrez-vous? — ., (zeew.) De breeB ezwo er , v erl . t . zie Bez w ere n .
Bezwom , yell t. zie Bezwemmen.
de zijde —, presenter le travers.
Bezwommen, verl. t. van Bezwemmen.
Bieder, in. celui qui ofTre , offrant , en .
Bezworen , verl. t. van Bezweren.
chit-I:so ur .
Bibberen, o. w. (ik bibberde, heb gebibberd), Bieding, yr. action d'ofTrir, de presenter,
bij voortduring beven , rillen, trembloter,5
de proposer.
frissonner. Van koude, enz.— , tremolo- Biedfter, vr. cello qui ere , qui presente ,
etc
, etc.
d fro ide
ter
qui propose , (pante.
Bibbering, vr. action de trembloter, fris- Bier, o. bekende, van koren en hop gebrou, frissonnernent, rn.
wen, drank, biere, f. Bruin —, de la
son
blare rouge. Wit —, de la Mere blan.
Bidbank , y r. voetbankje, waarop men nederknielt, om God te bidden, prie-Dieu, m.
che. Dik —, double biere , biere forte.
Biddag, zie Bededag.
Dun —, petite biere. Versch —, biere
Biddernan , in. op fommige plaatfen, Bedenouvelle. Engelsch —, de la biere d'An•
laar, gueux.
gleterre. Maartsch —, de la biere de
Bidden, b. w. (ik bad, heb gebeden), zijne
Mars. — brouwen, brasser de la blare,
fmeekingen tot God rigten, prier. Bid en faire de la biere. — fcbenken, vendre de
waakt , opdat gij niet in verzoeking komt,
la biere a pot et a pinto. —, (in fommift
priez et veillez de pour quo sous n'en.
ge ftreken ,) onthaaI , waar hoofdzakelijk
triez en tentation. Den rozekrans —, dibier gedronken worth, op het platte land,
re son rosaire; fpreekw. Nood leers —,
traiternent en biere. Wij zijn op eers
la faim chasse le loup hors du bois ,fait
— geweest, nous avons dtd traitd ea
sortir le loup hors du bois. —, aan iebiere.
anand nen verzoek doen, prier, solliciter. Bierachtig, b. n. qui ressemble 4 de la bibi,
Ik bid u, doe het, faitesele,ie votes en
re , qui a un gout de biere.
Be.
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Bieraccijns, m. belasting op het bier, imptit
sur la biere.
Bierazijn, in. van bier gemaakte azijn, tegenil.
van wijnazijn, vinaigre de biere.
Bierbank, vr. bane d'un cabaret a bie
re, m.
Bierboom , m. foug a porter les tonneaux
de biere.
Bierbrouwer, m. brasseur, brasseur de bie•
re.
Bierbuik, m, fig. bierdrinker, sac a biere,
grand buveur de biere.
Bierdrager, m. porteur de biere, encaveur.
13ierdrinker, m. buveur de biere.
Bierenbrood, 0, soure a la biere, f biram.
brot ,
B'erflesch, yr. bouteille a biere.
Btergeld o. klein driukgeld, argent pour
boire, tn. —, belasting op het bier, zie
Bieraccijns.
Bierglas , 0. verre a biere ,
Bierhuis, o. cabaret a biere , estaminet,m.
Bierkan, yr. pot a biere,
Bierkelder, in. cave a biere, f.
Bierkroeg, y r. zie Bierhuis.
Bierkruik, Yr. cruche a biere.
Biermaat, yr. ;nesure a biere.
Bierpap, yr. zie Bierenbrood.
Bierpens, yr, zie BierbuikBierfmaak, in. govt de biere.
Bierlteker, m. marchand de bieres etran•
gores en gros.
o. Bierftelling, vr. chantier sur lequel on met lee tonneaux a biere, m.
vendeur de blare en detail.
Biertapper,
Bierton, y r. tonneau 4 biere, m. tonne a
biere, f.
Biervat, o. tonneau a biere , m. tonne a
biere, f.
Biervlieg, y r. une certaine mouche qui se
nourrit de biére ; fig. bierdrinker, grand
buveur de biere, m.
wagen , waarop men het bier
Bierwagen ,
vervoert, baguet.
Bierwerker, m. valet ou garcon de bras.
serie.
Bies, yr. zeker, in natte gronden groeijend ,
gewas, jonc , in.; fig. Zijne biezen pak.
ken, dicamper, deguerpir ; faire gille ;
plier ou trousser bagage , gagner le taillis ; gagner le haut ; prendre le bar.
ge. Op zijne eigene biezen zwemmen ,
(op zijne eigeue wieken drijven,) voler de
ses propres ailes; fpreekw. Als men zwemmen kan , werpt men de biezen weg, zie
op Kunnen.
m. band van biezen, lien de
Biesband
joncs.
Biesbosch, o. jonchaie , f. lieu ote endroit
plein de joncs, m.
Theskorf, rn. biezen korf, panier de jonc.
o. zekere foort van lint, nonpareille,
Bieslook, o. zekere kleine uijen, ciboule, cive, f. appetis,
Biest, yr. eerite melk eener koe, die gekalfd
heeft, premier Tait d'une vache qui vient
de veler, (in fommige ftreken,) amouille.
Biestboter, yr. bsurre du premier bait d'une vache qui vient de véler.
Bietzie Beet, yr.
Bietebaauw,
bulIebak, fpook, loop -ga.
rou, lutin, esprzt follet, epouvantail.
Biezen, b. n. van biezen gemaakt, ale: Eene
— mat, une natte de jonc , estere. Ben
korf, zie Bieskorf.
Biezen, zie Bijzen,
711.
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Big, Bigge, yr. jon5 varken, jeune cochon,
fpeenvarken , cochon de
, goret ,
Bignelen ,o. w. biggelde, ben gebiggeld),
ailoopen , couler,, decouler. De tranen —
hem langs de wangen, ii fond en larmes,
it a le visage baigne de larmes.
Biganiie yr. (oud. w.) huweli i k met twee
perfonen op den zelfden tijd , bizatnie.
Bigot, 1). n. bijgeloovig, dweepziek , bigot ,
e superstitieux ,euse. Len
oud wijf,
une vteille bigote.
Bigotterij, yr. bigoterie, f bigotisme, on.
superstition. Al zijne vroomheid is ilechts
toute sa devotion n'est que bigoterie.
Bij , yr. zeker bekend die-tje, honigbij, abeil.
le , mouche a oriel. Ee, zwerrn
un essaim d'abeilles. Deze bijen hebben
nog niet gezwermd,ces abeilles n'ont pas
encore essaime.
Bij, voorzetf. de geringbeid van afstand van
plaats of did aanduidende , omitreeks, omtrent , pres de ,auprhs de. Hij woont — bet
paleis, it demeure prey du palais ,proche
du palais, (proche le palais.) Hij zit —
het vuur,, it est aupres du feu Ik kan dat
niet zien , of ik moet er zeer digt zijn ,
je ne puffs voir cola si je ne suis tout
aupres. Het is — vijven, it est pre: de
cinq heures; van hier: Hij is — de zestig
(jaar oud) , it a presque soixante ans. —, ter
vervanging van onderfcheidene andere voorzetf., als : Hij had zijnen broeder— (omtrenr)
zicli, it avoit son frere avec lui. Hij
is niet kas , it se erosive sanr argent ,
— gebrek van geld, faute d'argent. Hij
is nog — (in) leven, it est encore en vie.
ces
—(op)cultgedbnhijofcre,a
mots it se mit a pleurer. — (door) geluk,
toeval , par hasard. — (door)mij notaris on•
derfchreven, signe par oral notaire.— (aan)
paren, deux a deux. Iernand — (aan) de
hand vatten, prendre q. q. par la main;
prendre la main de q. q. Iemand — de
haren trekkers, tirer q. q. par les che.
veux; fig. — de hand , (— der hand , — de
werken,) zijn , etre actif, ive. Hij is des
morgens vroeg — de hand, it se love de
grand matin. Het was eene gewoonte —
(onder) de oudeu , c'etoir une coutume
chez les anciens. — (met) den roes, de
el, het pond, enz. verkoopen, rendre cl
la boulevue , a l'aune, a la livre , etc.
— (over) dag , pendant le jour.
dag en — nacht, de jour et de unit.
(ter) gelegenheid zijner verjaring, a l'occaSion de son anniversaire. —(als) voorbeeld,
par exemple. — gelijkenis , par maniàre de
zijn leven was hij fehoen..
comparaison.
snake-, de son vivant it fut cordonnier.
menfchen geheugen, de memoire d' hornme. — (benevens) den zadel wilde hij
ook het paard, avec la selle, it voulair aussi le cheval. (niettegenftaan.
de) al zijne geleerdheid heeft hij geen ge•
zond y eritand, avec tout son savoir
tea pas le sons commun. De aarde is
ilechts een flip — (in vergelijking van) het
heelal, la terre n'est qu'un point aupres
de l'univers. — (naar of tot) wien gaat
gij ? chez qui allez-vous ? 1k ben — (aan
het hull van) mijnen broeder geweest ,j'ai
ea chez mon frere. Ik ben — hem (ten zijtient) geweest, fed ete chez lui. Hebt
gij geld — u? (in den zak ?) avez-vous de
l'argent sur y ou: ; fpreekw. Gij zult nog
• • •
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— mij te markt komen, — mij fcheep komarcher aussi vite que vous. 1k kan hem
men, yous aurez quelque jour aJJ'aire
in het leeren niet
apprend plus vi.
a moi; vous viendrez cuire a mon four ;
te que moi. Dat gebrek is hem altoos biigebleven, ce defaut lui est toujours re s re.
vous viendrez moudre a mon moulin. Bij ,
verkorting van een zamengeffeid werkw„ als : Bijblijving, yr. de daad van Bijblijven.
Zijt gij met uw fcerijtwerk nog niet —? Bijbrengen , b. w. (ik bragt bij, heb bijge(bijgekomen?) &hes-vow pas encore au
bragt), aanhalen , titer on alleguer. Eenet avec vos ecritures ? Wanneer zult gij
nen fchrijver
alleguer ou titer un
(gekomen) wezen mec de andere leerlinauteur. Wat kent gij ter uwer verfchooviand
serez-vous
de
pair
avec
les
gen?
Ding —? gee pouvez-vous dire pour votre
autres ecoliers ?
defence ? —, helpen , bacon , als Dat kan
Bijaldien, voegw. in gevalle, si , en cas que.
niet veel
cela n'aide pas beaucoup. —,
gij het zegt, si vous le dites.
fchikken, als : Zoo ik het eenigzins —kan,
Bijbel, m. het heilige boek der christenen ,
zal ik kotnen , je viendrai s'il m'est posde heilige fchrift, bible, f. /a sainte bisale. Ik zal het van daag niet kunnen —,
une bible Laii ne me sera pas possible aujourd'hui.
ble, f. Een Latijnfche
tine. Een Griekfche bijbel, une bible Bijbrenger, . edit,' qui cite,allegue, etc.
zie Bijbrengen.
Grecque. — in verfcheidene talen , poly.
Bijbrenging, y r. aanhaling -van ecnig gezegde,
glotte ,
Bijbelbeflag, o. garniture Pune bible.
enz.„ citation, allegation. Door de —
Bijbelblad, 0. blad van een' bijbel feuillet
van die plaats won hij het proces , la ci•
tation de ce passage lui fit gagner le
d'une bible , M. page de la bible, f.
proces.
bijbel, bible, f.
Bijbelbloem , vr. beau passage (beauti) de Bijdehandsch, brive. (bij voetl.) aan de linla bible, tn.
kerzijde gefpatwen, als : Het bijdehandfche paard wilde niet vooruit, le cheval
Bijbelboek, o. bible, la sainte bible, la
sous la main ne vouloit pas avancer.
sainte dcriture,
Bijbelleer, y r. leer des bijbels, doctrine de Bijdicht, o. tusfchenverhaal in dicht, dpi.
la bible.
s9de,f.
Bijbellezer,, m. celui qui lit souvent dans Bijdoen , b. w. (ik deed bij, heb bijgedaan),
la bible, ou qul acme a ;ire dans la
bijvoegen , toevoegen , ajouter joindre.
Gij moet bij die fom nog twee gulden —,
ble.
il fact encore ajouter deux florins a cotBijbelmatig, b. n. conforme a la bible.
te somme.
Bijbelplaats , yr. passage de la bible, In.
Bijbelsch, b. n. compris , e, dans la bible, Bijdraagffer, yr. cello qui contribue.
tire , e, de la bible.
Bijdraaiien , o. w. (ik draaide bij , heb bilge.
draaid [van den fchipper] , is bijgedraaid
Bijbelfpreuk, yr. sentence ou phrase de la
bible, f. passage ,de la bible, m.
Evan het fchip]) bijleggen , het fchip tegen
den wind draaijen, opdat het langzamer
Bijbelftof, yr. matters tiree de la bible.
Hij behandelde eene —, it traitoit une
voortga, mettre en panne. Zoo dra men
matiere tine de la bible.
den vijand befpeurde , draaide men bij, one
hem of te wachten, des qu'on apercut les
Bijbelvast, b. n. verse, e, dans la bible.
Deze man is zeer —, cet homme est bien
ennetnis,on mit en panne pour les attenverse dans la bible.
dre. Het fchip is bljgedraascl, le vaisseau
Bijbelverklaarder, m. commentateur de la
est en panne —, in Hecht weer, mettre
bible. Profesfor A. is een der beste bija la cape ; fig nader kornen, naderen,
niet sneer zoo ver van het punt of blijven,
belverklaarders, le professeur 4. est un
des tneilleurs commentateurs de la bible.
toegeven, ceder, se reldcher. Nadat hij
mijne redenen gehoord had, draaide hij bij,
Bijbelvriend , m. qui aimed lire la bible
ou dans la bible.avant entendu mes raisons, it se
editions
de
la
Bijbelwerk , o. (bij boekdr.)
chi.
bible ou de quelques parties de la bible, Bijdraaijer,
degene die bijdraait, zie Bijdes psectumes, etc.—, bible avec un corndraaijen.
mentaire, ou: commentaire sur la bible. Bijdraaijing, yr. action de mettre en panne;
Dit — kost veel geld, ce commentaire sur fig. action de ceder , etc. zie Bijdraaijen.
la bible cate tine grande somme d'ar-'Biidraaifter yr. zie Bijdraaijer.
gent.
Bijdrage , vr. hetgene bijgedragen • ordt , contribution. bijdragen tot de gefchiedenis ,
Bijbeteekenis , yr. nevenbeteekenis , beteeke.
nis, welke een woord nevens eene andere
memoires pour servir a Phistoire. Vele
heeft, signification secondaire ou accessoiberoemde fchrijvers zijn begonnen met bij.
re. Zeg mij de hoofdbeteekenis en de bijdragen tot maandwerken te leveren ,
beteekenisfen van dit woord, dites-moi
sieurs auteurs celebres ant commence par
la signification primitive et les signifi&tire des articles dans les fournaux.
cations secondaires de ce mot.
De Bijdragen, nom d'un journal.
Bijbetaling, vr. (bij koopl. en bankiers,) be e Bijdragen, b. w. (ik droeg bij , heb bijgedrae
taling, die te gelijk met eene andere plaats
gen), toebrengen, bijdragen leverets, con.
heeft, als : Aflosfing van een vierde, met
tribuer. Het flechte weer heeft veel daar- van den interest der hoofdfom, amortis.
t oe bijgedragen, le mauvais temps y a
sement d'un quart, y joints les interits
beaucoup contribue. Tot de kosten
du capital.
pen —, fournir aux frais. Dat heeft veel
Bijbinden , b. w. (ik bond bij, heb bijgebontot het winnen van den veldflag bijgedraden) , zie Aanbinden.
gen, cola a contribue beaucoup au gain
Bijbinding, vr. action de liar ensemble ;
de la bataille.
zie Aanbinden.
Bijdrager, m. celui qui contribue.
bleef bij, ben bijgeble- Bijdraging , yr. action de contribuer,, cow.
Bijblijven , o. w.
yen), niet verlaten , bij iets blijven. 1k
tribution.
kan u niet — in het gaan , je ne saurat Bijdrukken, b. w. (ik drukte bij, heb bijgee
drukt),
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drukt) , boven bet eerst bepaalde getal drukken, imprimer de plus. Het zegel
apposer le scelle.
Bijdrukking, yr. action d'imprimer de plus.
Door de — van eenige exemplaren , en imprimant encore quelques exemplaires. De
— van het zegel, l'apposition du scelle.
Bije, zie Bij, vr.
Bij een , bijw. te zamen, bij enanderen, en.
sen:ble.
Bijeenblijven, o. (wij bieven bijeen zijn
bi j= eengebleven), te zamen blij%en , rester
ensemble.
bragt bijeen,
Bijecnbrengen, b. w.
bijeettgebragt), doen zamen komen, faire
te
zamen
vergaderen ,
venir ensemble. —,
onder elkander
amasser, rassembler.
een potje maken, boursiller.
Bijeenbrenging, vr. action de faire venir ensemble. —, action d'amasser, de rassembler.
Bijeendoen , b. w. (ik deed bijeen heb bijeen gedaan), te zamen doen , meter ensemble, entremeler.
Bijeendragen , b. w. (ik droeg b;jeen, heb
bijcengedragen , door dragen te zamen ver•
gaderen, porter ensemble , mettre ensemble.
Bijcendrijven , b. w. (ik dreef bijeen heb
bijeen gedreven), te zamen drijven, chasser ensemble. De koeijen moeten bijeengedreven worden, les vaches doivent etre
chassees ensemble.
Bijcengebleven, veil. deelw. van Bijeenblij.
yen.
Bijeengebragt, veil. deelw. van Bijeenbrengen.
Bijeengedaan, verl. deelw. van Bijeendoen.
Bijeengedreven, verl. deelw. van Bijcendrijyen.
Bijeengeleid, veil. deelw. van Bijeenleiden en
Bijeenleggen.
Bijeengeiegen, verl. deelw. van Bijeenleggen.
Bijeeagere;en, verl. deelw. van Bijeenrijgen.
Bijeengefmeten, veil. ceciw. van Bijeenfmij.
ten.
Bijeengetrokken , verl. deelw. van Bijeentrek.
ken.
Bijeengeworpen, veil. deelw. van Bijeenwerpen.
Bii,eengezeten , verl. deelw. van Bijeenzitten.
Bi eengezocht, vest. deelw. van Bijeenzoehen.
Bijeengoeijen, b. w. (ik gooide bijeen, heb
bijeengegooid), bij elkander gooijen, jeter
ensemble.
Bijeengroeijen, o. w. (wij groeiden bijeen, zijn
bijeengegroeid) , aan elkander groeijen ,
croitre ensemble.
Bijeenhaken, b. w. haakte bijeen, heb bij.
cengekaakt), te zamen haken, aecrocher
ensemble.
Bijeenhalen , b. w. (ik haalde bijeen, heb bijeengehaal)d, halende bijeenbrengen, amasser, rassembler.
Bijeenhangen, b. w. (ik hing bijeen , heb bijeengehangen) , bij elkander hanger , en 0.
w. bij elkander hangende zijn , pendre ensemble. Deze twee fchildcrijen kunnen niet
, ces deux tableaux ne peuvent pas
pendre ensemble.
Bileenhouclen, b. w. (ik hield bijeen heb
bijeengehouden) , bij elkander houden , tesir ensemble.
Bijeenjagen , b. w. (ik jaagde en joeg bijeen,
heb bijeengelaagd), te zamen jagen , charser ensemble.
Bijeenkomen , o. w. (wij kwatnen bijeen, zijn
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bijeengekomen), zamenkomen, vent:- en.
semble, se rassembler, se r j unir, se
rencontrer. Wij kwamen te A. bijeen,
nous nous rencontrames a .i.
Bijeenkomsc, yr. zamenkomst, (van weinigen)
entrevue, conference, (van velen) assem •
.blie , f. Geheime (in eenen kwaden
zin ,) conventicule ; fig. conciliabule, m.
Bijeenleggen , w. (ik legde of leide bijcen , heb bijeengelegd of bijeengeleid), bij
elkander leggen , mettre ensemble. Leg al
deze boeken bijeen , mettez tons ces iivres
ensemble.
Bijeen!eiden, b. w. (ik leidde bijeen, heb
bijeenge!eid), te zamen leiden , mener ensemble.
Bijeenliggen o. (wij lagen bijeen, hebben
bijeengelegen), bij elkander liggen , etre sitees , es ,couchis , es , ensemble. Zij liggen
bijeen (in êen bed) its couchent ensemble.
Bijeenlokkeu, b. w. (ik lokte bijeen, heb bij.
eengelokt), te zamen lokken, allecher en.
semble. De honden —(bijecnroepen), appeler les chiens ensemble.
Bijeenplanten , b. w. (ik plantte bijeen , heb
bijeergeplant), te zamen planten, planter
ensemble,
Bijeenrapen , b. w. (ik raapte bijeen heb bijeengeraapt), te zamen rapes, cueillir ensemble , ramasser.
Bijeenrekenen, b. w. (ik rekende bijeen, heb
bijeengerekend), bij elkander rekenen , comp..
ter ensemble.
Bijeenrijgen, b. w. (ik reeg bijeen, heb bij.
eengeregen), te zamen rijgen, enfiler )en.
semble.
Bijeenroepen , b. w. (ik riep bijeen , heb b;jeengeroepen), te zamen roepen , appeler en.
semble, faire assembler, convoquer. Het
parlement —, convoquer le parlement. De
dienstboden appeler les domestiques
ensemble.
Bijeenroeping, y r. action d'appeler ensemble, convocation.
Bijeenrukken , b. w. (ik rukte bijeen, heb
bijeengerukt), bij elkander rukken , tirer
ensemble.—, o. w. (met Zijn) bij elkander
rukken, marcheren , se rassembler. De
troepen rukten tegen den avond bijeen, les
troupes se rassemblerent vers le soft.
Bijeenfchrapen, b. w. (ik fchraapte bijeen,
heb bijeengefchraapt), te zamen fcluapen
grater ensemble ; fig. amasser (avec avidile). Deze gierigaard heeft groore fommen
bijeensefchraapt, cet avare a amass-6 de
grandes richesses.
Bijeenfchraping,vr. action de grater ensemble; fig. action d'amasser. Hij heefc zijn
leven doorgebragt met de — van iijkdoet..
men, it a passe sa vie a amasser des richesses.
Bijeenfmijten , b. w. (ik fmeet bijeen , heb
vi eengefmeteu) 2 bij elkander fmijten, jeter
ensemble.
Bijeenfpelden, b. w. (ik fpeldde bijeen , heb
bijeengefpeld), te zamen fpelden, attacher
ensemble avec des ipingles.
Bijeen2caan , o. w. (wij ftonclen bijeen , hebben
bijeengeflaan), bij elkander itaan , etre en.
semble , se trouver ensemble (en se tenant
debout); etre situ: ensemble. Zij flowden voor de deur bijeen, its itoient ensemble devans la Porte.
Bijeentrekken, b. w. (ik trok bijeen , heb bijeengetrokken),bij elkander trekken, tirer
ensemble. — , doen bijeenkomen, vereeni.
gen, rassembler, assembler, reunir. Krijgs•
vo`At
K
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yolk •-, rassembler des :roost. -.., O. Bijgeloovigheid , vr. superstition. 'let ver•
trouwen dat men in de orakels itelde, was
w. tmet Zijn) van krijgsvolk, bij elkander
trekken of marcheren , se rassembler.
eene heidenfche
'
—, la confiance qu'on a.
action
de
tirer
ensem.
volt
aux oracles, itoit une surperstition
yr.
Bijeentrekking,
ble. —, action de rassembler, d'assem- paienne.
bier, de reunir, f. rassemblement , m. Bijgenaamd, (yen'. deelw. van het veroud.
Bijeenvoegen, b. w. (ik voegde bijeen ,. heb
fiijnamen.) —, b, n. tot bijnaam hebbende,
bijeengevoegd), te zamen voegen, jotndre
surnornme , e. Koning Karel, — de Wij•
,unir , mettre
ze, le roi Charles , surnomme le sage.
ensemble, joindre , riunir,
ensemble, combiner.
Bijgenomen , verl. deelw. van Bijnemen.
Bijeenvoeging, vr. jonction, union, reuni- Bijgefehoten , verl. deelw. van Btjfchieten.
Bijgeichoven , verl. deelw. van Biifchuiven.
on , combinaison.
Bijeenwasfen , o. w. (wij wiefen bijeen, zijn Bijgefchreven, verl. deelw. van Bijfchrijven.
Bijgefmeten,
verl. deelw. van Bijfmjten.
bijeengewasfen), zie Bijeengroeijen.
Bijeenwerpen, b. w. (ik wierp bijeen, heb Bijgefmolten, verl. deelw. van Biifmelten.
bijeengeworpen), bij elkander werpen, je. Bijgefprongen, verl. deelw. van Bijfpringen.
Bijgeftoken, yen]. 'deelw. van Bijfteken.
ter ensemble.
Bijgeven, b. w. (ik gaf bij , heb bijgegeven),
Bijeenwezen, zie Bijeenzijn.
op den koop toegeven, ajouter,, donne?
Bijeenzamelen, b. w. (ik zamelde bijeen, heb
par-dessus , en surplus; zie Bijdoen.
bijeengezameld), bij elkander zamelen, amasser, rassembler. Zij zamelen alles Bijgewas, o. oneigeneardig gewas , plante
batarde , f. —, !limas , excrescence , f.
bijeen , wat zij viniien kunnen, ils amas.
Bijgeworpen, verl. deelw. van Bijwerpen.
sent tout ce qui peuvent treuver.
rassemblement,
m.
colBijgezeten
, verl. deelw. van Bijzitten.
Bijeenzameling, yr.
Bijhalen , b. w. (ik haalde bij , heb bijgelection, f.
Bijeenzetten, b. w. (ik zette bijeen , heb bijhaald), aanvoeren , bijbrengen, alldguer,
citer. Hij is gewoon , alles bij te halen ,
eengezet) , bij elkander zetten, mettre enwat hem dienflig kan zijn, it est habitué
semble.
el citer tout ce qut pent venir 11 propos.
Bijeenzetting, yr. action de mettre ensem—, (fcheepsw.) aanhalen , serrer les voiles.
ble. Door de — dezer twee floelen , en
Een zeil —, border une voile. Den bemettant ces deux chaises ensemble.
zaan —, border l'artimon.
Bijeenzijn, o. w. (wij waren bijeen , zijn bijeeneweest),bij elkander zijn, etre ensemble. Bijhaling, vr. action d'alleguer, de citer,
its
sons
(se
troucitation. —, action de serrer les voiles.
Z ij zijn geftadig bijeen,
Bijhangen, b. w
. (ik hing bij , heb bijgehanvent) toujours ensemble.
gen) , door ophangen bijvoegeu, als : Gij
Bijeenzitten , o. w. (wij zaten bijeen, hebben
bijeengezeten), te zamen zitten ,. etre as.
moest die fchilderijen er maar —, vows devriez y pendre ces tableaux aussi; fig.
sis ensemble, etre ensemble , zie Zitten.
Hij kan niets verhalen , zonder er de helft bij
Bijeenzoeken , b. w. (ik zocht bijeen , heb
bijeengezocht), bij elkander zoeken, cherte hangen , (bij te lappen ,) il ne peut riots
racenter sans y exagerer de la moitie.
cher ensemble.
Bijhanger, m. zie Bijhangfel in de I. beteek.
Bijenangel, m. aiguillon d'abeille.
Bijenblad, o. zeker kruid, foort van cieroen. Bijhanging, vr. de daad van bijhangen, zie
kruid , mdlisse , f.
Bijhangen.
Bijencelletje , o. cellule, alviole, f.
Bijhangfel, o. onnoodige bijvoeging bij eenig
verhaal, addition superfine a un recit.—,
Bijeneijereu, o. meerv. couvain des abeilles , m.
vergrooting, exageration, f.
Bijeneter, m. bijenwolf,, clairon apivore ou Bijhooren, o. w. (1k hoorde bij, heb bijge.
41 landes rouges, guipier.
hoord), mede tot iets behooren , apparte.
nir a.
Bijenhouder,, m. celui qui tient des abeilles.
Bijenktining , in. roi des abeilles.
Bijhoorig, b. n. med,e tot jets behoorende ,
Bijenkoningin, yr. reine des abeilles.
appartenant , e , accessoire.
Bijenkorf, ip. ruche, f.
Bijhouden , b. w. (ik hield bij , heb bijgeBijenwolf, zie Bijeneter.
houden) , in de nabijheid houden, ap.
Bijenzwerm , m. essaim d'abeilles.
procher. Houdt het burd bij , approchez
Bijgaan , 0. w. enkel gebr. in het tegenw.
votre assiette. — met iemand eenen gelijdeelw. Bijgaande , b. n. als: Bijgaande
ken tred houden in het gaan, als e Iemand
brief, la lettre c i lointe , on incluse.
—, tenir pied 4 q.q.—, o. w. (fcheepsw.)
Bijgebleven, verl. deelw. van Bijblijven.
zich in de nabijheid houden , ranger de
Bijgebonden, verl. deelw. van Bijbinden.
pres. Met den zeil —, capeer, alter ci
Bijgebragt, yeti. deelw. van Bijbrengen.
la cape.
Bijgedaan, verl. deelw. van Bijdoen.
Bijkans, bijw. bijna , omtrent , presque. 1k
Bijgekropen , verl. deelw. van Bijkruipen.
heb — gedaan, j'ai presque fini.
Bijgelegen , verl. deelw. van Bijliggen , — b. Bijkomen, o. w. (ik kwam bij, ben bijgekc,
U. aangrenzend, adjacent, e. De bijgelee
men), inlialen , bereiken, als : Indien gij
gen landen, les contries adjacentes.
zoo hard loopt, kan ik u niet —, si von:
Bijgeleid , verl. deelw. van Bijleiden en Bijcourez de la sorte, je ne saurois vous
leggen.
prendre; in den gemeenz. fpreektr. ; 1k zal
Bijgeloof, o. geloof aan iets, dat onbewezen
u —, (ik zal er u voor itraffen , ik zal u
is, in zamen van godsdienst , superstiti.
krijgen, gij zult er van hebben,) your en
on, f.
aurez; fig. in eenige bezigheid of oefening
Bijgeloovig, b. n. met bijgeloof behebd , su.
met anderen gelijk geraken , als : Die fcho.
perssitieux, ease. — , bijw. superstitieuTier is zoo lang afwezig geweest , dat het
sement, d'une nsaniere superstitieuse.
hem moeijelijk zal vallen, die anderen bij
Men moet zich niet — aan nietige dingen
te komen , cet &oiler a iti absent si
hechten , it ne fact pas s'atcacher super.
longtemps , qu'il aura de la peine a at.
stitieusement aux chose: indifferences.
trailer les autres 5 zie Inbalen. —, naar jets
ge-
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gelijken, als: Dit komt er niet bij, cela Bijmengen, b. w. (ik mengde bij , heb bijgen'y aressemble pas : cola Wen approche pas;
mengd), ondermengen entremeler.
Bela est bien inferieur 4 l'autre. In s Bijmenging, vr. act:on d'entremeler.
(lien gij mij tweetuaal zoo veel boodt , zou I3ijna, bijw. bijkans , presque. Hij heeft —
bet wat Omar een bod gelijkcn,) si zoo veellals ik ,i1 a presqu'autant que mot.
vous m'ofriez le double , ce seroit quel. Bijnaam , m. bijgevoegde naam , surnom. —,
que chose. —, voorval!en , gefchieden, als
fcheld- of fpotnaam , sobriquet.
Hoe is dat bijgekomen(toegekomen)? cam- Bijnamen, b. w. eenen bijnaam geven , enkel
went cela est.il arrive 2 —, weder tot be.
gebr. in het verl. deelw., als : Scipio werd
de Afrikaan bijgenaamd , omdat hij Afrika
wuscheid komen, als: Men had vele moeiveroverd had , Sciplon fut surnotnme 1'4.
te , om haar van den fchrik , Bien zij kreeg,
pour avoir conquis P.dfrique.
te doen on a en bien de la peine
. 4 lai fricain,
..
remettre de la frayour queueavolt. Zii
tinaamwoord, o. (in de fpraakk.) bijvoege.
lijk naamwoord, ettfectif, m.
kwam fpuedig weder bij , elle se remit
bi en t dt.
Bijoogmerk, o. nevenoogmerk, vue secondaire. Hij heefc bijoogmerken, it fait ice/a
Bijkomst, vr. action de se remettre.
Bijkruipen, o. w. (ik kroop bij , ben bijge'
par quelque interet particulier qu'il ne
kropen), s'approcher en rampant.
fait pas paroitre.
Bijl, vr. zeker bekend werktuig der timmerl., Bijpad, 0. binnenpad, sentier plus court ct
enz., hackie, cognde. — wet een breed
plus droit , m.
blad, efraule de mouton • fpr. w. heb Bijrekenen, b. w. (ik rekende bij , beb bijgemet die — al zoo lang gehouwen j'ai de.
rekend), tot jets rekenen , compter avec ,
pais longtemps travaille d cela. Hij
ajouter h.
ingehakt, it y Bijroepen , b. w. (ik riep bij , heb bijgeroeheeft er met eene breede
est alle trop rudement.
pen), tot jets roepen, appeler q. f. pour
bijgaand beBijlage, yr. piece annexie.
etre present h.
wijsfluk, tot regtvaardiging, piece justi- Bijfchieten , b. w. (ik fchoot bij, heb bijge.
ficative jointe 4 un mernoire, f. bijfchoten), door fchiecen bijvoegen , als:
voegfel van een tijdfchrift, supplement,
Men moet er nog eenen kogel , it faut
m. Hebt gij de bijlagen ook gelezen ? a.
y envoyer encore une autre balie.—„(van
vez you: aussi lu les supplements?
geld) als : Gij moet er nog tien fcheliingen
Bijlander, m. damlooper, belandre.
faut y ajouter encore dix escalins.
Bijlandig, b. n. aangrenzend, adjacent, e.
(met Zijn) zie Toefchieten.
o.
Bijlbrief, m. prornesse que recoir un char- Bijfchikken , o. w. (ik fchikte bij, ben bij •
pentier pour la sdrete de ce qui lui regefchikt), fchikkende naderen, als: Schik
"'lent sur la construction d'un vaisseau, f.
wat bij, approchez un peu votre chaise.
contras de construction et de vente, m.
Bijfchoffelen , b. w. (ik fchoffelde bij, beb bijgefchoffeld), een weinig opfchoffelen , sat-Bijldrager,, m. (in de Rotn. gefch.) dienaar der
hoogite overheidsperfonen I, bun deldrager ,
tier un peu.
licteur. —, (in bet krijgsw.) zie Bijleman. Bijfchrapen, b. w. (ik fchraapte bij, heb bijBijleggen , b. w. (ik legde en leide bij, heb
gefchraapt), assembler en rdclant.
bijgelegd en bijgeleid), bijvoegen , bijdoen, Bijfchrift, o. inscription , f.
Gij
moet
er
nog
een'
gulden
—,
ajouter.
Bijfchriiven,
w. (ik fchreef bij, heb bijit faut y ajouter encore on florin; fig. gefchreven), fchrijven tot men met jets geOp jets verliezen, als : lk heb er tien gullijk is , (bij koopl.) als : De boeken —,
mettre sur le livre de raison ce qui e.
den bijgelegd, j'y ai perdu dix florins.
een vergelijk matten, als : _Ben gefchil
toil couche dant le livre journal.
vider en differend k l'amiable. —, Bijfchrijving, yr. het bijfcbrijven , zie Bijfchriiven.
o. w. (fcheepsw.) zie Btjdraaijen.
Bijlegger, m. bevrediger, tnediateur, ref- Bijfchuiven , b. w. (ik fchoof bij, heb bijge(bij fcheepsfchoven), fchuivende nader bij jets brenconciliateur ,pacificateur.
gen , aPproc i:er
c170ye de l'autre.
lied.) tegenwind", vent contraite. Eenen
o. w. (met 1.ijn) s'appt ocher.
maken , mettre en panne.
Bijlegging, vr. van een gefchil, accommode- Bijfchuiving, vr. action d'approcher.
ac.
Lion de s'approcher.
ment , m.
Bijflaap, m. bijligging, vleefchelijke gemeenBijleman, m. (in bet krijgsurez.) sapeur.
Cchap , copulation charnelle , f commerce
BijIhamer, in. der timmerl. hachette , f.
Bijliggen, 0. w. enkel gebr. in het tegenw.
charnel. Onwettige
concubinage. —,
deelw. , als : Nliggende (bijgaande) brief,
in. en yr. bedgenoot, compagnon ,
ou
compagne, f. de lit.
la lettre incluse , ook voor:
Bijgelegen, zie Bijgelegen.
Bijilaa p iter, y r. onwettige, concubine.
zie Bijflaap ,
Bijligging, vr. zie Bijflaap , in de a. beteek.
en vr.
toeloop, hulp, als : Hij kreeg Bijilapen, o. zie Bijflaap, in de
beteek.
Bijloop ,
n'cut
point
de
partisans.
Bijflaper, m. zie Bijflaap, m. en vr.
geen'
Bijloopen, o. w. enkel met komen, als: Hij Bijflepen , b. w. (11t fleepte bij , heb bijge.. '
fleept), naar jets toeflepen, trainer lino
kwam ook al —, i1 accourut aussi.
chose vers une autre; fig. Lets met de
Bijlooper,, m. helper , assistant.—, overtollige,surnumeraire.—,loopjongen,galopin.
haren er
citer une chose 4 tort et A
convert , lifer par les cheveux, tirer
Bijloopfter, vr. cello qui assiste.
aux cheveux. Deze reden werd er met de
Bijltje, o. verkl. w. van Bijl hachereau,ha.
'
als bijnaam
haren bijgefleept, cette raison fut area
chot , en. —, in Ainfterdam
par les (aux) cheveux.
voor de fcheepstimmerlieden , espace de
sobriquet pour les ouvriers au chantier Bijfmaak, m. oneigenaardige fmaak, gout heterog4ne. Dit vleesch heeft eenen cet.
d'Amsterdam
te viands sent je ne sais quoi.
Bijmaan , vr. zeker aan- eene tweede of derde
maan gelijkend verfchijnfel, paraselene ,m. Bijfmeden, b. w. (ik fmeedde bij, heb bijge.
fmeed), zie Aanfmeden.
fausse lune , f.
K

B IJ S
/0
Bijfmeding, zie Aanfmeding.
Bijfmelten, b. w. (ik fmolt bij, heb biige.
fmolten) , fmeltende bijvoegen, ajouter en
fondant. Ik zal er nog een pond —, je
fondrai encore tine livre.
Thjfmelting, yr. het bijfmelten , als : Door
de — van een pond, en fondant encore une livre.
Bijfmeren, b. w. (ik fmeerde bij, heb bijgefmeerd), al fmerende bijvoegen, ajouter
en graissant, zie Smeren.
:gijfmering , yr. de daad van Bijfmeren.
Bijfmijten, b. w. (ik fmeet bij, heb bijgefmeten), fmijtende toevoegen , jeter aupr es.
Btjfmijting, vr.action de jeter aupres. Door
de — dezer fteenen, en jetant ces pierres
aupres des aupres.
Bijfpreuk, vr. fpreuk, sentence.—, zie Leen.
fpreuk.
Bijfpreukig , zie Leenfpreukig.
Bijfom, vr. het ontbrekende aan eene fom,
passe. Men moet nog de — (het geld) voor
den zak bijvoegen, it Taut encore y ajouter
la passe du sac.
Bijfpringen, o. W. (ik fprong bij , ben bijgefprongen), door fpringen bereiken , als : Ilt
kan hem niet —, je ne saurai saucer aussi loin que lui ; fig. te hulp komen , aider , secourir,, assister,, subvenir. lk
zal u —, je y ou: aiderai
Bijfpringer, In. aide, assistant.
Bijfpringing, yr. secours, m. assistance, f.
Bijitaan , b. w. (ik Bond bij, heb bijgeftaan),
heipen, te hulp komen, assister,, secourir,, aider. —, (fcheepsw.) ale: De zei.
len than goed bij, les voiles sons Bien orient des.
Bijftand, m. hulp, assistance ,f. secours, m.
aide, f.
Bijftander, tn. second, assistant, aide.
Bijfteken, b. w. (ik flak bij, heb bijgefloken), ftekende bijvoegen, ajouter.
Bijftellen, b. w. (ik flelde bij , heb bijgefteld) , ftellende bijvoegen , ajouter ou
joindre a, placer aupres de.
Bijftelling, yr. action d'ajouter ou de joindre A, de placer aupres de.
BijIter,, b. n. verward, afgedwaald, als: Het
fpoor — zijn, etre hors de Porniere, d.
tre egare , e, de la route; fig. Zijne
zinnen —, Van zinnen —, (ook fig. Het
fpoor —), timbre ,e ; ayant la tete, la
cervelle mal timbrde ; ayant la tete
felde , le timbre fele , resprit trouble.—,
bijw. zeer, als : Hij ftond — verlegen, it
holt singulihrement en peine. Het is —
koud , il fait extremement froid. Zij is —
leelijk, elle est extremement laide.
Bijfternis, zie Verbijftering.
Bijfterzinnig , b. n. van zinnen bijfter,, zie op
Bijiter.
Bijfterzinnigheid, vr. verbijstering van zit'.
nen , 6:garment, ns.
Bigtooten, b. w. (ik /Het bij, heb bijgeffooten), ftootende bijvoegen , pousser aupres
de.
Bijt, m. eene opening in het ijs gemaakt,ouverture faire dans la glace , f. trou, tn.
Eenen — hakken, faire an trou dans la
glace.
Bijtachtig, b. n. gaarne bijtende, qui aime
4 mordre.
Bijtachtigheid, yr. envie de mordre.
Bijten, b. w. (ik beet, heb gebeten), hap.
pen, met de tanden kwetfen of trachten te
kwetfen, mordre, (zachtjes bijten) mordil.
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ler. Hij is door eenen dollen bond gebe.
ten, it est mordu d'un chien enrage. De
honden — elkander, les chiens s'entre.
mordent. De jonge honden (als zij fpelen) — gaarne, les jeunes chiens aiment
a mordiller. Dit kind heeft zich op de
tong gebeten , cet enfant s'est mordu la
langue. Aan een been —, mordre un os.
In eenen appel —, mordre dans une pornme. Op de tanden —, grincer les dents;
serrer les dents les unes contre lee autres; fpr. w. Hij heefc te — noch te breken ,
it est gueux comme un rat d'eglise; it
n'a ni pain ni pate; it n'a pas de quoi
mettre sous sa dent. Doode honden —
niet , les morts ne mordent plus ; morte
la bete , snort le venin. Hij zal er voor
op zijne nagels —, (blokken om het uit te
vinden), it se rongera bien les ongles [avant de le trouver; fig. In eenen zuren
appel —, etre oblige, e , de faire une
chose a contre-coeur. Hij weer wel van
zich te —, it a bec et ongles. Al de honden die blaffen , — niet, Blaffende honden
— niet, tour les chiens qui aboient ne
mordent pas ; fig. Iemand iets in bet oor
—, dire q. ch. a l'oreille de q.g., le dire
tout bas a q- q. In het ftof—, mordre la
poussiere, etre tud , e, dans un combat.
—, fteken , als : De vlooijen — mij , les puces me mordent'; fig. zeer doen , prikke.
len, ale : Dat bijt mij in de oogen , cela
me cuit aux yeux; les yeux m'en cuisent.
—, invreten , als : Bijtende middelen, des
corrosifs ; fig. eene bijtende fcherts, une
raillerie amere , mordante. Eeue bijtende fpotternij, (bloedige fcherts) un sarcasme. Een bijtend fpotfehrift , une satire
virulente. Dat zijn bijtende (bitfe, fcherpe) trekken, ce sent des traits mordicants , piquant:.
Bijten , o. de daad van bijten , action de
mordre. Hij kan het — niet lawn, it ne
sauroit se passer de mordre.
Bijter,, m. die bijt , celui qui mord. —, inzond. tand, (Bijtertje, o.) als: De kleine
heeft al twee bijters, (bijtertjes,) le petit a
déjà deux dents.
Bijthakker, m, celui qui fait des ouyertures
(trout) dans la glace.
Biting , vr. ineting, corrosion.
Bijtfter, vr. cello qui mord.
Bijtijds, bijw. vroeg, niet laat , el temps ,de
bonne heure. —, vroeg in den morgen, de
bon matin, de grand matin. — opftaan , se
lever de bon matin.
Bijval, m. buitengewoon voordeel, toevallig
bijkomende winst, avantage fortuit on
casuel. Wij hadden flechts op honderd
pond gerekend, doch er was een — van tien
pond, nous ne nous idols: attendus qu'4
cent livres , mais it y eut un surplus de
dix. —, goedkeuring, approbation, f., ap.
plaudissement , m. Dit tooneeliluk heeft
grooten (veel) — gevonden, cette piece de
theatre a eu une grande approbation.
Bijvalletje, o. verkl. van Bijval in de 1.
beteek.; inzond. in het meerv. Bijvalletjes , de toevallige voordeelen eener bediening , (buitenkansjes) le casuel d'une char.
ge. Dit ambt brengt zoo veel op , zonder
de bijvalletjes , cette charge vaut taut,
sans le casuel. (AANM. Als deze Bijval.
letjes van eenen ongeoorloofden aard zijn ,
dan zegt men: le tour du baton.) Cette
charge vaut tact, sans le tour du baton.)
Bij.
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Bijvallen, o. w. (ik viel bij,ben bijgevallen), Bijwezen, o. zie Bijzijn.
toevallig bijkomea, survenir fortuitetnent. Bijwijf, o. bijzit , concubine, f.
Wij zouden reeds gedaan hebben , zoo cr Bijwijfschap , o. concubinage, vs.
geen ander werk bijgevallen ware, nous au- Bijwijlen, zie Somwijlen.
rions déjà
s'il ne nous Unit point Bijwonen , b. w. (ik woonde bij, heb bijge.
survenu d'autre ouvrage.
woond), bij lets tegenwoordig zijn , assis.
iemands zijde
kiezen , als: Eindelijk vielen zij ons bij,
ter a q, ch., etre present A. Eene
grafenis
assister a un eneerremene,
a la fin ils se rangerent de notre ate.—
invallen , in het geheugen komen , als :
, bellapen, vleefchelijke gemeenfchap
Die naain wil mij niet
hebben met (eene vrouw), cohabiter,avoir
ce nom ne me
en commerce charnel avec (une femme).
review
Ce me revieat point dans
l'esprit, dans la memoire. Het wil mij Bijwoner, m. celui qui assists a, ou ei un
niet weer —, j'en ai perdu la memoire ,
commerce charnel avec.
it ne m'en ressouvient plus. Nu valt het Bijwoning, vr. action d'assister
cohamij bij, a present it m'en souvient, je
bitation.
me le rappelle. Het zal mij wel weer — Bijwoonfler, yr. Celle qui assiste
je m'enressouviendrai.
Bijwoord, o. (in de fpraakk.) woord, dat enBijvoegelijk, b. n. dat bijgevoegd kan workel bij een werkw., bijvoegelijk w., en bij
den , qui peut s'ajouter.
inzond. (in de
een ander bijwoord , gebezigd wordt, en
fpraakk.) : Een — woord (ook, dock ten
aan derzelver beteekenis eene bijzondere
on yegr.e: —naamwoord), adjectif, nob; adwijziging geeft , adverbe, m.
jectif, tn.
Bijwoordelijk, b. n. (in de fpraakk ) adverBijvoegen , b. w. (ik voegde bij , heb bijgebijw. adverbialement.
bial, e.
voegd),bijdoen, ajouter,adjoindres lk zal Bijwoordelijkheid, vr. adverbialite.
er enkel nog —, enz., je n'y ajouterai que , Bijzen, o. w. (ik bijsde, heb gebijsd), van
arc. Bijgevoegde brief, Pincluse, la letkoeijen, togtig zijn , etre en chaleur.
ire incluse. —, (in de fpraakk.) De bij- Bijzet, o. (in het fpel) inzet, miss, f. en.
voe.l.ende (aanvoegende) wijze , le mode
jeu, m.
conjonctif, le ,mode subjonctif, le con- Bijzetfter,, vr. Celle qui afoute, etc. zie Bijjonctif, le subfonctif: Een bijgevoegd arzetten.
tikel tot de wet voorflellen , proposer un Bijzetten, b. w. (ik zette bij, heb bijgezet),
article additionnel a la loi.
een lijk zonder flaatfie of in ftilte ter aarde
Bijvoeger,, m. celui qui ajoute.
beftellen , enterrer sans pompe funebre,
Bijvoeging, yr. action d'ajouter. — van eedeposer an cadavre.
geven , tot lets
ne ambtshulp of medgezel, adjunction. —
betteden. Hij heeft niets meer om bijt to
tot vervalfching van handfchriften, inter.
zetten , (zijne middelen zijn llitgeput) it n'a
polation.
plus de ressources , de moyens ; ook: (bij
Bijvoegfel , o. het bijgevoegde , addition, f.
heeft geene krachten meer,) it est tout d•
inzond. aanhangfel van een boek , of
pulse; it ne sauroit soutenir de nouvel•
boekenlijst , enz., appendice, vs.—, bijlage
les attaques de maladies —, (in het fpel):
van een tijdfchrift of boek , supplement, m.
Geld —, mettre au feu.
(bij fcheeps- , tot eene courant of dagblad ,lardon, m.
lied.) Alle zeilen —, faire force de vol.
- aanhangfel van een testament, codicille,
les, forcer de voiles ; fig. tine zeilen—,
in. annexe ,f.— (in de leerk.), van lets ten
(alle middelen in het werk (tellen,) mettre
overvloede , ter verfterking der aangevoer.
en jeu , ou faire jouer tons les ressorts
de redenen , corollaire, m. ; zie Aanhangfel.
possible: ; faire jouer toutes les mines ;
Bijvoet, m. (in de kruidk,) zekere plant, St.
employer toutes les herbes de St. Jean;
Janskruid, herbe de la St. Jean, armoialle y 4 voiles et a rames dans quelque
se, f.—, (op fchepen ,) drosse de racages
affaires
des basses vergues , f.
celui qui met auprhs, etc. zie
Bijzetter,
Bijweg , m. kortere weg, chemin qui coupe.
Bijzetten.
omweg, detour. —, ouvrage qui n'est Bijzetting, yr. action de mettre aupres, de
pas compris dans le prix fait, ms—, oc.
deposer, etc. zie Bijzetten. —, in het
cupation, f. travail, m. qui n'appartient
kaartfpel, passe. De — is dubbel , la paspas aux affaires principales,
se est double.
Bijwerk , o. ornements additionnels ,
pl. Bijziende, b. n. kortzigtig, tnyope, qui a la
13ijwerken, 13. w. (ik werkte bij, heb bijgemenfchen gebruivue courts ou basso.
werkt) , hetgeen aan een werk ontbreekt
ken holle glazen voor hunne brillen, les
bijvoegen , ajouter.
myopes se servent de lunettes 4 verres
Bijwerpen, b. w. (ik wierp bij , heb bijge.
concaves.
worpen), werpende bijvoegen , jeter au Bijziendheid , yr. itat de celui qui est aye.
pros de, ajouter as
pe, m. myopie.
Bijwezen, o.
(ik was bij, ben bijgeweest; Bijzig , b. n. togtig, en chaleur. —, onzie de verdere vervoeging op Wezen), bij.
ftuimig, bijfler (van het weer) : Het is —
zijn , met anderen tegenwoordig zijn , etre
weer , it fait on temps orageux.
present, e , en etre. Ik ben er niet bij ge- Bijzijn , o. tegenwoordigheid , presence , f.
weest ,fe n'ai pas ete present , je n'en ai
Dat gefchiedde in mijn
cela s'est pas.
pas ete; fig. 1k ben er niet bijgeweest ,(aanse dans ma presence.
geweest) je n'y ai point touché. Daar Bijzijn, zie Bijwezen.
zal ik
, Lmij in laten kennen , ook een Bijzit, vr. bijwijf, concubine.
woordje medefpreken,) j'y aurai aussi mon Bijzitfter,, yr. cello qui assiste a.
snot a dire. Gij zult er vroeg moeten —, Bijzitten, o. w. (ik zat bij, heb bijgezeten),
(gij zult u moeten reppen , zoo het u niet
zittende bij iets tegenwoordig zijn , etre
misfen zal,) it faudra vans depicher.
;fpr.
assis , e aupris de, assister h.
w. Hij is er als de kippen bij, it y court Bijzitter,, m. celui qui assiste , adjoint ; zie
comme 4 la race. De bijwczenden , les
inzond. raadsheer, die eenen
Bijzitten.
per s onne s presences,
hoogerenoverheidsperfoon is toegevoegd, as.
K3
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sesseur. De burgemeester en de bijzitter s len, joker au billard. De zak van eene
(gewoonlijk uitgedr. door het ord. woord :
—, la blouse. De zakken van deze — trekasfesroren,) le bourgmestre et les assesken te veel , les blouses de ce billard asseers.
tirent trop. Het laken van de —, le taBijzitterfchap, o. qualitd d'assesseur, f.
pis du billard
poste d'assesseur,, m.
Biljartbal, m. bille , f.
Biizitting, yr. action d'être present a, zie & ljarten , o. w. (ik biljartte, heb gebiljart),
Bijzitten.
jouer au billard.
Bijzon, yr. zeker naar eene tweede (of der- Bfljartfpel, o. billard, jeu de billard.
de) zon gelijkend luchtverfehijnfel, pare- Biljartfpeler, m. joueur de billard.
lie, parhilie, f. faux-soleil, w.
Billartqueue, 'y r. (oni. woord) queue, f.
Bijzonder, b. n. op zich zelf, afgezonderd,
billard, m.
.particulier,, ere, separe , e. Eene bij- Biljarttafel, vr. billard, tn.
zondere fchrijfwijze , en style particulier. Biljet , o. briefje , billet ,m. —, inzond. briefEene bijzondere woning, tine habitation
rticring, billet,
et billetoe ie .
j eenian
v ent.inkwarticring,
g
separde. —, uitnemend, ongemeem , als:
Soldaten in — hebben, avoir des
Eene bijzondere gunst , tine faveur parsoldats loges chez soi. Hoe veel man hebt
gij in —? combien de soldats sent loges
ticuliére, extraordinaire. Eene vrouw
van
eene bijzondere fehoonheld, e n s fem chez vows? De foldaten liggen in —, les
one d'une beatite extraordinaire. —, zonsoldats sant loges par billets.
derling, singulier, ere......, bijw. para.. Bilioen, o. (in het muntwezen) afgezet geld,
culierement. —, specialetnent, separe.
,illon, tn.
went, en particulier,, tete-a-tete,
Biller , b. w. (ik bilde, heb gebild), eenen
Bijzonder, o. als: In het —, particuliereinolenfleen fctierpen , (bij molenaars) piquer
ment. Iemand in bet — (onder vier onnu battre (la meule). —, bij metfel.) zie
gen) fpreken, parler a q. q. en son parBikken.
ticulier. Is er nieuws? niet yea bijzon- Bitlijk , b. n. met regt en rede overeenflenders, niets bijzonders, y a-t-il des nonmende, juste , "quitable. Eene billijke
Telles? rig a de remarquable , rien de
niifpraak , tine decision equitable. —, reparticulier. Dat is niet yea bijzonders,
delijk , matig , raisonnable. Een biliijke
ce n'est pas grand' chose.
,prigs,
lin prix ,aisnnnable. —, bijw. jusne
Bijzonderheid, yr. ongemeenheid , particula rtementt, equitablemest. —, raisonnable.
rite. —, verhaal van een ongemeen geval, anecdote. Hij heeft ons die zaak in Billiken, b. w. (ik billijkte , het) gebillijkt) ,
.o hare bij zonderheden (bijzondere omftangoedkeuren , approuver. Men billijkt haar
cligheden) verhaald, it nous a fait un digedrag, on approuve sa conduite.
tail Bien exact de cette claire. Al 13illijkheid, vr. justice , equite. —, matigdeze bijzonderheden zijn van geen nut , tout
held , als : De — van den prijs , dien hij
ces eletails.la ne servent de Tien.
mij vroeg, le prix raisonnable qu'il one
Bijzonderlijk, zie Bijzonder, bijw.
demanda.
Bikhamer, in. zeker werktuig, (bij de metf) Billijking, yr. approbation,action d'approus
smille, hachotte, f.—, (bij de beeldh. en
ver.
fmelters,)aan de eene zijde fpits en aan de Billioen, yr. duizend maal duizend millioen,
andere getand, marteline , f.
billion, f.
Bikkel , m. kootje , beentje tot zeker kinder . 1 Bilnaad , m. (in de ontleedk.) pirinee.
fpel, osselet ,m. Met bikkels fpelen , lover 1 Bilienkruid , o. zekere plant , jusquiams, f.
aux osselets.
les
coup stir
Bikkelen,, o. w. (1k bikkelde , heb gebikkeld), Bilflag,
flag opKermisgaan
de billen , is een waard,
fesses; in.
fpreekw.
kooten, fouer aux osselets.
(die niet waagt, wint niet) zie op Wagen.
BikkelfF el, 0. kootfpel , jeu des osselets, m. Bind, o. ((lit woord heeft geen meerv. daarBikken, b. w. (ik bikte, heb gebikt), met
voor gebruikt men dat van Bindte, Bind.
den fnavel ilaan, (van vogels) waarvoor
ten , in de bouwk.) dwarsbalk , poutre de
meestal Pikken, zie Pikken; fig. eten , als:
traverse, poutre traversant les soulives
Daar valt bier niet veel te —, it n'y a pas
d'un toil, f.
grande chere .4 faire ici. —, (bij metf.) Bindbalk, m. heofdbaIk, (bij de timmerl.) enafkappen, regratter des pierres, hacher. trait. —, aan een paalwerk , die de grond•
Het mariner —, gruger le marbre.
of heipalen zamen verbindt of vasthoudt,
Bikking,
yr, de dead van bikken, zie Bikraineau.
ken.
w. (ik bond, heb gebonden), met
Bikfteen , tn, het door bikken van fteenen af- Binden,
b. riemen, era, vastmaken, liar.
touwen,
gezonderde gruis,
gres.
lemand met eenen zakdoek de handen —'
Bil, vr. een bekend vleezig ligehaamsdeel van
Tier les mains de q.q. 4vec un mouchoir.
menfchen en vele beesten , fesse; fig. Zijn
1VIen leidde hem aan handen en voeten gegoed door de billen lappen, (roekeloos bonden, on le mena pied: et poings lies.
y erteren , verkwisten) zie op Lappen ; Aan eenen boom —, Tier ou attacher a
fpreekw. Wie zijde billen branch, moet
un arbre. Schoven —, tier des gerbes.
op de blaren zitten , zie Blaar.—,(fcheepsAan fchoven —, gerber, mettre en garw.) slot De billen van een fchip, les fesbes, lier en gerbes. Het rijshout aan hosses d'un vaisseau.
fen —,
, fagoter les branchages. Bezems
Bikhamer, m. instrument des meuniers dons
—, faire des balais. Met bindgaren —,
515 se servent pour piquer les meules.
feeler, liar avec de la ficelle. Gij moet
Biljarderen , o. w. Cond. w. ; ik biljardeer(l it pakje goed— , it fans Bien ficede , heb gcbiljardeerd), den ba g tweemaal
le r ce paquet.
. Een bock —, re lier un
met de queue raker , of de twee ballen te
livre (zie Inbi nden). Daze boeken zijn
gelijk
treffen,
billarder.
goed gebonden, ces livres soot biers reB illart . y r. zeker fpel, en de tafel waarop
lids. Gebondene boeken , des !lyres rehet gefpeeld worth, billard, tn. -- fpei.
lies; fig. lemand de handen —, tier le
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mains a q, g., borner son ponvoir.
BInnendijk, tn. dive intdrieure, dig..
ne handen zijn gebonden (ik heb geene
d'appui, digue de reserve, f.
magt of vrijheid om te doen, wat ik zou Binnendijksch, b. n. situl , e, en deers d'une
kunnen wenfchen ,) j'ai les mains Wet. digue.
1k wil mij daaraan niet
, (mij daartoe Binnengaats , bijw. (zeew.) dans une passe.
niet verpligten,) je tie m'y engage pas ; Binnengang, m. passage interieur.
je ne veux pas m'y astreindre. Iemand Binnenhof, m. cour interieure , f.
jets op het hart —, (ernftig aanbevelen ,) Binnenkamer, vr. chambre intirieure ,f.,aprecommander q. ch. h q. q. avec de forpartement interieur, cabinet, ns.
tes instances. Iemand jets van het hart
Binnenkant, m. cdte interieur, cdte de de.
(met moeite van iemand verkrijgen ,) obtedans.
nir q. ch. de q. q. avec .bearicoup de peine. Binnenkas, vr. tegenflelling van buitenkae,
Binden, o. de daad van binden, action de
(aan een horologie,) boite intdrieure.
tier. —, action de yeller,,f. Het — van Binnenkeuken , vr• cuisine intdrieure.
rijshout tot bosfen , fagotage, m. — van Binnenkiel, yr. zaadhout van een fchip, carden wijngaard aan de ftaken , accolage,
lingua, contre-quille.
Binder, m, diegene die bindt, celui qui lie. Binnenkoorts, vr.fiàvre interne ou intestine.
inzonderh., fchovenbinder,,
Binnenlandsch, b. n. situe, a , dans Pimaboekbinder, relieur.
rieur d'un pays. De commisfaris-generaal
Bindgaren , o. bindtouw, ,
f. (de minister) van binnenlandfche zaken , le
Binding, yr. action de Tier ou de feller,' commissaire general (le ministre) de
de ficeler, liure , liaison, f. attache.' l'interieur. Len binnenlandfche oorlog,
ment, m.
tine guerre intestine , civile.
Bindrijs , o. verges d'osier pour tier des Binnenlandschvaarder,, m. rivierfchip, bateau
branches , f. pl., osier m.
de rivihre.
kapitein van een rivier.
Bindle', 0. datgene waarme 'e men bindt,
fchip, maitre d'un bateau de rivihre.
lien, bandage, en. —, (fcheepsw.) kleine Binnenloods, Binnenloots, m. pilote de H.
touwtjes tot het binden der zeilen , enz.,
vihre, pilote eerier, latnaneur,, locman.
eguillettes, f. pl.
Binnenmoeder, yr. directrice ou mere dans
Biudfpier, yr. (in de ontleedk.) ligament ,
rine maison d'orphelins, ou dans un hosm. De bindfpieren in de lever, les liga. pice, directrice de l'interieur d'un hot.
ments du foie.
pice.
Bindteeken,o„ (in de fpraakk,) koppelteeken , Binnenmuur, m. muraille inferieure „ ma.
tiret, trait d'union, m. (bij letterz. aan
raille en dedans, f.
fcheidmuur,, mur
het elude van den regel ,) division, f.
de separation ou de refend
middel.
Bindtouw,, o. zie Bindgaren. —, om eenen
muur, mur mitoyen.
last op eenen wagen, enz. vast te binden, Binnenpad, o. sentier qui coupe.
liure, f.
Binnenplaats, yr. cour intdrieure. —, in eeBindte , zie Bind.
ne gevangenis , in een klooster,, prdau, m.
Bingelkruid , o. (in de kruidk.) glaskrnid, Binnenfehans, vr. bastion interieur, m.
mercuriale, f:
Binnenfchuit vs. barque de riviere, de ca.'
Bink , m. lomperd , ongerchikt mensch of beest,
nal.
lourdaud. Hij is een regte — in zijn werk , Binnenflad, yr. tegenft. van Buitenflad, villa
(flecht werkman 9) c'est one franche ma.
intdrieure.
rette dans son metier , on mauvais on- Binnenfte, (overtr. tr. van Binnen ,) b. n. in.
vrier. Hij heeft twee broken van paarden ,
terieur,, e.- - o. interieur
Het— but.
(flechte, mule paarden , knollen ,) it a
ten keeren, retoarner le dedans es dedeux rosses.
hors.
Binnen , voorz. en bijw. tegen11 ^ van buiten 3innenituip, yr. convulsion intdrieure.
dedans, en dedans , par dedans. Gaat Binnenvaarder, zie Binnenlandschvaarder.
entrez la-dedans. Ga — kom Binnenvaart, yr. het vareu op binnenlandfche
daar
entrez. Ga — door, (binnen door het
wateren, navigation sur les canaux.
het huis,) passer par dedans la maison.
binnenlandsch water, canal m.
Het fchort hem van —, (inwendig,) it n'a Binnenvader,,
directeur ou pare dans spas l'interieur bien sain, bien compose.
ne maison d'orphelins , on dans un hos- 's moods , entre les dents. — moods
pice.
fpreken ,parler entre les dents. — monde Binnenvoorileven,
contresitrave intipreveien marmoter entre les dents , manrieure, f.
ger les mots. — 's dijks, en dela d'une di- Binnenwaard m. tegenftell. van Buitenwaard,
gue. 's kamers geetelen , donner le fouet polder ( zie dit woord) enclos de digues.
sous la custode; fig. Nu fchiet het mij te Binnenwaarts , bijw. en dedans. Met— ge50binnen , a present it m'en ressouvient. Ik
gen ktran , cagneux, ease.
kan mij zijn gezigt, zijn en naani niet te bren- Binnenwater, o. meerv. lac , m...., vaart
gen , je ne saurois me rernettre en memoire
canal.
son visage, son nom. — (in minder dan) acht Binnenweg, in. chemin qui coupe ou abrhge.
dagen , dans tine huitaine. — twee jaar , Binnenwerk, o. ouvrage interieur ou de.
d'ici a deux ans. — een jaar , dans l'es.
dans. —, (beter: tusfctienwerk) weefsel
pace d'un an. Hij zal — drie dagen vervan kant , tot fiecaad tusfchen twee fink.
trekken, it partira dans trois jour. —,
ken lijnwaad , entretoile , f.
in den tijd van , (bij wisfelbr.) dans le de. Binnenwerks bijw. (in de bouwk.) dans.oeu.
tai de; zie ook de zamengeft. woorden.
vre. Eene trap —, en escalier dans-oeuEinnenachterfleeen, m. (fcheepsw.) centrevreetambord interiorl y.
Binnenzijde, yr. ate interieur, m.
Binnenbeurs , y r. Binnenbeursje , o.- horolo- Birkwortel, m. zekere plant , ferule, f.
giezak , gousset ,
Bisdom , o. geestelijk of wereldlijk gebied van
Binnendeur,, vr, porte intdrieure, ports
eenen bisfchop, evichd, diocese ,ns.
dedans.
Bismuth , 0. zekcr halimetaal , bismuth, m.
Bis.
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Bisfchop, m. bij fommige christelijke gezind.
heden , titel van zekere geestelijke waardig.
held , av gque. naam van •zekeren drank ,
nom d'un certain elixir.
Bisfchoppelijk , b. nig episcopal, e.
Bisfchopsambt, o. episcopat, m. dignitd 1'd.
véue,
Bisfc hop hoed, m. mitre, f. Bisfchopsmijs mitre , f.
ter, in.
Bisfchopsmuts, yr. mitre, f.
llisfchopsftaf, m. crosse, f.
Bits, b. n. fcherp, fpijtig,algre,mordant,e,
fier, ere. —, (Bitfelijk,) biiw.eigrement,
d'une maniere mordante, fierement. Iemand — afwijzen, rabrouer, (gemeen) regouler.
Bitsheid, yr. aigreur,, flertd f. (Wain ,m.
Bitfig , zie Bijtachtig.
Bitfigheid , zie Bijtachtigheid.
Bitter, b. n. zekere bekende, meestal niet
aangename gewaarwording op de tong ver•
oorzakende , amer, ere. Bittere kruiden,
des herbes ameres. Bittere amandelen , des
amandes ameres. Eenen bitteren fnaaak in
den mond bebben , avoir la bouche amore; fpreekw. — in den mond, maakt het
hart gezond, ce qui est desagreable, ne
laisse pas quelquefois d'étre utile; ce
qui est amer a la bouche , est doux au
Coeur; fig. onaangenaam, grievende, ale :
Ilet is — voor eenen vader, wanneer hii zij
ne kinderen tegen zich ziet opftaan il est
bier; abler a tin pore de voir revolter
ses enfants centre lui. fel , als : Eene
bitters droefheid, unc douleur amore. Bittere verwijtingen, des reproches attars, de
sanglants reproches. Eene bittere fcherts,
une raillerie amere, sanglante, an sat-casme. Een bittere haat, tine haine violen, bijw. amàremenc. — klagen , se
te.
plaindre amerement. weenen , pleurer
atnerement , pleurer des larmes ameres.
Het leven — maken, rendre la vie *mere.
Het is — kond, ii fait un froid percant ,
cuisant, penetrant, dpre violent, aigu.
Bitter , o. zekere drank, de Panzer, m.—,
(in zeeland) roet, suie , f.
Bitterachtig, b. n. un pea amer , ere.
Bitterappel, in. zekere vrucht , coloquinte,f.
Bittereinden, o. meerv. (fcheepsw.) bouts de
vieux cables, ns. pl.
Bitterheid, vr.amertume, f. ; fig. fiel ,m. Hij
breugt zijn leven in — (droefheid en faiart)
door, it se nourrit de fief et d'amertue
me.
Bitterkers, zie Tuinkers.
Bitterlijk zie Bitter , bijw.
Bitternis, zie Bitterheid.
Bitterzoet, o. zekere plant, slotice • amere, f.
Bitterzout, co. zeker tout, sel cathartique
amer,
Bitzig, zie Bijtachtig.
Bitzigheid, zie Bijtachtigheid.
Blaadje , 0. (verkl. w. zie Blad.)petite fetalle ,f.—, tin de kruidk.) De kleine blaadjes aan iedere zijde van eau blad, folioles,
f. pl. Kleine blaadjes, die den ftengel umringen, involucres, m. pl. —, inzonderh.
lcheekblaadje, cabaret , plateau ,
Ben
zilveren
un cabaret d'arTent ; fpr. w.
Bij iemand in een kwaad than, etre mal
dans l'esprit de q. q. Bij iemand in een
goad — ftaan, etre dans les bonnes grdces de q. q. Zoo als het keert, comme
le vent tourne. Het — is orngekeerd,
afa i re a pris tine autre tournure.
Blaag , m. en Yr. (in Gelderland en elders)

BLA
dwingend kind , enfant reveche. —, in
het algemeen voor : kind , enfant. De bla.
gen loopen deeds op ftraat, les enfants
courent toujours dans la rue.
Blaam, ongunflige oordeelvelling over ie.
mand, lastering, laking, blame ,m. de,racSion, calonnie,f. Al de—valt op hem,
tout le blame en tombe sur lui. Opdat
uwen naam geen — moge aankleven , afin
quo votre nom soft sans tache.
Maar, vr. bladder , blein , cloche, vessie,
ampoule. Hij heeft blaren in de handen
gekieg‘ n van het werken, it lui est yenu des cloches auxmains A force de travailler. Het fpaanfche vliegenftof trekt
groote blaren , la poudre de cantharides
fait elever de grosses vessies; fpreekwoord. Die zijde billen brandt, moet op
de blaren zitten, qui a fait la faute, la
bolt.
Blaar , y r. kol , witte plek voor den kop van
fommige dieren, tache blanche au front
de certains animaux. ook: vache
noire qui a tine toile tache; zie Bles, in
de 2. beteekenis.
Blaartrekkend , b. n. (in de heelk.) bla.
ren veroorzakende , vesicatoire, vesicant,
Een— middel, nn vesicatoire. Eene blaartrckkende pleister, tin empldtre vesicatoire.
Blaas , y r. zeker clerk viies ter vergadering
van vochten in het menfchelijke en dierlijke
ligchaam vessie. lileine —, vesicule ;
zie ook Blaasje.
Blaasbalg, m. zeker werktuig, soufflet. — (of
windbuis) van een orgel, van eene zakpijp,
enz., portevent. — (fcheepsw.) onder de
fiutten van 'tgaljoen, tambour d'iperon.
mouchoir sous les jettereaux.
Blaasbalgtrapper, m. souffleur d'orgues.
Blaasbalgtrekker, yr. (bij de fmeden ,) chauf•
fear.
Biaasbalk , zie Blaasbalge
Blaasband, in. (in de ontleecik.) ouraque.
Blaasbreuk , m. (in de geneesk.) cystocele,f.
Blaashoren, Blaashoorn, m. horen waarop men
eenig geluid maakt, cor, cornet.
inzonderh.
Blaasje, o. verkl. w. zie Blaas,
waterhel zie Bel in de 2. beteek.
Blaaskaak , fnorker, opfnijd.er, windmaker,, pochhans , fanfaron , hableur,, gas.
con.
Blaaskaken , o. w. (ik blaaskaakte, heb geblaaskaakt) zwetfen , fnoeven, pogchen,
gasconner.
Blaaskakerij, yr. pogcherij, windmakerij,fan.
faronnade ^gasconnade.
Blaaskruid, o. zekere plant, Welker kelk tie
gedaante ee,Aer blaas lieeft, vesicaire, f.
Blaaspijp , y r. eene om bet vuur aan to
blazen, espace' de sou filet en forme de
tuyau. —, (bij de glasblazers ,) pijp , wearmede men bet glas blaast , zekere
lange buis, waarmede men ltukjes klei, erwten, enz. , naar vogels blaast , erwtenblazer,
sarbacane.
Blaasfpeeltuig, co, instrument a vent, tn.
Blaasftreng, yr. zie Blaasband.
Blaauw, b. is. en bijw. zekere kleur,, bleu,
e. laken, drap bleu. Zij heeft blaauwe
oogen , elle a les yeux bleus. Cinder den
blaauwen (blooten) hemel flapen , coacher
la belle itoile. Zij heeft eenen blaau•
wen kring om de oogen, elle a les yeux
cernes, — maken, bleuir, verwen, coin.
dre en bleu; fig. Hij is blond en — geflagen, it est tout noir de coups; it a des
mar.
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marques iivides sur la peau; it est rosneret, in. Het wijfjJ van den —, la.
Hier, m.
se comme pi/4re. Ik heb hem een — oog
geflagen , je lui ai poche l'oeil; in dezen Blad , o. van boomen of planten (meery. Bk.
oog
hebben, blaauwe oogen
de bladeren afvalzin: Een
dezen ,) feuille ,f.
hebben , avoir les yeux poches , avoir les
len , a la chute des feuilles. — eener bobyeux poches au beurre noir; avoir les
plant, (bij de tuin.) Pane, f Droo n:e en af.
gevallene bladeren ,fanes.
yeux en compote. Zijn gezigt is blond en
tale, m.—, dat door eene i elacHleel gedragen
it a la tete en compote, a la compote; fpreekw. Blaauwen maandag maken,
words, feuille pitiolee. —, (neerv. Bladen,) voor onderfcbeiderc cin4,en , die ee•
faire la fournie blanche. Hij heeft daar
ne breede en place oppeevla,ite hebben,
eenen blaauwen maandag gewoond, it n'y a
als: — van eene zaag , law; dune scie.
demeure pee pea de temps , qu'une jourEen
Een — koper,, une lame de
nee blanche. lets blaauw blaauw laten,
s'abstenir de dire son opinion, faire
goad, zilver, une
d'or, d'ar.
semblant de fernier les yeux sur q. ch.
or
en
Een
Gond
in
blades,
gent.
— (vel) papier, une feuilte de pap ier. Een
Eene blaauwe (kale) ultvlugt, tine mauvai— in een boek, an feuillet. Los— feuil.
se (Waite. Eene oiaauwe boodfchap, (iile volante; van bier (bij toonkunfzenaren):
del voorwendfel,) un faux pritexte, vain
Van het — zingen , chanter- sans ebudier la
pretexte, message invente. Dat zijn maar
blaauwe bloempjes (mooije woorden, die
note, chanter a livre ouyeet. —, van een
niets beteekenen,) tout ce qu'il vows die
fpel kaarten, carte ,f.—, fcheekblad, zie
nest qu'une chanson , que des contes
Blaadje. —, van cone tafel , ais, tn. —, van
een aschfehop peldtre ou pelastre, in.
bleus ; it nous conte des chansons ; cha p van een roeifpaan, pale , f. He: wandelend
sons que tout cela. Ergens — over ftaan
(zeker infect ,) le feuille ambulante.
etre
penaud
comme
un
fondeur
te kijken ,
Het dubbele — der herfenpan , (in de ont•
de cloche. Eene blaauwe fcheen (een blaauwleedk.) les deux lames du crane; fig. Betie) loopen, avoir on refits, etre refuse
yen als een
d'une demoiselle qu'on recherche en ma(riet), trembler comme la
feuille.
afkornen , voir ses esperiage. Ergens
rances decues. —, (in de wapenk.) — veld, Bladeren , o. w. (ik bladerde , heb geblaazur. Het wapen van Frankrijk betlaat tit
decd), als : In een boek
, feuilleter
dans un livre.
drie golden leUn op een — veld, les arones de France sent d'azur 4 trois flours Bladerig, b. n. vol bladeren, touru
lu , e.
de lis d'or.
Blaauw, o. de blaauwe kleur, bleu, tn. con- Bladerloos , b n. zonder bladeren ,sans Alta.
les. —, (in de kruidk ) aphylle, apetale.
zie Berlijnschleur bieue ,f. Berlijnsch
Bladerlooze plant , jonciole, f.
blaauw.
Blaauwachtig, b. n. naar bet blaauwe gelij- Bladerrijk , b. n. zie Bladerig.
Bladerfpaath,
m. le spath feuillete.
bleudtre.
kende, een weinig blaauw,
Bladgoud, o. or en feuilles, or battu, or
Blaatmftes zie Boschbes.
d'applique , m.
lilaauwboekje , o. klein gefchrift, dikwijls een
fpotfchrift zijnde; dus genoemd, dewi j l Bladil zer, o. ijzer in bladen , tole, f.
zulke kleice gethhrtften gemeenlijk eenen Bladkoper, o. cuivre en feuilles, tn.
blaauwen omflag plagten te hebben , brochu• Bladluis o. zie Boomluis.
re, f. pamphlet , m. Schrijver van zulk Math :feel, m. petiole (queue).
Bladwijzer , m. inhoud van een boek, index,
pamphletaire.
een
m, table (des matihres), f.
Blaauwbcrscje, zie Blvauwkeeltje.
Blaauwen , b. w. (ik blaauwde, heb geblaauwd), ,B1h .clzijcie , yr. van een bock, page, f. Lertie — (regte zijde van een boek, wanblaauw maken , bleuir,, rendre bleu, metteer men het openflaat,) recto, m.
tre au bleu, donner le bleu. —, o. w.
(met Zijn), blaauw worden, eene blaauwe Blaffen, o. w. (ik blafce , heb geblaft), baf.
fen , basfen, aboyer. Geunrig
kleur aannernen , devenir bleu, e.
zonder
op het fpoor te zip], (op de jagt) clabau.
Bl aauw heid , vr . c ouleu r ble ue .
der ; fpr.
Blaauwkeeltje, o. (zekere vogel) gorge - bleu.
Tegen de maan
(zich ver.
geefsche moeite geven tegen eene flerkere
e,
partij ,) aboyer a la lune; zie ook Bij.
BLauwoog , m. en yr. personae qui a les
ten.
yeux bleus,
Blaffer, in. die blaft, inzonderh. voor eenen
Blaauwoogipz,, b. n. ayant les yeux bleus.
hood die blaft, chien aboyavt ; fig. Een
Blaauwfchuic , yr. esphce de scorbut, us.
groote —
eetawer) , fanfaron , haBlaauwfel , 0. bleu d'eonpois, amidonbleu,m.
bleur,, m. zie oolb: Blafferd.
Blaauwte, zie Blaauwheid.
.Blaauwtje, 0. als : Een — loopen, zie op Blafferd , m. ontvangers 'register, registre de
receveur. —, oul. zeker kleinCalk Dui:sch
Blaauw.
ziliergeld, k
afart, certaine petite pieBlaauwtjes bijw. blaauwachtig, tirant sur
ce de monnoie.
le bleu; fig. koeltjes , onverfcnillig , als :
ontvangen , recevoir q. q. froi- Blafkaken, o. w. (ik blafkaakte, heb geblafIemand
kaakt.), zie Blaaskaken.
dement.
de
Blaauwverwen , 0. action de teindre en Blafkaker, zie Blaaskaak.
Blafkakerij, zie Blaaskakerij.
bleu , f.
Blaauwverwer, 112. teinturier en bleu, telt:- Blaken, b. w. (ik blaakte ,
geblaakt ,)
door de vlam hales, flamber. De kleedeook dikwijls in
turier du petit teint.
ren , die uit verpes.e ttreken komen , woebet algemeen voor : verwer,, teinturier ;
ten geblaakt worden,
faut flamber lee
zie Verwer.
zi
hardes qui viennent des lieux pestildres.
Blaauwverwerii
bet b:aanwverwen zie
, (felieepsw.
Een fehip
zen nen , gaar
plaats , waar men blaauw
Blaauwverwens
maker',) chauffer it bordage d'un vais..
verwt , teinturerie oil Pon teint en bleu.
Blaauwvoct, m. zekere yogel, fteenvalk , la.; seat, lui donner le feu. —, o. w. bran.
K5
den,
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den , gloeijen , meestal fig. als : Van lief.
de —, brdler d'amour. Van gramfchap
itre enflamme , e, de colere. Van eerbrdler d'ambition.
zucht
Blaker , zeker huisgereedfchap, platte kan.
de/ear, martinet , espece de chandelier
plat (et souvent a manche).
Blakeren , b. w. blakerde, heb geblakerd),
brander, brdler avec un fer chaud ou avec en brandon.
Blamen, b. w. (ik blaamde, heb geblaamd),
zie Blameren.
Blam. ren , b. w. (ik blameerde , heb geblameerd), eenen blaam geven, ternir la reputation, calomnier, mddirs.
Blank, b. n. en bijw. wit, Blanc, the. Een
vet (eene blanke huid) hebben, avoir ia
peau blanche ; fpreekw. De blankfte billen boven, of: Wie de blankfte bitten
beat , el qui mieux mieux. — , glinflerend,
ayant de l'eclat, luisant, e. Koper —
fchuren , dcurer du cuivre pour lui dot:0er de Peelat; fig. Ilij is daar — (zuiver)
van, il en est net , il en est innocent.
Een — (zuiver) geweten, tine bonne conscience. —, bloot , nu, e. Met blanke
beenen, les jambes nuts; fig. Ik zal alles
voor u (bloot, open) leggen, je votes
cxposerai tout l'etat de l'affaire; van
daar : —, met water overaroomd, inonde,
v. De velden itonden — les champs etoient
tout inondes.
Blank, in. (oul. blaLer, klein ftukje geld,
thans de waarde daarvan,) blanc, tn. six
elutes. Twee blanker, un sou et demi
(d'Hollande). AANM. De Franfchen bade-len een' Mane van vijf deniers, thans is
bet wooed er.kel nog over in : Six blasts,
to ce en een halve ftuiver (Fransch geld).
Elanketdoos , vr. doos, waarin men blanketfel
beat. boite au fard.
blanketzalf,, cosBlauketfel, 0. fard,
metique ,
Blanketten, b. w. (ik blankette, heb geblanket), farder. Behaagzieke vrouwen en
metsjes zich ileehts, ce ne sour quo les
coquettes qui se fardent ; fig. donner de
fausses couleurs a q. ch., farder.
Blaren , o. w. (ik blaarde, heb geblaard),
fchreeuwen, criailler, zie ook Blaten.
Blaren , o. w. (ik blaarde, heb geblaard),
bladeren , feuilleter.
Blaten, o. w. (ik blaatte , heb geblaat), van
fchapen ,
Blazen , 0. w. (ik blies, heb geblazen),
wind makers, den adem met meer of mintier fterken aandrang door de lippen nit.
drijven , souffler. Op jets —, oni het van
itof te zuiveren , souffler sur q. ch. pour
Bleekblaauw,
en dter la poussiere. Hij blies hem in bet
oog, in het gezigt, it lui souffla dans
l'oeil, au visage. In de hander —, souffler
dans ses doigts. Opde fluit, op de trompet,
op den hoorn — ,jouer de la fete , sonner de
la tronspette , sonner du cor ; fig. In de
bus —, zie op Bus; Iemand in bet oar —,
Iemand de ooren vol souffler aux oreilles de g. q. Heet en koud nit omen
mond — , zie Koud. —, door perfing de
lucht uit een daartoe gefchikt werktuig drijven, wind maken , souffler. Met eenen
blaasbalg (blaasbalk) , snuffler avec un
soufflet. —, van het werktuig zclf, als:
Die blaasbalg (blaasbalk) blaast niet, ce
souffles ne souffle pas. —, van den wind,
als : De noornewiud blies (waaide) hevig,
it vent de Use soufiloit tudemcnc.
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wind blies hem in het gezigt, le vent /xi
souffloit au nez; fig. wind waken, pog.
chen , fnoeven, gasconner, dire des gasconnades. , b. w. blazende naar de eene
of andere plaats voeren, met onderfcheidene als: Het itof van de tafel —9
dter la poussiere de la table en sottfflant. lets op de tafel jeter q. ch.
cur la table en soufflant. Hij heeft de ve.
ren door de kaiser geblazen, it a disperse lee plumes dans la chambre a force
de souffler. Den aftogc sonner la
retraite. Hij heeft het ftof nit het yen•
fter geblazen, il a dté la poussiere de la
fenétre en soufflant, etc. —, door blazes
, souffler le
vormen , souffler. Glas
verre. —, (in de toonkunst,) befpelen,
, jouer de la flute
De fluit
als :
sonner du
Den hoorn —, De trompet
cor,, de la tro y:pew. (bij jagers) , als :
Afgedwaalde honden (op den jagthoorn) to
zamen , grailler. —, (in het damfpel),
wegnemen, ten gevolge van bet verzuim
souffler. Eene
der partij om te
fchijf souffler une dame. Ik blaas u,
ik blaas, je Ions souffle, je souffle. —
is geen fpelen, souffler n'est pas jouer.
Blazer, m. die blaast, souffleur ; fig. pog.
cher,, fnoever, hableur, fanfaron.
Blazing, yr. action de souffler, f, souf•
fie, tn.
Blazoen , o. veldteeken, banniere, f. —, adellijk wapen, armoiries, acmes f. pl.
wapenichildkunde, blason, m.
Bleef, verl. t. zie Blijven.
Bleek, vent. t. zie B!iiken.

Bleek, b. n. (ee) bleekverwig, pale, Slime,
livide,have. Hij is (ziet) zoo — als de
dood, ii est vile comme un mort. De
zon is (fchijnt) — van daag, le soleil est
pale aujourd'hui. (AANai. De volgende
voorbeelden kunnen dienen, om de ver•
fchillende wijzigingen • van beteekenis der
vier Franfche woorden te doen kennen).
Het bleeke gelaat van den beterenden
der, le visage pale du convalescent; van
den gevangenen , le visage Slime du pri•
sonnier ; van den gekwetften, le visage iivide du blesse; van den boeteling , le visage have du penitent. — worden, pd.
(bij de juweel.) delave, e. Een bleeke Been, tone pierre delavee. Bleeke inkc
de l'encre blanche.—, dof, terne.
Bleek, yr. (ee) plaats, waar gebleekt wordt,
bleekveld, blanchisserie ,blancnerie. Het
linnen naar de zenden, envoyer le lingo
a la blanchisserie. a..innen op de — leggen , mettre du lingo blanchir.
Bleekachtig, b. n. cant snit pen polo.
o. bleu mourant. —,
b.
(bij juweel.) Een bleekblaauwe iteen, one
pierre d'un bleu dllave.
Blceken , b. w. ilk bleekte, bib gebleekt),
op de bleek doen wit worden , blanchir.
Linnen, was, —, blanchir du lingo , de
la tire. Op het gras Kerber. Linnen, dat op het gras gebleekt is , du Tinge herbe. —, 0. w. (met Hebben) op de
bleek wit worden, blanchir, Linnen to —
leggen, mettre blanchir du lingo. voor
anderen goed op de bleek leggen, als : De.
ze vrouw bleekt, cette femme blanetzit.
Voor ietnand blanchir q. q. —, met den on.
bep. 3. perf., van het weer, gefchikt zijn om
te bleeken, als : Het bleekt van daag goad,
le temps err Bien propre a blanchir.
Bleeken, o. blanchiment, blanchistage, tn.
Dit
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Dit linnen is in bet — niet regt helder geworden , le blanchiment de ce lingo est
an peu terns. Men heal tot het — van
dit linnen drie maanden befteed, on a employe trois mois au blanchiment de cos
toiles. Hoe veel betaalt gij voor bet —?
combien payez-vous au blanchisseur (a
la blanchisseuse)?
Bleeker. in. blanchisseur. Ilc reken met
mijnen — niet meer bij het fink , maar bij
het jaar,, je n'ai plus mon blanchisseur
par piece, mais a Pannee.
Bleekerin , yr. blanchisseuse.
Bleekerij, y r. het b:eeken, blanchissage,
blanchiment, m. —, bleek, blancherie.
—, waschhuis, blanchisserie, f.
Bleekershond , in, chien de blanchisseur.
Bleekerr, mi. bleekroode Rijnwijn , du yin clair,
clairet. Donkerroode —, vin paillet.
Bleekgeel, b. n. jaune pale, couleur de
paille, f.
Bleekgeld, o. Pargent qu'on donne pour
blanchir, rn. Het — betalen , payer le
blanchissage.
13leekgroen, b. n. vert pile.
Bleekheid, vr. pdleur.
Bleekloon, m. ea o. zie Bleekgeld.
Theekrood, b. n. rouge pale.
BItelciler, vr. blanchisseuse.
Bleekveld, o. blanchisserie, f. zie Bleek.
Bleekvos, in. zweetvos, paard van eene geelachtige kleur, cheval alezan brine.
l3leeten, o. w. (ik bleette, heb gebleet), zie
Blaten.
Blei , y r. witvisch, able, m. ablette, f.
Bleik , z ; e Bleek.
Bleiker, re Meeker.
Bleiketj , zie Bleckerij.
Bleikerin , zie B!eekerin.
Bleikert, zie Deekert.
Bleikgelcl, zie Bleekgeld.
Bleikloon, zie Bleekloon.
Bleikfter, zic Bleekfter.
Bleekveld, zie Bleekveld.
131e n, zie Blaar in de a. beteek.
Bleintrekkend, zie tilaartrekkend.
.Bles, y r. haarlok, touffe,r. toupet, m. de
cheveux. Hij moesc haar eene fchoone —
haar afsnijden , it fat oblige de lui camper tine belle touire de cheveux. Te mid.
den van zijn zwart haar heeft hij eene Itlei..
ne witte —, au milieu de ses cheveux
noirs it a an petit toupet blanc. —, inzonderh. de haarlok aan het voorhoofd van
een paard, toupet, dpi , m. --, ook: de
witte vlek, blaar of kol aan het voorhoofd
van een paard , petite tache blanche au
front d'un cheval, eroile, pelote, f. —,
eindelijk : het paard zelf, cheval qui a aa
ne :elle tache.
Bles, b. n. kaalhoofdig, chauve ; fig. Iemand
— maken , (hem al zijn geld afwinnen) mettre q. q. au blanc.
Bliek, zie Blei.
Blies, verl. t. zie Blazen.
Blij , zie Blijde, b. n.
Blijd, zie Blijde, b. n.
Blijde, y r. krijgstuig der ouden , om fteenen
te werpen, catapulte, m.
Blijde, b. n. vrolijk, verheugd, aise, bien
aise, infiniment aise, aise au dernier
point , joyeux, euse. Leef — en tevre.
den , vivez joyeux et content. lk ben er
—oni , over , (of in den gemeenz. fpreektr.:
male ,) fen sass bien aise, joyeux. —,
vrolijk makende, aangenaam, ais: Ecne
blijde boodfehap, une nouvelle agriable,
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tins 'oyes:8 nouvelle. •-, bijw. ayes joie,
foyeasement.
Blijdelijk, zie Blijde, bijw.
Blijdfchap , y r. gaiete, joie.
Blije, zie Blijde, vr.
Blijeindend, b. n. alt: Een — treurfpel, tra.
gi•comedie, f. piece de theatre dans la.
queue on représente une action considerable quisse passe entre des personnes ii.
lustres, qui est melee d'incidents cond..
vies, et ne finis point par un events•
meat tragique.
Blijgeestig, b. n. vrolijk van geest, blijmoe-.
dig, lustig, gai ,. e ,joyeux, euse, gaillard,
e, enjoue, e, jovial, e. Van eenen bljjgeestigen aard zijn, etre de complexion

Bliii7eleasit eigheid, Vt. vrolijkheid van geese,
joie. —, incest in de manieren en het uiter•
lijke, gaiete, guild.
Blijheid, yr. blijgeestigheid, gaiete, joie;
fpreekw. Vrijheid, —, libertd vaut
mieux quo ceinture doree.
Blijk, o. kenteeken , marque, f. Een — van
vriendfehap, une marque d'amitie. —, bewijs, preuve. Blijken van zijne dapperheid
geven, donner des preuves de valeur.
Blijkbaar, b. n. klaar, constant , e , evident ,
e, visible, palpable, manifesto, notoi..
re. —, bijw. evidemment, etc.
Blijkbaarheid, yr. evidence.
Blijken, o. w. (ik Heek , ben gebleken),zicit
• vertoonen, itre evident, e, paroitre. Het
blijkt klaar, it parolt clairement , evidemment, (in den regtsgel. flijl: ib conste.) Doen —, (bewilzen,) montrer,,
prouver, faire paroitre. Laten —, (te
kennen geven , doen weten ,) timoigner,
faire paroitre, faire savoir.
Blijkelijk, zie Blijkbaar.
Elijmare, yr. blijde boodfchap, blijde tij.
ding, nouvelle agreable.
Blijmoedig , zie Blijgeestig.
Blijmoedigheid, zie Blijgeestigheid.
Blijfpel , o. comedie i f. piece de theatre
dans laquelle on reprdsente quelque ac.
:ion de la vie commune, quo l'on suppo.
se s'etre passee entre des personae: de
condition privie.
Blijfpeldichter, m. pate dramatique qui i.
crit des comedies.
Blijven , o. w. (ik bleef, ben gebleven) , den
zelfden toeftand of de zelfde hoedanigheden behouden, demeurer. Alles moet —,
zoo als het is, it fan: quo toutes chose:
demeurent dans lour etat. De zaken moeten in hear geheel —, it feat quo les cho•
ses demeurent en leur entier. Het zal
daaroij niet —, cette affaire n'en demonrera pas la. Borg —, demeurer garant.
Het blijft (houdt aan met) regenen, i/ con•
tinue de pleuvoir. Bij zijn veritand —,
conserver son bon sent. — fteken (in zij.
ne reds, enz.) , demeurer court. Bij iets
—, (daarvan niet afgaan,) se tenir a q.
ch. Het bij lets laten —, (er niets meet van
szeggen ,) en demeurer la. — zitten, res.
ter assis, e. Bij zijn voornemen —,
persister dans son dessein. — Haan, (in
eene flaande houding,) demeurer debout ;
(Diet blijven gaan ,) s'arreter. Dit horo.
logic blijft gedurig (ftil) itaan , cette mon.
ire s'arrete a chaque moment. Op de
g arde — liggen, demeurer couche l e ,par
terre. De deur bleef open, la porte res.
tee , desneura, o:i yerte. Te huis—, demeu.
ter etc /visa in of op zijne kamer — ,
Se

ts6

B L II

BLI

se tenir dans sa chambre. Blijf bij
de ale. --,zeker daarvan (ook wel van ijzer of
(ga niet van mijne zijde , verlaat mij niet,)
koper,, enz.) gemaakt huisgereedfcl,ap, om
tenez . vous aupres de moi. Te bed —,
ftof weg te dragen, pelle, ustensile pour
rester au lit. Zijn arm is lam gebleven,
emporter des balayures. om iets in te
son bras est reste paralytique. Overig
bewaren, boite de fer-blanc, f. —, het
, zie Overblijven. Drie van zeven , blija
wit vliesje der boomen naast de fchols,pelvier , dtez treis de Sept, reste quatre,
lieule blanche qui couvre les erbres
sous Pecorce ; zie Blikken , b. w. ; fig.
etre
it reste quatre. Dood
, e. —, inzond. in een gevecht te land
bijw. van ivel ontbloot, als : Zich — rij.
of te zee fueuve/en, perir dans un comden , (een blikgat, eenen blikaars rijden,)
bat, demeurer ou rester sur la place, y
s'ecorcher en allant a cheval.
rester. Er zijn van de onzen twee dui- Blik , yr. zie Blei.
zend gebleven , deux mills des ndtres
Bhagat, o. cal icorchi. Ben' •
Blikaars,
sent restes sur la place. —, op de zelfde
(blikgat) rijcien, zie op Blik.
plaats blijN en , demeurer rester. (AANM. t Blikken, b. n. van blik 0.ernaakt , de fer-blanc,
tabaksdoos,
.demeurer geeft het eenvoudige denkbeeld,
fait, e, de fer-blanc. Eerie
ke•
van de plaats, waar men zich bevindt ,niet
une tabatiere de fer-blanc. Een
tel , un chaudron de fer-blanc.
weggaan; Rester heeft de bijbeteekenis van
likken, b. w. (ik blikte, heb geblikt), het
de anderen te laten weggaan:) Zij is lang
in de kerk gebleven , elle est demeurie
wit der boomen ontblooten, de fchors af.
longtemps a Peglise. Het leger rukte voortrekken , ecorcer ; van daar : het vel ai-scheu.
waarts, en er bleven twee bataijons , om I ren, ecorcher, achirer une partie de la
den engen pas te dekken Parmde se mit
peau.
en marche, et it resta deux bataillons
likken , 0. w. (1k blikte , heb geblikt), met
de oogen, blikoogen , het oogwit laten
pour garden le defile ; fpreekw. doet
beklijNen , zie Bekliiven. Hier zijn wij
zien, clignoter des yeux, ciller, cligner
gebleven, (zoo ver zijn wij geomen ,)nous
les yeux. (AANM. Het onderfcheid tus.
fchen beide Franfche woorden beftaat daarsommes demeures la. Wij wilien daar weder beginnen , waar wij de laattle maal gein , dat clignoter enkel het onwillekeurig
knippen der oogen, doch ciller of cligner
bleven ziin , C opgehouden hebben ,) nous
ook het willekeurig openen en fluiten derreprend p ons (reprenons) notre lecture a
zelve beduidt). Hij doet niets dan — met
l'endroit on nous en demeurdmes la derHet
zal
er
Het
bij
(de
zijne oogen, ne fait que clignoted^, que
iniere fois.
ciller les yeux. Niemand durft bij hem
zaak zal nog gevolgen hebben ,) cette afpersonae n'ose ciller devant lei ;
faire n'en demeurera pas la. Bijeen —,
van bier : het oog op iets flaan, regarder.
rester ensemblegvan vergaderingen:) etre
Schoon —, se
—, met de tender;, bliktanden, montrer
en permanence. Gezond
continuer
les dents (comme les chiens); fig. glinfteconserver. Bij zijn werk
ren als Zoo dra het blanke zwaard den
son travail sans interruption. Bij zijn
held
in de oogen blikte, desque le glaive
persister
dans
son
opinion.
gevoelen
degaine brilloit aux yeux du /zeros. —,
Het blijft bij het oude , tout reste sur
licht geven, enkel in zamenft. , zie Aanblikl'ancien pied. Het blijft bij onze afspraak,
ken. —, (bij zeelieden ,) door licht een
nous nous en tiendrons a cc qui a die deteeken
geven, blikvuren , donner an signal
Het
blijft
daarbij,
resole,
convene.
cide,
en haussant et bassant une lanterne.
ya; voila qui est fait; cola vaut fait.
block worden, palir; ,fpreekw. Hij weet
Eliif mij van het lijf,retirezevous; ne m'apvan — noch blozen, it a un front d'aiprochez pas; quatre pas en arriere. Hij
rain; cot homme est d'une imprudence
weet niet, wear hi; blijven zal, it ne sait
comme it y en a pee.
ou se trettre; it n'a aucune demeure assuree. Men weet nice, waar men van hitte Blikkeren , o. w. (ik blikkerde, heb geblikkerd) , glinfleren, briller.
zal, on ne sauroit endurer la chaleur,
Blikkering , yr. action de briller.
resister a la chaleur qu'il fait.
Blijvend., (tegenw. deelw. zie Blijven.) —,b. Blikkers, m. meerv. als : Een paar (groo.
te oogen) opilaan , lever de grands yeux.
n. voortdurend, permanent, e. Er is geen
geluk bier beneden , f 1 n'y a point ici Blikoogen, b. w. (ik btikoogde, heb g,blikoogdj , zie op Blikken.
bas de felicitó permanente. (bij zin
verzetting ,) waar ren blijven kan, enkel Blikfem , me het fuel doordringende vuor bij een
onweer,, éclair, m. foudre, fet me tongebr. in: Geene blijvende plaats hebben,
nerre , m. De — trefc gewoonlijk de hoogn'avoir aucune demeure assuree, n'avoir
fte plaatfen, le tonnerre tombe d'ordinaipoint de cite permanence.
Die
re sur lee lieu. eleves. De — is in decelui
qui
reste
,
demeure.
Blijver,,
zen toren geflagen , le tonnerre est tomhe
predikant is een (zal nooit naar elders
sur cette tour. Door den — getroffen wor.
beroepen worden , heeft de fchop medegeden , etre frappe, e, de la foudre , du
bragt,) ce ministre ne nous quittera jafoudre , ou t1:7 tonnerre ; fig. Hij ftond
mais; on ne l'appellera jamais ailleurs.
als of hij van den — getroffen ware , (hij
(zal niet lang leven,)
Dat kind is geen
fond zeer verlegen ,) it bolt tout intercot enfant ne vivra pas long-temps.
dit. Snel als de —, comme an éclair aBlik, m. het wit der oogen , le blanc des
vec la cilerite d'un éclair. Hij is zoo
yeux; van hier : Oogenblik, zie Oogenfuel als de —, it va comme Peclair.
blik. —, opilag van het oog , regard, coup
banblikfem , excommunication, foudre, f.
un regard med'oeil. Een dieigende
natant. Een doordringende sin regard Blikfemafleider,, m. paratonnerre, conductour de la foudre,
penetrant. Eenen — op iets weipen ,
ilaan, jeter un regard, un coup d'oeil Blikfemen , o. w. met den onbep. 3. perfoon;
(het
blikfemde, heeft geblikfemd), onwcq. ch.
s
ren faire des eclairs. Het heeft den gang.
Blik , o. vertinde ijzerplaten , for-blanc , fer
fchen nacht geblikfemcl it a fait des eun tort
Een dak van
tile
dtame,
clairs
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clairs route la nuit ; fig, met bep. per. Blinddoeken , b. w. (ik blindcloelde , heb geblinddoekt), door eenen omgebonden doek
foonsaanduiding, als: Zijn zwaard blikfembet gezigt benemen,bander les yeux. Alert
de den viand in de oogen, it brandissoit
leidde eenen trompetter geblindth,ekt hi bet
son epee -foudroyante devant Pennemi.
leger,, on conduisoit au camp un trompetBlikfemeode oogen, des yeux foudroyants.
te a qui on avoit bands les yeux ; fig.
(in de ftraattaal,) het woord blikfem
foppen , misleiden , bander les yeux ,trom.
(alt vlockwoord ,) uitfpreken , als Hij donper,, duper.
derde en bliktemde , dat het een' aard had,
(hij vloekte als een ketellapper ,) it juroit Blinde, Tn. en yr. iemand, die blind is, evengle , m, et f. ; fpreekw. Hij oordeelt er
comme en charretier , comme un charretier
over, gelijk een — over de kleuren , it en
embourbe'; it juroit par tout les diables.
juge
comme ten aveugle des couteurs. 112
Blikfeming, vr. fchittering van gezulverd mehet land der blinden is eenoog koning , Can
taal , (bij de chim.) éclair, In.
homme de mediocre merite, de mediocre
Blikfemlicht, o. lumiere de la foudre,
savoir,2 paroit beaucoup parmi des gene
eclair, m.
qui n'en ont point ,) ate royaume des aBlik'emIchicht, zie Blikfemaraal.
veugles, les borgnes tont rois.
Blikfemfiag, In. coup de foudre.
Blindelijk , bijw. aveuglement , a Pavers-s
Bl i kfemft,aal, in. rayon de foudre, éclair.
gle.
feu
de
la
foudre,
m.
Btikfemvuer, o.
Blindelings , bijw. zonder to zien, sans res
Bltkflager, m ferblantier.
garder, a yeux clot , a tritons , a Pas
Blikilagersknecht, m. garcon ferblantier.
veuglette ; fig. zonder overleg of onderBlikflagerswinkel , m. boutique de ferblanzoek , aveuglement, a Paveuzle —gehoortier,, f.
zamen , obdir aveuglement. Zich — aan deer
Bliktanden, o. w„ (ik bliktandde, heb geblikwil van iemand onderwerpen , se soumet.
tand) , met de tanden blikken de tanden
tre aveuglement ant volontes de q.
laten zien, montrer les dents.
Blikvuur,, o .(fcheepst.) zeker teeken. of lens Blindeman, m. een, die blind is , aveugle;
zie ook Blindernannetje.
op zee wanneer men los kruid op het dek
in brand Aeekt ;ook wanneer men zundkruid Blinclemannetje, o. verkl. w. zie Blindemath
—, raker kinderfpel, colin-maillard, W a
laat of branders, ffaux feu, f.
fpelen, jouer a (au) colin-maillard.
Blikvuren, o. (ik blikvuurde , heb geblikBlinden, b. w. (ik blindde, heb geblind),
v-aurd) ,faire faux feu.
blind maken , aveugler. Geblinde vinken ,
Blind, b. n. van het gezigt beroofd , aveudes pincons aveugles. —, bliuddoeken
gle 'Lich — fchrijven , se rendre aveugle
bander les yeux. Hij werd geblind
force d'ecrire. geboren, aveugle-nd,
de clad gebragt, on le fit entrer dans
e. Een geboren man , Een — geborene ,
la y ule les yeux bander. —, (in den nor..
an aveugle.ne„ Hij is aan het eene oog —,
log ,) als : De arbeiders, fchansgravers —,
ii est borgne.
maken, aveugler.
(bedekken, verfchanfen ,) blinder les ou.
(fcheepsw ) als : anker, ancre sans
vriers ; fig. bedriegen , misleiden, trent.
bouee, borgne. Blinde ra, verges de ciper , duper.
vadiere. Blinde fchoten , dcoutes de civer•
diere. Blinde toppenants, balancines de Blindgeborene, m. en yr. an aveuglend, une aveugle-nee.
civadiere. Blinde klippen , rochers sous
Peau, brisants ; fig. onkundig, Blindheid, yr. van gezigt beroofde toeffand,aveuglement, m. (eij geneesh.) cdcite;
als : De blinde heidenen , les paiens avers,
fig. God floeg hens plotfeling met —, Dieu
glen. — voor de toekomst, qui ignore le
le frappa d'un aveuglement soudain.—,
futur. Iemand in eene zaak
houden,
verblinding , verbijstering , aveuglement,
laisser ignorer le fin mot a q. q.
zonm. Welk eene — I quel aveuglement I
der onderzoek , als: Een vertrouwen,
une confiance aveugle tine aveugle confi- Blindhokken, b. w. (ik blindhokce, heb ge.
blindhokt), zie Blindcloeken.
ance. Eene blinde gehoorzaarnheid, tine
obeissance aveugle. Een — geloof, (zon- Blinding , vr. (in den oorlog,) het bedekken
met blinden, blindage, tn.
der onderzoek,) tine foi implicite. —,
onzeker, als : Het is een zoeken c'est Blink , o. (zeew.) lichte dans aan den hemel,
bij mistig weer op zee, dclaircie, f. ook
chercher tine chose a Paveuglette, c'est
wel clairon genoemd.
une recherche pour , laquelle n'y a point
de donnies. niet willencle zien, wegens Blinken , o. w. (ik blonk , heb geblonken), glans
geven, etre luisant ,e,resplendir , reluieene dwaze vooringenomenheid , enz. , als;
re,briller. De diamanten —, les diamants
Deze vrouw is — voor de gebreken harer
reluisent. Men zag de devils —, on voykinderen, cette femme est aveugle stir les
oit fiamboyer les epees. Een blinkend
defauts de ses enfants. —, fchijnbaar, als:
(vlammend) zwaard , an glaive flamboy.
Een — (loos) venfler,, une fausse fendtre.
ant , reluisant. Alles is kraakzindelijk
Eene blinde deur , une Porte fausse.
tot zelfs de vloeren toe — er, tout est ex•
zonder uitloop, opening, als: Eene blintrimement frottd dans cette maison ,
de ftraat , an cul-de-sac. Een blinde muur,,
tout y reluit jusqu'aux planchers ; ,fpr.
(zonder venfters of deuren, ) un mar orbe.
bijw. aveuglement, zie Blindelings.
w. Het is niet alles goud, dat blinkt, (de
fcnijn bedriegt,) tout ce qui reluit n'est
o. venfterluik, volet, abattant, ns.
pas or. Blinkend , brillant, e, relui—,(fcheepsw.) boegfprietzeil, voile de beausant, e. Blinkende wapenen , des armer
pre, eivadiere, f. (fcheepsw.) blinbrillantes.
den , (raam• of venfterblinden ,) faux mantelets. — of fchuif voor het fchietgat , (bij Blinkert, m. espece de dune, f.
de art.) portiere , Blinden, bedekkin- Blinkworm, m. glimworm , ver-luisant.
gen, verfchanfingen van boomen, (in den Bloed , o. roodkleurige vloeiftof in de ade.
oorlog) blindes, f. pl.
ren van menfchen,en (vele) dieren , sang ,
Mindachtig, b. n. un pen aveugle, a demi am. Geronnen —, sang cattle. Waterig—,
veugle.
sang aqucux. Dik —, sang grossier. —
fpu•
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fpnwen , cracher du sang. Met — vet.- saigner du nez. De wonde bloedt nog,
mengd , sanguinolent, e. Met— vermengd
/a plate saigne encore. Zija gezigt bloedt,
flijm, crachats ou flegmes sanguinolents,
son front saigne. Zijn vinger bloedt,
lairet sanguinolentes. Met — befpatten ,
(de vinger bloedt hem ,) le dosgt lui salezoedelen , bevlekken
, ensanglanter ; fig.
b
gne. 'Lich dood bloeden , perdre tout son
Zijne handen met onfchuldig — bevlekken,
sang, mourir pour avoir perdu tout son
souiller ses mains du sang innocent, risang , perdre la vie avec le sang ; fig. De
pandre du sang innocent. Er werd veel
wond bloedt nog , (ik denk er nog met fmarc
— vergoten, s/ y cut bien du sang re.
aan ,) /a plait est encore saute sanglanpanda. Naar — dorften , se plaire dans
te. Het hart bloedt mij nog, wanneer ik
le sang, itre alters de sang. Eene zaak
aan dal ongeluk denk, quand je pence a
met goed en — verdedigen , difendre tine
ce malheur-l4, le coeur teen saigne en..
affaire du peril de sa vie et de sa for.
core. Hij zal (er voor) moeten —, (geld
tune. Goed en — opotieren , sacri,fler
moeten opdokken,) il lui en cositera , il
bless: et vie, sacrifier son bien es son
sera oblige de cracker au bassin.
sang. Goed en — voor iemand opzetten, Bloedgang, m. roode loop „flux de sang,m.
proteger q. q. avec ardeur. Dic zal kwaad dysenteric ,f.
— zetten, cela sera cause de beaucoup Bloedgeld, o. prix de sang, argent acquis
d'animositd. In koelen blocde , de sang par un tneurtre , m.
de propos delibere. Mija — werd Bloedgecuige, m. en y r. martelaar, martelaarferroid,
koud van. Het — itolde in mijne ade• fter, martyr ,m. martyre , f. Stephanus de
ten, it me fi t un frisson ;fpr. w. Het — eerfte —, St. Etienne le premier martyr.
kruipt, waar het Diet gaan kan, bon sang ne Bloedgierig, zie Bloeddorflig.
pent mentir. De Item des bloeds , le thou- Bloedgierigheid, zie Bloeddorftigheid.
Vement secret de la nature entre les per.. Bloedhond, m. dogue, limier ; fig. bloeddor'
soones les plus proches , la force du sang.
ftig mensch , homme sanguinaire , bout.
..■ , geflacht, verwantfchap . als : Hij is van
reau.
edel, doorluchtig, koninklijk — gefproten , Bloedje, o. verkl. w. zie Bloed, in. —, in.
it est de noble sang, d'illustre sang,
zond. petit enfant foible, infirme.
race ou fatnille , de sang royal ; it est is- Bloedig, b. n. bebloed, ensanglanti , e,
su d'un sang noble, illustre, royal. De
sanglant,e, saigneux, Buse; meest enkel
prinfen van den bloede, les princes du
fig. als : Een — gevecht , une bataille sansang.
glance, en combat sanglant. Een bloedige
Bloed, in, onnoozele , hals, benet, here,
oorlog, une guerre sanglante. Eta bloepauvre corps, pauvre sire; fig. fam. nidige zakdoek, un mouchoir saigneux.
ais,oison; zie Domoor, fpr. w. Al te goed Bleeding, y r. action de saigner, f. saigneis andermans —, (al te goed is buurmans
ment , m.
gek,)qui se fait brebis , le loup le mange. Bloedkleur, y r. couleur sanguine.
Bloedachtig , b. n. qui a la couleur de sang, sioedkleurig, b. n. de couleur sanguine,
sanguinolent , e.
(in de nat. gefeh.) himatoide.
Bloedader, y r. in tegenft. van ader in Bout, Bloedkoraal, m. en vr. corail rouge ,ns.
enz., seine, artere. _, in tegenft. van Bloedkruid, o. zeker gewas, centinode, re.
flagader,, veine.
notice , f.
Bloedagaat, o. agathe a veines rouges, f.
Bloedlaauw, b. n. tiede , 4 demi chaud, e.
bloedbad, o. groom bloedvergieting, mass. BloedIelie, vr. martagon, tn.
sacre , carnage, us. boucherie, bataille Bloedloop, tn. Bloedgang.
sanglante , f. De clad werd itormender. Bioedmakend, b. n. sanguificatif, ive.
hand ingenomen , en men rigtte een groot Bloedmaking, y r. (in de geneesk.) sanguifi.
— onder de inwoners aan , la ville fut
cation.
prise d'assaut, et on fit un grand mas- Bloednavelbreuk , y r. (in de geneesk.) kermasacre des habitants.
tomphale, hematomphalochle.
Bloedbereiding, y r. (in de natuurk.) /lima- Bleedpisfen , zie Bloedwateren.
Bloedplakkaat, o. (in de Nederl. gefch.)platose.
card de l'inquisition, tn.
Bloedbefchrijving, y r. hematographie.
Bloedbefchouwing , y r. (in de geneesk.) na Bloedplenging , vr. zie Bloeditorting en Bloedeene aderlating , hemorrotcopie.
vergieten.
Bloedbloem, vr. (in de kruidk.)hemanthe,m. Bloedraad , m. (in de Nederl. gefch.) conseil
Bloedbeuling, m. boudin de sang.
BIoedbreuk , vr. (in de geneesk.) hetnato . Bldo eedsrae nggt , o. sentence (injuste) par layuelle un individu est condamnd 4 mort ,
cele.
Bloedbruilofc, vr. la sainte Barthelemi , les
justice crinsinelle , (in Spanje) inquisimatinees Parisiennes, f. pl.
tion, f.
Bloedregter, m. (geloofsonderzoeker in SpanBloedbuil, zie Bloedvin.
Bloedclorst , m. soif de sang, aviditd de
je,) inquisiteur.
sang , truants, f.
Bloedrijk, b. n. volbloedig, sanguin, e. Hij
Bloeddorftig, b. n. moordzuchtig, sanguiis van een — geftel, is —, i/ est crux tern
naire , alters, e, de sang.
peratneut sanguin.
Bloeddorftigheid , y r. disposition ou humeur 1 Bloedrood, b. n. de couleur sanguine , rows
sanguinaire, cruautd.
ge comme du sang.
Blbeddrijvend, b. n. (in de geneesk.) lama. Bloedfchande , y r. vleesfchelijke gemeenfchap
gogue. Een — middel, un himagogue.
tusfchen twee te na beftaande bloedverwan•
Bloedeloos, b. n. qui n'a point de sang. De
ten, inceste , tn.
bloedelooze dieren of diertjes, (de infecten Bloedfchandig, b. n. incestueux, cuss. Een
of gekorvene diertjes, die geen rood blued
bloedfchandige omgang, un commerce inhebben ,) les insectes, tn. pl.
cestueux. —, bijw. incestueusement.
Bloeden , o. w. (ik bloedde , heb gebloed), Bloedfchender, m. incestueux.
blued verliezeu, saigner. Uit den am —, Bloedithending, yr. ale Bloedfbhande.
Bloed.
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Bloedfchendfler yr. incestueste.
Bloedfchuld , vr. moord, dooalag, mourtre,
homicide.
Bloedfchuldig, b. n. coupable de meurtre,
d'hornicide.
geBloedfchuw,, b. n. homophobe. Len
neesheer , un medecin homophobe.
B1 oectfchuwheid, yr. hemophobie.
Bloedfpuwend, b. n.(iu de geneesk.) hitnoptique.
Bloedfpuwing , vr. crachement de sang , m.
uit de
— (in de geneesk.) hematemese.
long voortkomende, hemoptysie, 1.
Bloediteen, in. sanguine, hematite, f.
Bloedaillend, Bloeditelpend , b. n. hemostat'.
quo. Boedaillende middelen , des beingstae
tiques , des remedes hemostatiques.
Bloeditorting , y r. bloedverlies, (in de geneesk.) hdmorragie , f: — nit den neus,
hemorragle ou hemorragie nasals.
uit de keel, hemocerchne ,
Bloedvat, o. ader, veine , f. vaisseau, vaisseau sanguin, m. Leer over de kracht der
bloedvaten, hemostatique , f.
Bloedvergieren, o. massacre, m.
Bloedvergiecer,, in. celui qui repand du sang.
Bloedvergieting, yr. zie Bloedvergieten.
Bloedvergietfter, y r. cello qui repand du
sang.
Bloedve rlies, 0. perte de sang , f'.— veroorzaakt door het breken der bloedvaten, (in
de geneesk.) hemorragie.
Bloedverwa,it , m. parent.
Btoedverwance, yr. parente.
Bloedverwautfchap , vr. parente, f. parentage , m.
Bloedverwekkend, zie Bloedmakend.
qui est de couleur san.
Bloedverwig , b.
guine.
Bloedvin , yr. bloedzweer ,flegmon Juroncle ,
froncle, churbon, clan, VI •
Bloedvink, m. pivoine, bouvreuil.
Bloedvlag , o. pavilion rouge , m.
Bloedvloed , zie Bloedgang.
Bloedvloeijing , yr. (in de geneesk.) /sensorrhie , zie Bloeditorting.
Bloedvriend, zie Bloedverwant.
Bloedvriendin, zie Bloedverwante.
Bloedvriendfchap , zie Bloedverwantfchap.
Bloedwateren , o. Bloedwatering , yr. (in de
geneesk.) Isematurie.
Bloedwordirig,, y r. (in de geneesk.) verandering der chijI in bloed , sanguification,
hematose.
Bloedworm , . (in de nat. gefch.) sanguinolaire , f.
Bloedworst, yr. zie Bloedbeuling.
Bloedzucht, zie Bloeddoritigheid.
Bloedzuchtig, zie Bloeddorflig.
Bloedzuigend , b. n. sanguisuge.
Bloedzuiger,, m. zeker infect , echel,sangsue,f.
fort van vledermuis in Amerika , vampire; fig. uitzuiger, een , die het bloed en
zweet van het volk uitzuigt , sangsue ,f. —,
woekeraar, vii usurier,, arabe, vampire.
Bloedzuiverend , b. n. (in de geneesk.) ce qui
purifie le sang, depuratif: Een — middel, un remade depuratif, dOuratoire
ou depurgatoire , un depuratif. Eene
bloedzuiverende koorts, (in de geneesk.)
tine fihvre sanguipurge.
Bloedzuivering, yr. depuration du sang.
Bloedzweer, zie Bloedvin.
Bloedzweerachtig , b. n. flegmoneux, ease.
Bioei , m. bloeiftaat van eene bloefemdragende
plant, eta: d'un arbre ou d'une plants
qui est en fleur , in. flour
In
than
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of zijn, &re en flour , flawrir ; fig. van
foinmige andere dingen, het tiidvak waarin
zij den hoogftea trap van fchoonheid ell
kracht bereiken, fleur, f. In den bloei
zijner jaren, dans, d la fleur de son age,
de se.; fours. Dertig jaren is de — van
's menrchen leertijd, rrente ans c'est la flour
de l'eige pour un homme. De koophanciel
is nu in —, le commerce fleurit d present.
Bloeijen, o. w. (ik bloeide , heb gebloeid) ,
in bloei ftaan, fleurir; fig. Voorfpoedig
zijn, fleurir,, prosperer. (Amot, De be•
trekkelijke tegenw. tijd , (imparfait on present relatif,) van her Franfche werkwoord
in den eigenlijken zin gebezigd, is fleurissois, in het tegenwoord. deelw. fi'euris•
sant ;in den overdragtelijken zin gebruikt,
is de betrekkelijk tegenw. tij i florissois , en
het tegenwoord. deelw. florissant. Bea
bloeijende ftaat, un etat florissant.)
Bloeimaand, yr. de vijfde maand van het jaar,
mei, mai , tn. Den vijfden van —, le cin•
quihme mai.
Bloeifel, o. flour , f.
Bloeitijd, m.fleuraisen ,f.— , voorjaar,pris.
temps, m.
Bloem, yr. het zaadbevactend, meestal veel.
kleurig, gedeelce der planten , (van boomen zegc men : Bloefem,) Hear, f. Enkele fleur simple. Dubbele flour
double. Gemaakte bloemen, des flours ar..
tificielles. Geborduurde bloemen , des fleurs
de broderie. Stollen met gouden , zilve.
ren bloemen, des etoffes a flours d'or,
d'argent. Eene — met vier, vijf
ten , (in de blazoenk.) une quatre-feuil.
le , quinte-feuille. Eene — met zes bla■
deren, un angime , angdne, angenin; fig.
Het edelile of meest krachtige gedcelte vat/
lets, als : De — der jongelingen, la flour
de la feunesse ; van Kier: — van meet,
flour de farine. — , (in de fcheik.) flour ,
., flours, f. pl., sublime , m. ats: —van
fzwavel,
les flours de souffre. — van koper,
flour de cuivre. —, fieraad , als : De Woemen der welfprekendheid , les flours do ride
torique ; fig. Bet zoeken van bloemen , zie
Bloemlezing. (dichterlijke bloemenoogst ,)
inaagdom, virginite,fleur
anthologie, f.
de virginite , pueelage,m.; in den ges
meenz. fpreektr. Fltj }weft er de — van gehad , it en a obtenu les premices ; it en a eta
les gants. maandelijcfche zuivering,
maandftonden, menstrues , flours , (vetbasterd van : flueurs), regles , f. pl.
Bloembed, o. lit de fleurs, couche , f. par..
terre , carreau , compartment de fieurs,m.
Bloembol, m. oignon de fieur,,ns. bulbs ,f.
Bloemblad, o. fettille de flour, f. petale ,m.
Bloemenhandel, m. commerce de flours.
Bloemenhandelaar,, m. marchand fleuriste.
—, die naeemaakte bloemen verkoopt, fleuriste artifitiel.
Bloemenliefhebberij, vr. fleurisme, ni.
bouquetier.
Bloemenmaker,,
Bloemgodin , yr. (in de fabelk.) la diesse des
fieurs , Fiore.
Sloemhof, zie Bloemtuin.
Bloemig , b. n. bloemrijk, fleuri , e.
Bloemist, m. opkweeker van bloemen , flea.
riste , jardinier fleuriste.
Sloemisterij, yr. het opkweeker van bloemen,
culture des fleurs.
Bloemkelk , m. calice , pirianthe , godet.
Bloemkever, yr. mordelle.
Bloemknop, m. bouton de flours, (in de
kruidk.) bourgeon fioripare.
Bloem.
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Bloemkool, yr. zeker bekend moeskruid, ,Slokbeeld, o. statue, f.
Blokhuis , o. eene van blokken gemaakte fchans
chou-fleur, tn.
of wachttor,n, fortin de bois , m. —, op
Bloemkrans, in. guirlande ou couronne de
fommige plaatfen, onder anderen te Leenfieurs, (in de kruidk.) corolle , f.
warden ,gevangenis,prison, f.
Bloemkweeker,, m. jardinier fleuriste.
Bloemkweekerij, yr. cultivation des fieurs. Blokkade, vr. (ond. woord,) felting of berelining eener ftad of haven, blocus , m.
Bloemlezing, yr. verzameling van fchoone
plaatfen uit dichters , anthologie.
Blokken, o. w. (ik blokte , heb geblokt,) ijBloemliefhebberij, y r. fleurisme, m.
verig en geftadig met eenen moeijelijken arBloemmand, yr. corbeille a fieurs.
beid bezig .zijn , travailler assidument,
Bloemmarkt, Yr. marchd aux fieurs , tn.
s'appliquer assidument a quelque traBloemmeel, o. fleur de faribe, f.
vail.
Bloempap, yr. bouillie de fleur de farina et Blokkenmaker, m. die katrollen maakt, pou.
lieur. —, die klompen maakt, sabotier.
de laic.
Bloempje, o. verkl. w. , zie Bloem; (bij de Blokkenmakersknecht, m. garcon poulieur.
—, garcon sabotier.
dichters,) fieurette.
Blokkenmakerij , m. poulierie.
Bloemperk, zie Bloembed.
Blokkenmakerswinkel, m. boutique de pouBloempot, in. pot A fleurr.
lieur, de sabotier, f.
Bloemrijk, zie Bloemig.
Bloeinfchilder, m. fchilder,, d!e voornamelijk Blokker,,m. homme fort assidu, grand era.
bloemen lchildert,fieuriste,peintre enflenrs.
vailleur,, celui qui s'applique assidu.
ment a quelque travail ; —, particulieBloemfteel , Bloemiteugel , m. pedoncule.
poussiere
semina.
rement qui s'applique fortement a PhuM.
Bloemitof, o. pollen,
le, genitale ou fecondante.
de, male sans montrer de la sagacitd oat
de vivacite d'esprit.
Bloemituk, o. (in de teekenk.) tableau en
Blokkeren , b. w. ( ond. woord ; ik blokkeer- .
m
u , m.
flours
fie
de, heb geblokkeerd), met krijgsvolk beBloemtuin, m. jardin a flours, (om bloe.
rennen, bloquer.
men te kweeken,) jardin fieuriste.
Bloemwerk , o. werk met bloemen, ouvra- Blokkering, yr. influiting van eene vesting,
blocus, m.
ge a flours , m. —, (in de bouw-, beeldh.
en fcbilderk., enz.) feston, fleuron, tn. Blokking, yr. action de travailler assiduEene ftof idet groote bloemen, une dtege
vans. , grande assuidite au travail.
oil il y a de grands ficerons. Met—, (ge . Blokland, o. plusieurs terres, f. ou champs
eusewble , m. pl.
bloemd,) j7e3roiend, e.
Bloklood, o. plomb en saumons, m.
Bloeiwiaalin ,;, zie Bloemzetting.
Bloenizeaing, y r. (bij de fcheik.) aanzetting, Bloknaad, m. couture plate , f.
Blokfteen, m. moellon , m. blocaille , f
eg Joreseesice.
BlJef;m, ni. ontlokene knopen van vrucht- Blokfter,, yr. femme fort assidue; zie Blokker.
boomen, flour , f.
Blcefemen, ,.. w. (ik bloefemde, heb gebloe- Bloktin , o. etain en saumons, m.
fleurir.
Blokwagen,
m. binard.
femd), blociedis dragen ,
Blok, ,. eenig groot onbewerkt of onbehou- Blokzilver, o. urgent en barres , ou en lin.
gots, rn,
_wen fhk, als : Een — warmer, un bloc
de mari)re. Een — lood of tin , un fat, Blond, b. n. niet bruin, blond , e. — haar,
des cheveux blonds. De blonde kleur, le
mon de plomb, detain; fig. Hij that
daar als een —, (werkellos,) il reste la
blond, la c,uleur blonde. Een — man, un
homme blond , un blondin. Kene b!onsans rien faire. —, inzond. van hout, Ironde (vrouw , eea blond meisje ,) une bloncot! ,m., (in de bouwk.) tronche ,f. de bois.
dine.
-, klos om te brandan,bilche , soothe, f
Een — aan het vuur leggen , mettre une Blonde , Yr. zekere zijden kant, blonde.
souche sur le fen. —, voornamelijk, wan- Blondheid, yr. couleur blonde , f. teint
neer het tot eenig gebruik dient, als : —
blond , m.
(waarop misdz,igers warden onthoofd,)bil- Blondje, o. enfant blondin ou blondine ,
m. et f.
lot, m. Hij hecfc Let hoofd op het — verloren, on 'Pi a coupe la fete sur un bil• Blonk, verb. t. zie Blinken.
lot. —, ten gebruike ...'an onderfcheidene Bloo, zie Blood.
handwerken :hakblok, billet; (voor vleesch' Blood, b. n. (oo) ontijdig befchaamd, timi.
houw., kuipers, caz., met drie pooten ,)
de, honteux, euse. Hij heeft veel Yenitand, maar hij is —, en fpreekt weinig, il
tronchet , :71. - der muntwerkers, cepeate ,
a beaucoup d'esprit, mais il est amide
tn.—, paardenkluister,, of blok voor gevangeet parle peu; fpreekw. De blooden , (be.
nen , enircves, f. pl. ; fig. Hij heeft zich
een — aan net been gedaan, (zich zelfchroomden) komen te kort, (gemeen) Een
ben eenen hinderpaal in den weg gelegd ,)
bloode hond wordc zelden vet, il n'y a
que les honteux qui perdent. —, bijw. a.
il s'est vas des entraves a lui-mama. Ilt
heb een — aan list been, (ik word door
vec timidite, avec pour, timidement.
t
huwelijk
,
Bloodaard,
eenig beletfel, inzond. door he
m. lafhartig mensch, poltron, Id.
che , un homme sans coeur.
verhinderd,) fe suis en cage , fed donne
dans le panneau. —, katrol, poulie, f Bloode, zie Blood.
—, (op fchePen,) juffer, cap de mouton. Bloodhartig, zie Bloohartig.
tn. — zonder fchijf, chape , f. —, kinne Bloodhartigheid, zie Bloohartigheid.
baksblok , galoche, f. —, ftaartblok, pen. Bloodheid, zie Blooheid.
lie a fouet. —, valblok, poulie de dris- Bloohartig, b. n. amide, sans courage.
se. —, voetblok , poulie de retour. —, Bloohartigheid, yr. timidite.
verkort, van holblok , klomp, sabot, tn.; Blooheid, yr. ontijdige vreesachtigheid , timi.
fig. Een — van een kind , use enfant bien
di te.
gras et bound. Een — huizen, une grow. Bloot, b. n. en bilw. (oo) onbedekt, nu, a,
.
maisons
p
e de
dicouvert, e. Met bloote armen, les bras
nus.
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nus. Met bloote beenen, les jambes nues, nu-jambe. In het bloote hetnd, nu,
e, en chemise.Met het bloote (zonder behulp van kunstwerktuigen,) d a'oeil
nu. Met het bloote hoofd, la tete nue,
nu.tete. Met de borst —, Met de bloote
borst , la gorge nue Eene vrouw, die
met de borst to une femme trop
deeolletee. Een bloote degen, une epee
nue. Met de bloote voeten in de laarzen
gaan:, De laarzen over de bloote voeten
aantlekken, se better a cru. Het harnas
op het bloote lijf dragen, etre arme
cry ; fig. Naakt en — zijn, etre dans l'indigence, depourvu de tout , etre gueux
comme /In rat d'eglise. Zich aan eenig
gevaar — ;.3;even , of ftellen , s'exposer hquel.
gue danger ; ook : se laisser tirer les vers
du nez. Vcor lets — ftaan, etre en butte,
de q. ch., courir risque. Zljne kaarten ,
zijn fpel
leggen , .1!_^ ,Tyrir
feu.
enkel, niets anders - dart , als : De
bloote waarheid zegen, dire la verite
toute nue. Het bloote verhaal daarvan
baart afgrijzen, le reel: seul en fait fre*sir. Het is een bloote argwaan, ce West
qu'un soupcon. Den nacht onders,,bloo.
ten hemel dombrengen , Onder den be4oten
hemel flapen , toucher 4 la belle itolle.
bijw. zie Blootelijk.
Blootelijk, bijw. enkel, alleenlijk , seulement,
simplement, uniquement. Ik vraag ow
woord, je vous demande seulement vetre
parole. Ik heb hem-- gezegd dat, enz e je
lui ai simplement dit que; etc.
Blooten , b. w. (ik blootte , heb gebloot),
zie Ploten.
B'ooter, zie Ploter.
Blootheid, vr. nudite.
Blootshoofds, bijw. nu-tete , la tote
Blootsvoets, bijw. nu-pieds, les pieds,nus:
Blootwol, yr. laine etee des peaux.
Bios , m. bloeijend, udder rood in het aangezigt, teint vermeil, m. roodheid van
fehaamte, rougeur de honte, f.
Blouwel , m. foort van hennepbraak, broie,
macque , f.
Blouwen 13, w. (ik blouwde, heb oeblouwd),
rtAnpre le chanvre avec la broie , macquer.
Bloze, o.
(ik biousde, l eb gebloosd),
van fehaainte r" od worden Milne
verwijtingen, declen hein. — , mes reproches
tact fa : t rougir. Zs; antwoordde al bluzende, elle repondit en rougissant ; fpr.
w. Hij weet van blikken nod: zie Blikken. —, natunrlijk roca zijti , enkel gebr.
in het tegenw, deelw. als: l3lozende wangen, des joues vermeilles.
Blozen, o. enchymose , f.
Blozing , vr. action de rougir, rougeur.
Bluschgereedrchap, , o. instruments propres
eteindre le jeu, 17,._
Blusehmiddel, o. moyen propre a eteindre
le feu, tn.
Bluschpot, m. pot d eteindre le feu.
Bluschvat, o. vaisseau a eteindre le
feu, m.
Blusfchen, b. w. (ik bluschte, heb gebluscht),
lesfehen , eteindre. Eenen brand — , eteindre on incendie. Falk eteindre de
la chaux ; fig. Zijnen brand —, (aan
zijne heete drift voldoen ,) assouvir ses
passions. Zijnen dorst — 5 zie Lesfehea.
Thusfcher,, m. celai qui eteint.
Blusfehing, yr. extinction, f.; fig. assouvis
sement,
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Bluts, Blutfe, yr. buil, bone, contusion,
tumeur.
B/utfen b. w. (ik heb geblutst),
kneuzen, tneurtrir, froisser.—,van boomvrnehten , cotir. Zie Kneuzen,
Binding, yr. action de meurtrir, de froisser , meurtrissure , f.
Mutskoorts, vr.fievrepourprie ore petechiale.
Bobbel, in. op eene kokende vloeittof, bouillon ,m. bulle d'eau,f.—,waterbel, blaas,
bouteille, (zie Blaas, Bel,) —, in fommige ftreken, foort van bits, jonc de marail.
Bobbelen, o. (ik bobbelle, heb gebob.
beld), bobbels opwerpen , bouillonner,,
s'elever par bouillons.
Bobbeling, vr. bouillonnetnent, m.
Bobijn, zie Babijn.
Bobijnen, b. w. (ik bobijncle , heb gebobijnd), zie Babijuen.
Bod, o. hetgene men biedt, offre, mice, f.
Hij heeft op dit huffs, ten gedaan van
tien duizend gulden, it a offer: dix nillle
flo r ins de cette maison. Dat is mijn' laatite
c'est ma derniere mice. Ik heb
een hooger gedaan, clan hij, j'ai convert sa mice; j'ai rencheri sur lui. lic
vond die waren zoo dour, dat ik er goer:
— op heb gedaan, j'ai trouve ces marchandises si chores, que je n'en ai rien
dit.
Bodbieder, in. (in de pract.) enchdrisseur ;
zie Meestbiedende.
Bode, m. zendeling, messager. , Bijzondere
expresse,exprhs. — renbode , estafette , f. meerv. Bodes, verkorting
voor Dienstboden ,) les domestiques , les
gens.
Bodeambt, o. charge de tnessager, messagerie , f.
Bociem, m. bet onderfte van fem . , dat hol is,
fond , f. De — van eenen put, van eene
ton, van eenen Zak , le fond d'un petits ,
d'un tonneau, d'un sac. De — van eenen
pot, zak, le fond ou le col d'un pot , sac.
Een vat op den — zetten , mettre an tonneau
sur son fond; van hier: fig. Het vaatje op
den —zetten, (ledigen ,) vider le tonneau.
Een' — in een vat zetten, drijven, mettre
un fond a un tonneau , enfoncer un ton.
neau , une futaille. Hout voor den — van
eon vat, bois d'enfoncure. Eenen nieuwen
— in eeniva t laten zetten, faire enfoncer un
tonneau 4 neuf. De — zal er oitvallen, le
tonneau se elifoncera. Den — nit een vat
flaan, Een vat den — inilaan defoncer an
tonneau • fig, Eene onderneming den — inflaan (doen in duigen vallen, doen naisluk.
ken ,)faire &hotter une entreprise.
inzond. grondgebied, pays, ns. terre, f.
als : Op vijandelijken —, en pays ennemi; fig.
Op effen (gelijken) — zijn, avoir solde tons
ses compter ; n'etre plus endette; avoir regle ses afaires ; etre au niveau de ses
faires.—, onderfte van eon fehip kiel , quille,
fommige ftreken,)
hotline , f. van hier, voor: fehipals : Al
doze goederen moeten op Engelfche bodems
worden ingevoerd, toutes ces marchandi.
ses doivent etre emportees sur des
ments i- inglais. Geld op Zijnen
opnemen , Zoie Bodemerij.
Bodetr€2:n, b. w. (ik bodemde, heb gebo.
deird), een' bodem in een vat zetten, fon.
ce,- one fataille, mettre an fond enpncer un tonneau.
Bodemerij, vr beleening von eel] fehip , of
des.
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deszelfs lading, bomerie, bodinerie, f. Boeg, in. het voorfte fterk gebogen gedeelte
prit sur la quille d'un vaisseau ou a la I van een fchip , proue, joue du vaisseau,
, joue maigre. Voile —,
f. Scher pe
grosse aventure, m.
joue en flee. Zijn fchip kwam ons dwars
Bodemerijbrief, m. titre hypothicaire sur
voor den — zeilen, son vaisseau deriva
MI na vire.
sur uotre proue. Over den anderen
Bodemfries , vr. plate-bandeou moulure de
liggen
être sur l'autre bordee, avec
la culasse d'un canon , f.
d'autres armures. Over den zelfden —
Bodemloos, b. n. sans fond.
zeilen , courir name bordee, mimes arBodemplank
vr. meerv. Bodemplauken,
mures ; fig. Iemand dwars voor den —
(fcheepsw.) franc-bo,d , m.
komen , traverser les desseins de q. q.
Bodemftuk o. van een kanon , premier rren.
le contrarier. Het over eenen anderen —
ort d'un canon, m. 2 (bij kuip.) enfonfcure,
wenden, virer de bord , revirer le naf. fonpailles , f. pl.
vire ; fig. prendre d'autres mesures ;
Bodemtrekker, tn. (bij kuip.) zekere ijzeren
changer de batterie ; virer de bord. Op
ring, om den bodem in een vat te zetten,
tire-fond.
Cenen — zeilen , (zeew.) courir name bor.
dee ; naviguer sur une mime aire de
Bodenbrood, o. eigenl. pain des domestivent ; fig, suivre le train ordinaire. Hij
quer , m.; fig. present qu'on fait au preweet niet over welken — bet te wenden,
mier porteur d'une bonne nouvelle, m.
fig, it ne sait pas de quel pied danser;
charge
de
messaBodefchap , o. bodeambt,
ne salt pas comment s'y prendre. Het
ger, messagerie,
over alle boegen wenden, fig. s'y prendre
Bodin, yr. messagire.
de touter les ft:afoot:. Het moet over dezen
Roe , tusfchenw. als: Hij antwoordde —
Hoch ba, Hij zeide
gaan, it fact tenir cette aire de vent;
nosh ba, it ne repondit mot, it ne dit motfig. it faut s'y prendre de cette manierela. Op denen —, (in eens, te gelijk 2) a la
Boedel, m. al hetgene iemand bezit , bien , m.
foil.
possession, f. biens, m. pl. Ben verwarde
erfenis, nala- Boeganker, o. (fcheepsw.) ancre de miseri.
_, en bien embarrasse.
corde ou de poste; seconde ancre ,f.
tenfchap , heritage, m. —, (in de pract.) het
ganfche vermogen, de ganfche nalatenfchaP, Boegbanden , m. meerv. (fcheepsw.) guirlan•
masse succession, f. Eenen — fcheiden ,faides , f. pl.
re lepartage d'une succession. Den —niet Boegen , o. w. (ik boegde , heb geboegd),
aanvaarden , (den fleutel op de kist leggin;
Ituren , gouverner un navire.
den — met den voet floo ten,) renoncer a Boegkruifen, o. w. (ik boegkruiste, heb ge•
la sucession, mettre la clef sur la fosse.
boegkruist) , laveren , lotsvoyer, bouliInfolvente of defolate —, succession aban .nor.
batelier on bateau qui est
donned. Zijne regten doen gelden , om in Boeglegger,
te treden bij de verzegeiing en
en tour apres le depart du vaisseau
gemelden
ontzegeling,faire valoir ses droits, a la dichargé.
te masse, pour assister a l'apposition et Boeglijn , yr. (fcheepsw.) bouline; fig. Los
a la levee des scenes.
de boeglijns! large boulines! charge derbandel leichez tout-a r ccup! —
Boedelafstaud ,m. cession de la masse, f.
riere
Boedelceelzie Boedellijst.
over den nok, gavauche.
Boedelhouder, in. marl qui demeure en pos. Boeglijnfpriet ,
(fchecpw.) branche de
session du bien apres le dices de sa fem .bouline.
noeud de bouline.
oneepoux survivant.
Roeglijnfteek,
Boede'lhouditer, y r. femme qui demeure en Boegfcheren , b. w. (ik biegfcheerde, heb
geboegfcheerd)zie Boegferen.
possession du Men apres le dices de son
marl, epouse survivante.
Boegfeerlijn , yr. ileeptouw, cable a toue,
Boedelhuis, zie Boelhuis.
m. aussibre, remorque, f.
Boedelkamer, yr. als: De defolate —, (in Boegferen , b. w. (ik boegfeerde , heb geAmfterdam,)conseild'administrationpour
boegfeerd), (fcheepsw.) voor de boeg
regler les affaires des cessionnaires.
voortflepen , remorq-er a rames, avec des
embarcations , tosser, faire avancer un
Boedellijst, yr. lijst van de goederen , inveninventariser
Eene
maken
,
navire,
en tirant un cable a force de
faire, m.
bras ou au moven d'un cabestan.
les biens.
Boedelopfchrijving, yr. action d'inventariser. Boegfering, yr. boegferen , action de totter
Boedeiredder, m. executeur testamentaire.
un navire , toue, f. touage , m.
Boedelredding, vr. administration d'une Boegfjaarden, b. w. (ik boegfjaarde, heb gesuccession.
boegfjaard), zie Boegferen.
Boedeirol , zie Boedellijst.
wending van een fchip, vireBoegtiag ,
Boedelfcheider, m. celui qui fait le partawent.
ge d'une succession.
Boegilagen, rn. meere. (fcheepsw.) haubans
Boedelfcheiding, yr. partage d'une succesde beaupre.
sion, m. bij
titre de partage des Boegfpriet, m. dwarsfpriet voor den bong van
biens.
een fchip , mat de beaupre.
Boedelfchrijver,
celui qui fait l'inven- Boegfprietzeil, o. blinde , civadiere , f.
faire d'une succession.
Boegtteng , vr. fteng van den boegfpriet,
Boef,m. deugniet, floss ,fripon, vaurien.
perroquet de beaupre, tourmentin, tn.
inzonderh. tuchteling, forrat ; ook : ge- Boegfluk, o. fink gefchut aan den boeg van
vangent in het algemeen, prisonnier.
een fchip , chasse de proue, piece de chap.
se d'avant, place de canon a l'avant
Boefachtig, b. n. michant, e, malicieux,
case.
bijw. d'une maniere mechante,
ftuk timmerhout,
d'un vaisseau, f.
malicieuse.
eat tot den boeg words gebruikt, boil de
Boefachtigheid, vr. michancete, malice.
charpente qui sort el
proue ,
Boefsch, b. n. michant , e, malicieux Boehaai, zie Boha.
*use.
Boei, yr. ankerboei , bovendrijvend teeken, om
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aan te wijzen, waar een anker ligt; foms
ook dienende tot aauwijzing van de ligging
van klippen, of van overblijfselen van ver.
gane fehepen , boucle, f. morceau de bois
ou de liege, ou ten baril vide attaché a
un cordage, qui flotte sur l'eau , et qui
sect a marquer le lieu oh est one ancre
ou un dcueil, des pieux , dee debris de
vaisseaux; ook : gaviteau , m. (vooral op
de kusten van Provence gebruikelijk).
Boei, vr. kluister, meest: Boeijen, meerv.
fers , ceps ,m.pl. In de boeijen zijn , etre
aux fers, dans les fers. De boeijen , (in
Amfterclatn,) prison, f. zie ook : Hand.
boeijen.
Boeibord, o. zijplank van een fchip, zie
Boeiplank.
Boeijen , b. w. (ik boeide , heb geboeid),
kluisteren, mettre les fers a en prisonnier, le mettre aux fers; fig. tot liefde dwingen, captiver,, enchainer. Hare fchoonheid boeit alle (oiler) harten , sa beaute
enchaine tons les coeurs.
Boeijen, b. w. (ik boeide, heb geboeid), (in
den fcheepsb.) als : Een fchip —, revetir
ou rehausser un vaisseau de planches qui
en couPrent le corps par dehors ,et qu'on
appelle bordage; border ,mettre des bor.
dages. Een hoog geboeid fchip, en vaisseau haut accastille.
Poeijer, in. zeker platgekield en voor en ach.
ter hoog opgeboeid fchip , boyer.
Boeiplank, vr. (fcheepsw.) planche de bordage , f. portelot, accottar,, m.
Boeireep , in. (fcheepsw.) cordage d'une
boude. —, van een anker, orin.
Boeitang , vr. tenailles pour serrer les cot-.
dages, f. pl.
Boeifel, o. (fcheepsw.) bordages superieurs
-d'un vaisseau , rn. pl.
Boek, O. verfcheidene tot een geheel bellow•
rende bladen papier, (gedrukt,) livre, tn.
Oud, gering —, bouquin , m. — in folio ,
(foliant,) in-folio. —in quarto , in-quarto. — in octavo , in-octavo. — in duodecimo, bij boekverk. dikwijls genoemd: In
twaalf-mo, in-douze. Dwaze zncht om
vele boeken te bezitten , bibliomanie , f.
Ongebonden —, livre en feuilles , livre
en blanc. Een gebonden —, un livre re.
lid. Een gefchreven —, un manuscrit ;
fpreekw. Dat fpreekt als een —, vela saute' aux yeux , cola va sans dire. Te —
itaan , avoir la reputation de. —, (van
fchrijfpapier, befchreven of om te berchriiven ,) fchrijfboek , cahier, m. Een on'oefchreven —, un cahier blanc. —, fchrijfboek ten gebruike van kooplieden , livre,
ns. Te — lichen, coucher sur le livre,
porter en compte. Dubbel—, contr 'Ole ,m. ;
zie ook Grootboek. — houden , tenir les
livres. Italiaansch — houden, tenir les
livres a parties doubles —, afdeeling van
den inhoud eens gedrukten boeks, livre,
vs. Zie Stuart's Rom. Gefch. IV. Bock,
voyez Paistoire Romaine de Stuart, Livre IV. — , zekere hoeveelheid papier,
(meestal van 24 of 25 vel, met een bepalend telwoord in het meerv. onveranderd,)
main, f. Er gaan twintig bock papier in
eenen- riem en 24 (of 25) vel in can bock ,
it y a vingt mains de papier a la rame,
et vingt , quatre (ou vingt-cinq) feuilles a
la main. Zend mij eenige boeken papier,
envoyez-moi quelques mains de papier.
Bock, zie Beck.
Boekband, in. relidre, f.
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Boekbeoordeelaar,, in. recensent, censeur ,
critique.
Boekbeflag, 0. garniture de livre , f.
Boekbewaarder, m. bibliothdcaire.
Boekbinden, o. métier de relieur, in. Fen
jongen op het — doen , mettre on garcon
en apprentissage chez un relieur.
Boekbinder, m. relieur.
Boekbinderij , yr. zie Boekbinden. — , zie
Boekbinderswinkel.
Boekbindersknecht , m. garcon relieur.
Boekbinderswinkel, in. boutique de re-.
lieur , f.
Boekdeel, o. volume, tome ,m. (A.ANDT. Vo.
lume kan meet tomes , en un tome weer
volumes bevatten; maar bet inbinden zondert de volumes af; en de verdeeling van
het werk onderfcheidt de tomes) Laat die
boekdeelen in eenen band binden, faites
relier ces deux tomes en un volume.
Boekdrukken, o. Part d'imprimer,, m. lin.
primerie, f. métier d'un imp rimeur, m.
— met vaste letters, sterdotypie , f.
Boekdrukker,, m. imprimeur , typographe.
Boekdrukkerij , y r. zie Boekdrukken. —, werk.
plaats van een' boekdrukker, imprimerie.
Boekdrukkersgezel, zie BoekSrukkersktiecht.
Boekdrukkersknecht, m. garcon imprimeur.
—, die weinig uitvoert, arang. .
Boekdrukkunst , zie Drnkk'unst.
Boekdrukkerswinkel, m. boutique d'impri..
in . haarkrul, boucle, f. de ' chi.
l., f
B ome Lur'
yeas , h. W. (ik boekte , heb geboekt,) te
Bo
bock zetten , noter, marquer dans un livre, enregistrer,, coucher dans un livre
de compte.
Boekenboom, zie Beukenboom.
Boekenkamer, zie Boekerij.
Boekenkas , vr. bibliotheque. Plank in erne
—, tablette , f. Planken in eene — leggen ,
om er de boeken op te zetten, mettre des
ta 4 lettes dans une bibliotheque pour y ranger des livres.
Boekenkraam, yr. ftalletje, tense ou boutique oh Pen vend des livres.
Boekenkramer, m. marchand de (vieux) livres, inuquiniste.
Boekentnalfen , o. la composition d'un livre.
Het — hceft geen einde, on ne fieit pas de
faire, d'ecrire des livres.
Boekenmaker, in. fpottend voor: iernrnd die
veel boeken rnaakt, faiseur de livres, (J.
I. Rousfeau beeft : Livricr.)
Boeker, tn. celui qui concise sur un livre
de compte.
Boekerij, vr. bibliotheek , bibliotheque, f.
—, verzameling van boeken, assemblage de
'l yres, tn. bibliotheque.
Boekilandel , m. librairie , f. Den — verba.
ten , vaarwel zeggen ,„laten varen, quitter
la librairie. Hij is weer bedreven in den
—, it entend bien la librairie. De —
heeft hem rijk gemaakt, it vest enrichi
dans la librairie.
Boekhandelaar, m. libraire, marchand libraire.
Boekhandelaarfter , yr. marchande librai•
re.
Boekhonden, o. Part de tenir les livres
tn. la tenue des livres. Hetleeren
--,,
apprendre a tenir les livres. Iemand het
Iraliaansch—leeren of onderwijzen , apprendre a q. q. la tenue des livres, on 4 tonir les livres a parties doubles.
Boekhouder,2 m. teneur de livres.
L2
Boek-
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Boekhouderfchap, o. emploi d'un teneur de
/ly res, m.
Boekje, o. verkl. w. zie Bock; livres,
inzond. aanteekenboekje. fchrijfboekje, ta•
blettes , f..pl. lk heb het op mijn
gefchreven , je l'ai ecrit sur mes tablettes;
fig. Schrap dat nit uw
ne comptez pas
14-dessus; dtez cela de dessus vos tablettes. heb hem op mijn —Se me ressou.
viendrai du deplaisir que j'ai repu de
MI; it est sur (ecrit sur) mes tablettes,
sur mes registres• Laat mij mijn niet
open doen, ne me faites point parler.
Len — van lemand open doen, dire beau.
coup de mal de q. q.; rapporter des free
daines de q. q.
Boekminnaar, m. bibliophile, (van oude
boeken ,) bouquineur.
Boeknieuws, o.nouveautis ou nouvelles littdraires , f.
Boekoefenaar, m. gelcerd man , homme de
lettres.
Boekoefening, zie,Letteroefening.
Boekfchrijver,
icrivain auteur.
Boekfchuld , yr. (bij koopl.) geboekte
'
fchuld ,
waarvan geen wisfel of fchuldbekentenis is ,
dette dont les livres font fol. Men vond
aanmerkelijke boekfchulden , on a trouvd
de nombreuses creances, an actif considerable.
Boekftaaf,
drukletter, caractere imprime, m. lettre, f:
Boekftaven, b. w. (ik boekflaafde, heb ge.
boekitaafd), fpellen , dpeller.
Boekverkoopersgild, o. corporation delibraires , f.
Boekverkoopersknecht,
garpon libraire.
Boekverkooperswinkel,. M. boutique de
braire, tn. librairte, f.
Boekverkooper, m. libraire, marchand libraire, (van oude boeken ,) bouquiniste.
Boekverkooping, yr. yenta publique de livres.
Boekverkoopfter, yr. femme qui vend des
livres , marchande libraire.
Boekweit, yr. zeker korengewas, op fommige
plaatfen Heidekoren genaamd, ble ou bled
sarrasin, bid noir , m.
Boekweiten, b. n. de sarrasin, de bled de
sarrasin. meel, farine de sarrasin, de
ble sarrasin, ou de ble noir.
Boekwerk, 0. ouvrage , m.
Boekwinkel , m. boutique de libraire, librairie. —, van oude boeken, bouqui.
nerie , f.
Boekworm, zekere mot, die de boeken
doorknaagt, gerce, f. sorte de ver qui
rouge les livres ; fig. klein boekverkoopertje, petit libraire.
Boekzaal% yr. bibliotheque,f. —, le titre
d'un journal litteraire qui existe depuis
longtemps.
Boekzifter, zie Letterzifter.
Boel, m. zie Boedel.
inzond. voorraad,
menigte, amas , m. quantitd, f. als : Daar
is nog een
(groote
heele —,) i 1 y en
a encore tine grande quantite; it y en a
encore tout plein. — van nuttelooze
gen , fratras ; zie ook Boeltje.
Boel, m. en yr. in ontucht levende man of
vrouw, concubinaire, m. concubine, f:
Boelaadje, [o. boelfchap, concubinage, m.
paillardise , f.
Boeleerder, an. concubinaire.
Boeleerfter, yr. bijzit, concubine.
(ik boelde , heb geboeld) , zie
Boelen, o.
Booleren.
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Boeleren , o. W. (1k boeleerde , heb geboe.
leerd), in ontucht leven, vivre en concubinage, paillarder.
Boelering, zie Boelaadje.
Boelhuis, o. maison oat Pon fait des ventes
de meubles, f.—, vente publique de meubles , f.
Boelkenskruid, o. zekere plant, aigrene, m.
Boelijn, zie Boeglijn.
degene die boent , frotteur.—,
Boender,
zekere borftel, frottoir (de bruyere).
Boenen, b. w. (ik boende, heb geboend),
fchoon maken, frotter; fig. lemand nit
chasser q. q. de la maison.
het huis
m. en vr.-zie
Boelfehap, y r. zie Boellaadje.
Boel, m. en vr.
Boeltje, o. verkl. w. van Boel, zie Boedel;
in den gemeenz. fpr. tr., als : Hij zal zijn
— wel opkrijgen, ( hij zal het er wel doorlappen , door de billen lappen ,) il aura
bientdt mange son petit fait.
Boenfter, yr. femme qui frotte ; zie ook
Schoonmaakfter.
Boerachtig, zie Boersch.
Boerachtigheid, zie Boerschheid.
Boer, in. lancibouwer,, paysan.agriculteur. —,
dorpeling, villageois, (in de pract.) ma.
nant ; fpr. w. Die een' — bedriegen wil,
moot vroeg opftaan , zie op flap; fig. lomp,
onbefchofc mensch, rustre. —, (in het
fchaakf.) pion. , —, (in het kaartf.) valet.
Ruiten—, valet de carreau. , (in den gemeenz. fpreektr.) oprisping, rot, vent.
(AANM. Het woord rot wordt door befchaafde lieden vermeden).
Boerderij, vr. landhoeve, metairie, ferme,
landbouw, labourage, m. Hij verf.
entend bien le 'abortftaat de — wel,
rage.
w.
(ik
boerde,
heb geboerd),
Boeren, o.
boerenwerk doen, exercer l'agriculture,
labourer. oprispen, dmettre an vent
,
de Pestomac par la bouche, roter,Mcher
des rots ; zie de AANM. op Boer.
Boerenaal, m. sorte d'anguille.
Boerenboon , vr. Itoomfche boon, feve de
tnarais , grosse 'eve.
Boerenbrood, o. pain de paysan, m.
BoerenbruilofcLivr. note, noces, pl. de village.
Boerenbruiker, in. gepachte landhoeve ,
me, f.
Boerendans, danse rustique, de village ,f.
Boerendochter, vr. fille de paysan, jeune
paysanne.
Boerendragt,vr. habillement des paysans,
Boerenfeest, o. fête de village , f.
Boerenfluit, yr. fehalmei, chalumeau ,
Boerenhoogmoed, m. orgeuil rustique.
Boerenhuis, o. maison de paysan, f.
Boerenhut, vr. cabane, chaumiere.
Borenjongen, m. garcon de paysan.
Boerenkermis , foire ou fete de village.
sarrau,
blaude, blouBoerenkiel,
se, f.
Boerenkinkel, m. rustre.
Boerenkleed , 0. habit de paysan, habit
la paysanne, m.
Boerenknecht, an. valet de paysan.
Boerenkost, an. sets rustique, m. viandes
grossieres, f. pl.
Boerenkrijt, Borenkrijtje o. craie ordinalr;, f, morceau, tn. de
' craie qui sert
marquer. iViet het — rekenen compter
avec de la craie en chiffre romaine.
Boerenleven, 0. vie champdtre ou rustique
Boe.

f.
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Boerenlied, o. chanson rustique.
landlied , chanson champitre , f.
Boerenmeid, yr. servante de paysan. —,jeune paysanne.
Boerenmeisje 0. file de paysan, jeune pay
sanne, f.
Boerenpaard , o. cheval de labour, m.
Boerenfpraak, y r. de taal, zoo als die bij de
landlieden wordt gefproken , patois, m.
Boerenftand, m. nand, ftaat van een' boer,,
itat de paysan, m. —, de gezamenlijke
boeren, les paysans, sous les paysans,
no. pi. le corps des paysans, m.
Boerenftulp, zie Boerenhut.
Boerentaal, zie Boerenfpraak.
Boerenvolk, o. gens de la campagne , pay.
pl.
sans ,
Boerenwerk , o. ouvrage de paysan ,
—,
akkerbouw, labour , m.
Boerenwoning, vr. habitation de paysan ,f.
Boerin , yr. paysanne. dorpeling, villageoise,
Boersch , b. n. op de wijze van eenen'boer,
rustique ; fig. lomp, onbefchaafd, rus.
tique, rustaud, e,impoli , e, incivil, e.
grossier , ere , agreste. Boerfehe ma.
weren, des manieres rustiques, rustres
Cu villageolses, bijw. op eene boerfche
wijze, rustiquement, a la paysanne.
Boerschheid , yr. fig. Iorapheid, onbefchaafdheid, rusticite, incivilite. lemand de —
ontnemen , depedanther.
Boert, yr. jok, fcherts, plaisanterie, rail.
lerie, f. comique, burlesque, m.
Boertachtig, zie Boertig.
Boerten, 0.
(ik boertte, heb geboert),
fchertfen, plaisanter, railler.
Boertend, (tegenw. deelw. zie Boerten.) ,
b. n. raillant , e, railleur, euse. Een
boertende toon , un ton railleur. Boer.
tender wijze, d'un ton railleur ; par pais
santerie ; en raillant.
Boerter, m. railleur , plaisant.
Boerterij, zie Boert.
Boertig , b. n. kIuchtig, comique, burlesque, facdtieux, euse, plaisant, e, rail'ant, e. Boertige woorden, des paroles
railleuses.
bijw. plaisamment , d'une
maniere comique.
Boete, yr. goeddoening voor begane zonde,
penitence. doen, faire penitence. —,
goeddoening door eene, van den wereldlij.
ken regter opgelegde, ftraf, amende. (AArrm.
Bet Franfche woord ilmende, even als het
Nederduitfche Boete , zonder verdere bij.
voeging, heeft bepaaldelijk de beteekenis
van geldboete, goeddoening door geld.
firaf, peine peeuniaire.) Hij werd in eene
geflagen , gemeenlijk : Hij werd in —
(of in de — geflagen,) it fut condamnd,
mis , a une amende. Hij is in de boete
vervallen, it a encouru l'amende. Doch
men zegt amende honorable voor de open.
bare boete, als onteerende ftraf, eertijds
aan fommige misdadigers toegekend, als:
Hij werd tot openbare — verwezen, met
de toorts in de hand, en een koord om den
hals, it fut. ' condamnd a faire amende
honorable, la torche au going, et la curde au cou.
Boeteling, m. en y r. die voor begane zonde
boete doet, penitent, expiateur, m. penitente, f.
Boeten , o. w. (ik boette , heb geboet) , door
het lijden van ftraffe beteren, expier,, reparer. Hij zal er met zijn hoofd voor —,
it le paiera de sa tete; fig. lijden, als
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In zijne jeugd heeft hij zich aan ongebon.
denheid overgegeven, thans boet hij er voosi
s'est abandonne a la debauche dans sa
jeunesse, it en fait maintenant penitence. Hij zal er voor moeten it en portera la peine, it en paiera la folle enchere, ii en sera puni. —, b. w. voldoen,
bevredigen , assouvir. Zijne lusten
assouvir ses passions. —, herftellen, verbeteren , als: Het vuur — , attiser le feu.
Netten
reparer des filets. Ketels
rapetasser ou reparer des chaudrons.
Boeter. m. celui qui expie, etc. —, zie
Ketelboeter.
Boeting, yr. expiation,f.assouvissernent,m.
etc. zie Boeten,
Boetkleed, o. cilice, m.
Boetpreek, m. Boetpredikatie, yr. sermon
stir la penitence, exhortation el la
penitence , f. prone , m.
Boetprediker, m. qui priche la penitence.
Boetpfalm, m. pseaume de la penitence, m.
De zeven boetpfalmen , les pseaumes pitatenciaux, les pseaumes de la penitence,
les sept pseaumes.
Boetfe, zie Poets.
Boetfeerder, m. modeleur.
boetfeerfter, yr. femme qui modele.
Boetferen , b. w. (ik boetfeerde, heb geboet•
feerd), eene gelijkenis (in was, enz.) vet.*
vaardigen, modeler.
Boetfering, yr. action de modeler, ouvrage
en bosse, en relief.
Boetvaardig, b. n. berouw over bedrevene
zonden hebbende , penitent e, contrit, e.
bijw. avec penitence ou contrition.
Boetvaardigheid , vr, berouw , penitence,repentance , contrition.
Boetvaardiglijk, zie Boetvaardig, bijw.
Boevejagt, vr. poursuite des voleurs. Op
de — gaan aller a la poursuite des
velours.
Boevenklok, yr. cloche qu'on sonne en quelques endroits ei l'ouverture d'une faire,
(avertissement, quo les bannis , banqueroutiers , etc, peuyent librement entrer dans la vile.)
Boevennet, o. (op fchepen Ogarde.corps,on.
Boevenpraat, m. langage de la canaille,
argot.
Boevenftreek, Boevenftuk , o. fielterij , trait
de filou, tour de fripon, m.
Boeverij , yr. friponnerie.
Boezel, o. ftof om voorfchooten van to maken, certaine itoffe a fairs des tabliers.
m. boezelaar, voorfchoot,tablier, de*
vantier , rm.
Boezelaar,, zie Boezel.
Boezem, m. de ruimte in de kleeding van de
borst, sein; fpr. w. Eene adder in zijnen
koesteren, (zijne weldaden aan eenen
ondankbaren 'Uewijzen ,) rechauffer un serpent ou nourrir une viphre dans son
sein; fig. De hand in zijnen eigenen — fte•
ken, rentrer en soi-mime. Zijne fmart in
den — van zijnen vriend uitftorten, verser
ou repandre sa douleur dans le sein de
son ami. —, de borst, inzond. van vrouwen , sein. Zij heeft haren bloat, elle
a le sein decouvert. Zij heeft eenen
fchoonen —, elle a un beau sein , a le sein
beau. Het kind fliep aan haren
?enfant dormoit dans son sein; fig. Hij heefc
federt lang dat verraad in zijnen
gedra.
gen, it y a longtemps .qu'il a COntt cettc
trahison dans son sein.
zeeboezem,
golfe, (fonitijds ook : scin).
Bops
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fchraag, triteau, tn. — (fcheepsw.) om ccroezemvriend, m. ami intime ,ami de cover,
nen mast in bet fchip te zetten, fourche
, c'est son intime.
intime. Het is zijn
foort van floe der lei. of
master, f.
Bcezemvriendina , yr. amie intime.
rietdekkers, wanneer zij aan een dak wer•
Be ezemviiendfehap , yr. amitie intime.
en yr. kind na des vaders
ken, troquet.
Beezetewees,
dood geboren, enfant posthume, ns. et f: Bokaal, yr. groot drinkglas, bocal, m.
hoot, coup; fig. Op een' —, (plot- Bokachtig, b. n. ruw,, onbefchaamd, lomp,
Bof,
bijw. brutalebrutal, e, incivil, e.
feling, ) tout a coup.
went, sncivilement.
Boffen , b. w. (ik bofte, heb geboft), als:
an boron naar beneden —, jeter du heat Bokachtigheid, vr. brutalite, incivilite.
en has.
Bokgeflarnte, o. zie Steenbok.
inzond. floel
zie Bok.
Bogchel, tn. bult, hooge of kromme rug, Bokje, o. verkl.
zeker
bosse, f.
zonder leuning, tabourer, m.
m. en vr. die eenen bogchel
kinderfpel, als: — over fpelen , jouer au
heeft, gebogchelde, bossu, lis bossue ,
cheval fondu.
Bogchelaar, m. Bogchelaariter, vr. zie Bogchel, m. en vr. ; fig. qui travaille sans re- Bokkenbaard, m. zekere plant, barbs de
boric , f. salsifis , sersifis on salsifix, m.
!lose, qui prend Bien de la peine.
Bogchelen , o. w. (ik bogchelde, heb gebog- i3okkenhaar, o. poll de bouc, tn.
cheld) , in den gem. fpreektr., hard werken, Bokkenleder, Bokkenleer, o. peau de dievre, f.
travailler sans relache.
Bogchelmannetje, o. petit homme bossu, tn. Bokkenleeren, b. n. de peau de chevre.
BokkenfpronBogen, o. w. (ik boogde , heb geboord), Bokkenferong, m. cabriole
gen maken, faire la cabriole, des gam.
roemen,pogchen , se vanter, se glorifier,
bodes.
Op zijne afkomst —, se glorifier de sa
naissance.
Bokkenvel, o. peau de chevre, f.
Bogt , ve.kromte, buiging, sinuosite,courbu- Bokkig, zie Bokachtig.
re. Deze rivier heeft vele bogten , cette ri- Bokkigheid, zie Bokachtigheid.
gedroogde of gerookte haring,
—van een Bokking,
vihre a beaucoup de sinuosites.
hareng sour, hareng sauret. Nieuwe —,
gewelf, (in de bouwk ) voussure, f.
craquelot
; fig. lemand eenen — ge*
der fchouders , (in de ontleedk.) voussu
re des epaules. Bogten en holligheden in
yen , (hem een fcherp verwijt doen ,) biers
savonner q. g., lancer brocard conde beenderen, anfractuosites, f. pl. — in
een hout, bouge, f:; fig. Hlj zal bet
tre q. q.
eerst in de
moeten fpringen , (ontleend Bokeinggraat, yr. arete de hareng sauret.
van het: In de — fpringen, anders touw. Bokkinghang, in. lieu ore Pen fume les ha.
harengerie, f.
rengs ,
tje fpringen, zeker kindervermaak ,) c'est
lui qui devra faire la planche , qui de- Bokkingkop , nt. the d'un hareng sauret,
vra donner la branle aux autres. Voor Bokkingmand, yr. panier a harengs sau.
rots.
prendre le
iemand in de — fpringen
parti de q. q. , defendre sa cause. —, Bokkiugvel, o. peon d'un hareng sauret f.
van een touw, rond, pli de cable. — der Bokkingvrouw, yr. Bokkingwijf, o. femme
aux harengs saurets , f.
balken in eon fchip , tonsure , bongo. —,
(zeew.) inham , golfe, m. bate, anse, f. Bokkingwinkel, m. boutique ore l'on vend
des
harengs saurets, f.
lets
dat
Hecht
is,
als;
Dat
„
is — van
wijn, ce yin-la n'est quo de la ripopee. Boksbaard, zie Bokkenbaard.
Bogtig, b. n. krom, sinueux, euse, tor. Boksblok , o. moufle, f.
tueux, euse. De bogtige loop van den Boksboon , yr. vijgeboon , lupin , en.
IVIeander, le corers tortueux , sinueux du 'Boksdoren, m. zekere ftekelige ftruik in de
Levant, barbe de renard, f.
111dandre. Een bogtige weg, un chemin
tortueux, un chemin qui va en' serpen- Bokfe, yr. broek , culotte.
gebogen, argue , e.
taut.
Bolden o. w. (ik bokfte, heb gebokst ,) op
de Engelfche wijze met de vuist vechten
vi. tortuosite, courbure.
se battre a coup de goings, boxer.
Boha, tusfchenw. en in. als: Eenen grooten
maken, of: Voel
maken, (veel ge- Bokshoren, m. Koren van een' bok, come de
fchreeuw makers,) faire un grand brouha- bouc , f. —, op de fchepen ofarfuiten cheha ; (ook: zich als groote Hanfen willen
ville a bouc et croc,f.
zeker kruid,
vertoonen), to-anchor du grand seigneur.
Griekfche venkel, fenegriek, senegrd fe.
nu-grec.
Boijard ,
raadsheer, hofbediende en magnaat in Rusland, bolard.
Boksieer,, zie Bokkenleer.
Bok, m. geitenbok , mannetje der geit, bouc Boksleeren, zie Bokkenleeren.
Een oude
ten bouquin , un vieux Boksoor o. oor van eenen bok , oreille de
zie Bokshoren in de 2. beteek.
bouc; fpr. w. De — is wager bij hen , zie
bouc f.
op Mager; fig. lomp en ftuursch mensch , Bokspoot,
poot van eenen bok , pied de
vlegel, inzond. iemand, die den groet van
bouc. —, (in de oude fabelk.) naam , die
eenen anderen niet beantwoordt, als ; Hij
aan Pan wordt gegeven , le dieu Pan.
c'est un vrai animal , Boksvel, o. peon de bouc, f.
is een regte
c'est un rustre , en lourdeau.
ook Boksvoet, zie Bokspoot.
voor lompheid, Hij heeft eenen grooten Boktor, vr. zie Torbok.
gefchoten, (eenen grooten misflag be* 13o1 , m. ronde kloot of bal, bou ge, f. globe,
gaan
,)
it a fait une derange lourderie ;
tn. sphere
elke rondeoppervlakte,touil a fait une faute , tine bevue. , werk. to surface convexe, als : De — van eenen
tuig, om eene zwaarte in de hoogte te winhoed, la forme d'un chapeau , carre , f.
den
,
chevre, f.— , (bij de art.) foldatenDe — van eene bloem, bloembol, buibe ,
ezel , voor het landgereedfchap op eene bac
f. l'oignon d'une fleur,,
; fig. hoofd ,
terij, chevalet. Dee
fcheren , eguiper
als: het fchort hem in den —, (hoc
la chevre.
,(1)ij letterz.) espece de pufchort hem onder den hoed ,) it est estro•
eitre, , eau eene koets, siege , m.—, pie de la cervelle, it a la tete Iron.
bile ,
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ver.eoquin qui le prend; sa quinte le
Me, le timbre fele; le cerveau lui tinprend encore; it a le timbre un pen
hij is een —, hij
te. Hij is een regte
fele.
is een fchrandere
c'est un homme de
beaucoup de sens et de jugement; zie Born, yr. prop van een vat, bondon, m.
trommel, tambour, tn. —, zeker fchietook Baas. —, broodje , petit pain, m.
perkament
s—, (in fommige iteken ,) kort flak, eind,
tuig, vuurkogel, bombe, f.
aan den timpan eener drukpers , braie , f.
bout , m. ; wAarvan Bolflaart; zie dit woord„
—, zeker vaartuig, espece de navire.
13o1 , b. n. bolrond , rond van oppervlakte,
convexe. Een bolle fpiegel, un miroir Bombammen, o. w. (ik bombamde, heb ge.
bombamd), klanknabootfend woord, voor:
convexe.
opgezet , gezwollen, bouffe e.
de klok luiden , of het geluid daarvan naRolle wangen, des Jones bouffees.
bootfen, tirer ou Bonner la cloche, ou en
Bolachtig , b. n. taut soit pets convexe.
imiter le son.
rant soit pen bo g ue, e.
Bolachtigheid, vr. boironde gedaante, forme Bombardeerder, m. bommenwerper, bomhar.
spherique. —,o p zwelling van gezigt, bour•
dier, bombardier.
sou/lure, bouffissure de visage, du vi. Bombardeergaljoot, yr. Bombardeerfloep, yr.
bombarde, (in bet zeew.) galiote a bow.
sage.
bes.
Bolder, vr.petit grain noir qu'on trouve dans
Bomb,a.dement , o. (ond. w.) het befchieten
le bid, m.
met bommen , bombardering, bombarde.
Bolderwagen, m. ouderwetfche postwagen,
ment, m. —, het fterkfte bromwerk in or.
chariot de poste, chariot convert.
gels, bombardement, m.
Bolheid, yr. opzwelling, enflure. De — onBombarderen, b. w. (ik bombardeerde, heb
der de oogen, I'enflure sous lei. youx.
gebombardeerd), met bowmen werpen of
Bolls, yr. zekere viich , petit merlan, m.
'Bollen, b. w. (ik bolde , heb gebold) , inkor .befchieten , (ond. w.) bombarder.
ten, inhalen , (zeemansw.) serrer. De be. Bombardering, vr. bombardement, tn.
zaan
prendre le fanon de Partimon. Bombardier, in. (in het krijgsw.) bombar..
tiler.
Bollen, b. w. (ik bolde, heb gebeld), voor
den kop flaan , (zoo ale de (lagers eenen os Bombazijn, o. zekere flof, bombasin , tn.
d.oen,) assommer un boeuf par un coup
— met twee averegtfche of omgekeerde zij.
sur le front. —, o. w. (met fiebben) le•
den, fataine 4 deux envers , f.
wand naar den bol (naar het hoofd , naar den Bombazijnen , b. n. de bombasin, de fuzin,) zijn, behagen, als : Het bolde hem
tame.
zeer, zich excellentie te hooren noemen Bombeen ,o. gezwollen been ,jambe enfide,f.
it dtoit enchante de se voir monseigneu- Bomgat , o. in een vat het gat, waarin de bow
worth gefloken , trots du bondon , tn. —,
gat in eenen kerktoreu, galmgat, ouvertuBoriliesteje o. verkl. w. van Bol, globule, f.
re dans un clocher, f.
Een — knoflook, une gousse a'ail.
Bolrond, b. n. klootvorinig , spherique, con- Bomketel, m. fink gefchut, waaruit de born.
vexe. Bolronde fpiegel, miroir convexe.
men worden geworpen, mortier.
Bommel, m. bow, prop van een vat, bou.
—, (in de kruidk.) globeux, Buse.
chop, boudon ; fig. De — is uitgebroken,
Bolrondheid, yr. sphericite, convexia.
uitgeborflen, (het verborgene is aan het
Bolflaart, zie Kortftaart.
licht gekomen) la mine est eventude , is
Bolfter, m. groene bast van noten, brou.
— van kastanjes , bogue , f: ; fig. Den pot auv roses est dercouvert.—, zie Horn.
— van eenen jongeling afhalen, former un
mel.
jeune homme.
fehil van koorngewas . Bowmen , o. w. (ik bomde, heb gebomd),
rendre un son commie tin tonneau vide,
fen, belle, gousse, de la menue paille,
1.; zie Kaf.
hoofdkusfen of peuluw,
resonner.
,
oreiller , traverfin ,
Bond , zie Verbond.
Bolfteren, b. w. (ik bolfterde heb gebol- Bond, yerl. t. zie Binden.
herd), den bolder (van de noten) afdoen, Bondboek, o. livre de Palliance,m.
als : Noten
titer le brou des noix , d- Bondbreekfter, yr. celle qui enfreint one
Baler des noix.
alliance , un traite,
Bolus , m. zekere aluinaarde , tot verwitoffen Bondbreker, , m. violateur d'une alliance,
d'un traite, infracteur d'alliance.
gebruikelijk, bol.
Bolvormig, b. n. klontvormig , spherique, Bondbrekig, b. n. qui viole sine alliance,
tin traite, agissant contre la foi des
globuleux, ease, (in de kruidk.) globeux,
euse.
Bolvormigheid, zie Bolrondheid.
r. violation d'une alliance,
B otnrclabifcedsu
Bolwerk, o. borstwering, rampart, bastion,
d'un traite.
Bondbreukig, zie Bondbrekig.
boulevard , m.
verfcheidene zarnengebondene,
Bolwerken, b. w. (ik bolwerkte , heb gebol. Bondel,
gelijkfoortige Bingen , botte, f. faisceau,
werkt), munir ou entourer de Louievous
n'a
.
paquet
,
trousseau
, m. trousse, f. Hen —
Ik
zal
dat
wel
yards ; fig.
pijlen, un faisceau ou trousseau de flevez qu'el me laisser, j'arrangerai bien
cette afaire.
hooi, une trousse ou botte
ches. Een
ftroo, une botte de
de foin. Een
Bolwerkenmaker, m. celui qui fait des bonlevards.
paille. Fen — oude papieren, of fcheurBolwerksweer, yr. (in de vestingb.) couvrepapier,, un paquet de paperasses. Een
linnengoed , un paquet de lingo. — bijlen ,
face.
(in de Rom. gefchied.) les faisceaux conBolworm, m. hoofdworm, ver.coquin, essulaires; fig. Ben— gedichten , une colletpece de ver qui s'engendre dans la tete
de certains animaux, comma lee mou- tion de poesies. Fen —vlas, tine touffe do
tons, et qui apres leer avoir cause nue
lies; zie verder Bos.
violente agitation , les fait enfin mots- Bondgenoot, m. en vr. allie, m. allide,
rir; fig. De — fleckt hem weer , c'est son
De bondgenooten, les allies , confederes.
Bond.
L4
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Bondgenootfchap, o. verdrag van vriendfchap
en zamenwerking tusfchen twee of meer mogendheden, alliance, confederation , coalition, f. (AnNm. De drie opgenoemde
Franfche woorden zijn ook , eenigzins verduitscht , bij ons in gebruik. ..ellliantie
is een verdrag van vriendfchap en wederzijdsch belang tusfchen twee of meer fta.
ten ; zoo is ons land de natuurliike bondge.
hoot van Groot-Brittanje. Confederatie is
de vereeniging van onderfcheidene onaf hair
kelijke Itaten tot den ligchaam, om gemeenfchappelijke zaak te maken ter vcrdediging
van hun refit tegen onregtvaardige enderdrukking, enz.; zoodanig was het bondgenootfehap , onder den naam van unie van
Utrecht bekend. Coalitie is de zamenfpanning van onderfcheiclene partijen tegen eenig, met de belangen van elk hunner ilrij.
dig, opzet ; van dien aard was het bondgenootfchap der mogendheden tot beftrijding van de gevolgen der Franfche orewen.
teling. Alliance , confederation en coalition hebben in bet Fransch de zelfde wijziging van beteekenis). , ligue,f,(vereeniging der oogmerken en krachten van onderfcheidene fteden, partijen , enz., tot een
bijzonder oogmerk; zoodanig was die van
eenige Franfche edelen en Iteden op bet
einde der 16de eeuw, onder voorwendfel,
OM het Roomsch.katholijk geloof te verdedigen tegen de Flugenoten , en cm te beletter], dat Hendrik, koning van Navarre ,
den troon beklom).
Bondig, b. n. vast , fterk, welgebondep , dock
enkel fig. solids. Een - betoog, un argument solids. Men moet zich door bondige (tastbare) bewijzen laten 'overreden ,
faut se rendre a Pdvidence.
bijw. solidement, d'une rnaniere soliditd.
Bondigheid, vr.
Bondiglijk, zie Bondig, bijw.
Bondkist, yr. ark des verbonds , (in de bij.
belfche gefch.) arche d'alliance.
Bondfchender, zie Bondbreker.
Bondfchending, zie Bondbreuk.
Bondfchrift , 0. dcrit contenant les articles
d'un traits, d'une alliance.
Bondteeken, Bondzegel, o. (in de Christel.
godsd.) eucharistic, f:
Bonk , vr. fehonk, been , os , m. groot
flak vleesch, gros morceau, m.-, m. Bros
garcon.
Bonken, b. w. (ik bonkte, heb gebonkt) ,
flaan, battre, Tosser. 1k zal hem -,
le rosserai.
Bonnet, yr. (ond. woord ,) foort von kap of
muts, bonnet , m. -, (op fchepen ,) klein
zeil aan een grooter, bonnette,
Bons, yr. flag , hoot, coup, vs. Eene
- op de deur, un coup star la porte;
fig. De - krijgen, etre renvoyd, congd
did, disgracid, essuyer un ref us, dire
chasse.
Bonfem, zie Bunfing.
Bont, o. bereid harig vel, fourrure, f.
Deze landftreek levert het fchoonfte - op,
cette centric produit les plus belles fourrures. Met — voeren (of ook : omzetten,
garneren), fourrer. Een met bont gevoerde mantel, un manteau fourrd.
Bont, b. n. vedkleurig, gelpikkeld bigarrd, , de plusieurs couleurs , bariold ,e.
tapijc , an tapis de plusieurs cotsEen
bears. papier , papier marbrd. - Hoare ekfler, pie-grieche, f. Bonze Itleur, 'bigarrare. Bo= netel, ortie-grHcho, f.
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maken , verwen, (met verfcheidene flecht o.
vereenkomende kleuren ,) barioler ; pein.
ere de diverses couleurs mists sans re•
gle; fpr. w. Hij is bekeud als de bonte hood,
it est connu comme le louO grin ou blanc ;
fig. Hij is - en blaauw geflagen , it est tout
noir de coups. Ilij maakc het nu al te ,
(gaat te veal de paten te buiten ,) it ne gar.
de plus de inesures, it passe les bornes;
fig. it s'emancipe trop. Eene bonte rij maken , se dit ,quand plusieurs personnes se
Tangent de telle sort-8 qu'entre deux hornvies it se trouve toujours une femme. Het
gait er - (in hull) toe, tout y est en as..
ordre.
Bontekraai, yr. zekere foort van., kraal, carneille enimantelde ; fpr. w. Eene — muck:
geenen kouden winter, une htrondelle ne
fait pas le printemps.
Bonten, b. n. fourre, e. Eene - muts (gemeeniiik: Bontmuts) an bonnet fourrd.
Bontheid, vr. coulcur bigarree.
Bontmuts, zie op Bunten.
Bontwerk, 0. petterij, pelleterie.
Bontwerker, m. pelletier.
Bontwerkerswinkel, m. boutique de pelletier , f.
Bonzen , b. en o. w. (ik bonscle, heb gee
bonsd), hard kloppen , frapper rudement.
De deur open -, forcer une porte a force de frapper.—, b. w. werpen, jeter a
bas.
Boodfchap, vr. message, on.
, last, cornmission. Ik ben eene aan u Pas' an
message a vous faire. Maria -, (in de
chr. godsd.) Pannonciation; fig. in den
gemeenz. fpreektr. Eene blaauwe
message feint.
Boodfehapbrenger,
messager, on. consmissionnaire.
Boodfchapbrengfter, yr. messagere ,f.
Boodlchaplooper, en. messager.
13oodfchaploopfter, y r. Boodfchapmeisje, o.
niessagere.
Boodfehappen, b. w. (ik boodfchapte heb
geboodfchapt), aankondigen , annoncer.
Boodfchapper, m. messager.
l3oodfchapping, y r. action d'annoncer.
Boodfchapfter, yr. messagere.
Boog, kromte, courbure, f. —, van ccne brug , arche, f.- of kap vaneenc wieg,
archet — van het halfdek op fchepen,
fronteau. -van een gewelf, (in de bouwk.)
arceau ou archau. De inwendige - (of
kromte) van een gewelf, intrados. De nit..
wendige -, extrados. - van een Gothisch
kruisgewelf, tierceron.- van hoot, waarop
een fleenen boog gemetfeld wOrdt ,boogitel,
ling, cintre. - van eenen brit , arcade, f.
zeker fchiettuig, arc, arbalete , ns.
Den - fpancen, bander Parc; fpreekw.
De — kan niet altijd gefpannen zijn,
1 Parc ne pent pas toujours dire tendu,
kande. Zoo fnel als een pijt nit eenen
vite comme an trait d'arbalete. Met den
- fchieten , tirer de Parc. Veel fnaren
op zijuen - hebben, avoir plusieurs car.
des II son arc. — boven eene deur of yenfuer,, remende ou arriere-voussure.- aan
eenen zadel, arcon. aan eenen zadelvoor
eenen ranilezel, courbet. -, (in de wisk.)
gedeelte van een' eirkel, arc.
t. zie Buigen.
Bong,
Boogaard, zic Boomgaard.
Boogklavecimbaal, 0. clavecin d'archet , in.
Boogfcbeut, zie Booefehoot.
Boogfchieter,
arbaldtrier, archer.
Bong-
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Boogrchoot, In. trait d'art es d'arbalete ,. wont orgebangen; ook draagboom voor
coup de fieche. lien — ver, 4 la portee' tonnen, tinet.
d'arbalete , du trait de Parc.
Boomaarde , yr. terre qui consiste principer•
Boogfchutter, zie Boogfchieter.
lement de feuilles.
Bougswijze , b. n. en bijw. en forme d'arc , Boornachtig, b. n. qui ressemble a un ar.
en atcade. - maken , (zeew.) van de kiei
bre, qui tient de Parbre.
van een (chip, arguer.
Boomagaat , m. agate arboriste, f.
Boom, m. (oo) de grootlie en flevigfle foort Boomalo , yr. zie Ala.
van plant , arbre. Een wilde —, tin ar- Boombast ,m. ecorce d'arbre , f.-, certai. en est f sur
bre sauvage. Len tamale —, un arbre
ne etoffe precieuse gu aire
domestique. Hoogflammte of opgaande
les cotes d'-efrique, butt/shorties , f. pi.
(taeime) boomen, des arbres de tige. Boomblad, o. feuille d'arbre , f.
Hoogitammige of opgaande (wilde) boo- Boombloem , y r. fleur d'arbre.
men , abres de haute futaie. Regt op. Boornboor,, zie kompbaor.
gaande boomen , arbres de brin. hen laag Boombrand, m. incendie dans une ford:.
genouden -, arbre nain, arbre en Buis. Boomdraak, m. esphce de dragon.
son. Een — met eenen regten ftam , un Boomen, b. w. (ik booinde, heb geboomd),
eene fchuit nice eenen boom voortftuwen,
arbre de brut. Een —, die zijne natuurduwen , pousser on faire avancer en balij ke I, 00gte bereikt heefc, tin arbre de
teau au ipso:yen d'une perche ors d'un croc.
ou plein de haut vent. Een -, aan welks
Een fehip nit de haven -, boater 4 /'eau.
wortel de aarde nog hangs; un arbre emmatte. Een - welks takken afgekapt zijn, Booment , yr. zie Ent.
en welken men flechts de kroon heeft ge- Boomenter, in. zie Enter.
laten , un houppier, un arbre houppier. Boomenterij, yr. zie Enterij.
Een — met verdorde takken, en arbre cor- Boomer, in. ,celui qui gaffe, qui pousse us
vaisseau au moyen d'un croc ,d'une perches
beld. Jonge -, ook eik beneden de 40 jaren, baliveau. Boomen langs de wegen , fira. Boomeuvel, o. maladie des arbres , f.
ten, arbres voyds. Een oude -, cue flechts Boomgaard, m. verger.
aan de cinden der takken uitloopt, un ara. Boomgaardenier,, m. jardinier, planteur,
pepinidriste.
bre couronnd et mort en time. Een -,
die door de vorst heeft geleden, un arbre Boomgaardooft, o. fruits, m. pl.
gelif: Boomen in regte rijen zetten , ali- Boomgars, yr. cravats, m.
gner des arbres ;' fig. (in de Christ. godsd.) Boomgeld , o. tolgeld, argent qu'on paie
aux barrieres , peage m.
L)e - der kennisfe des goed en deskwaads,
Parbre tie la connoissance du bleu et du Boomgewas, o.gewas van eenen boom, fruits
d'arbre , m. pl. -, boomachtig gewas ,veanal. Hij is een - van een' kerel, it est
getal qui tient de Parbre , in.
d'une fiere faille; fpr. w. De kat uit den
- kijken , regarder de quel elite vicnt le Boomgodin, yr. (in de fabelk.) boschnimf,
hamadryade , nymphe des bolt. -, Pomo.
vent. Van den hoogen - teren , depenser
inconsidesement, manger lc capital avec
na , godin des oofts, Pomone.
Hooge
boomen
vangen
veel
Boomgrendel,
m. verrou 4 one barre, tn.
les rentes.
wind , (ook: Hooge boomen worden het Boomhakker, m. degene die boomen hakt,
curse Yen den blikfcm getroffen ,) les grands
bileheron. -, zekere vogel, grimpereau,
sont le plus exposés aux coups du sort ;
bequebo, charpentier.
plies on est eleve , plus on est en butte 4 Boomhakking, yr. coupe d'arbres, f. abatla calomnie. Wanneer een — ter aarde
tis d'arbres, m.
zijgt, maakt ieder,, dat hij takken krijgt, Boomhevel, m. levier.
clans le partage d'une succession chacun Boomhof, rn. verger.
chet che son profit. Een-valt niet door of met Boomig, b. n. rijkelijk van boomen voorzien,
eenen flag , niet op den eerften flag , Parplein, e ., d'arbres. —, (van de tanden,)
eggg , zie Eggig.
bre ne tombe pas du premier coup; tout
e
fail:
y
branle
ne
tombe
pas
;
it
Boomigheid,
yr. zie Eggigheid.
ce qui
pas se decourager. Aan de vruchten kept Boomkaan , yr. bateau fait d'un arbre, canot, m.
men den —, on connoit Parbre a son
fruit. Als de — groot is, is de planter Boomkenner, m. arboriste.
dood, (boompje groot, plantertje dood,) Boomkever, ni. molenaar , hanneton. —,
on ne recueille souvent pas le fruit de
houtbolge, capricorne.
ses travaux, on s'evertue souvent pour Boomklok , y r. cloche qui annonce le mon'en laisser le profit qu'a ses heritiers.
ment que Pon ouvre on ferme la barriaZoo als de — valt, blijft hij liggen , oil
re d'un port.
l'arbre tornbera, it demeurera; it n'y a Boomknoest, ni. noeud d'arbre.
plus rien a changer aprês la mort. On. Boomknop, m. bourgeon, bouton.
de boomen willen niet verplant zijn; wan- Boomknnist , zie Booraknoest.
neer men oude bowmen verplant, fterven Boomkooper, m. acheteur d'arbres.
zij gemeenlijk , les vieilles gent meurent Boomkrekel, m. grillon d'arbre.
quand ils changent de demeure. —, van Boomkruipertje, o. zekere vogel , grimpe.
reau , tn.
eenen fchuitevoerder,, gaffe ,f. -met eenen
liaak, croc.-, van eenen wagen , Simon, Boomkweeker, m. jardinier arboriste , pi.
pinieriste.
in. -, van eene flede, arbre. - van een
rijtuig , brancard.-,van eene koets, fleche, Boomkweekerij, yr. pepiniere, culture des
f. -, aan cent cirukpers, barreau, m. -,
arbres. -, van ge6nte boomen , om, ze na.
op cent deur, barre,f. Pact tenets - fluiderhand to verplaatfen, bdtardiere.
ten (eene deur of een venfier,)bdelcr.- , Boomladder, yr. echelle double.
aan den weefstoci,dOchargeoir, ensouple, Boomloof, 0. feu:Wage , m. feuilles, f. pl.
ensubie , vs. -, van eene haven, burro Boomluis , yr. puceron , tn.
de port, porte d'un port, f. -, dwars. Boomraaker,, m. cella qui fait des barres,
etc,, zie Boom.
boom , waaraan bij fingers een geflagt beesc
L5
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Boommarkt, y r. marchd aux arbres, tn. I dans la mar. Honger maakt raauwe boos
Boommeester, zie Boomfluiter.
nen zoet, zie Honger. Zie ook Klimboon,
Boommeter, in. dendrometre.
Snijboon, Stamboon, enz.
Boommos, 0. mousse d'arbres, f.
Boonenakker, m, champ semi de fives.
Boommusch, yr. moineau 64 passereau qui Boonenboom , m. (in Amerika ,) fevier.
niche dans les arbres, m.
Boonenhalm, m. ftoppel, eteule de fives , f.
Boomnimf, zie Boowgodin.
Boonenkruid, o. sarriette, f.
Boomnoot, yr. noix qui croft sur tin at.• Boonenmeel, o. farine de fetes, f.
bre, noix.
Boonenrank , y r. zie Boonenhalm.
Boomolie, yr. olijfolie, huile d'olives.
Boonenfchil , yr. gousse ou dcosse de fives.
Boomooft, o. fruits d'arbres, tn. pl.
Boonenflaak , Boonenftok , in. ichalas , m.
Boompaal, m. paal bij een jong boompje,
came , f. ; fpr. w. Hij houdt zich als een
tuteur.
—, il se tient trop droit ; il n'a rien de
Boompalm , in. palmboom, palmier.
libre, de degage dans sa taille; il est
Boompikker, m. zie Boomkruipertje.
tout d'une venue; 11 est tout d'une piece.
Boompje , o. arbrisseau, arbaste, on.
Boonenitroo, o. paille de fives; fig. Hij is
d'ar.
Boomplanter, Boompoter, in. planteur.
zoo grof als —, il est extrement grossier ;
bres.
il a ell 4 l'ecole des charretiers.
Boomrijk, b. n. abondant, e, en arbres, Boonenveld , o. zie Boonenakker.
plein, e, d'arbres.
Boonhalm 9 zie Boonenhalm.
Boomfap, o. she (des arbres), f.
Boonkruid, zie doonenkruid.
Boomfchaduw, yr. umbrage d'arbres, on.
Boonmeel, zie Boonenmeel.
Boomfchender, in. celui qui endommage les Boonrank , zie Boonenrank.
arbres.
Boonfchil, zie Boonenfchil.
Boomfchenderij, yr. don:ft:age fait aux ar- Boonftaak, zie Boonenftaak.
bres, tn.
Boonftok, zie Boonenflok.
Boomfchimmel, in. moisture des arbres, f. Boonfiroo, zie Boonenftroo.
Boomfchip , o. bateau fait d'un arbre, m. Boontje, o. verkl. w. fiverole,f. Gefplkkeld
BoomIchool , zie Boomkweekerij.
—, fasdole, f.; fpr. w. — komt om zijn
Boomfchuit, yr. canot.
loontje, a present il en souffert.
Boomflak , yr. zonder huisje, 'imam, tn. Boonveld , 0. zie Boonenakker.
ou limace ,f1 limas, m. qui vit sur les Boor, yr. vilebrequin, percoir, foret, tn.
arbres. —, met een huisje, escargot , on.
Groote — der wagenmakers, waarmede zij
beginners een gat to boren, fchulp- of fteek.
Boomfluiper, zie Boomkrniper.
BoomfIang, yr. serpent qui vit sur les arboor, amercoir , tn. — der pompenmakers ,
bres , m.
rouanne, f. Groote —, (avegaar), sane.
Boomfluiter, in. garde-barriere d'un port.
re, f. zie ook de zamengeft. Drilboor, Trepaneerboor, Aardboor,, enz.
— van eene haven , havenfluiter , bacleur.
Board, m. uiterfte kant van eenig ding, rand,
Boomfuoeijen, vr. zie Boomfnoeijing.
13oomfnoeijer, m. celui qui emonde on ébord, m. De — van een glas, le bord
d'un verre. Tot den — toe vol, zie Boor.
branche les arbres, tailleur d'arbres.
Boomfnoeijing, o. taille des arbres, f. Deze
devol. —, oever,, bords, vs. pl. rivage,
trainman verftaat de — wet, cet jardinier
m. rive , f: —, zoom, rand , bordure , f.
—, aan een leeed, rebord,m.—,o. rand van
entend bien la taille des arbres.
een fcliip, bord, m. Aan — gaan, alter
Boomftam , m. tronc. —, onderftam van eea bord , se mettre a bord , s'embarquer.
nen boom , souche, f.
Aan — klampen, alter a l'abordage. Over
Boomfter, yr. celle qui gage.
— werpen , jeter a la men. Aan — neBoomfterk, b. n. tras-fort, e, robuste, vimen , prendre sur son bord. Aan — hebgoureux , Buse.
Booraftronk , m. tronc d'un arbre dont on a
ben , avoir sun son bard. Aan — komen,
venir a bond; fig. Gij moot mij daarmede
coupe les branches.
niet aan — komen, it ne faut pas me parBoomswijze , bijw. en forme d'arbres.
ler de cela ; tie me parlez pas de cela ,
Boomtak , no. branche d'arbre, f. ranseau
je n'en feral rien. Daar is veel over —.
d'arbre, on.
il y a beaucoup de perdu. Aan hooger —
Boomvalk , in. hobereau.
ziin , etre a son aise. Zich aan hooger— houBoom yaren , yr. fougere , f. polypade ,
m.
den , choisir le parti le plus stir ou le
plus avantageux. Over — raken, etre deBoomveil, o. tegenft. van aardveil, lierre
possedd d'une charge , etre dernis.
(qui rompe autour les arbres).
Boorden , b. w. (ik boordde, heb geboord),
Boomvrucht , yr. fruit d'arbre, m.
met een boordfel beleggen ,galonner,,borBoomwachter, m. zie Boomiluiter.
der , garnir.
Boomwagen, m. handwagen , camien.
Boomwas, 0. emplatre d'ente , f.
Boorder,, m. celui qui galonne , zie BoorBoomwol, yr. kacoen , coton, m.
den.
Boordevol, b. n. rempli jusqu'au bond.
Booinwollen, b. n. de coton.
Boordevolletje,
o. glas tot aan den boord ge.
Boomwollenboom , m. cotonnier.
vuld , rouge-bord, m. lien — drinken, boiBoomworm , m. ver qui rouge les arbres.
Boomwortel, in, racine d'arbre, f.
re, fairs un rouge--bord ; of liever en
misfchien beter : boire a rouge bond.
Boomzetter, zie Boomplanter.
Boordlint, o. boordfel, galon, ruban a bor.
Boomzijde, y r. zie Bombazijn.
der, m.
Boomzwam, vr. agaric , m.
Boon, yr. Coo) fete. Groote —, zie Boeren- Boordfel, 0. galon , tn.
boon. Boonen doppen, ecosser des fives; Boordtter, yr. celle qui galonne , etc. zie
Boorden.
fig. In de boonen zijn, se :romper, etre
dans rembarras, 'etre embarrasse , e; Boorijzer, 0. fer a percer,perpoir, In. .
fpr. w. Dat is zoo veel als eene — in den Boorfchaaf, y r. zekere groote ichaaf, gu t llaume , m. Breede —, fueilleret, vs. Zie
brouwketel, c' est corneae MA geutte d'eau
ter.
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verder de met Doorfehaaf zameng. woorden, Borax , in. een oorfpronkelijk gom, delfzout
ais : Zoetboorfchaaf, enz.
of zout van onbekenden oorfprong , borax.
Boorts , vr, zekere ziekte, overloop van gal, Boraxzuur, o. (bij de chim.) aside boraci.
debord , degorgement ou epanchement de
que. Met — gemengd, borate, e.
bile , m.
Bard, o. zeker ftevig en min of meer plat
lancette.
Boorvlijm , yr.
gereedfchap, inzond. het tafelgereedfchap,
Boos, b. n. (oo) kwaad, flecht, mechant , e.
waarvan men eet, ook: tafelbord, assiet..
Len booze weg, un merchant chemist, tin
te , f. Een zilveren, porceleinen, tinnen
chemin fdcheux,penible, mal -aird. De
—, une assiette d'argent , de porcelaiwereld wordt van dag tot dag boozer, le
lie , d'itain. Een — van aardewerk, Een
monde empire de jour en four. Eene boogarden — , une assiette de faience. Een
itapel Borden, one pille d'assiettes. Bea
ze wag, une michante la:ague. Het was
je
n'y
ai
pas
entenzoo — niet gemeend,
diep —, (foepbord,) une assiette crease
du malice. —, toornig, fdche , e. — worou potagere. (eef ens fchoone borden,
den, se fdcher , entrer en colere , se metdonnez-nous des assiettes blanches. (AANM.
tre en colere. Op iemand — worden , se
Het ond. woord assiet bereft de beceekenis
feicher contre q. q. Zich — houden, faiNan kleinen fchotel, en beet dan plat, w.
re semblant d'être en colere. lemand —
Een asfiet groenten, un plat de legumes.)
maken, father ou irriter q. q., le met—, tot andere einden , als : Een houten —,
tre on colere. —, geneigd om kwaad te
plateau de bois ; (om vleesch op te fnijden,) fnijbord, tranchoir, tailloir. De bora
doen , malin, maligne. 1)e booze geest ,
(ook enkel: De booze, de duivelOresprit
den van een boek, les cartons d'un livre,
Booze
gedachten
,
des
mann, le malin.
es. pl. ; fig. Een — voor het hoofd hebben,
avoir on front d'airain; zie ook de zapensees malignes. —, bijw. zie Booslijk 1
Boosaardig, b. n. boos, kwaad of onheil bemengeft. : Schenkbord, Uithangbord, Dam.
rokkenende van card, malin, igne , mebard, Schaakbord , Seboolbord; —, inzond.
chant , e, malicieux, euse , matfaisant,
triktrakbord , trictrac , tablier de trictrac. In het — fpelen, jouer au trictrac,.
e. Eene boosaardige vreugde , une joie
—, herd, enkel gebr. in: Te borde komen,
maligne. Eene boosaardige koorts, une
Eene
boosaardige
vrouw,
fievre maligne.
(voor den dag komen,) paroitre.
une merchant° femme. Eene boosaardige Bord, o. zekere ziekte, zie Boorts.
tong, une michante langue. Een —mensch, Bordeel, a. (ee) hoerhuis, lieu de Mau..
un homme malicieux. —, bijw. maligne- che , bordel , m. AANM. Het Nederd. Borrnent , malicieusement.
deel is eene befchaafde uitdrukk. voor hoerBoosaardigheid, vr. mechancete , maligniti ,
huis: in het Fransch wordt Bordel in geemalfaisance.
ne befchaafde gezelfchappen gehoord.
Boosaardiglijk , zie Boosaardig, bijw.
Bordeelbrok, m, hoerenlooper, paillard,pa.
Boosdoener, ni. malfaiteur. De boosdoetarsier, 'often.
ners moeten gettraft worden , il fan: punir Bordeelho2r, yr. putain de bordel , pail*
les malfaiteurs.
larde , prostituee, satin.
Boosdoenfter, y r. femme malfaisante.
Bordeelhouder, m. hoerenwaard, maitre de
Booshartig, zie Boosaar4ig.
bordel , maquereau.
Booshartigheid, zie Boosaardigheid.
Bordeelhouding , yr. action de tenir un bor.
Boeshartiglijk, zie ioosaardiglijk.
del.
Boosheid , y r. fleclugezindhcid , michance- Bordeelhoudfter, yr. hoerenwaardin, maitre:.
te, malice. \vie heeft immer van zulk
se de horde! , maquerelle.
eene — gehoord? qui a jamais entendu Bordeelfpraak, yr. voile taal, obsceniti,f.pl.
parler d'une pareille mechanceti? De — Bordeeltaal, y r. obscenites, f. pl.
(verdorvenbeid,) der eeuw, la depravi- Bordes, o. hooge ftoep, person, ns. —, runa du siecle. —, gramfchap , colere. Zij- plaats op eene trap, palier, in.
ne — was fchielijk voorbib sa colere holt Bordig, b. n, ftijf, roide,dure. Dat papier,
bienat passee.
dat linnen is te —, ce papier , ce hinge, est
Booslijk, bijw. mechamment , malicieuxtrop roide , n'est pas asset souple.
:Bent.
Bordigheid, y r. roideur.
Booswicht, m. scelerat , homme scelerat , Bordpapier, o. thjfpapier, carton, tn.
pendard. Hij is een--, c'est un scelerat. Bordpapieren , bijw. de carton.— doos, boite
Boot , yr. (oo) zeker klein vaartuig , nacelde carton, f. carton, m.
le ,f. bateau , carrot , esqui f, In. barque , Borduren, b. w. (ik bordnurde, heb geborchaloupe,f.; fpr. w. Eerst in de —, keur
duurd), met goud, zijde, enz. thicken,
van riemen , (die eerst komt, die maalt
broder.
earat,) le premier venu a l'avansage du Borduren, o. broderie, f.
zeker
halsfieraad,
pendeloque
choix. —,
Borduurder, in. brodeur.
ou rose tie diamants quo les dames por- Borduurraam , o. metier 4 broder , tn.
tent a leur collier.
Borduurfel, o. broderie , f.
Bootje, o. (verkl. woord van Boot ,) petite Borcluurfter,, yr. brodeuse.
chaloupe, escaude, f.
Bordnurwerk , o. zie Borduurfel.
Bootsgezel, m. matelot ,marinier.
Borduurwerker, zie Borduurder.
Bootshaak, in. gaffe, f. croc , harpin , m.
Borduurwerkfler, zie Borduurfter.
Bootsman , m. contre.maitre, second mar. Boren ,- b. w. (ik boorde , heb geboord), door
tre , bosseman.
drukken en draaijen uithollen, inzond. met
Bootsmansmaat , m. sous•bosseman.
een werktuig, boor genaamd, forer, per.
Bootstouw, o. corde du bateau , f.
cer. Eenen fleutel —, forer une clef: Den
Bootsvolk, o. equipage, m. matelots, na.pl.
loop van tenen thaphaan —, forer le canon
Booze, in. zie op Bow.
d'un fusil. Een kanon —, aleser on eaBoraadje , vr. (zekere plant,)bernaadje,bour .
non. Een gat in eene plank —, percer ate
rache.
trouer one planche. De herfenpan — ,
Born, o. zekere itof, borat, in.
trópancr ; fig. E'en fchip in den grund —,
(fchie-
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(fchieten ,) cooler a fond un Vaisseau ;
van hier: Zich in den grond , (zich arm
waken ,) se ruiner ; (in den gemeenz. fpr.
tr.) Iemand een gat door den neus
frustter q, q adroitement de ces espdrances , tui passer la plume par le bec,
duper fieement q.
Iemand lets door den
neus
prendre subtilement q. ch. a q.
q., le supplanter. o. w. (met Zijn)
als : Door een vijandelijk bataljon heen — ,
percer en bataillon ennemi.
Borg , m. iemand , die voor de Cchuld van eenen
anderen initaat , caution , f. repondant , garant pleige. (bij het geregtsh.) fiddjussear. Voor iemand— blijven, dire on demeurer caution pour q q., cautionner.—worden, se rendre caution.. — flellen , don.
ftellen voor jets, ietier caution. Zich
mand, se rendre caution de q. q., de q.
voor , j'en suis caution,
ch. 1k ben er
je vous en suis caution. je servirai de
caution. —, crediet, als : Iets te
k00%
pen, acheter q. ch. a credit.
Borg, verl. t. zie Bergen.
Borgen, b. w. (ik borgde , heb geborgd), aan
Iemand, faire credit ti q. q. —, op goed
vertrouwen verkoopen , vendre a credit,
—, op goed vertrouwen koopen, acheter
credit ; fpr. w. baart zorgen , (Die borg
blijft, geeft den fleutel van zijn goed,) qui
rdpond, pate. Men wil niet meer — le
credit est mart. — is geen kwijtfchelden,
ce qui est diffOrd, n'est pas perdu.
Borger, m. celui qui vend ou achete a credit.
Borgfteller, m. celui qui donne caution.
Borgftelling, vr. borgtogtgeving, cautionnage, ns. —, vrijwaring , garantie.
Borgtogt, m. cautionnement, m. caution,
(bij het geregtsh.) fiddjussion, f. Under— ontflagen worden , doe ilargi, e,
la caution d'un autre.
Borgtogtelijk, b. n. a la caution de q. q.
Borkan, o. zekere flof, bourcan, ns.
Born, zie Bron.
]3orneren, o. w. (ik borneerde , heb geborneerd), opborrelen , bouillonner.
Borneren. b. w. (ik borneerde , heb geborneerd), (ond.woord van het Fr. borner;)
beperken fig. Hij moet zich zeer , (zijne
uitgaven inkrimpen), it est oblige de se
resserrer beaucoup.
Bornput , m. puits.
Bornwater, o. eau de source, f.
]sorrel, m. bobbel, waterbel, bouteille, f.
bouillon, tn.; zie Bel, ill de 2. beteek. —,
teug fterken drank , goutte, f. (in den gem.
fpreektr.) rogomme. Een' — drinken, nemen , borrelen , prendre une goutte•
Borrelen , o. w. (ik borrelde,
geborreld),
opborrelen , opwellen , bouillonner, sour.
dre (comrne l'eau d'une source,). eenen borrel drinken, prendre vise goutte.
ook : (braaf drinken ,) Zij zitten den ganils boivent touts la jour•
fchen dag te
née.
Borrelflesch, yr. bouteille a genievre ou a
eau de vie.
Borreling, yr. opborreling , bouillonnement,m.
Borst , y r. dierlijk ligchaamsgedeelte van den
hats tot bet middeirif, het hart en de long
bevattende , poitrine , f. Eene breede
, une poitrine large. tene fmalle —,
une poitrine etroite. De — bloot hebben, avoir la poitrine decouverte ; (bij
vronwen ,) avoir le Sell; decouvert,
Zich op de — Haan se frapper ou se bat-
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tre la poitrine, Eenen vriend aan de —
drukken , embrasser un ami; fig. Met de
— op lets vallen, Zich met tie — op lets
toeleggen, s'appliquer avec ardour a q.
ch. De — hoog zetten, se mettre sur son
quanta moi. Hi) doet dat tegen de —, it le
fait a contre-coeur. Die raadgeving Hoot
mij tegen de —, je repu gne a cot avis. —,
voor: de longen , poitrine. Het op de —
hebben, avoir mal a la poitrine, e' tre ma.
lade de la poitrine, avoir la poitrine affectee. Zwak, clerk van — zijn , avoir la poitrine foible, bonne. Hij heeft eene flechte
est affecte de la poitrine; fig. Helder
(Dapper) nit de — fpreken, Duffer, (joffer)
uit de — fpreken , zie Duffer. bepaaldelijk , vleezige hoogte , bij vrouwen, aan
elke zijde der borst, sein, then, m mammelle, f. d'une femme. Slappe en bangentle borften , tat-asses, f. (AANM. Teton
words meest gebruikt, wanneer de borst bijzonder als het tot zogen gefchikte gedeelm
te words aangemerkt. Sein heeft ook de
beteekenis van : beide borften. De borften
eerier vrouw, le sein d'une femme.) Men
heeft haar eerst de regter- , en daarna tie linker borst afgezet, on lui a coupe d'abord le
sein dreit, ensuite le sein gauche. Vrouw
die groote , aware borften heeft , femme
tnamelue. De moeder geeft het kind de —,
la mere donne le tit-on a !'enfant. Een
kind dat nog aan de — is , (dat nog zuigt ,) un
enfant qui est encore au teton ; a la mamelle, qui allaite encore.—, bij uitbreiding
dat gedeelte van het gewaad, dat de borst bedekt , sein, m, Hij flak den brief in zijne
it mit la lettre dans son sein. —,
van een kalf, kalfsborst , van een fehaap ,
la poitrine de veau, d'un mouton. —, van
een veldhoen , van een' faizant of ander gevogelte, l'estomac , nz. d'une perdrix. De
— van een' kapoen , le blanc d'un capon.
De — van een paard , le poitrail d'un cheval. Dit paard heeft eene fchoone ce
cheval a un beau poitrail. De — van een
m. jongman,
pert, la hampe d'un cerf.
met de nevenbeteekcnis van frisch, gezond,
moedig, Hij was een — van
vijftien jaar, c'etoit un gaillard un gar..
con de quinze ans.
Borstader,, vr. bloedader in de borst, veins
ou artere tnammaire. flagader in de
borst , veins thorachique.
Borstbalfem ,
baume pectoral.
Borstbeeld, o. butte, (in de wapenfchildk.)
bus, m.
Borstbeen , o. fleutelbeen, os de la poitrine,
(in de ontleedk.) clavicule, sternum, m.
(latijnsch woord). Het benedenfte gedeelte van het —, brechet. Tot het — behoorend.e , (in de ontleedk.) sternal, e. De
ribben van het — les cStes sternales.
Tot bet — en de ribben behoorende , sterno-costal , e. De driehoekige fpieren van
het , les muscles sterno-costaux.
Borstbezie, vr. zekere vrucht , jujube.
jujubier,, ziziphe.
Borstbezinboom,
Borstboom, tn. aan een weefgetouw, encouloir.
Borstdrankje, o. decoction pectorals.
Borftel , yr. rughaar van een varken, soles ,f.pl.
een daarvan gemaakte fchuide cochon.
jer,2 brosse ,f. vergettes , ipeussettes
Gij moet lien mantel eerie ftreek drie vier
met den — geven , it faut donner trois oft
quatre coups de vergettes 4 ce manteau.
ft;hoenboritel acrottoire, f.
Bor.
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Borftelacbtig ,Ttb. n. qui a des soles, hanis-1 Bosch , o. woud , Lois, foret, tn. --met
I hoogftammige, opgaande boomen, futaie,f.
se, e.
Borfteldraad , m. fchoenmakers draad, waaraan Boschaadje, 0. bocage , bosquet, m.
li.
Boschachtig, b. n. plein, e, ou rempli , 8,
eene borflel bevestigd is , pikdraad ,
de bois ou de forits.
gneul.
Borftelen, b. w. (ik borftelde, heb gebor- Boschbes, yr. blaauwbes, airelle , bale sau 4
vage.
field), met eene borftel reinigen , vergeBosclibewaarder,, in. garde-bois, garde-foter, brosser.
ret.
Borlieler, m. celui qui brosse , vergette.
Borfteling, vr. action de brosser ,devergeter.. I Boschbewoner, m. habitant des bait ou des
forits.
Borfteliter,, yr cells qui brosse , vergette.
Boschbewoonster, yr. habitante des bois ou
Boritelmaicer, m. brossier , vergettier.
des forets.
Boriteimakerswinkel , in. boutique de brossier,
Boschbezie , zie Boschbes.
de vergettier, f.
yr. raisin souvage, tn.
Boschdruif,
boutique
de
brosses.
Borftelwinkel, m.
Boschduif, yr. pigeon rainier, pigeon sauBorst 2 ezwel, o. empyeme , f.
vage, tn.
Borstharnas, o. cuirasse, armure de poitrine, f. corselet , m. — van een paard, bar.. Boschgod, m. (in de fabelk.) sylvan, fan.
ne , satyre.
de , f.
Borstjuweel, o. pendeloque de diamants, f. Boschgodin, yr. (in de fabelk.) nymphe des
bois. —, (zekere plant) dryades
zie Boot.
Borstklier, yr. glands pectorale. —, zweze- Boschgeregt, o. gruerie. —, houtvesterfchap,
grairie , f.
rik der kalveren, fagone ou fagoue , f.
Boschhakker,, m. b ilcheron.
Borstklierader,, y r. veine thymique.
Boschhen,
yr gelinotte des bolt.
Borstkoekjes , 0. meerv, tablettes bechiques ,
Boschleenleer,, in. gruyer.
tablettes de pandaleon, f. pl.
Borstkwaal, yr. mal de poitrine , in. malt'. Boschloof, o. feuillage des bois, tn.
Boschmeester,, in. garde.for et. Opperfte—,
die pulmonaire.
gruyer.
rorstlap, m. borstbekleeding, piece d'estomac , f'. —, (in de Isra0. gefch. der boo. Boschnimf, yr. zie Boscbgodin.
gepr.) pectoral, rational, Purim et thum. Boschregt, o gruerie, grairie , fi
ma du grand pontife. —, van een' feherm- Boschflang, yr. couleuvre.
Boschveller, M. abatteur de bois.
meester,, plastron, m.
Borstmiddel, o. remade pectoral , expecto . Boschwachter, m. forestier, garde-foret.
Blsfen , b. w. (ik boste, heb gebost), zie
rant, bechique, tn.
bpbosfen.
Borstpillen , vn. meerv. pillules pectorales ,
Bot , yr zeker plat vischje , plie ; fig. — vanf. pl.
gen , een botje vangen . (zijn oogrnerk niet
Borstplaat, yr. zeker wapentuig, devant d'ubereiken,) etre frustre en ou dans son atne cuirasse , tn. —, zie Borstkoekjes.
tente ; donner du nez en terre ; man.
Borstpoeder,, vr. poudre pe,torale.
quer son coup ; se casser le nez; sortir
Borstriem , m. poitrail.
Borstrok, m. (zonder inonwen,) bemdrok ,
bredouille; trouver buisson creux. De —
vergallen , zie Vergallen. Een botje (duif..
gilet , tn. —, (met mouwen ,) camisole, f
je) zonder gal, zie Gal.
Borstrokje, 0. herndrokje , brassieres, f. pl.
Borstfpier, yr. (in de ontleedk.) dentele , Bot , yr. uitfpruitfel, fcheut der boomen,
bourgeon, bouton, m, —, van bier: —, O.
muscle pectoral , m.
ruimte fcheut, (fcheepsw.) van een touw,
Borstftuk, 0. inzond. van een rand, pitri.,
tunes' de cable, Dat touw beeit Been
ne , f. —, van een hams, devant d'une
— genoeg, cette corde est trop undue.
cuirasse, tn. —, der fchermmeesters, zie
Een' kabel — vieren, filer du cable. —
Borstlap.
korten , virer sur le cable ; fig. Iemand
Borstfuiker , yr. gerftefuiker, sucre d'orge,m.
vieren, abandonner q. q. a sa propre vozie Kandijfuiker.
lontd ; lui ldcher la bride , lui mettre la
Borstvinnen, vr. meerv. nageoires pectorabride sur le con, lui donner trop do liles.
berte.
Borstvlies, o. ribbevel, plavre , f.
Bot, 0. been, knook, os, tn.
Borstvormig, b. n. mammiforme.
Borstwapen , o. armure de poitrine, f.
Bot , b... n. flomp , imousse , e. Een— mes, un
couteau emousse; fig. lomp, dam, lourd,
Borstwering, yr. (in de vestingbouwk.)parae, stupide, grossier, ere. Hij is — van
yet, m. —, tusfchen twee fchietgaten , meraan
een
vender,
appal , tn.
ion, tn. —,
geest, it a l'esprit lourd. —, bijw. op
eene lompe wijze , ' lourdement , grosBorstzuivering, vr. anacarthase.
sierement , creiment. Gij heht hem dat
Borstzweer,vr.abces au sein des femmes, m,
al te — gezegd, vous lui avez dit cela
Bos, m. bondel , botte , f. Een — hooi ,
crop criltnent ; van that: Bot uit, Bot.
itroo, taken, zwavelftokken , asperfies. felderij , pennen , enz. , une botte de foin ,
vveg , zie die woorden. — , verder:. plotfeling, als : Hij flapte met groote fchre.
de paille, d'échalat, d'allumettes, de cd.
den , maar bleef — than, it marchoit ix
Uri, de plumes, etc. Een — fleutels, un
trousseau de clefs. Een — Naar, une toufgrands pas ,mais it s'arreta tout-a-coup.
(ook: Op een —, als : Op een — ftilfe de cJseveux. — pluimen, (vederbos ,)
zwijgen, se taire tous-el . couP). —, voorts:
panache , f. Een —uijen , une glans d'oigeheel en al, als : — ftil zwijgen, garder
gnaw. Een — bout, un fagot, cotret,m.
un morne silence.
Een — itokvisch, une poignie de stokfiche.
Een — wthigaardfiaken , charnier. Een — Botanic , vr. (ond. w.) botanic ; zie Kruid.
kunde, Plantkunde.
(in de kruidk.) korenaren, bloemen, enz.,
panicule. — kreupelhout, une falourde ; Botboer,, m. celui qui vend des plies.
Boter yr. het door middel van karnen verdikzie verder Bundel en Honda.
te, vettige der inclk , beurre , in. ; fpr. w.
Bos, zie Bus.
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bij de visch geven, (geld bij de waar ,) Botervlieg, yr. espece de papillon.
payer argent comptant, argent sec, ar. Botervloot, vs. Botervlootje. o. (waarin men
gent sans corde. bij de viscid (geld of
boter doet,) tinette ou tined beurre,
Been goed 0 point d'argent , point de
(waarin borer is ,) tinette ou tine de beurre.
Suisses. Dat is — aan de galg gefmeerd
Botervrouw, vr. beurriere.
c'est titer sa poudre aux moineaux. Als Boterwaag, yr. lieu public oi Pon pese le
de kok en de bottelier kijven , weer men waar
beurre, ns.
de — zie Kok. ‘Vanneer hij geld Boterwijf, o. zie Botervrouw.
heeft, braadt hit er ook de — uk, (dan Botheid , vr. dtat de ce qui est ensoussd,rn.
maakt hij goede her,) quand it a de ParDe — van het mes was oorzaak , dat ik
gent, it fait floras. —, bij uitbreiding ,
in de hand fneedt ,fe me coupois la main A
benaming vsn onderfcheidene bereidfelen der
cause de ce que le couteau itoit dmous..
fcheik., door derzelver dikte en fmerigheid
se; fig. domheid, ignorance , stupiditd
aan boter nice ongelijk , beurre , (in de nieulourdise.
were taal der fcheikundigen ,) muriate stp. Botje , o. verkl. zie Bor. —, (in Vriesland ,)
blind , — van fpiesglas, beurre a'an•
de waarde van twee en eenen halves cent , la
timoine, muriate d'antimoine sublime.
valour de deux cents et demi de Hollanmuriate detain sublime.
—vanti,
de ; fig. — bij betalen , payer chacun
Boterachti g , b. n. (in degeneesk.) butireux ,
son dcot, sa part, 4 frais communs. Een
euse. Net — gedeelte der melk, la partie
botje-bij-boties - maaltijd , (gemeenfchappebutireuse du lait.
lipte maaltijd,) un pique-nique.
Boterachtigheid, vr. qualitd butireuse.
Botmuil, Botoor, m. lourdaud , ignorant,
Boterbeestje, o. espace de sucrerie, de pam.
yr. femme ignorance.
ti cserie au beurre.
Bots, yr. Boot, choc, m. Hij kreeg eene
Boterbloem, yr. zekere gele veldbloem, basgeduchte
recut un terrible coup.
sinet, souchet d'eau, vs.
Botlen , b. en o, w. (fir bottle, heb gebotst) ,
Boterboer, m. beurrier.
tegen iets aanflooten , chequer , licurter,
Boterboerin , yr. beurriare.
rudement.
Boterboor, vr. werktuig der boterkoopers, Boding, yr. het botfen choc, heart , tn. De —
waarmede zij onderzoeken , of de boter on.
van twee fehepen , le choc de deux navires ;
der en boven in het vat de zelfde is, percefig. De — van gevoelens, van belangen ,
beurre , m. sonde, f.
le choc d'opinions, d'interets.
Boterbroodje,o.petit gdteau au beurre ,m. Botstouw,, o. corde attaclide a uneautre ,f.
—makes,
pate
au
beurre,
f.
Boterdeeg , 0.
yr. fiesch , bouteille, f.
Bottel,
zie RO•
feuilleter la pdte. Zeker bladerig — feu: 1.
zebotrel.
Gebak van—, g t e au feu i 1 leN. Bottelarij, yr. provifiekamer, ddpense , sonsletage ,
Boterdoos, vr. bone au beurre.
melerie.
Boteren, o. w. (ik botercle, heb geboterd), Bottelbier, 0, blare en bouteilles, f.
boter waken, faire le beurre. De vrouw Bottelen, b. w. (ik bottelde heb gebotteld)
moet nog —, la femme dolt encore faire
op bottels tappet?, mettre en bouteilles.
le beurre. —, tot boter worden , s'dpassWanneer zulien wij het bier —? quand estser au point de devenir beurre. Ala men
ce quo nous tnettrons la bihre en bouteil•
fuiker in de karn (Loa , wil de melk (room)
les?
o. w. (met Hebben) van bier,
fchuimen, &timer , mousser.
niet , en jetant du lucre dans la baratte, la creme no s'dpaissit pas; fig. Botrelhuis, o. maison at Pon vend de la
Dat zal niet — , cela ne reassira pas. —,
blare en bouteilles, f.
Bottelier , m. opzigter over den drank in een
b. w. met boter beitrijken, beurrer.
j'ai
beurre
les
heb de broodjes geboterd,
huishouden , keldermeester,, sommelier, -in een klooster, cellerier , (op een fchip,
petits pains.
Botergebak, o. patisserie au beurre , f. ,
fchaftmeester,) depensier, maitre-valet ;
op eene galei, barillar ou barillard);
poffertje, poupelin, m.
beurgeboterde
fnede
broods,
yr.
fpreekw. fills de kok en de — kijven, weer
Boterham,
rde ,tartine.
men w.-ar de borer blijft, zie Kok.
Boternuis, o. maison at Pon vend du beur- Bottelier:maat, us. op fchepen, garcon du
maitre-valet, aide depencier.
re, f.
Bottelierfchap , o. keldermeesterfchap , semBoterkern, yr. baratte.
gdteau au beurre, tn. dariotnellerie, f. in een klooster, caldrie ,
Boterkoek ,
Botrelroos , yr. zekere roos, rosa villosa.
le, f.
m,
beurrier,
marchand
de
Botten, o. w. (ik botte, heb gebot), nit.
Boterkooper,
fpruiten , bourgeonner,,boutonner. De boobeurre.
men beginnen te —, les arbres cowmenBoterkoopfter, yr. beurrière marchande de
cent d bourgeonner.
beurre.
craquelin au beurre.
Botterik , zie Botmuil.
Boterkrakeling,
Boterkramer,, m. beurrier, marchand tie Botuit, Borweg, bijw. de but en blanc,ron..
dement , nettement, tout uniment , sans
beurre, qui vend en detail.
management.
Botermarkt, vr. marehd au beurre ,m.
Botermelk, yr. karnemelk, lait de beurre, Boud, b. n. ftout,hardi,e, efironti e.
bijw. hardiment, effrontdment.
babeure , babeurre , ns.
Bouffante, yr. (ond. w.) zeker kleedingituk
Boterpeer, yr. beurre , m.
ter verwarmingom den pals voor heeren ea
Boterpot, m. pot a beurre.
dames, bouffante.
Boterfaus vr..fauce blanche.
Boterfchotel, m. plat a mettre du beurre. B out, in. ijzeren nagel , boulon, tn. cheville
spatule
de
pot
4
de
fer , f. Dikke ijzeren — zonder kop ,
Boterfpaan, m. cuiller ou
goujon, vs. IJzeren— of pen om de fcbroef
beurre, truelle 4 beurre, f.
eener pers om te draaijen, taranche ,f.—,
Botertand, m. fnijtand, dent incisive ,f.
(fcheepsw.) waar een oog (ring) aan is,
Boterton, yr. Botervat , o. tonneau 4 bear.
m. chevtlle d oeillet,f.— met eene fpil ,
re, m.
bon.
1 74

II 0U
U

Benton a clavette. Zie verder de met Bout
zatneugeflelde woorden, als: Betingbout ,
Klerkbouc, Kopbout, enz. ; fpr. w. Den
- op den kop, op het hoofd krijgen , (zijne vermeende aanfpraak op lets verijdeld
zien ,) perdre son proces , passer mal
son temps, etre deboutd, Hij ging bij
den overlie klagen, maar hij heeft den op den 'cop gekregen, it est and se plain.
dre au colonel, mais it a perdu son pro.
ces ; it a ma! passé son temps; it a
trouve Cook : cherche) chape-chette ; it en
est sorti breclouille.-, voor of achterkwartier, als: van een fchaap, fchapenbout, gigot de mouton. — van een lam , quartier
d'agneau , m. iclanche , f: -, van gevogelte , (ook : Bourje , o.) aile ou croisse,
f:; fig. Op de bouten komen , (voor den
dag komen ,) paroitre , se remuer. Wea.
der op de bouten komen , (van eene ziekte herflellen,) revenir d'une maladie. Iemand in de bouten vatten of pakken, (omhelzen,) embrasser q. q.
Bout, In. (in fommige fireken,) eendvogel ,
canard.
Boutje, o. als vleiwoord, men ponies, ma
poulette , ma chire.
Boutje, o. verkl. w. zie Bout. Boutje, o.
harde fchrijfpen, uit de punt van de vlerk
eener gans, enz., bout d'aile, (boudelle)
aileron, M.
Bouttang, yr. (bij de fmeden,) tenailles a
boulon, f. pl.
Boutkogel, m. (in het krijgswezen,) boulet
ram e,
Bouw , m. het bouwen, bdtisse, c , nstruction. f. Men heeft den - van dat huis aan
den nieuwen bouwmeester opgedragen , on
a chargé le nouvel architecte de la bd.
tisse de certe maison. —, maakfel, structure , f. De ontleedkunde doer ons den van het menfche l ijke ligchaam kennen, ['anatomic nous fait connoitre la structure
du corps humain. Zie ook de zamengeft.
woorden, Akkerbouw , Landbouw,, 1 em.
pelbouw , Torenbouw,, Scheepsbouw,, enz.
Bouwen , b. w. (ik bouwde, heb gebouwd):,
bebouwen , vruchtbaar maken , cultiver ,labourer. Het veld of land —, (ploegen ,)
cultiver, labourer la terre; fig. Zee - ,
courir ou battre la mer, naviguer. -,
Itichten , batir, Bever. Huizen -, batir
ou elever des maisons. Schepen -, construire des vaisseaux. Eenen tempel of
een paleis -, edifier un temple on unpalais. Dat is duurzaam gebouwd, cela est
solidement construit. Zich arm -, se ruiner en batissant. Hij is een gram liefhebber van -, c'est un grand bdtisseur;
fpreekw. Kasteelen in de lucht -, bdtir
des chateaux en Espagne; fig. Op eenen
vasten grond -, etre bien assure de son
fait, etre bien assure de la riussite de
ce qu'on entreprend , titre bien assure de
son baton. Op iemand - , se reposer sur
q. q.; compter sur q. q.; faire fond sur
q. q. Ziju geluk op iemands ondergang - ,
youloir bdtir sa fortune sur la ruine de
q. q. Op eenen zandgrond ---., se confer
trop legerement.
Bouwer , in. laboureur , cultivateur. -,
fondateur. Zie de zamengeftelde woorden
Lanckbouwer,, enz. , enz.
Bouwerij, yr. zie Boerderij. -, landbouw,,
agriculture.
Bouwgereedfchap, o. gereedfchap voor den
akkezbouw,, instruments aratoires, m.ph.
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Bouwgevaarte , o. edifice , bdtiment, 111.
Bouwheer, m. fondateur (de quelque bd.
timent).
Bouwhout, o. Bois de construction , de char.
pence , m.
Bouwhuis , o. fcbuur, grange , f.
Bouwing yr. bdtisse, construction, f. -,
labourage, ns.
Bouwknecht, m. knecht die het land bebouwt,
laboureur.
Bouwkosten, o. frais d'une bdtisse, tn. pl.
Bouwkunde, vr. kunst , om gebouwen op to
rigten , architecture ,f;
Bouwkundig, b. n. qui entend !'architecture, verse, 0, dans l'architectu re, ex.
pert, e, en architecture.
Bouwkundige, in. zie Bouwkunftenaar.
Bouwkunitenaar, m. architecte.
Bouwland, o. terre labourable ors arable,
f. terroir, m. Bouwianden koopen , acheter des terres arables. Dit - is goed voor
koren, ce terroir est bon pour les bled:.
Bouwlieden , tn. meerv. ouvriers , travail.
leurs emplovis a la construction de bail.
ments; zie Bouwman.
Bouwlust, vr. envie,f. plaisir de bdtir, Me
Bouwman, m. (meerv. Bouwlieden ,) landman, cultivateur. -, zie Bouwknecht.
Bouwmeester, in. bonwkunflenaar, architec.
to. -, opzigter van gebouwen , inspecteur,
intendant.-, (in fommige itreken ,) bouw•
knecht, zie Bouwknecht.
Bouwmeesterfchap, o. charge d'inspecteurott
d'intendant, f.
Bouwmeid, vr. servante de laboureur.
Bouwitof, vr. hetgene, waarvan cen gebouw
gefchikt kan gemaakt worden, meestal in
bet meerv. Bouwfrolfen , materiaux, (bij
het zeew.) forants, m. pl.; fig. Ili) is aan
het in orde brengen van zijne bouwitoffen
- voor de gefchiedenis van den laatlIen nor1,g, it dispose ses materiaux pour Phistoire de la derniare guerre.
Bouwfel, o. bailment, m.
Bouwfteen, m. Pierre a bdtir, f.
Bouwtiid, m. temps oil Pon laboure, etc.
Bouwval, m. ingeitort gebouw, decombres,
ruines, f. pl. (it ANN", Het laatfte woord
wordt enkel gebezigd, wanneer het inge'torte gebouw eene ongemeene grootte had ,
of wanneer ook het Nederd. woord in het
meerv. zoude zijn.) De - van eene molen,
les decombres d'un rnoulin. De - van
een paleis, les ruiner d'un palais. De
bouwvallen van Troje , les ruines de Troye. Men ziet er nog fchoone bouwvallen,
on y volt encore de belles ruines.
Bouwvallig, b. n. verzwakt, vervallen , tombant en ruine, qui menace ruine, Oil
s'en va en ruine, ruineux, euse, caduc ,
uque , croulant , e. Een - huis, une mai.
son ruineuse. Een - gebouw, un edifice
ruineux ou croulant. Een oud - huis,
une maison vieille et caduque. -wordeni,
se detruire.
Bouwvalligheid, vr. caducite, infirmiti.
Bouwzucht. yr. razende zucht tot bouwen,
manie de batir.
Boven , bijw. om hoog, en /taut, au baut
Dit lag -, cola etoit sur la surface. drijven , surnager , surmonter. Ms men
olie in het water giet , drijft de olie -,
quand on met de l'huile dans de l'eau,
l'huile surnage, surmonte; fig. Zijn ge•
voelen dreef boven , (had de overhand ,)
son opinion surnageoit. -, hooger dan
de betledenite verdieping , als: *-- wonen 2
de.
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demeurer, leger en haul. Hij bewoont
de eerite verdieping, en zijne bedienden
wonen —, it occupe le premier stage, et
ses domestique logent au dessus. Naar —
gaan , aller en haul, monter, monter en
haul. Van — komen, descendre. —, met
onderfcheidenc voorzetf., ter nadere bepaling van de beteekenis, als : — aan de tafel , au bout on au haut de la table ; zie
ook Bovenaan. — af, als: Neon het — af,
prenez-le de la surface.—in, als: —in den
laemel, au ciel. — over, als: — over iets
heenloopen, passer sur la surface de q.
ch. — op, au dessus de, au haul de.
au dessus de la Inuraille.
—opdenmur,
— op den berg, au-dessus de la montagne,
— uit, als: Iemand — uit het vender fmijten, jeter q. q. de la fenêtre. Neem bet
— uit den zak , prenez le au haul du sac.
— van, als : Neem bet — van de tafel, .1tez cela de dessus la table. Van — ,
d'en haul. Van — naar beneden, de haul
en bas ; fig. Uitzigt van — naar beneden ,
vue plongee. Iemand van — tot beneden
aanzien , (icmand met eene foort van minachting aanzien ,) ook: lemand van — tot
beneden opnemen , regarder q. q. de haul
en bas ; lig. vroeger, ci-dessus. Als —,
comme ci dessus, comme il est dit plus
haul. Gelijk— gezegd is , comme it est dit
ci-dessus; van bier : Bovengezegd, Bovengemeld, Bovengenoemd, susdit, e; nom.
sad, e, ci-dessus. —, vooizetf. hooger dan,
aan het hoogfte gedeelte, tegenIt. van beneden, au haul de , au.dessus de, sur,
sur la surface de. Een vogel, welke —
de rivier zweeft, un oheau qui plane sur
la riviere. De hemel is — ons hoofd, le
del est sur notre tete. Het water flunci
hem twee voct — her hoofd, it avoit deux
pieds d'eau par. dessus la tete. I3ij den
zondvlocd rees het water vijftien ellen —
de hoogfte Bergen, au deluge Peals surmonta de quinze coudes les plus hautes
montagnes. Het hoofd — het water heb•
ben, avoir la tete au.dessus de Peau.
Het hoofd — (uit) het water iteken , montrer sa tete au . dessus de l'eau. Een bord
— de deur fpijkeren, mettre une enseigne
au_haut de la porte. — water zijn, lore
au-dessus de Peau; fig. — water, — wind
heb—ben
aijn, (zijne fchaapjes op het drooge
,) etre au-dessus du vent.— mate, extremement, outre mesure. Hij is — mate
fterk, it est extremement robust°. — ienand zijn , etre supdrieur 4 q. q., le surpasser. Hij is — alien lof verheven, it est
au-dessus des louanges. lemand — het
hoofd groeijen, devenir plus grand qu'un
autre. flat is of gaat — mijne krachten, cola est au dessus de uses forces, cela passe mes forces. Dat gaat — zijn verftand,
cela est au dessus de son genie. —, voorafgegaan door te , als : Te — komen, (o
verwinnen ,) surmonter. Alle moeijelijkheden te — komen, surmonter routes les
difficultds. Te — ftreven , (overtreffen ,
bij mededinging,) als : Hij flreefde al zijne
mededingers te — , it surmonta sous
ses concurrants. Te — gaan, (overtreffen ,
in het eene of andere boven iemand zijn,)
surpasser. Alle anderen in deugd te —
gaan , surpasser toes les autres en vertu.
Te — zijn, (eigenlijk met uitlating van een
werkw. bijv. Te —(gekomen) zijn,) avoir
surmonte. —, meer dan, au-dessus de,
par-dessus, plus de. 1k heb hem lien gu1,
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den gegeven — betgene ik hem fchuldig was ,
je lui ai donne dix florins par-dessus ce
que je lui devois. Hij is mij — de hon.
clerd gulden fchulclig, it me dolt plus de
cent florins. Hij heeft vijEtig kroonen outvangen — en behalve hetgene hem toekwam 2
it a recu cinquante ecus outre et par.
dessusce qui lui revenoit. Zij is boven
de twintig jaren, elle a plus de vingt ans.
Hij is niet — de acht dagen h! ,:r geweest,
it n'a pas ea ici plus d'une huitaine;
zie ook Daarenboven, Bovendien, enz.
Bovenaan, bijw. aan het boveneinde, au haut
bout. Aan tafel — zitten, etre au haut
bout de la table , avoir le dessus. —gnn,
avoir la main, avoir le pas. Op de lijst
Ilaat hij —, it est le premier sur la liste.
Bovenal , bijw. surtotor, principalement, uniquement.
Bovenbroek, yr. tegenftell. van onderbroek ,
haut-de-chausse, haut-de-chausses , (pl.
hauls - de - chausse,hauts • de - chausses,)
pantalon de dessus , m.
Bovenbuur, m. co - locotaire qui loge en
haut.
Bovendeur, yr. bovenfle gedeelte van eene
denr,, die in twee heiften open gaat, tegenftelling van onderdeur,, voles, In. p arti e superieure d'une porte qui est faire de
deux places , porte de dessus.
Bovendorpel, m. kalf van eene deur of vender, linteau, m. — drempel, boven de
deur, (in de bouwk.) sourcil de porte. —
van eene poort, sole, f.
Bovendrijvend , b. n. qui surnage; fig. De
bovendrijvende partij, la partie victoria
Boease.
vetidrijving, yr. accion de surnager.
Boveneinde, 0. hoogite chide , bout saterieur. —. haus bout 4 table, ns.
Bovengemeld , bijw. susdit, e. De bovengemeIden , les surnommes.
Bovengevel, m. bovenfie gedeelte van den
gevel , haut de la façade, (als dezelve
fpits toeloopt ,)pignon, vs.
Bovengoed, o. bovenkleederen, habillement
de dessus, m.
Bovenhemd , o. chemise de dessus ,f.— , zie
Overhemd.
Bovenhemelsch , b. n, place, e, au.dessus
du firmament.
Bovenhuis , o. bovenwoning , haut on dessus
d'une mason, 7;2.
Bovenkamer, yr. chambre d'en haul.
Bovenkant, m. cite superieur.
Bovenkleed% o. habit de dessus ,surtout , tm .
Bovenkous, vr. bas de dessus , In.
Bovenkleederen, o. meery. zie Bovengoed.
Bovenlaken, o. drap superieur,, us.
Hovenlander, m. habitant du haut pays.
Bovenlandsch, b. n. du haut pays.
Bovenlanden, o. meerv. contrees situdes plus
haut , c'est a dire plus pres de Piquatour, f. pl.
Bovenleder , Bovenleer, o. van eenen fchoen ,
enz. empeigne , f.
Bovenlinnen, o. tegenft. van onderlinnen , lin.
ge qu'on porter au dessus.
Bovenlip, vr. tegenfl. van onderlip, litre superieure.
Bovenlijf, o. tegenit. van beneden- of onder.
lijf, partie superieure du corps, m.
Bovenlucht, yr. tegenit. vaa benedenlucht , la
region superieure de Patmosphere.
lIovenmaansch, b. n. tegenfteil. van ondermaansch, fig. hemelsch, celeste.
Bovenmate, bijw. extrimement , (nitre mesa.
Bo.
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re. Hij is
vriendelijk , it est extrememen: affable.
Bovenrneester, vr. tegenft. van ondermeester
principal, directeur,, chef.
Bovenmenfchelijk , b. n. meer dan menfchelijk, surhumain, e.
Bovennatwurkun de , yr. metaphysique.
Bovennatuurkundig, b. n. op de bovennatuurkunde betrekking hebbende , metaphysique.
—, in de bo y ennatuurkunde bedreven, verse, e, dans la mitaphysique,
bijw.
metaphysiquement.
Bovennatuurkundige, tn. metaplzysicien.
Bovennatuurlijk, b. n. surnaturel, le.
Bovenraam, o. tegenft. van benedenraam,
chassis superieur, m.
Bovenrang, m. hoogfte rang, premier rang.
Bo y enrijn, m. le haut-Rhin.
Bovenrok ,
tegenft. van onderrok, voor
vrouwen, jape de dessus , f.
Bovenitad, y r. tegenft. van benedenflad, bovenfte gedeelte eener ftad, ville haute
Bovenite, b. n. (overtr. tr. van Boven , bijw.)
le plus haut, la plus haute. De — yen.
dieping , le plus haut &age. Op de —
verdieping wonen , loger au plus haut de
la maison. In dit huis bewoont mijn broeder het —, en ik het benedenfte gedeelte ,
dans cette maison mon frere occupe le
dessus , et moi le dessous. Het — gedeel.
te van het hoofd, le dessus de la tete.
Bovenitem , yr. de hoogfte toonen in de muzijk , dessus , m. perform , die de bovenitem zingt, dessus , m. Hij is eene goes,
de —, c'est en bon dessus.
Bovenftreping, yr. nieuw w. (in de taalk.)
het plaatfen van klankteekens boven de
woorden, accentuation. Eene nal, die
meer klanken heeft, dan letters , (en dit is
het geval bij alle tales,) behoorde het gerijf der — niet te verzuimen , une langue
qui a plus de sons que de lucre: ,(et c'est
le cas avec tenses les langues), ne devroit point negliger la resseurce de Paccentuation
Boventand , m. tegenft. van ondertand., dent
de la mdchoire supdrieure , dent de dessus, f.
Boventoon , m. hoogfte toon, ton superieur ;
fig. Hij wil al:ijd den — zingen , (zija haan
rnoet altijd koning kraaijen,) it vent taufours etre le premier en rang; zie :vere
der Haan.
Bovenwoning, yr. in tegenft. van beneden.
woning, zie Bovenhuis.
Bovenzaal, yr. tegenft. van benedenzaal, salle even haut.
Bo yenzang, m. de hoogste toonen in de mu.
zijk, dessus, nt.; zie Bovenftenr.
Bovenzijde , vs. zie Bovenkant.
Bovenzwemmend, b, n. qui nage dessus ,surnageant, e.
Bovenzwemming, yr. action de surnager.
Braadaal, m. anguille pour rdtir,, f.
Braadappel,
pomme cuite, pomme propre
être cuite, pomme bonne el rear , f.
hareng a griller.
Braadharing,
Braadijzer,,
brandijzer van een fpit, hatier, m.
Braadoven, m. four on fourneau a rear.
Braadpan , yr. pate a frire, leche-frite, f.
retissoir , m.
Braadfchotel, an. plat a rear.
Braadfpil, yr.(zeew.) vireveau guindeau, m.
Braadfpst , 0. (keukenw.) broclie,f. Klein—,
hdtelet
(zie ook Spit.)—, op fchepen,
kaapftander , guindeau, cabestan,m.; fig. in
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den gemeenz. fpreektr., oude Lange degen,
brette , rapi ere , f.
Braadfpitdraaijer, m. tourne-broche.
Braadfluk , o. ftuk vleesch om te braden,
viande prête a rear, gebraad, y eti , m.
Braadvet, o. graisse du reti, f.
Braadworst, yr. andouille ou saucisse qu'on
Braai, b. n. dapper, brave. (AANM. In
deze beteekenis komt het weinig meer voor,
tenzij er het woord krijgsman of foldaat,
enz., bijgevoegd worde , als : Marlborough
was een — foldaat, Marlborough etoit un
brave sada:, en als bijw. zie beneden.)
eerlijk, deugdzaam , probe , integre ,
honnete, brave. Een meisje, une fille honnete. Hij is een — man, c'est un
brave homme. bijw. bravement , vaila
lamment. Zich — verdedigen, se defendre bravement ; fig. — driuken , siffier la
linotte.
Braafheid, yr. dapperheid , bravoure.
eerlijkheid , probite, inagrite.
Braak , yr. breking, doch enkel in zamenft.,
zie : Doorbraak , Inbraak. , werittutg,
om vlas of hennep te breken, broie, macque , maque, f.
Braak , bijw. onbebouwd, gelijk de landbourn
wers het land op zekere tijden laten liggen
opdnt het in het volgende jaa). te meer vrucle.
ten drage , en jachere. Sommige landen
zijn zoo yruchtbaar, dat zij molt — liggen , it y a des ter. res si fertile: ,
qu'on ne les laisse famais en jachere.
Braakdrank , m. drank, die doet braken, potion emdtique, f emetique, vomitif, m.
Braakjaar, o. ann de pendant laquelle une
terre est en friche, 1. Na verloop van
apres avoir dtd laissd une annex
en jachere.
Braakijzer, o. brisoir,, tn.
Braakiand 0. jachere
Brak , b. n. ziltig, saumatre , saumache. —
water, eau saumdtre ou saumache.
Braaklust, yr. envie de vomir,,
mal ou
soulevement de Coeur, m.
Braakrniddel, o. emecique ,vomitif, Ver..
handeling over het braken en de braakmiddelen , dmetologis,
Braaknoot, yr. zie Kramoog.
Braakpoeder , 0. poeder, eat duet braken,
poudre ernetique, f.
Braakfel , o. les chores rejetees de l'estomac
par le vom:ssernent ,f pl.
Braaktter, yr. van hennep, enz. , Celle qui
rnacque. , die overgeeft, cello qui yemit.
Braakwater, 0. met zeewater vermengd zoetwater, doucin, m. eau saumdtre ou saltmacho , f.
Braakwijn, m. wijn, die doet braken, y in é.
mdtique.
Braakwijnfteen ,m. (in de fcheik.) zeker braak.
middel, tartre dmetique, ook enkel : imetique, tartre stibie.
Braakwortel, m. (in de geneesk.) ipecacuanha.
Braam, yr. traces qui restent Sur les instruments a aiguiser, fpl.
Braam, yr. braambezie, miire de renard,
ronce ou tenure sauvage.
Braambezie, yr. ronce sauvage; zie Braam.
`,:raambosch, o. buisson, m.
Braamitruik, m. route, f. natter de renard ,
Braauwen, b w. (ik braauwde t heb gebraauwd),
zie Bleenwen.
Brab.
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bredouilleur;
brotaillon.
,Brabbelaar,
zie Brabbelen.
Brabbelaarfter, yr. brouillonne. —,bredouilleuse; zie Brabbelen.
Brabbelen, 0. w. (ik brabbelde, heb gebrab•
beld), verwarren, in het fpreken of fchrijven, se breuiller. Hij brabbelde zoo in het
fpreken , dat niemand hem verftaan kon , i 1 se
brouilloit tellement en parlant, que personne ne pouvoit le comprendre. —, inzond. verward fpreken, hakkelen , bredouil-,b. w. als : Hij hrabbelt alles door
een of onder malkander, it brouille tout.
Wat zij daar ? qua bredouillent-ils 14?
Brabbeling, yr, confusion, f. —,wartaal, bredouillement, vs.; zie Brabbelen.
Brabbeltaal, vr. verwarde taal, jargon, baragouin ou baragoin, galimatias, m.
wartaal, 'discours denud de bon sens, m.
Braden ,b. w. (ik bried , heb gebraden) , door
het vuur eetbaar maken , met of zonder ee.
nige vettige zelfstandigheid, rear. Aan
het fpit retir ou faire cuire a la
broche. Op den rooster —, griller. In
den oven —, retir au four, g astanjes in
de asch —, faire rear des marrons dans
les cendres. 'n de pan, in borer , vet , olie , enz.—, frire. Bruin —, rissoler. Op
kolen brasiller; fpr. w. De gebradene
patrijzen zullen hem daar niet in den mond
vliegen, les alouettes reties ne se trouvent pas sur les hales; point de peine
point de gain. Zoo als de man is, braadt
men de worst, a gens de village trompet(gaar maken,)
te de boil. Een (chip
zie Gaar. o. (met Hebben) retir,
se retir, frire. Zorg, dat het vleesch
niet te Berk brade, prenez garde que la
yiande ne retisse Crop. De karper braadt
reeds, la carpe fit déjà; fig. Deze tuin
heeft l geene fchaduw, men braadt er, le
jardin est sans timbre, on y real.
Brader, m. retisseur.
Braderij, yr. retisserie.
Bragt , verl. t. zie Brengen.
Brak, yea. t. zie Breken.
Brak, m. zekere jagthotid, brape, brae,
brachet, m.
Braken , b. w. (ik braakte , heb gebraakt) , vlas ,
enz.,breken , macquer , maquer, briser aver la macque ou la broie, broyer. —,
b. en o. (met •Tiebben,) overgeven, vomeren , vomir, rendre. Gal —, vomir de
vomir du sang.
la bile. Bloed
Braker, m. die henn ;.p, enz., braadt, celui
qui macque. —, die overgeeft, celui qui
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perroquet , f: Bovenbramhijfcher, gain.
deresse du catacoi.
Bramlijzeil, o. (fcheepsw.) bonnette du per.
coquet, f.
Braiiijzeilsval , m. (fcheepsw.) dressy de
bonnette dehune , f.
Bramra , yr. (fcheepsw.) vergtte tie perro.
quet. Bovenbramra, vergue du catacoi.
Bramreep, m. (fcheepsw.) guinderesse du
perroquet , f.
Bramfchoot, m. (fcheepsw.) &owe du per.
Bovenbramfchoot, ecoute du
coquet,
catacoi.
Bramileng, m. (fcheepsw.) met de perro.
quet. Bovenbramtteng, cult de catacoi.
Bramftengperdoen , 0. (fcheepsw.) galhauban du perroquet, tn. Bovenbramftengperdoen, galhauban du catacoi.
Bramitengftag, m. (fcheepsw.) dtai du met
de perroquet. Bovenbramitengttag, etai
du met de catacoi.
Bramftengilagzeil, o. (fcheepsw.) voile d'etai de perroquet. Bovenbramitengitagzeil,
voile d'etai du catacoi.
Bramftengftagzeilsgijtouw , o. (fcheepsw.)
cargue de la voile d'etai de perroquet,f.
Bramitengthgzeilsneerhaler, m. (fcheepsw.)
tale-bas de la voile a'etai de perroquet.
Bovenbramitengtlagzeilsneerhaler, cale-bat
de la voile du met de catacoi.
Bramitenetagzeilsfchoot, vr. (fcheepsw.) ef.
touts de la voile d'etai de perroquet.
Bovenbramftengttagzeilsfchoot, dcoute de
la voile d'etai du mat de catacoi.
Bramitengflagzeilsval, m. (fcheepsw.) dris.
se de la voile d'etai de perroquet , f.
Bovenbramftengitagzeilsvil, drisse de la
voile d'etai du mat de catacoi.
Bramitengewant, o (fcheepsw.) haubans
perroquet, m. pl. Bovenbramttengewant,
haubans du met de catacoi.
Bramtop ,
(fcheepsw.) tete ou fieche du.
mat de perroquet.
Bramtoppewants, m. tneerv. (fcheepsw.) ba.
lancines des vergues de perroquet f. pl.
Bovenbramtoppewants, balancines des ver.
gues de catacoi.
Bramval, m. (fcheepsw.) drisse de perroquet, f. Bovenbramval, drisse de catacoi.
Bramzalenfen, vr. meerv. (fcheepsw.) croisettes du mat de perroquet f. Boytaecn obir.amzalenfen , croisettes du met de ca-

Bramzeil, o. (fcheepsw.) voile du perroquet, f.
Rramzeilskoelte, yr. (fcheepsw.) vent frais, m.
Brand, m. vertering door vuur, inaond. van
gebouwen, feu, incendie. Een huis in —
yr. action de ',lacquer. —, action
Braking, vr.
Iteken , mettre le feu tr line maison,metde vomir, f. vomissement , m. — verwektre line maison en feu , embraser une
kende kracht , (in de geneesk.)
maison. In — than, etre en feu. In —
f.
raken, prendre feu, s'embraser. Het huis
Brallen, o. (ik bral heb gebrald),pra.
is in — geraakt , le feu a pris a la 'Raison.
len , pogchen , se vanter. Met (op) lets
— roepen, crier au feu. Moord en —
fchreeuwen, crier au reeurtre et au feu.
—, se vanter de q. ch.
Bram , m. zie Bramzeil.
De — van Troje, l'embrasement de Troye.
Den
Bramboelijn, yr. (fcheepsw.) bouline du perblusfchen, eteindre le feu, l'embraroquet. Bovenbramboelijn, bouline du casement; fig. Zijnen blusfchen, (ftillen)
tacoi , f.
assouvir ses passions. Hij is het, die den
Brambras , m. (fcheepsw.) bras du perroquet.
— geflookt heeft, (het vuurtje aangelegd
Bovenbrambras a bras du catacoi.
heeft ,) c'est lui qui est cause de la noiBrambuikgording, yr. (fcheepsw.) carguese. Nooit was ik zoo in den — (in ge.
fond du perroquet, tn. Bovenbrambuikvaar van onaangename behandelingen te ontgording, cargue-fond du catacoi.
moeten,) geweest, jamais je n'avois
Bramgijtouw,, o. (fcheepsw.) cargue du perpareilles noces, a de teller noces„ lets
rogues f. Bovenbramgijtouw, cargue du
uit den — redden, sauver q. ch. d'un Ocatacoi.
rli extreme. lets nit den — hales , obte.
Bramhijfcber, tn. (fcheepsw.) guinderesse du
sir q. ch. avec beaucoup de peine ; fpr.
w.
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(eenen fiechten loop
w. Zich aan lets
doen,) faire un tnarchd , achat desaranzie Brandrazeux. Zoo helder ais een
fchoon. branclaof, welke men in zekeren
bepaalden tijd gebruikt , clzaufrage. Alija —
kost mij zoo veel in het jaar,mon chauffage me
coilte taut par an. —, hitte des ligchaams,
chaleur, f: De — der koorts, la chaleur
de la fievre. inzond. van eene wonde,
inflammation. f Er is — bij deze wonde ,it y a de l'inflarumation a cetteplaie.
—, (in den dichterl. 11.) minnevuer, feux ,
voor dien zij gruwt, des
m. pl. Een
feux qu'elle name di:este..—, zekere
ziekce van het koren, rouille,
_ergot.
honigdauw, nielle,
Brandbaar, b. n. dat verbrand kan worden,
combustible, inflammable.
Brandbaarheid, vr. inflammabilitd, qualitd
de ce qui est inflammable.
Brandblaar, yr. puist op het hoornvlies van
het oog, ipicaume ou encaume, m.
Brandbrafem, m. espece de breme.
Brandbrief, m. lettre par laquelle an brigand requiert une Somme d'argent, et en
cas de refus menace d'incendier, lettre
d'incendiaire ; fig. lettre pour exhorter en
cer.
ddbiteur a payer incessamment.
tificat qu'on donne d celui qui a etc rui.
ne par le feu.
Brandemmer,, m. seau de la ville, seau de
cuir dont on se sert pour porter de l'eau
dans les incendies.
Branden , o.w. (ik brandde , heb gebrand)„ door
vuur geheel of gedeeltelijk verteerd worden ,
bruler, etre enflammd, jeter tine fla'nme.
,Het hout brandt le bois brtlle. bit hout
brandt niet gemakkelijk, ce bois a de la peine
a s'allumer. Eene brandende kaars, une
chandelle allunde. Ben brandende pikkrans, une torche ardente. heet zijn,
of' heet maken , étre chaud,e. Voet eens ,
hoe zijne handen touchez set mains,
elles brillent,i1 a lee mains brillantes.
Eene brandende hitte , tine chaleur ardente , excessive. De zon brandt van daag geweldig, le soleil est bien brdlant, tresarden t , auf onrd'hui. Eene brandende
koorts cue P y re ardente. Een brandende dorst, cue sniff brdlante. —, van de
zee, handen, tegen Itlippen bruifen, falaiser. De zee brandt , la mer falaise
fig. van eene hevige drift verteerd worden ,
br4ler. Van Heide, eerzuchc, ijver
brfil ler d'amour, d'ambition, de zel le. Ik
brand van ongeduld , je brute d'impatience. Ik brand van verlangen , om hem weer te
aien, fe bri2le du "sir de le revoir. Hij
brandt van begeerte. om zich te onderfcheiden, il brille du desir de se signaliser.
zekere, aan die van branding niet ongelijke gewaarwording op de tong, enz,,
veroorzaken, als : lie peper hrandt op de
tong, le poivre pique la langue. De oo.
gen — mij, les yeux me cuisent. De voeten — mij, les pieds me cuisent. —, b. w.
door vuur geheel of gedeeitelijk verteren;
ook: vuur van iets maken, Zij —
niets clan fieenkolen„, turf, ils ne briVent
qua de la houille , que de la tourbe.
Waskaarfen , olie , vetkaarfen
de la cire, de l'huile,, de la chandelle.
Zich. —, se braer ; fpreekw. Zijne vingers aan iets (zich zelven in ongelegenheld brengen,) se briller a la chandelle,
s'echauder ,faire en achat ,marchd ddsavantageux. —, door branden gereed ma-
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ken , or voortbrengen, als: Kalk
re de la chaux. Koffij
retir du cafe.
Amandelen cuire des amandes. Gebrande amandelen, des amandes a la pra.
line. Gebrande wateren, des eaux distillees. Gebrande aarde , de la terra cut.
te. Kolen
(hout tot houtskolen ,) fat.
re du. charbon. Teer faire du gou.
dron. —, (bij heelm.) met een beet ijzer
fchroeijen , cautdriser.
Brander, m. jenever- of branciewijnaoker,
distillateur. een mer brandaof gevuld
fchip, bri;lot.
3randerij, yr. jenever- of brandewijnftokerij,
distillerie.
Brandewijn, m. zekere iterke drank, eau de
vie, f (brandevin, m.)
Brandewijnbrander, m. distillateur d'eau de
vie.
Brandewijndrinker, m. buveur d'eau de vie,
sac a eau de vie.
Brandewiinflesch, yr. bouteille a eau de vie.
Brandewijngans,tvr. zeegans, petite barnache.
Brandew,jtigias, o. verre a eau de vie , on.
Brandewijndraf, tn. marc d'eau de vie.
Brandewijnkooper, m. vendeur ou tnarchand
d'eau de vie.
Brandewijnkroeg, vr. cabaret ou l'on vend
de l'eau de vie , m.
Brandewijnspacht , yr. ferme des eaux de vie.
Brandewijnspachter, m. fermier des eaux de
vie.
Brandewijnaoker, zie Brandewijnbrander.
•Irandewijnftokerij, yr. distillerie d'eau de
vie.
Brandewijnsvat, o. tonneau on barn a eau
de vie, tn.
Brandewijnzuiper, zie Brandewijndrinker.
Brandglas, o. eene, aan heide zijden bolle,
glaslchijf, die de eigenfchap heeft, dat zij
de, op deceive valiende, zonnearalen in
den punt (brandpnnt genoemd) vergadert,
en daardoor brand veroorzaakt , verre ar.
dent, tn.
Brandhaak, haak, waarvan men zich be.
dient, om brandende gebouwen neder te
halen, croc a feu.
Brandhout, o. bout gefchikt of dienende out
te branden, bois a brdler, bois de chauf.
fage. branc'end hout, ti.con, m.; in
den gemeenz. fpreektr. Hij is zoo wager
als een
c'est une maigre tichine.
Brandig, b. n. naar brand riekende of fmakende , sentant le brills'. Een brandige fmaak ,
un gout de brille.
drukkend , benaau.
wend van hitte, itouffant, e.
weer,
temps itouf, fant.
vurig, enflammd, e.
De wonde is —, la pdaie est enflammde.
Brandigheid, yr. qualitd de ce qui sent le
braid. —, inflammation; zie Brandig.
Brandijzer, o. haardijzer, chenet, tn. —,
ijzer om te branden, fer a brdler,
, (bij wondheelers en paardeartfen,)
houton de feu, tn.
Branding, vr. het branden, action de braler, etc. zie Branden.—, golven derzee,
welke met geweld tegen den oever fiaan,
brisans , m. pi. batture de la mer, f.
Brandkas, vs. fonds ,ns. ou caisse des incen.
dies, f.
Brandklok, yr. klok, die in geval van brand
of dreigend gevaar wordt geluid, tocsin ,
m. Aan de — trekken, De —luiden of laijen , tirer le tocsin.
Brandkoren , o. koorn, dat door den brand
(zie Brand) bedorven is, bld gall par la
rouille ou nielle, tn.
IVI z
Brand.
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Brandkraal, yr. zekere kraal, grain d'ansbre, tn.
Brandladder, yr. ladder, waarvan men zich bij
brandende gebouwen bedient, &hello a
feuBrandlatuw , yr. zeker kruid , hoefblad , pas
d'eine, tus.silago, m.
Brandleer, zie Brandladder.
Brandlijn , yr. (in de meetk.) caustique, tn.
Brandlucht, yr. roussi , m.
Brandmeescer, m. chef nu commandant des
pompiers , officier propose a la conserva•
Lion de son quartier,, en cas d'incendie.
Brandmerk, o. met een gloeijend ijzer ingedrukt fchoudermerk, fletrissure , f. Wien
vond twee brandmerken op zijne fchouders,
on lui a trouvi deux fletrissures sur les
epaules.
Brandmerken, b. w. (ik brandmerkte, heb gebrandmerkt), met een brandmerk fchandvlekken , marquer d'un fer chaud, (in Frankrijk ,) fleurdeliser. Veroordeeld zijn om
gebrandmerkt te warden , etre condamne
a etre fletri ; fig. Len gebrandmerkt geweten, tine conscience cauterise° , gangre.
née. Hij heeft zich voor altijd gebrandmerkt, it a perdu pour toujours sa reputation; in den gemeenz. fpreektr. Ik zal u
—, (ten toon ftellen, zoo als gij zijt ,) je
vous peindrai , tel quo vous etes.
Brandmiddel, o. (in de beelk.) middel door
branding, retisede caustique, pyrotique,
In. . - - , middel tegen den brand in dierlijke
ligchamen, remade antipyrotique , m. — 5
middel voor brandwonden, remhde pour la
b I eilure , m.
Brandmuis, vr. sorte de souris.
Brandmuur , tn. mur mitoyen d'un fourneau
de fonderie.
Brandnetel , m. zekere wilde plant, welker
aanraking de huid doet oploopen en eene
brandende pijn veroorzaakt, ortie, f. Bonte —, ortie-grieche.
Brandoffer, 0. in de Isranitifche gefchiedenis,
plegtigheid in de eeredienst , bij welke het
' offer geheel door vuur verteerd werd, holocauste, vs.
Brandofferaltaar, o. autel des holocaustes,m.
Brandoog , 0. (bij heelkundigen,) inetende
zweer, bloedig gezwel in het oog, anthracose, f.
lirandoven , m. fournaise , f. fourneau ,
four, m.
Brandpenning, m. zie Brandfchatting.
Brandpijp, yr. van eene born of granaat, fusee d'une bombe ou d'une grenade.
Brandpleister,, vr. pleister voor brandwonden,
empldtre pour la brillure.
Brandpunt, o. (in de gezigtk.) punt, waarin
de, door een brandglas of brandfpiegel yen.
gaderde fEralen, zich vereenigen , foyer.—,
(in de meetk.) een der beide punten in de
langere as eener ellips, die de eigenfchap
hebben, dat twee regte lijnen , uit dezelve
naar eenig punt van den omtrek getrokken ,
te zamen aan de langere as gelijk zijn in
lengte; bij eene parabool, een punt op de
as, van bet kruinpunt het vierde deel des
omtreks afstaande; bij eene hyperbool, dat
punt op de as, waar het latus rectum door.
gaat, foyer , m.
Brandreuk, m. brandige reult , es qui sent le
brzild on le roussi , odour de brad.
Brandfchade , yr. dommage cause par un
incendie, m.
Brandfchatten , b. w. (ik brandfchatte, heb ge.
brandfchat), in den oorlog, onder brandrand-
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fchatting ftellen , mettre a contribution,
sous peine de feu on de pillage.
Brandfchatting,vr. contribution impede par
Pennemi sous peine de pillage.
Brandfchilder, tn. emailleur.
Brandfchilderen , b. w. (ik brandfchilderde ,
heb gebrandfchilderd), emailler.
13randichilderen , o. Brandfchildering, yr. dmailure , f.
Brandlchilderkunst, yr. peinture d'apprdt.
Brandfchilderwerk , o. email, m.
Brandfchip , o. zie Brander , in de 2. beteek.
t3randfchoon , b. n. zoo helder als een brand ,
extrdmement propre.
Brandflang , y r. zeker vuurwerk , serpenteau,
m. fusee volante.
Brandfpiege/, m. foort van fpiegel 5 hetzij
van glas of metaal, die de zonneftralen derwijze in een brandpunt vereenigt, dat dezelve de voorwerpen bijna in een oogenblik aanIteekt, miroir ardent. Archimedes,
zegt men, flak de vijandelijke fchepen voor
Syracuse met eenen grooten — in brand , .dr.
chimede , dit-on, mit le feu aux vaisseaux
ennernis devant S y racuse, au moyen d'un
grand miroir ardent.
Brandfpuit , yr. pompe a incendie. AANM.
Men wachte zich wel, hiervoor pornpe a
feu te bezigen, dat eene floommachine beteekent.
Brandfpuitgast, m. pompier.
Brandflapel, m. itapel bout, om een ligchaam
to y erbranden, bdcher. Den — aanfleken,
mettre le feu au bdcher. Een ligchaam
op den — leggen , mettre un corps sur tin
bdcher. De ouden verbrandden de lijken
op eenen —, les anciens br4loient les
corps snorts sur un backer.
Brandfteen, m. (in de heelk.) helfche fleen ,
lapis infernalis , pierre infernale, 1.
Brandftichter, m. die brand fticht, incendiaire.
Brandftichting, yr. action d'incendier. Hij
werd wegens — tot de galeijen veroordeeld,
it fat condamnd aux galêres pour avoir
incendie arse maison, etc.
Brandftichtfler , yr. incendiaire.
Brandftof, yr. hetgene gefchikt is , om your
te onderhouden, combustible, sn. matiere
combustible. Het bout is eene —, le bois
est une matiere combustible. Brandftoffen
koopen, acheter des combustibles.
Brandfrok , m. ftok, welke dient am brand te
flichten , tison, m.
Brandteeken , o. in de lucht, meteore 'gni,
m. —, teeken van brand, signal de feu ,in.
—, lidtcekeu eener gebrande wood, electtrice d'une breslure, f.
Brandverw,, y r. email, on. Met fchilderen
met —, peinture en email, f.
Brandvogel, m. foort van watervogel , koet,
foulque, 1.; fig. ongeluksvogel, troublefête.
Brandwaarborging, yr. assurance de feu.
Brandwaarborgmaatfchappij , yr. compagnie
qui garantit la valear des maisons in.
cendides.
Brandwacht, yr. garde azipres d'une mason
brill tie, garde de nuit. —, (in het krijgsw.)
yoorpost, garde ou sentinelle avancie.
Brandwonde, yr. brellare.
Brandzalf, yr. onguent pour la brillure, ns.
Brandzool, yr. (bij de fchoenm.) buitenrand
aan eenen fchoen , tusfchen de zool en het
bovenleer, trepoint, no.
Brandzwabber , m. (op fchepen ,) faubert
d'incendie.
Bras ,
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Bras, m. (meestal : Brasfen, meerv.,) op
Ben,) celni qui a de Brands revenus ,peut
fchepen , zekere touwtes , waarmcde men de
faire de grandes depenses. Het is zoo lang
raas en zeilen ophaalt, bras ; in den geals het — is, Het is zoo — als het lang is,
meenz. fpreektr. Ik heb er den — (brui)
c'est vert jus et ju g vert ; c'est bonnet
van, je m'en moque ,je ne m'en souelepas.
blanc et blanc bonnet; c'est la mime
Brashlok , o. (fcheepsw.) poulie de bras f.
chose.
Brasdagen , meerv. flemptijd ,carneval,m. Breedachtig , b. n. un peu large, taut soft
Brafem , m. zekere riviervisch , brews , f.
pen large.
Brasmaal, 0. zie Brasferij in de 2. beteek.
Breedbaard, m. grootfpreker,, gascon.
Braspartij, zie Brasferij in de 2. beteek.
Breedboeg,m. fchip met eenen breeden boeg,
Braspenning, m. oudt. eene munt van een'
vaisseau fort large de devant, tie joue.
en cell' vierden ituiver,, la valour de dix Breedborftig, b. n. qui a la poitrine large.
dutes.
—, van paarden, qui a beaucoup de poi.
Brasfchenkel , tn. pendeur de bras.
trail.
Brasfen , b. w. (ik braste, het) gebrast), Hem- Breedheid vr. largeur.
pen, wakker teren , banqueter, faire bon- Breedfpraak , vr. exageration , hyperbole.
ne chere , crapuler.
Breedfprakig, b. n. en bijw. au long, da
Brasfen , b. w. (ik braste , heb gebrast),
point en point,. prolixe, prolixement.
(fcheepsw.) brasser ; zie Bras
Breedte, vr. diegene der meetkunflige uitge.
Brasier, m. gourmand , bemuse de bonne
breidheden , door welke zich een vlak van
chere, debauche.
de lijn onderfcheidt , largeur. De — eeBrasferij , vr. het brasfen, action de crapu.
ner ftraat, eener rivier, la largeur d'une
ler,, etc. —, braspartij, bonne chere ,cra.
rue, d'une riviere. Dat laken heeft twee
pule, dóbauche.
ellen — , ce drap a deux aunes de larBrasfing vr. der raas, (fcheepsw.) brassiyageur , de large , (bij rnanufacturiers,) de
ge, no.
laize ; fpreekw. Het moet nit de lengte of
Brat, zie Borat.
uit de — kornen, it fact quo cola vienna
Braveren , b. w. (ik braveerde, heb gebrad'un cite ou de l'autre. bep. breedte
veerd), trotferen, braver. Zijne vijanden
van eene flof tusfchen de zelfkanten, baan,
, braver ses ennemis.
le, no. Er gaan drie breedten aan dac
Brazelet , yr. (ond. woord,) armband , brakleedje , it taut trois les pour cette robe.
celet, m.
De halve —, le demi-le. —, (in de aard•
BraziliGnhout, o. zeker roodachtig bout, verfrijksk.) afstand, op welken eenig punt cc.bout, bresil, bois de brisil, no.
ner aardrijkskundige middaglijn van den e.
Breed , b. n. en bijw. (ee) tegenft. van fmal,
venaar is; (in de fterrek.) afstand van eelarge, ample. Een breede weg, un chenig punt eener hemelmiddaglijn van den.:
min large. Breede bijl, (der flagers,)
zonneweg , latitude, f. Noordelijke
loathe a large trenchant, epaule de moulatitude septentrionale. Zuidelijke —, la.
ton, Deze tuin is weer lang (Diet:
titude meridionale. Een graad degri
langer) dan —,ce jardin est plus long que
tie latitude. —, (in de bouwk.) van de trelarge. Deze lakens zijn zeer —, twee elden eener trap, giron, sn. —, van den rug
len —, ces draps sont fort larger, ont
bij de fchouders, carrure, f.
deux aunes de large (de largeur). — van Breed:ekring, m. (in de aardrijksk.) elks met
aangezigt zijn , Een
aangezigt hebden evenaar parallel loopende kring, paral..
ben, avoir le visage large. Dit paard is
lelkring, cercle de latitude.
van voren heeft eene breede borst, is — Breedvoetig, b. n. omflagtig, ample. Fen -van borst, ce cheval est large du devant,
verhaal, un ample red:. bijw. amplea beaucoup de poitrail. Dit book heeft
meet. flij heeft mij — gefchreven, it m'a
eenen breeden rand, De rand van dit bock
ecrit amplement.
is —, la merge de ce livre est fort am- Breedvocrigheid , yr. omflagtigheid , qualiti
ple. — van fchouders zijn, Breede fchoude co qui est ample. ( AANM. Ampleur
ders bebben , etre carre ,e,des dpaules. Eewordt flechts in den eigenlijken zin van am.
fie breede vooruitftekende kin , un Menton
pie gebruikt.)
large qui avance. Breeder worden,
Breedvoetig, b. n. qui a les pieds plats.1
gir,, devenir plus large. Deze weg wordt Breefok, vr, (fchee psw.) espece de misaine.
b y eeder , ce chemin s'elargit ici, va Breekbaar, b. n. dat gebroken kan worden,_
hier,
en s'elargissant. Breeder maken , elargir,
broos , fragile. — als glas , fragile corn.
rendre plus large; fig. uitgebreid , tritvoe'
;me un verre. —, (in de natuurk.) refranrig, groot , voorfpoedig, als : Eene breegible. De violette firalen zijn de breekde lijst van misflagen, one lists bien lon
baarfte, les rayons violets sent les plus
gue d'erreurs. De breede raad , le grand
refrangibles.
conseil. — gaan zitten, se mettre au lar- Breekbaarheid, yr. fragilite.
refrangige. — van iets opgeven, se venter on se
bilite.
glorifier de q. ch. Het is (flat) met den Breekbeltel, m. pied tie chevre.—,(feheepsa
zieken nog niet —, le malade n'avance pas
woord) fermoir d nez rend.
encore beaucoup. Hij heeft het Diet —, Breekdlcrel m. (fcheepsw.) grosse ermine:.
(hij is in bekrompene omflandigheden,)
ee, f.
n'est pas trop d son aise.: it a de la pa- Breezharner, zie Moker.
ne 4 mettre les deux bouts ensemble ;
Breekiizer, ©. zie Breekbeitei.
n'est pas dans l'aisancc. Wijd en —, Breekl, el, m. ea yr. perfoon, die eenig gezel(atom) par-tout. In het breede verhalen,
log konit ftoren, vreugdeftoorder
raconter amplement. Ergens met de bree.
of vreagdeftooriter, trouble -fête , rabat.
de bijl inhakken , faire le fanfaron ou le
joie.
gascon ; trencher du grand seigneur; y Bfeekfler , y r. cello qui casse, etc. zie Breeller trop rudement, ne pas economiser;
ken.
fpr. w. Oie het —heefc, laat bet
hangen; Breektuig, o. allerlei gereedfchap om to bre(ook : Die het lang heeft, laat bee lang loanken , inzond. gereedfchap tot hzisbraak ,
M3
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ferrements , m. pl. Men betrapte hem met
dievenvijlen, ijzeren haken, en ander —,
on le surprit avec des limes sourdes , des
crochets de fer, et d'autres ferrements
Breeuwen, b. w. (ik breeuwde, heb gebreeuwd),
(fcheepsw.) de re:en van een vaartuig met
werk , enz. , digt maken, kalfaten,calfater;
fig. Ilt zal be , wel —, ie le ferai bien.
Breeawer, m. calfat , caljateur.
Breeuwersknecht , Breeuwersjongen , Breenwersmaat, m. calfatin.
Brecuwhamer, in. kalefaathamer werktuig om
to breeuwen, maulerde calf:it.
Breeuwing, y r. action de ealfater, calfeutrage, cal fat, radoub , rn.
Breeuwftoelj, m. selle de calfat, f.
13reidel, m. gebit, bit, rnors , frein ; fig.
Dit was een — voor zijne driftigheid, cela
lui fut un frein contre son emportement.
Breicleen, b. w. (ik breidelde, heb gebrei&Id), een bit in den mond leggen, mettre
le frein; fig. reprimer, tenir en bride.
Breideling , yr. action de brider ; ilg. ac-.
tion de reprimer, de tenir en bride.
Breidelloos, b. n. fig. efirrene, e. Breidellooze drift, passion effrenere.
Breidelloosheid, yr. absence de tout frein.
Breiden, b. w. (ik breidde, heb gebreid), zie
Breijen.
Breigaren, o. flu a tricoter , en.
Breigeld, o. salaire de celui ou de cello
qui tricote , tricotage , rn.
Breigoed, o. gebreid goed, tricot , vs.
Breihout, Breihoutje, o. zeker gereedfchap
van bout, zilver, enz., met een gaatje in
het eind, waarin de breifters de eene naald
vast zetten , affiquet , In. Een zilveren —,
un afflquet d'argent.
Breijen, b. w. (ik breide, heb gebreid), met
breinaalden vervaardigen, tricoter ; fpr. w.
Praten en —, s'amuser et suivre ses oc•
cupations a la fois.—, lispen met de tong,
zie Brouwen.
greijer, m. tricoteur.
Breijing, yr. tricotage, en.
Breikatoen, o. colon a tricoter, M.
Breikind, o. enfant qui apprend a tel.
coter, vs. et f.
Breiklos, tn. bobine sur laquelle est le fil a
tricoter , f.
Breikoker, m. zie Breihoutje.
Breikous , yr. bas qu'on tricote ; fig. trico.
sage.
Breiloon, o. en m. zie i3reigeld.
Breimatres, zie Breivrouw.
Breimeisje , 0. fille qui apprend a tricoter, f.
Breen , o. (zonder weary.) de herfenen van
een mensch, cerveau , tn. cervelle, f. ; fig.
Daar zit — in, cot ouvrage est ecrit a.
vec profondeur.
Breinaad, m. couture tricotee, f.
Breinaald, yr. aiguille a tricoter.
Breinloos , b. n. sans cerveau, sans cervel.
le ; fig. ecervell , e, sans jugement.
Breinontfleking, yr. inflammation de la cep.
voile.
Breinvlies, o. (in de beeIk.), herfenvlies , me.
ninge, membrane du cerveau, f.
Breifeheede, yr. itui pour les aiguilles a
tricoter, vs.
Breifebool, yr. ecole oil Pen apprend, exseigne 4 tricoter.
Ereifter,, tricoteuse.
Breitobbetje, o. petit tonneau (4 triceter), vs.
Breivrouw, vr. breifter,, tricoteuse. —, brel, &acres, femme qui montre a tricoter.
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Breiwerk , o. tricotage , vs.
Breiwinkel, in. zie Breifchool.
Breizak, 711. sac a tricoter.
Brekebeen , m. en vr. flechc werkman, kruk ,
gate .pate , bousilleur,,m. bousilleuse, fa
Brekcn, b. w. (ik brak, heb gebroken), een
hard ligebaain in een of meer deelen feheiden , door de zelfde werking, waardoor een
weer rekbaar ligchaam , enz., gebogen zoude worden , rompre , Gasser , briser.
CAANDt. Rompre geeft het denkbeeld van
breken, door het doen nader bijeenkomen
van de beide einden , en zonder dat daarbij in aamerking komt, of het dus gebroke.
ne al of niet bruikbaar is. Eenen ftok midden door —, rompre un baton par le milieu. Den gewijden ouwel —, (in de R.
kerk ,) rompre l'hostie ; caster beteekent
breken, door flaan of ftooten, en words
gebezigd van dingeu, die, gebroken zijnete , niet of fleck to gebruiken zijn. Een'
pot, een glas —,casser un pot, sin verre. Briser ziet op bet breken door ge.
weld, en aan meer dan twee flukken: .14:e.
lien fpiegel — ,briser un miroir, une glace. In cluiz:.ind ftukken —, briser en mil•
le pieces. — Van de menfchelijke ligchaams.
deelen wordt onverfchillig rompre of casser gebruikt; briser zou den zin hebben
van verpletteren, verbrijzelen. Ben gebroken knook, on os rompu, casse (bij de
heelk. fracture.) Eenen arm , een been —,,
se rompre, se casser un bras, one jam.
be ; fig. Het ijs —, (den aanvang eener
moeijeli) ke onderneming maken,) rompre
la glace. Gij moot het ijs —, (de anderen
aan den gang helpen,) c'est 4 vous A metier l4 branle. 1k zal u armen en beenen —, (afrosfen ,) je to romprai bras et
jambes; zie ook Been. lemand den hals
—, (geweldig ombrengen ,) rompre, caster
le con a q. q. Den hals —, (door vallen
omkomen ,) se rompre, se casser le ton.
Die onderneming heefc hem den hals gebroken, (arm gemaakt ,) cette entreprise lui
'a rompu , cased, le cob, Jul a coupe la
gorge; it s'est rompu, casse, le con avec cette entreprise. Vele woorden den
hals — , (veel nutteloos gefnap voor den
dag brengen ,) dire beaucoup de mots inutiles. Iemands hoofd — , (zijne halsflarrigheid overwinnen,) rompre l'humeur, la
volonte de q. q. Zijn (eigen) hoofd —,
(zijne halsilarrigheid laten varen ,) rompre
sa volonte. Iemand met lets het hoofd —,
(door geraas of lastige tocfpraak vermoei.
jen,) rompre ou caster la tote, rompre
les oreilles a q. q. de q. ch. ik kan daar.
mede raijn hoofd niet —, (daarvoor geene
zorg dragen, mij daarmede niet inlaten,)
fe ne puis pas me rompre, me casser, la
tete a cela. Dat breekt mij het hart, (vervuIt mij met de levendigfte droefheid,) ce.
la me perce , me Greve, me fait Greyer,
le coeur. Ilij fprak nog met eene gebrokene item, it parloit encore d'une voix
entreccup,e; fpreekw. Men kan geen ijzer
met handen—, zie op Hand. —, in eeuen zedelijken zin , fcbenden , rompre ,violer,,en.
, fausser. Zijn woord—, manquer
fdereindre
parole , fausser sa parole. Zijnen eed,
zijne verbindtenis , zijn arrest, zijnen ban ,
de vasten , enz. —', rompre, violer,, fausser son sermons, ses engagements, rompre, vieler,, enfreindre sa prison, son
ban , son jellne. De huwelijkstrouw —,
rompre la foi du mariage. —, docn op
hon.
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(de uirbraak,) le brit de prison. —, (bij
honden , krachteloos maken , rompre. Dat
koopl.) als: Het-van een kantoor, (bankheeft onze vriendfchap gebroken , c'est ce
qui a rompu notre amitid; van bier : Met
breuk ,) faillitd, f.-, (in de wisk.) als:
iemand de vriendfchap —, rompre avec q
Het- eener lijn, brisure,f.-, (in de nag. ; fpreekw. Nood breekt wet, la nices•
tuurk.) als : Het - der ftralen,irefraction,f.
site n'a point de lei, contraint la loi. Breker, in. celui qui rompt , etc. zie Bre.
—, nit zijn geheel brengen, krachteloos
ken.
waken, rompre. Zie daar nu het dozijn ge• Breking , vr. bet breken, rupture, fractu.
re. -, ftraalbreking ,. refraction.
broken , voila a present la douzaine rowpue. Een gebroken getal, un nombre rout- Btem , yr. ziltig vocht, pekel, saumure , f
Zoo zout als -, sale comme mer.
pu , une fraction. Het geweld van den
ftroom, der baren, -, rompre le flu de Brem , yr. zeker heestergewas, genet, m.
Peau, l'impituosite des vagues. Hij ware Brems , vr. paardevlieg , taon , (fpreekuiV
dood gevallen , zoo niet een bos hooi den
tan,) m.
val hadde gebroken, it se seroit tue en Brengea, b. w. (ik bragt, heb gebragt), ertombant , sans une botte de paille qui a
gens been voeren, dragen , en wel bep. herronou le coup. Met een weinig wijn de
waarts dragen, apporter. Breng mij mij.•
nen rok, apportez.moi won habit. De be•
raauwheid des waters-,rompre, corrtger,
la erudite de I'eau avec un pen de vin;
Heller heefc eenen brief gebragt, le facteur
zie ook Gebroken. —, (in de wisk.) de
a apportd une lettre. Wat brengt gij goed,
rigting eener regte lijn veranderen , briser.
nieuws ? quelles bonnet nouvelles nous ap,
Eene gebrokene lijn, une ligne bristle.-,
portez-vous? —, dragen , en wel: der(in de natuurk.) terugwerpen, terug kaat•
waarts dragen , porter. Hij nam bet bock.
en bragt het hem, it prit le livre et le
fen, rompre,refracter. De weerfchijnen in
de natuur - de kleuren, door ze te verlui porta. —, leiden , en wel : herwaarts
geleiden, amener. Breng mij mijn paard,
mengen, dans la nature , les relicts rompent les couleurs en les melant ensemamenez emoi mon cheval. Hij heeft ons one,
ble. Aile vloeifteffea hebben de eigenfchap,
cierfland gebragt, it nous a amend du se.
de lichtftraten te - , die in dezelve vallen ,
tours. -, geleiden , en wel : derwaarts lei•
tons les guides ont la propried de rom.
den, mener, conduire. Iemand in de gepre les rayons de lumière qui y entrent.
vangenis -, mener ,conduire q q. enpri.
Een gebrokene lichtftraal, en rayon refrac.
son. Een kind, eenen 2ieken te bed —,
coucher un enfant, un malade; rig. Hij,
ti, -, 0. w. (met Zijn) in een of sneer
deelen gefcheiden worden, se rompre, se
kan zijne waren niet aan den man -, (ver•
koopen,) it ne trouve point d'acheteur
casser,, se briser. De balk zal -, la pee.
ire se rompra. Het glas breekt ligt, le pour ses marchandises. Hij brengt al zijne
dochters goed aan den man, it marie Bien'
Terre se casse, se brise, facilemeut. Het
toutes ses filles. lets op de baan -, te
ijs brak onder hem , la glace se rompit
sous lui. - , doordringen, percer De zon
pas — , op het tapijt — , (opperen ,)
mettre q. ch. sur le taps. Hij is een,
breekt door de wolken, le soleil perce les
nuages. Door de vijandelijke drommen
man van veritand en heeft vrienden, hij zal,
(fcharen) heen —, rompre , fendre, les
hij kan het ver -, (zijn geluk maken ,) it
bataillons (escadrons) ennemis; se faire
est homme d'esprit, et it a des ands, it
four a travers de Pennemi. Idit eene geira loin, it pent aller loin. Men heeft
vangenis -, forcer , rompre, sa prison.
het in deze kunst ver gebragt, (men is,
In een Buis -, zie Inbreken. -, krachtedaarin tot eene groote volmaaktheid gekoloos worden, als: Zijne oogen zijn reels
men,) on a porte bien loin cet art, avan.
cd dans cet art. Hij heefc het eindelijk
gebroken, it a defa les yeux mourants,
ses yeux sent déjà marts. -, (van koopl.)
zoo ver gebragt, dat, enz., (hij is elude.
ophouden to betalen, faillir. Vele aanlijk geflaagd, met , enz.) it a tout fait, si
zienlijke huizen zijn gebroken , plusieurs
bien fait, qu'A la fin, etc. Zoo gij hens
maisons considdrables ont failli. -, (met
daartoe — (bewegen) kunt, dot, enz., si.
Hebben ,) ale: Met iemand -, (de vriend•
vous pouvez en obtenir quo, etc., si vous
fchap met iemand breken,) zie boven. Zie
pouvez l'engager A, etc. Een kind ter
ook de zamengeflelde woorden: Aanbre.
wereld -, (baren,) faire un enfant , ac.
ken, .Afbreken , Doorbreken , Inbreken,
coucher ; mettre un enfant au monde;
Losbreken, Opbreken, Clicbreken, Verdonner le jour a un enfant. Een kindter doop -, presenter un enfant au bapbreken.
tense. Het is een moederteeken, dat hij
Braken, o. de daad van breken, rupture,
fracture, solution de continuiti , f. Het
met zich ter (op de) wereld heeft gebragt,
(van zijne geboorte of gehad heeft, c'est u.
- van eene deur, eenen koffer, een kabine envie qu'il a apportie en naissant,
binet, enz., la rupture , la fracture
d'une porte, d'un coffre, d'un cabinet.
avec laquelle ii est venu au monde.
Waartoe brengt (drijfc) ons niet de liefde,
Het - van een been , la rupture, fractu.
de wraakzucht ? de quoi ?amour, la ven.•
re, d'un Os. -, (bij de R. Kath., in foiemige ultdrukkingen, hunne leer betreffengeance, ne nous rendent-ils capables,
iers aan den dag, aan het Licht -, (bekend
de,) fraction, f. De bedevaartgangers van
make '' , ) mettre q. ch. au jour , le ddcou•
Emmaus kenden Christus bij let — des
vrir. Iemand tot den bedelzak of bedelbroods, les peldrins d'Ensmans connurent
ilaf -, (arm maken,) reduire q. q. a la
jdsus Christ a la fraction du pain. Het
besace , le mettre en chemise, sur la pailligchaam van Christus wordt niet gebroken
le, a l'aume'ne, au blanc. Oproermakers
door het - der hostie , le corps de Jesus
tot gchoorzaamheid -, reduire des rebel*
Christ n'est pas rompu par la fraction
i
l'obdissance. Rene gefchieden:s in
de l'hostie. — , in eenen zedelijken zin,
les a P
tabellen -, reduire une histoire es ta.
fchending, violation, f. Het — van het
bleaux. .[errand op zijne zijde -, (tot zij.
verdrag , la violation du traite. -, (in
ne belangen overhalen,)gagser q. q.,Patm.
den refit. ft.) als ; Het - eener gevangenis ,
tz.
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tirer dans son parti , se le rindre favo• porteur d'une bonne nouvelle. Met- de?able, le faire entrer dans ses intirets.
zes, par le porteur.
lemand op den goeden weg
(eene bete- Brenging, yr. action de porter , etc. zie
re leefwijze doen aannemen,) mettre q q.
Brengcn.
Bien. 1k zal hem wel tot zi j nen pligt Brengfter, y r. porteuse.
weten to -, (zijnen pligt doen betrachten,) Bres, vr. (in den oorlog,) door fchieten gels saurai bien le reduire a son devoir,
rnaakte opening in een' muur of wal, breeke.
le ranger. Dit brengt mij (hieidoor kwarn
fchieten, bactre en breche. Door
ik) op de gedachte, dat, enz., cola me
de — binnen rukken , mentor .4 la breche;
fig. Voor iemand in de - fpringen ,
fait naitre la Pensee quo, etc. Wie heefc
hem op dien inval gebragt? (wie heeft hem
voor iemand in de - ftellen, (iemands zsjdat ingegeven ?) qui lui a donne, inspide kiezen en zijne zaak verdedigen ,)pren.
re, cette idee? Gij brengt mij daar op
dre le p.2rti de q. q.; epouser le parts de
jets (herinnert mij iets ,) waaraan ik niet
q, q.; embrasser sa cause.
gedacht heb , vous me remettez dans l'es- Bresbatterij , yr. (in den oorlog,) batterie
prit une chose ; vous me faites souvenir
de breche.
d'une chose a laquelle je n'ai plus pen. , Bretel , vr. (ond, woord,)broekdrager , antlers
(ie- I gaig, bretelles ,f. pl. Eene veerkrachtige
se. lemand jets uit de gedachten
mand iets doen vergeten,) eter q. ch. de
-, des bretelles elastiques.
l'esprit a q. q. In orde -, (doers zijn ,) Breuk, y r. het breken
van jets, rupture,
,
mettre en ordro. In wanorde
mettre
fracture, (in d ezen zin meest in zamen •
en disordre, en confusion. In rekening
gebr.) De - van een hot, een been, la
—, porter en ligne de compte. Op het
rupture , fracture d'un us. ire - des vrerapier -, (fchrijven ,) coucher par font.
des, (vredebreuk,) la rupture de la paixo
, (kwaad
Iemand in een kwaad gerucht
Her is tusfchen hen tot eene — gekomen
van hem fpreken Ofaire courir de mauHs en sons venus jusqu'a une rupture.-,
vais bruitt sur le compte de q. q., di,f.
de door let breken veroorzaakte opening of
famer q. q. Zich (of: Iemand ,) om het
befchadi;ing, tie plaats, waar het breken
leven , om hale —, (dooden,) se tuer,
gefehied is , cassure. Men kent de deugdmettre a more.
(Suer q.q) Ter dood
zaamheid van het ijzer aan de -, on cons
lk kan het niet over mijn hart -, (niet daarmit 14 bona du fer a la cassure. -, (in
toe befluiten,) je ne puffs gagner celasur
de rekenk.) gebroken getal,fraction. Eemei , je ne saurois m'y resoudre. Iemand
ne
words uitgedrukt met eenen teller en
tender zijne magi--, onder het juk -, (hem
cones: noemer, one fraction est exprimee
doen gehoorzamen,) reduire q. q. sous le
par tin numera . eur er un denominateur.
joug, sous ses lois , sous son obeissance,
Breuken onder èdnen noemer brengen,
soumetrre a sa puissance. Hij zal mij
duire des fractions a un merne dinomina.
van verdriet onder de aarde
(doen
teur. -, (in de heeik.) zeker ongemak
fterven ,) it me fera mourir de chagrin.
veroorzaakt door eene break in den pensDat heeft hem van zijn veritand gebregt,
hebben ,
zak, heroic , descente. Eene
(zijn verfiand doen verliezen,) cola lui a
avoir one descente. Eene - heelen, (gelemand
weder
tot
ait
perdre
la
raison.
nezen
,)
fnijden,
guerir,
operer
one
herfzich zelven, tot bewustheid faire reve- riffs. - der baarmoeder, (in de vroedk.)
a lui, lui faire reprendre constir q.
vietrodroptose; hernie de la matrice.
,
noissance. Iemand jets aan het verftand-,
(bij de artill.) aan de zi i wang van een (Ink,
(het hem doen begrijpen,) faire comprencintre d'arit ; zie verder de met Breuk in
dre q. ch. a q. q. Iemand lets to binnen
dezen zin zareengeftelde woorden , als :
(herinneren ,) faire souvenir q. q. de
(bij regtsNavelbreuk, Liesbreuk , enz.)
q. ch. Eene onderneming tog hand
(nitgel.) geldboete, amende, peine pecunivoeren, daarin Hagen.`, effectuer sine enafro. Tot eene
verwezen worden, etre
treprise, en venir a bout. Te weeg
condamne a one amende
finir,, terminer. Breukband, m. bandage herniaire, brayer,
effectuer. Ten einde
lemand een glas wijn -, (op zijne gezond e
suspensoir, m. ou suspensoire, f.
held ultdrinken,) porter ant sante a q.
Breukban,!maker,
bandagyste.
boire a la sante de q. q. Ik breng het u Breukmeester, Breukfnijder,,
chirurgien
(het glaasje) op de gezondheid van -, je
horniaire, (operateur).
vous le porte a la sante de -. Eene vloot in Breukfpaan, m. fpaik voor een' gebroken arm
zee -, mettre une flotte en titer. Aan
of been, eclisse , f. Wet breukfpanen zetmettre a bord. Zijne have in
boord
ten, eclisser.
veiligheid -, mettre ses eiTets en lieu de Brevet , o. (ond. woord,) akte van toelating of
sureta. Iemand tot het uiterfte-, reduire
vergunning , brevet ,
q. q. a l 'extrdlu ite, pousser q. q. a bout. Brevier, o. (ond. woord,) getijboek bij de
mettre dans la tete. Jets
In het hoofd
Roomsch Kath. breviaire,m.
(bij druk.
mettre en vers. Iemand op
in verzen
kers ,) zekere klcine drukletter, petit -lexandere gedachten
desabuser q. q., lui
te,
faire changer de sentiment. Iemand
Brids , y r. planken ilaapplaats in eene wacht
zie Been. Aan den
der op de been
lit de camp.
gang -, mettre en train. Ben meisje we- Bridfen, b. w.
bridfte , heb gebridst),
reparer l'honneur d'u.
der tot hare eer
voor de broek flaan ; inz. als eene (cheeps.
ne idle. Zie ook: Aanbrengen, Afbren eitraf, antlers ook laarzenigenaamd , fOuetgen, Bijbrengen, Doorbrengen, Inbrengen,
ter ou battre un matelot a coups de corIVIedebrenf.3en , Opbrengen , Overbrengen),
de.
Uitbrengen, Voorbrengen , Voortbrengen 13r fifer, m. celui qui fouette ; zie Bridfen.
Wederbrengen, Wegbrengen.
Bried , verl.
zie Braden.
Brerger, in. die brengt , porteur. Hij was Brief, m. gefchreven ftuk , waarin men iets aan
de — eerier blijde boodfchap, i/ iteit le
iemand berigt, lettre, epitre. (AANAr. Lettre zegt men van alle gewone bric ycn inzon.
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aril. in proza , door hedendaagfche menfcben
en in levende talen ; epitre van de brieven
der ouden en in de doode talen ; en van de
hedendaagfchen , wanneer zij in dicbtmaat
zijn.) De brjeven van Cicero , les epiires
(oak wel lettres) de Ciceron. Brieven
fchrijven , ecrire des lettres. Brieven met
iemand wisfeien , (briefwisfeling met iemand
houden ,) zie Briefwisfeling. Een rondgaande —, une lettre circulaire, une circalaire. Opene brieven , lettres patentes,
(in tegenft. van Beflotene brieven, lettres
closes); in den gerneenz. fpreektr. Er is
een aan de kaars , (wanneer er eene kool
aan de kaars zit ,) waarvan het bijgeloof
waant , dat dit het ontvangen van eenen
brief beduidt ,) ii y a une lettre a la
chandelle; zie ook de zamengeft. woorclen :
.A dvijsbrief , Afscheidbrief , Brandbrief
Koopmansbrief „ Minnebrief, enz : ook in
tie heteek. van : Oorkonde, als : Bedelbrief, tioopbrief, Schulclbrief,, Vrachtbrief,
Wisfelbrief, enz. , een toegevouwen fluk
papier, als: Eene — fpelden , un papier
d'epingles.
Briefdrager,, m. zie Brievenbeiteller. —, ze.
kere duif, pigeon courrier, pigeon VW..
sager.
Briefje , o. verkl. w.; zie Briefje, billet ,in.
Briefloon , o. port de lettres,
Briefport, zie Briefloon.
Briefpriem , m. pence-lettre, f.
auteur
Briefschrijfster, y r. Briefschrijver,
dune lettre,
Briefstijl , m. style epistolaire.
Briefwisfeling, yr. correspondance. — met iemand houden, entretenir commerce de
lettres avec q. q., etre en correspondence avec q. q. , avoir une correspondance
de lettres avec q. q. , correspondre avec
9. q. lk heb drie jaar — met hem gehon(ten , Pal correspondu pendant trois ens
avec lui.
Briefchen , o. w. (ik brieschte , heb gebriescht),
van paarden , hennir ; van leeuwen , rugir,
Ilij briescht als een leeuw,, it rugit comme
tin lion. Een briefchende leeuw, un lion
rugissant.
Briefchen , o. zie Briefching.
Briefching , vr. van paarden , hennissement;
van leeuwen, rugissement,
Brievenbefieller,, m. facteur.
Brievenbeftelfter,, vr. porteuse de lettres.
Brievenboek , o. verzameling van brieven , re.
cueil de lettres, m. —, (bij koopl.) kopijbock ,livre qui contient la copie des let.
ties recues ou envoyees,
Brievengeld , zie Briefloon.
Brievenmaal, y r. maal , waarin de brieven met
de post vervoerd worden, rnalle.
Brievenpers, y r. petite presto pour les lettres.
Brieventasch, y r. porte-feuille, Porte- let.
tie , tn.
Brievenzak , m. zie Brievenmaal.
Brievenpost, vr. poste , f. courrier qui porte les lettres,
zie Post.
Briezel, y r. Briezeltje, o. kruimel, als: Gil
zult er geen briezeltje van hebben , you;
n'en aurez Tien, vows n'en aurez pas en
brie.
Briezelen, b. w. (ik briezelde , heb gebrie.
zeld), klein maken,brijzelen, verbrijzelen,
briser, egruger ; fig. kapen, winst
ken , afperfen , gripper, griveler. fiat
vrouwmensch heeft zijne ne beurs gebriezeld , (in eenen zachten zio,) cette femme
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In! a grippe sa bourse. De kat heeft een
link vleesch gebriezeld , le chat a grip
pe tsn morceau de viande. Hij heeft dien
post aanvaard , in de hoop, dat er wat bij
zou te — zijn, s'est rills dans cot empdai , dans l'esperanee d'y trouver q. ch.
a griveler.
Brigade , vr. (in het krijgsw.) (ond. woord,)
brigade.
Brigadier , m. (in het krijgsw.)(ond. woord ,)
brigadier.
Brigantijn , m. zeker fchip ligte kaper, bri.
gentle.
Brij, m. pap, bouillie, f.; fpreekw. Om iets
been loopen , als de kat om den heeten —,
tourner autour du pot.
Brijappelboorn , m. (groote boom in India),
sapotier. De vrucbt van den —, sa potine, 1.
Brijbaard, m. celiti qui aime beaucoup la
bouillie.
hij die brijt , zie Brijbek.
Brijbek, m. degene die brijt, celui qui par.
le gras, qui begaie.
Brijen , o. w. (ik briide , heb gebrijd), bros.
wen, parler gras, begayer.
Brijketel, m. chaudiere a bouillie, f.
Brijlepel,
cuiller a bouillie, f.
firijpot , m. pot a bouillie.
Brijfchotel, m. plat a seryir de la bouillie.
Hrijzel, zie Briezel.
Brijzelen , b. w. (lk brijzelde heb gebrij*
zeld) zie Verbrijzelen.
Brijeeling , zie Verbrijzelen.
Brikfteenen , tn. meerv. zeker foort van fteen•
pein gebruikelijk bij bet maken van fleenen glooijingen , decombres.
Bril , m. zeker bekend hulpwerktuig voor het
gezigt , nit twee , daartoe geflepene en door
eenen beugel vastgehoudene , glazen bestaande , lunettes, f. pl. Eenen — op den neus
zetten , mettre des lunettes stir son nez.
Eenen — gebruiken , se servir de lunettes.
Eenen — dragen ,porter des lunettes. Den
afleggen , quitter les lunettes. Een —
om te vergrooten, des lunettes pour gro
sir les objets , des lunettes convexes. Een
om te verkleinen, des lunettes pour di•
mintier les objets , des lunettes concaves.
Er zijn brillen voor verfchillenden ouder.
dose, it y a des lunettes de differents di*
ges. (AANSI. Het woord Lunette betee•
kent in het enkelv. Kijicglas ,); fpreekw. Elk
ziet door zijnen eigenen —, chacun a une
maniere de voir, de penser,, qui lui est
propre, chacun volt a travers ses lunetses. Twee joden weten wat een — kost
nous en avons dija fait l'experience a
1205 depens; nous savons ce qu'en vaut
l'aune. Iemand eenen — op den neus setten, brillen verkoopen, tromper q. q. , en
faire accroire a q q. , lui en donner biers
a garder. Goede vriend, laat u geene
brillen verkoopen , (geene ooren aannaaijen,)
bon homme, garde to vache. Zet uwenop , (zie beter nit owe oogen ,)
dez-y ntieux ; chaussez yes lunettes. --,
opening in de zitting van een geheim genrak, ook : de plank , waarin deze opening
gemaakt is, lunette de prive ,f. zeker
been in de borst van een' vogel, lunette, f.
— , eener weegfchaal , chasse.
Brileend , y r. zekere eendvogel in de Hod.
fons-baai, macreux a bet rouge, m. grande macreuse de la bale de Hudson.
ariikruid, o. zekere plant, die brillenvormige
fchootjes heeft, lunettiere, f.
Brilledoos , y r. bate a lunettes.
M5
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ke zamenleving is, met dezelve eenerlei
dat op
Brilleglas, 0. yerre de lunette, tn.
beroep , denkwijze, enz. heeft; inzonderh.
de wijs van eene linze geflepen is, lentille, f.
medelid van eenige geestclijke orde, frere.
Dit paard is onder broeders dertig louizen
Brillehnis,Brillehuisje, o. dtui e1 lunettes,
waardig, ce cheval vaut trente louis en.
Brillekas, zie Brilledoos.
tre freres. De Boheemfche broeders, les
Brillen, o.
(ik brilde, heb gebrild), eenen
bril dragen , porter des lunettes , se servir freres Boldmiens ,frares de Bohame , Bussites. De barmhartige broeders, les irede lunettes, lunetter. —, b. w. fig. in
den gemeenz. fpreektr. kwellen , tournsensres de la charitd. De dienende broeders,
les freres servants. .Een valfche , (die
ter.
iemands verwachting verijdelen,
een verrader wordt van het genootfchap of
frustrer q. 9. de son attente.
de orde, tot welke hij behoort,) en fauxBrillenkooper, zie Brillenkrainer.
Brillenkramer , in. die brillen verkeoet,
frere; (in zamenftelling : Ambtsbroeder ,
Cellebroeder, Gildebroeder, Geloofsbroep ettier, marchand de lunettes.
der, Kloosterbroeder, Leekebroeder,
lunettier, faiseur de lu.
Brillenmaker,
derbroeder, Reisbroeder, Stoelbroeder),
net tes.
fpreekw.
Gelijke broeders, gelijke kappen,
Brillenman, zie Brillenkramer.
(gelijke monnikken, gelijke kappen,) =éBrillenflijper,, zie Brillenmaker.
me socidti , mimes principes ; dis mei
Brilneus, m. nez d porter lunettes. Hij
qui to hantes, et je to dirai qui trt es.
heeft een' regten
II a beau nez aporHoed u voor de valfche broeders, gardezter lunette:. —, zekere vogel, Ainerikaan.
vow des faux-freres. —, in nog ruimeren
(the geitcnmelker, engoulevent a lunet, zin, medemensch , natuurgenoot , frere.
tes, no. séte-chayre de la jamaique.
Wij moeten medelijden hebben met de arBrilflang, vr. foort van vergiftige flang in de
men, het zijn onze broeders , it faut a•
Oost-Indien , :net een bruin brilvormig tee.
voir pitid des pauvres , ce soot nos fra•
ken op den rug, serpent el lunettes , ser.
res. Een 'usage—, en gaillard , en sanspent chaperon, serpent couronnd , m.
souci ; (in zamenftelling: Likkebroeder,
Brilviedermuis, yr. vledermuis met een brilSmullebroeder.)
vormig tceken op den neus. chauve.souria
Broedergemeente, yr. zekere kerkelijke ge4 lunettes.
zindheid,
gemeente der Hernhutters, (die
en
forms
de
lunettes.
Brilvormig, b. n.
zich onderling broeder en zuster noemen ,)
Broddelaar, m. knoeijer, botesilleur, brouil.
communion des freres moraves on freres
ion, gate pate.
de l'unitd.
Broddelaarfter, yr. knoeifter, bousilleuse.
Broederhaat, m, liaise des freres, f.
Broddelarij, yr. zie Broddelwerk.
Broederkerk, yr. eglise des freres moravel•
Broddelen , b. w. (ik broddelde,
broddeld), knoeijen, bousiller. Dat werk Broederkus, m. baiser fraternel.
hebt gij gebroddeld, vows avez bousilld, Broederlijk, b. n. en bijw. fraternel, le.
von: n-avez fait quo bousiller cot ou. Broederlijke liefde , amour fraternel. —,
bljw. fraternellement. zamen ?even, vi.
vrage .
vre fraternellement, comma , en freres.
Broddeiwerk, o. knoeiwerk, bousillage , vs.
Broed, o. uitgebroeide en nog opgekweekt Broederliefde, yr. amour fraternel , us.
woedende jongen van eenen vogel, couvde, Broederlijkheid, yr. fraternitd.
Eene flang kroop in bet nest, en vrat Broederloos, b. n. sansfrares,qui n'a point
de freres.
un serpent monta
de moeder met het
dans le nid, et mangea la mare avec la Broedermoord , m. moord door den eenen
broeder aan den anderen , fratricide.
couvie. — van visfchen, alevin,vs.;fig. De
Broedermoordiler, vr.
evader, de moeder, de kinderen, het gan- Broedermoordcr,
die eenen broeder vermoordc, ftatricide ,
deugt niet, is pare, la mere, les
fcbe
Tn. et f. (AANM. Fratricide beteekent
enfants, touts la couvie teen vaut rien.
ook zustermoorder,, zustermoordfter.)
Broeden, zie B roeij en .
devoir qu'impote la fraBroeder, m. perfoon van het afannelijk geflacht , Broederpligt ,
ternite.
die de zelfde ouders heeft met een of meer
andere kinderen , ten opzigte van welke hij Broederfchap ,o. broederlijke gezindheid ,fraternitd, f.— vr. broederlijke gemeenfchap ,
dezen naam draagt , frere. Voile of regte
zamenleving, confrdrie.
fare de pare et de mire, frare germain Halve —, demi.frare, celui qui Broedersdochter, yr. nicht , niece.
n'ert Pare qui de pare ou de mere; en Bruederskind ,o. neef, nicht, never' m.
wet — van vaders zijde frere tie pare,
ce
pare consanguin, frere du cote pacer. Btdedersvrouw, yr. belle.soeur.
nil. — van moeders zijde, frere de mere, Broederszoon, m. neef, neyeu.
frere utdrin, frere du cote maternal. Broedertje, o. verkl. w. zie Broeder. Broe.
dertjes, o. sneers'. poffertjes , petits ga.
frere nature?, frere bd.
Natuurli jke
teaux ronds,que Pon mange tout chauds
-ward, frere du card gauche , celui qui
avec
du beurre et du suers.
est ni du memo pare, ou de la memo mare .mais non en legitime mariage. Mijn Broedertjeskraam, yr. boutique, ou Pon fait
tie petits gateaux.
ouclfte — mon frere aind. lviijn jonger
—, mon frere cadet; (zie ook de zamenge• Broedertjesmeid, vs. servante dans une telis
boutique.
ftelde : Bastaarlbroecler, Behuwdbroeder,
Schoonbroeder , Stiefbroeder , Zoogbroe- Broedertjespan, yr. pale 4 cuire de petits
gateaux.
der); fig. Ais broeders levee handelen ,
deelen , vivre , traiter en frere , comae Broedertjesvrouw, yr. femme qui fait on
vend de petits gateaux.
fpreekw.
Het
is
een
zusje
en
een
freres;
broertje, (de eene is als de andere ,) c'est Broedertrouw, yr. fiddlitd fraternelle.
chore pour chou; c'est egal comme deux Broedertwist, in. division entre freres , f.
oeufs. , in ruimeren zin , perfoon, die Broedsch , zie Broeisch.
met eenen of meer anderen in vertrouwelii . Broedfel, ate Broad.
Broei•
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(bij tuinl.) conchs ,caissechatik
Broeibak,
do ,
Broeiel, o. oeuf couve , oeuf
, m.
Broeigans, yr. oie qui couve.
rtroeihen, vr. poule qui couve.
Broeijen , b. w. (ik broeide, heb gebroeid).
eijeren door warmte doen uitkomen, vooral
van vogels , door er op te zitten , couver.
Zij heeft vier hennen, die—, elle a quatre
poules qui couvent ; fig. in het water zetten, om te laten nittrekken, tremper dans
de l'eau chaude , echauder. Een varken—,
(met licet water begieten .) dchauder un cochon. Linnen— tre y:per du lingo dans de
l'eau chaude.—,iets kwaads veroorzaken,
als : Lilt die zaak kunnen nog vele onheilen gebroeid worden , cette affaire pent encore
couver de grands malheurs.—, o. w. (met
Hebben) beet worden , als : De lucht broeit ,
it fait un temps etouirant, une chaleur
itouffante. Faene broeijende un temps
itoujrant. Broaijend heet, etouffant , e.
Het hoof hceft reeds lang gebrocid, le fain
a ate chaud depuis longtemps ; fig. Uit dit
alias broeit een groot ongelnk, tout cola
couve un grand snalLeur. Die zanienzwe.
ring broeide federt lang, cette conspira,
tion couvoit depuis longtemps. Het —
cener hen, l'incubation.
Broeijing, yr. action de couver, etc. zie
Broeijen.
Broeikas , yr. (bij tuinl.) serre chaude.
broeikooi , y r. kooi , waarin men vogelen laat
brocijen, nichoir, m.
Broeikuip , yr. (bij brouw.) kuip voor het
, (bij bleek.)
snout, cuve matiere, f.
envier a tramper du lingo vs.
Broeinesc, o. nid o4 un oiseau couve, vs.
Broeiseh, b. n. ayant envie de couver.
Broeischheid , vr. itat d'une poule qui a
envie de couver
Broeifel, zie Broed.
Broeitijd , m. temps 04 certain: oiseaux convent , ns. couvaison , f.
Brock, vr. zeker kleedingituk der mannen,
culotte,f. chausses, f'. pl. haut-de.chausse , haut.de-chausses, m.; fig. Een kind
wat voor de — geven, donner la verge a
un enfant ; fpreekw. De vrouw heeft de
aan , (fpeelt den baas ,) la femme porte
les chausses, le haut-de-chausse, la culotte. Vrouw die de — aan heeft, psrte-culotte,m.—, eene lange broek ,pantalon,
, ,onderbroek ; ook zekere lijfsbedekking
der vrouwen , calefon, m. , (bij veehoe.
ders ,) onderlijf van het hoornvee , als a Die
koe heeft eene fchoone —, ewe vache est
bien engraissie. aan een ftuk gefchut,
culasse f. — met eenen fiaartriem (voor
paarden ,) reculement avec croupiere.
van gevangene vogels, petit anneau quo
Pon attache a un oiseau qu'on laisse yoler a la ligne. (fcheepswoord,) zie
Kraag in de laatfie beteek.
Broek, o. moeras, pool, marais, vs.
Broekachtig, b. n. moerasfig, mardcageux ,
euse. Len — land , un pays marecageux.
Broekband,
ceinture d'une culotte, f.
Broeken, b. w. (ik broekte, heb gebroekt),
in den (broek.) zak fieken , empocher.
zal dat maar — j'empocherai cela. o.
w. (met Hebben ,) eene broek drageu ,pora.
ter des chausses. Dit knaapje broekt goed,
la culotte sied Men a ce petit garcon.
Broekgesp, m. boucle de culotte, f.
Broekgalg, vr. bretelle, f.
Brooking, vr, action d'empocher.
van het
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kanon , (in het krijgsw.) brava , ou drogue
van vlaggen, guindant do
de canon, f.
— van de masten , braid do
pavilions,
Ind ts , 1.
Broekland, 0 . moerasfig land, sol maricageux, pays maricageux ,
Broeklint, 0. ruban dans la ceinture d'une
culotte ,
Brockman, in. Broekmannetje, o. petit garcon a qui on a mis une culotte , m.
Broekzak, m. poche d'une culotte, f. gous•
set, m.
Broer, zie Broeder.
Broertje , 0. zie Broedertje in de a. beteek.
iirok , m. afgebroken of afgevallen fink ,morceau, fragment,' (gem.) lopin. Hij heefc
ereenen goedeu — van mede , (ook fig. voor :
Hij heeft daarin rijkelijk zijn aandeel ge.
had,) it en a emporte an bon lapin, on
lui en a donne tin bon lopin. ik heb een'
— van de preek gehoord, Pal entendu
bout du sermon. Dat is met flukken en
brokken zamengeflanst, cela n'est fait quo
de pieces et de morceaux ; fpreekw. door
iemand de brokken uit den mond fparen,
zie lviond ; fig. lemand de brokken in den
mond tellen , ne donner quo le juste ne..
cessaire, lui compter les morceaux. —,
voor een gedeelte van iets; fig. lam..
beau. Men heeft tlechts eenige brokken van
zijne redevoering onthouden , on n'a retenu quo quelques lambeaux de son discours. Hij heett nog een' — van die erfe•
nis weten te krijgen, it a arrache un lambeau de cette succession. In brokken verdeelen morceler.
Brokje, o. verkl. van Brok, petit morceau,
m.; fig. in den boertenden Het is een
lief — c'est une personne bien aimable,
vraiment 1 c'est un morceau bien friand,
vraiment
Brokkelen, h. w. (ik brokkelde , heb gebrokkeld), in brokjes breken , kruimelen ender.
o. (met Hebben) brokkelig zijn . s'emier. Dit brood brokkelt, ce pain s'insie.
Brokkelig , b. n. fragile , cassant, e.friab le.
— zijn ,s'ernier. lien brokkelige Been, une
pierre moulinie.
Brokkeligheid, yr. qualite de ce qui s'dmie.
breekbaarheid , friabiliti, fragilia.
Zie Broosheid.
Brokkeling , vr. action d'imier,, de s'etnier.
Brokkeltje , o. verkl. w. van het ongebr. Brokkel, brokje, petit morceau, m.
Brokken, b. w. (ik brokte , heb gebrokt), in
brokken breken , rompre par morceaux
mettre en petits morceaux. Brood in de
melk mettre des morceaux de pain dans
la soupe au lait ; fpreekw. Hij heeft wat
in de melk te it a de quoi vivre; it
est riche; la vache a ben pied. Hij heefc
niets in de melk te — , i l n'a ni pain ni
pare, it est pauvre.
Brokkig, zie Brokkelig.
Bromkever, m. zekere groote kever, *scarbet bruyant.
Bromkloot, m. foort van tol, toupie hour.
donnante,
Bromvlicg, yr. zekere groote vlieg, bourdon ,
Brommen, o. w. (ik bromde, heb gebromd),
een grof cn dofgeluid maken , gelijk de bijen,
dommelen , bourdonner. —, van eene klok ,
resonner ; fig. ontevredenheid toonen , gronder,, nsurmurer ; gem. pruttelen , roguenor. Tlij doet niets dan , it ne fait qua
rognoncr. Men moet hem maar latea

f.

it

SS

Bit 0

it faut le laisser gronder. pogchen,

fnoeven, se vanter, se glorifier, (se jacter). Hij bromt opzijne afkomst, it se
glorifle de sa naissance.
Brommer, in. fig. grandeur,
zie Brom.
vlieg.
Brommertje,o. iu Amfterdam en elders, foort
van koets ,petit carosse 4 roues basses ,m.
Bromming, yr. action de gronder, f. grondement , bourdonnement,m.; zie Brommen.
13ron, yr. (door letterverz. voor Born,)wel ,
opwelling van water , source, fontaine. Eene — vinden , trouver une source. Eene
yergiftigen , empoisonner tine source.
inzoud. van mineraal water, source nilnjrale ; meant. Bronnen , dit water zelf,
les eaux. De bronnen gebruiken , prendre
les eaux; fpreekw. Water in de — dra.
gen, (waar reeds overvloed is, nog meer
bijdragen,) porter de l'eau a la mer,1 4
la riviere. opwelling' van water, waaruit eene rivier ontitaat, source. Deze ri.
vier is bevaarbaar van hare — af, cette riviêre est navigable des sa source. De
bronnen van den Nijl, les sources du Nil;
fig, oorfprong , beginfel, source ,f.principe,
. De — van onze rampen , la source de
nos inatlX. -, inzond. van eenige wetenfehap , sources, f. pl. Men moet zich niet
a,n vertalingen of uitleggingen houden, waar
nit de — zelve putten, it ne faut pas
s'arreter aux versions on aux commen.
taires, it faut aller droit aux sources,
(puiser dans les sources). —, hulpmid.
del, ressource,f. Ik heb nog andere bronnen, (hulpbronnen ,) j'ai encore d'autres
ressources. Hij putce de bronnen zijner
kunst stir,, it ipuisa ;es ressources de son
art.
Bronader,, yr. veine d'eare.
Bronarts, m. midecin aux eaux.
Broefeest , o. (in de fabell.) feest ter eere
der bronnimfen, fontinales , f. pl.
Brongast , in. die de bronnen gebruikt , per.
scene qui proud les eaux , f.
Brongod, in. (in de fabell.) dieu d'une fonteine. De brongoden, les divinites (les
pntaines.
Brongraver, m. celui qui crease des puits,
des sources d'eau.
Bronhuis, o. maison ou se trouve la source
d'une eau minerale, f.
Bronmeester,, m. fontenier.
Bronnimf, Yr. naiade.
Bronwater ,o eau de source , eau mindrale,f:
Bronwaterskruik, yr. creche a eau minis-ale.
Brons , 0, bereidfel uit koper, tin , enz.,
bronze , tn.
Bronst, y r. togtigheid van dieren , rut , m.
In den — zijn , etre en rut. Het begin van
den — der herten, muse , f.
Bronsttijd, m. temps du rut, rut.
Bronstig, b. n. zie Togtig.
Bronftigheid zie Togtigheid.
Brood, o. (oo) bekende, meest algemeene en
dagelijkfche fpijs, (condor meerv.) pain ,
in. Gezuurd , du pain /eve. Ongezuurd
, pain sans levain. Versch —, pain
frais. Oudbakken , pain rassis. Wit,
fijn ,Fransch— , du pain blanc. Zwart , bruin
—a du pain noir, du pain bis. Huisbakken
—,du pain fie cuisscn, de menage ou de
bourgeois. Niet gerioeg gerezen —, du
pain gras ecuit ,du pain pateux. G eraspt
—, pain ckapele. Zie verder op Pain in
het Fr. deel. Een flak, hump —, (broods) ttne bribe. Te water en tc , Op water en —
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zitten, (zekere araf,) etre mis au pain et
a l'eau. Het — en de wija in het avondmaal , les deux especes , le pain et le vin
dans Peucharistie ; fpreekw. Dat is gefneden (lets dat bij voorraad gereed is,
en altoos to pas komt ,) c'est autant de
pain cult. Bij gebrek van — eet men korstjes van pastijen , (met het beste kan men
zich wel behelpen,) croilte de pdte vaut
bien pain. Hij kan meet dan e ten (is
fchrander en ervaren ,) it salt plus quo son
Pain manger. Het zijn proferen, die — e.
ten 5 ce sent de faux prop/Fetes; fig. in
ondeefcheidene fpreekwijzen, voor : Kost.
winning, als : leinand het — nit den mond
nemen, itooten , titer le pain de la main
deq. q. Hij heeft ter naauwer nood zijn
il a bien de la peine a vivre, a
tnettre les deux bouts ensemble. Zijn
zoeken , chercher a gagner son pain. Hij
heeft zeer goed zijn
it a son pain assure. Dat is mijn mijn c'est
mon gagne-pain. Hij heeft andeier lieden
—gegeten, it a ate domestique, it a mange du pain d'un autre. Hij eet mijn —,
it est dans mon service; it mange de
eten , etre son
mon pain. Zijn eigen
propre maitre; ne dependre de personne.
Iemand aan een fink
helpen , fournir
quelque moyetz de subsietance a q q. Zijn
bedelen , mendier son pain. Dat is zuur
, c'est du pain bien dur. Om den broode , °En het lieve —, pour avoir de quoi
vivre. Geef ons ons dagelijksch —, donnez..nous notre pain quotidien; van bier
verder fig. Dagelijksch —, voor : Hebbetijkheid, als : Zij bzerigee hun Leven met
fee'en door, dat is bij hen clage!iiksch —,
ils passent leer vie 4 jouer, c'est lour
pain quotidian. (meerv. Brooden ,)
eenige tot zekere gedaante geknede en in
den oven gebakkene hoeveelheld broodcleeg ,
pain, m. Ca twee brooden bij den bakker
halen , allez chercher deux pains chez le
boulanger. Een huisbakkea
un pain
de caisson, de bourgeois. Een ongeeuurd
un pain sans levain; (in de Israelitifehe eeredienst,) Ongezuurde broocl en, pains
azymes. Het feest der oneezuarde brooden, la fête des azymes ; (in den godgel.
ftijl,) Het woord Gods is het — der geloovigen , la parole de Dieu est le pain
en pain
des fide/es. Een misbakken
metourne. Een niet genoeg gerezen un
pain grin ou pdteux. De m ecke zijde van
een —, la baisure. Len auk y en de hare
grignon; zie ook
de korst van een
Broodje.
cuissaBroodbakken , o. caisson du
ge,
Broodbakker,, m. boulanger.
Broodbakkerij, yr. bet broodbakken, en de
pleats waar zulks plaats heeft, boulangerie.
Broodben, zic Broodmand.
Broodbezorger,, m. panetier.
zekere boom in host-Indio,
Broodboom,
ea bijzonder op de Zuiclzeeeilanden
uit
welks 30 tot 40 pond zware vrucht, eene
foort van brood words bereid, arbre
pain, jaquier.
Broodbord, o. assiette a pain , f.
Brooddeeg , 0. pate, f. (a faire du pain.)
Brooddi ef, in. fig. celui qui dte le pain
q. q. —, die bet brood, dat hij eet, niet
waarcl is, knoeijer,housilieur, gdte-pate.
Broodeloos, b. n. zonder middelen van be*
fiaan,

BRO
Chan, sans pain. , (bij zinverzetting,)
geene middelen van beftaan opleverende,
als: Eene broodelooze kunst, une profes.
sion ingrate.
Brooddronken, b. n. door overvloed weelde,
rig, moedwitlig, overnoedig , sans frein,
sans retenue, insolent, e, petulant , e.
Brooddronkenheid , vr. insolence, petulance, 1.
mangeur de pain. Hij is een
Broodeter,,
c'est une bouche inutile.
nuttelooze
Broodgebrek, o. defaut de pain, tn. disetre ,
Broodje, o. verkl. w. zie Brood, petit pain,
m. De broodjes boteren , beurrer les petits
pains ; fpreekw. Zoete broodjes bakken ,
(van regenftreving afzien ,) filer dotty.
Brootikamer,, yr. ceambre a pain, (op een
fchip ,) saute an biscuit. —, (bij de hofhouding des konings,) hofbakkerij , pane.
eerie. Een beambte bij de —, un oficier
de la paneterie.
Broodkar , yr. zie Broodwagen.
13roodkas, yr. armoire a pain.
Broodkist, yr. caisse a mettre ou a gander
le pain, f.—, broodkorf, (op fchepen ,) carbillon , m.
Broodkorf, m. zie Broodmand; fig. Temand
de — hooger hangen, rogner recuelle a q.
q.; tailler lee morceaux courts a q. q.
Broodkorst , yr. crodte de pain , crodtelette , f.
Broodkruim , Broodkruimel , Yr. miette de
pain; fpreekw. De broodkruirnels fteken
hem , (hij is brooddronken ,) it est d'une
licence efrenee; it est sans la rnoistdre
retenue.
Broodmand, yr. panier a pain, m.
Broodmarkt , yr. marche au pain, rn.
Broodmes, o. couteau a cooper du pain,m.
Broodnijd, m. envie qu'on porte a celui qui
gagne son pain, qui prospers; rivalite
entre des gene de la memo profession , f.
Broodoffer , 0, (in de kerkel. gefch.) panagie, offrande de pain , f.
Broodpan, vr.poêle a pain.Broodpap , y r. panade.
Broodrat, Broodrot , yr. armenkind, enfant
pauvre, in. et f.— , naarn voor een arm ftu, dent , die eene beurs heefc, boursier,
Broodfchrijver, m. hongerig fchrijver, , ecri.
vain famelique, (qui a one plume vdnaa
le) fain. fesse.cahier.
gout de pain.
Broodfmaak,
Broodfoep , yr. panade, de la soupe au pain.
Broodfpincie, zie Broodkas.
Broodfuiker, y r. sucre en pain, m.
Broodverkooper , m. vendeur de pain.
Broodverkoopiter,, vr. vendeuse de pain.
Broodwagen,
charrette de boulanger ,f.
bij een leger, caisson de
fourgon,
vivret.
Broodwater,, o. eau pande.
Broodweger, m, celui qui pest le pain.
Broodwinkel, me boutique °it Pon vend du
pain, f.
Broodwinner, m. celui qui gagne le pain
par son travail pour une famille.
Broodwinninp,-, vr. profession, f. métier ,
gagne-pain, m.
Broodwinfter, yr. cello qui entretient sine
famille par son travail.
Broodzak , m. panetiere, f.
Broodzetter, m. taxateur du pain.
Broodzetting, yr. bepaling van den prijs des
broods van wege de overheid, taxation du
pain, f.
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Broos, b. n. (to) ligt brekende, fragile , car.
sant , e.—,fprokkig, (van ijzer, dat bij het
gloeijen ligt breekt , wegens de zwavelwelke
het bevat,) rouverain. , (dat zich ligt
tusr-chen de vingers tot poeder laac wrijven,)
friable. Het porfe'ein is fchoon, maar ,
la porcelaine est belle, mais fragile,
cassante. Alen heefc ijzer, eat zeer — is,
11 y a du for qui est tres.cassant.
puimfleen is —, la pierre ponce est frig.
ble ; fig. onbeftendig , fragile. De goederen dezer wereld zijn —, les biens de
ce monde sons fragiles. —, (in den god•
gel. ft.i.j1,) ligt tot zonde te bewegen, frae
gilt. Het vleesch is —, la chair est fragile:
Broos , yr. hooge tooneellaars der ouden bij
treurfpelen , cothurne, m.
Broos i/eid , yr. breekbaarheid , fragiliti , friabilite. De — van bet glas, la fragiliti
du verre ; fig. onbeftendigheid fragilitd.
De — der fortuin, la
do
la for.
tune. —, (in den godgel. flij1,) zwakheid om zich tot zonde te laten bewegen
fragiiitd. De menfchelijke — la fragili.
to humaine.
Brouwen , b. w. (ik brouwde, heb gebrouwen,
bij Wism. gebrouwd), bier maker', brasser ;
(ook : azijn brouwen ) faire du vinaigre ;
fig. berokkenen , ourdir, Cramer.
, brasser.
Een verraad—, brasser une trahisson. lets
tegen den that—, brasser q. ch. centre 1' etat.
Hij is bet, die dat verraad gebrouwen heeft,
c'est lui qui a ourdi , trame, cette era.
bison. — o. w. (met Hebben ,) gebrouwen
worden , fig. als : Er brouwt iets tegen u ,
it se trame q. ch. contre vow. —, libpen in bet uitfpreken der letter r, grasseyer.
Brouwer, m. bierbereider, brasseur.
Brouwerij , o. hez, bereiden van bier , action
de brasser. plaats waar men brouwt,
brasserie.
Brouwersgild, o. corps des brasseurs nt.
Brouwersknecht , m. garcon brasseur.
Brouwhuis , 0. brasserie , f.
Brouwing, yr. action de brasser. —, in het
fpreken , lisping , grasseyement , m. bldsite, f.
Brouwketel, m. brassie.
Brouwkuip , yr. euve de brasseur.
Brouwfel, o. brassie,
Brouwfler, yr. brasseuse.—, vrouw die lispt
grasseyeuse.
Brag, vr. van bout of fteen gebouwde gang over
een water, pent , tn. Eene houten, 11-eenert
ran pont de pierre , de bois. Eene vliegenie (gierbrug ,) on pont volant on flottaut. Staande —, (die niet opehaald kan
worden ,) on pont dormant. 4,ever eene
— gaan , rijden, passer un pont, sur un
pont. Eene af breken , abattre, romppre un pont. Eene — over cone rivier leggen , flaan , batir,, faire, jeter tan pant
sur une rivihre ; fig. Eene — voor asideren leggen , (hen op den weg helper' Olafre la planche pour lee autres , frayer le
therein pour les autres. Dat is eene —
ge'egd (de weg gebaaud) voor allerlei ondeugd, c'est ouvrir Pacces a routes sortes de vices ; fpreekw. Den vijanden moot
men eene gouden
leggen, it faut faire tin pent d'or a Pennemi. aan eene
drukpers , tablette ,f. —, (in de ontleedk.)
als : De — der herfenen, De — van Varolius , (den eerften waarnemer,) le pont
de Parole. aan eene viool, chevalet,
vs. —, in fonrinigc ftreken van de Nederlanden , boterham, beurrie , f.
Brug.
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Braggegeld o. Itetgene men betaalt, om over Bruigomsgoed, o. bien peon donne en ma.
eene brug te mogen gaan of rijden, of on .
riage a un garcon , m.
der dezelve door te mogen varen, ponto. Bruigomskleed, o. habit de noce, ou habit
nage, m.
nuptial, habit du marie, nj
Bruggeman, tn. ontvanger van het bruggegeld, Bruigomsfluk, o. present que le marse don=
pontonier.
ne aux domestiques , tn.
Bruggevrouw, vr. femme d'un pontonier, Bruiheen, o. in den gemeenz. fpreektr. voor
ou : femme qui recoit le pontonage.
aFscheid , als : Korn, laat ons ons goed —
Bruggemeest,er, m. inspecteur des poets, matdrinken, allons,buvons un coup d'adieu.,
tre des pouts.
Bruijen , b. w. (ik bruide , heh ge 'raid), flaan,
Bruggenhoofd, o. fchans ter verdediging ee• frapper, bjttre. Ik bruide hem om de
nor brug, fet e du pont , f.
ooren, je Jul donnois un roufflet, (des
Brui, m, flag, hoot,als: Hij kreeg eenen
son/fiefs.)
werpen, Pref. Ik bruide
duchtigen om de omen, it recut en bon
hem van al de trappen ,je le jetois de tout
souffle, ; in den gemeenz. fpreektr. Ik geef les degres de l'escalier; fig. tourmenter.
(heb) er den — van , je ne m'en melerai Gig moet mij zoo niet
ne faut par
pas; (de Franfchen zeggen , bijna om het me tourmenter de la torte ; in den gemeenz.
zelfde nit te drukken: c'est ie ventre de
fpreektr, Wat bruit het u? (wat gat het
tea mere, et je n'y retourberai plus, of u aan
que vons importe?
o. w. (met
enkel: c'est le ventre de ma mere.) Daar
Zijn) vallen, :amber. 1-lij bruide van do
hebt gij al den --- (den geheelen noel,)) brug in her water, it tomboit du pont
voila tout le paquet.
dans l'eau.
gaan, zich verwijderen,
een aller. Brui been! allez. vous eel 'usBruid, yr. verloofde of ondertrouwde, flanfiancée.
ed e, future. De verloofde
r'en! haut le pied ! retirez . vous 1
Mijne zuster is —, of: de —, ma soeur Bruiier, m. plager , tourmenteur.
est fiancee; inzond. op den trouwdag,
Bruijerij , vr. fig. diffi'culte.
naar de kerk Jeiden, mener Bruikbaar, b. n. qui pent servir, utile. Die
ponds. De
Pepousie a Peglise. Zij is uitgedoscht als
kleederen zijn niet meer
ces habits ne
eene—, elle est pat* comme une epousie. peuvent plus servir, ne sent plus mettala maride. De — te bed
De getrouwde
bles. Dat is tot niets
cela n'est d'au.
can usage. Deze hoed is nog —, ce ekebrengen, coucher la mariee.
Bruidegom, m. verloofde of ondertrouwde,
peau pent encore servir. Ben — mensch,
inzond. op den trouwdag, en wel : voor het
un homme de mise, en homme habile ,
tronwen, fiancé, futu r ; na het trouwen ,
qui est propre a toutes sorter de servimarie. Waar is de —'1 ou est le marid?
ces. Len — paard, en cheval de bon serBruidegomsgoed , zie Bruigomsgoed.
vice.
Bruidegomskieed , zie Bruigomskleed.
Bruikbaarheid, vr.
Bruidegomsmeisje, o. fpeeljuffer, fills de la Bruiken, b. w. (ik bruikce, heb gebruikt),
zie Gebruiken.
noce.
Bruidegomsftuk, zie Bruigomsfluk.
Bruiker, m, pachter, hoevenaar, fermier. —,
cetui
qui
name
Pepousee
a
Bruidleider, m.
in zamenftelling, zie Boerenbruiker.
(bij de ouden,) paranymphe.
Bruiloft, vr. feest tier huwelijksviering, bruiBruidleidtter, yr. cello qui mane Pdpousde a
lofcsreesr, noce , f. noces , f. pl. Toen hij
Peglise.
trouwde , gaf hij Beene
quand it se
Bruidsbed, o. lit nuptial, m. couch° cupmania, it ne fit point de noce , de noces
Ik ben op de — geweest, j'ai etc a la no.
ti ale ,
Bruidfchat, m. hetgene de braid den man
ce ; ook : j'ai assists au mariage. Op eemede ten huwelijk brengt, dot , f.
ne — verzocht worden, etre invite a en
Bruidsdagen, m. meerv. tijd, gedurende
mariage. (AANN. Wanneer men hijzonder
welken een meisje bruid is, temps du maop de kosten en inrigting van het feest doelt,
riage, les fours entre les fiangailles et
wordt noce alleen enkelv. gebezigd. Wie
le mariage.
z31 de — geven? qui fora la noes ? Hij
Bruidsgaaf, Bruidsgift, yr. zie Bruidfchat.
was een der fpeeljonkers van de —,
Bruidsgoed, o. bezitting der braid, biens pa- I toit un des garcons de la noce. Ziet men
raphernaux , m. pl. lee biens qu'une femin tegendeel meer op de huwelijksviering
me se reserve, qui ne font point partie
zelve, zoo gebrufkt men altoos het meerv.
Nocet : De — te Canaan ,les noces de Ca•
de la dot , etc., dont le mari sea pat
)'administration. —,kleederen der bruid,
na. Op den dag van zijne — , le four de
trousseau de Pdpousee, en.
set noces.) Zilveren
dia.
gouden
Bruidskamer, yr. chambre nuptials.
Manten —, celebration de l'anniyersaire
des Cocos apres 25 , apres 5o ou 75 ant
Bruidskleed, co. robe nupsiale , f. habit de
de mariage. —, het ter brutioft bijeen ge.
la maride , m.
komen gezelfchap, noce , f. Na den maal.
Bruidsknecht, m. fpeeljonker bij de bruiloft,
garcon de noce.
tijd ging de geheele — in den fchouwburg,
ap p. & le diner , touts la noce alla art
Bruidskoets, y r. carosse dans lequel on meau
lieu
de
la
ceremonie
,m.
spectacle. — des lams, (de hemeltche ge.
ne lamaride
lnkzaligheid,) le banquet de l'agneau, des
Bruidsfluk, o. present que la maride donne
(misfchien in navolging van het
aux domestiques, m. livree de la noce , f.
elms.
Engelsch Wedding , eene verbastering, geBruidfuiker, vr. praline.
lijk men wil van het Franfche Vidanges,)
Bruidstranen, m. meerv. eigenlijk: tranen van
het ruimen van een fecreet, anders ook :
eene bruid, larnses de l'Opousee, f. pl.,
Menistenbruiloft, vidanges de privet. —
loch meestal, fig. voor: wijn en andere
(menistenbruiloft)
hebben, houden, faire
dranken, welke in de bruidsdagen aan de
les vidanges , ecurer le privd.
gasten worden gefchonken, vin, m. on
d'autres liqueurs qu'on presents dans le Bruiloftsbed, zie Bruidsbed.
Bruiloftsdag
temps du mariage, (hypocras
jour des nom, jour dot
mariage.
Bruigom, zie Bruidegom.
Bruids..
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bai-brue, e. Bruinroode zijde , de la sole
Bruidsdeun, m. chant neptial.
mordorie. Een — paard, cheval bai-brun.
Bruiloftsdicht, o. dpithalame, 0.
Bruintje, o. verkl. w. zie Bruin, m.
Bruiloftsdisch, m. table des noces, f.
Uruinvisch
, m. zekere grootezeevisch, die
Bruiloftsfeest, o. festin de noces , festin
z ; ch,vooral bij op handen zijnd flecht we.
nuptial , m.
der, aan de oppervlakte des waters ver.
Bruiloftsgast, In. convid de noce. Al de brni.
wont, tnarsouin, (ook : op fommige plaatloftsgasten gingen uit, touts la noce sari,
fen Opourceau de mer,,porc-marin, souf.
tit.
fleur.
Bruiloftskleed, o. van den bruidegom, habit
de noces; van de bruid, robe de noces ,f. Bruis, yr. en (in het gemeene /even meestal)
o. fchuim, ecutne , f. Wanneer die man
Bruiloftskoets i y r. zie Bruidskoets, bij dichtoornig is, ftaat hem het — op den mond,
ters, zie Bruidsbed.
quand cat homtne est en colhre, Picume
Bruiloftsmaal, zie Bruiloftsfeest.
tui sort de la bouche.
Bruiloftsvolk, o. convicts de noce,m. pl. noBruifen , o. w. (ik bruiste , heb gebruist), mu.
ce , f.
gir. — , fchuimen, &unser. De zee bruist,
Brniloftszang, zie Bruiloftsdeun.
la user mugir, &wise; van hier: fig. (bij
Bruin, b. n. van zekere , uit de vereeniging
dichters ,) van fchepen : varen ,zeilen,(mec
van rood en zwart outftaande, min of weer
Zijn) faire voile, fcndre les *odes ; yen•
donkere kleur, brun, e. Bruine zijde, de
tier: (met Hebben) razen, tieren, tempi-.
la soie brune. Een — kleed, un habit
ter , bruire.
visage
basand.
bran. Ben — gezigt, en
— bier, de la bihre rouge. Een — paard, Bruister, yr. celle qui frappe , etc. zie
Bruijen; fig. tourmenteuse.
un cheval bal. — maken, — worden, brasnir, se brunir. De zon heeft zijn vel — Brullen, 0. w. (ik brulde, heb gebruld), van
het geluid der leeuwen, en bij vergelijking
gemaakt, le soleil lui a hale la pears.
ook van menfchen , rugir. De leeuwen —,
Yleesch —; braden , rissoler de la viande.
les lions rugissent. Hij brulde, als eeu
Het vigeseh begint — te worden , la vianit twit comma en lion.
leeuw,
De
haren
van
de commence 4 se rimier.
dit kind beginnen — te worden , les che- Brullen, o. Bruning, vr. rugissement , us.
veux de cat enfant commencent A brunir. Brusk, b. n. opvliegend, brusque. —, bijw.
brusquement.
Bruin, m. bruin paard, cheval bal.
Bruin, 0. de bruine kleur , brun ,m. Het — Budget , o, (ond. woord ,) fiaatsbegrooting,
budget, ns.
bevalt hoar niet, le brun ne lui plait pas.
Bruinachtig, b. n. tea weinig bruin, brand- Buffel, m. zeker wild diet. van het osfenge•
flacht, met achterwaarts gebogen horens ,
tre.
baffle. Een jonge —, un buffletin; fig.
Bruinachtigheid, yr. couleur brundtre.
lomp onberchaard mensch, inzonderh., eie
Bruineer,l er, 111. brunisseur, polisseur.
zees onbeleefd is, en anderen zelden groet,
Bruineerfteen,m.bloediteen, sanguine ,pierals: Hij is een regte — , c'est un vrai
re hbraside, j:
bugle. —, zekere harige ftof, certaine e.
Bruineerfter, vr. polisseuse, brunisseuse.
tote velue. —, een daarvau gemaakc overBruineerijzer, o. polisseur, brunissoir,, ns.
kleed, (gelijk men eertijds van buffelleder
Bruineerfel, o. brunissure, f.
droeg ,) baffle.
Bruineer(taal, zie Bruineerijzer.
Brnineertand , m. dent d'un chien ou d'un Buffelachtig, b. n. brutal,. e. —, bijw. bra.
talement.
loop dont les relieurs se servent pour po'
Buffelachtigheid, yr. brutalite.
lir la tranche d'un livre , f. polissoir.
Bruifen, b. w. (ik bruinde , heb gebruind), Buffeljager, m. buckanier, buckanier.
bruin waken, brunir ; inzond. door tonne Buffelkoe, yr. la femelle du buffle.
ftralen , haler. De zon heeft zijne huid Buffelos , m. buft:e.
gebruind, le soleil lui a hale la peau.—, o. Buffelshuid, yr. peau de baffle.
w. (met Lijn) bruin worden, brunir, se Buffelsleer, o. buffle , cuir de buffs, ns.
brunir , (door de zonneitralen ,) se haler, Buffelftier, zie Buffelos.
(door het vuur,) se ricsolor. Het vleesch Buffelsvel, o. zie Buffelshuid.
begint te —, la viands commence 4 se Bui, yr. vlaag, (hevig opftekende maar kort
durende wind,) bourrasque, (op zee ,)
rissoles..
Bruineren, b. w. (ik bruineerde , heb gebrui..
grain de vent. Er kwatn eensklaps eene —
op, it s'dleva tout d'un coup une hourneerd), eigenlijk: brain maken, brunir ;
fig. glad maker', polijsten, brunir , polir,,rasque ; (plotfelinge en fchielijk voorbij.
gaande regen,) guilds, ended, lavasse ;
lisser. Staal —, brunir de racier.
zie Plasregen, (foms met bagel of fneeuw
Bruinering ,vr. het bruineren, action de bru.
vergezeld,)giboulde ,f. Maartfche buijen,
nir,, brunissure.
des gibouldes de Mars ; fig. luim, humour,
Bruinet , yr. vrouw of meisje met (bruine oo.
fantaisie. Hij heeft van daag eene goede
gen en brain Naar, brunette , brune.
Bruingraauw, b. n. grin-brun, e.
—, it est aujourd'bui de bonne humour.
Zij had nog eerie kwade — van haren man
Bruingeel, b. n. saure, feuille-morte. —
door te ftaan, ells avoit encore 4 soul:
paard, cheval saure. Bruingele itof, dtof.
frir une bourrasque de son marl ; gem.
fe feuille-morte.
Hij is bij buijen seer driftig, quelquefois
Bruingroen , b. n. vent tirant sur le brun.
Bruinharig, b. n. van menfchen, ayant les
it est fort en colhre.
cheveux brans ;van paarden, ayant lepoil Buiachtig, b. n. (van het weer,) ongeftadig,
brun.
instable, inconstant, e. Het is — weer,
le temps est instable.
Bruinheid, yr. le bran , la couleur brune.
Brainig, zie Bruinachtig.
Buidel, m. beers of kleine zak, om geld bij
zich te dragen, bourse, f. petit sac , vs.
Bruinkleurig, b. n. bran, e, de couleur
brune.
Geen geld in den — hebben ,n'avoir point
Bruinoogig, b. n. ayant les yeux brans.
d'argent sur sot. —, zeker bakkersgereed.
Bruinrood, b. a. rouge.brun ,l, mordere , e,
(chap, zie Bull in du a. beteek.
Bui.
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Buideldrager,, tn. celui qui a la bourse.
een zeil, fond, creux. De bulk van een
Buidelrot, yr. geflacht van zoogdieren ,didelfchip, le ventre, le plein d'un vaisseau.
phe, m. marmose, f. philandre, philanDe grootfte — of breedte van een fchip,
der, (op Nieuw.Holland ,) phalanger,, m,
le bouchin, creux. 1-let zeil ftaat met
Buigbaar, b. n. flexible, pliable, pliant, e;
eenen —, le voile est e p.fle par le vent.
zie ook Buigzaam.
De — van eene viool , enz, , le coffre
Beigen , b. w. (ik boog, heb gebogen ,) knew ' .
d'un violon.
inzond. buitenwaarts ge.
men, courber. De t e groote last heeft de.
bogene gedeelte van het dierlijke ligchaam ,
zen balk gebogen , le trop grand
a
dat de meeste ingewanden bevat , ventre.
courbe cette poutre. Boogswijze
courEenen gefpannen, opgezetten — hebben,
fausser une
bier en arc. Eene klieg
avoir le ventre
enfld , tendu. op
lame ; fig. Zich onder iemand —, se cour.
den — gaan leggen, se coacher sur le ventre.
ber devant q. q. (ceder a sa volonte.)
Eenen dikken — hebben , avoir un gros
van ligchaamsdeelen , liter. Den arm —,
ventre, fam. une gross° pause; (van vrouplier
plier le bras. De knie of knien
wen: zwanger zijn ,) etre grosse, enceinles genoux, flechir le genou, les geun ventre avale;
te. Een hangende
fig, Ziinen
noux; fig. Den hals under het juk —,
dienen , tot eenen afgod maplier ou flichir sous le joug, (se soumetken , Eenen afgod van zijnen — makers,titre au joug ); fpreekw. De kin voor
tre sujet a son ventre; (se laisser aller
o. w. (me t Hebben)
den Baal, (ook:
a la gourmandise ,) faire an dieu de son
voor den Baal —, zie op Baal in de 2.
ventre , (preferer les plaisirs sensuels a
beteek. —, o. w. (met Zijn) gebog,n won.
toute azure chose.) Den — vooruitfteken ,
den, plier. De plank boog onder hem, la
prendre un air fler, se mettre sur son
; fpreekw. Het is
planche plioit sous
quant mot. AANM. Il se met sur son
beter te — dan te broken , it vaut mieux
quant a mot, niet: a soi. Zijne oogen
t
moe
—
of
breken,
plier que rompre. He t
zijn grooter dan zijn
it a les yeux plus
—of berflen , (de kogel moot door de kerk,)
grands que la panse ; it a plus grands
it faut que cela plie ou rompe. —, (met
yeux que grande pantie; fpreekw. Met het
Hebben) de ligchaamsbuiging doen , waar
mos in den — zitten , zie op Mess Een les'inclidige — hoort niet, ventre affame n'a point
mode men groet; (ook : Zich
nor, faire la reverence. Hij boog en verd'oreilles. Het zijn twee handen op eenen
trok , it s'inclina et sortit.
ils sent ensemble a pot et a rat; zie
op Hand.
Bulger, m. celui qui courbe, etc.; zie Buigen.
Buikachtig , zie Buikig in de z. beteek.
Buigijzer, o. (der kaartenmakers,) refen- Buikbreuk, yr. (bij heelm.) enter° •gastrodoir, m.
tole.
Bulging, yr. kromming, courbure , f: pli Buikdienaar,,
lekkerbek, gastroldere.
flichissement , m. flexion. De — eener Buikgordel , m. sousventriere, ventriere,
sangle , f.; zie Beikriem.
veer , la flexion d'un ressort. De — der
knie, le fldchissement du genou, la ge- Buikgordingen, yr. meerv. van een fchip,
— der item , des ligchaams,
nuflexion.
cargues — fond , f. pl.
J'inflexion de voix , de corps. Boogswij- Buikig, b. n. eenen dikken bulk hebbende,
crambure, f. cambre,m1—,inzond.
ventru , e. Een buikige bloemkelk, un eaze
begroeting door de bulging des ligchaams ,
lice ventru. —, in zamenftelling ,zie DikEebuikig , enz.
reverence, (boertend: bonnetade
ne diepe, nederige , lage—, une reverence Builtloop, m. flerke afgang, diarrhee, f. deprofonde , humble, passe. —, in de fpraakvoiement , cours de ventre , on. — zonder
kunst) verbuiging, het bezigen van enkelv.
fpijsvertering, lienterie, f.
en meerv. naam., voornaam-, of bijvoege- Buikloopig, b. n. qui a le cours de ventre.
lijke woorden, met veranderde uitgangen, Buiknaad, m. suture du ventre, f. (bij de
(naamvallen, zie Naamval,) declinaison,f
heelm.) gastroraphie, f.
Buigfpier , vr. flechisseur, m. — der knie , Buikopcning, vs. opening in den onderbuik,
muscle flechisseur du genou,
tot aftapping van het water, ponction
paracentose.
yr. celle qui courbe, etc.; zie Bnie
Buigfler
,
Beikpina, yr. mal de ventre ,m.—hebben , a.
gen.
Buigtang, vr. foort van nijptang om te buigen,
veir mai au ventre, des tranchees an
ventre.
tenailles a plier, a courber
pl. beBnikriem m. riem, waarmede de zadel om
quests on bequette.
den buik van een paard wordt vastgetnaakt ,
Buigfloel, zie Vouwiloel.
sangle , f.
riem om paarden suede in to
Buigzaam, b. n. buigbaar,, flexible , pliable,
flIchissable ,pliant, souple,ployable; fig.
fchepen, ventriére.
onderwerpelijk, rekkelijk, toegevend, ge- Buikfnijding, vr. feijding, pijn in den buik,
dwee,flexible ,pliable ,pliant,e , souple.
tranchee au ventre. —, opening die men
in den buik maakt , gastrotomie.
Bnigzaamheid, yr. flexibilite; fig. gedweeBuikfpek , o. land pris du ventre , on.
held, flexibilite , souplesse.
Buijen , o. w. met den onbep. 3. pert. (het Buikspraak , yr. action de parlor du ventre;
buide, heeft gebuid) , -waaijen , regenen,_
zie Buikfpreker.
flormen (zie Bui,) venter, pleuvoir,tem. Buikfpreekfter, yr, ventriloque; zie Buikfpreker.
peter. Het brit, it fait un temps incon.
Buikfpreken, o. zie Buikfpraak.
scant.
Buikfpreker ,
uijig, zie Buiachtig.
iemand, die de bekwaamheid
B
Buik , m. in het algemeen : een buitenwaarts ge,
bezit , om , zonder werkelijke beweging der
Bogen gedeelte van lets,als: De —van eene
lippen, ftemgeluiden zoodanig voort te bren.
flesch, van eenen mortier, le ventre d'ugen, dat zij uit den bulk fchijnen voort te
ne bouteille, d'un mortier. — van eene
komen, ventriloque.
(fcheepsw.) varangue
kerk, nef, f. Die muur maakt eenen — Buikftuk, o. eerite
de fend, f. Kromme buikflukken, varan.
eerie muraille fait (le) ventre. —, van
guts
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gues detnimacculies. Vlakke buikaukken , v aoutre cola. lets — (over) boord werpen,
rangues platter. Buikflukken of leggers
jeter q. ch. en mer. — (boven) verwachvan een vaartuig , rabies.
ting, au.del4 de ce qu'on avoit attendu.
Buikvlies, o. (in de ontleedk.) peritoine ,f.
Dat is — (zonder) mijne kennis gefdhied,
fe n'ai pas ete prevenu de cela ; cela
Buikvloed, zie Buikloop.
Buikwaterzucht, yr. ascite.
s'est fait 4 mon insu. — (zonder) kennis
Buikwee , o. ko'lijk , colique , f.
liggen, zijn , etre sans connoissance. Tk
Buikworm , tn. aarsworm , ascaride.
kan er wel —, (om been), fe puts bien
Buikziek, zie Beursch.
me passer de cela. — (zonder) zorgen,
Buikzuiverend, b. n. (in de geneesk.) purgafchulden, zijn , etre sans souci, sans derelf, ive, laxatif,, ive. Ben — middel,
ter; fpreekw. — den waard reke .len, comp.
un purg.atif, laxatif.
ter sans son hdte. (AANYI. Buiten, in eeBuikzuivermg, yr. purgation.
nen anderen zin, dal./ in dien der plaatfeBuil, yr. gezwel, oplooping der huid, ten
lijke uitfluiting gebezigd, doet, geiijk de
gevolge van eenen flag of hoot , bosse, f.
opgegevene voorbeelden doen zien , het
Buil, m. zeker bakkersgereedfchap , meelbuil,
daarop volgende naainwoord meestal zonder
lidwoord zijn. Somtijds regeert dit voor.
bluteau , blutoir.
Buiten, b. w. (ik builde, heb gebuild), door
zetfel eenen tweeden naamval, als : —'s huis,
middel van eenen buil zuiveren, bluter.
hors de la maison.)— 'sdijks, hors de la
Builer,, m. meelbuiler,, celui qui blute.
digue. — 's lands, hors du pays. — Klee
werkwoorden words het niet zatneagefteld ,
Builkist , yr. Builtrog , in. huche 4 blue
maar altijd daarvan afgefcheiden.
ter, f.
Builzolder, in. bluterie, f.
Buiten, o. buitenplaats, maison de campagBuis, vr. goot, tuyau ,conduit , m.—van eene , campagne, f.
nen verrekijker , van een weerglas, tube Buitenbeentje , o. bastaard, enfant naturel,
d'une lunette d'approche ou de longue vue ,
b atard , on.
d'un barometre , etc. — (bij de artill.) van Buitendeur, yr. tegenft. van b;nnendeur, pot-.
eon' hauwitfer, handgranaat , fusee â obus ,
to exterieure, porte de dehors.
a granade.— voor eene born , fusee de born. Buitendijk, in. tegenft. van binnendijk, diharingbuis,
vaisseau
destine
pour
be.—,
gue exterieure ,f.
la peche du hareng, m. b f' iche, neure, Buitendijksch, b. n. situi ,e , au-dell de la
busche on buze,f.—, (verkl. w. Buisje , o.)
digue.
kort rokje, habit court.
Buitengemeen , Buitengewoon , b. n. extraor.
Buisharing, m. hareng sale.
dinaire. —, bijw. extraordinairement.
Buisjesdag, in. le jour du depart des vain. Buitengoed , zie Buiten, o.
seaux pour la peche du hareng.
Buitengors, zie Gors.
Buiskool, zie Kabuiskool.
Bui,engracht, yr. tegenft. van binnengracht,
Buisman, m. haringvisfeher,, pecheur qui fait
voorgracht, avant-fosse, nu.
la peche die harenR..
Bui,enbof, o. tegenft. van binnenhof, tour
Buismansharing, zie Buisharing.
exterieure, f. —, m. buirentuin , jardin
Buit, m. op den vijand behaalde roof, brehors de la vile .
tin, ns. prise, capture, f.; fig. depouil Buitenhuid, y r. (in de ontleedk.) dpiderme,
le ,f. Zij hebben eenen rijken — gemaakt,
m. —, (zeew.) bondage exterieur ,franc.
ils ont fait :en riche butin. — waken,
bord , tn.
(den vijand ontnernen 0 als; Zij hebben Buitenkans , m. Buitenkansje , o. profit casuel,
25 kanonnen — gemaakt, ils one pris a
tn.; fig. onverwacht geluk, aubaine ,
l'ennemi 25 canons. Op — varen, piratours du baton, m. pl. ; zie de AANM. op
ter ; fig. prooi; zie Prooi.
Bijvalletje.
Buitelaar, m. Buitelaarfter , yr. zie 'Nimes Buitenkant, m. tegenft. van bineenkant , alaar.
te extdrieur,, tn. contrescarpe, f. — des
Buitelen, o. w. (ik buitelde, heb en ben gehoofdwals, (in de vestingb ) escarpe, f.
buiteld), zie Tuimelen.
Buitenkeuken, yr. tegenft. van binnenkeuken,
Buiteling, zie Tuimeling.
cuisine hors de la maison.
Buiten, b. w. (ik buitte, heb gebuit), butt Buitenkiel , y r. (fcbeepsw.) tegenft. van Bin*
waken, butiner ; zie Vrijbuiten. —, o. w.
neukiel , guile ,1.
(op de Veluwe,) ruilen , troquer.
Buiteniander , ta. v)eemdeling, etranger,, qui
Buiten, bijw. en voorz. eene uitfluiting met
est d'un autre pays.
betrekking tot eenige plaatfelijkheid aandui. Buitenlandsch , b. n. tegenft. van binnenlandsch ,
dende , hors de, dehors. — de deur ,hors
êtranger,, ire, exotique, Eene buitenlandde la porte. Hij ftaat —, it est dehors.
Celle (uitheemfehe ,) plant , nee plante ex— de ftad., hors de la Ville. Naar — gaan ,
otique.
sortir ; (inzond. nit de ftad gaan ,) aller Buitenlieden , m. meerv. (zie Buitenman.)
4 la campagne ; (van hier: Buiten , o. zie
gees de la campagne.
beneden.) Zich — adem loopen , courir 4 Buitenloods, Buitenloots, m. tegenft. van bin.
perte d'haleine. — fluiten , exclure. —,
nenloods, pilote de mer.
(zeew.) als : Naar — zeilen, (in zee fte- Buitenlucht, yr. air de la campagne, ne.
ken ,) debouquer. — gaats zijn, etre en Baitenlust, m. zie Ontucht.
dehors des passes , avoir debouque.
Buitenman , m. (meerv. Buitenlieden,) hom•
boord , en dehors du vaisseau. — het
me de la campagne, campagnard.
fpoor, hors de Porniere; fig. — het fpoor, Baitenmoeder, yr. tegenft. van binnennioeder,
zie Buitenfporig. Van — leeren, apprenadministratrice, regente d'un hdpital,
dre par coeur. Zich te — gaan, faire des
qui ne demeure pas dans la maison, meexces. — wester! zijn , etre hors de son
re honoraire.
bon sens ,etredesoriente,e.—gevaar , hors Buitenmuur, m. tegenft. van binnenmuur,mur
,
de peril. Dat is — mij, cela ne me reextórieur, m. muraille de dehors , f.
garde pas —, in plaats van onderfcheidene Buitenplaats, yr. buitengoed , buitenverblijf,
andete voorzetfels, als : — (behalve) dien,
maison de campagne, campagne. —, te.
N
gen
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liij zoo vreesfeljjk buldert ? qu'a-t-il done
gent}. van binnenplaats, buitenruimte, tour
a tempeter comme it fait?
exterieure,
Bulderbast, m. woest mensch , bourru, howBuitenreede, yr. rade foraine.
zie
me bourru , tapageur.
boulevard
exterieur
;
Buitenlingel, in.
Bulderig , b. n. onituimig, violent , e, fn.
Singel.
rleux, euse, vehement, e, impdtueux ,
Buitenfluiting, vr. exclusion. Me t — van
euse.
al die lieden , a l'exclusion de sous ces
Bulhond,
flerke hnishond , ook : vecht.
gens.
hone, matin.
Buitenfporig, b. n. extravagant, e, excesbijw. Bulken , o. w. (ik bulkte , heb gebulkt), loeisif, ive, outré, e, dissolu , e.
jen, als de runderen, beugler,, meugler,
extravagamment , excesavement.
mugir ; fig. hard fchreeuwen, crier fort ;
Burenfporigheid, yr. extravagance, f. exook : onaangeraam zingen, chanter d'une
ces, m,. Zijne buitenfporigheden hebben
maniere desagreable.
hem bedorven, ses exces Pont ruine.Bulking vr. beuglement , meuglement , muBuitenfporiglijk, zie Buitenfporig, bijw.
gissement ,rn.; fig. action de crier fort.
Buitenfprong, in. fig. ale: Eenen — doen,
Bulle vr. eigenlijk let in lood , goud , zilver of
faire an faux pas.
was gedrukte zegel , gehecht aan pausfelijke
Buitenflad , vr. partie exterieure d'une
oorkonden, welke verordeningen van algele,r—,voorftad , faubourg ,m.
meen belang inhouden ; doch meer gebr.
Buitenfte , b. n. (overtr. tr. van Buiten , bijw.)
voor zoodanige oorkonde zelve , belle. De
exterieur, e.—, o. partie exterieure , le
gouden —, (in de gefch. der rijksregeling
gracht, (in den oorl.,) avantdehors.
van Duitschland onder Karel IV. ,) la belle
fosse, m.
d'or.
aan hoogefcholen, een op parkeBuitenftreeks, bijw. hors du tours, hors de
went kefcbreven bewijs , dat men de doctola vole ordinaire.
Euitenvader , m. tegenft. van binnenvader, rale waardigheid verkregen heeft, acte de
administrateur, regent d'un hdpital qui promotion a un grade acaddmique , acte
ne demeure pas dans la maison , per° ho- probatoire ,
Bullebak, m. verdicht fchrikgezigt, waarmede
noraire.
oude wijven kleipe kinderen bang maken,
Buitenverblijf, o. zie Buiten, o.
mine bourru , epouvantail.
Buitenwaarts, bijw. tegenft. van binnenwaarts
Bullegeld, o. argent qu'on paie pour faire
war buiten , par dehors, en dehors.
couvrir les vaches,
Buitenwacht, vr. avant-poste, piquet , m.
celui qui tient un taureau.
Buitenwater, o. tegenftelling van binnenwa- Bulleman ,
Bullepees, yr. nerf de boeuf , m.
ter, mer,,
Buitenweg, m. tegenft. van binnenweg, che. Bulos , m. taureau chdire qui a déjà convert des vaches.
min exteriettr.
Buitenwerk, o. tegenft. van binnenwerk meest- Bulfler,
tout ce qui apparrient a un lit,
al Buitenwerken, meerv. (in den vestingb.)
oreiller, traversin, etc.
bogchel , bosse , f. —, bultenaar,
ouvrages avances, les debars ,m. pl. De Bult,
bassu.— , (in fommige ftreken ,) hoop, tas,
Buitenwerken bezetten, verdedigen , gar.
monceau.
der, defendre les dehors. De buitenwerken innemen,vermeesteren, veroveren, ga- Bultachtig , b. n. eenen bolt hebbende, hosgner,, prendre, etnporter lee dehors. Desu, e, gibbeux, euse. Het bultige gedeelte der lever, la partie gibbeuse du foie.
ze plaats heeft fchoone , goede , buitenwerken, it y a de bons, de beaux dehors a Bultig , b. n. zie Bultachtig. —, met bulten,
oneWen ,
cette place.
e , raboteux , euse.
Buitenwerks , bijw. tegenfl. van binnenwerks, Bultigheid, yr. bultige, geflalte (in de ontleedk.) gibbosite.
(in de bouwk.) hors d'oeuvre.
Bultklopper,,
Buitenwoning, yr. zie Buiten, o.
( , ij de tinneg.) redressoir.
Baiter, zie Vrijbuiter.
Bultzak , rn. flroobed , paillasse, f.
Bukken, o. w. (ik bukte, heb gebukt), zich Bun, yr. vischkaar, reservoir,
nederwaarts buigen, se baisser , incliner Bundel, zie Bondel.
le corps ou la tete. Men moet zich
Builder
zekere nieuwe landmaat honderd
wanneer men hier doorgaan wil, it taut
vierkante roeden of duizend vierkante ellen,
se baisser, quand on vent passer par ici.
bonier, m. (hectare.)
Hij gaat gansch gebukt van ouderdom, la Bunting, m. zeker Bier, dat Toms eenen onvieillesse l'a tout courbe. Zich — om
dragelijken flank van zich geeft , fouine,
een fchot te ontwijken , faire le plongeon;
f. Hij flinkt ale een
pee COMtia an
fig. zich onderwerpen , plier. Onder het
bout.
gezag van iemand
plier sous l'autori- Buren. o. w. (ik buurde, heb gebuurd),
te de q. q. Hij zal niet — it ne pliers pas.
een buurpraatje houden , zijne buren be.
Bukking, vr. action de se baisser.
zoeken , converser familierement avec ses
flier, taureau. Het offer van eenen
Bul,
voisins.
— of flier, (in de derde en vierde eeuw,) Burengerucht, zie Stroatgerucbt.
taurobole; fig. fluurschrnensch,4butor , a- Burg, m. kasteel, chdteau. —, fort , fortenimal.
resse , f.
Bul, vr zie Bulle.
Burgemeester, m. hoogite overheidsperfoon
Bulachtig, b. n. fluursch, rude. —, bijw. ruvan eene ftad, dorp of vlek, bourgmestre
dement.
ou bourgemestre. —, (in de gefchiedenis
Bulderaar, zie Bulderbast.
fomtijds voor Romeinsch consul,) consul.
Bulderaarfter, yr. fig. querelleuse,diablesse , Burgemeesterlijk, b. n. aan eenen burgemees.
harpie.
ter behoorende, ce qui est d'un bourgmesBulderen, o. w. (ik bulderde, heb gebulderd),
tre. —, (in de Rom. gefch.) consulaire.
van den wind, een rommelend geluid mab, n. en bijw. gelijk een' burgemeester
ken, :outlier avec impetuosite; tig. razen,
betaamt , en bourgmestre.
tieren , tempeter. Wat maakt rock, ceat Burgemeesterfchap, o. digniti de bourgmestree
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tre, f.
2 (in de Rom. gefch.) constr. Burgeroorlog, tn. guerre civile, guerre in.
lat,
testine 9 f.
Burger ,
poorter eener flail , bourgeois. Burgerpligt, m. devoir d'un eitoyen.
worden , se faire recevoir bourgeois. Burgerpot, m. goede, loch zonder bijzonde-, perfoon, die tot den burgerftand beren omflag eener verfijnde kookkunst toebehoort , bourgeois , (inzonderh. a l s tegenft.
relde fpijzen , ordinaire bourgeois. Gij zult
van edelman,) roturier. —, (in de rg euwere
bij ons flechts eenen
vindeu , y ou: ne
gefch,) medelid van eenen, naar de begintrouverez chez nous qu'un ordinaire
felen eener zoo genoemde volksregering begeois.
ftuurden , flaat, citoyen. Dc (gewapende) Burgerregt , 0. regt , dat elk burger, geboren in
burgers , les garde: rationales.
eenen vrijen ftaat , heeft, om zijne vertegenBurgerachti g , b. n. bourgeois, e, roturier,
woordigers en beftuurders te verkiezen,
ere, common, e.
droit de cite, tn. —, regt, dat iemand uir
gt,
Yr.
burgerkleedfng,
costume
een
ander land of andere plaats verleend.
Burgerdra
bourgeois, habillement bourgeois , rn„
wordt , om ergens Le wonen en de burgerlij.
Burgerdeugd, vr. (zonder meerv.) hoedanigke regten te genie,.en, droit de bourgeoisie. Het — verkrijgen , acquerir le droit
heid eens goeden burgers, vaderlandsgezindtie bourgeoisie.
beid , civisme, m. —, (met een meerv.)
elke daartoe behoorende eigenichap, vertu Burgerfchap, o. droit de bourgeoisie, f.
civique , 1. Eene der eerfte burgerdeugden Burgerflaat,
gouvernement populaire ;
is onderwerping aan de wet, une des pre.
ook enke1 gebr. voor: ftaat maatfchappij,
',sieves versus civiques est la soung ission
drat, m societe, f.
a la loi.
Burgedtand, m. bourgeoisie, la classe der
Burgereed , m. serment civique.
bourgeois, f. (in Frankr. voor de omcitoyenne;
Burgeres, vs. bourgeoise.
wenteling, ter onderfch. van den adel en
zie Burger.
de geestelijkheid,) tiers-etat.
Burgerjongen, m. garcon bourgeois.
Burgertrant, m. maniere bourgeoise, f. —,
Burgerfeest, o. fete civique, f.
tegenft. van lien des adds, manieres roBurgerij, yr. de burgers, bourp,, eoisie, f.
turieres,f. pi.
corps des bourgeois, tn. De gehee:e — was Burgervader, m. pare des bourgeois ou des
in de wapenen, toute la bourgeoisie holt
citoyens.
zie Schutterij.
sous les armes.
Burgervrouw, vr. femme bourgeoise. —, toBurgerhuis , o. maison bourgeoise, maison
genft. van adellijke vrouw, roturiere.
d'un particulier ,f.
Burgerwacht, vr. garde nationale, garde de
Burgbrkeuken, yr. Burgerkost , m. zie Burgerbourgeois. (AArrivr. niet: garde-bourgeoipot.
se; dit was ecrtijds in fommige landen,wat
Burgerkrans, m. couronne civique,
men bij den adel garde . nobie heetre; het
Burgerkroon, vr. zie Burgerkrans.
rent, namelijk , waardoor de langstlevende
Burgerkrijg, zie Burg,eroorlog,
van beide ouders, of de koning, de van ee.
Burgerlieden, m. meerv. zie Burgerman.
nen overledenen vader of moeder afkomftiBurgerliik , b. n. en bijw. den burgerftand eige goederen , gedurende de minderjarigheid
gen of betamende, civil , e. De burgerlijder kinderen, in vruchtgebruik had).
ke maatfchappij, la societd civile. Het Burgerwer, y r. loi civile..
burgerlijke leven, la vie civile. De beroo- Burggraaf, m. zekere titel in Duitschland,
ving van de regten der burgerlijke maatfchapburgrave. —, in Frankrijk, zekere titel,
pij wordt , in regten , de burgerlijke dood
marquis.
geheeten, la privation des droits de la Burggraafschap , o. burgraviat. —, mar.
socidtd civi'e est appelde more civile
quisat.
dans la loi. Levenslange ballingschap is Burggrafelijk, b. n. en billy. ce qui appar.
een burgerlijke dood, le bannissetnent ei
tient a un burgrave ; en burgrave, —,
perpdtuite est une wort civile.
, als
ce qui appartient 4 tsn marquis ; en mar.
tegenft. van: lijfftraffelijk, civil, e. De
quis.
burgerlijke (civile) regtspleging , la proce- Burggravin, yr. burgrave.
marquise ; zie
dare civil:. Het burgerlij ke wetboek , le
Burggraaf.
als
tegenit.
van
:
adellijk,
heerBurghaak
,
m.
code civil. —,
ardent.
lijk, bourgeois ,e , roturier , ere. Burgerlij• Burgvoogd, m. chatelain.
ke manieren , des maniere: bourgeoises ou Burgwal , m. maraille d'un chateau, f.
roturieres. Eene burgerlijke famine, une
(in Anfterdam, )kanaal, gracht, canal, m.
famine roturiere. Die man heeft een
Barrie, zie Berrie.
voorkomen , cet homme a Pair roturier , Bus , y r. een befloten , meest van ijzer of blik ge.
maakt, vat , bo g te. Het fluit als eene
la mine roturi ere. — leven , vivre boarfergeoisement ,en simple bourgeois. — gekleed
me parfaitement bien ; inzond. (armenbus,)
zijn , dtre habille a la bourgeoise. —, bebone des pauvres ,boite d gaiter; fpr. w.
paaidelijk van hergeen eenen goeden burger
In de — moeten blazen, (geld geven,)être
eigen is of 1.3taarnt , civique. Burgerlijke
oblige de donner de Pargent pour contri.
t;eugclen, des versus civiques. Burgerlijbeer d. q. ch.; devoir cracker au bassin.
ke regten, des droits civiques.
bijw.
Hij zal wel in de — moeten blazers, om
bourgeoisemont , en bourgeois , en _rota'
zijne nicht te helpen uittrouwen, it faudra
rior,, roturierement.
bien qu'il crache au bassin, pour alder a
Burgermagt , yr. het ligchaam der gewapende
marier sa niece.—, kas aan een postkantoor
burgers in eenen ftaat, la garde natioof elders, waarin men te verzenden brieven
hale.
ijzeiteekt, bate, (aux lettres,)
Burge,man, m. (meerv. Bargerlieden ,) bout,
fchiet.
ren band of ring, bande de fer.
tegenft. van edelman, roturier.
geois.
geweer met eenen getrokken loop, argue.
Ti irgertneisle o. fille bourgeoise, f:
buss rayde , carabine. —, (op fommige
ll gr germoord , m. meurtre de bourgeois en
plaatsen ,)koperen plaat, door de itadsbocitoyens•
den op de Borst gedragen wordende, pla.
Nz
quo
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que de euivre.—, op sommige plaatfen SC
zeker fonds, dat door de gezamenlijke leden
van een gilde (toen die beflonden ,) of
door degenen, die een zelfde beroep
oefenen, wordt bijeengebragt, door welted.
lijkfche , enz. bijdragen , ten elude in geval
van ziekte, enz. daaruic verzorgd te worden, bourse.
Busbewaarder m. trisorier d'une confrerie
ou d'un corps de métier.
Busdrager, m. celui qui porte la bofte des
pauvres.
Busgieter,, m. fondeur d'artillerie.
Buslrais, o arsenal, m.
Buskruid, o. (ook enkel kruid ,) fchietkruid,
poudre 4 canon.
poudre f. Gewoon
poudre a tirer, poudre a giFijn
boyer ; fpreekw. Hij heeft het — niet uitgevonden , (is niet z,'er fchrander n'a
pas invents la poudre ; it ne fern point
&heresies.
Buston, vr. baril is poudre, m.
Busmeester, zie Busbewaarder en Konstabel.
Buspoeder, zie Buskruid.
Busfchieter, m. arquebusier.
Busfel, zie Bondel.
Busfelen, b. w. (ik busfelde, heb gebusfeld),
in busfels (bondels) binden botteler.
But, vr. zekere houten kan , bidon, m.
Butoor, m. zekere vogel, butor.
Buur,, m. die naast of digt bij eenen anderen
woont, voisin.
Buurdochter , zie Buurvrijiler,
Buurjongen, m. garcon du voisinage, garcon voisin.

CAD
E uutkind, o. enfant du voisinage ,tn. et f.
Buurlieden, m. meerv. zie Buurman.
Buurman
(aneerv. Buurlieden), voisin,
fpr. w. Al te goed is buurmans gek, zie
Bloed.
Bunrmeisje, o. zie Buurvrijiter.
Bunrpraatje, 0. causerie entre les voisins, f.
Een — houden, causer avec les voisins.
Buurfchap, vr. al de buren , voisinage, vs.
les voisins, in. pl. Coede — houden ,
etre bien avec ses voisins. Hij houdt geere —, it ne voisine point , it ne fait pas
gehucht , hameau, en.
de bon voisin.
Baum vr. de bill en, voisinage, rn. les vol.
sins no. pl. Hij is bij de ganfche — bemind , tout le ycisinage l'aime.
Hij woont in de —,
bijneid, voisinage
it demeure dans le voisinage. Het is in
ce n'est qu'h deux pas d'ici.—, gede
hucht , hameau.
Buurtboek, o, registre des habitants d'un
hameau.
Baurtbriefje , o. billet envoys d'une tnaison
a l'autre , pour notifier aux habitants
d'un hameau qu'ils doivent comparottre
pour deliberer sur les affaires du ha.
meau.
Buurtheer, m. seigneur d'un hameau.
Buurtaieester, m. chef d'un hameau.
13uurtzaak, vr. affairs d'un hameau.
Buurvrijer, m. jeune honirne du voisinage,
Voisin.
Buurvrigter,, yr. jeune fills du voisinage,
voisine.
Buurvrouw,, yr. voisine.

C.
C, yr. de derde letter der letterlijst, (meerv.
c's ; fr. onveranderd ,)c, m. Eene groote C ,
-un grand c, un C majuscule. Eene kleine
c, (c.onderkas, bij letterz.) en petit c.
Twee c's , deux c. C-bakje, o. (bij letterz.)
le carsetin du c. — , (in de muzijk,) de eerfte halve toon der toonlijst, no, mt. Een
ftuk nit c , une piece en c - sol.ut. Cfleutel, m, la clef de c -sol- ut.
Cabaal, yr. (ond. woord,) aanhang, tot jets
kwaads, gehelm verbond, cabale , faction.
Cabbala, vr. (ond. woord,)vporgewende kennis van de verborgenheden der letteren, bij
de Isradl., cabale. De leeraars der —,
les docteurs de la cabale.
Cabbalist, m. (ond. woord,) uitlegger der H.
fchrifc, door middel der cabbala , cabalists.
Cabbalistisch, b. n. (ond. woord,) cabals'stique. 1)e cabbalistifche boeken, les li.
vres cabalistiques.
Cabaleren , o. (ond. woord; ik cabaleerde, heb gecabaleerd) , lisrige aanilagen fine.
den, zamenrotten , cabaler.
Cabane, yr. (ond, woord,) cene hut, eene
fcheepskamer,, cabane.
Cabret, Cabretleer, o. (ond. woord ,) cuir
de cabri , de cheyreau.
Cabretle8ren b. n. (ond. woord,) de cuir
de cheyreau.
Cabriool, zie Capriool.
Cabriolet , y r. (ond. woord ,) zeker tweewielig eenfpannig ligt rijtuig, cabriolet, m.
Cacheren, b. w. (ond. woord ; ik cacheerde,
heb gecacheerd) , verbergen , tacker.

Cachet, o. (ond. woord ,) werktuig, waarmerle men een zegel op iets drukt; ook
dit zegel zelf, cachet , m.
Cacheteren , b w. (ond. woord; ik cacheteerde, heb gecacheteerd). verzegelen , Cacheter.
Cacao , yr. (ond. woord,) zekere vrucht , tot
chocolade gebruikt wordende, cacao , m.
Cacaoboom, tn. cacaoyer,, cacaotier, cacao.
Cachot , o. (ond. woord,) gevangenis Cacho:.,
Cachou, yr. (ond. woord ; in de kruidk.) indiaanfche boom, deszelfs vrucht of fap, cachou , no.
Cadans , yr. (ond. woord , in de toonk.) die
val, waardoor in een ftuk of het volkomen
flot , of Ilechts een kort rustpunt, eene vetdeeling of afdeeliug bepaald worth, cadence.
Cadaster, 0. (ond. woord ,) fchattingregister
van vaste goederen, cadastre , m.
Cadaver, o. (ond. woord,) dood ligchaam ,
inzond. voor de ontleedkunde , cadavre , tn.

Cadeau, o. (ond. woord,) gefchenk, cadeau,
present, m.

Cadet, m. (mad. woord ,) jongeling van goe•
den huize , die in dienst treedt of is , met
het uitzigt op bevordering, cadet, ele•
ye, aspirant.

Cadettenfchool, yr. (ond. woord ,) fchool ,
waar aan dergelijke jongelingen de noodige
kundigheden geleerd worden, ecole poly.
technique.
Caduk, b. n. (ond. woord,) in den gemeenza.
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zamen fpreektr., ziekelijk , faible , malls.' Canneleren , b. w. (ond. woord;ik canneleer•
dif, ive.
de, heb gecanneleerd ,) uithakken, met
Caisfon, yr. (ond. woord ,) kruidwagen ,
groeven voorzien, canneler.
caisson, m.
Cannibaal, m. fig. wreed mensch , cannibale.
Caftan, m. zeker Tarksch eerekleect cafetan. Canoe , yr. (ond. woord ,) fchuitje nit een'
Cahier, o. (ond. woord,) ingenaaid
' fehrijf•boomffam vervaardigd , caner m.
boekje , cabier, m.
Canon, yr. (ond. woord,) regel, rigtfnoer,
kerkelijke wet , canon, m.
Caiman , m. naam van den Amerikaanfchen krokodil , cayman.
Canoniek , b. n. (ond. woord ,) canonique.
Cajaputolie , vr. caieput , cafeput , viDe canonieke boeken, les livres canoni.
ques.
Cajoleren, b. w. (ond. woord; ik cajoleercle ,
heb gecAjoleerd) cajoler.
Canoniek , zie Kanonik.
Calambour,, yr. eond. woord ,) woordfpe. Canonifatie , yr. (ond. woord ,) heiligfpreking,
ling, calembourg, m.
canonisation.
Calamiteit , vr. (ond. woord,) ongeval , el- Canoniieren, b. w. (ond. woord; ik canonilen& , nood, calamitd.
feerde , heb gecanonifeerd), onder de heili.
Calange, yr. (ond. woord ,) aanhaling van
gen plaatfen, canonises-.
Canonade , yr. (ond. woord ,) het fchieten
fmokkelgoederen, saisie.
met kanonnen , canonnade.
Calangeren , b. w. (ond. woord ; ik calangeer.
de , heb gecalangeerd), eenen fmokkelaar Cantate, yr. (ond. woord,) zamengefleld
aanhalen, saisir.
zangdicht, cantate.
Calculeren, b. w. (ond. woord; ik calculeer- Canton, o, (ond,, woord,) zekere omtrek eens
lands , enz, , canton, m.
de he5 gecalculeerd), berekenen , calculer.
Calculator, In. (ond. woord,) rekenaar, nare- Cantonneren, a. w. (ond. woord; ik cantonkenaar,, calculateur.
neerde , heb gecantonneerd) , van troepen,
Caleche, yr. (ond. woord,) zie Kales.
in fteden of dorpen verdeeld liggen, cantonner. Toepen laten —, cantonner des
Calefactor , m. (ond. woord,,) foort van matroupes.
kelaar, courtier , facteur. —, oorblazer,
sycophante.
Capabel, b. n. (ond. woord,)gefchikt, capa.
ble , habile.
Calico , yr. (ond. woord,) zekere fijne OostIndifche fiof, van boomvol vervaardigd, Capaciteit , vr. (ond. woord ,) bekwaamheid,
gefchiktheid , capacia.
calicot, ns.
Calender.. m. (ond. woord,) almanak , calen- Capitulatie , y r. (ond. woord ,) overeenkomst
drier.
a
tusfchen belegerden en belegeraars, verdrag,
capitulation.
Caliber , o. (ond. woord ,) zie Kaliber.
Calligraphic , yr. (ond. woord,) het fchoon Capituleren, o. w. (ond. woord; ik capitu.
fchrijven , calligraphic.
leerde , heb gecapituleerd), een verdrag
Calmeren, b. w. (ond. woord; ik calmeerde,
aangaan , zich op zekere voorwaarden overgeven , capituler.
heb gecalmeerd), ftillen, gerust itellen ,
verzachten , calmer.
Capot , b. n. (ond. woord ,) aan ftukken, gee
broken , casse , e, brisd, e. —, dood ,
Calmuk, yr. zekere ftof, calmouck , in.
wort, e.
Calomel, yr. (ond. woord ,) verfch&dene ma.
len gelouterd kwikzilver,, calomel, calo. Capriole , vr (ond. woord,) luchtfprong, ca.
milas , no.
briole. Capriolen maken , faire la cabri.
ode.
Calotte, vr. (ond. woord,) zie Kalot.
Calvinismus, oa (ond. woord ,) leer van Cal . Captie , y r. (ond. woord ,) verftrikking, cur.
vinus, calvinisme , m.
prise.
Calvinist,
m. aanhanger van de leer van Cale Caravanfera, yr. (ond. woord ,) Turkfche herCalvinistin.
vinus ,
berg, caravanserai, m.
Cameen , 'Beer y. zekere fleenen van twee kleu- Carbonnade , vr. (ond. woord ,) geroosterd
ren , camaieux , ns. pl.
vleesch, carbonnade.
Camelot , o (ond. woord ,) zie Kamelot.
Caresferen, b. w. (ond. woord , ik caresfeer•
Camera-obfcura, yr. (ond. woord ,) chambrede , heb gecaresfeerd), vleijen , caresser.
obscure,.
Caret, o. (ond. woord,) teeken, dat iets nit.
Campagne, yr. (ond. woord ,)veldtogt, camgelaten is, gewoonlijk A , caret, m.
pagne. Hij heeft zes campagnes bijge- Cargo, vs. (ond. woord ,)fcheepslading, car.
woond, 11 a ea en six campagnes.
gaison.
Campement, o. (ond. woord ,) veldlegering, Cargadoor, m. (ond. woord ,) fcheepsbevrachcampement , in.
ter , cargador.
Campechehout , o. (ond. woord,) zeker verf- Caricatuur, yr. (ond. woord ,) fpotprent ,
hour , bois de camplche, m.
caricatures
Camp.volant, o. (ond. woord,) vliegend le. Carillon, o. (ond. woord,} kiokkenfpel;
ger,, camp volant , m.
daarvoor vervaardigd muzijkftuk , caril.
Canapé, yr. (ond. woord ,) rustbed , canapé, m.
ion , In.
Canaster, zie Knaster.
Cartragnole , yr. (ond. woord ,) zekere zang.
Cancelleren , b. w. (ond. woord ; ik cancelclans bij de Franfchen , inzond. ten tijde
leerde, heb gecancelleerd), omheinen , ender otnweateling, carmagnole , f.; fig. in
tourer. —, doorfchrappen, canceller.
vele ftreken van Nederland noemde men
Canderen, b. w. (ond. woord; ik candeerde ,
destijds de Franfchen fpottend : carmagnoheb gecandeerd), overfuikeren, aan gebak
len , carmagnoles.
door fuiker eene glasachtige gedaante ge- Carnaval , m, (ond. woord,) vastenavondsven , candir.
vreugd, van den 7 Januarij tot het begin
Candidaat, m. (ond. woord ,) ambtbeooger ;
van de vasten , carnaval.
een die op de univerfiteit zijn examen in de Cariatide, y r. (ond. woord; in de bouwk.)
litteratuur heeft afgelegd, en near hoogere
geheel of gedeeltelijk vrouwenbeeld , toe
wetenfchappen ftreeft, candidata
, fteun of fieraad der architraven , caryatide.
Canefas, zie Kanefas.
i Carte-blanche , y r. (ond. woord ,) volmagt
N3
urn
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om te doers of te laten , wat men goad Castel, o. (ond. woord,) kasteel, flot , theta
vindt, als : Iemand geven, donner carte
teau, m.
(ond woord ,) burgvoogd,
Castelaan ,
blanche 4 q. q•
Cartel, 0. (ond. woord ,) uitwisfelingsverchatelain.
drag, cartel, tn. Het — regelen, regler Castelanij, y r. (ond. woord ,)
le cartel. —, uitdagingsbrief tot een twee- Castellan , m. voorheen een voornaam beambte in Polen , castellan.
gevecht , cartel , tn.
Cartefiaansch, b. n. van Cartefius of Descar- Castieatie , y r. (ond. woord ,) tuchtiging,
chatiment , rn.
tes, Cartesien, ne. Cartefiaanfche duivel ,
(in de natuurk.,) klein, hol glazen beeldje
Castigeren , b. w. (ond. woord; ik castigeermet eene kleine opening, ea t in eene
heb gecastigeerd), tuchtigen , chatter.
vans met water ope en nedergaat , overdekt Castoor„ zie Kastoor.
Castoreum , o. (ond. .voord ,) bevergeil , (in
men
de blaas , waa rme de de vans
is , weer of min met den vinger drukt ,
geneesk.) castor-duo; na.
ble Cartesien, diable de Descartes.
Castraat , m. (ond. woord ,) geinedene , ontCarthuizer, m. en b. n. Carthuizer monnik ,
mande, (ter bewaring der vrouwen 2 ) cantsq uo, (om te zinger,) castrat.
geestelijke van de orde van den H. Bruno , chartreux. Cathuizer . klooster,, Char. Castreren , b. w. (ond. woord ; ik castreerde,
heb gecastreerd), ontmannen , faire Popetreuse , f.
Carton, o. (ond. woord ,) clerk blad paration de la castration, chdtrer.
pier , bordpapier,, carton, m.
inzond. Castratie , y r. (ond. woord ,) ontmanning,
waarvan bookbinders zich bedienen , zonder
castration,
perkement of leer, carton, m. Ben book Cafueel , b n. (ond. woord,) toevallig , cabijw. par hasard , (casuelle•
suel, le.
, un livre relict en carton. —,
in
ment).
(in de fchilderk.) zekere teekening, car(ond. woord ,) gewetensleeraar,,
Cafuist ,
ton, m•
Cartonneren, b. w. (ond. woord ; ik cartons
die in twijfelachtige gewetenszaken oplosfing
neerde , heb gecartonneerd), in carton binweet te geven , casuiste.
Cafuistica , Cafuisterij , Yr. (ond. woord ,) geden , relier en carton, cartonner.
wetensleer,, science du casuiste.
Cascade , y r. (ond. woord,) waterval casCatalogus, m. (ond. woord ,) naamlijst van
cade.
boeken , fchilderijen , ene. , catalogue.
Casco, 0. (ond. woord ,) bet ligchaam of de
bodem van een (chip, van daar ; Verzeke. Cataftrophe , y r. (ond. woord ,) afloop van een
treurfpel ; iedere treurige afloop eerier zaak,
, pret sur la quille d'un vac sring op
catastrophe.
seau.
Cafemat , y r. (ond. woord, in den vestingb.) Catechifatie , vr. (ond. woord ,) catichis•
me, in.
walgewelf, casemate.
(ond. woord,) cateCaferne, y r. (ond. woord,) foldatenwouing Catechifeermeester,
chiste.
barak, caserne.
Caferneren , b. w. (ond. woord ; ik safer- Catechiferen , b. w. (ond woord ; ik catechie
feerde , heb gecatechifeerd) , catechiser.
neerde heb gecaferneerd ,) in barakken plaatCatichismus,
(ond. woord ,) catechis•
fen, caserner.
me.
Cafernier,, m. (ond. woord,) cafernewacht ,
cafernemeester, Cautie , y r. (ond. woord ,) waarborg, caution.
garde des casernes.
, donner caution.
maitre der casernes.
Cafemir, Cafemir, o. (ond. woord,) zekere Cautionneren , b. w. (ond. woord; ik cane
tionneerde
, heb gecautionneerd), borg voor
wollen ftof, casimir,, m.
iemand blijven , cautionne r.
(ond. woord,) cassine, m.
Cafino ,
Casquet, yr. (ond. woord ,) helm zonder vi- Cavalcade , y r. (ond. woord ,) optogt te paard,
cavalcade.
zier, casquet, tn.
Casfa, y r. (ond. woord, in den kooph.) geld- Cavalerie, y r. (ond. woord ,) ruiterij, cavalerie.
voorraad , caisse, f.
Casfaboek , o. (bij koopl.) book, waarin de Cavalerist , m.(ond, woord ,) ruiter, cavalier.
gereede ontvangst en uitgaaf van geld worth Cavalier, m. (ond. woord, ) man te paard ;
inzond. ten aauzien van zijne wijze van rijopgeteekend, dienende tot fpoedig ovorzigt
(ruiden, cavalier. Hij is een goed
van den ftaat der kas, livre de caisse, tn.
ter, hij rijdc goed te paard ,) it est bon
Casfatie, yr. (ond. woord; in de regten ,)
cavalier. —, hier en elders , (gelijk oudvernietiging, cassation, f. Zich in — be e
tijds in Frankr.) in tegenftell. van eene
geven, se pourvoir en cassation. Hof van
vrouw , waarvoor men thans zegt : cha.
cour de cassation. —, (in het krijgspeau.
—, (in den vestingb.) walkat , cavawezen ,) action de casser.
lier. — de trancbee (loopgraafkat ,) ca.
Casferen , b. w. (ond. woord; ik casfeerde ,
valier de tranchee.
heb gecasfeerd) , afzetten van zijn' post, in
bet krijgsw.) casser. —, (in regten,) ver. Cavalierement, bijw. (and. woord ,) ridderlijk , ongedwongen , vrij , ligtzinnig, cavanietigen, caster.
Iiirement.
Casferole , y r. (ond. woord,) koperen verCaveren, o. w. (ond. wound ; ik caveerde ,
Linde braadpan , casserole.
heb gecaveerd), borg voor iets zijn , etre
Casfonadefuiker , y r. in vaten geflagene meelein de fcherink.) zich bloot
caution.
fuiker, cassonade.
ftellen , on eenen foot te krijgen, terwijl
Cas t agrietten , vr. tneerv. (ond. woord,)klapmen
er
eenen
toebrengt, saver.
houtjes , waarvan men zich in fommige
landen bij den dans bedient , castagnet- Caviteit, y r. (ond. woord,) holligheid, ca.
tes.

liste.
y r. lijs
Case, y r. (ond. woord,)familiefta.m , inzond. Cevdietle,t,
(ond. woord,) die afstand doer,
bij de Indianen ; ook in eenen uitgeftrekten Cedent ,
inzond. van eene fchuld, cedant, cidazin van de onderfcheidene rangen , waarin
cell yolk verdeeld is , caste.

taire .
Cc -
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Ceder , ms- zekere boom, cedre.
Cederboom zie Ceder.
Cederhout , o. bois de cedre, cedre , m.
Cederhouten , b. n. de bois de cedre.
Cederen, b. w. (ond. woord'; ik cedeerde ,
heb gecedeerd) , afftaan , ceder. Eene
fchuld —, ceder tine dette.
Cederwijn , m. cddrite, f.
Ceel, zie Cedel.
Cpl, yr. klein vertrek in een klooster, door
eenen monnik bewoond, cellule. De monthicken waren in hunne cellen, les moines
dtoient dans leer cellules. klein zeszijdig vakje iu eene honigraat, cellule, f.
alvdole, tn. Al de cellen van eene honigraat fluiten naauwkeurig aan elkanderen, en
laten geene ledige ruiente tuslchen dezelve
over, toes les alveoles du gateau se tow.,
client exactetnent, sans laisser aucun vi.
de entre eux. —, (in de ontleedk. en de
nat. hist.) klein vakje, cellule.
Celachtig, zie Celvormig.
Cellebroeder, m. zekere monnik , cellite.
Cellebroedersklooster
o. couvent de eel.
lites.
Celvormig , b. n. in den vorm van cellen
celluleux, euse. Een — weefsel, un tis.
su celluleux.
Cement , 0. zekere metfelflof, tras , ciment,
Aiet kalk en — metfelen,b4ar a chaux
et el ciment ; fig. Eene zaak in — leggen , (vast beklinken,) faire tine afraire
chaux et 4 ciment. —, (in de fcheik.) cement, m. poudre cementatoire , f:
Cementeren , b. w. (ond. woord; ik cementeerde, heb gecementeerd), met cement metfelon, cimenter. (in de fcheik.) cementer.
Cementeren, o. (ond. woord; in de fcheik.)
cementation, f.
Cementwater, o. (in de fcheik.) cart ^emen.
tatoire ,
Cenotaphium , 0. (ond. woord ,) ledig praal.
graf, cenotaphe, m.
Cenferen,
w. (ond. woord; ik cenfeerde,
heb gecenfeerd), zie Recenferen.
Cenfor, m. (ond. woord,) boekbeoordeelaar,
censeur. (bij de oude Romeinen ,) zekere overheidsperfoon , censeur.
Cenfuur, yr. (ond. woord,) boekenfchouw,
censure. —, als : Kerkehjke — 2 (kerkboete,) censure eccl esi as ti quo .
Cenfureren, b. w. (ond. woord; ik cenfureerde , heb gecenfureerd), in den kerkban
doen, censurer, excommunier.
Cent, m eene Nederl. koperen munt, het
honderdfte van eenen gulden , cent , m. Zeyen golden en negentien cent , sept florins
dix .neuf cents.
Cent, o. (ond. woord; in den kooph.) hon
derd , cent. Vijf pro —, (of per —),
cinq pour cent. Er is honderd per — aan
to verdienen, it y a 4 gagner cent pour
cent.
Centime , yr. eene Franfche koperen munt,
het honderdfie van een' frank , centime, m.
Centaur, m. (in de fabell.) paardmensch, gewaand gedrogt , half mensch, half paard,
centaure. De — Chiron droeg zorg voor
de opvoeding van Achilles , le centaure Chiron tut soin de l'education
chi lie.
Centeuaar , m. (ond. woord,) honderd pond,
quintal.
Centiare , yr. (ond. woord,) nieuwe Pranfche
viaktemaat , het honderdfte van de a t e ( vierkante palm,) centiarc,
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Centifolie , yr. (ond. woord,) honderdbladi.
ge roos , rose 4 cent feuilles.
Centigramme, yr. (ond. woord ,) nieuw
Fransch gewigt, honderd to der gramme,
(honderdfte wigtje,) centigramme, m.
Centilitre, yr. (ond woord,) nieuwe Franfche inhoudsmaat, een honderdfte eener litre, (vingerhoed ,) centilitre, m.
Centimetre, m. (ond, woord,) nieuwe Fran.
fche lengtemaat, een honderdfte metre, (Nederl. duim,) centimetre , m.
Centistere , yr. (ond. woord,) nieuwe Fran.
fche vierkantsmaat, een honderdfte ftere, so
cublekduimen Nederl., (honderdfte van de
wisfe ,) centistere,
Centraal, b. n. (ond. woord,) in het middel.
punt werkende, central , e. Centraie vergadering, (waar de werkzaamheden van andere vergaderingen zich als in een punt
vereenigen,) assemblee provinciale (centrait).
Cencraalbeweging, yr. (in de natuurk.) mouvement central, tn.
Centraalkracht , yr. (in de natuurk.) force
centrale. Men heeft tweederlei , de
middelpunt zoekende en de middelpunt vlieclende , les forces centrales sent de deux
sortes, les premieres se nomment forces
centrales centripetes et les secondes forces
centrales centrifuges.
Centraalmachine, vr. (ond. woord ; in de natuurk.) werktuigonet hetwelk men de centraalkrachten doet zien , machine pour les evpdriences du mouvement central, f.
Centraalpunt, o. point central, point du
centre, tn.
Centraalpofitie, yr. (ond. woord; in het
krijgsw.) position du milieu , au con*
tre.
Centraalfchool, yr. kreits- of hoofclfchool
ecole provinciale, centrale.
Centraalvuur, o. feu .eentral, tn.
Centreren, b. w. (ond. woord; ik centreerde,
heb gecentreerd), (bij glasflijpers,) in bet
middelpunt de grootfte dikte brengen,
centrer.
Centrifugaalkracht, yr. (in de natuurk.)
delpuntfehuwende kracht, force centrifuge.
Centripetaalkracht, y r. (in de natuurk.) middelpuntzoekenLie kracht, force centripete.
Centrum, o. (mad. woord ,) middelpunt,
centre , tn. ; fig. Hij is niet in zijn (hij
is niet near wensch,) it est hors de son
centre, il n'est pas da ps son centre.
Centutnvir, m. (in de Rom. gefch,) honderdman,-rentumvir.
Centurnyiraat o. (in de Rom. gefch.) waarcligheid van honclerdman, centumvirat, tn.
Centurie, yr. (ond. woord.„) verdeeling in
honderdtallen , centurie. Het Romeinfche
y olk was in centurion verdeeld, le peuple
Remain foe divise par centuries. — ,inzond. eene bende van honderd man, bij de
I om. , centurie, f.
Centurion , to. (in de Rom. gefch,) bevelhebber over honderd, (centurie,) centurion.
Ceremonic, y r. (ond. woord,) plegtigheid,
pligcpleging;ceremonie
Ceremonteel, o. (ond. woord ,) voorfchrift
ter regeling der ceremoniEn, ook het ingevoerde gebruik , ceremonial , tn. Hij let
zeer naauw op het , it est fort stir le
ceremonial.
Ceremonietneester, m. die de plegtighoden
regelt , maitre des ceremonies.
Ceres , y r. (in de fabell.) de graangodin,
Ce
N4

200
CER
Cares ;fig. — en Bacchus dienen, aimer 4
manger et 4 boire. —, (in de fterrek.)
eene planeet tusfchen Mars en Jupiter , cdres.
Cerneren, b. w. (ond. woord; ik cerneerde ,
heb gecerneerd), (in de krijgsk.) influiten,
omfingelen , cerner.
Certepartij. Certepartie, yr. (ond. woord; in
den kooph.) fcheepsvrachtbrief , charte ou
chartre.partie.
Certificaat , o. (ond. woord,) getuigfchrift ,
certificat , m.
Certificeren , b w. (ond, woord; ilc certificeerde, heb gecertificeerd,) door een ge,
tuigfchrift bevestigen , certifier.
Ceruis, o. (ond. woord ,) loodwit, ciruse,
f. blanc de cdruse , blanc de plomb, tn.
Cervelaatworst, yr. zekere foort van fterk ge.
kruide worst, cervelas, m.
Cesferen , o. w. (ond. woord; ik cesfeerde ,
heb gecesseerd), ophouden, cesser.
Cesfie , vr. (ond. woord ,) het afftand doen
cession. Die — doet van zijne goederen ,
cessionnaire. Degene aan wien — gedaan
wordt , cessionnaire.
Cefuur , yr. (ond. woord,) rustpunt in een
vers, cdsure.
Chaconne, vr. (ond• woord ,) zeker zangfiuk,
chaconne.
Chagrijn , o. (ond. woord,) verdriet , chagrin, m.
Chais, yr. (ond. woord) halfkoets , chaise,
(chaise roulante).
Chako, m.. (ond. woord ,) foldaten hoofddele•
fel , chacot.
Chatnade, yr. (ond. woord ,) (in de krijgsd.)
marsch of teeken van overgaaf, chamade.
De — ilaan, battre la chamade.
Charobre-obfctare , yr. (ond. woord,) (in de
gezigtk.) donkere kamer, chambre obscure.
Champignon, In. (ond. woord,) paddefloel,
inzond. geeft men bij ons dezen naam aan
den eetbaren champignon; fig. een plotfeling rijk geworden mensch zonder verdienIle , parvenu, champignon.
Champignonfaus, yr. sauce aux champignons.
Changeant, o. (ond. woord ,) zekere itof,
waarvan de fchering en de inflag van verfchillende kleur zijn, (zijde ,) taffetas
changeant , (katoen,) calicos changeant.
Changeren , o. w. (ond. woord; ik changeer.
de, heb gechangeerd), van plaats veranderen, changer de place.
Cbanker, m. (ond. woord,) zeker gezwel in
venusziekten, chancre vendrien.
Chaos , m. mengelklomp , chaos; fig. wanorde , chaos.
Chapeau, m. (ond. woord,) hoed, chapeau.
— has! (hoed af,) chapeau bat! fig. mansperfoon ,'hier : cavalier.
Charade, yr. (ond. woord ,) letterraadfel ,
charade.
Chargé-d'afraires, m. (ond. woord,) zaakge.
lastigde , chargé d'affaires.
Chargeren , b. w. (ond. woord; ik chargeerde , heb gech g rgeerd), belasten , charger.
Iemand met iets —, charger q. q. de q. ch.
Charlatan, rn. (ond. woord ,) kwakzalver,,
charlatan ; fig. praalhans , fnoeshaan , fanCaron, gascon.
Charlatannerie, yr. (ond. woord ,) kwakzalverij , charlatanerie ; fig. charlatan°.
rie.
Charte-partie , zie Certe-partij.
Charter, o. (ond. woord,) onde oorkonde ,
chartre , charts, f.
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Charmant, b. n. (ond. woord,) bekoorlijk,
charmant , e; fig. uitmuntend, excellent, e.
Charmeren , b. w. (ond. woord; ik charmeerde, heb gecharmeerd), bekoren , charmer.
Chasferen , b. w. (ond. woord ; ik chasfeerde , heb gecbasfeerd), wegjagen, (bij den
dans) huppelende en fnelle zijdefehreden,
maken, chasser.
Chatoulle , yr. (ond. woord,) geld- of ju.
weelkistfe, cassette; inzond. privaatbeurs
van eenen vorst „ cassette. De koning heeft
, haar een jaargeld ui: zijne — gegeven , le
roi lui a donne une pension sur sa cassette.
Chausfde, vr. (ond. woord ,) itraatweg ,
chauss de.
Chef, m. (ond. woord.) hoofd, aanvoerder,
chef
Chemicus , zie Chemist.
Chemie , yr. (ond. woord,) fcheikuncle, chimie.
Chemisch, b. n. (ond. woord,) fcheikundig,
chimiques
Chemist, m. (ond. woord,) fcheikundige ,
chimiste.
ChemicaUn , o. meerv. fcheikundige toebereid •
felen, compositions chimiques, f.' pl.
Chenilles , yr. meerv. (ond. woord,) fluweelkoorden , chenilles , f. pl.
Cherub, Cherubijn, m. zekere rang van engelen , chdrubin.
Cherubijnsch, b. n. chdrubin, e.
Chevron, vr. (and. woord; in het krijgsw.)
band op de mom van een' foldaat, ten
teeken dat bij een zeker getal jaren heeft
gediend, of van zekeren rang, chevron, m.
—, ( in de wapenfchildk.) zie lieper in
de a beteek.
Chicane, y r. (ond. woord,) fpitsvindigheid,
chicane.
Chicaneren, b. w. (ond. woord; ik chicaneerde , heb gechicaneerd) , bedillen , chicaner.
Chicaneur,, m. (ond. woord ,) bediller, vit.
ter , chicaneur.
Chiffonneren , b. w. (ond. woord; ik chiffon.
neerde, heb geehiffonneerd), frornmelen ,
kreunkeien, chiff'onner.
Chiffonniêre , yr. (ond. woord ,) foort van
hooge nieuwmodifche latafel, chiffonniere.
Chijl , yr. (in de geneesk,) maagfap , chyle, m.
Chijlachtig, b. n. in de geneesk.) chyleux,
Buse. — vocht, fluide chyleux.
Chijlachtigheid, yr. (in de geneesk.) quailte chyleuse.
Chijlmakend, b. n. (in de geneesk.) qui. fora.
me le chyle. De chijimakende werktuigen
les organs: de la chylification.
Chijlmaking, yr. (in de geneesk.) chylification.
Chijivaten , o. meerv. (in de geneesk.) vas..
seaux chyliferes.
Chimêre, y r. zeker fabelachtig gedrogt, chimire ; fig. herfenfchim, chimere.
Chimeriek , b. n. (ond. woord,) herfenfchim•
mig, chimerique.
Chiragra, y r. (ond. woord,) handjicht, handeuvel , chiragre.
Chirurgie , yr. (ond. woord ,) wondheelkun.
de, chirurgie.
Chirurgijn , m. (ond. woord ,) wondbeeler",
chirurgien.
Chits , zie Sits.
Chlorotis , yr. (end. woord; in de geneesk.)
bleeke geelzocht, vrijflerziekte, chlorose,
f. pales couleurs , f. pt.
Cho.
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Choquant, b. n. (ond. woord,) beleedigend,
aanftootelijk, choquant , e , injurieux,
euse.
Choqueren , b. w. (ond. woord; ik dm.
queerde, heb gechoqueerd), opzettelijk beleedigen of ook : mishagen 3 chequer.
Chocolade, y r. zekere koekjes, waarvan men
eenen drank vervaardigt, die den zelfden
naam draagt, chocolat.
Chocoladefab r ijk, zie Chocolademakerij in de
I. beteckenis.
Chocoladekan, yr. chocolatiere.
Chocoladeketel , m. zie Chocoladekan.
Chocoladekoekje, o. tablette de chocolat, f.
Chocoladekop, m. Chocoladekopje, o. tasse
.4 chocolat.
Chocolademakerij , yr. plaats waar men cho.
colade maakt, fabrique de chocolat. —,
het maken van chocolade, action de fai.
re le chocolat.
Chocoladewinkel, m. boutique de chocolat, f.
Choleriek , b. n. (ond. woord ,) zie Galachtig; fig. opvliegend, cholerique.
Choor, zie Door.
Choraal, zie Kornai in de 2. beteek.
Chrestomathie , vr. (ond. woord ,) verzame•
ling der beste ftukken uit een of meer boeken , inzond. tot een leerboek gefchikt,
chrestomathie.
Chrie , vr. (ond. woord,)korte fpreuk; opflel
dat men den leerlingen ter uitbreiding te maken geeft, chrie.
Christelijk, b. n. tot het christendom behoorende , chretien, ne. De christelijke volkeren, les peuples chretiens. overeenkomflig de leer van het christendom, chrdtien, ne.
ilLen
levee leiden, ?Boner
une vie chretienne,m.
bijw. chretiencement.
Christen ,
belijder van het christendom,
cht e tien.
Christendom, o. de gezttmenliike christenen,
chretiente. Dit gevoelen heeft zich door
het ganfche — (door de ganfche christenheid) verbreid, erne opinion s'est repan.
due dans la chretiente
. —, leer der christenen , christianisme , m.
Christenheid, y r. de gezamenlijke christenen,
Christendom, chretiente.
Christenrijk , 0. het rijk der christenen, zie
Christendom.
Christin , y r. belijdfter van het christendom,
chretienne.
Christus, in. bijnaam van den Zaligmaker, gezalfde , le Christ. Jezus , 7esut-Christ.
Christusbeeld, 0. image de jhus-Christ, f.
Chroma, Chroom , vr. (ond. woord ,) naam
van een nieuw ontdekt metaal, chrome, m.
Cbromatisch, b. n. (ond. woord ,) kleurig;
van waar : Achromatisch, onkleurig.
(in de toonk.) in halve toonen op- en afklimmende, chromatique.
Chronisch , b. n. (ond woord ; in de geneesk.)
van ziekcen, iangdurig , chronique. Chroniscbe ziekten, des maladies chroniques.
Chronogram, yr. (ond. woord,) jaartalvers,
chronogramme , chi onegraphe ,
Chronographic , y r. (ond. woord,) tijdbefchrijving, chronographie.
Chronologie, yr. (ond. woord,) tijdreken.
kunde , chronolegie.
Chronologisch , b. n. (mid. woord,) tijdrekenkundig , chronologique.—, bijw. suivant
l'ordre chronologique.
Chronometer, m. (ond. woord,) zeker uurwerk, ook : tijdmeter,, (bij de Engelschen;
Time-keeper ,) chronometre, chronoscope.

CIL

201

Chryfanthemum , yr. (ond. woord , in de
plantk.) goudsbioem, chrysanthimon ou
chrysanthemum , 2n.
Chryloliet , m. zeker edelgesteente , chr.ysotite.
Chrylopras, (ond. woord ,) naam van
zekeren zeer fraaijen fteen, clirysoprase, f.
Chymus , m. (ond. woord; in de geneesk.)
maagbrij , chyme.
Ciborie , yr. (ond. woord; in de R. Haat.
kerk,) ouwelvaas , ciboire, vs.
Cichorei , yr. zeker gewas, fuikerei, el.
choree.
Ci , yr. (in de zangk.) de c-toon , ci , en.
Cicero , m. (bij drukk.) zekere letter,
(mediaan ,) Cicero.
Cicisbeo, (oncl. woord,) vrouwengeleider,
volgens het gebruik er Italianen, bijman ,
bon-ami, (cicisbeo.)
Cid, in. (ond. woord ,) in het Arabisch ,
aanvoerder , cid.
Cider, in. (ond. woord,) ooftwijn, appeb.
wijn, cidre.
Ciderazijn, in. vinaigre de cidre.
Cigaar,, yr. (ond. woord ,) Spaansch tabaksrolletje om te rooken , cigare , en.
Cijfer , o. getalletter,, chiffre,m.; fpr. w. Hij
is eene nul in 't—, c'est un zero en chill.
re ; e'est un vrai zero ; c'est un horns
fme
eel; c'est un homme d'une parfaite
nullite. verborgen fchrift, chifre.
De fleutel van het , la clef du chiffre,
E'en teeken dat in een — niets beduidt, une — met eenen enkelen fleutel,
chi?re a simple clef. — met eenen dubbelen lieutel, (waar men bij elk woord eenen
anderen ficutel en niets beduidende teekenen (nullites) gebruikt), chiffre a double clef. In — fchrijven, ecrire en chili.
fres , chiffrer. De kunst om in — te fchrij■
y en, geheim lchrift , steganographie, f.
De teekenen waarvan men zich bedient,
wanneer men in — fchriifc, signet ou carract eres steganographiques. Eenen brief
zie
in — fchrijven, chiffrer unelettre.
Naamcijfer.
Cijferaar,,
rekenaar,, chiffreur calcula.
teur.
Cijferboek, o. rekenboek," livre d'arithmetique , de calcul.
(ik cijferde, heb gecijferd),
Cijferen , o.
met cijfers rekenen , chiffrer. Hij kan niet
,
ne sait pas eh:firer. Leeren
apprendre a chi.,ffrer„
beteek.
Cijfergetal, o. zie Cijfer in de
Cijferkunst, vr, rekenkunst, arithmetique, f.
art de chiffrer,
Cijferietter,, vr. zie Cijfer in de a. beteek.
Cijfermeester, m. rekenmeester, maitre d'a.
rithmetique.
Cijferfchool, yr. rekenfchool, ecole d'arith.
7:league.
Cijferfchrift, o. geheim fchrift , ecriture
steganographique ; zie Cijfer in de 2 beteekenis.
Cijns, m. tol , fchattirg, cent, tribut.
Cijnsbaar,, b. n. fcliatpligtig, tributaire.
Deze provincie is — aan den grooten beer,
cette province est tributaire au grand
, seigneur.
Cijns,egt, o. droit de lever en tribut,
Cilinder, m. ronde zuil, rolsteen, rol,
cylindre.
vr. porte cyliodrique.
Ciliuderkabinet, o. cabinet a pontes cylindriques.
Cilindc;:vormig, b. n. cylinds ique.
N5
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couleur de citron, citron. — taf, taffeCitnbaal, Cimbel, yr. zeker fpeeltuig, cymbale.
tas.citren 7 de couleur de citron.
Cimbelfpel .0. musique avec des cymbales,f. Citroenkruid , o. citronnelle, f.
Ciment, zie Cement.
Citroenfap , o. jus de citron, m.
Cinellen , yr. meerv. koperen bekkens bij de Citroenfaus, yr. sauce aux citrons , f.
Turkfche veldmuzijk , cinelles , f pl.
Citroenverw, zie Citroenkleur.
Cipier, m. gevangenbewaarder, geolier,, con- Citroenverwig, zie Citroenkleurig.
cierge d'une prison.
Citroenvla, vr. flan aux citrons , m.
Citroenfchil, yr. ecorce de citron. Inge.
Cipierie, yr. gevangenbewaarfter, geoliere.
Cipiersknecht, m. morgueur.
legde citroerifchillen, citroenfuippers , éCipres , m. zekere boom, cipres. De — is
corces de citrons confites 7 f. pd. citronbet zinnebeeld des doods , le cypres est
nat , me
le symbole de la mort.
Citroenwater,, o. citronelle.
Cipresboom , zie-Cipres.
Citroenzuur, b. n. citrique. —, o. acide citrique ou citronnien.
C presfen , b. n. de cores.
Civiel, b. n. (ond, woord,) van den prijs:
Cipresfenlaan, y r. allefe de cypres.
Circa , bijw. (ond. woord ,) ongeveer, a peu
billijk , goedkoop, modique 7 raisonnable,
Lets voor eenen civielen prijs laien , laisser
pres , environ.
q.ch , 4 bon compte,— , burgerlijk , civil,
Circulaire, yr. (ond. woord,) rondgaande
e. Eerie civiele zaak , une affaire ciyile.
brief, circulaire , lettre circulaire.
De civiele that, :tat civil Civiele lijst
Circulatie, yr. (ond. woord,) omloop, inzond. van het bloed of geld, circulation.
(aan een hof, bepaalde hofboudingskos.
Circuleren , o. w. (ond. woord; ik circuten ,) liste civil:.
leerde , heb gecirculeerd) , omloopen, in- Civet, yr. zekere harsachcige zelfstandigheid,
zond. (in den kooph.) van het geld, in omeen voortbrengfel der civetka, civette.
loop zijn , circuler. Dit geld circuleert Civetkat, yr. zeker dier, civette.
cet
argent
ne
eircule
plus.
Clairet , m. naam van zekeren bleekrooden wijn,
niet meer,,
Circumflex, o. (ond. woord; in de fpraakk.)
clairet, yin clairet.
zeker toonteeken, ook kapje genoemd ( A), Clairvoyant, m. (ond. woord; bij het dierlijk magnetismus), helderziende , clair.
accentt ci rtconflexe.
voyant. —, b. n. clairvoyant , e.
Circuinvallatie, y r. (ond. woord; in den yes.
tingsb.) omfchanfing, circonvallation.
Clarinet, yr. zeker muzijkinftrument, clari*
Circumvallatielinie , yr. (in de vestingb.) ligne
nette.
Clarinettist , tr. clarinetblazer, clarinette ,f.
do circonvallation.
joueur de clarinette.
Cirkel, nie kring, cercle.
Cirkelboog, in. een gedeelte van den =trek Clasficaal , b. n. en bijw. (ond. woord ,) in
klasfen, als: Clasficaal underwijs geven,
eens cirkels arc circulaire.
of —onderwijzen, donner inftruction par
' toonk.) de halve toon susCis, y r. (in de
classes.
fchen c en d, ut.dieze , m.
Cis. , bijw. (ond. woord ,) aan deze zijde; enkel Clasfiek, b. n. (ond.woord ,) van oude fchrijvers,
die men in de klasfen der collegies
in zamentI:. als : Cisalpijnsch (aan deze zijgebruikt, en dewijl men daartoe de besde der !'pen,) cisalpin, e.
te fchriften neemt , uitmuntend, voorCiratie, vin Cond. woord ,) aanhaling van eetreffelijk, (van oude en nieuwe fchriivers,)
nen fehrijver, citation. —, dagvaarding
classique. Men kan de goede fchrijvers
voor het geregt , assignation devant lun
van de eeuw van Lodewijk XIV. classieke
jui.re, citation.
fchrijvers der Franfchen noemen , on pent
Citadel , vr. (ond woord; in den vestingb.)
donner le nom d'auteurs classiques Fran!leine vesting, burgt, citadelle.
cols, aux bons auteurs du siecle de
Citeren , b. w. (ond. woord ; ik citeerde,
heb etciteerd), aanhalen,citer , alleguer.
Louis XIV.
—, dagvaarden, citer,, ajourner, appeler Clasfificeren, b. w. (ond. woord ; ik clasfil.
ceerde , heb geclasfificeerd), afdeelen, fchif.
pour comparoltre devant un jug:.
ten, enz., classer.
Citer, yr. zeker fpeeltuig, sistre , us.
Citerdraad, 0 , fil de laiton dont on fait Claufale, vr. (ond. woord,) voorwaarde, bepaling, clause.
des Cordes de sistre.
Client , m. en vr, (mid. woord,') di., eenen
Citerfnaar, vr. corde de sistre.
advokaat in regtszaken gebruikt, client , e3
Citerfpeelfter, yr. cell: qui joue du sistre,
Climax, m. (ond. woord; in de redek.) opjoueuse de sistre.
musique
qui
se
fait
avec
le
klimming, climax.
Citerfpel, o
Club , yr. (ond. woord ,) befloten gezelsistre.
s tr e .
fchap, dat op gezette dagen bijeenkomt,
m. celui qui June du sistre ,
om over flaatszaken te handelen , club, m.
joueur de sistre.
Coadjutor, m. (ond, woord,) perfoon, die
Citertoon , m. ton d'un sistre.
eenen prellat worth toegevoegd, om hem
Cito, bijw. (ond. woord,) gezwind, dikwijls
in zijne airibtsverrigting behulpzaam te zijn,
op adresfen van brieven , vice.
coadjuteur.
Citroen, in. zekere yrucbt, citron; fpreekw
IN wil ons knollen voor citroenen verkoo- Coalitie, yr. (ond. woord,) vereeniging, verbond , coalition.
pen , it vent nous faire croire que des
vessies sont des lanternes, que des :tot- Cocagnemast, m. opgerigte paal , die zeer
glad gefchaafd en met vettigheden befmeerd
les sont des papillottes. —, zekere drank,
is, om het klimmen op denzelven moeijelijk
citronnelle f.
te maken: aan den top deszelven bevindt
Cicroenappel, zie Citroen.
zich een prijs, welke bet eigendom wordc
Citroenbloefem, m, fleur de citron , f.
van dengenen , die er hem of haalt , cocag.
Citroenboom , us. citronnier.
ne, f. mat de cocagne , m.
Citroengeel, b. n. citrin, e.
Cocarde
, vr, (ond. woord,) hoedfirik , veld.
couleur
de
citron.
Citroenkleur, y r.
teeken, cocarde.
Citroenkleurig, b. n. a!: couleur de citron,
Co202
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discours d'un professeur sur q. science,
Cochenille, zie Konzenilje.
honden over de wosbegeerte
cours, tn.
Code, o. (ond. woord,) wetboek, code , m.
professer la pnilosophie. — houden over
Codicil, o. (ond. woord,) bijvoegfel tot een
testament, codicille, m.
qtswsiskunde, professor les mathemati.
Codille, o. (ond, woord,) dubbel venues,
zijn, Collegiemeester, m. op fommigeplaatfen zie
(in fommige fpelen ,) cod:We , f.
Catechifeermeescer.
vereischte rrekkeu
(wanneer men Diet
Co!lier, in. (ond. woord,) halsfieread, col.
heeft, dubbel verliest ,) titre codille.
lien.
Cognaat , m. (ond. woord.) bloedverwant
van moederszijde, (in de regtsgel.) cog- Collifie, vr. (ond. woord,) botfing , aanraking. els : In — komen, (in aanraking konat , tn.
men,) se rencontrer , se toucher (in on.
Cogno.,cernent, o. (ond. woord ,) zeevracht.
eenigheid komen 5 ) se brouiller.
brief, (in den kooph.) connoissement , tn.
Cohier,, o. (ond. woord,) fchactingboek , Colon, o. (ond. woord ,) dubbel punt (:),
deux points, m. pl.
livre d'impet, d' imposition.
(ond woord,) zekere rang in
vr„ (ond. woord,) regt om eerie Colonel,
het krijgsw., overfte, colonel.
predikantsplants enz., te bege.en , colla.
opdisfching van koude fpijzen Coloniaal, b. n. (ond. woord,) op de coloniHun.
en betrekking hebbende , colonial , e. Co.
collation.
loniale waren , des marchandises colonia.
Collateraa! o. (ond woord; in de registr.,)
zekere belasting, welke betaald moec worlee. Coloniale troepen, des troupes coden van eerie erfenis in de zijdelingfche
loniaux ; ook enkel : Colonialen, (krijgsl.
vooride colonien bestemd,) des coloniaux.
nie,collatiral,m. Het collateraal betalen,
payer le callateral,(wordt gezegd, wan. Colonie, y r. (ond. woord ,) volkplanting,
colonie.
neer iemand zonder kinderen komc te fteryen, van de co per ceet , die men dan van Colonist , in. (ond. woord,) colon.
eijne nalatenfchap aan het land betalen moet.) Colonifatie , vr. (ond. woord ,) colonisation.
Collateraien , m. n2eerv. (ond. woord ,) zijde- Coloniferen , b. w. (ond woord ; ik colonifeerde, heb gecolonifeerd), coloniser.
lingfche bloeciverwanten, cellateraux.
Collationeren , b w. (ond. woord; ik colla- Colonnade,r. (ond. woord, in de bouwk.),
een afcolonnade.
tioeeerde , heb gecollationeerd)
fehrift of afdruk , met het oorfpronkelijke Colonise, y r. (ondh woord; in de krijgsk. en
in he: clanfen), colonne,
vergelijken, collationner.
(bij bockColoriet, o. (ond. woord; in de fchilderk.),
drukk.) collationner.
kleurgeving , coloris,m.
Collator ,
(ond. woord ,l degene , die eene
predikants pleats , enz. , begeeft , collateur. Colosfrial , b. n. (ond.woord,) verbazend groot,
reusachcig, colossal, e, gigantasque,
Col ■ Obal, m. (in het biljarten ,) hal cinder
Colosfe Colosfus ,..zie Kotosfe.
den band , randbal , bottle collee.
Collectanc,
(ond. woord ,) inzarnelaar Combinatie, yr. (oed. (woord,) zamenvoe.
bijzonder van liefdegaven in kerken, quoging , combinaison, f.
tear, —, op vele plaatfen degene , die in Combineren, b. w. (ond. woord ; ik combineerde , heb gecombincerd), zamenvoegen,
de Berk road gaat , om de bijdragen voor
combiner.
het onderhoud der kerk , of bijzondere armen, wear slit noodig is, in te zamelen, Comediant, m. (ond. woord,) tooneelfpeler,
in tegenft. van de diakenen, queteur pour
comedien, acteur
l'entretien de Peglise ou tram) certaine Comediente „ vr. (ond. woord ,) tooneelfpeelinaison de bienfaisance, etc.
fter, comedienne , actrice.
Col:ecte , vr, (ond woord ,) het inzamelen Comedic , yr. (ond. woord ,) tooneelftuk,
fchouwburg, thedtre ,
van liefdegaven voor de armen , ens. , quocomedic, f.
spectacle , m. (comedic , f)
te. Eene — voor de armen doen, faire une quote pour les pauvres. —, de gecol- Comiek, b. n. (ond. woord , grappig, co•
lec;.eetde Belden, l'argent d'une quest. De
bijw. comiquement
mique.
— bedroeg 30o gulden, on a recueilli 30o Cornice, o. (ond. woord,) vergadering van
beraadflagende perfonen , comite.
florins.
(ond woord ; in de fpraalcit.)
Collecteren , o. en b. w. (ond. woord; ik Comma,
collecteerde , heb gecollecteerd) , inzamelen,
fcheidteeken , virgule (,) f. — punt, um
inzond. liefdegaven, queter. Voor een'
point et fills virgule.
brand —, queter pour des incendies. Commandant, m. (ond. woord,) bevelhebber,
insonderb. van eene vesting, commandant.
Voor bet onderhoud der kerk
grater
pour Pentretien d'une dglise.
Commandernent. o. (ond. woord,) bevel,
commandement
,
Coliectie , vr. (ond. woord ,) '7erzameling
van dingen, die eenige ondeninge overeen- Commanderen, b. w. (ond. woord; ik comlcomst hebben, collection, f recueil, m.
mandeerde , heb gecommandeerd), het be.
vel voeren, commander. —, in den dage.
Collectief, b. n. (ond. woordt; in de
lijkfchen fpreek t r. , gebieden, command ,r.
fpraakk.) verzamelend , als : Een
woord,
fin nom collectif. Het woord leger is een
Ik wilniet gecommandeerd zijn , je ne veux
woord,
le mot armee est flit nom colpas qu'on me commands.
lectif.
Commandear, m. (ond. woord ,) opperfle
van eene ridderorde, die eerie commanderie
College, tn. (ond. woord ,) ambtgenoot ,
collegue.
beeft, commandeur.
Collegiant, m. (and, woord ,) van zekere ker. Commanderie, vr. (ond. woord,) het gebied
kelijke gezindheid, collegiant.
manderie.
eener ridderorde
Collegie, o. (ond. woord,) verzarneling van Commando , o. (ond. woord ,) bevel, corr.
perfonen , (tot zekere oogieerken ,) col ,mandement, m. Het — over een leger,
lobe. —, pleats, wear de letteren, enz. ore .
le commandement d'une armee.
derwezen worden , college,
bdton de commandment.
voorle- i Commandoftaf,
zing van eenea profesfor op hoogelcholen, Conbtentarie,
(ond. woo, a: ; ) oitieggitw
v2r.
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verklaring van een bock , commental. Competentie , yr. (ond. woord,) bevoegdheid, competence.
re , tn.
hetgene iemand toeCommenteren b. w. (ond. woord; ik corn.
komt , portion competence.
menteerde, heb gecommenteerd), uitleg- Competeren, o. w. (ond. woord ; het competeerde, heeft gecompeteerd), toekomen,
gen , commenter,
Commercen , o. w. (ond. woord ; ik commers.
appartenir,, (comp eter.)
te , heb gecommerst), zeker kaartfpel fpe- Compilatie , y r. (ond. woord ,) verzameling
van onderfcheidene ftukken, compilation.
len , loner au feu de commerce.
Dit werk is flechts eene
cet ouvrage
Commercie , yr. (ond. woord,) handel, koopn'est qu'une compilation.
handel, commerce , m.
Commies , m. (ond. woord ,) bediende op Complaifant, b. n. (ond. woord,) infchik•
een bureau, postkantoor, enz„ commis,
kelijk, toegevend, voorkomend, complaiemploye.
inzond. zekere ambtenaar om
sane , e.
tegen het fmokkelen te waken, commis des Compleet, b. n. (ord. woord ,) volledig,
voltallig , compht, ate.
douanes , commis a la douane, douanier,
Completeren, b. w. (ond. wooed; ik complecommis, (rat de cave).
teerde,
heb gecompleteerd) , volledig of
pain
de
Commiesbrood, o. foldatenbrood ,
voltallig waken, completer.
munition, in,
boulanger munition. Complement, o. (ond. woord,)hetgene dient,
Commiesbakker,
om lets volledig of voltallig te maken , in.
naire.
zond. in de wisk. en in den vestingb. , cons.
Commisfariaat , 0. (ond. woord ,) ambt van
plement , no.
commisfaris , charge de commissaire, f.
Commisfaris, m. (ond. woord ,) gelastigde , Complexie , vr. (ond. woord,) gemoedsge.
fteldheid , complexion. Hij is van eene
commissaire. — van oorlog, commissaire
verliefde —, it est d'une complexion amen.
de guerre. — van policie, commissaire
reuse,
de police
Commisfie, vr. (ond. woord ,) volmagt, last, Compliment, o. (ond. woord,) groet , eer.
betuiging, iets vleijends,compliment. Maak
commission. —, vergadering tot onderhem vele complimenten van mij, faites-lui
zoek , commission.
bien des compliments de ma part. Zonder
Commisfiebandel, m. commerce de commission.
complimenten , sans compliments. Laat
Commislionnair,, m. (ond, woord; in den
ens geene complimenten maken, laissons
handel),) zaakwaarnemer, , commissionla les compliments! tràve de compli.
naire.
assents!
Committeren, b. w. (ond. woord ; ik committeerde , heb geconamitreerd), eenen last ge. Complimenteren , o. (ond. wootd; ik complimenteerde , heb gecomplimenteerd), begroe*
yen , commettre. Hij is tot het onderzoek
ten , complimenter.
van die zaak gecommitteerd, on l'a commis
Compliceren, b. w. (ond. woord,ik compli.
pour l'examen de cette afaire.
ceerde , heb gecomplieeerd), ingewikkeld
Commode , yr. (ond. woord ,) zekere latafel,
maker), bijna enkel in het verl. deelw.:
commode.
Gecompliceerd, (ingewikkeld,) compliCommodore , (bij het Eng. zeewezen,) heque , e.
velhcbber van een escader, chef d'escadre.
Communicatie , yr. (nod. woord ,) rnededee- Complot , o. (ond. woord,) zamenrotting, ge•
beim verbond tot een kwaad oogmerk , corn.
ling, communication, f.
plot, ns.
Communicatiebyief,
lettre de communica.
Componeren , b. w. (ond. woord; ik compo.
ti on , f
neerde , heb gecomponeerd) , zamennellen ,
Communiceren , b. w. (ond. woord; ik cominzond. een muzijkfluk, composer.
municeerde , lieb gecommuniceerci), medeComponist, m. (ond. woord,) iemand die
deelea berigren , communiquer.
muzijkflukken vervaardigt , compositeur.
Communie , vr (ond. woord ; bij de R. Kath )
un habile compositeur.
Een bekwaam
communion. Aan de — gaan,
nachtmaal,
Compofinie , vr. (ond. woord, ) in bet alge•
aller a la communion.
meen zamenftelling , composition. —, inCompagnie, y r. (ond. woord; in den kooph.)
zond. op fcholen, opftel door den leerling
handels-vereeniging , compagnie. De beer
vervaardigd over eenig onderwerp, compd.
A & Co. , Mr. A & Co. De Oostindifche
zamenfteliing van een muzijksition.
—, la compagnie des Indes Orientales.—,
ituk, composition
eene bende foldaten , compagnie.
Compote
,
vr.
(ond.
woord),soft, noes , incompagnie,
association.
Compagniefchap, yr.
gelegde vruchten, of bet glaswerk, waarin
(ond. woord,) handelsgezel,
Compagnon,
die vruchten op tafel worden gebragt, comassocie, compagnon.
pote.
Comparnt, m. (ond. woord ; bij regtsgel.),
Compres, b. n. (ond. wooed ,) digt ineen
degene , die verfchijnt, comparant.
gedrukt, zie Drukken.
Comparante, yr. (ond. woord,) comparante.
(ond. woord; ik compa- Compres, y r. (ond. woord,) wiekje op wonCompareren, o.
den, compresse,
reerde , ben gecompareerd), (bij regtsgel.)
Compresfie , vr. (ond. woord,) het naauw aanverfchijnen , comparoitre, comparoir.
leggen van een verband , of .het fterk toeComparitie , vr. ond. woord ,) het verfchijhalen van een windfel, om de toevloeijing
nen, action de comparoi;re, comparition.
van bloed of vochten te verhinderen, ebij
voor bet rcgt, comparition devant le
wondh.) compression.
tribunal.
Comprimeren
, b. w. (ond. woord; ik comCompendium , 0. (ond. woord ,) beknopt uit .
heb gecomprimeerd), (bij
primeerde,
trekfel , compendium, m.
wondh.) comprimer; zie Compresfie.
Competent, b. n. (ond. woord,) bevoegd,
Compromis,
o.
(ond. wooed ,) minnnlijke
competent, e. Een — regter, un juge Com.
fchikking, compromis, m.
behoorlijk regtmatig, compd.
patent.
tent, e. De competence portie, la portion Compromitteren, b. w.(ond. wooed; ik coinpromitteerde, heb gecompromitteerd) , its
competente.
gc-
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gevaar Mellen, als : Zijne eer , of: Zich Conduitelijst, yr. gedraglijst , lisle de Con.
—, se compromettre.
I duite.
Comptabiliteit, yr. (ond. woord.) verantwoor. Conferentie , yr. (ond, woord,)beraadflaging,
delijkheid , comptabilite.
papieren ,
conference.
welke de veran t woording bevatten , als : Confesfie, vr. (ond. woord ,) bekentenis van
Hebt gij de — of ? avez-vows fini les pieeen' misdadi eer, confession. —, geloofs-bee
ces comptables?
de fol. De Augsburgb
lijdenis, confession
Comp t abei b. n. (ond. woord ,) met de verfclie —, la confession d'Augsbourg.
antwoording
'
belast , comptable. Een comp- Confirmeren ,
w. (oud. woord ; ik confir.
table post , une place comptable , un emnieerde heb geconfirmeerd) , bevestigen ,
ploi comp:able.
bekrachtigen ; (bij de Roomfchen ,) vormen,
Concaaf, b. n. uitgehoold, hol , creux,euse,
inzegeeen confirmer.
concave.
'
Confijt 0. (ond.
woord ,) gefuikerde fchil.
Concecleren , b. w. (ond. woord; ik concelen , confitures , f. pl.
decide , heb geconcecleerd), inwiiligen Confijten , b. w. (ond„ woord ; ik confijtte ,
toeflaan, conceder.
heb geconfijt), met fuiker inmaken , conConcentreren , b. w. (ord. woord ; it concenfire au sucre.
treerde , heb g econcentreed), in een raiddel- Contiscatie , yr. (ond, woord ,) verbeurdver•
punt vereenieee , concentrer.
klaring , confiscation.
Concept, 0 (end. woord ,) ontwerp, plan , Confisqueren , b. w. (ond. woord ; ik confis.
projet , plan, tn. Een — van veriondtenis opqueerde , heb geconfisqueerd) , verbeurd
flellen , dresser un projetd'alliance. Dar
verklaren , confisquer.
is het — van mijnen turn, voila le plan Conti turen vr. meerv. ingelegd goed, confltude mon jardin.
(bij de reerseel.,) ecr.
res.
fte ontwerp of het oorfpronkelijke eener ak- Confiturier, m. (ond. woord,) die confituren
te, minute, f,—, row opftel , brouillon,
maakt, confiturier.
begrip t gevoelen , sentiment, m. Conflict , o. (ond. woord,) gedrang ; ftrijd
Concert, o. (ond. woord ,) het zarlenfpe.
conflit, m.
len van verfcheidene toonicunflenaars , con- Conform , b. n. (ond. woord ,) overeenkomcert ,
dig , gelijk , conforme. Het afschrift is
Concierge, m. (ond. woord,) gevangenisbehet oorfpronkeliike, (voor kopij ,) la co.
waarder,, concierge.
pie est conforme a l'original, a la tniConcilie ,
(ond. woord ,) kerkvergadering,
cute.
candle, m.
Conformist, m. (ond. woord ,) aanhanger der
Concipieren , b. w. (ond. woord; ik concipi.
heerfchende kerk , in Engeland ,conformis.
eerde , heb geeoncipieercl), ontwerpen
te ; van bier :, Non - conformist , ( degene
opflellen , dresser. Een verdrag —, dresser
die daarvan afwijkt ,) non-conformiste.
un contrat.
Confrater,, tn. (ond. woord ,) medebroeder,
Conclave , o. (ond. woord ,) vergadering der
ambtgenoot , confrere.
kardinalen ter verkiezing van eenen pans, Confronteren , b. w. (ond. woord ; ik confron
conclave, m.
teerde, heb geconfronteerd), getuigen tegen
Concluderen , b. w. (ond. woord; ik conchaelkander verhooren , .vergelijken , confron.
deerde , heb geconeludeerd), befluiten,
ter.
conclave.
Confuus , b. n. (ond. woord ,) verward, ver.
Conclufle , yr. (oud. woord ,) befluit, con.
legen , confus, e, interdit, e.
elusion.
Confufle , yr. (ond. woord,) verwarring, vete
Concordaat, o. (ond. woord ,) verdrag tusfchen
legenheid , confusion.
wereldlijke vorften en den pans betreffende Congd, o. (ond. woord ,) afscheid , conzaken van godsdienst , concordat, m.
, en.
Concurrent, m. (ond. woord ,) mededinger,, Congestie, yr. (ond. woord ,) zamenvloeijing,
medefchuldeifcher medeerfgenaam, concurophooping van vochten op eene pleats,
rent.
(in de geneesk.) congestion.
Concurrentie, Yr. (ond. woord ,) mededinging, Congregatie , yr. (ond. woord.) vergadering
wedijver,, concurrence.
inzond. tot een godsdienfiig oogmerk, con•
Condemneree , b. w. (ond. woord ; ik congregation.
demneerde , heb gecondemneerd), veroor. Congres , o. (ond. woord ,) zamenkomst van
deelen, condemner.
ministers en gezanten , ter regeiing van de
Condirie, y r. (ond. woord ,) voorwaarde ,
gemeenfchappelijke aangelegenbeden hunner
condition. —, dienst van eenen knecht of
vorflen ; de wetgevende magt der vereenigmeid , condition.
Hij heeft eene goede
de ftaten van Amerika, congres.
il est dans sine bonne condition. Hij ,Congrevisch , b. n. enkefin: Congrevifche pijzoekt eene
it cherche condition.
len of vuurpijlen , zie Vuurpijl.
Condoleancie, y r. (ond. woord ,) rouwbeklag, Conisch , b. n. (ond. woord , kegelvormig,
condoleanee.
conique.
Condoleantiebrief,
lettre de condoldan. Conjugatie , vr. (ond. woord ,) vervoeging
ce, f.
der werkw., conjugaison.
Condoieren b. w. (ond. woord ; ik condo. Conjugerenb. w. (ond. woord ; ik conjuleerde , heb gecondoleerd), rouwbeklag bij
geerde, h'eb geconjugeerd), vervoegen, (in
iemand afleggen , faire des compliments
de fpraakk.) conjager.
de condollance. 1k condoleer u met den Conjunctie , y r. (ond. woord ,) zamenkomst,
dood van uwen man , je vous fais des
van dwaalfterren, conjonction.
(in de
compliments de condoldance sur la mort
fpraakk ) voegwoord , conjonction.
de votre marl.
Connexie, yr. (ond. woord ,) verbinding,
Conducteur, m. (ond. woord ,) opziener van
connexion.
eene diligence , conducteur.
(conduc- Connetable , m. Franfche kroonveldheer,, contor,) aan eene eleetrifeermachine conducndtable.
tear,
Conrector, m. (oud. woord ,) tweede onderwij-
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wijzer eener latijnfche fchool, second protrekken , resserrer.
dwingen, contrainfesseur d'une Ocole latine.
dre .
Conrectoraat, o. post van conrector, charge Conftructie, vr. (ond, woord,) zamenvoe.
de conrector, f.
ging, (in de fpraakk.) woordlchikking, con.
Confcientie, vr. (ond. woord,) geweten ,
struction. bouwing, inzond. van fche.
conscience.
pen, construction, f.
Coacientieus, b. n. (ond. woord,)gemeede. Conftructiebout, o. boa's de charpente, de
lijk , conscientieux , euse.
construction , m.
Confcrit, m. (ond. woord,) (in de gefch.) Conftructiemagazijn , o. magasin de construe,.
Ioteling, conscrit.
tion, rn.
Confcriptie , vr. (ond. woord ,) (in de gefch.) Conftructiewinkel, m. chantier on atelier
opfchriiving tot de gedwongene dienst , conde construction.
scription.
Confuleflantiatie, yr. (ouch woord ,) de meConfecratie, yr. (ond. woord ,) inwijding in.
detegenwoordigheid des ligchaams en bloeds
zegening , consecration.
van Christus bij het H. Avondmaal, conConfent, o. (ond. woord ,) toeftemming,
substantiation.
consentement , no.
Conful, in. (in de Rom. en latere Fr. gefch.)
Confentbiljet, o. briefje , waaruit blijkt, dat
opperhoofd van des flaat , consul. —, han.
de vervoer van eenige waar van 's lands wedelregter,, consul.
ge toegeftaan wordt, passe,avant ,
Confulaat , o. zie Confulfchap. , bureau van
Confenteren, o. w. (ond. woord; ik confeneenen conful, bureau du consul. —, reg.
teerde , heb geconfenteerd), toeftemmen ,
ten die aan een' conful worden betaald ,
com-entir ; fpr. w. Die zwijgt confenteert,
cottimo , cottineau, m.
qui ne dit mot, consent.
Confuleren, b. w. (ond. woord ; ik confuleerConfequent, b. n. en bijw. (ond. woord ,)
de , heb geconfuleeid raadplegen , conmet zich zelven en zijne grondftellingen o
sulter.
vereenftemmende,consequent,e,consequern- Confult 0. Confultatie, yr. (ond. woord,)
handeien, agir consequernment.
ment.
raadpleging , consultation , f.
Conferf, o. (ond. woord ,) firoop van gefui- Confulteren, b. w. (ond. woord; ik conful.
kerde vruchten, conserve, f — van vfier,
teerde , heb geconfulteerd), zie Confuleconserve de sureau.
ren.
Corfervatiebril, in. conserves , f, pl.
Confumeren, b. w. (ond. woord; ik confu.
Conferveren , b. w. (ond. woord; ik conferrneercie, heb geconfumeerd,) verteren , conveerde , heb geconferveerd), bewaren ,
sumer.
conserver.
Confumtie ,vr. (ond. woord 0 vertering , con.
Csic ri,lerldel, b. n. (ond woord,) aanmerkesorption.
lijk , considerable. bijw. considerable- Contact, b. n. (ond. woord,) gereed , comp.
ment.
taut , zie Gereed.
Confideratie, vr. (ond. woord ,) aanmerking, Content, b. n. (ond. woord ,) tevreden,
consideration. In — nemen, prendre en
content, e.
consideration, considerer.
Conterfeiten, zie Konterfeiten.
Confidereren, b. w. (ond. woord ; ik consi- Contingent, o. (ond. woord,) aandeel, condereerde, heb geconfidereerd,)berchouwen,
tingent, .
considerer. — o.w. in aanmerking nemen, Continueren, b. en o. w. (ond. woord; ik
considerer.
continueerde , heb gecontinueerd) , voortvaConfignatie, yr. (ond. woord ,) overlevering ,
ren, continuer.
consignation.
Continuatie , vr. (ond. woord,) voortduring,
Configneren, b. w. (ond. woord; ik config.
voortzetring, continuation.
neerde, heb geconfigneerd,) overleveren, Continued', b. n. (ond. woord) voortdurend,
consigner.
continuel, le. , bijw. continuellement.
Confilium , Confilie, o. (ond. woord ,) raad, Contorfie, vr. (ond. woord,) verwringing,
conseil , m.
(bij wondh.) contorsion.
Confistorie , te, (ond. woord,) kerkenraad, Contra, voorz. (ond. woord,) tegen , contre,
consistozre ,
Contrabande, b. n. en yr. (ond. woord ,) wat
Confis-oriekatner, yr. consistoire,
verboden is in- of uit te voeren, contrea.
band,
Confonant, m. (ond. woord,)1
meeee....n.!er,
:; 1
(in de fpraakk.) consonne , f.
Contrabandier, m. (ond. woord ,) fsnokkelaar,
Confonantie , vr. (ond. woord ; in de toonk.)
contrebandier.
overeeeflemming, consonnance.
Contrabas, zie Contrebas.
Confort, m. (ond. woord ,) meestal meery. Contranezoek, o. zie Contravifite.
Conforten, (medepligtigen,) complices.
Contraboek, o. bij loterijen, verkoopingen ,
Conftitutte , y r. Cond. woord ,) gefteldheid
enz., contrdle, m. Het — houden, tenir
des iigchaams; inzond. ftaatsregeling, con.
le contra*.
stitution.
Contraboekhouder, m. contreleur.
Conilitueren , b. w. (ond. woord; ik
Contract, o. (ond. woord ,) verbindtenis,
tueerde, 1,01) geconflitneerd), vastftellen,
contrat, m.
aanftellen, constituer.
Contractant, zie Contrahent.
Conflitutioneel , b. n. (ond. woord,) ftaats . Contracteren , o. w. (ond, woord ik contrac.
regelend, constitutionnel, le. —, bijw.
teerde, heb gecontracteerd), eene verbind.
constitutionnellement.
tenis aangaan, contracter.
Confirimgent, b. n. (ond. woord; in de ge. Contradictie, vr. (ond: woord,) tegenftrijdig.
neesk.) zamentrekkend, constringent, e.
heid, contradiction.
Conftringenti a , meerv.(ond. woord,) zamen- Contrahent,
(ond. woord,) degene, die
trekkende moldelen, des remhdes constrineene .verbindtenis {tuft , contractant,
gents, m.
partie contractante , f.
Conftringeren , b. w. (ond. woord ilt con- Contramarsch , m. (ond. woord,)tegenmarsch,
Itringeerde, heb geconaringeerd) , zamen.
contre-marche f.
Con.
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Contraorder, yr. (ond, woord,) tegenbevel, Convooilooper,, in. commissionnaire dans
un port.
contre-ordre , tn.
Contrarie , b. n. (ond. woord,)ftrijdig, con. Convulfie , vr. (ond. woord; in de geneesk.)
traire.
ituiptrekking . convulsion.
Contrafigneren , b. w. (ond. woord ; ik con- Copei, ni. Rusfirche zilvernsunt, waarvan too
tnfignterde, heb gecontrafigneerd), mede
in eenen roebel gaan , copeck.
Copula, vr. (ond. woord,) koppelwoord, (in
onderteekenen, contre-signer.
Contrast, o. (ond. woord; in de fchilderk.)
de ileraakk.) copule.
tegenftePing, contrasts, M.
Coquet, b. a. (one. woord,) behaagziek, coquet , te.
Contraventie , vr, cond. woord,) eene opzer.
telijIre overtreding der wet, inzond. in za Coquette , vr. (ond. woord ,) behaagziek meisken vat, contrabande, contravention.
je of yrouw,, coquette.
'Contraviiire, yr. (ond. woord,) tegenbezoek, Coquetterie. vr. (ond. woord ,) behaagzucht ,
contre-visite.
coquetterie.
Contrebas, m. groote bas, centre basso, f. Cordaat, b. n. (ord.. woord ,) braaf, opregt,
'...:ontredans, m. tegendans, contre.danse , f.
hartelijk , droit ,e , honnete.— , bijw. honContrei, yr. (ond. woord,) landftreek , ,con.
n'etement.
tree.
Cordelier, m. zekere Franciscaner monnik,
Contrepas, m. (in het dant.) contre-peso.
Contrefeharp, yr. (in den vestingb.) uiterfte Cordon
o. (ond. woord,) grenslijn, grensc°rd e,iler.
rand of belling der grackt; ook eomwijlen
bezetting, verweerlinie; ook band , fnoer,
de beclek:e weg zelf met het glacis, concordon , tn.
trescarpe.
Corduaanleer, o. cordouan , tn.
Contribueren , b. w. (ond. woord; ik contri- Corinthifche orde , yr. (in de bouwk,) ordre
bueerde , heb gecontribueerd), bijdragen ,
corinthien.
contribz.er.
Cornet , m. ruitervaandrig, ftandaarddrager,,
Contriburie, yr. (ond. woord ,) belasting,
cornette, f.
bijdrage, contribution.
Cornet, y r. rnitervaan , cornette. —, zekere
Contribuabel, b. n. (ond, woord, ) meest yrouwentnuts, cornette.
zelfft., ale : De contlibuabelen, (de fchate Cornis, yr. (in de bouwk.) kroonlijst, cor.
tin gpligtineen 3 lee contribuables, m. pl.
niche .
Controle, yr. (ond.'woord,) dubbelboek , te- Corporatie , yr. (ond. woord ,) verzameling ,
genboek, contraboek, controls, m.
corporation.
Controlcren, b. w. (ond. woord; ik contro- Corps , o. (ond. woord,) legerbende , corps,
leerde , heb gecontroleerd) , tegenboek hon.
on. Corps-de-garde , (verbastere in liortedler.
den , Lagaan, contr.
garde ,) wachthuis, corps-de garde.
Controleur,, tn. (ond. woord ,) zekere ambte. Corpulent, b. n. (ond. woord,) zwaarlijvig,
naar, contraboekhonder, collo dleur.
corpulent, e.
Controvers, Controverile , yr. (ond. woord 0 Correct, b. n. (ond. woord ,) zonder gegodgeleerd gefchil, controverse.
breenkte.n , correct , e. —, bij vv, correcte•
w
Contubernaal , m. (ond. woord ,) kamergenoot,
compagnon de chambre.
Correctie , y r. (ond. woord,) verbetering,
Contumacie , yr. (ond. woord,) enkel in :
tuchtiging. correction. De — der drukBij — veroordeelen, (wanneer de gedaagde
proeven , la correction des epreuves. Huis
Diet verfchijnt,) condemner par contuVan '...... , ?raison de correction.
mace.
Corrector, m. (ond. woord ,) verbeteraar,
Contufie, yr. (ond. woord ,) kneuzing , connaziener, bijzonder van drukproeven , cartusion.
secretor (d'imprinserie).
Convalescent, m (ond. woord,) die van ee- Cor, espondent, in. (ond. woord,) briefwisne ziekte herfteld is, convalescent, e.
felaar,, correspondent.
Convenabel , b. n. (ond. woord,) gepast , Correspondentie , yr. (ond. woord ,) briefconvenable.
wisfeling, correspondence.
Convenieren, o. w. (ond. woord; bet conve- Corresponderen , o. w (ond. woord; ik cornieerde , hceft geconvezieerd) , gelegen korespondeerde , heb gecorresponcieerd), briefmen , convtnir.
wisfeling houden , correspondre.
Convect, 0. (ond. woord ,) klooster, manes- Corrigeeriteen , in. (bij drukk.) marbre
tore, convent, in.; fpr. w. Dar is voor corrigeren, h. w. (ond. woord; ik corrigeerpater en mater, en niet voor her geheele de, heb gecorrigeerd), nazien en verbete.
— , cola n'est pas pour ren
tout
ledrukproeven
monde..
, inzond.
, corriger.
Conventie, Yr. (ond. woord,) overeenkomst, Corruptie, y r. (ond. woord ,) verderf,. corvergadering , convention. Nationale .—,
ruption. Corrupties, (dikwijls verbasteri
convention nationals.
in: Crupties,) fig. oude zonden, suites de
Converfatie , yr. (ond. woord,) onderhoud,
eldbaucherie.
gefprek , omgang, conversation.
Corfct, o. (ond. woord,) foort van rijglijf,
Converferen, o. vv. (ond. woord; ik convercorset, M.
feerde , heb geconverfeercl), omgaan, vet- Cortes , in. neerv. landflenden in Spanje, cot.•
keeren, converser.
tee.
Convictie , vr. (ond. woord ,) overtuiging, Corvet, yr. zeker feel zeilend oorlogsvaartuig,
conviction. Intime— , conviction (persumet 3 masten , corvette.
asion) intime.
Costi , als : a costi , bij u ter plaatfe , (in den
COD VOCatie , vr. (ond. woord,)zamenroeping,
koopmansft.) en votre villa (en v117).
convocation.
Costuem, o. (ond. woord ,) de naar den tijd
Convocatiebiljet, o. billet de convoca•
gebruikelijke dragt, costume, tn.
tion , tn.
Coteletten , yr. meerv. (and. woord,) op
Convooi , o. (ond. woord ,) bedekking , gete
p,
c lae t.
een' rooster gebradene ribbetjes , cdfh
leide,
envoi
nvot , tn. Convooijen en licenten,
tes.
droits denude et de sortie.
Coterie, yr. (and, woord ,) befloten gezel-

C0T
208
fchap , waar ieder zijn aandeel der kosten
draagt, kransje , coterie.
Cotiferen, b. w. (ond. woord; ik cotifeerde , heb gecotifeerd) , fchatten, elks aandeel in eene belasting bepalen , cotiser.
Couche ! (ond. woord, gebruikt tegen eenen
bond voor:) lig fill! coucke!
Coujon , m. (ond. woord ) nietswaardige vent,
deugniet, colon.
Coujonneren , b. w. (ond. woord ; ik coujonneerde heb gecoujonneerd), verachtelijk
behandelen, coionner.
Coulant , b. n. (ond. woord), vloeijend,
coulant, e.
bijw. coulamment.
Coulisfe , yr. (mid. woord ,) zijfcherm van een
tooneel, coulisse.
Couperen, b. w. (ond. woord; ik coupeerde,
heb gecoupeerd), (in het kaartfp.) afnemen,
couper.
Couplet , o. (ond. woord,) eigenlijk tweeregelig vets, doch gebr. voor een vers , afdeeliug van een dichtftuk of lied , couplet, m.
Coupon , in. (ond. woord ,) intrestbriefje , cou.
pen.
Courant, b. n. (ond. woord,) van muntfpeprix
ciEn , gangbaar, courant ,e. Prijs
courant, conrant du marche, m.
Courant, yr. zie Krant.
Courantier, m. gazettier, journaliste.
Courier, m. (ond woord,) fnel reizende itaats•
bode , courier.
Coors , m. (ond. woord ,) prijs , cours.
Courtage, yr. (ond. woord,) makelaarsloon,
provifie, courtage ,
Courtine, yr. (ond. woord; in de vestingb.)
dat gedeelte eener vesting , hetwelk twee
bolwerken verbindt, courtine.
Convert, o. (ond. woord,) omflag van eenen
brief; plaats voor eenen gast aan tafel , convert, no.
Covenant, o. (ond. woord ,) (in de Engelf.
gefch.) verdrag, convenant, m.
Crater , in. (ond. woord ,) de trechtervormige
opening van eenen vuurfpuwenden berg,
cratere.
Crayon , o. (ond. woord ,) drooge verw
waarmede men op papier teekent, ook potlood, crayon, m.
Creatuur, o. (ond, woord ,) fchepfel; afhangeling, creature, f.
Credentiaal, o. (ond. woord,) geloofsbrief,
lettre de creance, f.
Credentie, vr. (ond. woord, ) als: Brieven
van —, lettres de crdance, f. pi.
Crediet, o. (ond. woord ,) vertrouwen,, credit, no. —, (in een koopmansb.) als : — en
debet, credit et debit.
Crediteren, b. w. (ond. woord ; ik crediteerde , heb gecrediteerd), borgen , donner du
credit. —, (bij koopl.) op de credietzijde
aanfchrijven, creditor.
Crediteur, m. (ond. woord ,) fchuldeifcher,
criancier, crediteur.
Credietzijde , yr. (bij koopl.) la page d'un
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livre de commerce qui est marquee du mot
credit, f.
Cremor-tartari m. (ond. woord ,) naam van den
wijnfteen , zeker zout , creme de tartre , f.
Creool , m. inboorling van Amerika en elders,
voortgefproten uit ouders, die niet aldaar
geboren zijn, creole.
Creperen, o. w. (ond. woord; ik crepeerde,
ben gecrepeerd) , fterven , ( van dieren) cre.
ver,, monrir.
Crimineel , b. n. (ond. woord ,) lijfstraffelijk ,
criminel, le.— geregt , hof, tribunal cri•
minel. — proces, procedure criminelle.
Crifis , vr. (ond. woord ,) ziekteh.00gte,
crise.
Cristalliferen , o. w. (ond. woord ; het cristallifeerde , is gecristaliifeerd) , tot kristal
worden, se cristalliser, cristalliser.
Critiek, b. n. (ond. woord ,) wisfelvallig,
critique, incertain, e.
Critiek, yr. (ond. woord ,) beoordeeling, van
eenig letterkundig werk, critique. Oat is
beneden alle —, c'est au dessous de la critique.
Critiker,, m. (ond. woord ,) beoordeelaar,
critique.
Critiferen , b. w. (ond. woord ; ik critifeerde,
heb gecritifeerd), beoordeelen , critiquer.
-Cubiek , b. n. (ond. woord,) teerlingvormig,
cubique, cube.
Cubiekgetal , o. getal tweemaal met zich zelf
vertnenigvuldigd , nombre cube ou cubique, 'n.
Cubiekwortel, m. racine cubique, f. Den —
trekken , extraire la racine cubique.
Cultuur vr. (ond. woord,) bouwing 3 befeha.
ving, culture.
Cultiveren , b. w. (ond. woord; ik cultiveerde , heb gecultiveerd) , bouwen ; verbeteren , vortnen , cultiver. Een gecultiveerd
verftand , un esprit cultive.
Curas, vr. (ond. woord ,) borstharnas , cuirasse.
Curasfier, m. (ond. woord; in de krijgsd )
cuirassier.
Curateel , yr. (ond. woord ,) voogdijfchap,
curatele. Onder— flellen, mettre en curatele.
Cureren , b. w. (ond. woord; ik cureerde,
heb gecureerd), genezen , curer.
Curieus , b. n. (ond. woord,) zeldzaam , curieux, euse, rare.
Curfief,, o. (ond. woord,) fchuin liggende
letters, italique, —, b. n. en caracte•
res italiques.
Custos, m. (ond. woord ,) bij drukkers, het
woord onder aan de bladzijde, waarmede
de volgende bladzijde begins reclame , f.
Czaar, m. naam van den Rusfifchen keizer,
czar.
Czarine, yr. naam van de Rusfifche keizerin,
czarine.
Czarowitz , m. voorheen naam van den zoon
des czaars, czarowits.
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—, (in de toonk.) zekere toon, rd , d•sol
D , yr. de vierde letter der letterlijst, d,m.
Eene groote D, un grand D, un D mare, d-la-re , m.
fuscule. Eene kleine d, (d . onderkast, bij Daad, yr. handeling, bedrijf, action, f. ac.
tin petit d. Twee d's , deux d.
te, fait , cas , m. Eene edelmoedige,
letterz.
,)
D-bakje, o. (bij letterz. 7 ) cassetin du d.
deugdzame , lage, trouwelooze —, um acs
tion
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tion ginirease, vertueuse,basso,perfide.
Iemand op de (op heeter) — betrappen,
isurprendre ou prendre q. q. stir le fait,
ou en flangrant delft. Iemand met raad en
— bijstaan , assister q. q. non seulement
par de bons conseils, mats agir en mime
temps pour lui ; assister q. q. de paroles
et d'ef'er; assister q, q. de ses censeils
et de sa main. Eene — Loochenen of ontkennen , tiler un fait. Hij is van eene
afschuwelijke — overtuigd, it a dtd convaincu d'un cas dnorme. Van woorden
kwam het tot daden, de paroles ils en vie.
, ace
rent aux effets. Eene loffelijke
meer bep. in den zin
action louable.
van heldendaad , exploit, tn. Hij heeft
zich door zijne daden beroemd gemaakt ,
it s'est rendu fameux (il s'est signal d)
par ses exploits. Ro:mrijke daden, de glo
rieux exploits. In der — (waarlijk,) en
effet , efectivement , en veritd. De zaak
is in der — waar, la chose est vraie en cf..
fee. In der — ik weet het niet, en verite
fe ne le sais pas.
Daadzaak , yr. eenig geval, welks beftaan
voor beweeen words gehouden, fait, tn.
Dat zijn geene leugens , maar daadzaken ,
ce ne sent pas des mensenges, ce sont des
faits. Eene bewezene —, an fait averd.
Daags , (2. naamv. van Dag, zie Dag, ) bijw,
bij dag , pendant le jour. —, op den dag, als :
— te voren , la veille —voor zijn vertrek,
la veille de son depart. — voor kersmis ,
claarna, le lendemain.
la veille de noel.
, elken dag , als : Tweemaal , deux fobs
par jour. Een gulden —, an florin par
jour.
Daagsanker, o, (fcheepsw.) ancre de grande
toude , f.
Daagsch, b. n. alledaagsch , in tegenft. van
bij v. Zondaagsch , de tour lee fours, Een
— kleed , an habit de tons les fours.
Daal, vr. in eene pomp , tuyau, m.
(fcheepsw.) dalle de pompe.
Daalder, m. zeker Hollandsch fink geld , dapiece de treute sous d'Hollande.
le,
Daan , bijw. als Waar komt gij van —
venez-vous? Waar zijt gij van —? d'o14
etes-vous? de qua pays dtes-vous 2 Ik
ben daar niet van — gekomen ,je ne suis pas
venu de la. Die ftad is bier vier uur van —,
cette ville est 4 quatre Heuer d'ici.
Hij is er al van —, it est deft} parti de la.
Gij moet bier van — gaan, i l faut alley
d'ici, sortir, von- retirer d'ici. 1k kom
er van —, je viens de la.
Daar, bijw. in die plaats , 14. Wat doet gii
—? rue faites you: la? Wie gaat — heen ?
qui va la ? Wie komt ? qui vient /4?
- hebt gij,watgij zoekt,voici ce que vow
cherchez. hebt gij (— is) uw bock, tenez , voila votre livre.— is uw geld , tie
— uw geld, voila votre argent, — is hij,
le voila. — komt hij aan , le'voila qui
vient. —, in eenen zeer ruinien zin, als:
vriest het niet, (in dat land vriest het
niet,) la it ne gele point. —, in eenen
zeer bepaalden zin, als: Ik zat hier, gij
- j'etois assis ici , votes la; zie ook
daar. Hier en —, zie Hier. —, in verband
met eenig voorzetfel, als : Ik kwam van —,
Ik kwam — van dean, je venois de la ,j'en
naar toe , j'y p ais. —
venois. Ik ga
ginds , 14-bas. (Amers. Wanneer men niet
flerk op dit woordje drukt , gebruikt men , inzond. in de fpreektaal , meestal Er , zie Er.)
Daar, met een daar achtergevoegd
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fel, Cdat echter door velen, inzond, in de

dagelijkiche fpreektaal daarvan worth afgefcheiden , bij v. Ik heb daar niets van vernomen,) als : Daaraan , enz. , bekleedt de
plaats van een voornaamwoord; zie de zamengeftelde woorden. voegw. alzoo,
omdat, dewijl, parce que, puisque, cons.
me. a mag het wel lijden , — het billijk
is , je le veux bien parce quo cola est
juste. — het nu toch zoo is , ben ik er mede tevreden , puisqu'ainsi est, j'en subs
d'accord. — gij het clan volftrekt wilt, puir
done quo vous le voulez. gij zoo wel
gewapend zijt , hebt gij niets te vreezen ,
comma y our rites si bien armi, von: n'avez rien a craindre. — gij uw woord niet
gehouden hebt, ben ik n niets fchuldig,
puisque von: n'avez-pas satisfait a votre
promesse, je ne vous doll rien. — nu al•
les op deze wijze ingerigt was , toutes chores ayant dtd rdgldes ainsi. Waarom doer
gij dat ,
gij toch west, dat zulks verboden is ? pourquoi faites-vous cola , sachant
bien qu'il est defendu? terwijl, of.
fchoon , hoewel , quoique. Gij laeht, —
gij behoordet te fchreijen,yous riez quoique your devriez pleurer.
Daaraan, bijw. aan dat, aan die Bingen, y,
4 cela ; avec cola. Dat is — vast gemaakt, cola y est attaché. Hij arbeidt
zeer ijverig
y travaille avec beam.'
coup de zele. Ik heb reeds lang
gee
dicht , it y a long temps quo
ai songs`.
Men is juist bezig, c'est a guoi on tram.
vaille a l'heure qu'il est. — kan men zien,
dat ik onfchuldig ben, on reconnoit 4 cela
que je suis innocent. — heb ik genoeg,
j'ai assez avec-vela; cola me suffit. Dflij
is niets — gelegen, cola ne neimporte en
rien, je n'y at point d'interét. Wat is u
gelegen? (of gelijk anderen fpreken en
fchrijven: Wat list u
gelegen ?) qu'est
ce que cela you: fait ? — fcheelt veel ,
s'en fact (de) beaucoup. Zij wil haar ganfche vermogen (er aan) wagen , elle veut
risqupr toute sa fortune ; zie verder Er
aan, op Er en Aan.
Daarachter, bijw. achter dat, achter die Bingen, derriere, la-derriere. Wet is —?
qu'est ce qui est la-derriere? fig. Daar
iteekt lets achter, it y a quelque chose de
cache ; it y a anguille sous roche, Ik wil
weten wat — fteekt, it Tina quo je sache ce que c'est; it .faut que je m'eclaircisse la-dessus. Ik zal wel (er achter)
komen , je connoitrai , je decouvrirai ce
qui et; est; zie verder Er achter op Er
en Achter.
Daarbij bijw. bij dat, bij die dingen , aupres.
Ik kan het niet zien, wanneer ik niet geheel
digt — ben, je ne puis voir cela, si jene
suis tout aupres. Visit —, immediatetnent aupres, tout precise. — zijn, etre
j'y itois aus.
present, e. 1k was ook
, (er digt bij,)
si present. Het is digt
pets s'en faut. Wij zijn digt (er digt
bij ,) nous y touchons. Er is niets — te
verdienen, it fey a rien ,a gagner. Men
moet bet — laten blijven, font y acquiescer. Het blijve soft ,passe. Hij blijft
—, it y persiste, insiste. Wat is — te
doen ? qu'y a-t-il a faire ? Hij heeft dui.
zend gulden inkomen , en — vrije woning,
it a mille florins d'appointement, et ouire cola son logement; zie verder Er bij
op Er en Bij.
boven dat,
Daarboven, bijw. 14.haut,
(bij
0
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cola. Doe het —, mettez-le antous tie
Or! vergel.) als: Er goat nIetS t it n'est
cela,
rien de mieux.
om die reden, pour cela, pour
Daarbinnen, bijw. binnen die plaats, 14-decette raison, pour cet effet, 4 cette fin.
— ben ik niet bier gekomen , pour ce la je
dans. Wij weten niet , wat — is, nous ne
si
est
la-dedans
lu
pas ce
ne suis pas venu ici ; zie verder Omto o l::
Daardoor,, bijw. door die plaats , par la, par Daaronder,, bijw. onder dat, dessous , la-dessous , par dessous , au-dessous, du nombre,
cet endroit. Ga niet hierdoor, maar
parmi y , en. Het erne ligt op de tane passez pas par ici ; passez par la.
door dat , door die Bingen, door die zaak,
fel , her andere —, Pun est dessus la taels : Gij zitlt mij — verpligten , vous m'oble et l'autre dessous. Het is niet hoog
bligerez par-la. —, door dat middel, als:
genoeg, men moet iets
leggen , ii n'est
uw doel bereiken, par //I vous
Gij zult
pas assez haut , it fact mettre q. ch. par
vous
ne
gagreussirez.
wint gij niets,
dessous. Alle kinderen van twee jaren en
nerez rien a cela. — word ik bewogen,
tons les enfants de deux ant et auom u to gelooven, cela me porte a vous
dessous ; zie verder Onder.
est-ce
la
verleiden?
Daarop, bijw. op die zaak , 14-dessus, des.
croire. Last gij u
siduit? — zal hij nog weer
sus , y, sur cela. Hier is eene bank, ga
yo
Ce qui your
••• zitten , voles* un bane , mettez-vous 14.
vertoornd worden, cela ne fera que l'irge,
ricer davanta.
dessus. Leg hetgene onder de tafel ligt,
Daarenbo,en, bijw bovendien, outre cela,
ce qui est sous la table, mettez•le
de plus. Men gaf hem honderd gulden, en
dessus. Hij zocht zijnen bond onder het
•-• een gefchenk, on lui donna cent florins,
bed , en hij lag — (er op), il cherchoit
et,, outre cela, ,on lui fit un present.
son chien sous le lit , et il etoit dessus.
Daarentegen, bijw. —, in tegendeel, au con.
— kunt gij u verlaten , gij kunt u — ver•
traire en ichange , en revanche. Hij
laten , vous pouvez y faire fond. Verlaat
heeft deze
fout, maar — bezit hij ver'
u niet
ne vous y fiez pas. Wanneer
fcheidene goede eigenfchappen il a ce vimen eenen goeden grond gelegd heeft, kan
ce, mais en echange it possede plusieurs
men veilig — bouwen, quand on a fete un
bonnet qualites. Zij heeft hem deze dienst
bon fondement, on y peut beitir en surebewezen, en — heeft hij Naar eene ande.
td. Hij heeft een good hart, en — is hij
trotsch, il a le coeur bon, et it s'en glore bewezen, elle lui a rendu ce service,
et en revanche il lui en a rendu un autre.
rifle. 1k zou Diet — gekomen zijn, je ne
Daarheen , bijw. naar die plaats, /h y. Ga
m'en serois pas avise.
gaf hij mij ten
wil — gaan, je veux y alantwoord, la-dessus , sur cela,
cela
ce cheler ; j'y irai. Deze weg Ceidt
one repondit.— zal bet niet aankomen , qu'eI
ce lieu ,, y rend en en tel enmin mine
cela ne tienne.
daarna , vervolgens,
Breit
y
conduit.
en,mene
, yva,
puis, apses. Hij groette ons,
ram hij
Daarin, bijw. in die plaats, in die zaak of
het woord, il nous salua, puis it prit les
14-dedans, y, en cela. Er is niets
parole.
zaken,
n'y a plus roe?) lh-dedans. Hij Uaarover, bijw. over dat heen , par dessus,
nicer
was in den toin , maar hij is niet weer
la-dessus. Leg eene deken
mettez uil itoit dans le jardin, mais n'y est ne couverture par dessus.
betreffende,
begrepen, y compris Wie
plus. Mede
dat, touchant cela, sur cela, la-dessus,
voor anderen eenen kuil graafc , valt dikwiils
en. Denk — na faites reflexionlh-dessus.
celui qui crease la fosse, y tom s,
zelf
Hij beklaagt zich
s'en
Hij
be souvent Ik item — toe, j'y consens.
is — bekommerd, il en est en peine ;
Hij weer niet, hoe hij zich — fchikken zal,
zie verder Over.
ss'y
' p ren dre .
com m
sa comment
it ne salt
Daaritellen, b. w. (ik itelde daar, heb daarDaarlangs , bijw. langs die plaats, le long de
gefteld), dit woord, naar bet Hoogd, Barcette place, de cette maison , de cet enflellen gevormd, words tegenw. zelfs door
droit. 1k ging —, j'allois le long de cet
goede fchrijvers gebezigd , voor : oprigten,
endroit.
dtablir.
vooritellen, representer.
Daarmede , bijw. met die zaak, par..1.4 par Daartegen , bijw. tegen dat, centre cela.
ce moyen, de cela , en, avec cela.—leeft
Wat hebt gij — in to brergen ? qu'avez
hij zijne vijanden overwonnen , par-/4, par
vous a dire contre cela? Ik heb niets —,
ce moyen, il a vaincu set ennemis. Weest
j'y consens. Ik ben —, je suis contre,
tevreden, vergenoeg u - , contentezje m'y oppose. De eene wilde Bic, dock
vont de cela. Wat doec gij — ? qu'en faitesde anderen waren —,run vouloit cela,
'g oes? Hij heeft mijnen mantel gekomen, en
mais les autres etoient d'un sentiment
is — weggegaan 11 a pris mon manteau
contraire, s'y opposoient; zie verder Teet s'en est and avec ; zie verder Er en
gen.
Mede, Met.
Daartoe, bijw. zoo ver, jusque.14, y,
Daarna, bijw. na dien tijd, aprds cela, encela. — zal het niet komen, cela n'ira
zeide hij mij, il me dit
suite, puis.
pas si loin. 1k weer niet, hoe ik
koensuite, ensuiteilme dit,
na die zaak,
me , je ne sais , d'oa me vient cela —
apt* cela.
behoort
il fact du temps pour ceDaarnaar, bijw. ale : Ziet
regardez-y.
la; zie verder Tot.
conformez-vous y; reglez-vous Daaruit, bijw. uit dat, nit die zaak, en, de
Rigs
l el-dessus ; zie Naar en Er.
hi, de cela ,
Wat wilt gij — be.
Daarnaast, bijw. als Woont hij in dat
fluiten ? qu'en voulez-vous conclure, que
demeureti
1
dans
neen , hij woont
voulez-vous inferer de 147 Men ziet
cette maison-141? non, il demeure dans
on volt par-14. — zag ik wel, dat hij
la ma ison attenante.
geen man was, op wien men vertrouwen
Daarnevens, bijw.daarbij, avec cela, outre
kon , de la je vis bien que ce n'iteit pas
cela, y. De brief, welke — was gevoegd,
en homme 4 qui il falMt se fier. —volgt
noodzakelijk, dat, enz., it s'en suit neDaarom bijw. om Bat ding keen, anionr de
cessairentont , quo etc. 1k kan niet — komen,
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men, ik kan niet — wijs worden, is n'y Dadig, enkel in zamenft.; zie Weldadig, enz.
entends rien, je n'y comprends rien; zie i Dag, tn. de helderheid op het naar de zon
gekeerde haifrond der aarde, ,four. Bij
Terder Uit.
het aanbreken van den —, 4 Paube du
Daarvan , bijw. van dat, van die zaak, en,
jour. Het begint — te worden, le four
de cela. Geef mij een weinig —, donnezm'en on peu. Neem —, prenez•en. Wat commence a poindre,il se fait jour. Het
is —, it est four. Het is hoog— , it fait
denkt gij — ?qu'en pensez-vous? Het gegrand jour. Men moet /lit bij — bewert wijfe?aehtig, le succas en est
volg
—
is
ken, it faut travailler a cola de jour.
douteux. Hij had twee paarden, een —
1VIen moet die flof bij den — bezien, it
is geflorven, it avoit deux chevaux, it
Jul en est mort un. Hij weet niets —, fact voir cette &Dye au jour. Hij kan
den — niet verdragen , it no pent soufrir
(er van) it n'en sait rien. Hebt gij niets
— afgeuomen ? n'en avez-vous rien pris?
le jour. Er is een valfche dag , (die de
voorwerpee anders doet fchijnen, dan zij
Daarvoor, bijw. voor dat, voor die- zaak,
pour cela , en, y. Hij is een eerlijk man , de zijn ,) in dezen winkel , it y a un faux
ganfche wereid houdt hem —, c'est on jour dans cette boutique. Deze fchilde•
honnite homme, tout le monde le croft' rijen zijn niet in haren —, (niet zoo, dat
het licht in het vertrek van de zelfde zijde
tel, le prend pour tel. Ik houd het —,
komt , als het afgebeelde licht in het ftuk,)
dat slit billijk is , j'estime quo cola est
geplaatst,
Ik
zie
hem
—
niet
aan,
dat
cos tableaux no sons pas places
raisonnable.
a leer jour. De — valt er van boven in,
hij het doen zal, it n'a pas Pair de fatre cela. Ik zal — zorgen, j'en prendrai le jour vient d'en haut. Het is nog licht
garde. Wanneer de menfchen niet — zor- —, it fait encore grand jour. Voor dat
gen , zoo zal trod — zorgen , si les lions- het — is, avant le jour; fig. lemands
trouweloosheid aan den — brengen, mettre
tnes n'y pourvoient , Dieu y pourvoi
au four (divulguer) la perfidie de q. q.
ra. Ik zal --inftaan, j'en rdpondrai- Ik
Hij heefc veel koelbloedigheid aan den —
Ik
geef zoo veel —, j'en donne tant.
gelegd, (betoond, doen blijken 0 it a
geef — niet weer dan tien gulden , je n'en
montrd beaucoup do sang froid. Zijne
donne quo dix florins. Gij hebt de koorts,
onfchuld is eindelijk aan den — gekomen,
mijn geneesmiddel is goed —, you: avez
la P y re, mon remede vous guerira. Is son innocence add enfin reconnue. Voor
den— komen , (zich vertoonen ,) parotere.
dat mijn dank—? est . cs la ma recompense ?
Met iets voor den — komen, (lets zeggen,
Lets wegnemen, maar iets anders — in de
toonen
,) dire, montrer q. ch.; fpreekw.
plaats leggen , prendre sane chose et en
Zij fchelen als — en nacht , (als het licht
mettre one autre a la place. —, tegen 0en de duisternis,) Pun (l'une) reasonable
ver,, voor dezelve of' hetzelve , devant. —
4 Pataire comme 4 tin moulin 4 vent.
ftellen metare devant. Men kan niet in
Voor — en dauw, (zeer vroeg,) de grand
komen
,
dewijl
de
vijand
—
ligt,
on
de
ftad7
matin, fort matin, tres-matin, avant
ne pout entrer dans la ville, parce que
le jour. —, tijd van den opgang der zon
les ennemis sont devant. De deur flaat
rot haren ondergang, four, tn. journde,f.
altijd open, men moet een Plot — hangers,
De langfte, de kortfte —, le jour le plus
la Porte est toujours ouverte , it y fact
long, le jour le plus court. In den winter
mettre un cadenas. God beware mij —!
zijn de dagen kort, en 'liver les _fours
Dieu m'en preserve ! De Hemel behoede
sent
courts. De lange dagen in den zo•
verfchrik
Dieu
nous
en
garde!
—
ons
—:
mer, les longs fours d'eti. Hij heeft den
ik niet , cola ne m'eirraie pas. Hoed u
—, neem u — in acht, gardez-vous de co .— wel befteed, it a Bien employe la fournee. De dagen korten, les fours rapetis.
la. lk waarfchuw n —, je your en avertis.
sent ; fpreekw. Een gat in den — Ilapen ,
Dacht , verl. t. zie Denken en Dunken.
dormir la grasse matinee. —, tijdsverDadel, m. dadelboom, dattier,, dattier-palloop van 24 urea, bij ons meest van midi.
mier. —, y r. vrucht van den dadelboom,
dernacht tot middernacht,00k wel Burger.
datte.
lijke dag genaamd, four, jour civil. Het
Dadelboom , m. dattier, dattier-palmier.
kind is nu vier en twintig dagen oud, Pen.
Dadelijk, b. n. wezenlijk, , werkelijk, actuel,
le, effectif, eve , reel , le. Eindelijk fans a vingt - quatre fours a present.
veertien dagen , (twee weken ,) quinze
kregen wij dadelijke betaling, enfin nous
recilmes un payement actuel. —, zonder jours, m. pl. sane quinzaine, f. Acht
dagen , (eene week ,) hair fours, tn. pl.
tusfchentijd,immediat, e. —, bijw. immduse huitaine,f. Des anderen daags, den
diatement, d'entree. — daarna, immerdivolgenden —, den — daarna , le lende.
easement apres, aussitet apt-es, incon.
main. Den — te voren , den vorigen —,
tinent aPres. Een huis te huur,, — te aanla veille. Dezer dagen, Pun de ces fours.
vaarden, sane maison 4 louer prdsentewent. Zoo —, tout 1 Pheure, dans Op zekeren —, un four. Voor acht da.
gen, it y a huit fours. Het was zijn —,
un instant, dans !'instant.
(de dig , waarop eene rondgaande ambts.
Dadelijkheid , vr. werkelijkheid , daadzaak ,
verrigring aan zijne beurt was ,)il itoit de
zie Daad. Dadelijkheden , zie Feitelijkhejour. Ik verwacht hem van— tot —, je Pat.
den.
tends de jour a autre. lets van den eenen
Dadelkern, yr. noyau de datte, nu
— tot den anderen uitftellen, difierer q.ch.
Dadelolie, yr. huile de datte.
d'un jour 4 l'autre. Dat flechts dezen-.
Dadelftroop 7 yr. sirop de dattet, m.
duurt , dphinsere. , Eene koorts van eenen —,
Dadelwijn, m. yin de dattes.
sane Pyre dpladmere. Eene bloem, die flechts
Dader,, m. die iets gedaan heeft , meest in
dènen dag bloeit, sane flour diurne; fpr.
eenen kwaden zin, als : De doodilag is
w. Alle dagen zijn niet gelijk, tons les
begaan , maar de — is ontfnapt, le meat-fours se suivent, mais ne se ressemblent
tre est fait, mais le meurtrier s'est sauon
pas.
Het is alle dagen geene kermis, zie
vi. Men heeft den — nog niet ontdekt,
fiermisi fig. (in den godgel. ft. ') DCi011g..
n'a pas encore dicouvert le eeapable.
fte
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is dernier jour, le jour du "ego'sent. tijdsverloop ,waarin de aarcle eenmai om bare as wentelt , jour naturel.—.
tijdsverloop tusfchen bet oogenblik , dat het
centrum der Ton de middaglijn verlaat , en
dat wanneer het die weder intreedt, 'terrekundige dag, four astronomique. Dagen , meerv. fain. voor : leven , levensda.
gen , als: Wie heeft van al zijne dagen
zulk een' man gezien ? qui a vu de sa vie
.un tel homme? Hij zal zijn dagen (van
al zijn dagen) niet zoo bekwaam worden,
als zijn vader,, i1 ne sera de sa vie aus.
si habile que son pare. Dat heeft zijne
dagen verkort , vela lui a abregd ses fours,
$4 vie. Aan het einde onzer dagen , a la
fin de nos fours ; fpr. w. Hij heeft zijne
.beste dagen gehad, t/ ne fera pas vaeux
es. Dit kleed heeft zijne beste dagen ge,had, cet habit est presque tout •a-fait use. — , gevorderde leettijd , ouderdom, als:
Hij komt al op zijne dagen, it est avance
en age, it commence 4 vieillir.—, voor:
leefwijze , levensgenietingen, als: Zij heefc
goede dagen bii Karen oo:n , elle niece une vie heureuse chez son oncle. Goede
dagen hebben , itre 4 son wise.
Dag, zie Dagge.
Dagblad, o. dagverhaal, ook : nieuwspapier,,
journal , ns. De Engelfche daghladen zijn
nog niet aangekomen , les foutnaux d'ilngleterre ne sons pas encore arrives. —,
blad, waarin men elken dag aan bet publiek
verflag doer van den wezenlijken toeftand
eener voor hetzelve gewigtige zaak ,
letin, es.
Dagbladfchrijver,, m. fchrijver van een dag.
blad, redacteur d'un journal, fournalisle. De invloed der dagbladfchrijvers op
de gevoelens van het yolk , le journalism°.
Dagblind, b. n. (gelijk de katuilen ,) nycto.- lope.
Dagblindheid, yr. beter des nachts dan bij
dag te kunnen zien, nyctolopie.
Dagbloem, yr. Turkfche lelie , henserocalle ,
fleur d'un jour.
Dagboek, o. dagverhaal, journal. —, (op
fchepen ,) casernet ns. hiij fchrijft een
icrit an journal. — van de dage.
lijkfche plaats der dwaalfterren , (in de fterrek.) , ephinsirides, tn. pl.
I agdief, m. lui werkman,faineant, musard,
ouvrier qui passe son temps a ne rien
faire, ou qui travaille tres-lentement.
Dagdieven, 0. w. (ik dagdiefde beb gedag.diefd,) den tijd met weinig of niets doen
doorbrengen, faindanter, niveler,, travailler tres-lentement, ne pas travailler autant qu'on dolt par jour.
Dagdieverij , yr. traag arbeiden, action de
faineanter,f. lambinage d'un ouvrier ,en.
Dagelijka, bijw. tons les fours , journellement. Hij werkt er — aan, it travaille
a cola fournellement. Wij zondigen —,
nous pechons journellement.
Dagelijksch, b. n. eat alle dagen plaats heeft,
journalier,, ere. Dat is mijne dagelijkfche
bezigheid , c'est mon occupation journa.
Here. Hij heeft onze dagelijksche hulp
noodig, a bosom de nos secours journailer,; (in den fterrek. en kruidk. ftij1,)
diurne. De dagelijkfche omwenteling der
aarde , la revolution diurne de la terre;
in het gebed des Heeren of van de koorts
fprekende ,) quotidien , ne. Eene dagelijkfche (alledaagfche) koorts , une Pyre
quotidienne. Ous — brood, notre pain
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quotidian; fpr. w. of fig. Dat is — brood
bij hem, c'est son pain quotidien.
Dagen . o. w. met den onbep. 3. peril. (het
daagde , is gedaagd ,) dag worden , commencer a faire jour. Het begon te —,
it commencoit a fhire jour, le jour cons, b.
mencoir a poindre, a paroitre.
w. voor het regt roepen ,afourner , ester,
Gedaagde
(bij
appT,1
assigner , intimer.
e.—, uitvoor hoogeren regter ,)
dagen, defier.
Dager, m. degene die daagt, celui qui assigne q. q. en justice.
bet aanbreken van den dag,
Dageraad,
aurore; aube du four, f; fig. In den — zijns
levens , dans la fleur de son Ike.
Dagge, yr. korte degen , dague, 1.
guard, m. —, (op fchepen ,) dague de privet, de punition, f. bout de corde , ns.
Daggeld, vr. dagloon, fournie, f. De arbeiders ontvangen hun alle weken , les
ouvriers recoivent lour fournie chaque
sernaine.
Daggelder,m. die voor daggeld werkt, four.
nalier.
Daghuur, yr. daggeld, journie. Van zijne
— leven, vivre au jour la journie. Op
— gaan , travailler a la fournee.
Daghuurder,, m. daglooner,, fournalier.
Daghuurfter, Yr. dagloonfter,, femme qui
travaille a la fournee.
Raging, yr. het dagen , ajournement , m. assignation , citation.
Daglicht , o. tegenft. van kaarslicht , enz.; fig.
lumière du jour , f. jour , nt. Hij zag het
naquit. Dat mag het — niet zien, cola
ne mertte pas d'être vas au four. hene
zaak in een fcboon — ftellen, mettre tune
chose dans vn beau four.
Daglijst , yr. liste fournaliere, f., journal, tn.
Dagloon, o. daghuur, daggeld, journde , f ;
zie Daghuur.
Daglooner, m. daghuurder,, jottrnalie r gag.
ne-denser, manoeuvre.
Daglooniter, yr. daghuurfter, femme de jour.
nee.
Dagorde , yr. ordre du jour,
Dagregister, 0. journal, m.
Dagreis , Yr. tegentt. van nachtreis , voyage
tie jour. —, (bij de Romeinen , van tien
Italiaanfche mijlen 9 ) diete, f. weg ,
lien men op eenen dag aflegt , journee , f.
Dagfcholier,, m. tegenft. van dengenen , die ee..
ne avondfchool bezoekt;, holier qui vient
seulement pendant le four. —, tegenft.
van kostfcholier, &eller externe , enter.
ne , tn.
Dagfchool, y r. tegenft. van avondfchool,
cote de four.
Dagfeinen, o. meerv.(fcheepsw.)signaux de
jour , m. pl.
Dagfier, zie IVIorgenfter.
Dagteekenen , b. w. (fir dagteekende, heb gedagteekend), den datum op eenig gefchrift
ftellen, dater. Zijn brief is gedagteekend
van Amfterdam, sa lettre est dates d'Amsterdam.
Drteekening , yr. het dagteekenen, action
tie dater. —, hetgene men op eenen brief,
enz. zet, om den tijd aan te wijzen, wan*
neer dezelve gefchreven word, date. Et
heb eenen brief zonder — ontvangen j'ai
reps une lettre sans date. (bij het geregtsh.) wanneer procesakten in de kanfe*
Ian) worden overgegeven of ingeleverd ,
mss,
Dag..
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Dagvaard, yr. dagreis, fournee , P. voyage Daklat, yr. lat , die dwars over de fparreu
d'un jour, m. lauddag, ftaatsvergade.
worth vastgemaakt, lane. Jen bos dak•
ring, assemblie des etats, diete.
latten, une botte de lattes.
Dagvaarden, b. w. (ik dagvaardde, heb ge- Dakpan, yr. tulle; zie Pan. Geerende dak.
panne'', tu g les gironnies.
dagvaard), dagen , voor het regt roepen ,
assigner ou citer en justice , ajourner, Dakpijp, yr. om het water naar beneden te
appeler,, intimer.
laten loopen, descente.
Dagvaarding, yr. assignation, citation, f. Dakrib, zie Dakfpar
ajournement, m. (bij het geregtsh.) in Dakrier, o. roseaux dont on- couvre- les toits)
m.
perfoon voor eene hoogere regtbank, veniat , m. — door eenen geregtsbode, ex. Dakfpar , yr. dakrib, chevron, chevron de
ploit ,
ferme, m.
Dagverhaal, o. dagboek, journal, no.
Dakftoel, m. (in de bouwk.) ook kapgebind
genoemd v forme , f.
Dagvlinder, m. papillon de four.
Dagvogel, m. tegenft. van nachtvogel , oiseau Daaftroo, o. ftroo , waarmedo men huizen
dekt, chaume, m.
de four.
Dagwacht, vr. tegenft. van nachtwacht, gar- Dakvenfter,, o. venfter,, in een dak aangebragr;
de de four. —, (op fchepen , van 4 tot 8
lucarne, f. Rond of ovaal veil de
boeuf, ns.
uur ,) quart du matin,
Dagwerk, o. werk bij dag, tegenft.van nacht- Dakwerk, o. toiture, f.
werk, ouvrage de jour, —, zoo veel Dal , o. tusfchen bergen gelegene vlakte, vat.
lei, vallie , val, Een klein —, un
werk , als 46n man, op 6enen dag verrigten
vallon, sm. De vruchtbare dalen van Zwitkan , hommde, f
ferland, les vallies fertile: de la Suisse.
Dagwerker,, m. daglooner,, journalier, hornDe dalerk, van Cernay, les vaux de Cernai;
me de journie.
tegenft. van nachtwerfpr. w. Over berg en —, par monts et
ker,, ou yrier de jour, qui travaille de
par vaux. Hij is over berg en —, it est
D ja ou;.
gw rkfl er, vr. femme de fournie,—,fetnalli par monts et par vaux. Menfchen
me qui travaille de four.
ontrnoeten elkanderen, maar bergen en dalea nooit, les montagnes et les vallies us
Dagwijzer, m. tijdwijzer, calendrier,
manac.
se rencontrent jamais mais les hommes
se rencontrent.
Dak, o. bovenfte bedekking van een aebouw, couverture, f., toit,m. Een fpits Dalbewoner, In. habitant d'une vallie. De
, un toit en pointe. Plat —, toit plat.
dalbewoners, les habitants des vallefes.
Een leijen
une couverture d'ardoise. Dalen, o. ve. (ik daalde, ben gedaald), naar
beneden komen , descendre. Hij daalt
Een Fransch een gebroken een dub(komt) den berg af, it descend de Lamonbel —, un toit a la mansarde ,une mantagne. De zon begint te de dag is aan
sarde, un toit au-comble coupe ou brisi.
het
—, le soleil descend sur l'horison,se
Een nog ongedekt
comble , tn. Onder
coache. Iemand in het graf laten (nee.
het — wonen, être loge ,e , pros des tulderlaten,) descendre sin corps wort dans
les. Zij wonen onder den , ils deoeula fosse; fig. Gij zult mijne grijze Karen
rent sous le mime toit, dans la mime
nog met fchande in het graf doen von:
maison. Wij konden naauwelijks onder —
me cou y rirez d'ignorninie dans ma vieilkomen ; wij hadden moeite onder te kolesse. —, in prijs verminderen, afslaan,
men , nous eilmes de la peine a trouver
diminuer,
, baisser, rabaisser. De prijs
a nous loger ; fig. Iemand lets op zijn —
der levensmiddelen begint te les den-,
fchuiven , (het op hem laten aankomen ,) se
dicharger sur q. q. da quelque travail,
ries se baissent , comrnencent a dimi.
de quelque impertuniti ; ook: rejeter le
saner , rabaissent de prix. —, in achting,
bidme de quelque aff'aire sur q. q. Het
waarde verminderen. Hij is bij mij zeer (in
achting) gedaald, it a perdu beaucoup de
kwam alles op mijn — te huis, je
son credit aupres de moi. Zijne aktiUa
vois en souffrir ; ee fut moi qui payai
zijn merkelijk gedaald , it a perdu beau•
les pots cassis. Hij kreeg het op ziin
coup de son credit.
eigen — weer te huis, on riposta et fit
tomber sur lui-mime le trait qu'il a- Dater, m. cella qui descend, diminue
baisse , etc.; zie Dalen.
volt lance; on lui renvoya sa balle ; zie
ook Leijen. Iemand wat op zijn geven, Dating,
het naar beneden kotnen , descen(hem flagen geven,) donner sur les oreilte.
vermindering van prijs, rabais
les a q. I. —, (in fommige ftreken,) dale•
diminution, baisse.
ftroo, chauree , tn. Een huis met — dek- Dam, m. een aarden of fteenen befchutfel tegen het water, batardeau , m. Eenen
ken , couvrir une maison de chaume.
leggen , faire un batardeau ; fig. (den
Dakbalk , m. balk , waarop de dakfparren rusaen, racinal de comble, poutre sur
grootften honger verdrijven ,) commencer
laquelle le comble repose , f.
par manger de quelque morceau de rd.
Dakdekker, tegenftelling van rietdekker,,
sistance; dtourdir tits grosso faim. ,
leidekker,, couvreur (qui couvre de chaugrond in het algemeen, als : fpr. w. Een
me).
haan is flout op zijnen eigen —, le coq est
Dakbord , o. dun plankje , waarmede men een
hardi sur son fumier. (in bet dam.
dak dekt, bardeau m, ichandole, f.
fpel ,) dubbele fchijf, twee op elkanderen
Dakdigt, b. n.
gezette fchijven , dame damie , f. Met eeEen huis — houden, tonir ace maison couverte
ne fetijf eenen — halen, mener en pion
entretenir
dame , aUer a dame. lk heb (eenen) ,
Bien le toit.
fe suis a dame.
Dakdrop, o. drop of drup van het dak, eDamasceren, b. w. (ond. woord; ik damas.
gout , m.
Dakgoot, vr. goat, waarin het water van, bet
ceerde , bet) gedatnasceerd), aan ftaal en ijzer
dak loopt, gouttiere. Looden tusfchen
een vlammig aanzien geven, damasquiner.
Gedamaseeerd werk, de la damasquinure.
twee gcbouwen of daken , corniare.

03

DAN
D A DI
alors , pour fors , nous verront co Wit
Damast, o. zekere gebloemde flof van Zij.
vraagt hij dit,
y aura 4 faire.
dat,
de, linnen of wol geweven , damas, m,
damas rouge. Half zijden
tanto't it demande ceci , tent et cela.
Roode
Hij komt nu en — bij mij, it vient chez
damas cafard.
Damastbloem, yr. bloem van damast , mast .
moi de temps en temps. —, voegw. derhalve , bij gevolg, doch, maar,, done, or,
bloem, girofide blanche.
zeggen?
Damasttafellinnen , 0. damasse , tn.
pais, mais. Wat moet gij
que faut-il done dire? — laat ons tot
Damastwerk, o. damassure, f.
ons onderwerp terug keeren , mais re.
Damastwever, m. damasseur.
venous a noire sujet. Waar gaat gij
Damasten, b. n. van damast, de damas.
Damastpruim vr. zekere pruim, damas,
heen? ou allez . vous done? En — (daarna,), wat ligt a daaraan gelegen ? fam. et
Dambord, o. bond, waarop men het clamfpel
puss, que vous importe?—, of , ou,si. 1k
fpeelt, dander, m.
kan u niet zeggen, of hij het reeds heeft ge.
Dame , yr. (ond. woord,)eene fatfoenlijke of
zegd , — of lig het nog zeggen zal , je ne sat'.
aanzienlijke vrouw,9 dame.
l'a deja dit, ou s'il
rois vous dire,
Damhert , o. das , daim, tn.
le
dira encore. —, achter den vergroot. trap
Dam looper , m. bijlander, zeker binnenlandsch
der bijv. naamw. en bijw., en achter de woorvaartuig, belandre.
den : anders , nergens , niet, nook, nimraer,
Dammen, b. w. (1k damde, heb gedamd), eenen dam maken, leggen ; zie Afdammen.
niets , niemand, wie, wat, que, (en wan.
o. w. het damfpel fpelun , fo y er aux da•
neer een telwoord volgt,) de. Hij is groo.
ter — gij , it ess plus grand que vous.
mes. Zij — om eenen gulden, ifs jouent
aux dames an florin.
Er was niemand hij, it n'y eut person..
gij denkt,
Dammer, m. damfpeler, joueur de dames.
ne que lui. Hij is armer
joue bien aux da.
est plus pautre que vous ne penssz. Er
Hij is een good
waren meer — twee honderd menfchen,
mes.
Damp , m. dikke wafem , vapour , exhalai. y avoit plus de deux cents hommes.
son ,f. De zon trekt de dampen tot zich , Danig , bijw. in bet dagelijksch leven voor
zeer,, uitermate , extren2ement. Hij heeft
le soleil attire les exhalaisons, les vas'est extrimement
peurs.—, rook, fumde, f. De dampen nit zich — bedrogen,
de maag, die naar de herfenen ftijgen, les
tromps. —, b. n. in Dusdanig, Hoedanig
die nit
vapeurs. Koude en nadeelige
en Zoodanig.
de mijnen en aardfche holen opftilgt,(ftik- Dank , an. erkentenis, dankbetuiging, rower.
ciment, gre , m. action de graces, re.
lucht,) monism ou moffette,
Dampbad , o. floombad , bain de vapeurs,
connoissance, f. lets in — aannemen,
prendre q. ch. a grd. Tegen wil en —,
tn. ituve hutaide , f.
Dampen , o. w. (ik dampte, heb gedampt),
bon gre ,inal grd. lemand voor iets seg.
gen, rendre grace, graces A q. q. de q.
damp van zich geven, uitdampen, exhaler,
wetea , savoir grd
funier,, jeter de la fumde. De aarde dampt
ch. lemand jets
la terre exhale. Het groene hout dampt q. q. de q. ch. 1k weet het hem —, Jo
Gij hebt het aan mij
lui
en
sass
bon
grd.
le
bois
vert
fume
beaucoup.
be
iterk,
(rooken ,) les chevaux fu.
te ten , (gij zijc het aan mij verfehulpaarden
ment.—, tabak rooken, (gem.) lamer,
digd , het is door mijn toedoen geichied,)
c'est a moi quo vous en dies redevable.
tuner. Zij hebben den ganfchen nacht zitHeb — (hetzij men aangenomen hebbe „ of
ten —, ifs n'ont fait que pdtuner touts
beleefdelijk weigere), je vous Pais mills
la mat.
remercinsents,je vous rends grdces. Duip amper , an. tabakrooker,fumeur.
mule graces. — met iets in.
Dampig, b. n. nevelacbtig, vochtig,vol damzendmaal
leggen, retirer de ?obligation de q. ch.
pen, vaporeux,euse,ndbuleux,euse.Een
Is eat de — voor mijne weldaden ? est-celti
dampige hemel , an ciel vaporeux. Een —
la recompense de mes bienfaits? God (zij)
weer, an temps ndbuleux.
kortade•
graces a .Dieu! .Dieu merci Dieu
mig , astmatique ; meestal enkel van paar.
soit loud ! — zij Gods goedheid1 grace
den gefproken, (in het dagelijkfche leven
gewoonlijk: Dempig,) poussif, ive. Een la bond de Dieu! gem. lk weet het u
— paard , un cheval poussif:
voor den duivel —, au diable la recom.
Dampigheid, vr. (van een paard,) peusse.
pence.
kortademigheid, aahme, m. course ha- Dankaltaar, o. ante! des sacrifices de loange, m.
leine.
Damping, yr. het dampen , action d'exha- Dankbaar, b.n. erkentelijk , reconnoissant,
ler, de faster, etc.; zie Dampen.
e. Hij is zeer— voor dit gefchenk,il est
windkogel,
Dampkogel,
(bij fort reconnoissant de ce present.—,bijw.
de art.,)poire d feu, f.
avec reconnoissance, avec gratitude.
Dampkring, in. luchtruim , atmosphere, f. Dankbaarheid, yr. erkentelijkheid , reconnois.
De — is no eens meer dan minder met dam.
sauce, gratitude. Hij weet zijne — niet
pen bezet, l'atmosphere est tantit plus ,
genoeg uit te drukken, it ne sauroit pas
tantdt moins charge tie vapeurs.
asset exprimer sa reconnoissance. 1k ben
Dampmeter, m. een werktuig om de verdikmet de gevoelens van eene opregte —, je
king der lucht te meten, elaterometre.
suit avec les sentiments d'une sincere
Damfchijf, vr. (meestal) ronde fchijf, waar.
reconnoissance. Hij heeft mij bewijzen eijmede men damt , pion, m. dame.
ner gegeven, it m's donne des marques
Damfpel, o. feu de dames, m. Hij is fierk in
de sa gratitude. Tot —, en reconnois.
het —, (hij datnt fterk,) it est fort aux da•
sauce; pour recompense.
mes, sl joue bien aux dames.
Dankbetuiging, m. action de grace, f. rs.
Dan, bijw. om eenen (meestal) toekomepden
merciment , m.
tijd aan te duiden , in dien tijd, alert , Dankdag, m. Jour fixd pour let actions de
pour /ors, en ce tensps- 14, tantet.
grdces.
zullen wij zieu, wat er to doers sal ziju Dukes!, b. w. (ik dankte, heb gedaukt) ,
mend
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'nand zijne erkentelijkheid voor lets too• Dapper, b. n. kloekmoedig, font, brave,
nen of betuigen, remercier,, rendre gra..
courageux, ease , vaillant , e, valets..
ces 4 I. q. de q. ch., lui faire les ac.
reux, ease ,vigoureux ,euse. Een dapper
Lions de grace. Ik dank u voor deze goed•
veldoverile, un general vaillant, valeu.
held, je vous remercie de cette bona.
reux. Zij boden eenen dapperen wederHij heeft mij daarvoor niet eens gedankt,
iland, ils firent une resistance vigoureu•
it ne m'en a pas seulemeut remercid. lese. -,bijw. bravement, courageusement ,
mand lets te- hebben, (verfchuldigd zijn,)
vaillamment, valeureusement. Hij heeft
etre redevable a q. q. de q. ch.; devoir
- gevochten, it a valeureusement consq. ch. 4 q. q. (aan tafel,) met het gebattu. Gij hebt u verdedigd, vous you:
bed God clanken, dire graces.
étes defendu vigoureusement. -' voor
Dansfeest, 0. four solennel d'action de grazeer, flerk als in : Hij werd - afgerost ,
ces, ln.
bekeven, 11 fut rosse, grondi,
Danklied, o. cantique d'action de graces,
comme it fact , d'une belle maniere.
-, lolzang ter eere der Godheid, hym- Dapperheid, vr. valeur , bravoure, veil
ne , tn. et f.
lance , f. courage , ns. Hij heeft dit land
DankoWer o. sacrifice d'action de graces,
door zijne %eroverd, it a conquis ce
de louange, no.
pays par sa valeur. De overwinning heeft
men aan zijne
Dankpreek, vr. sermon d'action de grtices
te danken, la victoire est
, redevoering, harangue pour redue a sa vaillance.
mercier,, f.
Dapperlijk, zie Dapper, bijw.
Dankflond, m. zie Dankuur.
Darin , m. zeker deel der ingewanden , boyar
Dankuur, o. uur van dankzegging, heure tie
intestin. • Krimpingen in de darmen hebgraces ,
ben , avoir des tranchles dan: le ventretDankzegging, zie Dankbetuiging.
avoir la colique. Kromme - , (in de onto.
Dans, m. beweging van bet ligchaam naar de
leedk. ,) ileon. De dunne darmen, les boy
maat, dance, f. Ronde —, branle, no.
aux gréles. De darmen, (het gedarmte der
Iemand ten - Leiden, metier q. q. a la
beesten ,) les tripailles,f.; fig. fam. Dendanse ; fig. Met iemand aan den - ko.
vullen, (onmatig eten,) se rembourrer le
men , geraken, (handgemeen worden ,) en
venire, se gorger. Hij is altijd.klaar, ale
venir aux mains, aux prises avec q. q.
het er op aankomt, om den - te vullen,
Aan den - geraken, (in het fpel komen ,)
it est toujours pre:- d rembourrer le vettentrer en danse ,s'intriguer de , s'embar.
tre , d faire bonne chere, des qu'on
raster dans une affaire. Den -- ontfprinvite a diner ; it a toujours six aunes
gen , (zich uit het gevaar redden ,)l'echap.
de boyaux vides. Het is een holle -, (een
per belle; eviter le coup, le danger;
gulzig mensch,) c'est un goulou au gosnfre.
fpreekw. Geene pijp, geen point d'ar• Darmbeen, o. (bij de wondh.,) os des 1gent, point de branle ; point d'argent,
ies , m.
point de Suisses.
Darmbeenfpier, yr. muscle iliaqutt, .
Danfen, o. w. (ik danste, heb gedanst,) het Darmbreuk , yr. (bij de wondh.,) enareligchaam naar de moat bewegen, huppelen,
cele.
fpringen , dancer. Op de maat - , danser en Darmjicht, zie Darmpijn.
cadence. Op de koord danser sur la Darmkronkel, m. darminkokering , volvulus,
tn. le miserere , passion iliaque; colique
corde ; fig. Ik zal hem wel naar mijne pijpen
tres-violente et tres-dangereuse,dans la.
leeren je le soumettrai a ma volon.
te, je le riglerai sur mes volontes. Hij
queue on rend les excrements par la,
zal hem wel anders leeren -, (van gevoelen doen veranderen, anders doen fpreken,) Darmnet, o. darmvlies, coire , f. omentum ,
it le fermi bien changer de note. -,(met
.peritoine, epiploon, us., membrane quiZijn ,) zich danfende voortbewegen, als:
couvre lee entrailles, f.
Hij danste uit de kamer,, ii quitta la Darmontiteking, yr. enterite.
chambre en dansant. Zoo gij niet zwijgt, Darmpijn , yr. darmjicht , darmwee , darmfnijzal ik u van de trappen, uit de deur,, doen
ding, buikpijn, colique, douleur de yen•
(gooljen ,) si vous ne vous taisiez
tre, f. tranchies, f. pl.
pas , je y ou: ferai dIgringoler Pescalier, Darmfap, o. chyle (intestinal), m.
les degres, je you: mettrai hors de la Darmfcheel , o. (in de ontleedk.,) tnesent4•
Porte, a la porte. -, b. w. als: Eene
re , m. Tot het - behoorende , misentedenser un menuet.
rique on mesardique.
menuet
Danfer, m. danseur.
Darmfnaar, yr. corde de boyau.
Darmfnijding, zie Darmpijn.
Danferes, yr. danseuse.
Darmvliesontfteking, yr. misenteresie.
Dansfeest, o. hal, m. pantie de danse, f.
Darmvet, zie Scheelvet.
Danskunst, yr. art de danser, m.
Darmvlies, zie Darmnet.
Dang les, yr. lepon de danse.
Darmwee, o. Darmpijn.
Danslied, o. air a danser, tn.
Dansmeester, m. maitre 4 denser , maitre Parte", b. n. uitgelaten , weelderig, fpeelziek , 1evendi ,, , foldtre, enjoui, e fri.
de danse.
tillant, e badin, e, petulant, e. Dit
Dansoefening , vr. exercice de danse , no.
(woelig ,) cet enfant est
Danspartij , vs. zie Dansfeest.
kind is zeer
fort fretillant. Een dartele
un styDansrei, m. bande de danseurs , f.
le badin,degage fleuri. - , geil, wulpsch ,
Dansfchoen, m. fchoen met eene zeer dunne
lascif, ive , luxurieux, ease.
bijw.
zool, escarpin, soulier a danser.
, lascivement.
petutamment.
Dansfchool,vr. lieu oes Pon apprend
Dare!en , o. w. (ik dartelcle , heb gedarteld),
ser , tn.
fpelen zich uitgelaten aanitellen, fritilDansteekening, yr. kunst van het wel in acht
nemen der pasfen en houdingen in het dans
ler,, folatrer.
Dartelheid , y r. fritinemeni, us. pitulanfen, choregraphie, choreographic.
c , ligirete.
Danstaal yr. sane 4 danser, de danse.
Dan
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Das, m. zeker viervoetig Bier, dales. Het
Hij is mij —, it me dolt. —, o. als: —
wiifje van eenen —, la daime.
en credit, debit et, credit.
Das , yr. mannen halsdoek, cravate.
Debiet , o. (ond. woord , vertier,, aftrek,
Dashond, in. basset.
debit, m.
Dasfenvel, o. peau d'un daim, f.
Debiteren, b w. (ond, woord; ik debiteer.
Dasfenvet, o. graisse de daim , f.
de , heb gedebiteerd) , verkoopen , debiter.
Dat , o. aanw. voornaamw. (meerv. die ,) ce—, (bij koopl. ,) op de debetzijde te boek
lui•1 a , celle-14 ,ce ,cet, cette , cela , ceci.
itellen, als verfchuldigd aanfchrijven , mar •
Dit of —, celui-ci oucelui.14. — mes, ce
quer au debit.
couteau. — kind, cet enfant. — meisje, cette Debiteur, m. (ond. woord ,) fchuldenaar,, define. ook onbepaald voor alle geflachten , en
biteur.
ook voor het meerv. cola , ce. Is — een ge December, m. wintermaand , decembre. De
leerde ? est.ce la tin savant? Is — eene
rnaand —, le mois de decembre.
juifer? est-ce 14 tine demoiselle? — zijn Deed , vent. tijd zie Doen.
ooze kinderen, ce sent nos enfants. — is Deeg, o. (ee) meel met water, enz. vermengd ,
de zaak 5 voila l'affaire ; crest 14 le noeud,
pate, farine petri e, f. ; fig fam. 1-let is een
le point. — is gedaan , voilaqui est fait.
koekje van ow eigen — , phrase famineIs —, hetgeen gij mij beloofd hebt ? est-ce
re qui se dit quand on regale q. q. de
q. ch. qui vient de lui mime. Zij zijn
la ce que vows m'avez promis?—,betrekk.
o. voornaamw. (meerv. die ,) (z. naamv.)
allen van den —, (de eene is niet beter dan
qui , (4. naamv.) que. flier is het boek ,
de andere,) ce sent gens de name farine.
— gij zoekt , voila le livre que vous Deeg , y r. zie Dege.
cherchez. Daar is het kind, — het gedaan Deegachtig , b n. pateux, euse.
beeft , voila !'enfant, qui l'a fait ; zie Deegbrood , o. pain pateux, tn.
ook Die en de AANIII. aldaar.
Deegfernen, zie Deefemen.
Dat, voegw. quo, si. Ik zie , — hij komt , Deegzuur,, o. zie Deefem.
je vois qu'il vient. Hij wil, — gij mor- Deel, o. (ee)betgeen men van het geheel af.
gen gaat , it rent que von: alliez demain.
doer, gedeelte van ten geheel, partie,f. Het
lk wenschte , dat hij bier ware , je voudrois
geheel is grooter dan zijn —, le tout est
gij
zulks
deceit,
gij
zoudt
qu'il fist ici. —
plus grand que sa partie. De vijf deezoo kwalijk niet does, si vous fassiez
celen der wereH , les cinq parties du
monla,, vous ne feriez pas si mal.
de. 1)e edele deelen van bet menfchelijk
Dateren, b. w. (ond. woord; ik dateerde ,
ligchaarn , les parties nobles du corps haheb gedateerd), de dagteekening opgeven ,
main. Een vierde—, nose quatri erne par.
, dater.
dagteekenen.
tie , en quart. Ten deele, en partie. Bij
deelen, par parties, separement. Gij zijt
D atgene , o . zie Diegene .
Datum , m. (ond. woord,) dagteekening, desten deele oorzaak , dat hij is heengegaan ,
vous êtes en partie cause qu'il s'en est alte, f.
U. —, aandeel, wat er van een geheel deel
Dauw,, m. rose°, f. Men zag nog den --. op de
kan komen , Fedeeltelijke eigendom,part,f.
planten, on voyoit encore la roses sur les
planter ; fig. Hij is voor dag en — verlndien er wtnst van komt , zal ik er mijn
trokken., (zeer vroeg ,) it est parti de
—van hebben , s'il y a du profit, j'en au.
rai ma part. Het meeste —, la plupart.
grand matin. Dit is zoo malsch, als —, cc.
Voor mijn —, (wat mij aangaat,) quant
la
l est te nd re comme rosee .
b n . co mm e de la ros ie .
a mob , pour moi ; fig. 1k heb er noch part
Dauwachtig , b.
Dauwdroppel, m. goutte de rosee, f.
noch — aan, je n'ai point de part a, je
Dauwel , vr. traag en onhebbelijk vrouwmensch,
ne suit pour rien dens, cette affair°. In
iemands vreugde, droefheid — nemen ,
a mbin g , salop.
le
auwelachtig, b. n. lambin, e.
Dauwelachtig,
prendre part, s'interesser, participer a
Dauwelachtigheid, yr. lambinerie.
la joie, a la douleur de q. q. 1k neem
Dauwelen , o. w. (ik dauwelde , heb gedau._in uwe vreugde, je proud: part A yeweld) , langzaam in zijne bezigheden te
tre joie ; fpreekw. Elk zijn —, (het zij•
werk gaan , lambiner. —, zie Stoeijen.
ne,) is niet te veel, chacun le sien n'est
Dauwen, o. w. met den onbep. 3. perf. (het pas trop. —, hetgeen men van het geheel
dauwde , heeft gedauwd), faire de la rode,
ontvangt , portion, f. Gelijke , ongelijHet heeft dezen nacht fterk gedauwd, it
ke deelen , portions dgales , inegales.
est tombd beaucoup de rosee cette nuit.
AANM. Het onderfcheiden gebruik der opbep.
perf..aanduiding,
fig.
-, b. w. met
gegevene drie Frantche woorden laat zich
door het volgende voorbeeld aanwijzen :
wrseor. mr ,
nw
D ave
m. dartre ,f. —, huid- of Naar.
De jongelingen, die te ‘ deelenkwamen, konden Diet weer dan het derde --der naworm, crinon.
Daveren , o. w. (ik daverde, heb gedaverd),
latenfchap voor hun aandeel hebben , en
flerk bewogen worden , dreunen , schuddit derde .— werd onder hen in gelijke
deelen verdeeld , les jeunes gens qui ye.den , trembler, dprouver tine secousse,
etre ebranle , e , ,ecoste , e. Het rollen
noient el partager, ne pouveient pas a.
der rijtuigen doet de huizen —, le routevoir plus de la troisieme partie de la
meet des caresses ebranle les maisons.
succession pour leer part, et cette troi•
Davering, y r. fchuddmg , fchok , ebranle. t sietne partie se partageoit entr'eux par
ment , tremblement, m. secousse, f. De; egales portions, portions virile:. —, van
een boek, volume, tome, m. partie, f.;
— was zoo clerk, eat ik daardoor werd om.
ver geworpen, la secousse fut si violente
zie Boekdeel.—, menigte , quantite. Ten
— vallen, echeoir. Dat is mij ten — geque j'en fos s renverse.
De, bep. lidw. (onz a enkelu. het,) (tneery.
vallen , cela m'est echu, tombd enpartadc ,) le , la , les. — bond, le chien. —
ge. —, aandeel , (in de pract.) De deelen
la
flour.
—
bong,
l'arc.
—
boein
eene erfenis waken, faire les lots d'u.,
bloem , .
les lyres.
ne succession.
ken, ;es
Dcbet, (latijnsch woord,) fcb tadig, dolt. Deel, yr. (ee)gezaagde , fmalie plauk,plan.
che,
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ch.
ais ,m. Noordfche deelen , des plan.
dorschvloer,, acre.
ches de Norvege.
Deelachtig , b n. deelhebbend , participant ,
e. — Zijn , avoir part , partrciper. Al de
uitverkorenen zullen der eeuwige zaligheid
zijn , tons les elto: auront part a la
beatitude iternelle. maken , rendre parq.
ticipant , faire participer
Deelbaar, b. n. divisible ,qui peat se diviser ou partager. — , (in de leerk.) seeable.
De zonneitofjes zijn flechts in gedachten
—, les atomes ne sent seeable: quepar la
pensee.
Deelbaarheid, Yr. divisibilite.
Deelen , b. w. (ik deeltle, heb gedeeld), verdeelen , tot deelen waken, deviser, parlager, separer. Acht gedeeld door twee,
maakt vier, huit divise par deux fait
quatre. Zij hebben de erfenis gedeeld,
ils oat partage la succession. Laat het
ons als broeders, broederlijk , le partageons en freres. Wij willen het geheel in
vier deelen —, (verdeelen ,) nous voulons
diviser le tout en quatre parties.
Deeler, m. celui qui divise , fait le parta
ge de q. ch. —, (in de rekenk.) diviseur.
Deelgenoot, m. deelhebber, celui qui participe, participant, compagnon. — van
een legaat, collegataire. bijzonder in
eene erfenis of handelmaatfchappij, coparyr. participante, compagne.
tageant.
Deelgenootfchap , o. participation, f.
Deelhebber, m. zie Deelgenoot. — , (in het
finantiew.) participe. Het vonnis bevn ,
dat elle pachters en hunne deelhebbers verpligt zullen zijn , te betalen , le jugement
ports que to y s lee tractants et leurs par.
ttcipes seront obliges de payer; zie verder Deelgenoot.
Deelhebiter,, vr. participante, compagne,
Deelbebbing, vr. participation. De — aan
de voordeelen eener onderneming, la par.
ticipation aux profits d'une entreprise.
Deeling , vr. verdeeling, division, f. par.
tage , rn. —, (in de rekenk.) eene der zoo
genaarnde vier fpeciEn , division.
Deeirenend, b. n. deelhebbend , particimedelijdend , mededoogend
pant e.
gevoelig, sensible.
complaisant, e.
Deelnemer, tn. participant , interesse.
die deel neemt als lid van een gezelfchap ,
enz. , societaire.
Deelneming, vr. action de prendre part h.
De — aan eene miselaad , la complicite a
droefheid, douleur.
Ion crime.
Deels , bijw. gedeeltelijk , en partie. 1k zal
u (gedeeltelijk) in geld, in papier betalen , je vous paierai en partie argent,
en partie papier.
Deelfter,, y r. cello qui partage, divise.
Deeltal o. (in de tekenk.) getal dat door
den deeler gedeeld most worden, dividende, no.
Deeltje, o. ftukje van een geheel , particule , parcelle, f. E'en ligchaam nit deeltjes
zamengefteld , ton corps compose de particules. Men heeft het land bij deeltjes verkocht , on a vendu la terre par parcelles. In deeltjes (ftukken) verdeelen, parceller.—,(in de natuurk.) molecule , f.
Deelwoord, o. (in de fpraakk ) participe,
no. Het verledene — bemind, le partici.
pe passé aims.
Deerlijk , b. n. jammerlijk , ellendig , pitoyahie, miserable. De toeftand, waarin hij
zich bevindt , is —, l'etat ou it se trotsbijw, pitoyablement,
y e est pitoyable.
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miserablement. Hij is — gekwetst , h est
blesser grievement.
Deern, Deerne , yr. (in eenige toorden van
Nederland gebruikelijk , voor :) een ongebuwd meisje , eene jonge dochter,, vrijfter
jeune fills.
Deernis, y r. medelijden ,pitid, compassion,
commiseration.
Deerniswaardlg, b. n. beklagenswaardig,
toyable , a plaindre.
Deefem ,
zuurdeeg, levain. Brood zon.
der —, du pain sans levain.
Deefemen, b. w. (ik deefemde, heb gedee.
femd), mettre du levain dans la pate.
Deftig, b. n. voortreffelijk, prachtig, aan•
zien/ijk , Itatig , ernftig, excellent , a ,
magnifique, grave, serieux, ease,
bit, majestueux, euse. Wij hadden eenen
deftigen maaltijd, nous ei;mes un repas
magnifique. Een — aanzien of gelaat, un
air noble, majestueux. Een
tig) man, un homme grave. Een defige
son style grave. Een (ertiftig)
gefprek, un discours serious. —, bijw.
gravement, magnifiquement. Hij fpreekt
altijd
parle toujours gravement.
Hij heeft ons
onthaald ,
nous a re•
gales magnifiquetnent
d'une maniere
distinguee.
Deftigheid, yr. ftatigheid , gravid, magnie
ficence , excellence ,majeste. Hij gaat met
march° avec gravite, maiestueusement. Hij fprak , deed deze redevoering
met veel , ii ?renew; ce discours avec
beaucoup de maiestd.
Deftiglijk, zie Deftig, bijw.
Dege , y r. bijna geheel veroud., nog overig in
de fpreekwijze : Ter dege , ter deeg, (goed,
gelijk het behoort , voortreffelijk), als:
Ik heb ter gegeten , i'ai mange comme
it faut. Jets ter — leggen , mettre q. ch.
comme it faut, en ordre. Ook is het nog
in anclere gemeenzame fpreekwijzen voorhander , als: Die keeldrank zal u deeg
(goed) doen , ee julep vous fera du bien.
Ik had daar geen deeg, (was daar niet in
rnijn' fchik ,) je n'y etois pas comme
faut , je ne m'y plaisois pas. Het is nog
geen deeg met u , (gij zijt nog niet ,zoo als
het behoort ,) vous ne vent portez pas
encore been, ou comme it faut. Ter sle•
ge , vertement. Hij antwoordde hem ter —
( ftoutelijk it lui repondit vertement.
Degel , m. eener drukpers , (bij boekdrukk.,)
platine,f.
Degelijk, b. n. braaf, eerlijk, echt, dat aan
zijue beftemming voldoet en wezenlijke
waarde heeft, bon , no , loyal , e, honnise , solide, reel, le. Een — man , an
homme honnOte. Hij geeft mij zulke klei.
ne brokjes , geef gij mij eens een fink, it
me donne de si petits morceaux , donnez
peen un bon morceau. bijw. tout net,
certainement , comme it flout. Ik zal bet
hem — zeggen , je le lui dirai comme
it fate:, tout net, tout de bon. —., zonder omwegen te gebruiken, sans biaiser.
Degelijkheid , vr. braaf heid eerlijkheid , probite , bonte, honnetete.
Degen, in. dapper krijgsman, bijna veroud.,
homme vaillant , no.; fig. zwaard, epee ,f.
Den — trekken, tirer Tepee, degainer.
Met den — in de vuist fterven, mourir l'épee
a la main. Zijn — is nog maagd , (hij heefc
den — nog niet getrokken,) son epee est encore vierge. Den — opfteken , rengas'ner
remeetre Tepee dans le fourreau.
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homme
Degendrager,,
vechter, Dekken, b. w. (ik dekte, heb gedekt), een
die altijd eenen langen degen draagt bretdek op iets leggen , bedekken toedekken ,
tearn.
, sp adasst
couvrir. Een huffs met flroo
couvrir
Degengevest, o, garde (d'une Ode), f:
une maison de paille. De tafel —, met.
de).
Degengreep, yr. poignde (d'une epee).
ire la nappe, le couvert, couvrir
taDegenknop, m. pommeau (d'une epee).
ble. Dek u, woes gedekt, (zet uwen
Degenkwast, m. dragon , dragonne ,
hoed op ,) mettez votre chapeau, cow.
Degenriern , m. Porte-epee.
vrez-vows; fig. befchutten, beveiligen,
Degenfcheede, yr. fourreau d'dpie , m.
couvrir, garantir, defendre. De cita.
egenitoot,
tn.
coup d'epee.
del (vesting) dekt de itad , la citadelD
Degene, aanw. voorn. m, en vr. colui ,m. colle couvre la vine. 1k kan daarbij niet
verliezen, ik ben genoeg gedekt ? (heb gele ,f ; Degenen, meerv. ceux , celles. —,
noegzatne zekerheid„) je n'y puts pas per.
die u het zeide, is mijn vriend , celui qui
dre , j'ai des siiretes suffisantes.
volts le disoit , est mon ami. Degenen,
(in
de paardenfokkerij ,) ale: Eene merrie ladie gij gisteren in de kerk gezien hebt , zijn
heden vertrokken, ceux que y ens vites
ten —, faire couvrir une cavalle; zie
Befpringen.
(bij jvers ,) a]s: De wolf
bier 4 l'iglise, son, partis aujourd'hui.
dekt de wolvin, le 104 aligne la louve ;
—, (3. naamv. yr. enkelv.) Zeg het —
van fchapen, hurtebiller. De ram dekt
die gij vindt, dites.le a colic que vous
(befpringt) het fchaap, is biller hurtetro uvez .
bille la brebis.
Deining, err. (zeew.) het op. en nedergaan der
bareii, golving, houle,
manture, lame Dekker, M. degene die dekt, couvreur.
(fcheepsw.) in zamenft., zie Driedekker,
sourde. —, branding, brisants, tn. p/.
enz.
Deinzen , o. w. (ik deinsde, heb gedeinsd),
terug wijken, reculer, se retirer, ceder, Dekking, yr. het dekken, action de couvrir.
hetgene dekt, zie Dekfel.
leieher le pied. Al deinzende vochten zij ,
Dekkleed, o. couverture , f. — van ten paard,
en se retirant its se combattirent.
zie Schabrak. Geteerd — op eene galei
(zeew.) van het itooten der golven tegen
anquitranade, f.
achde zandbanken, briser, rompre.
Dekkni:in, o. meerv. kromhouten (zeew,) in
teruit varen, overftuur drijven , cuter.
een
fchip, courbes de pont,
terugwijking,
retraite.
Deinzing, yr.
Deklood, o. plomb en lames, in.
Delsmus, o. (ond. woord,) zie Deisterij.
Dekmantel, m. fig. fchijn , voorwendfel
Debt In. (ond, woord ,) godist, delete.
parence , couleur, f. pretexte, m. Inas.
Deisterij , yr. (ond. woord,) ddisme, tn.
que. Hij heeft hem onder den — van vriend.
Dek, 0. alles wat eene zaak dekt of bedekt,
khap bedrogen,i1 l'a trompd sous le vol.
couverture, f. Er is geed — op het bed, it
le , sous couleur d'amitie.
n'y a point de couverture sur le lit. —
(zeew ) op een fchip , pont, m. (bij de Dekpan, vr. dakpan, tulle,
Levantiiner, Oosterfche volken,) couverte , Dekp!ankje, o voor gebouwen, bardeau ,
fcheepsdek, overloop, tillac ,m. Ge . Dekriet, o. riet tot het dekken van daken,
f
roseaux, m. pl.
ftreken —, pont entier. Onderfte
franc-tillac. Half — , gaillard d'arrid- Dekfel, o. al, wat tot dekking dient , dek.
king, tout ce qui couvre, m. couverture,
re. Loos —, (koeerug,)pont faux, vof.'• vau her voor : Kleeding, in: 'hoed..
lant. — met roosterwerk , pont a
—, nourriture et habits. — , inzonfel
tusfchen
den
grow.
lebotis , treillis.
derh. hetgeen waarmede eene opening toe.
ten en fokkemast, waar de fchepelingen za.
gedekt wordt , couvercle , an. — van eenen
menkomen om te proton, converse, m,
pot, le couvercle d'un pot. — (bij de
Dekbalken, m. meerv. baux de pont.
fcheik.) over eenen krommen, glazen kolf,
Dekdeelen , yr. meerv. planches,f.bordages
dime , an.; fpreekw. Er is geen pot zoo
de pont , m. pl.
fcheef, of men vindt er een — op, it
ekbe,
cl o. lit de dessus, an.
Dekbed,
"West
decrdpite, qui ate trouve a la
f:
feuille
qui
couvre,
Dekblad , o.
fire couvercle a sa marmite; chaque pot
Deken, y r. dekfel op een bed, couverture.
a son couvercle ; it ne se trouve guhre
(fprei,) courte-pointe. VatGeflikte
de personae , quelque malfaite qu'elle
ten —, couverture garnie d'ouatte ; fpr.
soit,qui ne trouve a se marier.—van een
liggen , (het
w. Met iemand onder eOne
flakkenhuis, (in de natuurk.) opercule ,
te zamen bouden ,) dtre de concert avec
— van een klokhuis, (in de nat. gefchied.)
q. 1. s'entendre avec lui , (comme
opercule d'une capsule. Het — van het
cons en foire); 'dire d'intelligence avec
bilzenkruid, l'opercule du jusquiame ; daare
1 , q.; colluder. Zijne voeten niet vervan: Dat een — heeft, opercule, e. Pas
der fteekken, dan de — lang is, rigler sa
pieren — op het pijpje van een kunstvuure
bouche, on sa depense, selon sa bourse;
werk, tbij de vuurwerk.) bonnetage, m.
rigler sa depense d'apres see moyens.
Vierkant van borcipapier met linnen bekleed
(in fo m m ige itre leen,) dak, couverture ,
(i
— op, den kelk,gedurende het bedienen van
m..
t
f. toil,
de :p is, pale, f.
Deken, me overlie, opperite , van een gild;
ook een zeker kerkelijk ambtenaar , doyen. Dekfteenen ,_m. meerv. (in de bouwk.) to
blettes,f. pl.
aan eene hoogefcheol , doyen ('une u.
gemegtigee over de zaken Dekftroo, m. tot het dekken van daken , enz.
niversitd.
van een gild, syndic.
kken,o.
m. meerv. waterborden (in de
h tuume
Dekenkooper, in. marchand de couvertures. Deckfa
bouwk.) chanlattes, m. pl.
Dekenfchap, o. waardigheid van een' deken,
doyenne, dicanat, m. Dat tot het — be- Dekftutten, m. meerv. (zeew.) berkoenen,
epontilles de pont , pl.
hoort, decanal, e.
, zie Dekenkooper.
Del, yr. op fommige plaatfen, laagte, dal,
kooper
D ekenver,
vallie.
Dekhamer, m. (bij de beid.) nijptang, tire.
fossile , no.
Delfstof,, o. bergitof,
u.
ciao.
Het
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Het rijk der delfstoffett, is regne mine. Denkbeeld, o. begrip, Ude, notion, conception, f. Zich een — van iets vormen,
ral.
se former sine ides de q. ch. Ben duideDelfstofFelijk , b. n. minerals, e, mineral ,
lijk van iets hebben, avoir :sue notion
e. Het — rijk, le regne mineral.
claire de q. ch. 1k heb er flechts de eerDelgen, b. w. (ik delgde, heb gedelgt1), zie
fie denkbeelden van, je n'en ai que les
Uitdelgen.
premieres notions ;fig. perception, f. VerDelie , zie Del.
handeling over de vorming der denkbeel•
Dellin g , vr. (veroud. woord ,) dal, valei,
vallee, profondeur.
den ; ook kunde van dezelve , (in de bo.
vennatuurk.)
ideologie, f.
Deluw,, b. n. loodkleurig, doodsch, b/eek ,
Denkbeeldig, b. n. ingebeeld, ideal, e. De
bléme, pale.
zaak is flechts
, la chose n'est qu'ideale.
Delven , b. w. (ik dolf, heb gedolven, ) graven, fpitten , creuser , fouir , bicher. Denkelijk , b. n. zie Denkbaar.
waarfchijn•
Aardappelen (uitgraven , opgraven ,) de.
lijk , vraisemblable, probable. Het is —,
dat hij den brief nice heeft ontvangen
ferrer des pommes de terre.
est probable que la lettre ne lui est pat
Delver, m. celui qui creuse, fouit , béche
parvenue. —, bijw. probablement.
(la terre, etc.)
Delving, vt. action de creuser, de fouir, Denken, b. en o. w. (ik dant , heb gedacht,),
beelden van iets in den geest vormen,
de bicher, la terre.
ne gedachten over iets laten gaan , op lets
Demoed, m. vootmoed , humilite,
peinzen, overpeinzen , penser,
Demoedig, b. n. ootmoedig, humble , mo,mediter, son.
deste, soumis, e.
bijw. humblement.
ger a q. ch. , faire reflexion sur sine chose.
Aan zijne zaken — ,penser , songer a ses afDemoedigen, b. w. (ik demoedigde , heb ge.
faires. Waarop , waaraan of waarover denkt
demoedigd), verootmoedigen , humilier.
gij? a quoi pensez-vous? 1k zal er om —,
Demoedigheid, vr. zie Demoed.
j'y penerai. Dat is mijne manier van —,
Demoediging, yr. verootmoediging, humic'est ma facon de penser. 1k heb reeds
liation.
Denmediglijk , zie Demoedig, bijw.
lang daaraan gedacht , it y a longtemps que
j'y songe. Hij denkt op eene flechte daad,
Dempen, b. W. (ik dempte , heb gedempt),
it vsedite sine méchante action. Hij denkt
fmoren , uitdooven , etouifer, eteindre.
was brand in dit huis , maar men heeft denzelover cleze gruwelijkheden , (hij laat zijne gedachten daarover gaan ,) it fait ses reflexven gedempt, le feu etoit a cette maison,
mais on l'a eteint , etouffe; fig. ftillen ,
ions sur cette chose cruelle. Uw broeder
als s Een oproer —, etouffer apaiser sine
denkt nergens om, votre frhre ne pense,
sedition, en tumulte , sine revolte.
ne songe a rien, n'a soin de rien.—,,,geverminderen , van het geluid, als : Eene trom•
looven , daarvoor houden , croire , etre
pet —, diminuer, itouffer sin peu le son
d'avis. 1k dacht niet, dat ik onregt had,
d'une trompette.
je ne croyois pas avoir tort. Wat denkt
vuilen , remplir,,
(gelooft) gij van deze zaak ? que croyez.
combler. Zij hebben de gracht gedempt,
ils ont comble le fosse ; fpreekw. Den
vous de cette affaire? — , vermoeden
gisfen, conjecturer,prisumer. Wat denkt
put —, als het kalf verdronken is , former
pecurie, quand les chevaux soot dehors ;
gij van deze zamenkomst ? que presumezvouloir empecher le mal, quand ii est
you: de cette entrevue? lk denk er niets
goeds van, je n'en presume rien de bon.
trop lard ou quand it est fait.—,(zeew.)
als Een zeil
egorger cue voile.
zich herinneren
se souvenir. Het is
om u aan mij to 'doen (gedenken,)
Demper,, m. celui qui etouffe, eteint, a.
poise comble.
c'est pour your faire souvensr de moi.—,
oordeelen, juger. Denk in het toekomenDeu3ping, yr. action d'itouffer, d'dteindre,
extinction.
de beter over mij, jugez , pensez, a l'a.
Den , m. zie Dennenboom.
venir tnieux de moi.
nadenken, .zie
Den , bep. Edw. (3. en 4. nv. m. enkelv., 3. nv.
dit woord. —, den grond der dingen
en
3.
nv.
m.
en
o.
meerv.) le,
o. enkelv.
derzoeken , als : De mensch is een denla, au, a la, aux. Ilt zie — man , den
kend wezen, Phomme est un etre pen.
sant, qui pense. ache geven , acht ilaan
toren, je vois Phomme, la tour. Geef
op lets, faire attention a q. ch. —, voorhet — knecht , donnez. le au domestique.
vaderlande nuttig, utile a la patrie.
nemens, willens zijn, se proposer-. Hij
Zend het — mannen , kinderen , envoyez le
denkt morgen om ache uren to vertrekken,
aux hommes, aux enfants; zie verder de
it se propose, it pretend, it compte de
fpraakk.
partir demain a huit heures.
Dengenen , aanw. voornaamw. (3. en 4. nv. Denker, m. penseur, philosophe , celui qui
m. enkelv., en 3. sly. m. en o. aseerv.)
pease, reflechit ; zie Denken.
Dengenen , die mij eens bedrogen heeft, ge. Denking, yr. action de penser , pensee.
loof ik nie t ,je ne crois pas celui qui m'a Denkster , yr. cells qui pense reflichit;
tromps cue foil. Geef het—, die het heb•
zie Denken.
ben wil , donnez. le a celui qui vent Pa- Denkvermogen, o. facultef de pouter, raivoir. Geef het — der manner, die tevreson , f.
den zijn , donnez-le a ceux des hommes Denkwijze, yr. maniere ou facon de pew•
qui sent contents. Ceef het — der kinde•
ser, f.
gevoelen, sentiment,
ren, die hunne lesfen kunnen , donnez-le Dennen , b. n. de sapin.
a ceux des enfants qui savent leurs le. Dennenappel m. pomme de pin, f.
cons.
Dennenboom, m. mastboom ,sapin.
Denkbaar , b. n. dat gedacht kan worden dat Dennenbosch, 0. sapiniere, f.
zich laat denken, bevattelijk is , conceva. Dennenhout o. bois de sapin, m.
ble , imaginable. bijw. d'une maniere Dennenplank, vr. ais de sapin, es.
concevable , imaginable.
Dennenwoud , zie Dennenbosch.
Denkbaarhead, yr. quaint d'une chose ins. Dennenzwam , yr. agarik , boomzwam, ago.
ginable.
ric , rrs.
Den.
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Denzelven perf. voornaamw. (voor den 3. en
enkelv., en den 3. ny. m. en o.
4.
, a lit, a elle, le, lei,
meerv.,)
leer, a eux, a elles. Wear is de itok?
Ilc heb niet gezien , oit est le baton?
je ne l'ai pas vu. Zeg — (hem), dat het
goed is, dites-lui qu'il est bon. Zend —
(hun , den mannen , den kinderen ,) de
boeken , die wij ontvangen hebben , envoyezleer les livres que nous avons recus.
Der, bep. lidw. (2. en 3. nv. yr. enkelv. en
2. nv. ?Beery . der 3 gefl.) du ,de la,des,4
la , aux. De man der vrouw, le marl
de la femme. Zeg bet der vrouw of der
vrouwen , dites-le a la femme on aux
femmes De bezittingen der mannen, vrouwen en kinderen , les possessions des homtnes, des femmes et des enfants; zie verder de fpraakk.
Derde , b. n. rang tusfchen tweede en vierde,
troisieme. De —dag der maand,le troisie•
tree jour du mois.— dag eener decade , (onder de fr. rep.) trill . De — plaats, la troisieme place. De-- klasfe, (op eene fchool,)
la troisieme. Hen leerling in de klasfe,
un troisieme. — hand, (zeew.) palan
fouet (use en differentes occasions.) —, ook:
trois ;ins., wanneer men van vorften fpreekt ;
als : Lodewijk de —, Louis trois, Op de
bladzijde , page trois; — ook: tiers,
tierce; enkel gebruikelijk in eenige
drukkingen , alt : Het — gedeelte van een
geheel, la tierce partie d'un tout. Van
deze erfenis krijgt hij maar een — deel , de
cette succession il ne lui en revient qu'ufoe tierce partie. Er vormde zich eerie —
F artij, it se forma en tierce parti. —
fgand , (klasfe van tnenfchen in eenen ftaat,
die niet tot den adel of de geestelijkheid
ook : trine,
behooren ,) tiers-etat.
(in de fterrek.,) als gedeelte van den
dierentiem , (Eland , waarin twee planeten 520 grades van elkanderen verwij.
derd zijn ,) tries aspect. Deze twee planeten zijn een gedeelte van den dieren•
riem van elkanderen verwijderd , ces deux
planetes sent en trine aspect. —, m. tiers.
eerie dergelijke zaak heeft men geene
tierden noodig, it ne fact point de tiers
en pareille affaire. Er kwam een ,
survient un tiers. —, yr. (in fommige
kaartfpelen ,) drie op een volgende kaarten , tierce. Eene — van den koning ,
fine tierce de roi. o. derde gedeelte , tiers, m. tierce partie, troisieme
partie, f. Een meer bieden , tiercer. Indien gij dit huis wilt hebben , moet
gij een — meer bieden , si vous voulez avoir cette maison, it fact tiercer. De
prijs der plaatfen in den fchouwburg is hedec
verhoogd , on a tiered aujourd'hui
een
au spectacle. Eere el en een cue aune et un tiers. Een half — meer bicden,
fairs un demi-tiercement. Ten —, (in
de derde plaats ,) en troisieme lieu,
troisiemement.
Derdehaif, Derdehalve, telw., deux et demi, e.
Derdendaagsch , b. n. hetgeen om den derden deg, of iederen derden dag, plaats
heeft, qui revient toes les trots jours.
De derdendaagfche koorts , la fievre quarte,
Deren, b. w. (ik deerde , heb gedeerd), fchade doen, nadeelig zijn mire, prejudicier, faire tort on dommage. Dat kan
mij niet cela no sourest me nuire,
flare du mai , tort , prejudicier,
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delijden verwekken , bedroeven , tot me.
delijden bewegen , faire pitie, affliger.
'Ow toefland deert mij in der daad, yotre
situation m'aftlige vraiment. Het deert
mij , ii me fait pine, j'en ai compassion. hinderen , fchelen , alt: Wat deert
u ? qu'avez-vous?
Dergelijk, b. n pareil, le, semblable,tel,
le, de la mime torte. Zie bier lets dergelijks, voila q. ch. de semblable. /Men
heeft nooit lets dergelijks gezien, n'a
rien vu de pareil. Van dergelilte zaken
heb ik nooit gehoord, je n'ai jamais entendu parlor de telles chose:.
Dergene, aanw. voornaamw. (2. nv. vr. enkelv.) de cello. De huizen —, die bier
is , les maisons de cello qui est ici.
(3. nv. vr. enkelv.) a cello.
Dergenen, aanw. voornaamw. (2. nv. meerv.)
de ceux de cellos.
Derhalve, bijw.. bij gevolg, par consequent,
c'est pourquoi done. Ik heb zijne verlegenheid opgemerkt, en — moot ik befluiten , dat hij fchuldig is, j'ai remarque sa
confusion, et c'est pourquoi it me faut
conclure qu'il est coupable.
Dermate bijw. in die mate, in dier voege ,
de telle maniere, en an tel degre tele,
lement.
Derrie, m. de eerfte harde grond, dien men
na den modder in het graven vindt, prem•ere concise de terre qu'on trouye au
fond de l'eau , apres qu'on a tire la vase.
Derrieachtig, b. n. qui ressemble a cette
terre.
Dertel, zie Dartel.
Denien , telw,, treize. Wij waren met ons
dertienen , nous itions treize, el treize
moi treizieme.
Dertiendagig, b. n. qui dure treize fours.
Een un .fejour de treize fours.
Dertiende , b. n. treizieme, treize. De —
perfoon, la treizieme personne. Lodewijk
de —, Louis treize. De — dag, le trei•
zieme four. De — der maand , le treize
m. treizieme.
o. treidu mois.
zieme partie, f. Ten —, en treizieme
lieu.
Dertiendehalf, telw. douze et !demi , e. —,
m. uric piece de monnoie de douze sods
et demi d'Hollande (62 L /2 c.).
Dertienjarig, b. n. age, e, de treize ans.
Dertienmaal bijw. treize foie.
Dertienmaandig, b. n. qui dure treize mois.
Dertientje , o. une piece de monnoie de trei•
ze sous d'Hollande (65 c.),
Dertienutig , b. n. qui Cure treize heures.
Een dertienurige arbeid , un travail de treize heures.
Dertig , telw. trente. Zij ziin met hun dertigen , ils sent trente. Een en —, trente-et . un, Twee en —, trente.deux.
gebed, geDertigdagig, b. n. tricenaire.
bed van dertig dagen, priers tricenaire.
membre
d'une
assembles
de
Dertiger, m.
trente personnes. homme age de trente ans.— , y in age de trente ant ors de
ran 1730.
Dertigjarig, b. n dertig jaren durende , de
trente ans. De dertigjarige oorlog, la
guerre de trente ans. — 9 dertig jaren
oud, age , e de trente ans. Dankfeest op
het einde eener dertigjarige regering, (de
dertig eerfte jaren eener regering, (bij de
ouden ,) tricennales, tn. pl.
Dertigmaal, bijw. trente foil.
Dertigag, b. n. troutieme. Net — Luis van
bier,
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o. Deswege, bijw. daarom , pour cela, 4 caubier, la trentieme maison d'ici.
dertigfte deel, trentieme, m. trentieme
se de cela.
partie,f: Ten —, en trentieme lieu ; fpr. Deszelfs , perf.voorn. (2. nv. tn. en o. en.
kelv.) son , sa , ses, de lui , d'elle ; zie
w. Op zijn elf en —, sans que rien n'y
manque.
Derzelver.
Dertigcal , o. getal van dertig, trentaine, Deugd , yr. braafheid , vroomheid, vertu,
paarden, une trentaine de che- probite. Wen heeft zijne — op de proef gevaux.
field, on a mis sa vertu a l'epreuve. Her
f.Ex,e°
Dertigvoud, o. trente fois autant. Honderd
geloof, de hoop en de liefde zijn de drie
goddelijke deugden , la foi , l'esperance
en twintig is het — van vier, cent vingt
est trente fois autant que quatre.
et la charitd sant les trois vertus thew..
Dertigvoudig, b. n. trente fois autant.
logales; fpreekw. van den nood eene
Derven , b. w. (ik derfde, heb gederfd),
maken , faire de necessite vertu. De —
ontberen , etre prive , e, se passer, se
beloont zich zelve , la vertu est elle meme sa recompense; fig. nut, voordeel. Dit
priver de q. ch. on de q. q. 1k kan u bijzijn nie tje ne saurois me passer de
zal den zieken
(goed) doen , cela fera
du Men au tnalade. Iemand doen , fah.
votre presence. lk derfde te lang uwen
innerlijke
raad, je fus trop long-temps prive de yere plaisir,, joie a q. q.
tre conseil.
waarde, qualite, bona. Zie maar eens
Derver, m. degene die derft, celui qui est
de — van dit Laken, regardez seulement
prive de q. q. —, (in de fpraakk.voorheen
la qualite, la bona de ce drap.
gebruikt, om den Latijnfchen ablativus , den Deugdelijk , b. n. vertueux
Buse ; zie
zesden naamval, te vertalen ,) ablatif.
Deugdzaam.
juist , waar, fusee, veritable. Dat is eene deugdelijke fchuld,
Derwearts, bijw. vers ce lieu , vers cet en.
droit, la, y. Hij zal binnen veertien
c'est une dette juste.—, bijw. justement,
dagen — vertrekken , it s'y rendra dans
vertueusement.
quinze fours. Herwaarts en —, (heen en Deugdelijkheid , yr. vertu, probitd, bonte
weer ,) de elite et d'autre ; Fa et lá.
zie Deugd.
Derving, vr. privation.
Deugdrijk, b. n. riche en vertus, plein, e,
Derzelve, perf. voornaamw. (a. nv. van bet
de vertus.
meerv. en 2. en 3. nv. van het vr. enkelv. Deugdzaam , b. v. vertueux, euse. Het is
en 3. nv. van het vr. tneerv.,) d'elles ,
een
meisje, c'est une fills vertueuse.
d'eux, lei , A elle , leer, 4 elles ; zie
goed, bon, ne , excellent, e. Dat is
ook Derzelver.
bijw. vet,.
laken , c'est de bon drap.
Derzelver, perf. voornaamw, (a. nv. van bet
geleefd
tueusement. Hij heeft altijd
tneerv. en van bet vr. enkelv.) AANM. Dit
it a toujours vecu vertueusement.
woord, as ook Deszelfs, flaat altijd voor Deugdzaamheid , yr. vertu. —, bonze, exeen zelfstandig naamw. en Derzelve en Descellence.
zelven er achter, en vervangen de plaats Deugen , o.
(ik deugde, heb gedeugd),
van bezittelijke voornaamw., als: De huigoed zijn , de vereischte hoedanigheid heb•
zen derzelve , derzelver huizen , (van meer
ben, valoir,, etre bon, ne,propre. Meest
perfonen,) leers maisons, (van den' pergebr. in: Niet
ne pas valoir. Dat
foon,) ses maisone. Derzelver huis , (van
deugt nice, cela ne vaut pas. Dat deugt
meer,) leer maison, (van een ,) sa mainiets, cela ne vaut rien, n'est bon, pro..
son.
pre a rien. Hij deugc niet veel, it ne
Des, bap. lidw. (2. nv. van het m. en o. enkelv.
vaut pas grand' chose.
vaders, l'amour Deugniet ,
du , de la. De liefde
ondeugend mensch, losbol ,
du Pere. De grootheid des vaderlands,
vaurien, fripon, coquin ; fam. garnela grandeur de la patrie.
bijw.,
went.
zoo veel te , taut, autant , d'autant. — Deuk , yr. eene holligheid door eenen flag,
te beter , tent
te meer, d'autant plus.
floor, enz. veroorzaakt, enfoncure causes
mieux.
te erger, tant pis. — te groopar quelque coup.
ter zal zijn verlies zijn , d'autant plus Deuken , b. w. (ik deukte , heb gedeukt),
grand sera se perte.
, voegw. dereene holligheid of deuk, door drukken of
halve, daarom , done. Lk fpreek van uw
itooten veroorzaken , causer une enfoncuwaar belang, des boor mij , of hoar inij
re par quelque coup ; zie Indeuken.
des, je parle de votre vrai interit , é- 'Deun , in. lied, zang, chanson, f. air, tn.;
coutez moi done.
fpreekw. Hij zingt altijd den zelfden —,
Desgelijks , bijw. op de zelfde wijze , pareil(hij fpreekt altijd van de zelfde zaak ,)
lerrent, egalement, semblablement, de
dit toujours la theme chose ; c'est tonbeeline, aussi. Gaat henen , en doer —
fours la mime tourterelle ; it chance
allez-vous .en, et faites de mime.
tot:fours la mime chanson.
, klecht,
Desgenen , aanw. voornaamw. (2. nv. m. en
korstwijl. Om den —, par plaisanterie,
o. enkelv.) hoewel het o. zelden voorpour rire.
itomt,) de celui.
Deun, b. n. fain. zninig , gierig, karig, avas
Deshalve, zie Derhalve.
re, chiche, mesquin, e. Wat zijt gij—,
Deskundig, b.n. bedreven , ervaren ,expert,e.
que vous etes chiche.
bijw. denudes,
Deskundige, m. degene, die eene zaak verchichement.
na, nabij, tout pres. Hij
itaat, expert. De regrer heefc twee deswoont —bij de kerk,
demeure tout pres
kundigen benoemd, om het weak op te nede Peglise.
men, le jugs a nommd deux experts pour Deunheid, yr. gierigheid, avarice, mesquie
visiter l'ouvrage.
nerie.
Desniettemin , bijw. niettegenftaande , even- Deuntje, o. verkl. w. zie Deun klein gevvel ,nonobstant,neanntoins,malgrd cela.
zang, petite chanson , chansonnette , f.;
Defolaat, b. n. (ond. woord,) niet in Mat
fam. Dat is een ander —, c'est slue autre
om te betalen, insolvable. Defolare boe .
histoire.
del, succession otareuse et vacante.
Denudes, bijw. chichement,
Deur,,
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Deur, yr. opening, om in een huts, enz. te Deus, vr. (ond. woord,) tree oogen in het
gaan, of hetgene die opening fluit, yrdobbelfpel, deux, m.
te. Aan de — kloppen, heurter a la Deutel, m. wigge, dpire , f.
porte. De — openen , ouvrir la por- Deutelijzer, o. (op fchepen,) otpitoir, m.
te. De — uitgaan, sortir de la porta. Deuvekater,, m. sor;e de gateau. De —!
De—aandoen , aanzetten, entre-bailler la
diantre:
Porte. De — ftond half open, la torte d. Deuvik , in. tap in eene ton, waarin men den
toit enteouverte , 4 demi ouverte. ve
kraan Iteekt, tampon.
— na zich toehalen , tirer la porte apràs , Deuvikken , b. w. (ik deuvikte , heb gedeu.
stir soi ,fermer la porte a la clef', au vervikt), tirer par le tampon.
rou , la verrouiller. Eene — openbre- Dewelke , betrekk. voornaamw., zie Welke,
ken, forcer une porte. Iemand de — voor Dewijl, voegw. omdat , naardien ,parce que,
den neus toedoen ,fermer la porte au nez
puisque, comme. A.111.14. Parce que wordt
de q- q. Iemand eerst de --laten ingaan,
gezegd., wanneer men lemand lets wil zegbinnen gaan, donner la oorte 4 q. I.; fpr.
gen tof verklaren, dat hij niet weet, en
waarvan hij niet zeker is; ook beet het bew. Door de regte —, (door de regce middeIen , Tangs eenen goeden weg), als : Hij is
ter betrekking op eene vraag , en flaat vetniet door de regte — aan dit geld gekomen,
den in het begin eener cede , bij v.: Een
it n'a pas obtenu, rep cet argent par
mensch is niet arm , — hij niets heeft, maar
des moyens droits ou honnites, par les
— bij niet werkt, un hommen'est pas pau.
voies ordinaires. De — voor leis open
vre, parce qu'il n'a rien, malt parce
zetten, (aanleiding tot lets geven ,) don•
qu'il ne travaille pas. Zal uw broeder
ner lieu 4 ce qu'une chose re fasse. De
nog heden vertrekken', — het moot weer is ?
— gefloten vinden , trouver la porte fervotre frere partira-t-il encoro aujour.
mie, trouver visage de bobs. De winter
d'hui,parce qu'il fait beau temps. Puis.
itaat voor de —, l'hiver approche. Met
que vooronderlielt iets , dat de fpreker weet,
de — in het huis vallen , faire on dire q.
en wordt bijzonder gebruikt, om een befluit
ch. a l'etourdie ou brusquemeut ; fig. huis ,
uit te drukken ; bij v. : — God regtvaardig
als : Ilt ben in geene maand uit de — ge.
is, zal de zondaar zekerlijk gefiraft worweest, it y a tin mois que je ti'ai pas I.
den , puisque Dieu est juste, le pdcheur
te hors de la porte, hors de la maison,
sera certainement puni.
que je ne suit Pas sorti. Iemand de — Deze , bijv. aanw. voornaamw. (voor het m.
uitgooijen , uitzetten,(wegjagen,) mettre q. en vr. enkelv. x. nv. ; in het o. Dit,) ce ,
cet, ewe, (voor den a. en 4. nv. meerv.
g. 4 la porte, le chasser. Van --tot -bedelen , mendier de porte en perte. Voor
der Brie geflachten,) ces. — hand , ce chien.
eene geflotene — komen, (lemand niet te
— man, cet homme. Bit kind, cet enfant.
huis vinden ,) trouver Porte close. Dat
— jongens en meisjes zijn onze kinderen ,
doet de — toe, (dat is voortreffelijk in
ces garcons et ces filler sent nos enfants.
zijne foort,)cela live,enkve,emporte la
—, tegenover die of gene ftaande , om ee•
paille. —, (in den regt. itijl,) huis, m.
nen petfoon of eene zaak aan te duiden ,
Men heeft gepleit met opene , geflotene
die digt bij is , terwijI die en gene verder
deuren, on a plaide a huis ouvert , clot.
verwijderde voorwerpen aanduiden, ce ..-ci,
Eene —, die van zelve toevalt, tine porte
cet..-ci , cette.. - ct , pl. ces... cis
_ man en die vrouw, cet-homme-ci etcetbattante. Eene dubbele —, sine porte
brisee , 4 deux battants. Eene blip .
te femme-la. Deze mannen en die vrou.
wen, ces hommes-ci et ces femmes-14.
de — , une ports fausse , feinte. Ee—, zonder zelfstaudig naamw. , celui-ci ,
ne glad d e —, (zonder bijwerk,) une porte arasee. Eene glazes —, une porte vim. celle-ci , f. pl. ceux-ci , m. celles-ci,
f. Van al die fchilderijen is — de fchoontree. Eene groene —, (voor of achter eeme andere, om den tog t , de koude in een
fce, de tour ces tableaux celui.ci est le
vertrek of te weren,) sine porte verte.
plus beau. Deze , die en gene, celui-ci ,
Deurbeflag, o. ferrure d'une porte, f.
celui•l4 et l'autre. De brenger dezes
Deurblad, o. (in de kruidk.) hazebek. , ha.
(briefs), le porteur de la presence. Dee
zenoor, pence-feuille, f.
ze (vrouw) is fchooner, dan die of gene,
Deurdorpel, m. van beneden , seuil de la
celle.ei est. plus belle que cells-la; zie
verder de fpraakk.
porte. —, van boven, (bouwk.) sourcil.
Deurdrempel, zie Deurdorpel.
Dezelfde , b. n. en (volgans fornmigen ,. aan.
Deurduim, m. waarop het hengfel draait,
wijz. voornaamw. wordt beter van malkan
der gefchreven , zie Zelfde.
gond
o n de p o rte .
g
Dezelve , pert. voornaamw. I. nv. m. en yr.
Deurhengfel, o. penture de porte, f.
loquet
,
m.
Kleine
—,
loqueyr.
enkelv.
en meerv, il, elle , lui , ils, elDeurklink ,
les,eux ; (4. nv. meer y en vr. enkelv.)
teau,, in.
les , eux ,elles,la,elle A ANN. De 2. nv.
Deurklopper, m. tnarteau* de porte , heur•
Deszelfs, (deszelven), en derzelver, moet
toir.
Deurknop , m. bouton de la porte.
in het Fransch door de bezitc. voornaamw.
worden vertaald , als : Zij bedankten den
Deurlijst, yr. huisserie , f.
minister voor deszelfs (zijne) hulp , ils
Deurpost , m. poteau de porte. —, van
rimercioient le sninistre de son assistan{}een, pied-droit.
ce. —, ook foms verkeerdelijk voor De
Deurring, m. boucle de porte, f.
DeuraijI, vr. fambage , m.
zelve , zie Zelve.
Deurwaarder. na.. zeker beambte , huissier.
Diaken, m. armbezorger, diacre.
Deurwaarderfcha p , o. charge d'huissier, f. Diakenfchap , o. diaconat, nt.
Deurwachter,, m. portier, (in de hotels der Diakones , vr. diaconesse.
grooten,) suisse.
Diakonie , yr. diaconie.
Deurwachteres, yr. po t siere. —sin een kloos Diamant, m. diamantileen, een edelgeffeente, diamant. Ituwe —, , diamant brut.
ter , touriire.
Deurwas, zie Deurblad.
Valfche diamanteil , (bij juweel. 2) des dia.
wants

124
D IE
D IA
moats de vericle, ook welftras genaamd ; pardon. Elk is een-- in zijne nering, chacan en plus ou moins trompeur dans son
fig. Grove diamanten flijpen, courir les
rues, battrc le pave, passer sa vie dans
metier. Een kleine —, (die eene beuze-,
Poisiveti , flaner.
ling weggenomen heeft,) un larronneau ; fig.
Ben — aan de kaars, (een vonkje aan deDiamantgruis, o. poudre de diamant, egri.
zelve , die haar doet afloopen ,) une petite
see, f.
flammeche,-f. larron de chandelle.
Diamantmijn i, yr. mine de diamants.
Diamantflijper,, m. diamantaire ,lapidaire ; Diefachtig , b. n. genegen tot diefstal , inclin, e, adonni e, au larcin , au vol.
fig. Grove-diamanalijper, batteur de pave,
bijw. fteelswijze , heimelijk, furti.
flaneur.
—
vement, en larron, en voleur.
Dicht , yr. gedicht, poeme, vers, m.
Dichtader, yr. yeine poitique.
Diefachtigheid, yr. inclination au vol, f.
penchant au vol , tn.; fig. lust, trek tot
n. w. (ik dichtte, heb gedicht) ,
Pichten
,
ftelen, demangeaison de voler.
een gedicht vervaardigen ., verzen makeu,
composer an poeme, fa i re des' vers. —, Diefegge,vr. larronnesse, voleuse.
b. w. in dicht ftellen, (boertig,) podtiser Diefhanger, Diefhenker, zie Bed, Scher''.
versifier. —, verzinnen, zie Verdichten.
regter.
Dichter, m. die dicht, poste. Hij is tot — Diefijzer, zie Breekijzer.
geboren , it est ne pate. Armzalig
Diefkelder, m. cachot ou lieu souterrain
rijmelaar, poitereau.
oh Pon enferme let voleurs.
Dichteres, vr. pate , tn. (ongebr.) pates- Diefleider,, m. gemeenl. Diender, pousse.cul,
se. Mevrouw Deshoulières was eene beminarchet.
nenswaardige —, madame Deshoulieres d•
zie Diefachtig.
toit en poste aimable.
Diefstal, m. dieverij , larcits;vol. Hij is van
Dichterlijk , b.n. poetique. Dichterlijke vrijberchuldigd, it est accuse de vol. De
heid, licence poitique.—, bijw. podtique— is ontdekt, le larcin est decouvert. De
ment.
— met inbreuk wordt in fommige landen
Dichtgenootfchap, o. societe de pates, f.
met den dood geftraft , le vol avec effrac..
Dichtkunde , Dichtkunst,
paste, f. art
tion est puni de mort en quelques pays.
de faire des vers , m.
Diegene , aanw. voorn. m. en vr. , zie De.
Dichtluim , vr. Dichtlust, m. verve po6fti•
gene.
que, f.
Diemet, 0. zekere itoffe , dimites, vs. pi.,
Dichtmaat, yr. het werktuigelijke, waardoor
sorte de futaine, de basin.
zich verzen van ondicht onderfcheiden, Diemetten, b. n. de fataine.
metre , m. In —, en vers.
Dien , aanw. voornaamw. (3. en 4. rm. m. en.
Dichtituk , o. dicta , poeme, m. piece de
kelv. en 3. nv. in. en o. meery., en in
poisie, f.
fommige gevallen 3. nv. o. enkelv.)
Dichtvuur, o. zie Dichtluim.
Geeft het — man, dennez.le
cet homDie , aanw. voornaamw. (voor het in. en vr.
me. 1k ken — man, je connois eet how
enkelv. en voor het meerv.; het o. en.
me. Zij behaagt — mannen en — kinderen,
kelv. is Dat, zie dit woord,) ce , cet, en.
elle plait a ces hommes et a ces enfants;
cette,
ces, pl. (als tegenit. van deze,
of in tegenft. aan Deze: Donnez-lea cet
om eenen grooteren afstand aan te duiden,)
homme-la ; je connois cat homme.la, ace
, cet ....la, cette ...-14.— mast,
les plait a ces hommes-la et a ces
ce melt. — man, cet homme. — boom, cet fants.M. Te — einde, a cette fin. Te
arbre. — vrouw , cette femme. — man.
opzigte , a cet egard, en in tegenfi. aan
nen, vrouwen, kinderen, ces hommes, ces
Deze: a cette fin-la; h`cet egard-la.
femmes, ces enfants. Deze vrouw en — Dienaangaande, bijw. wat die zaak betreft,
man ,cette femme-ci et cet homme-la. De- _quant, relativement a cela ; a cet d•
ze mannen en — vrouwen , ces hommes-ci
gard.
et ces femmes-la.
betrekkel. voornaamw. Dienaar, m, woord van beleefdheid, waarbij
(voor het m. en vr. enkelv. en voor het
men eigenlijk niets denkt, in het fpreken
meerv.; voor het o. Dat, zie dit woord;
of fchrijven , serviteur. Uw onderdaniin den a. nv.) qui. De man , — bet gezegd
ge en zeer gehoorzame
votre tres•hum.
heeft, Phomme qui l'a dit. De vrouw
ble et tres-obeissant serviteur ; van hier:
bemint, la femme qui vous aime. De hond,
Eenen
maken , in den gereeenz. fpreektr.,
die u zoekt, le chien qui yetis cherche.—,
voor : zich buigen , eene buiging maken 2
(in
den
4. nv. voor het meerv. en voor het
faire la reverence.—, ambtenaar, officier,
yr. enkelv. en meerv.) que.
ministre. Een — des itaats, un ministre
mannen (de
vrouwen en de kinderen)— ik ken , les horn
d'etat.
knecht bediende, domectique;
mes (les femmes et les enfants) que je
zie Bediende. — tier juscitie, zie Geregrsconnois. AANM. Die (en Dat) als betrekk.
dienaar ; fig. Een — der zonde , pecheur.
voornaamw. wordt zelden of nooit anders Dienares, yr. bij wijze van beleefdheid, als
dan in den en 4, nv. , zonder door een voorIk ben uwe
suis votre servante ;
zetfel te zijn voorafgegaan, gebruikt; in de
insgelijk , zoo als boven bij Dienaar geandere gevallen moat men zich van Welke,
zegd is : Maak eene —, (tot meisjes fprehetwelk en wie bedienen; zie die woorkende ,)faites la reverence.
den.
Diender,, zie Geregtsdienaar.
Dief,,
fteler, die in het geheim fteelt, Diener', b. en o. w. ( ik diende, heb gediend),
larron. —, die op allerhande wijze iets
dienst (leen, servir , rendre service. Ziirooft, zelfs met geweld, roover, voleur.
ne vrienden
servir see amis. Hij heeft
gaauwdief , die iets met list en behenmij wel gediend in deze zaak, it m'a hien
digheid wegneetnt. filou; fpreekw. De geservi dans cette ajraire. God —, (Hem
legenheid maakt den —, l'occasion fait
de verfchuldigde eer bewijzen,) servir
le larron. Kleine dieven hangt men op, en
Dieu. -Om loon —, servir pour gages.
de groote laat men loopen, on peed les
Hij heeft zijn vaderland dertig jaren gepouts /arrow , wait aux grand: on fait
diend, it a servi sa patrie trente ans.
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Hij dient mij federt Lien jaren, it y a dix
twig gehad,fe ne me suis pas encore servo'
ans qu'il me sert ; fam. Kan ik u daarmede ma voiture. Ter dienfte der jeugd ,
de—? cela peut-il vous servir? Te land,
l'usage de la jeunesse. bij de bt:heeter zee —, servir sur terre, sur mer;
ring der geldmiddelen, aanfchaffing of nitfpreekw. Niemand kan twee heeren —,pergave van het benoodigde exerci ce, m.
tonne ne peut servir deux maitres 4 la
— van het jaar 1829, l'exercice de Pan
fois. 0. w. (met Hebben,) fig. van nut
1829,
zijn, verftrekken tot jets, servir, etre Dienstaanbieding, yr. cfre, tn. presentabon, utile a, convenir. Mijn mantel zal
tion de service.
mij tot deken —, mon manteau me servi- Dienstbaar, b. n. dienende , servant , e.
ra de couverture. Dat client tot niets , cela
zijn , servir.
knechtelijk, flaafsch , serne sert de rien, n'est bon a rien. aarvile, esclave. Een
yolk, un peu•
toe dient het u, dit gezegd te hebben? a
ple esclave.
quoi vous sert de Pavoir dit ? Die knecht Dienstbaarheid, yr. etas de celui qui sert,
client mij, (past mij, ilaat mij wel aan,) ce
service domestique,
—, knechtfchap ,
domestique me convient. Deze jonge
flavernij , servitude ,
esclavage , assermensch zal u in uwe taken kunnen —, (van
vissement, m.
dienst zijn), ce jeune hommevous sera u- Dienstbode, m. en yr. domestique.
tile dans vos affaires. Kan ik n met een Diensthuis , o, maison ()it Pon sert. —,maikopje thee —? puis-fe y our ofrir une
son de servitude, f.
taste de the. antwoorden, repondre. Dienstjaar, 0. jaar waarin men in werkelijke
Wij zullen u daarop —, nous vous repondienst is, annee d'exercice, —, (in net
drons a cela, la-dessus. Om a te
krijgsw.) annee de service. .e.dke veldtogt
(tot antwoord,) pour vous servir. ,
work voor eon gerekend, chaque cammoeten behooren, als : 1k dien morgen
pagne est comptee pour une annee de serbij hem aan te gaan, it faut que je passe
vice. —, (in het finantiew.) exercice , no.
detnain chez lui. Verzenden aan de regt- Dienftig, b. n. dat dienen kan , nuttig , utile,
bank van eerfIen aanleg, om te — van bepropre, bon, ne , convenable. ten midrigt , renvoyer au tribunal de premiere
del dat — is voor de koorts, (om dezelve
instance en faire rapport.
te verdrijven,) un remàae qui est bon a
Diengenen , zie Dengenen.
(centre) la fievre. Sterk gekruide fpijzen
Diens, aanw. voornaamw. (a. nv. enkelv. m.
zijn u niet —, des mete beaucoup assalen o.) De tuin — mans, Het hoofd —
sonner ne vans sont pas convenables, ne
paards, le jardin de cot homme , la te•
vous conviennent point. Dienftige wind,
te de ce cheval; of in tegenft. aan De.
(zeew.) vent serviable, favorable.
ze: la fardin de cat homme•la, la tete Dienftigheid, yr. nut, utilite.
de ce cheval.la; zie Die.
Dienstknecht , m. valet , domestique.
Diergene, zie Dergene.
Uienstloon, m. en o. huurloon, gages, tss.
Diergenen, zie Dergenen.
pl. —, werkloon , salaire, m.
Dienst, yr. hulpbetoon, bigtand, service, Dienstmeid, Dienstmaagd , yr. servante , dobon office , no. assistance. Hij heeft mij
mestique.
eene gewigtige gedaan , it m'a rendu Dienstpligtig , b. n. oblige , e, aux serviun service important. Het is eene weces.
zenliike —, die gij mij bewezen hebt, c'est Dienstvaardig, b. n. serviable, o cieux ,
un bon office que vous m'avez rendu. Het
euse , pret, e, a servir, a rendre service. —, bijw. d'une maniere officieuse.
is wel tot uwe , (befchikking,) c'est
bien a votre service. —, eerbewijzing, Dienstvaardigheict, yr. empressement a serwaardoor men zijne of hankelijkheid van ie.
vir, a rendre service, promptitude a
wand aan den dag legt;inzond.godsdienst,
servir.
het waarnemen van de goddelijke eeredienst , Dienstvrij , b. n. franc, che, de service,
culte , service divin , Er gebeurde
exempt , e, de corvie.
eene zoo groote ergernis in de kerk, dat de Dienscwillig, b. n. zie Dienstvaardig. —, (in
— werd afgebroken , it arriva an si grand
den briefstijl,) als: Uw dienstwiltige diescandale dans Peglise ,que le service dinaar, votre devoid serviteur.
vin fut interrompu. out loon, de 0111- Diensvolgens, bijw. uit dien hoofde , sui-y ang aller ligchamelijke dienften, tot welke
vant cela, en vertu de cola, par consemen zich heeft verpligt, of verpligt is ge
quent.
zijn, Diep , b. n. profond , e. Daar dit woord
worden , service, no. In iemands
etre au service de q. q. In iemands
op verfcheidene wijzen in het Fransch
komen , entrer au service de q. q. De
word t uitgedrukt, zullen wij bier de voor— in dit huis is gemakkelijk, le service
naamfte laten volgen : Eene diepe gracht,
dans cette mdison est aise.— „ condition,
un fosse profond. Den — water, une eau
f. emploi , m. place , f. Hij is buiten —,
profonde. Een nadenken , une profonde
it est hors de condition, sans emploi.
meditation. Eene diepe bulging maken,
Zijn zoon zoekt eene —, son fils cherche
faire une profonde reverence. Eene die.
Zijn
knecht
is
oud,
hij
tone condition
pe wonde, une plaie profonde. Diepe
zoekt eene —, son domestique est avanzuchten, de profonds soupirs. De diepfte
cd en age , it cherche une place, un emvernedering, la plus grand° humiliation.
ploi. bepaaldelijk krijgsdienst, service
(levendig,) gevoel, un sentiment
vif. Diepe rouw, grand deuil. Deze
militaire. Hij heeft vijf jaren —,(gediend,)
it a cinq ans de service. — nemen, s'enbroek is niet genoeg, (is in het kruis te
rdier, s'engager, ?rendre Pepde en sera
naauw,) cette culotte n'a pas assez de
fond. Zich in het diepfte van het bosch
vice. (Ht de — gaan , (haar verlaten ,) quitter le service , sortir de service, penverbergen, se cacher dans le fond du Lois;
dre Tepee au croc.—, nut, als : Dit paard
fpreekw. Stifle waters hebben diepe gronce cheval m'est de bon
doct mij goede
den, (die veel zwijgen , elenken echter niet
minder ') it n'est pire eau que cello qui
service. ik heb nog geese — van mijn rij.
dort.

22s
D IE
DI E
kent de — (het binnenfte) der ha; ten ,
dort.—,lang , als : Een zeer — huffs, une maiDieu connoit le fond des eoeurs. Gron•
son bien p,ofonde.— , creux, euse. Diepe oogen hebben, avoir les yeux creux,
delooze —, abvme ,abime,m. —, afgrond,
enfoncds. Een — bard, une assiette creuctraaikolk, gottfre,m. In eene — van onse. Een diepe feliotel, un plat creux. Een
gelukken geraken , tomber dans tin gouf.
diepe weg , un ehemin creux; fpreekw.
fre de malheurs. De — peilen , (zeew.)
Het zit er niet dieper,, (zijn beg,rip reikt niet
Bonder, — in h..t hol, profondeur dans la
cale, f:, creux stir serrage et stir bau. —
vender,) c'est une pauvre cervelle.—, vast ,
van een fchip, calaison. — of lengte van
als : Een diepe flaap , un profond son,een zeil, chute , diarqure d'une voile.—
meil. Fen — ftilzwijgen in acht nemen,
van de %nag, battant de pavilion, m. Aan•
garder tin morne, profond silence ; fig.
geteekende diepten, ondes marquees.
In diepe gedachten (gepeins , afgetrokken)
zijn, etre tout pensif, ive , etre en pro. Diepverbonden , b.n. alt : Een — fchip, (zeew.)
fondes reveries. —, (van toonen fpreken. (fchip dat hoog op het water ligt ,) vais•
de ,) bas, se. Ken diepe toon , un ton seau de bond Haut.
bas. Eene diepe item, une voix bass:. —, Diepzinnig, b. n. afgetrokken, abstrait, 6,
bijw. profonddment, bien avant, bien
—, geheimzinnig , mysterieux, euse. —,
moeijeliik om te bevatten , dillicile a corn.
loin. Een — ingewortelde boom, un arprendre; fig. profond , e, penetrant, e. —,
bre profonddinent enracine. — adem ha
len, zuchten,soupirer profondement. Zich, bijw. zie Diepzinniglijk.
iets — in het geheugen prenten , se gra"cr Diepzinnigheid, yr. profondeur d'esprit, de
science.
g. ch. profonddment dans la memoire,
Zich — vernederen , s'humilier profond:. Diepzinniglijk , bijw. d'une manure abstrai.
te; fig. profondement.
Hij
groet
u
zeer
—,
(nederig
,)
it
went.
vans salue tres sprofondement. — near be. Dier,, o. al wat seven en beweging heeft, beest,
animal, m. bete, f. Tamme dieren , des
neden vallen , tomber de bien haut. — in
bites apprivoisdes. Vliegend —, animal
de aarde graven , creuser bien avant dans
a aiks ,qui vole ,m. Viervoctig—, animal
la terre. — in den nacht, bien avant
dans la unit. — in iets gaan , indringen ,
e quatre pieds,quadruphde , m. Redeloos
—, bete, brute , f. Kruipend —, (ani.
s'enfoncer,,pendtrer dans ... Hij is zeer
bosch
ingedrongen
,
it
s'est
en.
mal) reptile, m. Wreed, wild —, ani— in bet
fonce bien loin dens le boil. Zijnen hoed
mal sau,age , farouche ou feroce , m.
Een ijsfelijk , fchrikbarend .- . une furieu.
— in de oogen drukken , enfoncer son chaDe
fchepen
zijn
—
in
se
bete. Een vvoedend , razend —, une bepeau dans la tete.
to furieuse. Halfslachtig of Tweeflachtig
zee, les vaisseaux sons en haute ,en plei—, (dat op het land en in het water leeft 0
re mer,, au large. Hij fteekt — in
amphibie , animal amphibie, m. Verfcheu.
fchulden ,il est fort endette , noyd de det.
Hij
is
—
in
de
zeventig,
(ver
over
de
rend,
verilindend, vleescbvretend —, ani.
res.
mal devorant, vorace, carnassier, (in
zeventig ,)il est au dela de soixante-dis
ans . ...., (zeew.) als : — geladen, forte.
de nat. gefch.) zoophoge , m. 3loedeloos
ment call ,e.
of gekorven — , insect:, m.; fig. gem.
Een leelijk — ,une vilaine bete. Kan men
niep, o. zie Diepte.
Diepachtig, b. n. een weinig cliep, un pen
zoo ale een —, (zoo dons) babbelen , praten? pent-on tenir des paroles si bites?
profond, e.
Diepdenkend , b. n. Een — man, un esprit
Het is een wear —, (regte domkop,) c'est
profond , qui pense profonddment , qui a
un franc animal.
une grande penetration d'esprit; un Diet, zie Duur.
Dierbaar, b. n. cher, sire, precieux, ease.
d p enseu r .
grand
Mijne dierbare vriendin, ma chere arnie.
Diepen, b. w• (ik diePte , heb gediept), nitdiepen, creuser, rendre plus profond, e. Dierbaarheid , yr. bemsnnelijkheid , amabia.
lite,
—, (bij fchilders ,) ombrer,, mettre on
peindre les ombres dans un tableau.
Dierbefchrijver, m. fchrijver over de dieren,
Dieper, m. celui qui creuse. —, celui qui
zoolographe.
ombre
Dierbefchrijving , yr. zoographie.
m b re .
Diepgaand, b. n. (zeew.) qui tire ,prend, Dierenaanbidding, vr. vereering der dieren,
heaucoup d'eau, est fort chargé , e, est
zooldtrie.
Dierenhuid, yr. peau d'animal, f.
profondii , e.
Diepgang, m. van een fchip, (zeew.) tirant Dierenkenner, m. kenner der dieren, zoolod'eau d'un vaisseau.
gue.
Diepgrondig , b. n. dat eenen diepen grond Dierenkennis, yr. zoologie.
d, e.
pro
heeft,
ft, qui est fort profond,
Dierenplantenfteen , m. (in de nat. gefchied.)
Dieping, vr„ action de creuser.—, action
zoophytolyte.
d'ombrer.
Dierenriem, m. (in de fterrek.) zodiaque.
Dieplood, o. sonde, f. plomb de sonde, m.
De twaalf teekenen van den —, les douze
Met het — in de hand varen, aller a la
signet du zodiaque.
sonde, naviguer la sonde a la main.
DierenriJk , o. rigne animal, m.
Diepte , yr. profondeur, f. enfoncement,m. Diergaarde, yr. pare, m.
Deze put heeft Brie honderd voet —, (is Diergelijk , zie Dergelijk.
30o voet diep ,) ce puits a trois cents Dierkoop , zie Duurkoop.
pieds de profondeur. Eene gracht zes voet nierkring, zie Dierenriem.
— geven , (deep makers,) donner a unfos- Dierkunde , y r. (in de nat. gefch.) natuurlijs e six pieds de profondeur. —, lengte, als :
ke gefchiedenis der dieren, verhandeling oPit gebuuw heeft weer — dan breedte , ce
ver de dieren in het algemeen , zoologie.
bdtiment a plus de profondeur que de lar—, leer over de levenskracht der menfchen,
geur. Men ziet een paleis in de — van dit
zoonomie , f.
dal , on volt un palais dans renfoncement Dierlijk, b. nt van het dier, animal , e. De
de cette vallee.— , grond , fond, m, God
dierlijke (vleefchelijk gezincle) mensch ,
P
l'hom-
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gefloten. Een huis,
le tient cache.
l'homme animal. Het — leven, la vie
beer is verpligt zijn verhuurd huis, wel
animale.
ionderhouden
,
dear.
en
dakdigt te houden ,
Dierlijkheid, yr. animalite.
un proprietaire est oblige de tenir son
Diertje, 0. verkl. w. , zie Dier; animalculocataire clos et convert. —, bijw. nabij,
le, m.
pres, proche , de pres. Zij woven
bijDierzuur,, 0. (bij de chem. ,) acide zoodieen , its demeurent tout proche Pun de
que, m.
l'autre.
bij de {tad , nous
Dierzuurzout , o. (bij de chem. ,) zoonaij zin reeds
somtnes def. a pres de la ville.
tes,
bij elkanderen, pres a pies, dru. Deze booDies, bijw. c'est pourquoi , pour cute raimen zijn te
bij elkander geplant, ces ar.
son, zie Des.
bres sent trop dye plantes.
(zeew.)
Diets, bijw. in : Iemand iets — maken, (wijs
als:— bij den wind ,lau plus pres du vent.
maken,) faire accroire q. ch. a q. q. bij
w. (ik digtte, heb gedigt), digt
(op Digten ,
is de man niet, wien men iets kan
maken, boucher,, etouper,, fermer , remde mouw fpelden,) ce n'est pas Phomme
plir. Een vat —, boucher en tonneau.
qui Pon puisse en faire accroire.
Kant —, (ftoppen,) remplir de la denDieven , b. w. (ik diefde, heb gediefd), in
tells.
eenen zachteren zin, dan Helen, kapen,
gripper. De kat heeft een flak vleesch Digtheid, yr. vastheid en geflotenheid, van
Het goud heeft
lets, densitd ,
gecliefd, le chat a grippe un morceau de
clan het zilver, l'or a plus de denmeer
heimelijk ontfutfelen, escamoviande.
site que l'argent. —, (in de leerk.) comter. —, ftelen , derober,, voler.
pacite. Er beftaat geene volftrekte
Dievenherberg, vr. verblijf der dieven en
n'y a point de compacite absolue. —,
roovers, gite de voleurs, m.
proximit é.
Dievenhol, Dievennest, o. repairs de vo—, nabijheid, voisinage,
Deze tuin flaat mij aan wegens zijne — bij
leers, m.
mijne woning, ce jardin me convient par
Dievenlantaren, yr. lanterne sourde.
sa proximite a ma demeure. De — van
Dievenrot, o. bande de voleurs, f.
een bosch, Pepaisseur d'un bois.
Dieventaal, yr. brabbeltaal, kramerlatijn, baragouin, jargon de voleurs, argot, m. Digtjes , zie Digt, bijw.
(eene voor anderen onverflaanbare taal) Dij , yr. bil, cuisse.
Dijbeen, o. (in de ontleedk.) femur, m.
fpreken , parler narrsois.
Dieverij, vr. diefstal, vol, larcin , brigan- Dije, zie Dij.
dage, m. Hij wordt van — befchuldigd , Dijen , o. w. (ik dijde, ben gedijd), uitzetten, zwellen, enfler,, gentler. Zoo dra 114
il est accuse de vol. De — is ontdekt , le
gegeten heeft, diit hem de maag, (zwelt
larcin est decouvert,
hem
de maag op,) desqu'il a mange,l'esDievenvijl, vr. lime sourde.
tomac lui gonFe.
Diggel,vr. fink van een gebroken aarden vat,
Dijgen , o. w. ("Ilt deeg, ben geclegen), zie
potfcherf, tat, tesson, m.
Dijen ; zie ook Gedegen.
Digt , b. n. vast , ineengedrongen , dense,
compacte , (het laatite woord wordt van Dijharnas, o. cnissart, vs.
vaste ligchamen gebezigd). Het water is Dijharst ,
dijfluk , achterbout van een fchaap,
enz. , gigot de mouton, m. eclanche, f.
veel digter, dan de lucht , l'eau est plus denenflement,
gonflement , m.
se que fair. De digtfte ligchamen zijn de Dijing, vr.
zwaarfte , les corps- les plus dense: sent les Dijk , m. dam, eene hoogte van paalwerk „
aarde, enz. , om bet water of te keeren , diplus pesants. De platina (zeker mineraal,
wit goud,) is het digtfte bekende ligchaam,
gee ,chaussee ou levee de terre, f. batarBeau, tn. dame, f. Een' — opwerpen , die.
la plating est le corps le plus compacte
ver one digtie. Den — doorfteken , perdik , met weinig ope •
quo l'on connoisse.
cer ou courier la digue. Zoden aan den —
ningen tusfchen de menigte van gelijkfoorbrengen, om hem te herflellen , reparer 14 tige dingen, waaruit het geheel beflaat, é•
ne digue; fig. Dat brengt geene zoden aan
pais, se. Len digte drom (menigte) van
(dac helpt, baat niet ,) cela ne
den
vrjanden , une troupe dpaisse d'ennemis.
sert a rien, cela ne pent aider beauEen — bosch, une foret epaisse, en bois
coup. lemand aan den — jagen, (naakt en
epais , touffu; ook zegt men: Een digte
dru, e.
hulpeloos wegzenden ,) ook : Iemand op den
nevel, un brouillard Oafs.
— zetten, faire sortir q. q, de son loge•
Dit koren ftaat heel — (dik), ces bids,
bled: sont fort dross, —, met kleine 0slant sans qu'il sache en trouver un au.
peningen in het maakfel, welks deelen ech.
tre mettre q. q, sur le pave ou tout
ter naauw in elkander verbonden zijn , vast,
nu a la Porte.
fchrift, une dcriture Dijkaadje, vr. al wat tot het leggen van eeserre, e. Een te
nen dijk behoort, tout ce qui appartient
trop serrefe. — linnen, de la toile serree ,
gut a du corps. — taken, du drap corse.
a la construction d'une digue.
Dijkaarde, yr. terre propre faire des diEene digte mand, un panier plain.
zonder of met geflotene opening, wel geflogues.
ten, niet lek, bien joint , e, Bien fermi, Dij kbaas, tn. die aanneemt eenen dijk te ma.
Dit vat is goed
ken, entrepreneur de digues.
ce tone, bouche,
neau est bien bouche , fermi.
(zeew.) Dijkbreuk , vr. rupture d'une diva.
als : —fchip, (een fchip dat wel is toegeftopt Oijken , o. w. (ik dijkte, heb gedijkt), dleof gekalfaterd ,) vaisseau bien dtoupe , - ver eu faire une digue, des digues. —,
calfeutre ou radoube ; fig. geheim. Zich
b. w., zie Bedijken.
houden , — zijn, (niets ontdekken ,) etre Dijker,
eelui qui travaille a une disecret, ne decouvrir point ce qui a ite
gue.
confid, garder le secret, faire le fin. flij Dijkgeld, o. frais d'entretien pour les di.
is zeer —, zoo — als een pot, it n'a
gues , in. pl.
point de langue , it ne sonne mot, it est Dijkgraaf, mb intendant des digues, maitre
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Dikbasth ,b.n. dik van fchil, eossu, e. DikDijkgraarschap, 0. intendanee des digues
inembre de l'administraDijkhecmraad ,
bastige boonen, des fives cossues.
Dikbeenig, b. n. qui a ler jambes grosser.
riot des divas; zie Heemraad.
Dijkheemraadfchap , zie Dijkgraafschap„
Dikbek , m. en y r. die bolle, dikke wangen
of koonen heeft , joufflu, e.
Dijking, yr. action d'eIever ou de faire une
Dikbekkig, b. n. joufflu , e.-, fain. dikwandigue.
Dijkmeester, zie Dijkgraaf.
gig, male, e.
pilotis d'une digue.
Dikb!adig, b. n. vol bladeren, bladrijk,feuila
Dijkpaal,
lu, e , toull'u , e.
Dijknligtig, b. n. oblige , e, d'entretenir une dive, ou de travailier 4 son entre- Dikbloedig, b n. qui a le sang Oafs.
tien, ors de contribuer pour en faire Bikbuik, zie Dikbast.
payer les frais.
Dikhuikig, b. n. ventru, e, corpulent, e;
tam. pansu , e. Eene buitengewoon dikbuiDijkregt 0- dr oits, statuts qui concernent,
regardent les digues, m.
kige vrouw,, une femme extremement ventrue. Dikbuikige bloemkelk , (in de kruidk.)
Dijkichouw, yr. inspectionsvisite,des digues.
on calice ventru.
Dijkfchri;ver, m. secretaire de radministration des digues, ou du college qui Dikheid, zie Dikte.
est propose a l'inspection et 4 Pentretien Dikken , b. w. (1k dikte, heb gedikt) , dik
maken, epaissir, rendre epais, zie Verdes digues .
dikken.
, o. w. (met Zijn,) dik worden ,
Dijkwerker, zie Dijker.
devenir Opals, se, s'epaissir. De melk
Didtwezen 0. tout ce qui regarde lee digues, departement des digues, m.
begint te
le lait commence a s'epaissir.
Dijituk, 0. aan een harnas , dijharnas, tasachterbout van Dikkerd , m. gros garpon; gem. vet kind,
sette, f. cuissart, m.
een fehaap , kalf, gigot de mouton, m. dvet molletje, populo. -, die kort en dik
clanche de veau, f.
is, courtaud.
m.
poche
de
culotte,
f.
Dikkoonig,
zie Dikbekkig.
Dijzak ,
Dijzig, b. n. beclompt mistig, beneveld, Dikkop , in.en y r. qui a la tete grosse; fig.
nebuleux, euse,brumeux, euse , sombre,
fem. une grosse caboche.
weder , temps sombre.
Diklippig, b. n. qui a de grosses 'lavres,
humide.
Dik , b. n. en biiw. gezet, nitgezet Oafs,
lippu, e,
se. -, door de hoeveelheid van den omtrek Diklijvig, b. n. zwaarlijvig , replet , ate,corpulent, e.
gros, se. Een 3 voet dikke moor, en
user epais de trois pieds. g ene dikke Diklijvigheid, yr. corpulence.
plae.k , une pletnehe epaisse. Een' vinger Dikmaal, Dikmaals, zie Dikwijls.
epais d'un doigr Dat is — (zwaar) Dikpens, zie Dikbast.
lakes, c'est du drap Oafs. Eerie dikke Uikruggig, b.n. wel voorzien van rugvleesch,
rdblu, e. Een dikruggige ha gs, (hags
(zware) lncht, en air epais. Men moet
de radijzen zoo - niet zaaijen, it ne fact
met eenen dikken rug,) un lievre rdblu.
pas semer les radis si epais. Dikke dais- Dikte, yr. dikheid , epaisseur, gresseur,
corpulence. Deze zuil is niet groot geternis, epairses tinebres.- haar, cheveux
noeg voor hare -, cette colonne n'est pas
epais , tokrus. Eene dikke (zwaarlijvige)
y rouw, une grosse femme , une femme J asset haute pour sa grosseur.
dikke
buil;
„
un gros venire. Dikvoetig, b. n. qui a les pieds gros.
replete. Eel'
Een dikke boom , un gros arbre. Gij zijt Dikwerf, zie Dikwijls.
zeer - gewon'en , von: ores devenu bien j Dikwijls ,bijw. vaak, souvent ,plusieurs fois,
replet, bien eras , votes avez grossi.
frequemment. Hoe -? combien de *lois?
dat eene aantnerkelijke
heeft, gros ,
Zoo —, tans- de fois. Zoo - als, touter
werk,
se, volumineux, euse. Een
les fois que.
Dikwangig, b. n. maffle, e.
bock, an ouvrage voiumineux, en gros
, weinig vloetbaar, dat nit vele , Dikzak , m. petered; zie l)ikbast.
vre.
en nabij elkander zijnde deelen • bettaat,
Dille, y r, (in de kruidic.) anet, m.
pais, se, ere:, se. Dikke inkt, de Pen . ' Ding, o. alles wat men doer of verrigt, chocre epaisse. - blued, da sang epais. Dik.
se , afaire , f. lk heb heden nog vele dingen
te doen, (zaken te verrigten ,) j'ai encore
ke olie , de l'huile grosse. Dilate (geronDikke neva ,
beaneoup de chose: is faire aujourd'hui;
nen) inelk, du lair
it fret Tee je fasse encore beaucoup d'afmist, du brouillard epais; zie verder
gek/eed zijn, etre habilli, veto
fairer aujourd'hui; fpreekw. Gedane din.
Digt.
gezwoilen
,
uitgezet.
Dik.
gen.
(zaken ,) hebben geen' keer, a chose
pesarnment.
faire conceit prin. - , alles , waarvan men
ice wangen, koonen, des Jones enfides. Een
de eigenlijke benaming niec weet , of niet
- been , nose jambe enflee. Kort en -, (ineengedrongen ,) traps , e. - en vet, fain. Everkiest te gebruiken , als : Wat is dat
Eene kleine dikke en vette
voor een ? qu'est-ce que c'est que cola?
dodo, e.
Hoe noemt men dat - ?comment s'appelle,
vrouw, nne petite femme dodue. Hij zit
er — en vet in, (is rijk ,) it est firs 4
comment appelle r- on cela? Dat is een
aise
;
ii
nage
en
grande
eau.
dat wilds ik wet hebben, voila
aardig
ZichS071
o.
q. ch. de joli, je voudrois bien l'avoir.
en zat eten , manger tout son sod!.
l'amour est
het dikke, als : Het - van het been , (de
lle liefde is een wonderlijk
une chose admirable. Ik zal u zeggen ,
knit ') le gras de la jambe, le mollet.
Het - (bezinkfel) van 1{0E) , le mare du
wat een puntdicht voor een — is , je voter
dirai ce que c'est qu'une epigramme. -,
cafe ; fig. Door - en dun loopen , coteook van perfonen gebrutkelijk in het geworir par la bone, passer au travers des
bones et des mares, patanger.
ne leven , in den vertrouwelijken fpreektr.
fin
Een goed vriend is een lostelijk
Dikachtig, b. n. un pen gros, se, Opals, se,
bon ami est une chose pricieuse. Die
gras,
gse.
cetkleine is een regt bevallig, lief —,
dikDikbast , m. dikbnik, gros venire;
te petite est une bien jolie enfant , fort
pens , betion un gras pansu.
gen.
L' 2
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gentille. —, hi nog ruimere beteekenis, Disteltrekker, zie Distelhaak.
alles wat werkelijk beftaat of voorhanden is , Distelyink, m. putter, chardonneret.
doch meest in het meerv., als : Cod heeft Distillateur, m. Cond. woord ,) brander , dis.
alle dingen gefchapen, Dieu a tree ton•
tillateur.
tes les choses. Het eincle van alle dingen , Distillatie, yr. Cond. woord,) distillation.
la fin de routes les choses. —, eindelijk Distilleerflesch , yr. matras tn.
in de ruimfte beteekenis,alles waarvan men Distilleerkolf, m. overhaalglas
' zonder helm,
, een begrip kan hebben, hetzij werkelijk ,
cucurbite, f.
of flechts mogelijk, hetzij eene zelfstan- Distilleren, b. w. (ond. woord; ik distilleer•
digheid of flechts eene eigenfchap, als : Hij
de , heb gedistilleerd) , distiller.
gait van groote dingen zwanger, it a de Dit, o. van bet aarw. voorn. Deze; zie Deze.
grands projets, it fait des plans vastes , Ditmaal, yr. oor dezen keer, cette fois-ci.
it forme de grands desseins , it roule de Dobbel , b. n. zie Dubbel.
grandes pensees ,de grands desseins dans Dobbel, m. bet dobbelen , feu de des. Fesa tete; fpreekw. Alle goede dingen benen goeden , eenen kwaden — hebben, (geflaan in drie, toutes choses stint en trois.
lukkig, ongelukkig dobbelen ,) gagner,
Alle goede dingen ziju drie, le nombre
perdse au jets.
de trois est parfait.
Dobbelaar, m. celui qui joue aux des ; fig.
Dingen, o. w. (ik dong, heb gedongen) , ojoueur de profession.
ver eenen koop handelen , marchander. Hij Dobbelaarfter, yr. joueuse aux des.
dong van ftuiver tot ftuiver, ii a mar- Dobbelarij, yr. feu de des , m.
chande sol a sol. Naauw — en wel beta- Dobbelen, o. w. (ik dobbelde, heb gedob•
len , bien marchander et bien payer ; fig.
beld), met dobbelfteenen fpelen , jouer
trachten. Naar iets —, (ftaan,) pretendre
aux des ; fig. om veel geld fpelen, jouer
ou aspire" a q. ch. la rechercher. Hij
gros feu; fam. Tegen twaalf oogen —,
dingt (haakt) naar dit ambt, it aspire a
(gevaar loopen, om eene zaak niet to becette charge.
komen,) etre dans un peril evident, cou.
Dinger, in. celui qui marchande.
rir grand risque de ne pas reussir ou
-Dingetje, o. Yerkl. w. , zie Ding; kleinigd'echouer dans q. ch.; fam. Ongelukkig
held, bagatelle , petite chose , babio—, jouer de guignon, etre en guignon
le, f.
au feu de des.
Dinging, yr. pretension a une charge.
Dobbelhoren, m. beker, cornet. De dob.
Dingsdaagsch, b. n. de mardi.
beliteenen uit den — (uit den belter)gooiDingfier, yr. celle qui marchande.
jen, jeter les des avec le cornet.
Dingftigheid, yr, oneenigheid, brouillerie, Dobbelhuis , o. :liaison oil Pon joue aux
yr. pleidooi, pleitrede , pleittaal,
Dingtaal,
des, f.
plaidoyer,, m.; fig. gegronde, afdoende, Dobbelfpel, o. teerlingfpel, fee de des ; fig.
voldingende redenering, argument soligros jeu, jets de hasard , ill.
de, discours persuasif;m. Hij fprak—, it Dobbelfleen , m. teerling, de. Valfche doh.
parloit avec force et d'une maniere perbelfteenen ,des des pipes ; fig. aan dobbel.
.
suasive
fteenen fnijden , coupe" en petits carreaux.
Dingwaarder, in. president 44 la tour souDobbelfteenen goed, (zekere ftoffe die ge•
veraine de justice.
suit is als dobbelfleenen 0 tine etoffe rayee
Dirk, m. enkel in : — van de gaffe', (zeew.)
eta forme d'echiquier..
martinet. — van den giekboom, balanci. Dobbelziek , b. n. adonnd , e, au gros jeu ,
.
ese de la borne.
au jeu de h asard .
Discant, m. (in de muz.) bovenftem , des. Dobber, m. pen van een vischtnig, liege,
sus. De tweede —, le "chant, discant
in, ou plume ti la ligne a pecher,, f.— ,
oit centre-point.
Czeew.) drijvende ton , baken , boei, anzie
Tafel.
nisch, ni. table , f.;
kerblok, boucle, balise .,. f. —, ligt fchuit•
Dischdoek , zie Tafeldoek.
je, petite nacelle fort legare. Dobbers,
Dischgenoot, in. en yr. compagnon de table,
meerv.,bottes de joncs pour apprendre
commensal, m. —, Bast, genoodigde,
a nager,, bouteilles de calebasse , f.
convive.
Dobberen, o. w. .(ik dobberde, heb gedobDischgeregt, o. tafelgeregt, service, ce que
berd), op en neer drijven , (zeew.)flotter
Pon sert 41a fois sur la table ,m.
au gre du vent et des )(lots ; flatter a l'ae
Discipel, m. (ond. wooed ,) zie Leading.
bandon; fig. flatter entre Pesperance et
Disfel, m. zeker gereedfchap bij dv kuipers,
crainte
la crainte.
timmerlieden en wagenmakers gebruikelijk,, Dobberieg, yr. action de mentor et de deseene foorc van biji, erminette , doloire , eendre , de !loiter au gre du vent et des
f.—, aan eenen' wagen, zie Disfelbouni.
flats, des vagues.
Disfelboom, an. van eenen wagen, limon Doch, voegw. maar,, mais , or.
d'un chariot.
Dochter, yr. fine. Lene onechte —, nue
Disfelboomrietn, In. draagriem, dossiere , f.
fille naturelle, bdtarde. Euwbare —,
Disfelen, b. w. (zeew.) erminetter.
Mlle nubile.
Disfelpin, yr. ragas , vs,
Dochterskind, o. petit-fill, ns. petite-fille , f.
Distei, yr. chardon, m. Gezegende —, (zeker geneeskruid ,) chardon benit. Plaats , Dochtersman, m. fchoonzoon , beau-fils,
akker, land, vol distels, chardonniere.
gendre.
Distels uit het land trekkers, echardonner. Docteren, o. w. (ond. woord; ik dotter.
Distelachtig , b. n. comma un chardon.
de, heb gedokterd), den geneesheer fpeDistelbloem, yr. fleur de chardon.
Jen , faire le tnedecin. — onder docters
Distelig , b. n.Plein, e, de chardons ; fig. moeihanden zijn , prendre des drogues , metlejelijk , epineux, ease, diificile a resoutines. —, b. w. Zij hebben hem dood gedre.
dokterd, ill Pont fait prendre tans de
Distelhaak, in. flekelplukker, echardonnoir.
medecines qu'il en est snort.
Distelkruid, o. herbe qui a des piquants,f. Doctor, In. die zekeren akademifchen graad
be-
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bekomen beeft, docteur. — in de regtsgee Doemwaardiglijk, bijw. verdoemelijk, damnableurent.
leerdheid, docteur de droit. geneesDoemzucht , yr. zie Doemlust.
heer,, arts docteur, midecin.
Doen, b. w. (ik deed, heb gedaan), ver.
Doccoraat, (ond. w.) graad op de akademie
rigten , faire. Kwaad faire (du)mal.
doctorfcbap, doctorat,
Doctorsordonnantie , y r. (ond, woord ,) voor\Vat doer gij ? que faites-vous? 1k heb
mijn best gedaan,j'ai fait de monmieux,
fchrift van dieet, ordonnance du medecin.
mon possible , tout ce que je pouvois.
recept, recette , formule.
Hij
heeft niets te doen , ii n'a rien a faiDodderig, b. n. flaperig, fufferig, assoupi,
re. Schelm, met wien denkt gij te doen
e, pesant , e.
te hebben ? coquin, a qui croyez.vous aDodderigheia, yr. assoupissement ,
voir a faire? fig. a qui vendez-vous vas
DodEi, o. vuil ei , oeuf
coquilles ? Hij deed , als of hij wilde heDodOor, m. en vr. flaperig , vadfig mensch,
grand dormeur, grande dormouse.
nengaan , it fit semblant de s'en alter.
Gij doet, als west gij niets , vous faites
Doe , zie Toen.
semblant de ne rien savoir. mettre.
Doedelzak, m. zakpijp, cornemuse, musetDoe wat fuiker in de koffij , metro: du sute, f.
cre dans le café. Hij heeft zijnen zoon
Dock , o. lijnwaat , toile ,f. Gewast—, (linop de univerfiteit gedaan, it a mis sots
nen ,) de la toile ciree. Op — fchildeweinig gebr.
fils a Pacademie ; fpreekw. Doe wet en
ren, peindre sur toile.
zie niet om, it Taut bien faire et laisLaken, drap , m. een ftuk linnen of
andere flof, meestal van eene hepaalde geser dire; fig. fcbaffen. Wat heb ik
daante , tot onderfcheiden gebruik diencnmet hem te —? qu'ai-je a faire de Jul?
de , zie Halsdoek, Zakdoek Vaatdoek,
Ik heb er mede te —, (ben er mede begian ,) cela me fait bien de la peienz., zie ook Toile ,in het Fransch Ne.
derd. kinderdoek , als : Fen kind in de
ne. Zijn zoon maakt hem veel te
oorzaakt hem veel moeijelijkheden,) son
doeken wiuden , (bakeren ,) emailloter un
enfant.
fits lui cause biers des embarras , beauDoeken, b. w. (ik doekte, heb r gedoekt) ,
coup de soins , de peine, lui est fort a
charge, fig. lui donne beaticoup de prabedriegen, tromper, duper; fate. Goede
tique, de tablature ; (prov.) lui taille
vriend, last u pier —, bon ami, garde to
bien de la besogne , des croupdres. Wat
vache.
is er te doen ? (wat gebeurt er?) qu'y a-t.
Docker, m. bedrieger, trompeur.
il? qu'est-ce qui se passe la? de quoi
Doekje , o. verkl.w., zie Dock , petit mor.
; fpreekw. Dat is maar een
s'agit-il? Met een meisje te hebben,
ceau de lingo,
voor het bloeden, (eene verfchooning)
(eenen minnehandel hebben,)avoir une ace sont de vaines excuses, des excuses fri.
mourette avec une jeune fille. lenen
winkel tenir tine boutique, vendre
voles. Wind er geene doekjes om , (fpreek
dans fine boutique. Hij doet in thee, it
voor de vuist,) parlez franchement, ne
deguisez rien; ne fiattez point le de.
fait commerce , negoce en the. Zich veel
1k heb er geene doekjes omgewonden, (ik
te good — (grootsch zijn op zijne beheb het hem onbewimpeld gezegd,) je ne
kwaamheden ,) faire le capable, Penton*
uitmakea, bedragen. Dic gouciftuk
le lui ai point fraiche.
du.
doet tien gulden, cette monnoie d'or
Docking , yr. bedrieging , tromperie,fraude.
la valour de dix florins. Wat — de FrauDoekmaker,, in. fabricant de toile.
Dockfcheerder,, zie Droogfcheerder.
fche kroonen? quel est le cours des ecus
de France ? Dit huffs doet eene zware
Dockfter, yr. bedriegfler, trompeuse.
huur, le loger de cette maison est fort
Doel, o. doelwit , oogmerk, oogwit, but , desconsiderable. Der waarheid hulde rensein , TA. intention, f.; —, wit , waarop men
enikt , le blanc, endroit els Pon vise , m.
tlse tdmoignage ei la veritd. Dienst ,
rendre service, (in het krijgsw.) etre do
Naar het — fchieten, tirer au blanc , au
misfen , (hetzelve niet
service. Rekening —, rendre compte. Be.
but ; fig. Zijn
(ver.
bereiken,) manquer son but , ne pas refcheid —, rendre raison. To niet
nietigen ,) andantir, abolir. lernand lets
ussir,,nepas atteindre son but ,dtre desdoen — of laten faire faire y. ch.
appointe , e.
Doel, iioelen, m. eertijds de plaats waar
a q. q.; zie ook Laten. AANM. Voor de
onbepaalde wijs van een ander werkwoord
de fchutters naar het wit fchoten, lieu on
verandert het vent. dw. gedaan in doen;
Pon tiroit anciennement de l'arquebuse,
fig. Hij heeft hem — vertrekken, it l'a
etc. , au but. (Tegenwoordig vindt men
fait partir. — in het algemeen , terug
vele logementen , die dezen naam dragen).
ziende op eenig ander werkwoord; ook zonDoeleinde, o. doel , but , dessein,m.
der beteekenis van eenige verrigting. Gij
Doelen , o. w. (ik doelde heb gedoeld),
zoudc bij mij gekomen zijn , maar gij hebt
viser, mirer ; fig. Waarop oven gij? a
het niet gedaan, your seriez venu chez
quoi visez-vous?
tnoi , orals votes ne l'avez pas fait. 1k
Doelwit, o. zie Doel. AANM. Dit is een
hub beloofd, bier te hlijven , maar ik kan
Hecht woord, als zijnde zamengefleld
het niet — promis de rester ici
twee woorden die bet zelfde beteekenen.
teals je ne pourrai le faire. Ile meende
Doemen, h. w. (ik doemde, bob gedoemd),
niet te kunnen flapen , en evenwel heb ik
veroordeelen condamner.
het gedaan, je ne croyois pas pouvoir dor.
Doemenswaardig, b. n. condamnable, bldbijw. zie Doemwaardiglijk.
mir,, et je Pal fait cependant. Hij bemint
mable.
het fpel niet meez zoo zeer, als hij plagt
Doeming, yr. veroordeeling, condamnation.
n'aime pas taut le jeu qu'il
te
Doemlust, tn. ddsir, tn. ou envie de con.
faisoit. mede noodig hebben. Wat
damner, f.
heeft hij daarmede to —? (wat raakt hem
Doemwaardig, zie Doemenswaardig.
dat ?)que Jul importe cola ? qu'est.ce que
Doemwaardigheld , y r. qualite de ce qui
cela Jul fait?
rend damnable on contlamnablc.
Dcen.
P
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Doers, 0. work, bezigheid, oecttpation, af. Doge, in. hertog, (van Venetic of Genua,)
faire, f. travail, m. Er is geen — aari,
doge.
n'y a point de remade ; i 1 n'y a quo Dogger , yr. vischfchip, waarmede men naar
In
een
goed
(gemeenl.:
In
ee•
aire.
het doggerzand vaart, om kabeljaauw te
f
nen goeden —) zitten, e'tre fort biers
vangen, dogre, m.
dans ses affaires. Dat is mijn — niet, ce- Doggersbank, y r. banc des degues, f.
West pas ma coutume ou mani ere d'agir Dojer
het gele van een ei , jaune d'oeuf,
ainsi. He t — ea laten (de halide' en wanmoyeu. Er zijn eijeren met twee dojers,
del) van iemand , la vie et les moeurs
it y a des oeufs qui out deux moyeux.
de q. q. Ergens het — en laten zijn, étre Dok, o. (zeew.) eene beflotene plaats om
le factoton dans quelque endroi t , y fai
fchepen in te leggen, bassin pour mettre
re ce que l'on veut. Het — (de aflegging)
des vaisseaux 4 convert, in. forme,dar.
bassin, rn.
van eene rekening, la reddition d'uu
se ou darsine,f. Droog
ou forme de construction , f.
compte. Het — of laten van jets , la corn•
w. (ik dokte , heb gedokt),
mission d'une chose. Jets van — hebben, Dokken,
(zeew.) de fchepea in het dok halen,faiavoir besoin de q. ch.
re entrer, :lustre les navires en forme,
Doende, b. n. bezig, occupe, e. Aan , met
en bassin, en darse; (in den gem, fpr.
jets — zijn, titre oceupe , e, de 9. ch.
travailler a q. ch. Zoo — zult gij er kotr.) geld geven, tirer la bourse, payer,
de cette maniere, ce faisant, vous
donner de rargent.
men,
Dol, b. n, razend , verwoed, woedend, en.
y viendrez.
m. celui qui fait ou commet une
rage , e , furieux, ease, frenitique ,inDoener,
sense , e, maniaque Een dolle hond,
action.
(krankzinnig)
chien enrage. het is een
Doening, yr. action de faire; meest enkel
in zamenftell. als Voldoening, enz., zie f mensch, c'est un homme incense, forcene.
Doen.
Dolle kervel,(feheerling) eigue,f.—worden,
entrer ou tomber en
devenir enrage,
Doenlijk , b. n. faisable, praticable, qui
mogelijk, possible.
dentence; fig. enrager. Het is om—, (rapout se faire.
zend) to werdea,c'est pour enrager, pour
Doenlijkheid , yr. qualitd de ce qui est faizijn, (het verfland
mogelijkheid, pos.
créver dans is pears.
sable , praticable.
avoir perdu l'esprit.
verloren heobeu
sibilite.
vous me faites enrager ;
luiaard, faineant, paresseux. s Gij maakt mij
Doenniet,
Gist gij
faites enddver.
gem. vous
Doezelaar, in. (in de teek.,) estompe , f.
Doezelen , b. w. (ik doezelde , heb gcdoezeld),
—? ,a,ez•vor4s le alable au corps ? avezvous entieretuent perdu resprit? —, (in
met drooge verw teekenen , estomper,pein.
foinmic areke.n,) zie Duizetig.
dre ou dessiner avec des couleurs shches
Dol, m. (zeew.) van eercn floeprietn, roei•
Paide d'une estompe.
pen, tolet , toulet , scalme , on. echome , f.
Doezeling, vr. action d'estomper.
riemflag in het roeijen , coup d'avi- Dolboord, o.(zeew.) plat.bord d'embarDof,
ron ou de rams. —, flag, Boot, coup de
cation, m.
poing. Iemand eenen — geven, donner Dolen, o. w. (ik doolcle, heb gedoold),
dwalen , crier, s'egarer,, se fourvoyer.
un coup (de poing) a q. q.
Een dolende ridder, un chevalier errant.
Dof, b. n. zonder glans , terne. Deze the, (mat, bleek ,) ces pierres Dolf, veil. t. zie Delven.
nen zijn
ongepolijst, raw, mat, Doltijn, nt zekere groote zeevisch, dauphin.
sont ternes.
—, (volgena Weil.) titel van den kroone, fade. Eene doffe kleur, une couleur
prins van Frankrijk , dauphin. Dolfijnen,
nate, fade. — goad, zilver,, de l'or, de
van
daar
:
Eene
doffe
Item,
meerv. (zeew.) under de galeriien, dau.
l'argent mat ;
phins en consoles dessous les bouteilits ;
une voix sourde. Len — geruisch, un
ook van een gefchut, dauphins.
bruit sound; fig. — van geest, (zonder
vuur of levendigheid , als uitgedoofd , log, ) Dolgat , o. (fcheeps.v.) trust du tolet , tn.
pesant, e, qui n'a point de vivacite. Hij Dofheid, yr. rage, fureur, frOnesie, dd.
m.
me,nce, f.
beefs eenen doffen (loggen) geest, it a
l'esprit pesant. De ledigheid maakt den Dolhoofdio-, zie Dolkoppig.
petites maisons
Dolhuis,
o.
gekkenhuls,
(ftomp,)
Poisivete
engourdit
geest
f pl.
l'esprit. — (dom) makers, worden , rabe'• f
tir. Hij tnaakt het kind —, door het te Dolik, yr. zeker onkruid , ivraie, ivroie.
zeer te wishandelen, it rabetit l'enfant Doling, y r. het dole '', action d'errer,
a force de le maltraiter.
dwaling, errement, egarement, tn. erDollen , b. w. (ik dofte, heb gedoft), Nan,
reur, f.
Dolk, m. kort fteekwapen, fteekciegen, poiftooten, pousser ; donner des coups.
iemand die (toot, llaat, celui qui
guard. Kleine driehoekige —, stylet.
Doar,
donne des coups, qui pousse. —, het man- Dolklampen, vr. meerv. (fcheepsw.) porta.
netje van eene duif,pigeon male; fig.fam.
toulets , m. pl.
dolleman, onberaden , doldriftig
couveur des fillet, paillard.
Dolkop,
jongeling, jeune homme evapore, un dDofheid, y r. doffigheid, gebrek can glans,
Inanque d'eclat d'un metal , d'une con- . vapors , enrage , emporte.
leur , tn.; fig. logheid, geniis van vuur of Dolkoppig, b. n. evapore, e, etourdi e,
emporte„ e, maniaque, insense, e.
levendigheid, pesanteur d'esprit.
Dolleman, zie Dolkop.
Doffigheid, zie Dofheid.
Dofster, y r. vale qui pousse , donne des Dollen , o. w. (ik dolde , heb gedold),ijlen ,
woeden , dire
frenesie; fig. uiterst lasup s de p o i ng.
coups
rig vallen, assommer. —, (van een os,) zie
vr. roeibank , banc de rameurs ,
Bollen.
Dofwit, b. n. bicek, blafard, e.
Dog, m. groo v e Engelfche bond dogue. KM- Dolligheid , zie Dolheid.
ne —, (mops, zwarteens,) doguin, car- Dolman,
foort van Turkseh bovenkleed,
doliman.
Dol.
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Dolzinnig, b. n. zie Dolkoppig,
Dom , m. domkerk, hoofdkerk van een bis•
dons, dew, m. (eglise) cathedral° , f.
bijzonder de toren van de domkerk te
Utrecht,
bot , plomp, zonder oordeel,
Dom , b.
onnoozel , stupide , lourd, e, hebete , e,
nigaud , e, idiot , e, niais,
e. Uwe zuster is zeer votre soeur
est bien stupide. Een mensch, un ignorant, un lourdaud , un esprit stupide,
lourd un benete. Dit is de domfte mensch,
(lien ik ken , c'est Phomme le plus idiot
, it a
vie je connoisse. Hij ziet er —
bijw. stupidement.
Pair stupide.
Domdeken, m, deken van een domkapittel,
doyen d'une eglise cathedrale, d'un cha.
pitre.
(ond. woord,) huisbedienDomestiek ,
de , dienstbode , douzestique.
Domein , Domeingoed, o. nationaal, vorfte.
lijk goed, domaine , M.
Domheer, m. kanunnik, chanoine.
Domheerfchap , o. canonicat , benefice de
chanoine , in.
Domheid y r. botheid,onnoozelheid, stupi.
ditó , imbicillite, niaiserie. Grove —,
dnerie.
Domicilie , Domicilium, o. (ond. woord; in
rcgten), aangenow.ene woning , domicile,
tn. — kiezen, assigner un lieu certain
et cocoon, oa taus les actes de justice
puissent etre signifies, elite domicile.
Domicilieren, o. w. (ond. woord; ik domicilicerde , heb gedomicilieerd), zich ergens
met der woon vestigen , se domicilier,, etre
domicilie, e. —, b. w. (in den kooph.) Eenen wisfel homologuer une lettre de
change.
Domine, m. als toefpraak tot eenen pre.
dikant, monsieur. — , predikant, predicant.
Dominicaan, zekere monnik , dominicain.
Dominicaner,, b. n. tot zekere geestelijke orde behoorende , als — monnik , dominicain. — non, dominicaine.
Domjuffer, yr. die eene prebende heeft in
een kapittel van geestelijke dochters, cha.
noinesse.
Domkapittel, o. ligchaam van kanunniken,
ch apitre , tn.
Domkerk , yr. zie Dom, in de r. beteek.
Domklok, yr. cloche de la cathedrale.
Domkop, m. lourdaud , nigaud , imbecille
butor, ignorant ' bend: , In.; fig. bete, f.
Hij is een —in folio, it cst un sot en trots
lettres.
marguillier ,sacristain d'u
Domkoster,,
ne (eglise) cathedrale.
Dommekracht , vr. werktuig , waarmede men
lasten opligt, winde , cric, m.; fig. dom.
kop, Bros lourdaud , butor.
Dommeten, o. w. (ik dommeide , heb gedommeld) , gonzen , gelijk de bijen , bourdon.
ner. zacht fpreken, mompelen, fluiste.
ren, parler bat , chuchoter, marmotter.
—, b. w. mengelen , vermengen , miler ,
entreméler,, melanger.
Dommelijk, bijw. op eene lompe wijze , lourdement, mal-adroitement.
Dommeling, vr. gedommel der bijen , 'boar.
donnement , us.
Dommigheid, zie Domheid.
Domoor, zie Domkop.
Domp , zie Damp.
Dompelaar,
zekere watervogel, (Talker,
plongeon.
een mensch, die bij het badea
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onder water kan duiken, die)
het gevoelen van den dompeldoop volgt,
sectateur de ceux qui baptisent par immersion.
Dompeldoop, in. doop bij indompeling, baptime par immersion.
Dompelen, b. w. (ik dompelde, heb gedompeld) , onder water fleken , met oogmerk
om het er weder uit te halen, plonger,
enfoncer dans l'eau. Zich in het water—,
se plonger dans l'eau; fig. Hij alleen is
het, die a in deze ellende. in dezen ramp.
fpoed gedompeld heeft, c'est lui soul qui
vous a plunge dans cette mishre, dans
Paftliction oh vans étes.
Dompeler, zie Dompelaar.
,Dompeling, yr. immersion ,f.plongement,
Dompen , b. w. (ik dompte, heb gedompt) ,
zie Dompelen. , (in de krijgsk.)als: Het
gefchut —, (van voren laten zakken , om lager
te kunuen fchieten,) baisser la bouche du
canon pour tirer plus bas. Het kanon —,
(afkoelen ,) rafraichir le canon.—, dem.
pen, uitdooven, eteindre ; zie Dempen.
Dumper, m. tiompertje, o. waarmede men eene kaars uitdompt, eteignoir,
Dompig, b. n. sombre, obscur , e. ; zie Be.
dampig, vochtig, humide.
dompt.
Dompneus, m. fans. groote neus , grand nez,
nez aquilin.
Domproost, m. preys: d'un chapitre d'u.
ne cathedrale.
p onder, m. tonnerre. De — colt , le ton.
nerre gronde. De — (de blikfemftraal)
viel op zijn huis, le tonnerre tomba sur
sa maison. Bevreesd voor den —, bron.
tophobe.
Donderaal, M. nom d'un Poisson.
Donderaar, zie Dondergod.
Donderach r ig, b. n. van het weer, qui pa dsage du tonnerre , orageux, euse.
Donderbaard, m. (in de kruidk.) barbe de
Jupiter. •, zie Huislook.
Donderbui, yr. dondervlaag, orage accompagni de tonnerre et de pen de duree, tn.
Donderbus, vr. zeker kort flsietgeweer,, eskarabijn , mousqueton, m.
pingole , f.
dik pistool met eenen wijden mond,
tromblon, m.
Donderdag, m. jeudi. Witte — , (in de week
voor pafchen ,) jeudi saint.
Donderdaagsch , b. n. de jeudi.
Donderen, o. w. met den onbep. 3. perf.
(het donderde, heeft gedonderd), tonner.
Het donderde gisteren haast den ganfchen
dag, ii tonna hier Presque toute la jour.
née ; fpreekw. Hij fond er zoo verbaasd over , alsof hij het te Keulen had hooren—,
it en fee etonne , comme an fondeur de
cloches, comme s'il etoit tombe des nues.
, met bep. peel. aanduiding. De Heere donderde van den hemel, le Seigneur ton.
noit du ciel ; fig. een verfchrikkelijk ge.
luid maken. Hij heeft eene donderende
item, it a une voix tonnante, une voix
de tonnerre. tegen iemand uitvaren , tieren, fah/a/3er, pester, tonner centre q.
q. Wij hoorden het gefchut (om het
ontzettend geweld door de losbranding vats
het gefchut veroorzaakt ,) nous entendiuses
l'artillerie tanner.
Donderer, zie Donderaar.
(in de fabelk.) Jupiter tonDondergod,
nant.
Dondergoud, o. (bij de fcheik.) or fulminant.
Donderkloot, zie Donderffeen.
Don.
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Donderlucht, yr. air qui presage de Parahet pluitngedierte, duvet , tn. —, van zekere
ge , tn.
Noordfche vogelen, edredon, rn.
Ponders, bijw. in de ffraatt. voor: zeer, ex- Donzen , b. n. de duvet. Een — bed, en lis
trimement, fort.
de duvet.
Dondersch , b. n. in de Itraatt., voor : moei- Dood, m. Coo) mort ,f. dices ,tripas, tn. (zonder meerv. behalve in deze fpreekwijze:)
jelijk,
Donderflag, in. coup ou eclat de tonnerre.
Duizend dooden flerven, soufrir
blikfetnftraal, rayon de fouDonderitraal,
worts. Een n2.tuurlijke zachte , geweldige,
dre, tn.
plotfelinge, trcurige ,fchandehjke, verhaasune mort naturelle ,
Donderfteen, m. zekere pijlvormige verffee
te, vroegtijdige
ning, bdlemnite , carreau, tn. pierre de
douce, violente , soudaine ou subite, trafoudre, f:— (bij de zwaardv.)
gigue, ignominieuse, precipitee , prematn.
Dondervlaag, yr. zie Donderbui.
ture°. Zijnen natuurlijken — fierven, monDonderwolk , y r. nuage electrique ,
rzr de ca wort naturelle, de la belle
Dong , m. (in de landhuishoudk.) mess, fusnort. Den — der regtvaatdigen iterven ,
mourir de la mort des fusses. Het uur
Inter.
Dong, verl. t. zie Dingen.
des doods nadert, l'heure du trepas arDonker, b. n. zwartachtig, (in deze beteeke.
rive. Hij is ter — veroordeeld , ii est
nis worth het nog gebruikt ten aanzien van
condamne a mort. Op den — zitten , titre en
de verw , in tegenoverit. van helder,) als:
prison pour fine cause capitals, pour un
Eene donkere kleur, une couleur foncie,
crime qui merite la more. Alle ftemmen4
obscure. Dit Laken is voor mij yea te —,
waren voor den —, toutes les voix ont ere pour la mort, alloient a la snort.
ce drap est pour moi crop fonce; zie ver.
der de met Donker zamengeftelde woorden,
Ter — brengen, mettre a la wort, faire
als ; Donkerblaauw, Donkergeel, enz. —, van
mourir. Eeu gevecht op leven en —, un
Licht beroofd, duister, obscur, e, sombre,
combat a mort, a (tout) outrage. In
tenebreux ,euse. Eene donkere plaats, en
zijnen — lnopen , courir a sa mort. Den
lieu obscur. Een donkere nacht, une suit
— aan jets dritlen, (vergift innemen,)prenobscure. Het is zeer — in deze lamer,
dre du poison. Hij is reeds met eenen
voet in het graf, hij heeft den op de lipfait biers sombre dans cette chambre.
Een — (Comber) bosch, une foret obscure
pen , (hrj zieltoogr,) it a la snort entre les
ou noire. Eene donkere gevangenis , une
dents; ii est a Particle de la wort;
prison noire, un cachot. De mijnen zijn
est el Pagonie; fig. of fpreekw. Den — onder de oogen zien , (trotfercn, ) braver ou
donkere plaatfen , les mines sent des lieux
tenibreux. Tusfchen licht en —, (fcheafrourer la most. Tegen den — is geen
meravond,) entre chien et loup, sur la
kruid gewasfen, point de remede centre
brune. Het is, wordt it fait obscur.
la Hij ziet er nit als de — van IJ..
peren, (als of hij van de galg was gedro.
Hij zit altijd in het —, it est toujours
dans Pobscurite.—, betrokken, sombre,
pen ,) ii a tin visage d'e.xcommunie , de
obscur , e, couvett , e. Eene donkere
Pautre monde. Hij ware goed om den — te
un
temps
sombre,
congaan hales, it seroit a abler quirir la
lucht, •—• weer,
vert, obscur; fig. verborgen ,onzeker. De
mort. Op ftraffe des doods, sous peine de
er — toe , a mort ; mortellement;
donk ere toekomsc, l'avenir impenetrable.
mort.
De donkere (verborgene) tijden der gezie Doodeljjk, bijw.
fchiedenis, les temps tenebreux tie Phis- Dood , b. n. (oo) overleden, ontzield , geftor.
:vire. — , onvriendelijk, ftnursch. Een —
ven , levenloos , mort,e,decide,e,trepasgezigt, en air sombre et rebutant oures , e. AANm. Het eerffe wordt van menfchen
chigne, un visage sombre , morne auscn dieren gebruikt; het tweede is deftiger,
onvoordeelig, onaangenaam. Gij
wordt alleen van menfchen gezegd, die een'
tere.
befchouwc dat uit een al te oogpunt,
natuurlijken dood geftorven zijn , en trepasTout considerez cola sous un aspect sinisse , e, is het zelfde als decide, doch weinig weer in gebruik.) lien gal bevel hem
tre. Het zag er — voor here nit, maar hij
le,end of — te vatten , on donna ordre de
heeft zich gered, cue sombre nude le mele prendre vif ou mart. Zijne ouders zijn
nagoit, it itoit dans une situation critique , mais sl s'est sauve. —, het licht
set parents sent mores. De burge.
niet doorlatende, (in tegenif. van doorfchijmeester is —, le bourgmestre est decide ;
fpreekw. Fen levende bond is beter dan
nend,) opaque. De main is een ligeen doode leeuw , un chien vivant vaut
chaam, la lune est en corps opaque. —,
rnieux qu'un lion more.; fig. Een kabijw. obscurement.
Donkerachtig, b. n. un pen sombre, obscur,
pitaal, argent snort, des deniers oisifs.
Hij is een (ontwetend) ligchaam , c'est
e, tirant our !'obscur.
un corps sans ame. Die zaak is reeds —
Donkerblaauw, b. n. bleu, e, fonci,e ,bleu
obscur, bleu turquin.
gebloed , (vergeten ,) cette affairs est deft) tornbee dans Poubli ; on ne pense
Donkerbruin, be n. d'un brun obscur ou fonplus 4 cette afraire. Eene doode taal,
ce ; minims.
une langue morte; qui ne se trouve quo
Donkergecl, b. n. d'un jaune fona ou obscur ,
paard, fin chevalsaure.
dans les livres (par opposition a une lats•
sauce Een
gue vivante quo tout le peuple pane).
d'un gris brun.
Donkergraauw, b,
Op eenen dooden firoom zitten, (geene neDonketgtoen , b. n. d'un vert fona. Een donkergroeue fmaragd, un emeraude d'un vert
ring hebben ne pas avoir de pratiques.
Een doode tijd , (voor den handel,) une
fencesaison morte, en temps quand it ne se
Donkerheici, vr. (tegenft. van licht,) obscufait point ou peu d'ajfaires. Fen —
rite. —, (tegenit, van doorfchijnendheid,)
ondoorfchilnendheid, opacitd.
beeld, une figure inanimes. —fill weder,,
oriscurement.
Donkerlijk bijw.
un temps parfaitement calme.— (ftilflaand)
Donkerrood, b. n.d'unrouge lona ou brune.
water, eau dormante,croupissante, morDoss 0. de fijnfte en zaclitft-o, vederen van
te. De doode zee , la men wont. — bout,
bon
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(of wild) vieesch in eerie
deel overtuigen ,)prouver le contraire
bois wort.
q. q., le desaburer. Ik houde het ftaande,
wonde, chair morte. Doode hand, (in
zeien dood mij, als gib kunt, je le soutiens,
de pr.) main morte. Den 11room
et tuez.mos , (prouvez-moo le contrasJen , (hi/ zeel.) refouler la marde ;ipr.w.
Een doode bond bijt nict ; zie op Bijten.
nutteloos doorre,) Si veils pouvez.
-, bij onderfcb. werkw. gevoegd, els :
, tuer le temps.
breneen. Den tijd
Doodenkop, m. (bij de fcheik.) the-morFen hoen — maken , tuer tine poule
te, f:
bloeden, mourir a force de saigner. —
fchieten, enz. met bet cone of an. Dooder, m. celui qui tue.
flaan
dere werktuig, zie deze woorden. Zoo ook: Dooder,, m. celui quo tile, qui fait mou.
Zich — drieken , eten, hongeren, loopen,
fir.
werken, enz., se tuer a force de boire , Doodeter, rn. fie. homme qui est a charge
de manger, de jedner, de courir, de
dans une
, afgereden
travailler, etc.
paard, haridelle , f.
fossoyeur.
Doodaas, o. zie Krene.
Doodgraver,
Doodarm , b. n. extremeinent indigent, e, Dooding, vr. fig. tuchtiging, onderbrenging
tort pauvre, dans la plus grande Int%
der luscen, mortification. De — des vleesére.
fches, la mortification de la chair.
Doodattest, o. doodfchijn,extrait mortuai- Doodkist, vr. cercueil, m. blare, f.; fpr.
w. De ongenade van zijnen zoon was een
re, M.
nagel aan vine —, la disgrace de son fils
Doodbaar yr. lijkbaar, civiere, blare, f.
' mortuaire, m.
lui a mis la mart au coeur, dtoit en
brancard
partie la cause de sa mort. Den fleutel
Doodbed, o. fterfbed, lit de mort, m.
op de — leggen , (den boedel met den
Doodberigt, o. axis gue l'on donne d'un
decede par la voie des jozirnaux.
voet fchoppen ,) zie tioedel.
Doodbidder, zie Begrafenisbidder.
Doodkleed, o. drap mortuaire, m.
Doodboek , o registre mortuaire; fig. ver- Doodkleur, yr. couleur d'un mart, f. teint
geetboek, oubli , tn. Die fchuld that reeds
cadavreux, tn.
in het —, c'est une creance a laquel- Doodklok , yr. het klokkengelui bij den dood
of de begrafenis van remand, glas
le on ne pense plus, qui est déjà mite en
cloche funebre.
oubli.
clos,
Doodbrief, m. lettre qui annonce la mort Doodkoud , b. n. froid, e, comme un cadavre.
d'une personne, f. certificat mortuaire. Doodkrank, b. n. malade a la mort.
Doodeus, yr. bus of pot, waarin de ouden Doodlied, o. poàtne on chant funeraire, tn.
de asch der verbrandeligchamenbewaarden, Doodlijst , y r. zie Doodboek.
urne (cineraire).
Doodloopen , b. w. (ik liep dood, heb dood
tuer a force de courir.
Doodcee1, ‘r. lust, waarop de namen der pergeloopen)
(zeew.) zie Doodzeilen. —, in het loopen
fonen gefchreven fiaan, die ter begravenis
gevraagd warden, liste sur laguelle sent
voorkomen , advancer.
derites les norms des personnes prides a Doodmaal , o. festin qui se fait aux funetita
rallies, festin funeraire, repas d'enterbewes van overlijden,
doodextracc, extrait mortuaire, M.
rement, tn.
Doode , m. en vr. overledene, mort, mor- Doodmoede, b. n. fatigue, e, jusqu'a la
te, decede , decidee, defunt,e. De doowort, extrimement fatigue, e, excede,
den begraven, ensevelir les mores. De
e, de fatigues.
vijanden lieten door eenen trompetter om Doodsangst,
agonie, f. De doodsaneften,
hunne dooden vragen, les ennemis envo(benaauwoheden des doods,) les transes
yhrent tin trompette demander leurs
on angoisses de la inert. Ik heb doodse
morts ; fig. Zoo Week els een
pale
angften uitgeftaan,
ate dans des trancomme tin mort, un trepasse. Bet rijk
ses mortelles.
der dooden, (in de godenl.) le royaume Doodsbeen, o. os de mort, tn. (tneerv.
des ombres. Lan de ctooden rotten , 1/
Doodsbeenderen ,) ossements de worts,
ne faut point reche,cher les actions des
tn. pl.
worts pour les blamer.
Doodsbeenderhuis
o. knekelhuis , charDoodeetfter.
,vr. fig. personne qui est a charnier,
ge dans une famine.
Doodsbenaau
wd, b. n. extrimement embarDoodelijk , b. n. dat den dood veroorzaakt,
rasse, e , ou trouble, e.
qui cause la inert mortel, le , mortife. Doodsch, b. n. naar eenen dooden gelijkende,
re. Een
vergift, un poison mortifire.
bleek van kleur, tres-pole, Nemo, con.
Eene doodelijke ziekte, une maladie mor.
leur de mort.
akelig, naar, treurig.
tuelle. Doodelijke wooden , des blessures
Doodfche gewelven, ties votites lugubres.
tnortelles. Doodelijke planten, des planeenzaam, ftil, desert , e, solitaire.
tes deleteres„
bijw. mortellement, a
Eene doodfche-plaats,un lieu pen freguentnort. ilt heb mij daar doodelijk verveeld,
te, on desert. Eene doodfche itraat, one
je m'y Buis ennuye a la mort. Iemand —
rue solitaire.
kwetfen, blesser q. q. mortellement.
Doodgefchoten, veil. deelw. van DoodfchieDoodelijkheid , vr. qualite d'une chose qui
ten.
cause la wort.
Doodgeflagen , yeti. deelw.. van Doodflaan.
Dooden, o. van het flagtvee , le tuer de be- Doodgefloken , veil. deelw. van Doodfteken.
tes de bouCherie ,
Doodfchieten, h. w. (ik fchoot dood , heb
Dooden, b. w. (ik doodde, heb gedood),
tuer avec sine
doodgefchoten),
ombrengen, tuer, faire mourir; fig. be.
arme a feu, d'un coup de fleche. Drie
dwingen, kast,jden , mortifier,, dosupter,,
foldaten werden doodgefchoten, trois
reprimer. Zijn vleesch, zijne lusten
dots furent !wines.
tnortifier la chair ,re'primer ses passions. Doodfchteting yr. action de fusilier.
het kwik
eteindre, mortifier le ;her- Doodfchrtk, m. frayeur oil epouvante Nortelle , f.
cure ; fig. Iemaecl —, (hem van het tegen5

J)ood-
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Doodfchuld, yr. dette contractee pour les
frais des funerailles, f.
Doodi.huldig, b. n. coupable de mort , qui
a merite la mort, qui a encouru une
peine capitale.
Doods gevaar, o. peril ou danger de snort,
in. De zieke is in —, le malade est en peril de mort. In zijn , courir peril de
la.vie.
Doodshoofd , 0. the de mort, f.
Doodshoofdblok, o. (op fchepen,) mouffle
sans poulie, moque, araignee, f.
Doodflaan , b. w. (ik floeg cloud, heb doodgeflagen) , tuer a coups de baton , ;assommer,, massacres.
Doodflaap ,
volftrekce ongevoeligheid van
eenen zieken, zonder koorts, carus.
Doodflag, m. homicide, meurtre, assassi.
nat.
Doodfilger,, in. homicide, meurtrier, as.
sassin.
Doodfnik, m. iaatfte fnik des levens, dernier
soupir. Den — geven, rendre le dernier
soup: r.
Doodsnood, m. zieltogen, agonie, f. In
etre a l'agonie. Iemand die in —zijn,
—is,onag t;
fpreekw. Hij zit als
een nil in — , (hij is zeer verlegen ,)
ne salt oit it est ; it a le bois mart.
Dooditeek , in. coup mortel, (avec une epee, un couteau, etc.); fig. Dat was een
in ziin hart , c'etoit un coup morsel
pour lui , un grand crave-coeur.
Dooditeken, b. w. (ik itak dood, heb dood.
geetoken), tuer d'un coup d'epee, de
couteau , de poigna,d.
Doodfleker, m. celui qui Cue q. q. d'un
coup d'epee, etc.
Dooditeking, y r. action de tuer q. q. d'un
coup d'epee , etc.
Doodlter, yr. cello qui tue.
Doodttil b. n. fort calme, fort tranquille.
uur des doods , flerfnur,,
' ,
Doodflond
heure de la mort , heure fatale, m.
Dooditraf, vr. peine capitale, punition de
snort. Iemand ter — (ter dood) veroor.
deelen, condamner q. q. au dernier supplice, a mort, a la mart.
Dooditrijd, m. worifeling tegen den dood ,
agonie, f. combat de la nature contre
la mart
Doodftroom, m. (in de fabell.) styx, m.
(zeew.) morte eau, f.
Doodftuip , vr. convulsion qui precede la
mort , qui amene la mart; fig. derniere
tentative, f. dernier effort, m.
Doodtij, 0. (zeew.) mare° morte, f.
Doodverw, vr. paleur mortelle , d'un mostrant ; zie Doodkleur. — , (bij teckenm.)
eerfie verw van eene febilderij,premiere
couleur ou couche d'un tableau.
Doodverwen , b. w. (ik doodverwde , heb gc.,
doodverwd) , (bij teeken.) mettre les premieres couches star un tableau ; fig. als:
d esigner q. q. pour
Iemand met een ambt
quelque emploi , cro!re et dire que q. q.
obtiendra un emploi, une charge.
Doodverwig, b. n, doodkleurig, zie Doodsch
in de e. bsteek.
Doodvijand, tn. ennemi mortal, capital on
irriconciliable. Ik ben een — van ledig
zijn, je hais a (la) mart Poisivetd.
Doodvijandin, vr. ennemie mortelle ou irreconciliable.
Doodvlag, vr. pavilion a mi.mat , in.
Doodvonnnis, o. arret de mart, tn. sentence de mart, f.

D00
Doodwaring, yr. (in de prakt.) zie Hrwelijksgoed.
Doodwerk , 0. (in den fcheepsb.) huizing of
deelen van eon fchip boven water, oeuvres
mortes, f: pl.
Doodwonde, vr. blessure ou plaie mortelle.
Doodzeilen, b. w. (ik zeilde dood., heb dood
(fchecpsw.) doodloopen , (den
Itroom) refouler la maree.
Doodziek, b n. malade a la snort, mortellement malade.
Doodziekte, vr. maladie mortelle.
Doodzonde , yr. Oche morsel, M.
p oodzweet, o. sneer de la mort, f.
Doof, b. n. (oo) hardhoorend , sourd, e. Hij is
zoo —, als een kwartel, it est extremement ors
tout-a-fait sourd, sourd comma an pot ;
it n'entend pas Conner; fain. Doove kwartel , sourdaud, e. Als men daarvan fpreekc
houdt hij zich , is hij aan dat oor,
quand on lui parle de cola, it fait le
sourd, ou la sourde oreille. Aan eons
dooven mans deur kloppen, (vergeefs aanzoek doen 2 ) parler a un sourd. Dat is
aan geenen dooven gezegd , cola n'est pas
tombe a terre. oor dooven preken ,
precher dans le desert. —, nitgedoold, ereins , e. Doove kolen, des charbons dteints ; fig levenloos, zonder gevoel, als:
Dlijue vingers zijn — van konde ,
les
doigts engourdis de [raid.
Doofachtig , b. n. sourdaud, e.
Doofachtigheid, vr, etat de celui qui est
sourdaud.
Doofheid, yr. hardhoorendheid, surdite.
etouffoir.
Doofpot,
Doofstom, b. n. sourd-muet, tn. sourd.mu..
Otte, De fchool der doofstommen, l'institut des sourd-muets.
Dooi, m. het dooijen , dooiweer, degel.
Dooijen, o. W. met den onbep. 3. pert. (het
dooide , heeft gedooid) , degeler. Bet dooit,
it degele.
Dooijing, yr. action de degeler, f. dd.
gel, in.
Dooiweer, 0. dooi, degel , m. Het ,is
it dighle.
Dook, verl. deelw. zie Duiken.
Doolhof, o. labyrinthe, dedale,
Doolweg , zie Dwaalweg.
Doop, (oo) bapteme. Ecn kind ten —
houden , tenir un enfant sur les fonts de
bapteme, sur les fonts baptismaux ; fig.
fans, sauce, f:
Doopbekken, o. bassist des fonts de bapteme , m.
Doopbaars , zie Waterbaars.
Doopboek , o. doopregister, registre ou regitre baptistere, nt.
Doopcedel, Doopceel, yr. extrait baptistere ou baptistaire, m.
Doopdag, in. jour de bapteme.
Doopdeken, yr. zie Doopkleed.
Doopeling,m. en vr. celui , cello qu'on baptise, qui doit etre baptise, e.
Doopen , b. w. (ik doopte, heb gedoopt),
met water befprengen , baptiser. Drie
deren zijn gedoopt, trois enfants sons
baptises. Hij is Jan gedoopt , it fut baptise Jean; fig. Iemand eenen naam , titel
geven, dien hij niet voert, als: Wie heeft
hem kolonel gedoopt ? qui est-ce qui Pa
baptise colonel? , in eenig vocht fteken,
met oogmerk otn het er weer nit to halen ,
indoopen, tremper. Brood in melk —,
sremper du pain dans du lait. —, met
water vo.rmengen , als Zijnen wiju doopen ,
(wa.
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(water onder den wijn doers,) baptiser
son vin.
DO0pCr, m. celui qui baptise. —, (in de
bijb.gefch.), als: Johannes de — , St. Jean
Baptiste.
Doopeetuige ,
en vr. peter, meter , parmarraine,
rain ,
Do e pgoed 0. habits baptismaux, langcs
de baptdme , in. p1.
Doopheffer, m. celtti , celle qui tient en enfant sur les fonts de baptdme; zie
getuige.
Doophefster,, vr. marraine.
Dooping, y r. action de baptiser, f. bapteme, m.
Duophek, o. in eene kerk , parquet, m.
Doophuis, o. zie het vorige woord.
Doopkaeel, y r. baptistere ,
Doopkind, 0. doupzoon, doopdochter, petekind, filleul, rn. filleule, f.
Doopeleed , o. doopj uric, robe baptismale,
— met kant bezet , tavaiolle f.
Doopmaal , 6. repas, festin , donne a l'occasion d'un baptdme ,
meter, marraine.
Doopmoeder,
Doopmutsje, o. (bi i de Roornfchen ,) ra het
ontvangen van het vorn yel, chrdmeau, tn.
noopnaam ,
nom de baptewe.
Doopiceijn,
zie Doupeedel.
Doopiel, 0. zie Doop.
Doopsgezincie, m. aanhanger van zek. kerke
gezindheid , mennoniet, anabaptiste , mennonite.
Doopvader,, zie Peter.
Doopverbond, o. alliance baprismale, f.
Doupviselt, zie Watervisch.
Doopvont, vr. fonts baptismaux, fonts de
bapteme, m. pl.
Doopwater,, u, eau de bap:dote ,eau baptismale, f.
Dour , voorz. eene beweging aanduidende ,
die de beflanddeelen van een voorwerp van
een lcheidt , au travers de , a travers.
Een ileee — het lijf, — de long , en coup
au :ravers du corps, a travers le pou111012. • eene plank boren , percer tine
planche. — het water zwemmen, nager
art travers de !'eau. — het bosch gaan,
aller a travers le bois. Zij gingen — eee
korenvell , of zij gingen een korenveld —,
ils passerent au travers d'un champ de
bled; fig. Dat gaat mIj — het hart, ccla me perce, me fend le cour. Dat is mij
— (nit) het hoofd gegaan , (fit heb het vergeten,) Bela ns'a dc.happe , Bela m'a passé
de la tete; (Bela us'e,t passé par la tote
beteekent: dat is rnij in het hoofd gekomen).
eene beweging g angs de binnenfte dee..
len van een reeds gefcheiden geheel, par.
— de achterdear binnen komen entrer par
la Porte de derriere. — Daitschland reizen ,
voyager par l'/lllemagne. — het raam zien,
regarder par lee fendtre, a travers les
vitro:, au travers des vitres. — eenen
bril zien , voir par des lunettes. De ri•
vier loopt — de clad, la riviere passe par
la vine. Alles gaat — zijne handen, tout
passe par ses mains; fig. fam. — de vine
gers zien , (ocgluikend toelaten ,) conniver el q. ch., toldrer q. ch., fernier les
yeux sur q. ch, ou sur q. q. — den news
fureken , parlez alu nez. — de bank, zie
Bank. — malkanderen , (het eene nicer, het
andere minder,) run portant l'autre. De.ze boeken kosten inij door malkanderen zes.
lig cent, ces livres me coistent Pun portant l'autre soixante cents. —, 0114 de '
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werkende oorzaak aan te duiden bij een
werkwoord in den zoo genoemden lijdenden
\oral, in tegenft. van met, dat het werktuig aanduidc , par, de. Hij werd — hem
met een mes eedood, i/ fur tud par lui
avec en couteau. als een middel om
jets voort te brengen, veroorzakende of me.
dewerkende , met behulp of toedoen van,
par, 4 fotce de , rnoyennant, au snoyen
de. Hij heeft dit — tusfchenkomst van zijnen breeder verkregen , it a obtenu cela
par !'intercession de son frere. — zijn
aanhouden is hij geflaagd, ci force de presser it a rjussi.— geld kan men zich overal voorthelpen , rnoyennant l'argent on
s'aide partout. — zijne voorfpraak zulc gij
die pleats verktijgen , au moyen de son intercession vous obtiendrez la place; fig.
van den tiid , gedurende, meestal achter geplaacst , durant , pendant. Zijn ganfche
durant toute sa vie. lk heb
den ganfchen nacht— niet geflapen, je n'ai
pas dormi de route la nuit. Het ganfche
alle
pendant route fanned.
jaar
eeuwen , de siècle en siècle. bijw.
bij verkorting , met uitlating van het werkw,,
als : Zijne fchocnen zijn reeds — (doorgefleten ,) ses souliers sent déjà trouds.
Het vel is —, (doorgefchuurd,) la peau
est dcorchde. lk laat u hier niet —, (doorgaan ,) je ne vous laisse pas passer par i(doorkomen,) je
ci. lk kan er niet
ne pals pas passer ; fig. Dot kan er nice
cola ne va pas;
den
beugel,)
(niet
cola est inexcusable. Door en door,
bijw. geheel en 51, entihrement,
fait. lk hen — en — koud, je suis trap.
si de froid. Ik ken hem — en —, je le
connois parfaitement, a fond. AANDI.
Gelijk wij boven zagen, kan men in fon.mige ge,allen door onveifchillig voor of
achter het daardoor beheerschte woord
plaatlen; dit fchijnt aanleiding se hebben
gegeven, dat men het in het laatite geval
aan het werkwoord verbonclen heeft, bij
voorbeeld : Wanneer zij een korenveld
doorgingen. Dat doze fchrijfwijze verkeerd
is, en het voorzetfel van het werkwoord moet
gefcheiden worden , blijkt duidelijk; want
waardoor wordt het korenveld beheerscht ?
toch niet door: doorgaan, dewiel dit geen
overgankelijk (bedr.) werkw. is. Ook de heer
Weiland heefc hierin dikwijls misgetast in
zijn woordenboek ; immers hij noemt Overklimmen , b. w. en vervoegt het met zijn;
1k ben overgeklommen; ik ben den muur overgeldommen , (of over den muur geklome
men). Om intusfchen niet zonderling te
zijn , hebben wij ens voorgenomen, het beftaande , hoewel verkeercie , gebruik maar
te volgen, daar het in der daad loch eene
zaak van weinig belang is. De verfchillene
de beteekenisfen, welke door- bij de zamene
felling met werkwootden (nu Bens fcheidbaar, dan onfcheidbaar) heeft, zullen aldaar worden opgegeven.
Door, zia Dojer.
Door, b. n. (oo)bijna veroud. dwaas, sot ,
m. sot, fon.
te, fou, fol , folle.
Doorademen, o. w. (ik ademde door, bcb
doorgeademd), aanhouden of voortgaan met
ademen , continuer de respirer.
Doorakkeren , o. w. (ik akkerde door, heb
doorgeakkerd), aanbouden of voortgaan met
akkeren , continuer de labourer.
Dourantwourden ,o. w. (ik antwoorddc door,
heb doorgeantwoord) a aaehueden of voortgaan
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gaan met antwoorden , continuer de re.
pondre.
Doorarbeiden, o. w. (ik arbeidde door, heb
doorgearbeid), aanhouden of voortgaan met
arbeiden , continuer de travailler.—, met
fpoed arbeiden , travailler vite ou avec
vitesse. —, b. w. door arbeiden eene opening in jets maken of wonden , als Hij
beelt zijne handen doorgearbeid, it s'est
ecorchd les mains a force de travailler.
Doorbaauwen, 0, W. (ik baauwde door , heb
doorgebauwd), aanhouden of voortgaan met
baauwen , continuer de crier; zie Baauwen.
Door abijnen, 0. w. (ik babijncle door, heb
doorgebabijnd), aanhouden of voortgaan met
babijnen, continuer de bobiner. fpoed
maken met het babijnen, bobiner vite.
Doorbabbelen, o. w. (ik babbelde door, heb
doorgebabbeld), aanhouden of voortgaan
met babbelen , continuer de babiller, continuer son babil ; zie Babbelen.
Doorbaffen , o. w, (ik bafte door , heb doorgebaft), aanhouden of voortgaan met baffen,
continuer de japper,, d'aboyer.
Doorbaggeren , o. (ik baggerde door , heb
doorgebaggerd) , aanhouden of voortgaan
met baggeren , continuer de tirer la bone
on la vase d'un canal.—, fpoed maken met
bage.,eren, tirer la boue on la vase d'un
canal avec vitesse.
Doorbakeren , o. w. (ik bakerde door, heb
doorgebakerd), eat houden of voortgaan met
bakeren , continuer d'emrnailloter,
fpoed maken met bakeren ,se depécher (en
emmaillotant).
Doorbakken , o. w. (ik bakte door, heb door.
gebakken), aanhouden of voortgaan metbak.
ken , continuer de cuire ou de frire ; ale
Bakken. —, van den bakker, met het bakken
(d. i. het kneden en het opflaan van het
brood) voortgaan , als : De knecht kon
rdet— , hij werd gedurig geftoord , le gar.
f on ne pouvoit pas continuer de faire le
pain , it dtoit interrompu a chaque moment. —, fpo&I maken met bakken (d. i.
met het kneden en opflaan van het brood)
a!s G:j inoet beter indien gij voor
vier unr wilt gedaan krijgen, it fact vous
depecher,, si vous voulez avoir fini avant quatre heures.—, b. w. door en door
bakken, Bien cuire, cuire suffisamment.
AANDI. In dezen zin was oudtijds ook het
onfeheidbare Doorbakken , in gebruik ,
waarvan wij nog het verl, deelw. overig
hebben : DoorbAkkee , b. n. door en door
gebakken, betworlijk gaar,, bien cult, e. Dit
ce pain n'est pas Bien
brood is niet
cult ; zie Bakken.
Doorbalde,en , o. w. (ik balderde door, heb
doorgebalderd), aanhouden of voortgaan met
balderen , continuer de gronder. Het bal.
derde door, le bruit continuoit ; fig. continuer de tempeter ; zie Baideren.
Doorbali6n , o. w. (ik baliede door , heb doorsebalied) , aanhouden of voortgaan met ba.
lien , (uitbaledn ,) continuer de vider l'eau
d'un navire. Nien heeft den ganfchen dag
doorgebalied , coax qui itoient employds
a vider l'eau du vaisseau, ont travaille route la journde. , fpoed maken
met batten, ale : Indian gtj niet doorbalist , zult gij niet gedaan krijgen , si votes
ne travaillez pas mieux , vans n'aurez
pas fini ; zie Baliön en Uitbalien.
Doorbalken , o. (ik balkte door, heb doorgebalkt), aanhouden of voortgaan met bal.
ken, continuer de braire , zie Balken.
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Doorbanketteren , 0. banketteerde door,
heb doorgebanketteerd), aanhouden of voortgaan met banketteren , continuer de banqueter ; ale Banketteren.
Doorbarbieren , o. w. (ik barbierde door,
heb doorgebarbierd), met het barBieren
(d. het beroep van barbier uitoefenen)
voortgaan, continuer de faire le barbier,
Niettegenftaande hij eene groote erfenis
heefc gekregen barbiert hij echter door,
quoique i1 alt hdritd de grands biens ,
continue son métier de barbier ; zie Barbieren.
Doorbarflen o, w. (ik barste door , ben door•
gebatflen), zie Doorberflen.
Doorbedelen , o. w. (ik bedelde door, heb
Doorgebedeld) aanhouden of voortgaan
met bedelen , continuer de mendier ou
de gueuser ; zie Bedelen.
Doorbeenen , o. w. (ik beende door , heb
doorgebeend) , aanhouden of voortgaan met
beenen (d. met een zoogenoemd wachtelbeentje of wachtelftuitje flaan Ocontinuer
de piper.
Doorbeijeren o. w. (ik beijerde door, heb
doorgebeijerd) aanhouden of voortgaan
met beijeren , continuer de carillonner;
zie Beijeren.
Doorbeitelen, o. w. (ik beitelde door, heb
doorgebeiteld) , aanhouden of voortgaan
met beitelen , continuer de ciseler. —,
fpoed maken met beitelen, ciseler vite.—,
b. w. beitelende eene opening in lets maiten , percer avec ten ciseau. beitelende wonden , als : 1k heb mijne handen
doorgebeiteld , je me suis dcorchd les
mains en ciselant.
Doorbekeren, o. w. (ik bekerde door , het)
doorgebekerd), aanhouden of voortgaan
Met bekeren , contineer de huvoter,, etc. ;
zie 3ekeren.
Doorbellen o. w. (ik belde door , heb doorgtbeld), aanhouden of voortgaan met bellen , continuer de sonner. —, b. w. al bet.
lende breken, als: Hij heeft de koord
doorgebeld, it a caste la corde en sonnant.
Doorbengelen o. w. (ik bengelde door , heb
doorgebengeld), aanhouden of voortgaan
suet bengelen , continuer de canner ; zie
Bengelen.
Doorberften , o. w. (ik borst door , ben doorgeborften), in ftukken barfien , crever,, se
endre en deux , crever entièrement on
ftout-a-fait
; zie Berften.
Doorbeteren ,
w. (ik beterde door, heb
doorgebeterd), aanhouden of voortgaan mec
bereren, continuer de se Po, ter mieux.
Hoe is het met tow' vriend , b _cart hij door?
comment se porte votre ami , est ce quo
sa guerison continue ?
Doorbetten , o. w. (ik bette door, heb door.
gebet), aanhouden of voortgaan met betten , continuer de bassiner; zie Button.
—, b. w. door button open maken , els :
Men heeft het gezwel in twee cur doorge.
bet , a force de bassiner on a fait crever l'abces en deux heures.
Doorbeugelen, o. w. (ilc beugelde door, heb
doorgebeugeld ), aanhouden of voortgaan
met beugelen, continuer de loner a la
courte boule avec la crosse ; zie Bengelen.
Doorbeuken o. w. (ik beukte door, heb
doorgebeukt) , aanhouden or' voortgaan met
betoken , continuer de battre.--_, b„ w.
ter doge of door en door betoken, battre
suf.
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sufgsamment. —, door beuken wonden,
blesser ou dcorcher ti force de battre.
Doorbeuten, o. w. (ikbeulde door , heb doorgebeuld), aanhouden of voortgaan met beulen , continuer de traiter rudement.
Doorbeuren , o. W. (ik beurde door, heb
doorgebeurd), aanhouden of voortgaan met
beuren , continuer de soulever.. —, b. w.
doortillen, faire passer par quelque onverture, en soulevant ; zie Beuren.
Doorbeuzelen , o. w.. ik beuzelde door , heb
doorgebeuzeld) , aanhouden of voortgaan
met beuzelen , continuer de vdtiller ; zie
Benzelen.
Doorbeven,o. w. (ik beefde door, heb doorgebcefd) , aanhouden of voortgaan met be.
wen, continuer de trembler.
Doorbezigen , b. w. (lit bezigde door , heb
doorgebezigd), aanhoudend. bezigen , continuer d'employer.
Doorbibberen, o. w. (ik bibberde door, heb
doorgebibbcrd) , aanhouden of voortgaan
met bibberen, continuer de frissonner,
de trembloter.
Doorbidden, o. w (ik bad door, heb doorgebeden), aanhouden of voortgaan met bid.
den , continuer ses prieres, continuer de
prier ; zie Bidden.
Doorbiechten , o. w. (ik biechtte door, heb
doorgebiecht), aanhouden of voortgaan met
biechten , continuer de confessor, d'aller
a lee confesse.
Doorbieden , o. w. (ik bood door, heb doorgeboden), aanhouden met bied.en , voortbieden , continuer d'offrir.
Dooreij,en , o. w. (ik bi l tte door , heb door
gebijt), met bet bijten (d. 1. bijten halc
ken) voortgaan , continuer de faire des
ouvertures dans la glace.
Doorbijten , o. w. (ik beet door, heb doorgebeten), aanhouden of voortgaan met bijten , continuer de mordre; fig. fam. doorzetten , met wegneming van de hindernisfen , pousser jusqu'au bout. Dewijl ik de
zaak begonnen heb, wit ik nu ook —,puffs.
quo j'ai entame l'affaire, je veux la
pousser jusqu'au bout. —, b. w. bijtende
eene opening in iets "Laken, faire une on.
verture ou un toou en q. ch. avec les
dents; fig. door bijten eenen weg maken,
aIs: Zich —, se faire jour en mordant
on avec les dents. De muis heeft zich
doorgebeten , la souri; s'est fait four a'ccc ses dents. —, door en door bijten,
percer d'outre en outre en mordant ,cou.
per en deux avec les dents. Het is zeer
fchadelijk , eenen draad (met de tanden)
door to bijten, it est tresenuisible de costper un fil avec les dents. De bond beef'
dezen bal doorgebeten, le chien a mordu
Bette bottle d'outre en outre. Dit brood
is zoo hard , dat men het niet kan —, ce
pain est si dur, qu'on ne sauroit le mor.
dre , le coupe', le rompre, avec les
dents. —, van bijtmiddelen, als : De plaat
is van het fterkwater geheel doorgebeten,
la plaque est route percde on corrodde
par l'eau forte.
Doorbikkelen, o. w. (ik bikkende door , heb
doorgebikkeld) , aanhouden met bikkelen ,
continuer de jouer aux osselets. —, b. w.
bikkelend een gat in lets maken , als : De
kinderen hebben deze fteenen gelleel doorgebikkeld, les enfants ow loud si long.
temps aux osselets stir cette pierce qu'elle est tout-à-fait usde on troude.
Doorbikken, o. w. (ik bikte door , heb door.
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gebikt) , aanhouden of voortgaan met bik.
ken , continuer de piquer (etc. zie Bik.
ken). —, fpoed maken met bikken, piquer
vite. —, b. w. door bikken eene opening
in jets maken, percer a force de piquer,
percer 4 force de hacher,, de regretter;
zie Bikken. —, bikkende wonden , blesser
el force de piquer, etc.; tie Bikken.
Doorbillen, o. W. (ik bilde door, heb doorgebild) , aanhouden of voortgaan met billen,
(bij molenaars ,) continuer de piquer, do
rhabiller (la mettle). —, fpoed waken met
billen , se ddpicher en rhabillant la mettle.
—, b. w. door billen eene opening in eenen molentteen maken, of denzelven bre.
ken , faire un trou dans tune mettle), la
percer en la rhabillant. Indien gij zoo hard
flat, zult gij den fleet' —, si vous faites
de eels coups ,vous percerez lee mettle. —,
billende wonden , dcorcher, blesser en
rhabillant une mettle. De molenaar heeft
zijne wingers doorgebild , le ?saunter s'esc
dcorche les doigts en rhabillant le mete.
le.
Doorbiijarten, o. w. (ik biljartte door, heb
doorgebiljart), aanhouden of voortgaan met
biljarten , continuer de jouer au billard.
Niettegenftaande de beden zijner moeder,
biliart hij nog heeds door, nonobstant les
prieres de sa mere, it continue tOujours
de jouer au billard.
Doorbinden , o. w. (ik bond door, heb door.
gebonden) , aanhouden of voortgaan met
binden, (van fctioven , enz.) continuer de
Tier (les gerbes,) de relier,,etc. zie Bin.
den. Hoewel het geweldig regende, zij
bond maar door, quoiqu'il plus a verse,
elle ne cessa pas de her. —, fpoed ma.
ken met binden, se dOpecher en liant. In•
lien gij niet beter doorbindt , zult gij van
daag niet gedaan krijgen , si vent ne vans
ddpichez pas (a Tier, etc.) vous ne finirez pas aujeurd'hui. —, b. w. door bin.
den van een fcheiden, faire tomber en deux
en le serrant avec ten fil. —, door binden
wonden , blesser on dcorcher en liant des
gerbes.
Doorbladeren, o. w. (ik bladerde door, heb
doorgebladerd), aanhouden of voortgaan
met bladeren , continuer de feuilleter
dans tin livre. —, b. w. (een bock) blad
voor blad omilaan, en bier en daar iets lezen,feuilleter un livre ; in dezen zin ook
met bet voorzettel onfcheidb.: (ik doorbladerde, heb doorbladerd). —, (met het
voorzetfel fcheidb. en onfcheidb.) vlugtig
doorlezen,parcourir , feuilleter. 1k heb
het bock niet doorgelezen , ik heb het flechts
doorbiaderd , je n'ai pas lu ce livre, je
n'ai fait quo le parcourir, que le feud-Teter
Doorbla le ing, yr. action de feuilleter, de
parcourir (un livre).
Doorbiarren, o. w. (ik Nafte door , heb door.
geblaft), zie Doorbaffen.
Doorblaren, o. w. (ik blaarde door, heb door.
geblaard) , aanhouden of voortgaan met blau,
ren, (d. i. fchreeuwen ,) continuer de crier; zie Blaren in de I. beteek.
Doorblaren, o. w. (ik blaarde door, heb
doorgeblaard), aanhouden of voortgaan met
blaren , (4. i. blaren maken ,) continuer
d'enfler.
Doorblaren , 0. en b. w. (ik blaarde door,
heb doorgebiaard , en ik doorblaarde , heb
doorblaard) , zie Doorbladeren.
Doorblaren , o. w. (ik blaatte door , heb door.
ge.
at
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geblaat), aanhouden of voortgaan met bla.
ten , continuer de Viler.
Doorblazen o. w. (ik blies door, heb doorgeblazen) , aanhouden of voortgaan met Hafpoedig
zen, continuer de souffler.
blazen , snuffler vile. b w. door eene
opening blazen , souffle, ei :ravers (an travers de) quelque ovverture. fk kan het
door dit gat —, je puis le snuffler a tra
i'ers (au 'ravers de) cette ouoerture.
door elazen vaneen fcheiden, (of cene opening diaarin maken ,) casser en soufflant
dessus. I)it papier is zoo Ginn, dat ik het
kan ce papier est si mince que je
puis le casser ou le percer en soufflant
dessus.
Doorbleeken , o. w. (ik bleekte door, heb
doorgebleekt), aanhouden of voortgaan met
bleeken, continuer de blanchir. —, h. w.
door en door bleeken ; blanchir suffisam•
went.
Doorbleeten, o. w. (ik bleette door, heb
doorgebleet), zie Doorblaten.
Doorblijven, o. (ik bleef door , ben doorgebleven) , bij aanhoudendheid blijven , rester toujours. Ofschoon ik hem beval to
vertrekk en , hij bleef maar door, qubique
je lui ordonnasse de partir, it rests tou•
fours.
Doorblikken , o. w. (ik blikte door, heb doorgeblikt), aanhouden of voortgaan met blikken , continuer de cligner; zie Blikken.
Doorklikfemen., o. w. met den onbep. perf.
(het blikfemde door, heeft doorgeblikfemd),
aanhouden of voortgaan met blikfem en , continuer d'dclairer. —, met bepaalde perf.aanduiding , (in de gemeene firaattaal,) continuer de jurer.
Doorbloeden, o. w. (ik bloedde door, !heb
doorgebloed), aanhouden of voortgaan met
bloeden, continuer de saigner. De wonde bloedt door , la plaie continue de salgner , soigne toujours.
Doorbloeijen, o. w. (ik bloeide door , heb
doorgebloeid) , aanhouden of voortgaan met
bloeijen, continuer de fleurir.
Doorblokken , o. w. (ik blokte door, heb
geblokt), aanhouden of voortgaan met blok..
ken , (d. i. ituderen „) continuer d'étudier assidt2ment.
w. (1k blouwde door, heb
Doorblouwen,
doorgeblouwd) aanhouden of voortgaan,
met blouwen , braken, continuer de rompre , de macquer (le chanvre).
Doorblozen, o. w. (ik bloosde door, heb
doorgebloosd), aanhoudend blozen , continuer de rougir.
Doorbobbelen, o. w. (ik bo'obelde door, heb
doorgebobbeld) aanhouden of voortgaan
met bobbelen , continuer de houillonner.
Doorbobijnen, o. w. (ik bobijnde door, heb
doorgebobijnd) , zie Doorbabijnen.
Doorboeiren , o. w. (ik boekte door, heb
doorgeboekt):, aanhouden of voortgaan met
boeken, continuer de coucher clans un
livre de compte.
Doorboelen , o. w. (ik boelde door , heb
doorgeboeld), zie Doorboeleren.
Doorboeleren , o. w. (ik boeleerde door, heb
doorgeboeleerd) , aanhouden of voortgaan
met boeleren , continuer de commettre Padultere ; zie Boeleren.
Doorboenen , o. w. (ik boende door, heb
doorgeboend), aanhouden of voortgaan met
boenen, continuer de frotter. fpoed
maken met boenen , se depicher en frot.
cant, frotter vita. Gij moet beter
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indien gij gedaan wilt krigen , it faut
frotter plus vita , si vous voulez flair.
—, b. w. door boenen eene opening in iota
maken, of breken. zult op deze wiize
de plank —, y ear casserez la planche,
si vous la frottez de la sorte.— , met boo.
nen wonder, , blesser on deorcher en frotCant , ou â force de frotter.
Doorboeren , o. w. (ik boerde door , heb
doorgeboerd), aanhouden of voortgaan met
boeren , (d. met de boerderij,) continuer de cultiver, etc.; zie Boeren.
Doorboerten , o. w. (ik boertte door, beb
dooraelioert)., aanhouden of voortgaan met
boerten, continuer de badiner ; zie Boerten.
Doorboetferen , o. w. (ik boetfeerde door,
heb doorgeboe,feerd), aanhouden of voortgaan met boetferen , continuer de faire
de rouvrage en Bosse.
Doorbokfen, o. w. (ik bokfle door, lies door.
gebokst), aanhouden of voortgaan met bokfen, continuer de boxer
Doori;ombammen o. bombamde door,
heb doorgebombamd), aanhouden of voortgaan met bombammen , continuer de son•
nor les cloches.
Doorbombarderen , o. w. (ik bombardeerde
door, heb doorgebombardeerd) , aanhouden
of voortgaan met bombarderen , continuer
de tbombarder, continuer le bombardement. —, met meer kracht bombarderen.
Indien zij niet zullen zij de itad nooit
krijgen , s'ils ne bombardent pas avec
plus de force, its ne prendront jamais la
ville.
Doorbonzen,. w (ik bonkte door , heb
doorgebon9kr), aanhouden of voortgaan met
bonken , continuer de battre ; zie Bonken.
Doorbonzen, 0. (1k bonsde door, heb
doorgebonsd), aanhouden of voortgaan met
bonee.n , continuer de heurter ou de frap.
per. —, b. ve, door bonzen breken. indien
gij zoo voortgaat, zult gij de deur — , si
y our heurtez de la carte, vous casserez
la Porte.
Doorboomen, o. (ik boomde door, heb
doorgeboomd), aanhouden of voortgaan met
boomen, continuer de pousser un bateau
avec une perche. —, met fpoed boomen ,
se depecher,, pousser avec vigueur. —,
door cone opening boomen , pousser 4
travers (au :ravers de) quelque ouvertu•
re avec une perclze. Eene boot under de
brag faire passer un bateau sous un
pont au moyen d'une longue perche; zie
Boomen.
Docrboorden , o. w. (ik boordde door , beb
doorgeboord; , aanhouden of voortgaan met
boorden , continuer de border. met
fpoed boorden , border avec vitesse. 434
faut border avec plus
moot beter
de vitesse.
Doorborduren, o. w. (ik bordaurde door,
heb doorgeborduurd), aanhouden of voortgaan met borduren, broder vice. Gij moet
beter—, of gij krijgt van daag niet gedaan,
it fact broder plus vita, autrement vous
ne finirez pas aujourd'hui.
Doorboren , o. w. (ik boorde door , heb doorgeboord), aanhouden of voortgaan met boren, continuer de percer, de forer, de
faire des trous. fpoed maken met bo.
ren, se depécher (en parlant de q. q. qui
perce), forer avec vitesse. —, b, w. door
jets been boron, percer de pars en part,
d'ou•

D00
D00
239
d'outre en outre en forant. Eene plank Doorbraak, yr. doorbreking, rupture ; in- , percer to; ais. —, b. w. (ik doorboor•
zond. van eenen dijk, rupture d'une digue. Ik was bij de — tegenwoordig, j'ede , heb doorboord ,) doorileken, met een
fcherp wapen , percer, enferrer. Met ee.
tois present a la rupture de la dig-rte. —,
nen deeen —, enferrer on percer d'un
opening, welke door eene zoodanige doorceup d'epee. 'Viet den tweeden float doorbreking van den diik ontftaat, en waardoor
boorde hij hem, au second coup it Penhet water der river heenloopt , ouverture
on breche d'une digue rompue. ue — was
fila. Elkander —, s'entrelercer. lemand
zeer groot, l'ouverture de la digue etoit
de herfenpan —, trepaner q. q.; fig. Een
corder a fond un vaisseau. Oat
fort grande.
fchip
—,
doorhoort mil het hart, cela me fend, me Doorbra,uwen, o. w. (ik braanwde door, heb
perce le coeur. —, (in de kreidk. en ontdoorgebraauwd), zie Doorbreeuwen.
leedk. ) perforer. Doorboorde bladeren , Doorbrabbeien , o. w. (ik brebbelde door , heb
doorgebrabbelci), aanhouden of voortgaan
des feuilles perforees. Doorborende fpier ,
met brabbelen, continuer de bredouiller;
7)2 uscle p erforant.
zie Brabbelen.
Doorborgen , o. w, (ik borgde door heb
doorgeborgd) , aanhouden of voortgaan met Doorbraden , o. w. (ik braadde of bried door,
heb doorgebraden) , aanhouden of voortgaan
borgen , continuer de (aan iemand) donmet braden, continuer de rdtir ou de se
ner 4 credit , (van iemand) de prendre a
rdtir. Het vleesch brandt door, la viancredit. Indien hij op die wijze doorborgt,
de continue de se rotir. —, fpoedig bra»
ken hij nimmee zijne fehuld e n betalen , s'il
den, rdtir vita. —, b. w. door braden eecontinue de prendre a credit comme it
ne opening maken , als : Deze pan is doorfait, it ne sera jamais en etat de payer
gebraden
, certe lechefrite est troude el
ses dettes Indien deze koopman nog lanforce ds frire. —, b. w. (ik doorbraadde of
ger doorborgt , komt hij nooit can zijn geld ,
doorbried, heb doorbraden), door en door
si ce marchand continue de lui donner a
braden, rdtir, etc. soffisamment; zie Bracredit , it ne sera jamais etre page.
den. Dit vleesch is goed —, cette viande
Doorboring , yr. perforation, f. Percement ,
est bien rdtie, est rdtie sufsamment.
m. De — der fpieren, la perforation des
Doorbraken , o. w. (ik braakte door, heb
muscles.
doorgebraakt), aanhouden of voortgaan met
Doorhorrelen , o. w. (He borrelde door, heb
braken, (van vlas, ens.) continuer de remdoorgeborreid), aanhouden of voortgaan
pre le lin, etc. (overgeven,) continuer de
met borrelen , ' d. i. drinken ,) continuer
vomir ; zie Braken.
de boire; zie Berrelen.
Dooe,orftelen, o. w. (ik borflelde door, heb Doorbranden, o. w. (ik brandde door, heb
doorgebrand), aanhouden of voortgaan met
doorgeboruield) , aanhouden of voortgaan
branoen , continuer de braler. Het vuur
met borttelen, continuer de vergeter , etc.
brands
niet door , le feu ne continue pas
se
zie Beraelen. —, met fpoed borftelen ,
de brdler, ne bride pas Bien. —, fnel of
depecher (en parient de y. q. qui 1,•er•
ter deeg braden, briller bien. Indien het
Bette, etc.) —, b. w. borftelende breken ,
vuur niet beter doorbrandt, zal het vleesch
casser 4 force de vergeter.
niet gaar worden , si le fen ne bride pas
Doorbosfen, o. w. (ik boste door, heb doormieux , la viande ne sera pas cuite. —,
gebost), aanhouden of voortgaan met bos.
b. w. door en door branden, brtiler. Turf
fen , continuer de mettre en bottes. —,
—, braler des charbons de tourl,e. Doorfpoed maken met bosfen , se depecher en
gebrande kolen , des charbons de tourbe.
niettant en bosses.
Deze kool is niet doorgebrand , ce charDoorboteren , o. w. (ik boterde door, heb
bon n'est pas briile tout-a fait. —, door
doorgeboterd) , aanhouden of voortgaan met
branden eene opening in lets maken , perboteren , continuer de beurrer. —, b. w.
cer avec tin fer chaud ou ardent. Het vuur
(ik doorboterde , heb doorboterd), .door
heeft den vloer doorgebrand , le feu a peren door boteren, beurrer tout-4 fait.
ce oupenet r e le puncher,—, vaneen bran•
Doorbotlen , 0. w. (ik bottle door, heb door•
gebotst), aanhouden of voortgaan met bot .den , ale : Lk zal den draad—, je couperai
le fl an moyen du feu , de la chandelle ,
fen , continuer de heurter. —, hard botetc. —, 0. w. (met Zijn ,) door middel van
fen,
heurter avec force. Gij moet beter
branden eene opening kriigen, als : Wan— , indien gij de deur wilt los krijgen , il
neer
geglommen kolen lang op eene
act
heurter
avec
plus
de
si
vous
force,
fvouiez ouvrir la Porte. — , b. w. door plankmen
laat liggen , brandt zij door, les charbons ardents laisses long-temps sur one
botfen hreken,casser ou rompre en heur.
planche , y feront un trou,la perceront ,
taut.
la brilleront. —, door branden in finkDoorbottelen , 0. W. (ik botrelde door, heb
ken breken, tomber en pieces a force de
doorgeWotteld) , aanhouden of voortgaan met
briller. De flok zal —, wanneer gij hear/
bottelen, (1. i. fchuimen,) continuer d'd.
zoo digs bij het y our boudt , quand you:
comer.
approchez le baton si pres du feu , it
Doorbotten, 0. w. (ik botte door, heb doorbrillera, it se cassera.
gebot), aanhouden of voortgaan met botten , continuer de boutonner. Niettegen. Doorbrasfen ,o. w. (ik braste door, heb doorgebrast), aanhouden met brasfen, continuer
flaande de koude hebben de boomen doorde faire bonne clahre„ —, b. w. zie Ver..
gebot, nonobstant le froid les arbres out
brasfen.
continue de boutonner.
Doorbouwen, o. w. (ik bouwde door, ,heb Doorbreeuwen , o. w. (ik breeuwde door,
heb doorgebreeuwd), aanhouden of voort.
doorgebouwd) , aanhouden of voortgaan
gaan met breeuwen , (fcheepsw.) continuer
met bouwen , continuer de (van huizeu ,
de calfater ; zie Breeuwen. —, fpoed maenz.) batir, de construire, (van den
grond,) de labourer. —, b. w. (ik door. ken met breeuwen, calfarer avec vites•
se, avec vigueur.
bouwde , heb doorbouwd) , zie Doortinimeren.
Doorbreijeu, o. w. (ikbreide door, heb doorge.
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gebreid), aanhouden of voortgaann met
breijen , continuer de tricoter. —, met
fpoed breijen, tricoter vice. Brei beter
door, tricotez avec plus de vitesse , plus
vite.
Doorbreken, o„ w. (ik brak door , heb doorgebroken ) , aanhouden of voortgaan met
breken, (d. i. met het afbreken , enz. van
huizen en dergelijke ,) continuer de rom.
p re. —, b. w. in flukken breken, rompre,
casser. Buig den ftok niet zoo , gij zult
hem —, ne courbez taut le baton, vows
le casserez. —, door breken eene opening
maken, percer, faire une ouverture. 1-lij
heeft uit zijn huis eene deur in het huis
van zijnen) buurman laten — , il a fait
percer une Porte de sa maison dans celle de son voisin. — , o. w. (met Zijn ,)
brekende opengaan , of eene opening maken. rowpre, crever,, percer. Hier brak
de dijk door, c'est ici que rompit hi digue. De tanden beginnen bij het kind door
te breken , les dents commencent 4 percer 4 cet enfant. De zweer zal welhaast
—, l'abcds cràvera bientas t. De polaten
zullen fpoedig —, la petite vdrole sortira , pdroitra bientilt. De zon breekt
door, (door de wolken,) le soleil pars it,
le soleil perce les Images. —, brekend
doordringen, se faire jour, (etc. en rom.
pant one muraille ,etc.) De dief is doorgebroken , ( door den muur) le voleur a
rompu sa prison. Het Leger trachtte door
te breken, (zich door den vijand eenen weg
te banen ,) Parmde tdcha de se faire jour
au travers de l'ennemi ; fig. in zwang komen , venir a la mode, commencer a a.
voir cours , s'int ..oduire. —, in ftukken
breken , rompre on se rompre en deux.
De ftok is doorgebroken , le baton est
rompu en deux, f.
Doorbreking, yr. action de rompre, etc.;
zie Doorbreken. —, rupture.
Doorbrengea , o. w. (ik bragt door, heb doorgebragt), aanhouden of voortgaan met bren•
gen , continuer de porter, d'apporter,
etc.; zie Brengen. —, b. w. door eene opening been brengen, mener, conduire,
faire passer par (une ouverture). Men
heeft gevangenen de Itad doorgebragt, on
a transports on mend des prisonniers par
la ville; fig. flijten, als: Den tijd. —,
passer le temps. Den tijd met beozelingen
—, passer le temps 4 des bagatelles. Den
tijd met lanterfanten —, flaner. Fltj brengt
zijnen tijd met fchrijven door , it passe son
temps a dcrire. —, verkwisten , verfpillen,
ddpenser,, dissiper, prodiguer. Hij heeft
ziju ganfche vermogen doorgebragt, it a
depensd, dissipi , tout son bien.
Doorbrenger, m. fig. verkwister,, prodigue,
dissipateur.
Doorbrenging , vr. action, de, etc. zie
Doorbrengen ; fig. verkwisting 9 prodigals.
td, dissipation.
Doorbrengfter, yr. fig. dissipatrice, cells
qui depense ou dissipe son argent inuti.
lement.
Doorbriefchen , o. w. (ik brieschte door, heb
doorgebriescht) , aanhouden of voortgaan
met briefchen , continuer de hennir,, de
rugir; zie Briefchen.
Doorbrijen , o. w. (ik brijde door , heb doorgebrijd), aanhouden of voortgaan met brij.
en , continuer de parlor gran.
Doorbrillen , o. w. (ik brilde door , heb
doorgebrild) , aanhouden of voortgaan suet
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brillen, (d. i. eenen bril dragen ,) continuer de porter des lunettes.
Doorbroeden, o. w. (ik broedde door, heb
doorgebrqed), aanhouden of voortgaan met
broeden, continuer de couver; zie Broe.
Doden.
orbrommen, o. w. (ik bromic door, heb
doorgebromd), aanhouden of voortgaan met
brommen , continuer de grander ; zie
Brommen.
Doorbrouwen, o. w. (ik.brouwde door, heb
doorgebrouwen) , aanhouden of voortgaan
met brouwen, continuer de brasser. Hoewel de gerst zeer dour is , hrouwt hij Loch
door, quoique l'orge soit tres.chere, it
continue cependant de brasser.
Doorbruifen , o. w. (ik bruiste door, heb
doorgebruist), aanituudeu of voortgaan met
bruifeu , continuer de rnugir ; zie B,uifen. —, (mec Zijn ,) door eene opening
bruifen, cooler par (une ouverture) en
mugissant.
Doorbrullen , o. w. (ik brulde door , heb doorgebruld) , aanhouden of voortgaan met brullen , continuer de rugir.
Doorbuigen , o. w. (ik boog door , heb doorgebogen) , aanhouden met buigen , conti.
nuer de courber. —, (met Zijn,) buigen,
courber, se courber. De vloer buigt door,
le plancher se courbe. —, b w. door eene opening buigen, faire passer par une
ouverture en courbant. —, buigende breken, casser en courbant ou 4 force de
courber.
Doorbuijen , o. W. met den onbep. 3. pert.
(het buide door , heeft doorgebuid), continuer de faire mauvais temps; zie Buijen. Indien het zoo doorbuit , kunnen wij
niet uitgaan, si le mauvais temps continue
ainsi, nous ne pourrons pas sortir.
Doorbuilen , o. w. (ik builde door , heb
doorgebuild), aanhouden of voortgaan met
builen , continuer de kluter.
Doorbulderen, o. w. (ik bulderde door, heb
doorgebulderd), aanhouden of voortgaan met
bulderen, continuer de grander, de tempeter,, etc.; zie Bulderen.
Doorbulken , o. w. (ik bulkte door , heb
dorgebulkt), aanhouden of voortgaan met
bulken , continuer de beugler, de mugir;
fig. continuer de chanter d'une manihre
desagreable.
Doorcijferen , o. w. (ik cijferde door , heb
doorgecijferd), aanhouden of voortgaan met
cijferen, continuer de chiff'rer. —, b. w.
van het begin tot. het einde cijferen , als:
lk heb dit rekenboek tweemaal doorgecij.
ferd, Paz* fait deux foss tons les exempies contenus dans ce livre d'arithmiti..
que ou de calcul.
Doordacht, yea. t. en verl. deelw. zie Doordenken.
Doordammen , o. w. (ik damde door, hob
doorgedamd), aanhouden of voortgaan met
dammen , continuer de jotter aux dames.
—, b. w. door het opwerpen van dammen
ergens doen doorvloeijen , als : Zij hebben
het water deze weide doorgedamd , ils
one fait cooler l'eau 4 travers cette prairie au moyen des digues qu'ils out fall.
tes.
Doordampen , 0. w. (ik dampte door , heb
doorgedampt), aanhouden of voortgaan met
dampen , continuer de fumer, d'exhaler.
Doordanken, o. w. (ik dankte door , heb
doorgedankt), aanhouden of voortgaan met
danken , continuer do dire graces.
Door.
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gediefd), aanhouden of voortgaan met die
Doordansfen, o. w. (ik danste door , heb doory ea , continuer de dirober, de voter,
gedanst), aanhonden of voortgaan met danfen , continuer de darner. —, met fpoed zie Dieven.
danfen, danser vice. —, (met Zijn ,) door Doordigten , o. W. (ik digtte door , heb
doorgedigt), aanhouden met digten , coneene opening danfen, als : Zij zijn de deur
tinuer de firmer , etc.; zie Digten.
doorgedanst, ils ont passé par la porte en
dansant. —, b. w. door danfen verflijten, Doordijken , o. w. (ik dijkte door , heb doorgedijkt), aanhouden of voortgaan met dij•
wer, ddchirer ou trouer en dansant. Hij
ken, continuer de fairs des digues.
heeft zijne fchoenen doorgedanst, it a use
ou dechire ses souliers el force de danser, Doordobbelen , o. W. (ik dobbelde door ,heb
doorgedobbeld) , aanhouden of voortgaan
en dansant. De vloer is doorgedanst, le
met dobbelen, continuer de jouer aux
plancher est tout-h-fait use II force de
des; zie Dobbelen.
danser dessus. —, danfende doorbrengen ,
passer 4 danser. Wij hebben den gan- Doordoen , b. w. (ik deed door, heb door
gedaan), voortgaan of aanhouden met sets
fchen nacht doorgedanst, noes avons paste doer, continuer de faire q. ch. • Ik
se toute la nuit 4 danser.
verzocht hem bij herhaling bet te laten ,
Doordauwen , 0 . W. met den onbep. 3. pea.,
maar hij bleef het —, je le priai a dife(het dauwde door, heeft doorgedauwd),
rentes reprises de le laisser, mail it nit
aanhouden met dauwen , als : Het danwt nog
discontinua point. —, door eene opening
la
rosee
continue.
door,
doen, faire passer par (une ouverture.
Doordaveren , o. w. (ik davercle door , heb
Het gat is te naauw, ik kan er het touw
doorgedaverd), aanhouden of voortgaan met
niet —, le trou est crop etroit, je ne
daveren , continuer de trembler, zie Dapain y faire passer la corde ; van hier:
veren.
fig. uitwisfchen, effacer, rayer , buffer.
Doordeelen , o. w. (ik deelde door, heb
Eene rekening op zijn boek —, effacer,
doorgedeeld), aanhouden of voortgaan met
continuer
de
dirayer ou buffer fin comine stir son livre.
deelen, (in de rekenk.,)
Doe dit woord door, effacez cc mot.
riser. —, b. vs. deelende vaneen fcheiden ,
Doordolen , o. w. (ik dooide door , heb door.
partager, diviser.
gedoold), aanhouden of voortgaan met do.
Doordekken , o. w. (ik dekte door , heb door.
len , continuer d'errer,, de se fourvoyer ;
gedekt), aanhouden of voortgaan met dekzie Dolen.
ken , continuer de couvrir (une maisen,
etc.). Ofschoon het regende dat het goot , Doordommelen , o. w. (ik dommelde door,
heb doorgedommeld), aanhouden of voort.
de dekker bleef —, quoiqu'il plat 4 vergaan met dommelen, (van bijen ,) contise, le couvreur continua son travail.
nuer de bourdonner , (van menfchen,) conDoordelven, o. w. (ik dolf door, heb doortinuer de sommeiller.
gedolven) , aanhouden of voortgaan met delDoordonderen,
o. w. met den onbep. 3,,
continuer
de
creuser,
de
beeher.
yen,
perf. (het donderde door, heeft doorge..
Doordenken , o. w. (ik dacht door, heb door.
donderd), aanhouden of voortgaan met dongedacht), aanhouden of voortgaan met denderen, continuer de tonner.
ken , continuer de penser, de mediter;
van hier: —, b. w. (ik doordacht en dacht Doordooijen, o. w. met den onbep. ,3. perf.
(het dooide door , heeft doorgedooid) ,
door, ik heb doordacht en doorgedacht),
continuer de degeler. Het zal niet —,
riipelijk overdenken , miditer, digerer,
le degel ne continuera pas. —, met bep,
reflechir milrement sur q. ch.; fig. Ik heb
perfoonsaanduiding , (met Zija ,) geheel
doze zaak nog niet hehoorlijk doorgedacht of
dooijen , se degeler entierement. Het ija
doordacht, je n'ai pas encore bien midiis te dik , het zal zoo fpoedig niet —, la
ti cette affairs. Een diep doordacht plan,
sin plan profondement miditi. Er zijn glace est crop epaisse, elle ne se digslera pas si tdt.
fchoone zaken in dat boek, maar zij zijn
niet wel doordacht, it y a de belles cho- Doordoopen, o. w. (ik doopte 'door, heb,
doorgedoopt), aanhouden of voortgaan met
ses dans ce livre, mail elles ne sont pas
doopen, continuer de baptiser.
bien digerees, elles sont mal digerees.
Doordeunen, o. w. (ik deunde door, heb Doordoppen , o. w. (ik dopte door, heb
doorgedopt), aanhouden of ,voortgaan met
doorgedeund), aanhouden of voortgaan met
doppen, continuer d'ecosser (des fives,
deunen, continuer de chanter ; zie lieuetc.) zie Doppen. —, fpoed maken met dop.
nen.
pen , ecosser vice.
Doordichten , o. vs. (ik dichtte door , heb
doorgedicht) , aanhouden of voortgaan met Doordorfchen , o. w. (ik dorschte door, heb
doorgedorscht) , aanhouden of voortgaan nie
dichten , continuer de faire des vers. Hij
dorfchen, continuer de battre le bli. `—,
floort zich aan geene recenfenten , hij dacht
met fpoed dorfchen , se depicher (en parmaar door, it ne se soucie pas des critilent de q. q. qui bat le ble). Indiep gij
ques , it continue toujours de faire des
niet beter doordorschr, krijgt gij van dug
vers.
niet gedaan , si vous ne vous depichez pa,„
Doordien, voegw. naardien, dewijl , comme,
vous
n'aurez pas fini aujourd'hui, —,
parce que; zie Naardien.
b. w. dorfchende verflijten, user A force
Doordienen , o. w. (ik diende door, heb
de battre du ble dessus. De deel is door•
doorgediend) , aanhouden met dienen, congedorscht, faire est tout-A-fait uses. —,
tinuer de servir,, rester en service, Hij
dorfchende wonden , ais: Ik heb mijne banheefts nu eenen hoogeren rang dan ik , dewijl
den doorgedorscht , je me suis icorche ea
hij doorgediend heeft , terwijl ik bij het
blessi les mains 4 force de bawl; Of
begin der omwenteling mijn ontflag heb
gevraagd, it est maintenant mon sups-

grange.

rieur parce qu'il est rests en service , Doordouwen, o. w. (ik douwde door, heb
doorgedouwd) , aanhouden of voortgaan met
tandis que Pal demands ma demission au
douwen , continuer de pousser:. —, met
commencement de la revolution.
fpoed
douwen, powsgr avec liqueur, aDoordieven ,o. w. (ik diefde door , heb door-
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yet viten*, *vie -forte, Gij mon hetes
fact pousser avec plot de ,vigueur.
,b. w. door eene opening douwen, pow:sr d :ravers (au travers de) quelque
ouverture..-, douwende breken,cassor en
poussant ; zie Douwen.
Doordraaijen, o. w. (ik draaide door, heb
doorgedraaid), aanhouden of voortgaan met
draaijen, continuer de tourner ; zie Draaijen. , 'b. w. draaijende breken, casser
en tournant , en‘tordatst. 'Indien gij zoo
voortgaat , zult gij den ilok si vous
tournez de la sorts ,vout casserez le b4.
ton. -, door eene opening draaijen, tearoar par (sine ouverture); fig. •Hij zal er
, it se tirera bten d'affaire.
zich wel
draaijende wooden , als: Ilc heb mijne
vingers doorgedraaid , je me sues icorche
Cu blessi los doigts a force do tourner,
da tordre.
Doordragen, b. en o. w. (ik droeg door,
heb doorgedragen) , aanhouden of voortgaan 'met dragen , continuer de porter. -,
dragende vericheuren of vcrflijten , user ou
dichirer A forte de porter. -, dragende
heeft zich den rug doorwooden , als
s'est ecorchd le dos a force
gedragen,
de poser.
Doordralen 0. w. (11c draakte door, heb doorgedraald), aanhouden of voortgaan met dra.
]en, continuer de tarder,, de lambiner.
Doordraven ., o. w. (ik draafde door , heb
doorgedraafd), aanhouden ofvoortgaan met
draven, continuer de trotter. -, fuel drawn , trotter fort ;.fig. met lets aanhouden
of voortgaan , als : Wanneer hij op zijn
paardje is, (aan den gang is,) draaft hij
door, quand ii est en train de parler,
(quand ii est cur son bien.dire,)
ne discontinue pas. Hij begint door te
draven , it pousse hij draaft
maar door, (touch niet op met fpreken ,)il
no deparle point. 0. w. (met Zijn ,)
door eene opening draven , trotter par (la
parse, etc.) —, b. w. dravende eene ope.
ning in sets maken of verflijten , user en
trottant. Hij heeft de brub doorgedraafd,
it a use ou :roue le pont par son trot,
en trottant dessus. -, door draven wonden , gem. alt: Hij heeft zijn achterfte
doorgedraafd, it s'est ecorche le cal en
trottant et: d force de trotter.
Doordreigen, o. (ik dreigde door, heb
doorgedreigd), aanhouden of voortgaan met
dreigen, continuer de menacer.
Doordrentelbn, o. w. (ik drentelde-door, heb
doorgedrenteld), aanhouden of voortgaan
met drentelen, continuer de lambiner,
etc.; zie Drentelen. -, (met Zijn,) door
lets been drentelen, als: Hij drentelt den
ganfchen dag da flad door, ii passe le
temps d courir par la vine.
Doordreunen o. W. (ik dreunde 'door , heb
doorgedreund), aanhouden of voortgaan met
tireunen, continuer de .0ebranler, etc.;
zie Dreunen. -, b. w. door en door dreu•
nen, als Het flaan van den field dreunt
het geheele hula door , les coups du forgeran se font sentir par touts la
font ibranler route la maieon.
Doordribbelen, o. w. (ik dribbelde door,'
heb doorgedribbeld), aanhouden of voort.
gaan met dribbelen ,continuer de sautiller ; zie Dribbelen.
, (met Zljn ,) door
lets been dribbelen, aLs: Zij driboelt bet
hula door, ells va par la maison d petits pat.
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Doordrijven , o. w. (ik dreef door, beb door■
gedreven), aanhouden of voortgaan met
tirijven , continuer de 'saner, de flotter;
zie Drijven. - , (met Zijn ,) door eene opening drijven, passer quelque part (en
ilottant,) ala : Weleer plagt bet water
bier door te drijven, autrefois rea p passa par ici. (zeew.) chasser sur les
ancres. —, b. w. door eene opening drijven , moner ou pousser par (quelque onverture). Het vee mag de Clad niet doorgedreven worden , it n'est pas permis,
est defendu de opener le betail par la
'vine; ,fig. doorzetren , pousser; pousser
A bout. Hij last niets onbeproefd , om de
zaak door te drijven, -il met en jeu tout
let ressorts possible: pour faire reussir
cat te affairs.
Doordrijver, In. fig. telui.qui pousse el. ch.
bout ,homme opinichre-eu entete.
Doordrillen ,o.w. (ik drilde door, heb doorgedtild), aanhouden of voortgaan met drillen, continuer de tourner , ors rond; zie
Drillen. -, b. w. een gat in lets drillen,
faire an trou avec un fore:.
Doordringbaar, zie Doordringelijk.
Doordringbaarheid , zie Doordringelijkheid.
Doordringelijk, b. n. hetgene men kan door.
dringen, penetrable, qu'on past pinesrer, (in de natuurk.)perrniable.
Doordringelijkheid, yr. penetrabilia, (in de
natuurk.)permiabilite. De - van het glas
voor de lichtitralen , la permeabilia du
verge aux rayons du soleil.
Doordringen , o. w. (ik . drong door, heb doorgedrongen), aanhouden of voortgaan met
dringen , continuer de presser. -, clerk
dringen ,presser fort oft avec vigueur. -,
(met Zijn ,) se faire jour au travers de,
percer, penetrer. Hij is door den vijaud
,doorgettrongen, it s'est fait passage au
travers .cles ex:semis. De flag is tot op
bet been doorgedrongen, le coup a pitatie jusqu'h l'os. De regen is tot op de
huid doorgedrongen, la pluie a pert°, mon
habit. De menigte -, percer la foule;
fig. Zijne item is te zij kan niet -,
sa vein est trop foible , elle -ne ,peut per.
cer ; fig. De waarheid zal eindelijk , la
viria percera enfin. -, b. w. dringend
breken, presser jusqu'A fairs casser,juspercer. Op die wijze zult gij de
deur - ,si von: pressez de la sorte , vous
casserez la parte. Eene zaak zie
Doordrijven. -, b. w. (ik doordrong, heb
doordrongen), door en. door dringen, .meest
enkel in de beide deelw., als : Van vreugde doordrongen ,penitre,e, de joie; zie
ook Doordringend.
Doordringend, (tegenw. deelw. zie Doordrin.
gen,), -, b. n. dat door ones heendringt ,
pinetratif, L y e, penetrant, e. Er is
niets doordringender, dan het kwik , it n'y
a rien de plus penetrant que le mercure.
Eene doordringende eigenfchap , tine qualite penetrative; fig. fijn , fcherp, fchrander,, fcherpziende , fcherpzinnig ,pereant ,e,
spenetrant ,e, subtil, e. Eene doordringende item , sine voix perpante. Een
veritand , un esprit penetrant ,perpant,
Eene doordringende koude , on
froid penetrant, perpant, dpre..
Doordringendheid., yr. doordringende kracht ,
penetration; fig. — van veritand
d'esprit , perspicacia , penetration.
w. (ik dronk door , heb
Doordrinken ,
door-
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doorgedronken) , aanhouden of voortgaan Doorebben , o. w. met den onbep. , 3. perf.
(het ebde door, beeft doorgeeed), aanhoumet drinken, continuer de boire.
den of voortgaan met ebben, als : Het ebt
en
verl.iDoordringen.
D,
verl.
t. zoor.
oordrong,
nog door , la mares dure encore.
Doordrongen , verl. deelw. van Doordringen.
Doordroog, b. n. geheel droog , tout-a fait Dooreen , bijw. het eerie door het andere,
door elkander,, in het honderd, pole-mile,
sec ,e che
s.
Doordroomen , o. w. (ik droomde door, heb
confusdment , en confusion, en desordre;
doorgedroomd) , aanhouden of voortgaan
fig. zonder cenige filifting, sans aucun
choix. —,'ondereen , door malkander, enmet droomen , continuer de rber , de
semble. —, door malkander, het eerie meer
songer. Ik fliep weder in en droomde door,
bet andere minder, Pun portant l'autre.
je me rendormis et continual de reeer.
droppelde door, Dooreengeworpen , verl. deelw: van DooreenDoordroppelen, o. w.
werpen.
heb doorgedroppeld), aanhouden of voort•
gaan met droppelen , continuer de dOgont- Dooreengooijen, b. w. (ik gooide elooreen ,
hub dooreengegooid), door elkander gooigoutte.
ter , de tomber goutte
jet' of werpen,leter ensemble, brouiller.
Doordruipen , o. w. (ik droop door , heb
Zij gooijen alles dooreen, ils fettenttout
doorgedropen) aanhouden of voortgaan met
ensemble.
druipen , continuer de tomber goutte a
goutte. —, door eerie opening laten drui- Dooreenhaspelen , b. w. (ik haspelde dooreen,
heb dooreengehaspeld), fig. verward fprepen , als : Het druipt bier door, it tombs
ken of voorciragen , confondre , traitor
der gouttes d'eau ici.—, (met Zien ,) der sans aucun ordre.
goutter on router par quelque ouverture ; fig. flil heengaan, s'en alter a la sour- Dooreenkneden , b. w. (ik kneedde dooreen,
heb dooreengekneed), door elkander knee
dine on sans dire adieu, sans dire lien.
den , pdtrir ensemble.
Doordrukken , o. w. (ik drukte door , heb
doorgedrukt), aanhouden of voortgaan met Dooreentnengen , b. w. (ik mengde dooreen,
continuer
de
presser,
d'impriheb dooreengemengd) , door elkanderen
drukken,
fpoed maken met
mengen , =per ensemble.
rner ; zie Drukken.
drukken, se depdcher (en, parlant de q. Dooreenwerken , b. w. ( ik werkte dooreen,
heb dooreengewerkt), door elkinderen were
q. qui presse , imprime, etc.) — 7 (met
ken, travaz ller ensemble.— , (bij pottebakZijr ,) van papier , dat , gedrukt wordende,
kers,,) voquer.
de letters aan de andere zijde vertoont ,
als: Dat papier drukt door , ce papier lair- Dooreenwerpen , b. w. (He wierp of worp
dooreen,
heb dooreengeworpen) zie Doorse voir l'impression a l'autre case, pereengooilen.
ce en imprimant. — 7 b. w. door lets been
heb doordrukken, faire passer en pressant. Ci. Dooreggen, o. w. (ik egde door,
.
ge4gd) , aanhouden of voortgaan met eggen,
exprimer du ins de citron. —,
troenfap
continuer de herser.
fpoed maken met
door drukken wonden , blesser,fouler (an
eggen , se dipIcher de herser, herser vicheval en le n;ontant).
te. —, b. w. door en door of behoorlijk
Doordrukk ng, yr action de continuer de
eggen,
herser bien ou suffisamment.
zie
Doordrukken.
d
rukk
D
oor
en
presser, etc.;
Doordruppel,n, o. w. (ik druppelde door, Doorenten , o. w. (ik entte door, heb door..
goons), aanhouden of voortgaan met eaten,
be le doorgedruppeld) , zie Doordruipen.
continuer d'enter,, de greffer.
Doorduike en, o. w. (ik duikelde door , heb
cloorgeduikeld), aanhouden of voortgaan met Doereten , o. w. (ik at door, heb doorgegee
ten), aanhouden of voortgaan met eten,
duikelen , continuer de culbuter.
continuer de manger. —,
w. zie het in
Doorduren o. w. (ik de u rde door, heb door
dezen
zin meer gebruikelejke Doorvreten.
durer.
geduerd), Buren, aanhouden,
Doordurven o. w. (ik durfde of dorst door , Dooretteren , o. w. (ik etto;de door , heb
doorgeetterd), aanhouden of voortgaan met
heb doorgedurfd o7 doorgedorst) eigenetteren , continuer de suppurer. —, b. w.
lijk met uitlating van een ander werkw.,
doordringen , van etter fprekende , als : De
ale: 1k durf er Diet door (gaan , loopen ,
wonde heefc bet verband doorge•etterd , le
enz.) je n'ose pas passer. ,
pus de la plaie a perce le bandage.
W. (ik dutte door, heb doorDoordutten ,
gedut) , aanhouden of voortgaan met dot- Doorezelen, o. w. (ik ezelde door , heb doorgeezeld), aanhouden of voortgaan met ezee
ten , continuer de sommeiller,
len , d. hard werken, continuer de tra,
Doorduwen, o. en b. w. (ik duwde door ,
vailler comme un chien.
hee doorgeduwcI) , zie . Doordouwen,
Doordwalen , o. w. (ik dwaaide door, heb Doorfeilen', o. en b. w. (ik feilde door , heb
doorgefeitc1), zie Doo,dweilene
doorgedwaa i d ) , aanhouden o,f vourgaan
met dwalen, continuer d'errer; zie Dwa. Ooorfeppen , o. w. (ik fepte door, heb door.
gefept),
aanhouden of voortgaan met fop.
len. — , (met Zijn ,) dwalend door lets
pen, continuer de trinquer, etc.; zie
gaan, passer en errant.
Feppen.
Doordweilen, o. w. (iii dweilde door, heb
doorgedweild), aanhouden of voortgaan met Doorfleemen , o. w. (ik fleemde door, heb
doorgefleemd), aanhouden of voortgaan met
dweilen , continuer d'essuyer un planfleemen, continuer de flatter, etc.; zie
cher ; zie Dweilen. —, fpoed maken met
Fleemen.
Indien de meid niet beter
dweilen, ale
flikkerde door , heb
Doorflikkeren,
o.
si
doordweilt , zal zij flier gedaan krijgen ,
doorgeflikkerd) , aanhoudeg of voortgaan
la servants ne se depdche pas , elle nefini
metilikkeren , continuer d'etinceler ,etc.;
ra pas (d'essuyer le plancher) —, b. w.
zie Flikkeren.
dweilende verflijten
als
Een' vloer
Ooorflonkeren, o. w. (ik flonkerde door , heb
user un plancher a force d'essuyer.
doorgeflonkerd) , aanhouden of voortgaan
Doordwingen , o. w. (ik dwong door, heb
met, flankeren , continuer de briller,etc.;
doorgedwongen) , aanhouden of voortgaan
zie
Flonkeren.
met dwingen, conuntser de forcer, etc.;
doors heb
(1k
Dooriluimed, o.
zie Dwingen.
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doorgefinimd), aanhouden of voortgaan met
fiuimen , continuer ds cracher do ha pi.
'cite.
Doorfluisteren , o. W. (ik fluisterde door, heb
doorgefluisterd), aanhouden of voortgaan
met fluisteren, continuer de chuchoter.
Doorfluiten , o. w. (ik foot door , heb door.
gefloten), aanhouden of voortgaan met fluff.
ten, continuer de siffler, ou de jouer de
la fldte, —, b. w. van bet begin tot het
elude fluiten, (d. 1. eene aria, enz. op de
fluit fpelen ,) als : Ik heb die aria doorgefloten , j'ai joule tout cot air tier la flute.
Doorfniezen , o. w. (ik fniesde door, heb
doorgefniesd), aanhouden of voortgaan met
fniezen , continuer d'eternuer.
Doorfokken, o. w. (ik fokte door , heb door.
gefokt), aanhouden of voortgaan met fok.
ken , continuer d'elever,, etc.; zie Foka
ken.
Doorfonkelen , o. W. (ik fonkelde door, heb
doorgefonkeld) , aanhouden of voortgaan met
.fonkelen, continuer de briller, d'itinceler.
Doorgaan , o. w. (ik ging door , heb doorgegaan) , aanhouden met gaan , continuer
de marcher, continuer sa marche. —,
clerk of wet gaan , als: Gij moot beter —,
il fact redoubter ou hdter vet pas , il
fact alter plus vice. —, zich van het eene einde tot bet andere uitftrekken, els:
Dit huffs gaat door , (komt in de andere
ftraat nit,) cette maison perce dans deux
rues ,perce d'une rue a Pautre. Een flute
hout, dat van de eene tot de andere zijde
doorgaat, tine place de Bois qui traverse
d'un cite el l'autre. Doorgaande zuilen,
des eolonnes passantes. Een doorgaande
Iluitfteen, use clef passante. Deze rivier
heeft weleer *doorgegaan tot Z., cette ri.
vihre passa autrefois jusqu'd Z. De
fpleet gaat niet door, la fente no passe
pas, n'est quo superficielle; fig. Met
doorgaande regels, (zonder met nieuwe regels te beginnen ,) sans alinda. —, (met
Zijn ,) door eene plaats gaan , passer par.
Wij kunnen daar nice —, nous ne pouvons
pas passer par la. Zij gingen de clad
door, i/s passoient par la ville. De ri.
vier is nice diep, men kan er gemakkelijk
—, la rivi hre n'est pas profonde, on
pent la passer aisdment a gut. —, fill
weggaan , s'esquiver, s'eclipser. Zij is
met hem doorgegaan , (fill met hem weggegaan,) elle a quittd son marl ,(ses parents , etc.) pour suivre un adultere ,
(son amant , etc.) Hij is met die juffer
doorgegaan, il a enlevd cute demoiselle. —, van het eene tot bet andere
einde gaan , percer, pinetrer De kogel is bij den fchouder doorgegaan , la
balk a perce pre: de Pepaule. —, (van
paarden ,) op bol gaan, als: De paarden
werden fchichtig en gingen door, les che.
vaux s'effrayerent et prirent le moss
aux dents; fig. tot fiand komen , passer ,
prendre ; avoir lieu. Dit voorftel is ter
naauwer flood doorgegaan , cette proposition a passe a fleur de corde. Deze mode zal niet —,,cette mode ne prendra pas ,
ne sera pas de mite. —, algemeen van
kracht zijn , als: Die Belling gaat niet
door, cette position n'est pas sans exceptson. —, voortduren, enkel in het tegenw.
deelw., zie Doorgaand. —, (in de ruimfle
beteekenis van gaan , zie Gaan), als; De
wagers ging fuel door, is chariot passa
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(alla) bier; Vito. Dat fchip gaat (er) fuel
door , ce vaisseau est bon voilier. Het gezwel is nog niet doorgegaan, l'abchs n'est
pas encore crIve. —, b. w. van het eene
einde tot het andere gaan, (hoewel in dezen zin beter als o. w. met Zijn aangemerkt ,) passer par. Ik heb de flad door
gegaan , j'ai passer la ville. Laat ons den
tuin —, parsons par le jardin. —, door
elle deelen gaan, als : Ik beb de geheele
flad doorgegaan, j'ai parcouru toute la
ville ; fig. vlugtig doorlezen, parcourir.
1k heb dit bock een weinig doorgegaan,
j'ai parcouru ce livre. —, nazien , onder.
zoeken , examiner. Eene rekening —, ex•
aminer un compte. Een werk oplettend
—, dplucher un ouvrage.—, door gaan
eene opening in iets waken of verflijten ,
user en marchant. De brug is doorge.
gaan , le pont est use a force de marches.
dessus. Hij heeft zijne fchoenen doorgegaan , il a use ses souliers a force de
marcher, il a dechird ses souliers, les
semelles de ses souliers en marchant. —,
door gaan kwetfen, als : 1,Iii heeft zijne
voeten doorgegaan , il s'est blessd les
pieds a force de marcher, en marchant.
Doorgaand , (tegenw. deelw., zie Doorgaan.)
—, b. n. aanhoudend, voortdurend, assi.du , e, continuel , le , continu, e. Eene
doorgaande koorts, une filvre continue.
De doorgaande bas, la basso continue. —,
gewoon, ordinaire. Dit is de doorgaande
prijs , c'est le prix ordinaire.
Doorgaans, bijw. gewoonliik , gemeenlijk , o•
ver het algemeen, ordinairement, pour
Pordinaire , gendralement , commune.
anent. Het is — zoo, il est ainsi en ge,
neral.
Doorgalmen, o. w. (ik galmde door, heb
doorgegalmd), aanhouden of voortgaan met
galmen , continuer de retentir. — , b. w.
met eenen galm doordringen , ook : —, b.
w. (ik doorgalmde., heb doorgalmd) , als :
Eene zaal met lofzangen doorgaimen, faire retentir ou resonnir une salle d'hym.
nes.
Doorgalopperen, o. w. (ik galoppeerde door,
heb doorgegaloppeerd) , aanhouden ofvoort.
gaan met galopperen, continuer de galoper ou d'aller au galop. —, met fpoed
galopperen , galoper vile. —, (met Zijn ,)
door lets been galopperen, passer au galop. Hij is de fled doorgegaloppeerd , il
est passé par /a vine au galop.
Doorgagelen , Doorgaggelen, o. w. (ik ga.
gelde of gaggelde door , heb doorgegageld
of doorgegaggeld), aanhouden of voortgaan
met gagelen of gaggelen , continuer de crier;
zie Gaggelen.
Doorgang , m. het gaan door eene plaats,
passage. De — door de roode zee, le
passage de la mer rouge. De — van Venus door de zon, le passage de Venus sur
le disque du soleil. Er is een fierke —
door deze flail, cette ville est d'un grand
passage. 1k heb den — (het regt om door
te gaan ,) door dezen tuin bedongen , j'ai
stipule le passage par ce jardin. lk verbled u den —, je vous defends le passage. —, plaats, door welke men gaat, passage. De doorgangen bezetten ,garder les
passages. —, wijde opening in een bosch,
enz., troude , f. —, gang of doorloop in
een Buis van bet eene vertrek in het andere, couloir.
Doorgapen , 0. w. (ik gaapte door , he'd doorge.
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gegaapt), aanhouden of voortgaan met ga•
pen , continuer de bailler, etc. , zieGapen.
Doorgastereren , o. w. (ik gastereerde door,
heb doorgegastereerd), aanhouden of voortgaan met "gastereren , continuer de faire
bonne clihre.
Doorgebeden, verl. deelw. van Doorbicien.
Doorgebeten, deelw. van Doorbijten.
Doorgebleven , verl. deelw. van Doorblijvcn.
Doorgeboden , verl. deelw. van Doorbieden.
Doorgebogen , verl. deelw. van Door!nrigen.
Doorgebonden, verl. deelw. van Doorbinden.
Doorgeboord , verl. deelw. van Door p oren en
Doorboorden.
Doorgeborften, verl. deelw. van Doorberften.
Doorgebragt, verl. deelw. van Doorbrengen.
Doorgebroken , verl. deelw. van Doorbreken.
Doorgedaan , verl. deelw. van Doordoen.
Doorgedacht, verl. deelw. van Doordenken.
Doorgedoiven, verl. deelw. van Doordelven.
Doorgedorst, verl. deelw. van Doordurven.
Doorgedrongen, verl. deelw. van Doordringen.
deelw. van Doordruipen.
Doorgedropen,
Doorgedwongen, verl. deelw. van Doordwin•
gen.
Doorgeefelen , o. (ik geefelde door , heb
doorgegeefeld) , aanhouden of voortgaan
met geefelen , continuer de fustiger; zie
Geefelen. Ofschoon de ben! bevel ontving
op te.houden , geefelde hij door , quoique
le bourreau ref. & ordre de cesser,i1 coninuoit de fustiger..—, b. w. geefelende
wonden, dichirer ou scorcher en fusti.
geant. De ben! geefelde hem den rug door,
le bourreau lui dichira le dos en le fus.
tigeant.
Doorgeeuwen , o. w. (ik geeuwde door , heb
doorgegeeuwd), aanhouden of voortgaan met
geeuwen , continuer de bailler.
Doorgefloten, verl. deelw. van Doorfluiten.
Doorgegeten, verl. deelw. van -Dooreten.
Doorgeglommen, verl. deelw. van Doorglimmen.
Doorgegoten, verl. deelw. van Doorgieten.
Doorgegrenen , verl. deelw. van Doorgrijnen.
Doorgegrepen , \Teri. deelw. van Doorgrijpen.
Doorgeheven, verl. deelw. van Doorheffen.
Doorgehefehen , verl. deelw. van Doorhijfchen.
Doorgegleden verl. deelw. van Doorglijden.
Doorgeholpen, verl. deelw. van Doorhelpen.
(ik geide door , heb doorDoorgeijen , o.
gegeid) , (fcheepsw.) continuer de car.
guer , (les voiles.)
Doorgekeken, verl. deelw. van Doorkijken.
Doorgekeven, verL deelw. van Doorkijven.
Doorgekken , o. w. (ik gekte door, heb doorgegekt), aanhouden of voortgaan met gekken, continuer de railler.
Doorgeklommen, verL deelw. van Doorklimmen.
Doorgeklonken , y en!. deelw. van Doorklinken.
Doorgeknepen, vett deelw. van Doorknijpen.
Doorgekocht, verl. deelw. van Doorkoopen.
Doorgekonnen , veil. deelw. van Doorkunnen.
Doorgekorven, verl. deelw. van Doorkerven.
Doorgekregen , verl. deelw. van Doorkrijgen.
Doorgekreten , verl. deelw. van Doorkrijten.
Doorgekroden , verl. deelw. van Doorkruijen.
Doorgekrompen verl. deelw. van Doorkrimpen.
Doorgekrooijen ,vefi.cleelw. van Doorkruijen.
Doorgekropen , verl. deelw. van Doorkruipen.
Doorgeleerd , b. n. door en door geleerd
fort savant , e, tris-savant, , consomme, e, de science.
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Doorgelegen , verl. deelw. van Doorleggen.
Doorgeleid,
deelw. van Doorleiden en
Doorleggen.
Doorgelogen , verl. deelw. van Doorliegen:
Doorgenepen , verl. deelw. van Doornijpen.
Doorgeplozen , verl. deelw. van Doorpluizen.
Doorgereten, verl. deelw. van Doorrijten.
Doorgereven, verl. deelw. van Doorrijven.
Doorgefchenen, verl. deelw. van Doorfchij•
nen.
Doorgefeheten, verL deelw. van Doorfchij•
ten.
Doorgefchonken , verl. deelw. van Door.
fchenken.
Doorgefchoren, verl. deelw. van Doorfcheren.
Doorgefchoten , verl. deelw. van Doorfchieten.
Doorgefchoven, verl. deelw. van Doorfchui.
yen.
Doorgefchreven, verl. deelw. van Doorfchrij•
yen.
Doorgeflagen , verl. deelw. van Doorilaan.
Doorgeflepen , verl. deelw. vau Doorflijpen.
Doorgefleten , verl. deelw. van Doorfliiten.
Doorgeflopen , verl. deelw. van Doorfluipen.
Doorgefmeten , verl. deelw. van Doorfmijten.
Doorgefmolten, verl. deelw. van Doorfinelten.
Doorgefneden, verl. deelw. van Doorfnijden.
Doorgefnoven , verl. deelw. van Doorfnuiven.
Doorgefpleten , verl. deelw. van Doorfplijten.
Doorgefpogen , verl. deelw. van Dooripugen.
Doorgefponnen , yeti. deelw. van Doorfpin.
nen.
Doorgefpoten, verl. deelw. van Doorfpuiten.
Doorgefproken, verI. deelw. van Doorfpreken.
Doorgefprongen, verl. deelw. van Doorfprin.
gen.
Doorgeftegen, verl. deelw. van Doorftilgen.
Doorgefleven , verl. deelw. van Doorttijven.
Doorgesten, o. w. (ik gestte door, heb doorgegest), aanhouden of voortgaan met ges.
ten , continuer de fermenter. fterk pa*
ten, fermenter Bien.
Doorgeftoken, verl. deelw. van Doorfieken.
Doorgeffolen, verl. deelw. van Doorftelen.
Doorgefp onnen , verL deelw. van Doorftinken.
Doorgefnoven, \Teri. deelw. van Doorftuiven.
Doorgeftreken, verl. deelw. van Doorftrijken.
Doorgetegen, vet!. deelw. van Doortijgen.
Doorgetrokken, verl. deelw. van Doortrek•
ken.
Doorgeven, (ik gaf door, heb doorgegeven), aanhouden of voortgaan met geven,
(inzonderh. in het kaartfpel,) continuer da
faire ou de dinner. Wanneer er gepast
words, moet gij , guand on passe ,
Taut continuer de donner (de faire).
Moet ik —7 est-ce que je doss continuer
de donner (de faire) ? —, b. w. door eene opening geven, passer par (guelgue ouverture). Wilt gij mij bet bock wel eens
— ? (door het venfter,) voulez vows Bien
avoir la complaisance de me passer ce
liere (par la fen'itre)?
Doorgevlochten, verb deelw. van Doorvlechten.
Doorgevlogen, vet!. deelw. van Doorvliegen.
Doorgevlaten, verl. deelw. van Doorvlieten.
Doorgevroren en Doorgevrozen verl. deelw.
van Doorvriezen.
Doorgeweest verl. deelw. van Doorzijn.
Doorgeweken , verl. deelw. van Doorwijken.
Doorgewezen , verl. deelw. van Doorwijzen.
Doorgewogen, verl. deelw. van Doorwe.
gen.
Door
Q3
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Doorgewonden , verl. deelw. van Doorwinden. i b. w.) rougir,, (van Gloeijen, o. w.) d'iDoorgewonnen, verl. deelw. van Doorwinnen. j tre rouge.
Doorgeworven , verl. deelw. van Doorwerven.1 Doorgoed , b. n. door en door goed , tresDoorgewreven , verl. deelw. van Doorwrijven.I bon , ne.
Doorgewrongen , verl. deelw. van Doorwrin-' Doorgommen ,
w. (ik gomde door , heb
gen.
doorgegomd), aanhouden of voortgaan met
gommen , continuer de gornmer.
Doorgezegen , verl. deelw. van Doorzijgen.
Doorgezeten , verl. deelw. van Poorzitten.
Doorgonzen , o. w. (ik gonsde door, heb
Doorgezoche, veri. deelw van Doorzoeken,
doorgegonsd) aanhouden of voortgaan met
Doorgezogen, verl. deelw. van Doorzuigen.
gonzen , continuer de bourdonner,, etc.;
oorgezonden,
verl.
deelw.
van
Deorzenden.
zie Gonzen.
D
Doorgezongen , verl. deelw. van Doorzingen. Docrgonchelen o. w. (ik goochelde door,
Doorgezonken, veil. deelw. van Doorzinken.
heb doorgegoocheld) , aanhouden of voort.
Doorgezopen, verl. deelw. van Doorzuipen.
gaan met goochelen , continuer de jouer
Doorgezwegen, verl. deelw. van Doorzwijgen.
des gobelets. —,
w. door jets goocbe•
Doo/gezwolgen , verl. deelw. van Doorzwellen, faire passer ou passer par (quelque
gen.
ouverture) par des jeux de passe-passe.
Doorgezwollen, verl. deelw. van Doorzwel. Doorgooijen, o. w. (ik gooide door, heb
len,
doorgegooid), aanhouden of voortgaan met
Doorgezwommen , verl, deelw. van Doorzwemgooijen , continuer de jeter. —, met fpoed
men.
gooijen , als
Gij moet beter
faut
Doorgezworen , verl. deelw. van Doorzweren. jeter plus vite. —, b. w. door eene opeboorgezworven, verl. deelw. van Dobrzwerp ing gooijen, jeter par, au travers de
ven.
gooijende bre(quelque ouverture).
Doorgiegagen , o. w. (ik giegaagde door, heb
ken , catser en fetant. Op die wijze zult
doorgegiegaagd), zie Doorbalken.
gij de glazen
si vous jetez de la sorte
Doorgieten, o. w (ik goot door, heb doorvous casserez les vitro..
gegoten), aanhouden of voortgaan met gie. Doorgorgelen, o. w. (ik gorgelde door, heb
ten , continuer de verser , d'arroser ; zie
doorgegorgeld) , aanhouden of voortgaan
Gieten. —, met fpoed gieten , verser ou
met gorgelen , continuer de gargariser.
arroser vite ,se depicher de verser,d'ar—, b. w. door gorgelen eene opening in
roser, etc. —, b. w. door eene opening
Een gezwel
lets maken, als
, faire
gieren , verser, etc. par. Gij .moet bet
crever un abces en se gargarisant. —,
water het vender —, it faut jeter !'eau
gorgelende door jets brengen , als
Hij
par la fenetre.—,( door eene vergiettest,
heeft het drankje doorgegorgeld , it a ava- enz.) Laren loopen , passer , faire couler
le la potion en se gargarisant.
(par vise passoire, etc.).
Doorgraauwen , o. w. (ik graauwde door, heb
Doorgieting , vr. versement continue!,
doorgegraauwd) , aanhouden of voortgaan
—, action de faire passer par une pasmet graauwen, continuer de gronder, de
soire, etc.
rudoyer, etc.; zie Graauwen.
Doorgijbelen, o. w. (ik gijbelde door, heb Doorgraven, o. w. (1k groef door, het doorgegraven) , aanhouden of voortgaan met gra.
doorgegijbeld) aanhouden of voortgaan met
gijbelen, continuer de ricaner.
yen , continuer de becher, de creuser,
Doorgieten, o. w. (ik gilde door, heb doorde fouir.
fpoed waken met graven ,
gegild), aanhouden of voortgaan met gilbecher, etc. avec vitesse. —, b. w. door
len, continuer de pousser des cris perjets been graven , percer en creusant ,
cants.
creuser un fosse pour separer. Zii heb.
DoorgCnniken , o. w, (ik ginnikte door, heb
ben den dijs doorgegraven , ils one fait un
doorgeginnikt), zie Doorgrinniken.
trou dans la digue, ils one coupe la diDoorgisten , 0. w. (ik gistte door, heb doorgue. Ztj badden den berg doorgegraven,
gegist), zie Doorgesten.
avoient perce la montagne; ils s'etoient
Doorgianzen
w. ik glansde door, heb
fait un passaged travers la montagne.
doorgeglansd) , aanhouden of voorgaan met
—, b. w. (ik doorgroef, heb doorgraven),
glanzen , continuer de lustrer ; zie Glandoor en door graven , becher de part en
zen. —, met fpoed glanzen , se depecher
part , becher par tout.
(parlant de q. q. qui lustre , etc.).
D ,orgraving , vr. action de continuer de biDoorgliiden , o w. (1k gleed door , heb doorcher, etc. —, action de percer avec la
gegieden) aanhouden of voortgaan met glijbeche.
den, continuer de glisser. —, b. w. (met Doorgraveren , o. w. (ik graveerde door , heb
Zijn,) door lets glijden , glisser par (queldoorgegraveerci), aanhouden of voortgaan
quo ouverture). — b, w. door glijden esmet graveren, continuer de graver. —,
ne opening in lets maken , of ,erflilten , als :
fpoed maken met graveren,
: lndien de
Hij heeft zi,ne ktompen doorgegleden, it
man niet beter doorgraveert, zal hij de
a use ses sabots a force de glisser.
plaat niet op den bepaalden tijd of hebben,
Doorglimmen, o. w. (ik glom door, heb
si le graveur ne travaille pas avec plus
doorgeglomnaen), aanhouden of voortgaan
de vitesse, it ne finira pas le; planche
met glimmen , continuer de reluire ; zie
au temps fixe. —, b. w. door lets been gra.
Glimmen.
veren , als ; Deze plaat is veel to dun , zij
Doorglinfteren , o.
(ik glinfterde door ,
is doorgegraveerd , cette planche est trop
heb doorgeglinflerd), aanhouden of voort.
mince, le graveur l'a percee.
gaan met glintieren , continuer de relui. Doorgrazen , o. w. (ik graas.de door , heb
re ; zie Glinfteren.
doorgegraasd), aanhouden of voortgaan met
Doorglippen , o. w. (ik glipte door, heb
grazes , continuer de paitre. Eenige koeidoorgeglipt), door eene opening glippen ,
jen verfchrikten , andere graasden door,
glisser par,
quelques vaches s'epouvanterent , let au.
Doorgloeijen, o.
(ik gloeide door , heb
tres continuarent de paitre.
doorgegloeid), continuer de (van gloeijen, Doorgrieven , b. w. (ik doorgriefde,dohoerba
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cloorgriefc1), door en door grieven , percer
le coeur a q. q. De dood zijner vrouw
doorgriefde hem , la wort de sa femme lai
perca le coeur,, le navra de douleur.
Doorgrijnen , b. w. (ik grijnde of green
door, heb doorgegrijnd of doorgegrenen) ,
aanhouden of voortgaan met grijnen, continuer de crier.
Doorgrijpen ,. o. w. (ik greep door, heb
doorgegrepen), fig. zie Doorcasten. —, b.
w. door grijpen (d. i. aangrijpen) verflij.
ten , user 4 force de manias.,
Doorgrinniken , o. w. (ik grinnikte door ,
heb doorgegrinnikt) , aanhouden of voort.
gaan met griuniken, continuer de hennir,,
(fig.) de rire sous cape.
Doorgroeijen, o. w. fik groeide door, heb
doorgegroeld), aanhouden of voortgaan met
groeijen, continuer de croltre. —, fuel
groeijen , ale: Hij moet beter
— , zal
hij zoo groot worden, als zijn vader, i/
dolt croltre mieux, s'il deviendra aussi
grand que son pere. —, (met Zijn,) door
gene opening groeijen, croltre ou pousser
ses branches a travers (quelque ouverture). De kamperfoelie is het vender doorgegroeid, /a chivre.fauille a poussi set
branches a travers la fenetre. —, (ik
doorgroeide, ben doorgroeid), zie Doorwasfeit.
Doorgroeten , o. en b. w. (ik groette door,
heb doorgegroec), aanhouden of voortgaan
met groeten, continuer de saluer.
Doorgrommen. o. w. (ik grotnde door, heb
doorgegromd) , aanhouden of voortgaan met
grommen , continuer de grander.
Doorgronden ,0.b. w. (ik doorgroudde, heb
doorgrond), apt: grond van lets onderzoeken , grondig Wren kennen , approfondir,
pinitrer. Men zal dit geheim nooit-- , on
n'approfondira jamais ce mystire. Het
is niet ligt te —, it n'est pas aise a dimiler, d'en saisir le seas ; fig. uitvorfchen,
sender.
Doorgronder, m. scrutateur.
Doorgronding , yr. action d'approfondir,
de pinitrer q. ch., penetration, f. up.
prefondissement. In.
Doorgudfen , o. w. (1k gudste door, heb
doorgegudst), aanhouden of voortgaan met
gudfen , continuer de travailler ayec u.
ne gouge. —, (met Zijn,) door eene ope•
ning gudfen , (d. i. tappelings vloeijen,)
couler a gros bouillons par ou a travers
q. ouverture.
Doorhaal(Ier, yr. vrouw , die (Zinnen inn
blaauwfelwater, elle.) doorhaalt, femme qui
passe du hinge par l'empois.
Doorhageleb , o. w. met den onbep. 3. perf.
(bet hagelde door, heeft doorgehageld),
aanhouden of voortgaan met hagelen, continuer de griler. —, door eene opening
bagelen, als: Het hagelt op zolder door,
it tombe do la grele sur le grenier. Het
veniter is open, het zal er —, la fend.
tre est ou yerte , la gréle tombera dans
la chambre.
Doorhakken, o. w. (ik, hakte
door.
,hebdoorgehakt), aanhouden of voortgaan met flake
ken, continuer de hacker , de couper,
etc.; zie Hakken. —, fpoed maken met hakken, couper , etc. avec vitesse. —, b. w.
door hakken van een fcheiden, couper ou
trancher en deux ; fig. Den knoop —,
trancher le noeud. —, door. hakken eene
opening in lets maken, percer a coups de
bathe, faire c u e eavdrturs fa. us trots
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dant q. sit. —, door hakken vetllijten , als:
De plank is gebeel doorgehake, le hachoir
est tout.h-fait use.
Doorhakking, y r. action de' cooper on de
trancher en dour: ; zie Doorhakken.
Doorbalen, b.w. (ik haalde door, heb door.
gehaald), door eene opening halen of trek.
ken, faire passer a travers en :frame.
Het gat is te naauw , ik kan er het touw
niet —, le trots est trop 4troit, je ne
saurois y passer la corde; fig. De zielee
zal het er wel — , (wel herftellen ,) le malade en ichappera ; il y a apparence pe
le malade pourra en reventr. Lc hoop
er die zaak door te halen, (hoar te doen
gelukken ,) j'espere encore venir A bout
de cette affaire. —, bevoehtigen, vocbtig
maken , (latj drukk.) als : Papier —, passer le papier dans Pears pour l'humecter,
tremper , tnouiller le papier._ Linnen —,
(bij waschvr.!, in dozen zin ook dikwijl&:
—,o, w. door itigselwater halen,) passer
du hinge par l'empois. — , uitwisfchen ,
doordoen, doolflaan, doorfchrappen , uitdoen, effacer, rayer, biter, canceller ,
barrer. Et heb dat op mijn book doorge.
haald, fat rayecela de mon livre. &INN.
Rayer wordt gebruike, wanneer men flechts
eene ftreep door een.woord haalt, zoo dat
men het nog lezen kan, effacer, indien die
zoodanig gefchiedt, dat men bet niet lezen
kan, buffer en canceller behooren tot den
kancelarijitijI; fig. bekiiven, beftraffen, reprimander, reprendre, lancer, draper,
(weinig gebr. redarguer), q. q. laver la ate A q. q. Men heeft hem daarover duchtig doorgehaald, on l'a fort riprinsandi
:sr ce sujet.
Doorhaling, vr. Geffen de faire passer ,
etc. ; zie Doorhalen. —, (in de prakt.) radiation, rature. Eene — goedkeuren , ap.
prouver une rature.
Doorhandelen, o. w. (ik handelde door, heb
doorgehandeld), voortgaan met handelen ,
(d.. i. handel drijven,) als: Het bankeroet
heeft hem niet verhinderd, door to handelen, la banqueroute no l'a pat empecki
de continuer ses affaires.
Doorhappen, o. w. (ik hapte door, heb door•
gehapt), aanhouden of voortgaan met happen, continuer de happer,, etc. —, b. w.
bappende in itukken breken , couper en deux
ell happant ou avec let dents.
Doorharken, o. w. (ik harkte door, heb
doorgeharkt), aanhouden of voortgaan :net
harken , continuer de rateier. —, fpoed
maken met harken , rateler vita. —, b. w.
door eene opening harken, faire passer A
Craver: a yec le rateau. —, met eene hark
door en door los maken , als: Gij moet dit
bed goed —, it fact biers remuer ce car.
.
reau avec le rateau.
Doorhaspelen, co. w. (ik haspelde door , .heb
doorgehaspeld), aanhouden of voortgaan :net
haspelen, continuer de divider, (rig.) de
brouiller.—, fpoed maken met haspelen,
divider ayec vitesse. —, order het has.
pelen breke.n, casser en dividant. Het
garen is zoo ilecht, dat men het elk oogenblik doorhaspelt, le fl est si mauvais
qu'on ne pent le divider sans le casser
a chaque. moment.
Doorheelen, o w. (iltheelde door, heb door.
geheeld), aanhouden of voortgaan met heelen, continuer de guirir. De koude was
oorzaak, dat de wonde nice doorheelde,, Is
fioid empic/soit la, bletrare de indri,r.
Door
Q4
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Doorheen, bijw. aan het eene einde in , en
hooijen, continuer de fairs le foie. —,
aan het andere einde uit,a travers,
met den onbep. 3. perf. , van het weder,
ere en outre , de part en part, d'un bout; gefchikt blijven voor het droog -waken van
l'autre. Amin. Gewoonlijk kDmt die, het hoof , als : Het zal van daag wel —,
woord , met eon of meer daartusfchen ge.i (bet weer zal van daag wet goed blijven ,)
plaatfte woorden gefcheiden voor, als : Hij , le temps restera propre a la fenaison
ging door het huis been, it passa a tra-1 aujourd'hui.
vers la maison; zie verder Heen.
Doorhoozen , o, w. (ik hoosde door , heb
Doorheerf,hen , o. w. (ik heerschte door , heb , doorgehoosd), aanhouden of voortgaan met
doorgeheerscht), aanhouden of voortgaan
hoozen , continuer de eider avec
met heerfchen , continuer de regner.
1 cope.
Doorheet, b. n. door en door heet, fort Doorhouden , b. w. (ik hield door, heb door.
chaud, e, tris•chaud, e.
gehouden), door eene opening houden , teDoorheffen, b. en o. w. (ik hief door, heb
nir a :ravers. Gij moet den itok hier—,
doorgeheven), zie Dow beuren
it faut tenir le baton au travers de ce
(ik heide door, heb doors
Doorheijen , o.
trou, etc.
gehe id), aanhouden of voortgaan me t heijen Doorhouwen , 0. en b. w. (ik hieuw door,
fpoed
continuer de piloter, de hir er.
heb doorgehouwen), zie Doorhakken.
waken met heijen , se depcher (parlant Doorhuichelen , o. w. (ik huichelde door, heb
de q. q. qui pilote).'
doorgehuicheld) , aanhouden of voortgaan
Doorhekelen , 0. W. (1k hekelde door, heb
met huichelen , continuer de dissimudoorgebekeld), aanhouden of voortgaan met
ler.
fpoed Doorhuilen, o. w. (ik huilde door , heb doorhekelen, continuer de serancer.
maker: met hekelen , serancer vite.
gehuild), aanhouden of voortgaan met huiDoeirhelpen , b. w. (ik hielp door , heb doorlen , continuer de hurler, de crier, de
geholpen), door jets helpen , alder
pleurer, etc. ; zie Huilen.
ser par (quelque endroit). Er was eene Doorhuppelen , o. w. (ik huppelde door, heb
groote menigte yolks maar mijn reef heeft
doorgehuppeld) , aanhouden of voortgaan
er mij doorgeholpen , it y avoit tine granmet huppelen , continuer de sautiller,
de fouls, mais mon cousin m'a aide a etc.; zie Huppelen. —, (met Zijn,) over.
passer; fig. nit moeijelijkheden helpen, ti.
al huppelen , als
Hij buppelt het huis
rer q.
d'un mauvais pas , de quelque
door, it sautille par toute la maison.
arasre fdcheuse, tirer q. q. d'aff'aire. DoorhutfeIen , b. w. (ik hutfelde door,' heb
se tirera bien
Hij zal er ztch wel
doorgehutfeld), aanhouden met hutfelen ,
d'araire.
continuer de secouer, etc.; zie Hutfelen.
Doorhengelen, o. W. (ik hengelde door, heb
—, b. w. door en door of het eene door
doorgehengeld), aanhouden of voortgaan met het andere hutfelen , secouer sugsamment
continuer de picker a la ligne.
hengelen
,
ou comme it faut.
Doorhijfchen , o. W. (ik hijschte of heesch Doorjagen , o. w, (ik jaagde of joeg door,
door, heb doorgehijscht of doorgehefchen) ,
heb doorgejaagd), aanhoudeu of voortgaan
aanhouden of voortgaan me t hijfchen, conmet jagen, (de jagt voortzetten ,)continuer
tinuer de hisser , de guinder. —, b. w.
la chasse, de chasser.
Perk rijden,
door eene opening hijfchen, hisser on
continuer d'aller a touts bride, de
guinder par on el travers une ouverture.
per , etc.; zie Jagen. —, van eene jaagfchuit,
t3ij most de baal het vender
faut
doorvaren, niet ophouden of aanleggen ,pashisser la balle par la fenetre.
ser sans s'arreter. De fchuitjaagtdoor , le
Doorhikken , o. w. (ik hikte door , heb doorbateau ne s'arrête pa: (en chemin).
gehikt), aanhouden of voortgaan met bikfeel jagen, (in ails beteekenisfen ,) zie Ja
ken, continuer d'avoir le hoquet.
gen ,) abler avec vitesse. —, (met Lin,)
iDoorhinken , o. W. (ik hinkte door , heb door
door eene opening jagen , passer (4 Iragehinkt) , aanhouden of voortgaan met hin•
vers le, au travers de) au galop. Hij joeg
ken , continuer de clocker, de sautiller
de poort door , it passa par la porte au
cur an pied, etc.; zie Hinken. —, (met
galop, it galopa par la porte.
b. w.
bet eene einde tot bet andere
door eene opening jagen , chasser, faire
Zijn
,)
van
binken als: Kunt gij den ganfchen tuin
faire
passer
par
une
ouverture
ou
abler,
pouvez-vous sauter sur un pied
wel
—?
par un lieu.
jagende doorgaan, als:
d'un bout du jardin jusqu'll l'autre ?
}let ganfche bosch
chasser dans toute
Doorhoepelen , o. w. (ik hoepelde door, heb
la foret, parcourir une Pris d'un bout
doorgehoepeld) , aanhouden of voortgaan
a Pautre en chassant; fig. fam. Zijn goed
met boepelen , continuer de jouer au eel-(doorbrengen, verkwisten ,) ddpenser
chg.
son bien.
(ik hoestte door, heb Doorjammeren, o. w. (ik jammerde door,
Doorhoesten , o.
doorgehoest), aanhouden of voortgaan met
heb doorgejammerd), aanhouden of voorthoesten, continuer de tousser. —, b. w.
gaan met jammeren, continuer de se ladoor hoesten eene opening maken ,
Hij
mentor.
heeft het gezwel doorgehoest , it a fait Doorijlen, o. w. (ik ijlde door , heb
crever la tumeur a force de tousser.
geijld), aanhouden of voortgaan met ijlen,
Doorhollen, 0. w. (ik holde door , heb doorcontinuer d'extravaguer. —, (met Zijn,)
gehold), van paarden, aanhouden of voortdoor eene plaats, enz. ijlen, passer a la
gaan met hollen, continuer sa course imhate. Hij ijlde de poort door , id passa
titueuse; zie Hollen. —, (met Zijn ,) door par /a porte a la hate.
sets Ihollen, als : De paarden holden de Doorijzelen , o. w. met den onbep. 3. peril
poort door, zijn de poort doorgehold, les
(het ijzelde door, heeft doorgeijzeld) , aan.
houden of voortgaan met ijzelen , als : Het
cheyaux passirent par la Porte avec inspituosite.
ijzelde deeds door, le verglas continua
Doorhooijen ., 0. w. (ik hooade door, heb
toujours.
doorgehowd), aanhouden of voortgaan met Doorjoe/en, o. w. (ik joelde door , heb doorge
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gejoeld), aanhouden of voortgaan met joe' Doorklauteren, o. w. (1k klanterde door, heb
doorgeklauterd) , aanhouden of voortgaan
len, continuer de se rejouir.
met klauteren , continuer de grimper,,
Doorkaarden , o. W. (ik kaardde door , heb
zie Klauteren. —, ,(met Zijn ,) door eene
doorgekaard) , aanhouden of voortgaan met
opening klauteren, grimper A !ravers.
kaarden, continuer de carder (la laine).
—, fpoed waken met kaarden , carder avec Doorkleinzen , Doorklenzen , b. w. (ik kleinsde of klensde door, heb doorgekleinsd or
vitesse.
doorgeklensd), door iets kleinzen , filtrer.
Doorkaarten , 0. w. (ik kaartte door, heb
doorgekaart), aanhouden of voortgaan met Doorklemmen , b. w. (1k klemde door , hebdoorgeklemd), klemmende wonden, els :
kaarten, ells : Zij kaarten door , ils conti•
Hij heeft zijnen vinger tusfcben de deur
nuenc leur jeu (de cartes).
doorgektemd, ii s'est icorchd le doigs
Doorkaatfen , o. w. (ik kaatfle door, heb
en le serrant dans la feuillure de la
doorgekaatst), aanhouden of voortgaan met
Porte.
kaarten, continuer de jouer a la paume.
Doorkaauwen, o. w. (ik kaauwde door, heb Doorklieven , o. w. (ik kliefde door, heb
doorgekliefd) , aanhouden of voortgaan met
doorgekaauwci), aanhouden of voortgaan met
klieven, continuer de fendre. —, b. w.
kaauwen, continuer de welcher.
geheel klieven, fendre en deux, fendre
Doorkammen , o. w. (ik kamde door , heb
entierement. —, b. w. (ik doorkliefde „
doorgekamd), aanhouden of voortgaan met
karnmen, continuer de peigner. —, b. w.
heb doorkliefd), fig. (bij dichters j als :
De vogels —de lucht, les oiseaux fendent
door en door of behoorlijk kammen, als :
Pair. Het fchip doorklieft de golven, leHet Naar is niet doorgekatnd, lee cheveux
vaisseau fend lee ondes.
ns sons pas biers peignes,
Doorkarnen , o. w, (ik karnde door, heb door- Doorklimmen , o. w. (ik klom door , heb door
geklominen), aanhouden of voortgaan met
gekarnd), aanhouden of voortgaan met kar.
nen , continuer de battre le beurre. —,
klimmen, continuer de monter, de grim!). w. door en door karnen, battre mfg.
per. —, (met Zijn,) door eene opening
samment.
klimmen , passer , entrer ou I som,. par
(one ouverture). De dief is bet venfter
Doorkeffen, o. w. (ik kefte door, heb door.
gekeft ), aanhouden of voortgaan met kefdoorgeklommen , le voleur est entrd par
la fendtre.
fen, continuer de japper.
Daorkegelen , o. w. (ik kegelde door , heb Doorklinken , o. w. (ik klonk door , heb doorgeklonken) , aanhouden of voortgaan met
doorgekegeld), aanhouden of voortgaan met
kegelen , continuer de jouer aux quilles.
klinken, continuer de sonner, de risen.
nor; zie tthnken, —, b. w. (de doorklonk ,
Doorkeek , verl. t. zie Doorkijken.
heb doorklonken), overal klinkeng, els:
Doorkeken, verl. deelw. van Doorkijken.
Zjn gezang doorklonk het geheele huffs,
Doorkerven, o. w. (ik korf door, heb doorson chant resonnoit par touts la maison.
gekorven), aanhouden of voortgaan met
kerven , continuer de hacker, de cooper. Doorklokken, o. W. (ik klokte door, heb
—, b. w. in ftukken kerven , hacker ou
doorgeklokt), aanhouden of voortgaan met
cooper en pieces.
klokken , continuer de gleaner; zte Klok•
ken.
Doorkermen , o. w. (ik kermde door, heb
doorgekermd), aanhouden of voortgaan met Doorklonk , verl. t. zie Doorklinken.
kermen, continuer de gemir ; zieKermen. Doorklonken , verl. deelw. van Doorklinken.
Doorkernen , o. en b. w. (ik kerude door , Doorkloppen, o. w. (ik klopte door, heb
doorgekiopt) , aanhouden of voortgaan met
heb doorgekernd) , zie Doorkarnen.
Doorkeuvelen , o. w. (1k keuvelde door, heb kloppen, continuer de heurter, de frap.
doorgekeuveld) , aanhouden of voortgaan per. — , met fpoed kloppen, heurter,
met keuvelen, continuer de jaser, de frapper on battre avec force , on avec
causer.
vitesse. —, b. w. door lets been kloppen,
Doorkijken, o. w. (ik keek door , heb door.
faire passer par .. . en batten: dessus.
gekeken), aanhouden of voortgaan met kij—, door en door kloppen, battre Bien.
ken , continuer de regarder. —, door cc- Doorkloven , o en b. w. (ik kloofde door,
ne opening kijken , regarder a Craver:.
heb doorgekloofd) , zie Doorklieven in de
De gordijnen waren neergelaten, ik kon er
eigenl. beteek.
niet —, les rideaux droient balsas, fe Doorknaauwen, o. w. (ik knaauwde door,
heb doorgeknaauwd), aanhouden of voortn o pouvois regarder 4 travers. —, b. w.
gaan met knaauwen, continuer de ronger.
(ik doorkeek , heb doorkeken), fig. van alle knnten befchouwen, examiner ids tour
—, b. w. eene opening in iets knaauwen,
cites. Ik heb de zaak doorkeken, j'ai
faire un trou dans q. q. en rongeant.
hien examind Paraire.
Doorknabbelen, o. w. (ik knabbelde door,
Doorkinderen , o. w. (ik kinderde door, heb
heb doorgeknabbeld), aanbouden of voortgaan met knabbelen, continuer de ronger.
doorgekinderd) , aanhouden of voortgaan
met kinderen , continuer de faire des en.
—, b. w. door en door knabbelen , ronger
fan'ts. Zijne vrouw kindert nog al door,
en deux, ronger tout-afait. —, eene opening door lets knabbelen, se faire jour
sa femme ne cesse pas de faire des en.
fants.
on passage a travers q. ch. en rongeaut,
Doorknagen , o. w. (ik klaagde door, heb
percer en rongeant.
doorgeklaagd), aanhouden of voortgaan met Doorknagen , o. en b. w. (1k knaagde door,
Magen, continuer de se plaindre.
heb doorgeknaagd), zie Doorknabbelen. —,
Doorkladden, o. W. (ik kladde door , heb
b. w. (ik doorknaagde, heb doorknaagd),
doorgeklad), aanhouden of voortgaan met
fig. hevig folteren, als: Dat idoorknaagt
kladden, continuer de barbouiller ; zie
mij het hart, cola me rouge le Coeur.
Kladden. —, van papier, doorflaan , boire. Doorknakken, b. w. (ik knakte door , lieb
Dit papier is niet goed gelijmd , het kladt
doorgeknakt) , doorbreken , rompre (en
door, co papier n'est pas busts edit( ' it deux). —, o. w. (met Zijn,) doorbreken,
bolt.
rompre (en deux).
Door.
Q3
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mouw is te naauw,, ik kan er niet —, cells
Doorknappen , b. w. (ik knapte door heb
doorgeknapt) , en —, o. w. (met Zijn,) zie
manche est trop etroire, ma main ne
Doorknakken. —, o. w. (met Hebben,) peat y passer. De weg is zoo Hecht, dat
aanhouden of voortgaan met knappen, ( d. i.
er haast geen — aan is , le chemin est si
ahlme , qu'on y petit passer a peine t; fig.
klappen met eene zweep,) continuer de
Er —, (herfteld worden ,) se retablir,, se
claquer.
remettre, (zich er door redden ,) se tirer
Doorkneden , o. w. (ik kneedde door, heb
d'affaire , d'embarras, ichapper ou redoorgekneed), aanhouden of voortgaan met
chapper d'un danger. De zieke zal er niec
kneden , continuer de petrir. —, b. w.
—, le malade ne s'en remettra pas,
door en door kneden , petrir bien. Hebt
n'en guerira pas. Hij leeft , alsof er geen
gij het meel goed doorgekneed ? avez-vous
— (opkrijgen) aan was, it depense son biers,
bien petri la farine ? —, (bij pottebakk.)
zie Dooreenwerken. —, (ik doorkneedde,
comme s'il n'en verroit famais le bout:
heb doorkneed), fig. bijna enkel gebruike- Doorkomst , vr. het doorkomen , passage,
tn. —, uitkomst , issue, f., action de stir.
lijk in het verl. deelw. Doorkneed , b. n.
monter les obstacles. Er is geen doorkodoorwrocht, bien travaille, e. Een doorass
ouvrage
bien
travaille.
men
aan dien weg, (hij is onbruikbaar ,) ce
kneed werk ,
chemin elf impraticable.
—, kundig, de grandes ou de profondes
ionnoissances , verse, e ,(dans les scien- Doorkoopen , o. w. (ik kocht door, heb door.
gekocht) , aanhouden of voortgaan met twoces.) Een man , doorkneed in de wetenpen , continuer d'acheter, de faire de:
fchappen ' tin homme verse dans les scienemplettes.
ces. Hij is daarin doorkneed , it s'entend
Doorkopijeren , o. w. (ik kopijeerde door
parfaitement a cela.
Doorknielen, o. w. (ik knielde door, heb
heb doorgekopijeerd), aanhouden of voortgaan met kopijeren , continuer de copier.
doorgeknield), aanhouden of voortgaan met
knielen , continuer d'être aux genoux. —, Doorkoten , o. w. (ik kootte door , heb doorgekoor), aanhouden of voortgaan met kob. w. door knielen verilijten , als : De kniel,
ten , continuer de jouer aux osselets.
bank is geheel doorgeknield, l'agenouilloir
Doorkouten , o. w. ( ik koutte door, heb door'
est tout-a fait use.
gekout) , aanhouden of voortgaan met kouDoorkniezen , o. w. (ik kniesde door, heb
ten , continuer de causer, de jaser.
dOorgektilesd) , zie Doorknijzen.
Doorknijpen , o. w. (ik kneep door , heb door- Doorkoud , b. n. door en door koud e.1 tremement froid, e, transi, de froid.
' Het
geknepen), aanhouden of voortgaan met
is —, it fait extremement froid. 1k ben
knijpen , continuer de pincer. —, b. w.
—, je suss transi de froid.
knijpende vaneen fcheiden, rompre ou casDoorkraaijen, o. w. (ik kraaide door, heb
set en pincant; zie mnijpen.
doorgekraaid) , aanhouden of voortgaan met
Doorknijzen, o. w. (ik knijsde door, heb doorkraaijen , continuer de crier (comm. tin
geknijsd),.aanhouden of voortgaan met knijcoq, etc ); zie Kraaijen.
zen, continuer de ce chagriner.
Doorknikken, b. w. (ik knikte door, heb door- Doorkraauwen , o. w. (ik kraaawde door,
geknikt) , zie Doorknakken.heb doorgekraauwd), aanhouden of voortgaan met kraauwen, continuer de gratter,
Doorknikkeren , 0 „ w. (ik knikkerde door ,
d'egratigner ; zie Kraauwea. —, b. w.
heb doorgeknikkerd), aanhouden of voortkraauwende openen , ouvrir en grattant.
gaan met kuikkeren , continuer de jouer
aux claques. —, b. w. (eenen knikker) Doorkrabbelen , Doorkrabben , o. w. (ik
krabde door, heb doorgebrabd), aanhoudoor eene opening knikkeren, jouer ou
den of voortgaan met krabben, enz. conti.
fuire passer (une chique) a travers quelnuer de gratter. —, b. w. door krabben
que ourerture.
enz. openen , ouvrir en grattant ; zie
Doorknippen, o. w. (ik knipte door , heb
Krabbelen en Krabben.
doorgeknipt), aanhouden of voortgaan met
knipi,en , continuer de co pper (avec des Doorkrakeelen , o. vs. (ik krateelde door,
heb
doorgekrakeeld), aanhouden of voortb.
w.
knippenzie
Knippen.
—,
ciseaux);
gaan met krakeelen, continuer de se quide vaneen fcheiden, co pper (avec des citeller.
seaux). linip den draad door, coupez le
Doorkramea, o. w. (ik kraamde door , heb
fiidoorgekraamd), zie Doorkinderen.
Doorkoken, o W. (ik kookte door, beb doorgekookt) , aanhouden of voortgaan met ko Doorkrijgen , b. w. (ik kreeg door , heb
doorgekregen), door eene opening krijgen ,
ken, continuer de bouillir,, de cuire. —,
d. i. nemen , prendre par quelque ouverter dege koken , cuire, bouillir bien ou
lure. Breng het hier door, prenez-le par
suffisamment. Het water heeft goed doorici. —, (met zekere moeice ,) door eene
gekookt, l'eau a bien bouilli. ---, door
opening brengen , faire passer par ou a
elkander koken , cuire ou faire cuire entravers. 1.11 kan den draad er niet —, je
semble.
ne puis passer le fil. —, doorflikken , a.
Doorkolven , 0 . w. (1k kolfde door , heb door.
valet. Hij kon het vleesch niet —, it ne
gekoifd), aanhouden of voortgaan met kol
pouvoit pas avaler la viande.
yen, continuer de jouer a la crosse.
Doorkomen , o w. (ik kwam door , ben door Doorkrijgen , o. w. (ik krijgde door, heb
doorgekrijgd) , aanhouden of voortgaan met
gekomen), door jets of door eene plaats kokrtjgen , d. i. oorlogen , continuer la
men, passer par ou a travers. Zijn z t j
vivre.
bier doorgekomen ?sont-ils passes par ici ?
Het gedrang was zoo groot , dat ik er niet Doorkrijfchen , o w. (ik krijschte door, heb
doorgekrijscht) , aanhouden of voortgaan
kon —, la presse etoit si grande, que je
met krijfchen , continuer de crier; zie
ne pouvois, pas la fendre ; inzonderh. met
Krijrchen.
de nevenbeteekenis van bet overwinnen van
zwarigheden, als : Dit bout is te hard, ik Doorkrij gen, o. w. (ik kreet door , beb door.
gekreten),
aanhouden of voortgaan met krijkan er niet —, ce boss est trop dur, je
ten, continuer de pieurer , de crier.
se puis le fendre, le percer,, passer. Die
Door-
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Doorkrimpen, o. w. (ik kromp door , heb
doorgekrompen), aanhouden of voortgaan
met, Itrimp e n continuer de se retrecir ;
zie Krimpen.:
Doorkruijen o. (ik kruide, krooi en
krood door , heb c-Toorgekruid , doorgekrooijen en doorgekroden) , aanhouden of voortgaan me t kruijen, continuer de brouetter;
(van eene rivier,) continuer de cha• ler.
—, b. w. door ee, e opening kruijen , transporter sur une brouette ii travers quelque ouverture. —, kruipende verflijten , user en brouettant. kruijende wonden
als : De man beet zijne handen doorgekruid Phomme s'est icorche les mains
a force de brouetter.
Doorkruipen , o. w. (ia kroop door , heb door:
gekropen), aanhouden of voortgaan met
kruipen, continuer de ramper. —, (met
Zijn,) door eene opening kruipen , ramper„
passer en rampant, se glisser ou se trainer au travers de. Zij zijn dit gat doorgekropen , ils se sont glisses par eatte ouverture. Dit gat is met zoo groot,
dat er eene mobs kan —, ce trou n'est pas
assez grand qu'une souris y puisse passer. —, b. w. kruipende verflijten, als :
Het kind heeft zijne broek doorgekropen,
Penfant a crone sa culotte a force de
ramper. (ik doorkroop, heb doorkro.
pen), in alle hoeken en eaten rond kruipen,
ramper de bout en bout , ramper par-tout;
fig. fanglaam doorreizen , als : Hij heeft
geheel Duitschland doorkropen , it a par.
doorfnuffecouru toute
len , a s : Hij heeft ailes doorkropen ,
(langzaam doorzoclat ,) it a tout recher
che, parcouru, furete„ it a mange de
plus d'un pain ; c'est un homme de beau.
coup d'experience
Dooikruifen , h. w. (ik doorkruiste heb door.
kruist en : kruiste door , heb doorgekruist),
door eene plaats been en weer gaan,
reizen, ale : 1k heb geheel Frankrijk doorkruist , j'ai parcouru route la France.
lij kruiste vier wren Amfterdam door ,
a croise quatre heures la ville d'ilmsterdam.
Doorkugchen o. w. (ik kuchte door, heb
doorgekucht), aanhouden of voortgaan met
kugchen, continuer de tousser. Hij kucht
den ganfchen dag door, it tousse du matin
jusqu'au soir.
Doorkuijeren , o. w. (ik kuijerde door ,' heb
doorgekuijerd), aanhouden of voortgaan met
kuijeren , continuer sa promenade, continuer de se promener. —, (met Zijn ,) ergene door been kuijeren, als: Zij zijn de
fiad doorgekuijerd ils se sont promenes
par la vine.
Doorkuipen , o. W. (ik kuipte door, heb
doorgekuipt), aanhouden of voortgaan met
kuipen, continuer de travailler cen par.
fpoed makee
lant d'un tonnelser).
kuipen, se depécher (en parlant d'un ton.
Helier).
Doorkunnen, o. w. (ik kon of konde door,
heb doorgekonnen), eigenlijk met uitlating
van een ander werkw., als: Het gat is to
klein , de fpijker kan er niet door (gaan),
le trou est trop etroit, le clou n'y peut
pas passer, ne peut pas passer on percer
la planche; fig. Dat kan er niet door,
(dat gaat niet aan ,) cela ne va pas, n'est
pas permit, illicite, n'est pas comma it
faut.
Doorladen , o. (ik laadde door, heb door.
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geladen), aanhouden of voortgaan met laden, continuer de charger. fpoed maken met laden , se de'pecher (en parlant
de q. q. qui charge).
Doorlagchen,o. w. (ik lachte door , heb doorgelagchen), aanhouden of voortgaan met
lagchen , continuer de rire.
(ik lammercle door, heb
Doorlammeren o.
doorgelammerd), aanhouden of voortgaan
met lammeren , continuer d'agneler.
met fpoed lammeren of vele lammeren wer.
pen, al s: Indien de fchapen niet beter—,
zult gij er eenige moeten koopen si les
brebis ne font plus d'agneaux, vous se.
rez oblige d'en acheter.
Doorlangen , h. w. ( ik langde door , heb doorgelangd), zie Doorreiken.
Doorlappen , o. w. (ik lapte door, heb door"
gelapt), aanhouden of voortgaan met lap.
pen, continuer de raccommoder; zie Lappen. —., fpoed maken met lappen, se (UMcher (en parlant d'un raccommodeur,
etc.). —, b. w. fig. doorbrengen , als AI
bezat hij een millioen , hij zou het er wel
s'il avoit un million d'or, it en bu.
yeroit bien le bout ; c'est un panier per.
ce. Hij zal er zijn boeltje wel zie
Boeltje.
Doorlarderen, b. w. (ik lardeerde door, heb
doorgelardeerd), door en door lareeren ,
larder bien. Het gebraad is niet doorge.
lardy.erd, le rot n'est pas bien larde.
Dooriaten , b. w. (ik liet door, heb doorgelaten), eigenlijk met uitlating van een an.
der werkwoord; door eerie opening laten,
(gaan, loopen , vliegen , enz.) laisser pas.
ser. De deur was gefloten, en niemand
werd doo , gelaten , la porte holt ferrnee,
et on ne laissoit passer personne. Deze
flof laat geen water door , (is waterdigt 9)
cette etofire est impenetrable a Peau. Dit
glas lant de lucht niet door, (is luchtdigt 9)
ce verre est impenetrable a Pair.
Doorlatten, o. W. (ik latte door, heb doorgelat) aanhouden of voortgaan met latten ,
continuer de clouer des lattet.
Doorlaveren, o. w. (ik laveerde door, heb
doorgelaveerd), aanhouden of voortgaan met
laveren, continuer de louvoyer.
Doorleenen o. w. (ik leende door, heb
doorgeleend) aanhouden of voortgaan met
leenen, continuer de préter ou d'emprun.
ter.
Doorleeren , o. w. (ik leerde door, heb door.
geleerd), aanhouden of voortgaan met lee.
ren , continuer d'apprendre. , met ijver
leeren , apprende avec zele. —, b. w. van
bet eene einde tot het andere leeren , op'rendre d'un bout a Pautre. lk heb dit
boek reeds tweemaal doorgeleerd , j'ai op.
pris ce livre déjà deux fois d'un bout a
Pautre. A A NM. 1VIen verwarre bet verled.
deelw. doorgeleerd niet met het bijvoegel.
woord Doorgeleerd ; zie dit woord.
Doorleggen , o. w. (ik legde of leide door,
heb doorgelegd of doorgeleid) , aanhouden
of voortgaan met leggen , ( in het algem.)
continuer de mettre ; (bij de papierm.,)
continuer de lever. Jongen , leg door.
garcon continuez de lever. —, met ijver
of fpoed leggen, (in het algem.) se depac
cher de mettre; (bij de papierm.) lever
Tito, Jongen, leg beter door , of gij krijgt
niet in tijds gedaan, garcon, it faut lever
plus vice, si vous voulez finir 4 temps.
—, b. w. door eene opening leggen, mettre a travers pelvis ouverture.
Door*
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, eonale i lemand eene dorkkere plaats
Doorleiden, b. w. (ik leidde door, heb doorduiro q. q. par un endroit obscur en I'dgeleid) , door eene opening leiden , conduire ou mener a Craver:, alder a pas•
clairant.
ter. De gevangenen werden de flad door Doorliegen, o. w. (ik loog door, heb doorgelogen), aanhouden of voortgaan met iliegeleid, on menu les prisonniers par la
gen , continuer de mentir. —, b. w. ale:
ville.
Zich er
(zich door leugens nit eenige
Doorleiding, yr. action de conduire ors de
moeijelijkheid redden ,) se sauver ou se
mener a travers ou par.
tirer d'affaire par des mensonges.
Doorlekken , o. w. (ik lekte door, heb doorgelekt), duorlikken,aanhouden of voortgaan Doorliggen, b. w. (ik lag door, heb doorge.
lezen),
liggende wonder', als; Den rue—,
met lekken, continuer de lecher.
leks'ecorcher ou se dichirer le dos 4 force
kende woncten , blesser, ecorcher ors ,dd.
d'être caliche dessus,
chirer en lechant.
Doorlekken, o. w. (ik lekte door, heb door. Doorligten , b. w. (ik ligtte door, heb door•
geligt), zie Doorheffen.
gelekt), aanhouden of vo , ,rcgaan met lekken, continuer de couler, de degout- Doorlijmen , o. w. (ik lijmde door, heb doorgelijmd), aanhouden of voortgaan met lijter., etc.; zie Lekken. —, met den onbep.
men, continuer de
, etc. ; zie LijHet lekc hier door, le toit
3. perf. als
men.
elegoutte. Het lekt op den zolder door,
likte door, heb
Doorlikken, b. en o. w.
it y a one gouttiere stir le grenier.
doorgelikt), zie Doorlekken.
—, (met Zijn ,) door eene opening lekken,
Doorloeijen , o.w. (ik loeide door, heb door.
doorzijpelen, suinter, degoutter.
geloeid) , aanhouden of voortgaan ,met lociDoorleppen, o. w. (ik lepte door, heb doorLen, continuer de bettgler; zie Loeijen.
gelept), aanhouden of voor tgaan met lopDoorloop,
m. passage.
pen , continuer de, zie Leppen.
Doorletteren, o. w. (ik Jecterde door, heb Doorloopen, o. w. (ik liep door, heb door.
geloopen), aanhouden of voortgaan met loodoorgeletterd) , aanhouden of voortgaan
pen, continuer de courir , de couler ; zie
met letteren, continuer de marquer (du
Loopen. —, met fpoed loopen, courir
lingo, etc.). —, b. w. letterende won.
cooler vite; zie Loopen. —, (net Zijn,
den, als : Het meisje moest uitfcheiden,
wanneer
de plaats verandering , en met Heb.
zij had hare vingers doorgeletterd, la flu.
le ne pouvait pas continuer (de mar. ben, wanneer de voortduring bedoeld wordto
door eene opening of door eene plaats loos
quer le lingo), elle s'itoit ecorchi Les
pen , passer (en courant on en coolant).
doigts.
Hij heeft zich niet opgehouden , hij is maar
(ik leaterde door , heb.
Doorleuteren , o.
doorgeloopen , tl ne s'est paint arreti,
doorgeleuterd), aanhouden met leuteren, d.
tl n'a fait quo passer (en courant). Het
dralen, continuer de lambiner.
water loopt onder de brug door, l'eau
(ik leafde door, heb doorDoorleven, o.
passe
par-dessous le pont. Het dak is niet
geleefd), aanhouden of voortgaan met le.
digt, het water loopt (er) o.eral door, le
von, continuer de vivre, survivre. —,
joint pas bless, la plate perce
toit
b. w. (ik d000rleefde, heb doorleefd) , van
par-tout. Het water heeft weleer onder de•
Wij
het begin tot het einde leven , ale
l'eau a passé au.
ze
brug
doorgeloopen,
hebben reeds zoo vele jaren doorleefd, nous
avons déjà accompli cant d'annies de no. paravant par-desseus ce pont. Hij liep
i1
it
couroit
par la
de Itad door,
ore vie. Wij hebben reeds bet groothe
parcouroit la ville. Hij is de ganfche we.
gedeelte ()met jaren doorleefd, nous avons
reld doorgeloopen, il a parcouru tout
déjà vecu la plus grande partie de nol'univers.—, b. w. door loopen verflijten,
ire age. Wij hebben dit jaar seer aange.
user
ou dechirer en courant ou aforce de
neat') doorleefd, nous avons passé ceste
courir. 1k heb mijne koufen en fchoenen
annie bien agriablernent.
doorgeloopen, fat use ou dechire mes
Doorleveren, o. w. (ik leverde door, heb
bas et uses souliers a force de courir,—,
doorgeleverd), aanhouden of voortgaan met
door loopen wonden, blesser on dcorcher
leveren, continuer de fournir.
el force de courir. 1k heb mijne voeten
Doorlezen, o. w. (ik las door, heb doorgedoorgeloopen, je me suis ecorche les pieds
lezen), aanhouden of voortgaan met lezen ,
a force de courir ou de marcher. —, h.
continuer de lire. —, van het begin tot
w. (ik doorliep en liep door , heb doorhet einde lezen, lire d'un bout a l'autre,
loopea en doorgeloopen), van het eene eh"•
lire entierement. Hij leest nooit een hock
de tot het andere loopen, parcourir„ De
geheel door, it ne lit jamais en livre
zon doorloopt de twaalf teekenen van den
tout entierd'un bout a l'autre. Een
dierenriem in een jaar, le soleil parcourt
parcourir un livre.
book vingtig
le zediaque en un an ; fig. vlugtig doordat hij den brief had cloorgelezen, aprhs
zien, parcourir. Eene rekening —, par.
avoir lu la lettre; ayant achevd de lire
parcoucourir un comm. ten book
la lettre. Op nieuw —, Nog eens
rir un livre; /'examiner leghrement en
relire ; lire de nouveau.
Een
doorloopend
verhaal.
le feuiltetant.
Doorlezing, yr. lecture.
un recit continue toujours. Zijn dolend
Doorlezen, b. n. qui a la beaucoup; zie
oog
doorliep den ganfchen hemel, ses reBelezen..
gards errants parcouroient tout le ciel.
Doorlichten, o. w. met den onbep. 3. perf.
Doorloopen
vleesch , (bij (lagers , wanneer
(het lichtte door, heeft doorgelicht) , aanhet vet door bet mager loopt,) vtande en=
houden of voortgaan met lichten, d. i. weer
trelardee. —, (ik liep door , heb doorgelichten of blikfemen, als: Het fchijnt, dat
loopen ,) als: Een fchip dwars —,percer
ya
bet nog wel eenigen tijd zal
apparence quo les éclairs contsnueront un navire de ate.
encore quelque temps. —, b. w. door ee- Doorloodfen, b. w. (ik loodite door , heb
doorgeloodst), door eene opening loodfen,
ne opening lichten, met behulp van een
VaiSSSOU.
conduire
Eclat door eene opening of plaats geleiden ,
Door-
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Doorlouteren , b. w. (ik louterde door, heb
doorgelouterd), door en door louteren ,
purifier entiirement; zie Louteren.
Doorluchten , b.w. (ik luchtte door , heb door.
gelucht) , in de gemeene volkstaal , voor :
Doorlichten , zie dit woord,
Doorluchtig, b. n. door en door luchtig, de
lucht doorlatende , fait , e a jour, clair,
0, perce, e. Ben — dak, un toit (fait)
a jour, percd. — fnijwerk , de la ciselure
percee, a jour. —, (in de wapenfchildk.)
eat eene opening heeft van eene andere
kleur,, ajourd ,e.—, doorfchijnend, trans•
parent, e; fig. voornaam , aanzienlijk ,
heerlijk, illustre, auguste. Van doorluchtige afkomst ,de race illustre,d'une mai.
son illustre, auguste. Eene doorluchtige
vergadering, one assemblee illustre. Een
man , die zich door zijnen verhevenen geest
heeft gemaakt, tin homme qui s'est rendu illustre (qui s'est illustre) par son
genie, par son grand genie. zekere titel van eenen vorst, serenissime. Uwe
doorluchtige hoogheid, votre altesse serinissime , votre altesse. — vorst en heer!
monseigneur I souverain on prince serenissime I —, (in de gefchiedk.) als: De
doorluchtige republiek Veneti6, la sdrenissime republique Venise.
Doorluchtigheid, yr. de eigenfchap van doorluchtig to zijn, qualite de ce qui est per.
ce; zie Doorluchtig; fig. lustre , m. glob.
re, excellence , eminence, f. doorfchijnendheid, transparence. —, als titel
of eernaam van fommige vorften , altesse.
Doorluijen, b. en o. w. (ik bide door, heb
doorgeluid) , aanhouden of voortgaan met
luijen , continuer de sonner.
Doorlulien , o. w. (ik lulde door, heb doorgeluld), aanhouden of voortgaan met lullen , continuer de boire avec un biberon,
ou de bavarder ; zie Lullen.
Doorlurken, o. ve. (1k lurkte door , heb doorgelurkt) , aanhouden of voortgaan met lur.
ken, continuer de titer.
Doormaaijen, o. w. (ik maaide door, heb
doorgemaaid), aanhouden of voortgaan met
maaijen, continuer de faucher. fpoed
maken met maaijen , se depicher (en parlant d'un faucheur). —, b. w. maaijende
van eon fcheiden, couper avec nose faux on
une faucille.
Doormaauwen , o. w. (ik maauwde door, heb
doorgemaauwd), aanhouden of voortgaan
met maauwen, continuer de miauler. De
kat heeft den ganfchen nacht doorgemaauwd,
le chat a miaule toute la nat.
Doormalen , o. w. (ik maalde door, heb' door.
gemaald) , aanhouden of voortgaan met malen , continuer de moudre. De molen ftaat
gedurig hij maalt niet door , le moulin
s'arrite souvent, it ne continue pas de
moudre, it ne moud pas sans interruption. b. w. alles malen, als : Is de
rogge doorgemaald ? est-ce que tout le bid
est moulu?
Doormager,, b. n. door en door mager, fres.
maigre, fort maigre.
Doormarcheren , o. w. (ik tharcheerde door,
heb doorgemarcheerd) , aanhouden of voortgaan met marcheren, continuer sa mat.
ode. De troepen marcheerden den ganfchen
nacht door, les troupes continuoient la
• marche touts la unit. —, (met Zijn ,)
door eene plaats marcheren, marcher par.'
Doormarsch, m. doortrekken van krijgslieden,
passage. .De veelvuIdige vijandelijke door-
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marfchen hebben het land arm gemaakt, les
passages frequents de troupes ennemies
out appauvri le pays.
Doormelken , o. w. (ik molk door, heb door.
gemolken), aanhouden of voortgaan met
melken , continuer de traire (les vaches).
—, b. w„ door melken wonders, blesser ,
ecorcher ors percer en trayant.
Doormengen, o. w. (ik mengde door , heb
doorgemengd), aanhouden of voortgaan met
mengen, continuer d'entrem ler. —, fpoed
maken met mengen, se depicher de miler,
d'entremiler. —, b. w. door en door men.
gen, entremeler bien, entremiler ensem.
ble. Meng deze kleuren goed door, mi.
lez bien ensemble ces couleurs. (ik
doormengde, heb doormengd), fig. entre*
miler. Onze genoegens zijn met veel bit.
terheden doormengd, nos plaisirs sent entrendies de beaucoup d'amertume.
Doormenging, yr. action d'entremiler, de
miler ensemble.
Doormengelen, b. w. (ik doormengelde, heb
doormengeld), fig. doormengen , entretni.
ler.
Doormennen, b. w. (ik mende door, heb
doorgemend), door eene plaats of opening
mennen mener par on a travers.
Doormesten , o. w. (ik mestte door , heb
doorgemest), aanhooden of voortgaan Met
mesten , continuer de, etc.; zie Memo.
, b. w. (ik doormestte, heb doormest),
behoorlijk of door en door mesten, engraisser bien. De boer heeft dezen akker goed doormest, le paysan a bien engraisse ce champ.
Doormeten, o. w. (ik mat door, heb door.
gemeten), aanhouden of voortgaan met me.
ten , continuer de mesurer. —, b. W.
metende in deelen fcheiden , divisor ou
partager (en mesurant ou avec tine me.
sure).
Doormetfelen , o. w. (1k metfelde door , heb
doorgemetfeld) , continuer de maconner.
—, met fpoed metfelen, maconner vite.
Doormijmeren , o. w. (ik mijmerde door, heb
doorgemijmerd) , aanhouden of voortgaan
met mijtneren , continuer de river, de
radoter.
Doorminderen, o. w. (ik minderde door,
heb doorgeminderd), aanhouden ,of voort•
gaan met minderen, continuer de dinsinuer.
Doormisten, o. w. met den onbep. 3. pert.
(het mistte door, heeft doorgemist ,) aanhouden of voortgaan met mitten, als : Daar
bet doormistte, konden wij onzen weg niet
vervolgen , le brouillard continuant ,nous
ne pouvions pas poursuivre notes chg.
min.
Doormisten zie Doormesten.
Doormoeten, o. w. (ik moest door, heb door.
gemoeten), eigenlijk met uiclating van een
ander werkwoord , als: Ik moet hier door
(gaan), je dois passer par ici.
Doormogen, o. w. (ik mogt door, beb door•
gemogt), eigenlijk met uitlating van een
ander werkw. , als : De foldaten mogen
hier niet door (gaan), it est (Weida aux
soldats de pastor par ici.
Doormokken, o. w. (ik mokte door , heb
doorgemokt), zie Doorpruilen.
Doormompelen, o.
(ik mompelde door ,
heb doorgemompeld) aanhouden of voortgaan met mompelen , continuer de parler
entre les dents, etc.; zie blompelen.
Doormoorden o• w. (ik moordde door , heb
door-
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doorgemoord), aanhouden of voortgaan met
moorden , continuer le massacre.
Doormorren , o. w. (ik morde door, heb
doorgemord) , aanhouden of voortgaan met
morren , continuer de murmurer,
Doormorfen , o. w. (ik morste door, heb
doorgemorst), aanhouden of voortgaan met
morfen , continuer de saloper.
Doormotten , o w. met den onbep. 3. perf.,
(bet moue door, neeft doorgemot), aan•
houden of voortgaan met inotten , d
motregenen, continuer de bruiner. Het
mot nog al door, la bruine continue encore.
Doormuizen , o. w. (ik maisde door , heb
doorgemuisd), aanhouden of voortgaan met
muizen, continuer la chasse aux souris.
Doormunten o. w (ik muntte door , heb doorgemunt), aanhouden of voortgaan met ma
ten, continuer de monnoyer. —, b. w.
muntende of met den mnntftempel eene opening in een ftuk geld flaan , als : Deze
gulden is doorgemunt , on a percd ce florin avec le coin.
Doormurnielen , o. w. (ik murmelde door,
heb doorgemurmeld) , aanhouden of voortgaan met murmelen , continuer de murmu.
rer.
Doorn , m. (pits, ftekend deel van fommige
gewasfen, ftekel , epine , f. Hip heefc zich
eenen — in den voet getreden, it lui est
entre une epine dans le pied ; fig. Hij
heeft zich eenen — uit den voet gecrokken ,
(uit eene groove verlegenheid gered,) it
s'est tire d'un mauvais par, d'embarras;
ii s'est une grande epine du pied
Zijn weg is met doornen bezaaid , (hij lijdt
vele wederwaardigheden,) son chemin est
sense d'epines. Dat is hem een — het
oog, (die zaak hinders hem, is hen] onver.
dragelijk), c'est sine chose qu'il ne peut
pas supporter, qu'il volt avec depit ; it'
rse volt vela qu'avec depit fpreekw. Er'
is geene roos zonder doornen, Er zijn geene rozen zonder doornen (alles beeft zijn
zuur en zoet ,) ii n'y a point de rose
sans epines —, (in de vestingb.) fchuin•
te, berghelling, talus. —, (bij mesfen
mak.) dat gedeelte van een me: degen ,
enz. dat in het hecht , gevest gaat, soie. —,
(bij de artiller. ,) als : — met aim voet,
broche et son bloc. —, doornachcig gewas,
(bij verkorting your :) haagronce, f.
doorn, (in fommige flreken der Nederlanaubdpine,
epine blanche, f
den ,)
Doornachtig, b. n. met dorens bezet,
ease. Een — gewas, ronce, f.
Doornaaijen, o.w. (ik naaide door, heb cloor•
genaaid), aanhouden of voortgaan met naaifpoed majen, continuer de coudre.
ken met naaijen, coudre avec ''itesse. ,
b. w. door en door naaijen, coudre bless,
contrepointer, piquer.
Doornagelen , o. w. ik nagelde door, heb
doorgenageld) aanhouden of voortgaan met
nagelen , continuer de donor. —, b. w,
(ik doornagelde, heb doornageld) , met nagels doorboren, percer de clout.
Doornageling, yr. action de percer de clogs.
Doornat , b. n. door en door nat, tout-a
fait mouille ,e. , verl. deelw. van Door.
nat nteane
D oorppei
in. (in de kruidk.) fteekappel,
pomme dpineuse ,
stramunium, tn.
Doornatten , b. w. (ik doornatce heb door.
nat), door en door nat maken, imbiber,
tremper ou =outlier exttiretnent.
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Doornboom , me haagdoorn, aubipine , ipine blance , f.
Doornbosch, o. dpine , 1. buisson
nes , tn.
Door-eenen, o. w. (ik nam door, heb door.
genomen), aanhouden met nemen, conti.
nuer de prendre. —, b. w. door eene o.
pening nemen, prendre a travers q. ouverture ; fig. doorhalen, beri,pen , reprimander , Lancer, savonner.
Doornen , b. n. van doornen , d'epines. De
— kroon, la couronne d'epines.
Doorneuzen , b n. (ik ueusde door of doorneusde, heb doorgeneusd of doorneusd),
inu deni gemeenzamen fpreektr. , zie Door.
fnuffelen.
Doornhaag, Doornheg, y r haie d'epines,
haie de ronce; inzoncl. (gelijk in fommige
Itreken,) voor eene beg van den haagdoorn,
haie d'epine blanche.
Doornijpen, b. w. (ik Deep door, heb doorgenepen), zie Doorknijpen.
Doorniezen , o: w. (ik niesde door, heb door.
geniesd), aanhouden of voortgaan met nie.
zen , continuer d'efternuer.
Doornikken, o. w. (iknikte door, heb door.
genikt), aanhouden of voortgaan met nik.
ken, continuer de faire signe avec la
I etc.
Doornommeren, o. (ik nommerde door,
heb cloorgenommerd), aanhouden of voort.
rgoaater.
nm et nommeren, continuer de nutni.
Doornoppen, o. w. (ik nopte door, heb door.
genopt), aanhouden of voortgaan met nap.
pen, continuer de ;toper. fpoed maken
met noppen , non. r vite.
Doornftrink , vr. epine, ronce, f.
Doerntak, m. blanche d'epine,
Dooroefenen, (zich) b. w. (ik oefende mij
door, heb mij doorgeoefend), voortgaan
met zich to oefcnen, als : Indien hij zich
maar wilde , eni., s'il vouloit settle.
went continuer ses etudes, etc.
Doorofferen, o. (ik offerde door, heb
doorgeofftrd),aanbouden of voortgaan met
offeren , coutinuer de sacrifler.
DooroliCn, b w. (ik 'dooroliede, heb doorolied), door en dour oUn , huller entierement.
Dooroogften, o. w. (ik oogstte door, heb
doorgeoogst) , aanhouden of voortgaan met
oogflen, continuer la recolte , continuer
de moissonner.
Dooroorlogen , o. (ik oorloogde door,
heb doorgeoorloogd) , den oorlog voortzetten, als: De Rusfen en Turken oorlogen nog door, les Russes et les Tures
continuent encore la guerre.
Dooropperen , o. w. (ik opeerde door , heb
doorgeopperd) , met opperen voortgaan,
(in den landb. ,) continuer. d'entasser le
foin.
Doorpakken , o. w. (ik pakte door, heb door.
gepakt) , aanhouden of voortgaan met pak.
ken, continuer d'empaqueter , d'emballer.
Doorpaletten, o. (ik palette door, heb
doorgepalet), aanhouden of voortgaan met
paleiten, continuer de jouer au volant.
Doorpappen , o. w. (ik papte Boor , heb door.
gepapt), aanhouden of voortgaan met pap.
pen , continuer d'appliquer des cataplasmes. , b. w. door pappen eene opening
in (een gezwel) maken, als: Uij moet het
gezwel fact faire cre yer l'aposa.
me par des cataplastnee.
Door.

f.
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Doorpasfen, o. w. (ik paste door, heb door- Doorplanten, o. w. (ik p1antte door, heb
doorgeplant), aanhouden of voortgaan met
gepast) , aanhouden of voortgaan met pas.
planten , continuer de planter.
fen , (in fommige kaartfpelen ,) continuer
de passer, passer tout•ti-fait oft entiere- Doorpleisteren, o. w. (ik pleisterde door,
d), aanhouden of voortheb doorgepieister
went. —, b. w. door eene opening fleken,
gaan met pleisteren , continuer de .pldom het te pasfen, passer par q. ouvertutrer.
.est coinme it faut.
fpoed maken met pleisteren , so
re afro de voir
dOpicker (en pleitrant).
Doorpasferen , o. w. (ik pasfeerde door, ben
doorgepasfeerd) , door eene plaats pasferen, Doorpleiten , o. w. (ik pleitte door, heb
doorgepleit) , aanhouden of voortgaan met
zie Doortrekken.
pleiren , continuer de plaider en justice ;
Doorpanken, o. w. (ik paukte door , heb
zie Pleiten. —, b. w. fig, met pleiten ergens
doorgepaukt), aanhouden of voortgaan met
doorredden , als : Deze advokaat heeft er
pauken , continuer de battre les timba•
zijnen client doorgepleit, cot avocat a
let.
gagne le proces de son client.
Doorpeilen , o. (ik peilde door , heb doorgepeild), aanhouden of voortgaan met pei. Doorpletten , o. w. (ik pletre door , heb door.
geplet), aanhouden of voortgaan met pletlen, continuer de sonder ; zie Peilen,
ten , continuer de laminer,etc.; zie PietDoorpeinzen , o. w. (ik peinsde door, heb
ten. —, b. w. plettende eene opening in
doorgepeinsd), aanhouden of voortgaan met
iets
maken, trouer en laminant.
continuer
de
mediter,
etc.;
zie
peinzen ,
Peinzen. , b. w. (ik doorpeinsde, heb Doorploegen , o. en b. w. (ik ploegde door,
heb doorgeploegd), zie Doorbouwen.
doorpeinsd) , door en door bepeinzen ,
zie Overpeinzen en Bepeinzen. peinzen- Doorplooijen , o. w. (ik plooide door , heb
de doorbrengen , als : 1k heb menigen nacht
doorgeplooid) , aanhouden of voortgaan met
plooij en , continuer de plier.
fpoed
doorpeinsd, j'ai passé plusieurs nuits en
maken met plooijen, plier vite. —, b. w.
meditations.
plooijende
wooden,
(bij
waschvr.)
icor.
eren
,
o.
w.
(ik
doorpekelde,
ben
Doorpe p
cher on blesser en pliant. 1k heb mijne
doorpekeld), met pekel doortrokken
wingers van daa. doorgeplooid , je me suis
den, titre said, e, Bien.
dcorche les doigts aujourd'hui en pliDoorpennen , o. w. (ik pende door , heb
ant.
doorgepend), aanhouden of voortgaan met
pennen, d. i. (in den boertend. fpreektr.,) Doorpluizen , o. w. (ik ploos door, heb doorgeplozen) , aanhouden of voortgaan met plujfchrijven, continuer d'ecrire. Gij gingt
zen , continuer,
wandelen terwijl ik den ganfchen dag maar
d'eplucher , etc. ; zie Plui.
Zen.
doorpende, you: faisiez une promenade
pendant que moi je continuois d dcrire Doorplukken , o. w. (ik plukte door , heb
doorgeplukt), aanhouden of voortgaan met
saute la journde,
plukken , continuer de cueillir; zie PlukDoorpeperen , b. w. (ik doorpeperde , heb
ken. — b. w. plukkende breken , casser
doorpeeerd), door en door peperen, poien cueillant.
vrer biers on suffi's.mment.
Doorperfen , o. w. (ik perste door , heb door. Doorplunderen o. w. (ik plunderde door,
'
heb doorgeplunderd)
, aanhouden of voortgeperst) , aanhouden of voortgaan met pergaan met plunderen , continuer de piller
fen, continuer de pesser. —, b. w. door
ou
le
pillage;
zie Plunderen.
dene opening perfen, faire passer enpres.
sant. —, perfende breken, casser en pres. Doorpoepen, o. w. (ik poepte door, heb
doorgepoept)•, aanhouden of voortgaan met
sant.
poepen , d. veesten, continuer de Pe.
Doorpeuteren , b. w. (ik peuterde door, heb
ter; zie Poepen.
doorgepeuterd) , peuterende, d. i. met
moeite, door eene opening werken , als : Het Dourpoeren , o. w. (1k poerde door , heb
doorgepoerd) , aanhouden of voortgaan met
gat is wel klein , maar ik zal het touw er
poerea (zeker wijze van aal vangen ,) con.
wel , le trou est dtroit , it est vrai,
tinuer de pécher; zie Poeren.
mais je trouverai biers le moyen d'y fai•
Doorpoffen , o. w. ik pofre door , heb door.
re passer la cords.
gepofr), aanhouden of voortgaan met pot-.
Doorpeuzelen , o. w. (ik peuzelde door , heb
fen , continuer de battre ; zie Poffen.
doorgepeuzeld) , aanhouden of voortgaan
b. w. door eene opening pollen, d.
met peuzelen, d. eten, continuer de
zie Doorilaan.
manger.
Doorpiepen, o. w. (ik piepte door, heb door Doorpogchen , o. w. (ik pochte door , heb
doorgepocht), aanhouden of voortgaan met
gepiept), aanhouden of voortgaan met pie.
pogchen , als a 1..aat hem maar hij zal
pen, continuer de pdpier, etc.; zie Pieer niers te rijker om worden , qu'il contipen.
nue de se vanter, it n'en deviendra pas
Doorpikken , o. w. (ik pikte door , heb door.
plus riche.
gepikt) aanhouden of voortgaan met \ pikken , continuer de becqueter, etc., zie Doorpolijsten, o. (ik polijste door, heb
doorgepolijst), aanhouden of voortgaan met
Pikken. —, b. w. pikkende eene opening in
polijsten , continuer de pour; zie Polijsiets maken, ouvrir a coups de bec , ou en
ten.
becquetant.
Doorpisfen, 0, w. (ik piste door, heb door- Doorpompen, o. w. (ik pompte door, heb
doorgepompt), aanhouden of voortgaan met
of
voortgaan
met
pis.
gepist), aanhouden
pompen , continuer de pomper
fpoed
fen , continuer de pisser. —, b. w. ie s
maken met pompen „pomper vite. b.
door en door bepisfen, pisser enti erement.
w.
door
eene
opening
pompen,pomperpar
Bet bed is geheel doorgepist , le lit est
ou a travers q. ouverture.
tout-a-fait pissd.
Doorplakken , o. w. (1k plakte door, heb Doorpooijen, o. w. (ik pooide door, heb
doorgepooid), aanhouden of voortgaan met
doorgeplakt), aanhouden of voortgaan met
pooijen, d. drinken , continuer de buplakken, continuer de Boller , d'alicher,
voter , de Loire zie Pooijen.
etc.; zie Plakkeu.
Door-
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Doorpragchen „ o„ W. (ik prachte door, heb Doorredden, b. w. (ik redde door , heb
doorgered), tilt eene moeijelijkheid redden,
doorgepracht) , zie Doorpogchen.
firer d'embarras ou d'un mauvais pas.
, heb
door.
Doorpraten , o. w. (ik praatte
door.
Hij zal er zich wel —, it se tirera bien
gepraat), aanhouden of voortgaan met pra.
d'afaire.
ten, continuer de causer , etc.; zie Praten. —, b. w. pratende door lets helpen , Doorredeneren , o. w. (ik redeneerde door,
heb doorgeredeneerd), aanhouden of voort.
als: Hij heeft er zich doorgepraat, II s'est
gaan met redeneren , continuer de raisontird d'afaire par son caquet.
nor ou de discourir.
Doorpratteo, o. w. (ik pratte door, heb door
geprat), aanhouden of voortgaan met prat- Doorreeg , veil, t. zie Doorrijgen,
Doorregen , veil. deelw. van Uoorrijgen.
ten , continuer dc bonder.
Doorprediken , o. w. (ik predikte door, heb Doorregenen , o. w. met den onbep. 3. pert ,
(het regende door , heeft doorgeregend),
doorgepredikt), aanhouden of voortgaan
aanhouden of voortgaan met regenen , contimet prediken , conti n uer de p r écher .
nuer de pleuvoir. Het regende den ganfchen
Dourpreken , 0. w. (ik preekEe door, heb
dag door, ilpleuvoit toute la journde. —,
doorgepreekt) , zie Doorprediken.
door eene opening regenen, als : Het dak
Doorpreutelen , o. w. (ik preutelde door , heb
is niet digt, het regent overal door , le
doorgepreuteld) , aanhouden of voortgaan
toit n'est pas bien joint, la pluie perce
met preutelen , continuer de bouillonner,
par-tout. Het heeft dezen nacht overal
etc.; zie Preutelen.
doorgeregend, la pluie a percd par-tout
Doorprevelen, o. w. (ik prevelde door, heb
cette unit. —, met bepaalde perfoonsaan •
doorgepreveld), aanhouden of voortgaan met
tinkling, (met Zijn ,) van den regen doorrevelen , continuer de martnoter ; zie
drongen worden , als : Mijn rok is geheel
Prevelen .
doorgeregend , mon habit est tout percd
Doorpriemen, b. w. (ik priemde door of
de la pluie.
doorpriemde , heb doorgepriemd of door.
priemd), door en door priemen , percer Doorregeren , o. w. (ik regeerde door, heb
doorgeregeerd), aanhouden of voortgaan
poincon
on
entièrement.
an
avec
met regeren , continuer de rdgner.
Doorprikken , o. w. (ik prikte door , heb door.
geprikt), aanhouden of voortgaan met prik . Doorreiken. b. w. (ik reikte door , heb doorgereikt), door eene opening reiken, ear.
ken, continuer de pifuer. —, b. w. ga.
ser par une ouverture. Reik het mij het
ten in lets prikken , piquer;percer en pivender door , passez.le moi par la fendquant. — , prikkende openen , ouyrir ou per.
tre.
cer (avec une dpingle ore une anguille).
Doorpronken, o. w. (1k pronkte door, heb Doorreis, vr. reis door eene plaats, passage,
tn. Ilc hoop u op mijne — naar Leijden to
doorgepronkt), aanhouden of voortgaan met
fpreken, j'esphre vows parlor a mon pas.
pronken, continuer de se pavaner.
sage pour Leyde.
Doorpruilen , co. w. (ik pruilde door, heb
doorgepruild) , aanhouden of voortgaan met Doorreizen , o. w. (ik reisde door, heb door.
gereisd) , aanhouden of voortgaan met reizen,
pruilen, continuer de bonder.
continuer de voyager,continuer ou pourDoorprulmen , o. w. (ik pruitnde door, heb
suivre son voyage. —, (met Zijn) door
doorgepruimd) , aanhouden of voortgaan
eene plaats reizen, passer un lieu en vo.
met pruimen, continuer de chiquer.
yageant. 1k heb mil te Amiterdam niet opDoorpruttelen, o. w. (ik pruttelde door, heb
gehouden , ik ben maar doorgereisd , je ne
doorgeprutteld), aanhouden of voortgaan
me suis point arrdtd a Amsterdam, Pt
met pruttelen , continuer de marmotter,
n'ai fait quo passer.—, van het eene einetc.; zie Pruttelen.
de tot het andere reizen, traverser en
Doorputten , o. w. (ik putte door; heb door.
voyageant. Eene provincie —, traverser•
geput), aanhouden of voortgaan met put.
uni province. —, b. w. (ik doorreisde, heb
ten, continuer de puiser. —, fpoed madoorreisd) , van het eene einde tot het an.
ken met putten , puiser vite.
Doorrabbelen , o. w. (ik rabbelde door , heb
dere reizen , parcourir ou traverser (en
doorgerabbeld) , aanhouden of voortgaan • voyageant). Hij heeft vele landen doorgeretsd , it a parcouru beaucoup de pays.
met rabbelen , continuer de bredouiller.
Doorraken , o. w. (ik raakte door , ben door- Doorrekenen , o. en b. w. (ik re gende door,
heb doorgerekend) , zie Doorcijferen. —,
geraakc) , door lets raken , d. i. komen ,
passer a travers ou par; fig. Hij weet
b. w. als : Eene rekening nog eens —, repasser un compte , le calculer de nonmet, hoe hij er zal— , it ne salt pas se titer d'afaire.
veatt.
Doorraketten, o. W. (ik rake t te door , heb Doorrennen , o. w. (ik rende door, heb doordoorgeraket), aanhouden of voortgaan met gerend), aanhouden of voortgaan met renraketten, continuer de jouer ou volant. j nen , continuer de . galoper, etc. ; zie
Doorrammeijen , o. w. (ik rammeide door , ' Rennen. —, met fpoed rennen , galoper
heb doorgerammeid), aanhouden of voort. 1 vice. —, h. w. en o. (met Zijn,) door ee.
ne plaats rennen, galoper par un lieu,
gaan met rammeijen , continuer de battre
avec le biller ; zie Rammeijen.
traverser un lieu en galopant.
Doorraspen, o. w. (ik raspte door , heb door- Doorreute/en, o. w. (ik reutelde door , .heb
geraspt), aanhouden of voortgaan met ratdoorgereuteld) , aanhouden of voortgaan
met reutelen; d. i. babbelen, continuer de
pen , continuer de rdper,, etc.; zie Hasbabiller.
pen.
Doorratelen , o. W. (ik Tatelde door , heb door- Doorrijden , o. w. (ik reed door , heb door.
gerateld), aanhouden of voortgaan met ragereden), aanhouden of voortgaan met rijden , continuer d'aller a cheval ou de
telen, continuer de, etc.; zie Ratelen.
Doorrazen , o. w. (ik raasde door , heb doormener un carosse, etc.; sic Rijden. —, fuel
geraasd), aanhouden of voortgaan met rarijden, aller vite. —, (met Zijn ,) door
eene plaats rijden, passer on traverser A
zen, continuer de faire du bruit ; ale
Razen.
cheval,. Wij hebben ons niet opgehouden,
wij
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wij zijn maar doorgereden nous ne nous sommes pas arretes , nous n'avons fait quo passer.
Hij is de rivier doorgereden , it a passé la
riviere a cheval. -P -, b. w. rijdende verslijten , dechirer ou trouer en allant a cheval. Hij heeft zijne brook doorgereden ,
a frond sa culotte en allant a cheval. Zijn
achterfle —, se blesser en allant a cheval.
Een paard —, (door het drukken van den
zadel,) blesser on fouler un cheval.
Doorrijgen , o. w. • (ik reeg door , heb doorgeregen), aanhouden of voortgaan met rijgen , continuer d'enfiler, etc. zie Rijgen.
—, b. w. (ik doorreeg, heb doorregen),
fig. doorfleken , enfiler, enferrer q. q., lui
passer Pepee a travers le, au travers du,
corps, Pembrocher. Doorregen vleesch ,
(vleesch, waarin vet en mager behoorlijk
gemengd zijn ,) de la viande entrelardee , bien
melee de gras et de maigre.
Doorrijmen , o. w. (ik rijmde door , heb doorgerijmd), aanhouden of voortgaan met rijmen , continuer de rimailler, de rimer.
Doorrekken , o. w. (ik rekte door, heb doorgerekt) , aanhouden of voortgaan met (linen ) rekken , continuer d'etendre (du lingo).
fpoed maken met (lilmen) rekken , se
depécher (en pallant deq. q. qui etend du
—, b. w. rekkende breken , casser
ou dechirer en itendant. rekkende wonden , als : Ik heb mijne vingers doorgerekt
le me suis ecorche les doigts en etendant le line.
Doorrijp , b. n. door en door rijp , bien mur,
e, tout-à-fait mar, e.
Doorrijpen , o. met den onbep. g. perf.
Chet rijpte door , heeft doorgerijpt), aanhouden of voortgaan met rijpen , ars Het
rijpt door, le frimas continue , la gelee blanche continue.
Doorrijten , b. w. (ik reet door, heb doorgereten) , d.00rfcheuren , dechirer.
Doorrijven , o. w. (ik reef door, heb doorgereven), aanhouden of voortgaan met° rijven , continuer de raper.
Doorroeijen , o. w. (ik roeide door , heb doorgeroeid), aanhouden of voortgaan met roeijen , continuer de ramer.
fpoed. maken
met roeijen, ramer vite, (met Zijn ,)
roeijende door eene plaats pasferen , passer
tin lieu a la rame. —, b. w. roeijende door
eene plaats brengen , ramer a travers. Wij
hebben de fchuit onder de brug doorgeroeid , nous avons fait passer le bateau pardessous le pont a force de ramer.
Doorroeren , o. w. (ik roerde door , heb doorgeroerd) , aanhouden of voortgaan met roeren , continuer de remuer. fpoed maken
met roeren , remuer vite. —, b. w. door
en door roeren , remuer bien, miler bien
en remnant.
Doorroepen, o. (ik riep door , heb doorgeroepen), aanhouden of voortgaan met
roepen , continuer d'ab.peler, decrier.
Doorroesten , o. w. Elk roestte door, ben
doorgeroest), door den roest vaneen gescheiden worden, tomber on etre casser, e, par
la rouille.
Doorrogchelen , o. w. (ik rogchelde door,
heb doorgerogcheld), aanhouden of voortgaan met rogchelen , continuer de cracker.
Doorrollen, o. w. (ik rolde door , heb doorgerold), continuer de rouler. —, met fpoed
rollen , rouler rite ou fort. —, b, en o.
w. (met Zijn,) door eene opening rollen,
router par ou a travers. Hij rolde de ton
het hues door , it roula le tonneau par la
mason. De ton ontglipte hem en rolde de
n
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poort door, le tonneau lui echappa et roula par la ports; fig. (o. w.) Iij zal er
wel —, (de zwarigheid te boven komen)
it se tirera bien de l'embarras, d'affaire.
Doorrommelen , o. w. (ik rommelde door,
heb doorgerommeld), aanhouden of voortgaan met rommelen , continuer de gronder,
etc. zie Rommelen.
Doorrooken, o. w. (ik rooide door , heb doorgerooid), aanhouden of voortgaan met rooijen , continuer de deraciner,, etc. zie Rooijen,
Doorrooken , o. w. (ik rookte door , heb doorgerookt), aanhouden of voortgaan met rooken , continuer de futher, etc. zie Rooken.
Rook maar door, ik zal ook nog eene pijp
Itoppen , continuez de fumer, le chargerai
aussi encore tine pipe. —, met fpoed rooken, fumer vite. Rook beter door , fumez
plus —, b. w. (ik rookte door en
doorrookte , heb doorgerookt en doorrookt), geheel en al met rook laten doordringen , penetrer de fumes, fumer bien. Deze
hammer zijn nog niet doorroakt , cos jambons ne sont pas encore bien fumes, philtres
de fumee. Eene pijp faire penetrer tine
pipe de fumee. Deze pi)p is doorgerookt ,
cette pipe est tout penetree de fumee.
Doorrotten , o. w. (ik rotte door , heb doorgerot) , aanhouden of voortgaan met rotten ,
continuer de pourrir. —, (met Zijn,) door
rotten vaneen gescheiden worden, tot bederf
overgaan , tomber enpieces par la pourriture.
Doorrouwen , w. (ik rouwde door , heb
doorgerouwd), aanhouden of voortgaan met
rouwen , continuer de porter le deuil.
Doorrukken , o. w. (ik rukte door , ben doorgerukt) , door eene plaats rukken , d. i. in
haast trekken , passer Vito. , b. w. door eene
opening rukken , met geweld trekken , firer
rukavec force, rudement a travers.
kende 'breken, casser en tirant.
Doorrunnen , zie Doorrennen.
Doorfarren , o. w. (ik farde door , heb doorgefard) , aanhouclen,,of voortgaan met farren,
continuer de provoquer,d'agacer, zie Sarren.
Doorfaufen , b. w. (ik fauste door en doorfauste , heb doorgefaust en doorfaust), door
en door faufen, saucer bien.
Doorfchaken , o. w. (ik fchaakte door , hub
doorgefchaakt), aanhouden of voortgaan met
fchaken , continuer de jotter aux echecs.
Doorfchallen , o. w. (ik fchalde door , hub
doorgefchald), door eene plaats fchallen
retentir, resonner par. Zijne Item fchalde de
kerk door ,
retentissoit de sa voix.
Doorfchaven , o. w. (ik fchaafde door , heb
doorgefchaafd.), aanhouden of voortgaan met
fchaven , continuer de raboter,, etc. zie
fpoed maken met fchaven,
Schaven.
raboter —, b. w. fchavende eene opening in iets maken , weer en rabotant; als :
Ind.iengij niet'uitfcheidt, zult gij de plank
sa vous ne cessez pas, vous percerez la planclie, vous ferez un trou dans la
planche en rabotant. fchavende kwetfen , (d. i. met de fchaaf werkende ,) bles,
sb- en rabotant; (door over iets te wrijven,
zie Schaven ,) blesser, scorcher.
Doorfcheen, veil. t. zie Doorfchijnen.
Doorfcheiden , o. w. (ik fcheidde door, heb
doorgefcheiden), in twee of meer deelen
fcheiden , separer, divisor.
Doorfchellen , o. w. (ik fchelde door, heb
doorgefcheld), aanhouden of voortgaan met
fchellen continuer de sonner. —, b. w.
fchellende breken, casser ou rompre en sonnant.
Doorfehemeren o. W. (ik fchemerde door,
heb
R

258
D00
heb doorgetchemerd), door iets fchemeren ,
entreluire au travers de q. ch. , ne donner
qu'une foible lumiere.
Doorfchenen , verl, deelw. zie Doorfchijnen.
Doorfchenken , o. w. (ik fchonk door, heb
doorgefchonken) , aanhouden of voortgaan
met fchenken, continuer de verser. —,
fpoedig fchenken , verser bien ou vite. Gij
moet beter —, de lieden hebben niets te
drinken , it fact verser mieux, les Bens
n'ont rien a boire.
Doorfcheppen , o. w. (ik fchepte door , heb
doorgefchept) „ aanhouden of voortgaan met
fcheppen,continuer de puiser,etc. zie Scheppen.
Doorfcheren o. (ik fchoor door , heb
doorgefchoren), aanhouden of voortgaan met
fcheren , continuer de tondre, de raser, zie
Scheren,. —, b. w. fcherende eene opening
in iets maken, trouer en tondant.
9 door
eene ruimte fcheren , d. fpannen, tendre
a travers. Scheer het touw den tuin door,
tendez la corde 4 travers le jardin.
Doorfchermen , o. (ik fchermde door, heb
doorgefchermd), aanhouden of voortgaan
met fchermen , continuer d'eserimer.
Doorfchertfen , o. w. (ik fchertite door , heb
doorgefchercst) , aanhouden of voortgaan met
fchertfen , continuer de railler.
Doorfchetfen, o. w. (ik fchetfle door,, heb
doorgefchetst), aanhouden of voortgaan met
fchetfen , continuer d'esquisser, d'ebaucher.
Doorfcheuren , b. w. (ik fchcurde doom, heb
cloorgefcheurd), eigenlijk in tweeen fcheuren , dechirer en deux. —, door en door
fcheuren, verfcheuren, dechirer de part en part,
dechirer entiarement lacerer.
o. w.
( met Hebben ,) aanhouden of voortgaan met
icheuren , continuer de dechirer.
Doorfchieten, o. W. (ik fchoot door , heb
doorgefchoten), aanhouden of voortgaan
met fchieten, continuer de tirer, etc. zie
Schieten. — feel fchieten , tirer vite;
, (met
fig. van planten , pousser bien.
Zips) door eene opening fchieten , d. i.
glippen, ichapper. Het touw fchoot door,
la corde echappa. —, b. w. door iets heen
fchieten, tirer par ou au travers de; transpercer,,percer d'un coup de rnousquet , de fusil ,
de canon, de pistoled, etc. Men kon de plank
niet dewij1 zij te dik was , la planche etoit
trap epaisse, autrement la balle l'aurOic percee. De weef- of fchietfpoel —, (bij wevers ,) lancer la navette. —, (in het kaartfp.)
doorftooten , als : De kaarten , miler on
battre les cartes. —, b. w. (ik doorfchoot,
heb doorfchoten), met een fchot ter neder vellen,, percer en tirant. Hij heeft zijnen vijand met eenen pijl , met eene pistool
doorfchoten, it a perce son ennemi d'une
fleche, d'un coup de pistolet. (bij boekb.)
tusfchen elk gedrukt blad een blad wit papier leggen , als : Den boek met wit papier
, mettre du papier blanc entre les feuilles
d'un livre imprime, interfolier un livre.
Doorfchijnbaarheid , yr. (in d e natuurk.) transmission.
Doorfchijnen , o. w. (ik fcheen door , heb
doorgefchenen), aanhouden of voortgaan met
fchijnen, continuer de luire. Zou de zon ?
croyez-vous que le soleil continue de luire?
De zon fchunt. niet door, le soleil ne perce
pas. —, door eene opening fchijnen , luire
4 travers de q. ch., entreluire. De maan
fchijnt tusfchen de bladen der boomen door,
la lune entreluit a travers le feuillage des
arbres. Men ziet iets tusfchen deze boomen
, on veil q, ch. qui entreluit au :ravers de ces
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arbres. —, b. w. door eene plaats fchijnen,penltrer de la lumiere,remplir un lieu de clarti.
—, b. w. (ik doorfcheen, heb doorfchenen),
zie de laatstvoorgaande beteekenis. , o.
w. fchijnfel doorlaten ; doch enkel in het
tegenw. deelw. als bijvoegelijk gebruikt ,,zie
Doorfchijnend.
Doorfchijnend , ( tegenw. deelw. zie Doorfchijnen.) —, b. n. licht doorlatend , doorzigtig , transparent, e, diaphane. Het water is —, l'eau est transparence. —, (in de
delfilofk.) translucide. Slechts die finaragden, welker kleur zeer donker is , zijn —,
ce ne tont que les emeraudes dont la couleur
est bien foncee, qui sons translucides.
Doorfchijnendheid , yr. d.00rzigtigheid , transparence, diaphandite. De — van het glas,
la transparence du verre. Werktuig om de
— van de lucht to bepalen , (in de natuurk.),
diaphanometre, m. (hi de delfilofk.)
translucidite.
Doorfchijten , o. w. (ik fcheet door, heb doorgefcheten) , in de lage Itraatt. , aanhouden
of voortgaan met fchij ten , continuer de cider.
—, b. w. fchijtende ontlasten , of door eene
opening fchij ten als : fig. Hij ziet er nit
als cone doorgefcheten erwt (aloof hij
van de galg gedropen was ,) zie Druipen.
Doorfchikken , o. w. (ik fchikte door, heb
cloorgefchikt) , van het eene einde tot het
andere fchikken , reculer jusqu'au bout.
Doorfchilderen , o. w. (ik fchilderde door, hub
doorgefchilderd) , aanhouden of voortgaan
met fchilderen , continuer de peindre. —,
fpoed maken met fchilderen , peindre vile.
Doorfchimmeren , zie Doorfchitteren.
Doorfchitteren 'o. vi. (ik fchitterde door, heb
doorgefchitterd) , aanhouden of voortgaan
met fchitteren , continuer de briller. —,
door cone opening fchitteren, briller a travers.
Doorfchoffelen , o. w. (ik fchoffelde door,
heb doorgefchoffeld) , aanhouden of voortgaan met fchoffelen , continuer de sarcler.
fpoed maken met fchoffelen , carder vice.
Doorfchoften , 0. w. (ik fchoftte door , heb
cloorgefchoft) aanhouden of voortgaan met
fchoften continuer de se reposer, zie Schoften.
Doorfchokken , 0. w. (ik fchokte door, heb
doorgefchokt) aanhouden of voortgaan met
fchokkenr, d. gulzig eten, continuer de
manger gouleiment, de devorer.
Doorfchommelen , b. w. (ik fchommelde door,
heb doorgefchommeld), door en door fchommelen 9 zoeken , door alles van deszelfs
plaats to brengen ,) chercher partout.
heb de geheele kamer doorgefchommeld ,j'ai
cherche par toute la chambre. o. en b.
w. (op vele plaatfen ,, zoo veel als) Doorfchongelen , zie dit woord.
Doorfchongelen, o. w. (ik fchongelde door,
heb doorgefchongeld) , aanhouden of voortgaan met fchongelen , continuer de branler,
etc. zie Schongelen. , b. w. fchongelende breken , rompre ou easier en branlant,
zie Schongelen.
Doorfchooijen, o. w. (ik fchooide door , heb
doorg.efchooid), aanhouden of voortgaan met
fchoo !jen , continuer de gueuser. 9 b. w.
fchooijende bezoeken of doortrekken, als :
Doze bedelaar fchooit de ,geheele provincie
door , ce mendiant gueuse par toute la province.
Doorfchoppen., o. w. (ik fchopte door , heb
doorgefchopt) , aanhouden of voortgaan met
fchoppen , continuer de donner des coups de
pied, de ruer. b. w. door eene opening fchoppen , faire passer par une ouverture d'un coup de pied.
Door-
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Doorfchoot , veil. tijd , zie Doorfchieten.
Doorfchoten , verl. deelw. van Doorfchieten.
Doorfchrabben , o. en b. w. (ik fchrabde door,
heb doorgefchrabd) , zie Doorfchrappen.
Doorfchrammen , b. w. (ik fchraMde door, heb
doorgefchramd), fchrammende wooden, blesser ou ecorcher en egratignant.
fchraapte door , heb
Doorfchrapen , o. w.
doorgefchraapt) aanhouden of voortgaan
continuer
de racier, etc. zie
met fchrapen ,
Schrapen. —, b. w. fchrapende eene opening in jets maken faire on trots en raclant.
Doorichrappen, o. w. (ik fchrapte ,door, heb
doorgefchrapt) , aanhouden of voortgaan met
fchrappen , continuer d'egratigner. —, b.
w. doordoen , doorhalen , (hetgene gefchreven is,)zie Doorflaan,Doorhalen en Doordoen.
Doorfchreeuwen , o. w. (ik fchreeuwde door,
heb doorgefchreeuwd) aanhouden of voortgaan met fchreeuwen , continuer de crier.
Doorfchreijen , 0. W. (ik fchreide door , heb
doorgefchreid) , aanhouden of voortgaan met
fchrejen , continuer de pleura-.
,Doorfchrijven , o. (ik fchreef door , heb
doorgefchreven) aanhouden of voortgaan
met fchrijven , continuer d'ecrire. —,
fpoedig fchrijven , ecrire vite. —, b. w.
van het eene einde tot het andere fchrijven,
ecrire d'un bout a l'antre.
fchrijvende
wonden , als
heb mijne vingers doorgefchreven , je me suis ecorchd les doigts
force d'ecrire.
Doorfchrobben , o. w. (ik fchrobde door , heb
doorgefchrobd) , aanhouden of voortgaan met
fchrobben , continuer de frotter, etc. zie
Schrobben. —, fpoed maken met fchrobben,
se depêcher (en parlant de q. q. qui frotte
on plancher, etc.). —, b. w. fchrobbende
door eene opening doen loopen , als : Gij
moet het water bier - 5 quand votes lavez le
plancher , it faut faire passer P eau par iii.
fchrobbende eene opening in lets maken
user ou trouer en frottant. Deze planken
zijn niet doorgedanst , maar doorgefchrobd,
ces ais sont uses a force de les Trotter et non
pas en dansant dessus.
Doorfchrokken, o. w. (ik fchrokte door , heb
doorgefchrokt) , zie Doorfchokken.
Doorfchudden , o. w. (ik fchudde door, heb
doorg-efchud), aanhouden of voortgaan met
fchudden , continuer de secouer, etc. zie
Schudden.
, b. w. door en door of door
elkander fchudden , remuer, secouer. Gij
moet bet bed goed , it faut bien secouer
le lit. De kaarten —, (in het kaartfpel ,)
battre ou miler les cartes.
Doorfchuiven , o. w. (ik fchoof door , heb
doorgefchoven) aanhouden of voortgaan met
fchuiven 5 continuer de pousser. —, b. w.
door eene opening fchuiven, pousser ou pas- sera travers quelque ouverture.
Doorfchuijeren , o. w. (ik fchuijerde door, heb
doorgefchuijerd) , aanhouden of voortgaan
met fchuijeren , continuer de vergeter. —,
fpoed maken met fchuijeren, vergeter vite.
Doorfchuren , o. (ik fchuurde door , heb
doorgefchuurd) , aanhouden of voortgaan
met fchuTen , continuer d'ecurer. — 7 met
fpoed fchuren , ecurer vite. — 5 b. w. fchurende eene opening in jets maken , trouer
user a force d'ecurer. Gij hebt den ketel
doorgefchuurd , vous avez troue ou use le
chaudron a force de Pecurer, ou en Neurant. — 5 fchurende wonden , als : De meid
heeft de hand doorgefchuurd , la servante
s'est ecorche la main a force d'ecurer.
Doorfchutten , b. w. (ik fchutte door , heb
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doorgefchut) , door eene finis fchutten , faire passer par one &lose. o. w. aanhouden of voortgaan met fchutten , d. beesten in het fchuthok zetten , continuer d'arriter des bestiaux.
Doorfjouwen , o. w. (ik fjouwde door , heb
doorgefjouwd) , aanhouden of voortgaan met
fjouwen , continues- de travailler. —, b. w.
door eene opening fjouwen , travailler par q.
ouverture.
Doorflaan , o. w.(ik floeg door , heb doorgeflagen) , aanhouden of voortgaan met flaan,
continuer de battre on de frapper. —, met
fpoed of hard flaan , battre ou frappes- vite
ou fort. —, (metZijn ,) flaande door eene
opening dringendoor,
als : Het dak is niet digt ,
de regen that le toit n'est pas bien
joint , la pluie perce. De inkt float door, Pencre perce (le papier), le papier forage. Doorgeflagen fchrift , ecriture poChee. Doorgeflagene
erwtenfpijs, puree, f. potage a la puree, m.
(met Hebben) , bij zinverzetting , doorlaten,
als Het papier flaat door , le papier boit.
(bij harddravers ,) in galop geraken,
als : het paard floeg door , le cheval se mit
au galop, pHs le mors aux dents. De balans flaat door , la balance trebuche. 5 b.
w. eene opening in jets Haan, faire one ouverture ou an trots dans q. cll. en frappant
dessus , perces- en frappant. Eenen muur
percer tine muraille. -Eere kamer , enfoncar Peutre-deux d'une chambre; fig. doorbrengen , verkwisten , depenser, dissiper. —,
fchielijk afdoen , terminer promptement; faire q. ch. en diligence, a la hate; trancher
Court. Sla er maar door , (maak er maar een
einde aan ,) terminez-le promptement. Zich
, (in het krijgswezen ,) se fairs four,
passage en combattant; percer les rangs de
Pennemi. Linnen — 5 (door het water flaan,)
egayer du Usage. —, in flukken flaan , briser,,
casser (en deux) en frappant ou d'un coup.
Hij floeg den fteen in eènen flag door , a
casse laierre d'un coup. Zie ook Doorflaand.
Doorflaand (tegenw. deelw. zie Doorfldan.)
, b. n. handtastelijk , duidelijk , palpable,
convaincant, 0, evident, e. Een
bewijs
acne preuve convaincante.
Doorflag ,
zeker puntig werkt. (bij fchoenm.,
zadelmak. , enz.), om een gat in jets te flaan,
emporte-piâce. (bij flotem. en fmeden ,)
mandril; percoir, chasse-clots. — 5 foort van
rooster , waarop men vaatwerk te droos.en
vergiettest , passoire,
zet , egouttoir, m.
couloire,
overwigt, (bij koopl.) trait.
Doorflagdoek , m. (bij de apothek.) voor de
&open , blanchet.
Doorflagten , o. w. (ik flag= door , heb doorgefla.gt) , aanhouden of voortgaan met flagten, continuer de tuer des bites.
Doorflapen , o. w. (ik fliep door , heb door-.
geflapen) , aanhouden of voortgaan met flapen , flapen zonder wakker te worden , continuer de dormir, dormir sans interruption
ou sans se reveiller. Hij heeft den ganfchen
nacht doorgeflapen , zonder wakker te worden , it a passé route la suit en dormant
sans se reveiller.
Doorflempen , o. w. (ik flempte door , heb doorgeflempt) 2aanhouden of voortgaan met flempen , continuer de faire bonne chare.
Doorflenderen , o. w. (ik flenderde door , heb
doorgeflenderd) , aanhouden of voortgaan
met flenderen , continuer de marcher a petits
pas. —, (met Zijn), door eene plaats
cleren , se promener par (la ville, etc.).
Doorflenteren , zie Doorflenderen.
Ka
Door-
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Doorflepen , o. w. (ik fleqto door , heb doorgefleept) aanhouden of voortgaan met fiepen, •continver de trainer, zie Slepen. ,
b. w. door eene opening of plaats flepen
trainer par. Hij fleepte hem den modder
door, it le traina par la bone. Men heeft
dien misdadiger op eenc horde de firaten
doorgefleept , on a &and ce criminel par les
rues .sur tine claie ; fig. fam. nit eenige nweijelijkheid redden , tirer d'embarras, d'affaire. Het is cene netelige zaak, doch ik zal
er hem wel c'est une affaire epineuse,
mais je le feral Bien sortir d'embarras , fe
tdcherai de le tirer d'affaire.
Doorflepen , (verl. deelw. van Doorfli,ipen.)
, b. n. doortrapt , loos , ruse, e, e,
matois ., e, deniaisi, e. Zij is doorflepener,
dan gij n verbeeldt , elk est plus matoise que
vous ne pensez. Het is een ,gast Oat un
rafine , maitre, fines', marquois , ruse, un
fin matois, un deniaisé, un fin renard, une
fine bite une fine tnouche. Zij is —, c'est
une dessalee. Een bedrieger un trompeur
ruse; zie ook Geilepen.
Doorflepenheid, yr. doortraptheid,loosheid,ruse,
finesse ,politique; fain. matoiserie 9 manigance.
Doorflieren , o. en b. w. (ik flierde door, heb
doorgeflierd) , aanhouden met flieren ; flierende verflijten, enz. zie Doorglijden.
Doorflijpen o. w. (1k deep door , heb doorgeflepen) aanhouden of voortgaan met flijpen , continuer d'aiguiser. —, met fpoed
flijpen , aiguiser- vote. —, b. w. flijpende
een gat in iets maken , trouer ou pester en
aiguisant, en emoulant.
Doorflijten , o. w. (ik fleet door , ben doorgefleten) , door ilijten een gat of eene opening krijgen, s'tiser ou se trouer (a force de
s'en servir). Mijne fchoenen t ijten hier
door, uses souliers se trouent ici, a force de
tn'en servir. —, b. w, een gat in iets maken
door het gebruik , trouer a force de s'en servir.
Doorflijting , yr. usure , action d'user, etc. zie
Doorflijten.
DoorIlikken, b. w. (ik flikte door , heb doorgeilikt) door eene opening flikken , avaler.
, ij ne peut Tien avaler.
Hij kan niets
Doorfiingeren , o. w. (ik flingerde door , heb
doorgeflingerd), aanhouden of voortgaan met
Ilingeren , continuer de lancer, de branler,
de secouer, etc. zie Slingeren. , b. w.
door eene opening flingeren , lancer a travers ou par.
DooTflinken , 0. w. (ik flonk door, heb doorgeflonken) , aanhouden of voortgaan met flinken , continuer de desenfler;
Doorflippen, o. W. (ik flipte door, ben doorgeflipt) , door eene opening flippen , se glisser, se couler on passer par q. ouverture
etroite; fig. s'echapper, Pechapper belle.
'Hij was in gevaar,, maar hij is er nog doorgeflipt 7 it itoit en danger, mais tl el'a
echappe belle.
Doorfiobberen , o. w. (ik flobberde door, heb.
doorgeflobberd) , aanhouden of voortgaan met
flobberen , continuer de lapper ; zie Slobberen.
Doorfloffen , o. w. (ik flofte door , heb doorgefloft) , aanhouden of voortgaan met fioffen , continuer de marcher pesamment, etc.
zie Sloffen. , b. w. floffende verflijten of
een gat in iets maken , user ou trouer en
trainant les pieds. Gij (loft uwe fchoenen
door , en trainant vos pieds de la mankre
que vous faites, vous les trouez.
flokte door , heb doorpoorflokken , b. w.
geflokt) , zie Doorf ikken.
.Doorflommeren , o. w. (ik flommerde door,
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heb doorgeflommerd) , aanhouden of voortgaan met flommeren , (geli)k dit woord in
dezen zin in Gelder'. gebruikt wordt) , d.
Iluimeren ; zie Doorfluiineren.
Doorflooven, o. w. ik iloofde door, heb door-,
gefloofd) , aanhouden of voortgaan met flooyen , continuer de travailler fort; zie Slooven.
Doorflorpen , o. w. (ik florpte door , heb
doorgeflorpt), zie Doorflurpen,
Doorfluipen , 0. w. (ik floop door , ben doorgeflopen) , door eene opening fluip6n , se
glisser a la derobee, se retirer, s'en aller 1
la sourdine, passer secrétement par..., s'evader furtivement. Eene muis iluipt alle gaten
door, une souris glisse par tons les trous.
Doorfluimeren , o. w. (ik fluimerde door , heb
doorgefluimerd) , aanhouden of voortgaan
met Iluimeren , continuer de sommeiller,som,
meiller sans s'eveiller.
Doorflurpen , o. w. (ik' flurpte door, heb
doorgeflurpt), aanhouden of voortgaan met
flurpen , continuer de humer, zie Slurpen.
Doorfmakken , b. w. (ik fmakte door , heb
doorgefmakt) , door eene opening fmakken,
d. i. met geweld goOijen , jeter 4 travers.
Hij finakte hem de glazen door, it le iota
travers les carreaux de la croisee.
Doorfmeden , o. w. (ik fmeedde door , heb
doorgefmeed) , aanhouden of voortgaan met
fmeden , continuer de forger. —, met fpoed
fineden , forger vite, se depécher (en parlafit
d'un forgeron). —, b. w. fmedende vaneen
fcheiden , separer ou detacher en forgeant.
Doorfinelten , o. w. (ik fmolt door, heb doorefmolten) , aanhouden of voortgaan met
fmelten , continuer de fondre ou de se fondre.
Het vuur is niet fierk genoeg , het lood zal
le feu n'est pas assez fort, le plomb
niet
fpoedig
ne continuera pas de se fondre,
fmelten,fondre ou se fontfre vote. —,(met Zijn,
door en door fmelten , se fondre entkrement
tout-a -fait on bien. Het lood moet goed
doorgefmolten zijn , wil men het - gebruiken ,
le plomb doit etre bien fondu ,si Pon veut s'en
servir. —, b. w. door en door vloeibaar maken , faire fondre igalement ; parfondre.
fmeltende eene opening in iets maken, faire un
fmeltende
trots en q. ch. en le fondant.
breken of vaneen fcheiden, separer ou rompre q. ch. en le fondant.
Doorfmeren o. w. (ik fineerde door, heb doorgefmeeard) , aanhouden of voortgaan met fineren 9 continuer de graisser, etc. zie Smeren.
Doorfineulen , o. w. (ik fmeulde door, heb
doorgefmeuld), aanhouden of voortgaan met
fmeulen , continuer de couver.
Doorfmijten , o. w. (ik fmeet door, heb doorgefmeten) , aanhouden of voortgaan met fmijten , continuer de jeter. —, b. w. door eene
opening fmijten , jeter par ou a travers q.
ouverture. —, door fmuten een gat in iets
maken orbreken, rompre on casser en jetant
dessus on centre.
Doorfmoken , o. w. (ik fmookte door , heb
doorgefmookt) , aanhouden of voortgaan met
fmoken , d. tabak rookep, continuer de
fumer (du tabac).
Doorfmokkelen w. (ik fmokrelde door,
heb doorgefmokkeld) , aanhouden of voortgaan met fmokkelen , continuer de faire la
contrebande. —, b. w. door eene plaats
fmokkelen, als : Zij hebben hunne goederen bier
doorgefmokkeld , ils ont transports leurs marchandises de contrebande par ici , par ce lieu.
Doorfmullen , o. w. (ik fmulde heb
doorgefmuld) , aanhouden of voortgaan met
fmullcn , continuer de faire bonne
Door,.
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Doorfnappen , o. w. (ik fnapte door, heb doorgefnapt), aanhouden of voortgaan met fnappen , continuer de babiller,, de laser, de verbiager , etc. ; zie Snappen.
Doorihateren , o. w. (ik fnaterde door , heb
doorgefnaterd), zie Doorfnappen.
Doorfnede , yr. doorfnijding , section , etc. zie
Doorfnijding. , affland van het uiterfle
punt tot het andere van bets, dat doorge— , (bij
fneden is , middellijn , diametre ,
de artill.) profll , m.
Doorfneden , verb. deelw. zie Doorfnijden.
Doortheed , verb. t. zie Doorfnijden.
Doorfneeuwen, 0. w. met den onbep. 3. pert.
( het fneeuwde door , heeft doorgefneeuwd),
aanhouden of voortgaan met fneeuwen , continuer tie neiger. , fcfiielijk fneeuwen,
als : Het fnecuwt ter deeg door , it neige
bien fort. Door eene opening fneeuwen,
neiger a travers. Het dak is niet digt , het
fneeuwt er door , le toit n'est pas bien joint,
la neige perce. Het heeft op den zolder doorgefneeuwd , it a neige sur le grenier.
Doorfnellen , 0. w. (ik fnelde door , ben doorgefneld) , door eene plaats fnellen , courir
rapidement par. Hij is de Clad doorgefneld,
il a couru rapidement par la ville.
Doorfnerken , o. w. (ik fnerkte door , heb
doorgefnerkt) , aanhouden of voortgaan met
fnerken , continuer de faire.
Doorfnijden, o. (ik fneed door , heb door-,
gefneden) , aanhouden of voortgaan met fnijden , continuer de couper, tie trencher , de
tailler,, etc. zie Snijden. , met fpoed Ihijden , couper, etc. vitte. —, b. w. fnijdende
vaneen fcheiden , couper en deux, cooper
par le Een brood — , couper un pain
en deux. Snijd het laken ,hier door , coupez le
drap ici. lk zal het midden —, je le couperai
par le milieu. —, (in de wisk.) als : Twee lijnen, die elkanderen —, deux lignes qui s'entrecogent, se coupent , se croisent. Het middelpunt
van eenen cirkel is daar, waar tweemiddellijnen
elkander —, le centre d'un cercli est dans Pintersection de deux diamêtres ; fig. Laat ons
het verfchil (deelen ,) partageons for
difference. —, ('ik doorfneed , heb doorfne.
den), met doorfnijdingen afdeelen , entrecooper. Dit land is met rivieren doorfneden,
ce pays est entrecoupe de rivieres ; it y a
quantite de rivieres qui coupent, qui traversent ce pays ; fig. Dat doorfnijdt mij het
hart , cela me perce le Coeur.
Doorfnijding, vr. action de couper en deux
etc. zie Doorfnijden. —, coupe , taille , division, section. De gewone — van twee vlakken
is altoos eene regte lijn , la commune section
de deux plans est tonjours une ligne droite.
Doorfnijdingspunt , O. tin de wisk.) punt, waar
twee lijnen elkanderen doorfnijden , intersection , f.
Doorfnikken , o. w. (ik fnikte door , heb doorgefnikt) , aanhouden of voortgaan met fnikken , continuer de sari Toter.
Doorfnoeijen , o. w. (ik fnoeide door , hub
doorgefnoeid) , aanhouden of voortgaan met
fuoeijen , continuer de tallier, etc. zie Snoeijen.
Doorfnoepen , o. w. (ik fnoepte door , heb
doorgefnoept) , aanhouden of voortgaan met
fnoepen , continuer de friander.
Doorfnoeven , o. w. (ik fnoefde door , heb
doorgefnoefd) , aanhouden of voortgaan met
fnoeven , continuer de habler,, etc. zie Snoeven.
Doorfnoffelen, o. en b. w. (ik thoffelde door
en doorfnoffelde , heb doorgefnoffeld en doorfnoffeld) , zie Doorfiniffelen.
Doorfnorken , 0. w. (ik fnorkte door , heb
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doorgefnorkt) aanhouden of voortgaan met
fnorken , continuer de ronfier , zie Snorken.
Doorfnuffelaar in. fig. fureteur.
Doorfnuffelaarfler,, yr. fig. celle qui frirete:
Doorfnuffelen , o. w. (ik fnuffelde door, heb
doorgefnuffeld) , aanhouden of voortgaan met
fnuffelen , continuer de fureter , etc. zie
Snuffelen. —, b. w. (ik doorfnuffelde en
fnuffelde door , heb doorfnuffeld en doorgefnuffeld) , overal fnuffclni , flaire partout ,
fureter. Dc hood had zijnen meester verboten, en kwam able hoeken — , le chien avoit
perdu son maitre, et vint flaire ou fureter
partout , dans tous le coins ; fig. naauwkeurig doorzoeken , onderzoeken , farfoviller
rechercher,, chercher,faire des recherches. Hij
doorfnuffelt able hoeken, va furetant par-.
tout. Hij doorfnuffelt able boekerijen va
fureter dans toutes les librairies.
Doorfnuffeler,, zie Doorfnuffelaar.
Doorfnuffeling, yr. action de fureter partout ;
fig. recherche exacte.
Doorfnuiven , o. w. (ik fnoof door , heb door-,
gefnoven) aanhouden of voortgaan met fnuiyen , continuer de prendre du tabac. De
doctor heeft hem den tabak verboden, loch
hij fnuift maar door , le medecin lui a defendu le tabac, mais if continue d'en prendre.
Doorfollen , o. w. (ik folde door , -hub doorgefold) , aanhouden of voortgaan met follen,
continuer de berner. —, b. w. follende ondereen mengen , miler bien en agitant.
Doorfpaden, b. en o. w. (ik fpaadde door,
hcb doorgefpaad), zie Doorfpitten.
Doorfpannen , b. w. (ik fpande door, heb doorgefpannen) , door eene plaats fpannen &endre par. Span het touw den tuin door , itendez le corde par le jardin.
Doorfparen o. w. (ik fpaarde door , heb doorgefpaard) , aanhouden met fparen, continuer
d'epargner. Offchoon hij verbazend rijk is,
hij fpaart evenwel door , quoiqu'il soit positsamment riche, it continue d'epargner.
Doorfpelden , b. w. (ik fpeldde door , heb
gefpeld) , door fpelden doorflijten , als : Het
firoo van dezen hoed is geheel doorgefpeld,
la paille de ce chapeau est trouie par lee epingles.
Doorfpelen , o. w. (ik fpeelde door , heb door-.
gefpeeld), aanhouden of voortgaan met fpelen , continuer de jouer, etc. zie Spelen. Zij
hebben den ganfchen nacht doorgefpeeld , ifs
ont passé tcnte la unit a jouer. —, met
fpoed fpelen , jouer vice.
, b. w. door
cene opening fpelen , flare passer par '. onverture en jouant.
, van het begin tot
het elude
, jotter (one piece de musique , etc.) d'un bout a l'autre. Een muzijkltuk
elkanderen
5 concerter,, ripeter enmet
semble une piece de musique. —, (ik doorfpeelde heb doorfpeeld), fig. als : De westewinden — het loof, les zephirs fold trent
par le feuillage.
Doorfpekken , b. w. (i1 doorfinkte , heb doorfpekt ) , door en door fpekken , entrelarder ;
fig. Zijne redevoering was met Griekfche en
Latijnfche brokken doorfpekt , son discours
&nit entrelarde de ffrec et de latin.
Doorfpellen , o. w. (1k fpelde door bleb doorgefpeld), aanhouden of voortgaan met fpellen , continuer d'e'peler. — b. w. van het
begin tot het einde fpellen , epeler entihrewent. Ik heb het geheele bock tweemaal
doorgefpeld, f ai epele tout le livre deux fois.
Doorfpijkeren , o. w. (ik fpijkerde door , hub
doorgefpijkerd.) , aanhouden of voortgaan met
fpijkeren, continuer de clouer,zie Doornagelen.
Doorfpinnen 0. w. (ik fpon door, hub doorgeR3
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gefponnen) , aanhouden of voortgaan met
fpinncn , continuer de filer. —, met fpoed
fpinnen , filer vite. —, b. w. fpinnende
wonden, blesses ou scorcher en filant. Zij
had hare vingers doorgefponnen , elle s'etoit
ecorché les doigts a force de filer.
Doorfpitten , o. w. (ik fpitte door , heb doorgcfpit), aanhouden of voortgaan met fpitten , continuer de bicker.
fpoedig fpitten, backer vite —, b. w. door en door
fpitten , bicker bien ou entierement.
fpittende wooden , blesser on scorcher en bechant.
Doorfpleet , yen'. t. zie Doorfplijten.
Doorfpleten, verl. deelw. zie Doorfplijten.
Doorfplijten, o. w. (ik fpleet door, heb , ben
doorgefpleten), vaneen fplijten , fendre ou
se fendre en deux , re fendre, —, b. w. (ik
fpleet door en doorfpleet, heb doorgefpleten en doorfpleten), fendre en deux.
Doorfplijting, yr. action de fendre en deux.
Doorfplitfen , b. w. (ik fplitfte door, heb
doorgefplitst), fplitfen , diviser, separer.
Doorfpoeden , '0. w. (ik fpoedde door , heb
doorgefpoed) door eene plaats fpoeden
_passer el la hdte par. Hij fpoedde de dad
door, it passa a la quite par la vile.
Doorfpoelen , o. (ik fpoclde door, heb doorgefpoeld) , aanhouden of voortgaan met fpoelen, continuer de rincer, etc. zie Spoelen.
fpoed maken met fpoelen, rincer vite.
—, (met Zijn ,) door eene opening fpoelen,
vloeijen , couler par. — b. w. door
eenige vloeiftof, b. v. water , fpoelen, nettoyer
en laver q. clz. en le passant _par P eau ; zbt Uitfpoelen. —, fchoon maken door er eenige
vloeiftof, b. v. water te doen doorloopen ,
nettoyer era faisant couler (de Peau a travers.
De pijp --,faire. couler de Peau par le tuyau ;
fig. Men moet het ftof eens , faut boire
vn coup pour avaler la poussiere.
Doorfpoeling , vr. action de nettoyer, etc. zie
Doorfpoelen. doorvlocijing , ecoulement,
egoist,, m.
Doorfpoken, o. w. (ik fpookte door , heb
cloorgefpookt) , aanhouden of voortgaan met
fpoken , continuer de revenir. Hij fpookt
nog door, son esprit revient encore. —,
met den onbep. 3. perf. , als : Spookt het in
dat huis nog altijd door ? esi-ce qu'il revient
encore toujohrs des esprits dans cette maison?
—, b. w. fig. door eene plaats fpoken , als :
Wanneer de anderen te bed zijn , fpookt zij
den ganfchen nacht bet Inds door, viand les
autres sent an lit, elle passe toute la nuit a
courir par la maison.
Doorfponfen , o. w. (ik fponfte door, heb doorgefponst) aanhouden of voortgaan met
fponfen , (d. i. met eene fpons wasfchen,) continuer d'eponger. aanhouden eene doorgeftokene teekening met fijn geflootene hootskool te wrijven om haar op iets anders
over te brengen , continuer de poncer. —, b.
w. fponfende breken , casser a force d'eponger.
Doorfpotten , o. w. (ik fpotte door , heb doorgefpot) , aanhouden, of voortgaan met fpotten , continuer de se moquer de q. q.
Doorfpouwen , 0. w. (ik fponwde door , ben
doorgefpouwd) , fpouwende vaneen gaan ,
se fendre en deux. —, b. w, fpouwende van
een fcheiden , fendre en deux.
Doorfpraak , vr. het geluid geven tier orgelpijpen , eer men fpcelt , son que les tuyaux
des orgues rendent quelquefois avant que
Pon en , joue, avant que les contre-biseaux
sont baisses , premier son des orgues, m.
Doorfpreiden , b. w. (ik fpreidde door , heb
doorgefpreid), door eene opening of ruitote
2,52
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fpreiden , Otendre par. Spreid het hooi den
toin door , Mendez le foin par le fardin.
Doorfpreken o. w. (ik fprak door , heb doorgefproken) , aanhouden of voortgaan met
fpreken , continuer de parler, parler sans
discantinuer ou sans interruption. —, van
ecn orgel, als : Het orgel fpreekt door , lee
orgues resident un sun. — 5 met fpoed
geestdrift fpreken , parler avec energie 014
ave ; force.
Dooripringen , o. w. (ik fprong door , loch
. cloorgefprongen) , aanhouden of voortgaan
met fpringen , continuer de scouter, etc. zie
Springen. —, (met Zijn ,) door eene opening fpringen, sautes- par on a travers,passer en sautant. Hij fprong het vender door,
it sauta par la fenetre. —, met cenen fprong
breken , se rompre , ran:pre, casser. Die fpiegel fprong midden door , /a glace se cassa
par le milieu. —, b. w. fpringcnde eene
opening in iets maken , faire un tron dans
q. ch. en sautant dessus ou contre, fpringende verflijten , dechirer, user ou trotter
en sautant.
Doorfprokkelen , o. w. (ik fprokkelde door,
heb cloorgefprokkeld), aanhouden of voortgaan met fprokkelen , continuer de ramasser
des copeaux. —, in een bosch, enz. fprokkelen , als Hij fprokkelt bet ganfche bosch
door , it va par touts la forit ramassant des
copeaux.
Doorfpruiten , o. w. (ik fproot door , heb doorgefproten), aanhouden of voortgaan met fpruiten, continuer' de pousser, etc. zie Spruiten.
Doorfpugen , o. w. (ik fpoog door , heb doorgefpogen) , aanhouden of voortgaan met
ipugen , continuer de cracker. —, b. en o.
w. door send opening fpugen , cracker par
ou a travers.
Doorfpuiten , o. w. (ik fpoot door , heb doorgefpoten) , aanhouden of voortgaan met
fpuiten , continuer de seringuer, do jaillir,
etc. zie Spuiten. — (met Xijn ,) door
eene opening fpuiten , jaillir par. Het water fpoot het veniter door , l'eau jaillit par
la fendtre. — 7 b. w. door eene opening
fpuiten , seringuer par ou a travers.
door en door fpuiten, seringuer bien.
Doorftaan , o. w. (ik fond door, heb doorgeflaan), aanhouden met ilaan , continuer d'être deb-out, etc. zie Staan. Blijven de kramen de geheele week —? est-ce que les boutiques resident touts /a semaine?
(zeew.)
als : Het fchip laten laisser toutes les
voiles au vent; ne pas amines les voiles. —,
b. w. door faan eene opening in iets maken , faire un trot' dans q. ch. en etant debout. 1.k heb mijne oeten doorgeflaan , le
me suis blesse les piecls en itant si longtemps
debout. —, van het begin tot bet elude
ltaan , enkel fig. sonfrir, endures-, supporter, tolerer.
Doorftak , veil. deelw. zie Doorfteken.
Doorflamelen , Doorftameren , o. w. (ik flame'.
de en Itamerde door, heb doorgeitameld en
doorgeflamerd), aanhouden of voortgaan met
itamelen , continuer de begayer.
Doorflampen o. w. (ik fampte door , heb
doorgeftampt), aanhouden of voortgaan met
dampen , continuer de piles-. —, met fpoed
dampen, miler b. w. door eene
opening dampen, forcer par quelque ouverture. —, door dampen eene opening make n , faire :kite ouverture on ion trots en piMnt.
bet eene door het andere dampen, piler Pun parmi P autre, miler enpilaht.
, door en door dampen , pier bien.
Door-
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Doorflap n, o. w. (ik flapte door , heb doorgeflegen) , aanhouden of voortgaan met
geftapt) aanhouden met happen, continuer
itijgen , continuer de morter. (met
de marcher. — 7 fpoedig happen , marcher
Zijn), door eene opening flijgen, rnonter
vite. (met Zijn,) door eene plaats of
par. De dieven zijn het venfter doorgefteopening ftappcn, passer par q. ouverture en
en , les velours sont entres ou sortis par la
marchant , marcher par. Zij itappen de ilad
end tre.
door, ils marchent par la vale.
Doorflieren, o. en b. w. (ik flierde door, heb
Dooritapelen, o. w. (ik flapelde door, heb
doorgeftierd), zie Doorituren.
doorgeftapeld.), aanhouden of voortgaan met Doorfliiven 0. w. (ik fteef door, heb doorflapelen , continuer d'empiler.
gefteven), aanhouden of voortgaan met
Doortteigeren , o. w. (ik iteigerde door, heb
(linnen) ftijven , continuer d'empeser. —,
doorgefleigerd) , aanhouden of voortgaan
fpoed maken met ftijven, empeser vite.
met fleigeren , d. fleigers waken, conti- Dooritikken, o. w. (ik ftikte door, heb doorsinner tie dresser un echafaud,d'echafauder;
geflikt), aanhouden of voortgaan met ftik(van paarden), continuer de se cabrer.
,_ ken, continuer de piquer, zie Stikken. —,
b. w. al fteigerende breken , casser ou romfpoed maken met ftikken piquer vite. —,
pre en se cabrant.
b.. w, door en door llikken, piquer d'outre,
Doorfleken, o. w. (ik flak door, heb dooren outre.
getloken), aanhouden of voortgaan met lie- Doorilinken , 0. w. (ik honk door , heb , doorn, continuer de percer, etc. zie Steken6
ke
geflonken), aanhouden of voortgaan met
fnel fleken, percer, etc. sate. —, b.
flinken, continuer de poser ou de sentir mauw. door fleken eene opening maken , percer,
vais. b. w. door en door flinken , met
piquer, transpercer; faire crever. Het bordflank vullen, als : Deze fpijs llinkt het ganpapier is te dik, ik kan het niet —, le carfche huis door, ce ?nets repand une mauvai' ton est trop epais, je ne puis le percer. Een
se odour par toute la maison.
gezwel
percer un a_postême. Eenen dijk Doorfloeijen, o. (ik ftoeide door, heb
(doorgraven ,) cooper une digue, faire
doorgeitoeid), aanhouden of voortgaan met
sine rupture dans une digue. —, met eon
floeijen, continuer de foltitrer, etc. zie
fcherp werktuig vaneen icheiden , als : Gij
Stoeijen.
hebt den wortel van den boom doorgeftoken, Doorftoffen, o. w. (ik flofte door, heb doorvous avez coupe la racine de Parbre.
geftoft), aanhouden of voortgaan met ftofdoor eene opening fleken, passer par. Het
fen , continuer de balayer. fpoed makers
oog der naald is te klein, ik kan er den
met Itoffen, balayer vite.
draad niet — 5 le trou de Paiguille est trop Doorftoken, veil. deelw. zie Doorfieken.
etroit, je ne puis passer le fil. Gij moet het Doorftoken , o. w. (ik flookte door , heb doorhooi het venf1er faut passer le foin
geflookt), aanhouden of voortgaan met ftopar la fence. Een doorgeftoken (d. i.
ken, continuer de faire on d'avoir du fen.
cloorgeflagenj_ 'p erk, vidure, f.; fig. bekon, met fpoed of hard ftoken , als Gij moet
kelen , enkel in het verl. deelw. als bijv.
beter fans faire un plus grand feu.
naamw. gebruikt , als: Eene doorgeftokene
—, b. w. door !token eene opening in iets
(d. gefinede, beraamde) zaak , work, une
maken, als: Wij hebben dezen winter onchose complotee ou concertee. —, b. w. (ik
zen kagchel . doorgeftookt, nous uvons use
dooritak , heb doorfloken), door en door
notre poéle cot hiver.
Iteken , fig. als: Iemand enferrer ou en- Doorftollen, 0. w. (ik ftolde door, heb doorfiler q. q. d'un coup d'epee, passer Nide a
geftold), aanhouden of voortgaan met Itoltravers le corps de q. q. Hij doorflak hem
len , continuer de se figer.
met zijn' eigen' degen l'enferra de sa Doorftommelen , b. w. Cik ftommelde door, heb
'propre epee, it Pembrocha. Hij doorftak hem
d.00rgeftommeld), overal ftommelen , als:
met zijnen dolk, it le poignarda , dagua.
Hij ftommelt het ganfche huis door, it fait
Doorfteking, yr. action de percer, etc. zie
un grand bruit par toute la maison.
Doorfteken. , van eenen dijk , percement, Doorftompen, w. flompte door, heb
tn. ouverture pour faciliter Pecoulement des
doorgeitompt), aanhouden of voortgaan met
earls, ou pour faire une inondation.
Itompen, continuer de pousser. —, b. w.
Doorftelen , o. w. (ik ital door, heb doorgeftompende breken of eene opening in jets
ftolen), aanhouden met ftelen, continuer de
maken, als: Gij zult de ruit vous pousvoler. overal ftelen, als : Hij fleelt het
sez si fort contre le carreau, vous le casseganfche land door, it va volant par tout le pays.
rez. —, door eene opening ftompen , pousDoorftemmen, o. w. (ik ftemde door , heb
ser par ou a travers.
doorgefteind), aanhouden of voortgaair met Doorftooten , o. w. (ik filet door, heb doorftemmen , continuer de voter , etc. zie Stemmen.
geflooten), aanhouden of voortgaan met
Doorflempelen , o. w. (ik ftempelde door , heb
Itooten, continuer de pousser. flerk of
doorgellempeld.), aanhouden of voortgaan
fnel ftooten , pousser fort ou vite. —, b. w.
met ftempelen, continuer de timbrer.
flootende eene opening maken , percer,
b. w. flempelende eene opening in iets matroller, ou briser en poussant contre. Hij
ken, dechirer ou troller en timbrant.
ftiet het papier door, it poussoit si fort conDoorftenen , Doorfteunen, o. w. (ik fleende
tre le papier, qu'il le troua. —, door eene
en fteunde door, heb doorgefteend en dooropening flooten, pousser par on a travers. —,
gefteund), aanhouden of voortgaan met _nenflootende breken , als: Ik heb mijnen fchoen
nen , continuer de gimir. Hij heeft den gantegen dezen fleen doorgeflooten , j'ai (Mehlfchen nacht doorgefteund, it a gems toute
re mon soulier en heurtant contre cettepierre.
la unit.
—,b. w.Cik- doorftiet, heb doorflootenidoor en
Doorltevenen o. w. (ik flevende door, heb
door ftooten , inzond. met eenen dolk, decloorgeftevend), aanhouden of voortgaan met
gen , enz. doorfteken , enferrer, passer Piftevenen, continuer de faire voile. —, (met
pee a travers le corp.
Zijn,) door eene plaats ftevenen , passer a Doorftooting, yr. action de percer, de trusser,
la voile.
etc. zie Doorftooten.
Doorftijgen o. w. (ik fteeg door, heb door- Doorftoppen o.
(ik flopte door , heb doorgeR4
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gefiopt), aanhouden of voortgaan met floppen , continuer de rentraire, etc. zie Stoppen. —, fpoed maken met fioppen, rentraire —, b. w. door en door floppen rentraire d'outre en outre, rentraire bien.
Doorflormen , 0. w. met den onbep. 3. perf.,
(het flormde door, heeft doorgeflormd),
aanhouden of voortgaan met fiormen, ais:
IIet flormde den ganfchen nacht door, forage continua toute la nuit. — 7 met bep.
perfoonsaanduid., voortgaan met form loopen, als: Hoewel men vreefelijk uit de flad
fchoot, flormden de belegeraars door, nonobstant le feu terrible que les assieges firent,
lee assiegeans continuoient de monter a Passant.
Doorforten, b. w. (ik ftortte door, heb doorgeflort), door eene opening florten, laisser
tomber par q, ouverture. o. w. (met
Zijn,) tomber par q. ouverture.
Doorfloven, o. w. (ik floofde door, heb doorgeftoofd), aanhouden of voortgaan met doyen, continuer de cuire a' petit feu,d'ettiver.
Doorftraffen, o. w. (ik ftrafte door, heb doorgeftraft), aanhouden of voortgaan met ftraffen, continuer de punir.
Dooritralen, o. w. (ik flraalde door, heb doorgeftraald), aanhouden of voort gaan met fralen , continuer de rayonner, ae darder des
rayons. De zon ftraalt niet door, le soleil
ne perce pas. —, (met Zijn ,) door eene
opening firalen, d. ftraalswijze doorloopen , couler avec violence, par ou a travers.
—, b. w. (ik doorftraalde heb doorftraald),
met zijne firalen doordringen,' eclairer,
raTonner sur. De zon doorflraalt de mime
veiden, le soleil rayonne sur, eclaire,re'pand
ses rayons sur les vastesplaines; fig. Het
bloed, dat mijne aderen cfoorftraalt, le sang
qui circule dans uses veines.
Doorftraling, vr. action de rayonner,, etc. zie
Doorfiralen. De — van-4.het bloed, la circulation du sang.
Doorftrepen , b. w. (ik fireepte door, heb doorgeftreept), eene Itreep door iets halen, barren , zie Doorhalen.
Doorftrijken, 0. w. (ik fireek door, heb doorgeftreken) , aanhouden of voortgaan met flrijken, continuer de repasser, etc. zie Strijken.
fpoed maken met firijken, repasser vite.
o. w. (met Zijn,) zich wegpakken,
heengaan, fig. se sauver, s'esquiver, se resirer a derobee. —, b. w. frijkende eene
opening in iets maken, als: De firijkfter heed
den doek doorgeftreken 5 la repasseuse a dechire le mouchoir en le repassant. eene ftreep
door iets halen, doorfchrappen, rayer, effacer, barrer, canceller, raturer. lk zal dit
feffacerai ce mot; zie ook de AANM.
op Doorhalen ; fig. berispen, bekijven, reprimander, repandre; laver la ate h q. q.
Doorflrikken, o. w. (ik ftrikte door, heb doorgefirikt), aanhouden of voortgaan met ftrikken , continuer de nouer, etc. zie Strikken.
—, b. w. het eene door het andere ftrikken , entrelacer, mdler en nouant. —.
firikkende breken, als: Ik heb den doek
doorgeftrikt, dechire le mouchoir en le
nouant.
Doorfirooijen, o. w. (ik flrooide door, heb
cloorpftrooid), aanhouden of voortgaan met
ftrooljen, continuer de repandre, zie Strooijen. fpoed maken met ftrowjen, repandre vite. —, b. w. door eene opening ftrooijell, repandre par q. ouverture. firooijende vermengen, issuer en re'pandant on es;
servant.
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Doorftroomen, 0.
• (ik ftroomde door, hcb
doorgeftroomd) , aanhouden of voortgaan met
ltroomen , continuer de colder. — , met fpoed
firoomen , couler vite ou fort. —, door eene
opening ftroomen (met Zijn , wanneer do
plaatsverandering, en met Hebben, wanneer
de voortduring bedoeld worth ,) als: Het
ivater is het gat doorgeftroomd, l'eau a could
par le trot'. Het water heeft voorheen onder
de brug doorgeflroomd, Peau a could atiparavant par-dessous le pont. —, b. w. door
tegen lets to froomen breken , als : Het water
heeft den dijk doorgeftroomd, Peau a rompu
la digue.
Doorftroopen, o. w. (ik itroopte door, heb
doorgeffroopt), aanhouden of voortgaan met
firoopen, d. i. wild Helen, continuer de
braconner.
Doorfluderen, o.• (ik ftudeerde door, heb
doorgefludeerd), aanhouden of voortgaan met
ftuderen, continuer d'itudier, continuer ses
etudes. —, b. w. van het begin tot het ein;
de fluderen, etudier du commencement jusqu'a
la fin.
Doorfluiven, o. w. met den onbep. 3. perf.,
(het floof ,door, heeft cloorgefloven), aanhouden of voertgaan met Ituiven, continuer
de faire de la poussihre. —, met bepaalde
perfoonsaanduiding door iets been fluiven,
als: Het meel fluid door, of (bij zinverzetting,) De buil ftuift door, la farine perce ar le bluteau.
Dooripfluren , o. w. (ik ftuurde door, heb doorgefluurd), aanhouden of voortgaan met fturen, continuer de diriger, de gouverner,
zie Sturen. b. w. door gene opening,
enz. fluren, gouverner, duiger (un vastseau) par. Hij heed de fcbuit onder de brug
doorgefluurd, it a gouverne le bateau pardessous le pont. —, door eene plaats, enz.
fluren, d. zenden, envoyer par. Hij ftuurde zijnen knecht de geheele dad door, II envoya son domestique par toute la Wile. —,
vender fluren, envoyer plus loin.
Doorfluwen , o. w. (ik ftuwde door, heb doorgefluwd), aanhouden of voortgaan met fitwen, continuer d'entasser.
Doorfuffen, o. w. (ik fufte door, heb doorgefuft), aanhouden of voortgaan met fuffen,
continuer de radoter.
Doorfuikeren , b. w. (ik fuikerde door, heb
doorgefuikerd), door en door fuikeren, sucrer bien.
Doorfukkelen , o. w. (ik fukkelde door, heb
doorgefukkeld), aanhouden of voortgaan met
fukkelen, d. ziekelijk zijn, continuer de
languir. —, (met , Zijn,) in den dagelijkfchen fp/reektr. fukkelende, d. i. met moeite doortrekken, als : Na den flag bij Leipzig
is hij geheel Duitschland doorgefukkeld,
apres la bataille de Leipzig it a traverse
avec police toute l'Allemagne.
Doorfullen, o. w. (ikfulde door, heb doorgefuld), aanhouden of voortgaan met fullen,
d. glinden op het ids, continuer de glisser.
— (met Zijn,) door eene opening Cullen,
glisser par y. ouverture. —, b. w. fullende
verflijten , dechirer,, user ou trouer en glissant.
Doortappen, o. w. (ik tapte door, heb doorgetapt), aanhouden of voortgaan met tappen, continuer de tirer (du vin, etc.), de
tenir un cabaret.
Doortasfen, o. w. (ik taste door, heb doorgetast), aanhouden of voortgaan met tasfen,
continuer d'entasser. — 5 met fpoed tasfen,
entasser 'ate.
Doortasten , o. w. (ik tastte door, heb doorge-
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getast), aanhouden of voortgaan met tasten ,
continuer de tdtonner. —, door iets heen
tasten, tdter ou tatonner a travel's q. °riverture ; van hier : fig. eene zaak met ijver
doorzetten , als : Het worth tijd , door te tasten, it est temps de prendre des inesures
decisives, de pousser Pairaire avec vigiieur.
—, (ik doortastte , heb doortast),
van alle zijden betasten , titer de tons cotes,
ouiller. Hid doortastte al zijne zakken,
fehercha
dans toutes ses _poches ; fig. doorzoeken , onderzoeken, sonder q. q., lui tdter le
pouls. Doortast uwen boezem, examinez
vows-meme.
Doortaxeren , o. (ik taxeerde door , heb
doorgetaxeerd), aanhouden of voortgaan met
taxeren, continuer de taxer.
Doorteekenen, o. w. ( ik teekende door, heb
doorgeteekend) , aanhouden of voortgaan met
teekenen , continuer de signer, de dessiner,
etc. zie Teekenen. I-Iij heeft tot een our
doorgeteekend, it a dessine jusqu'a une heure. —, b. w. teekenende eene opening in
lets maken , als : Dit papier is veel te dun,
men teekent het door, ce papier est beaucoup trop mince, ota ne peat pas dessiner
dessus sans que les couleurs le percent.
Doortollen, o. w. (ik telde door, heb doorgeteld), aanhouden of voortgaan met tellen,
continuer de compel-. —, met fpoed tellen,
conpter vite. —, b. w. tellende wonden
als: Ik heb mijne vingers doorgeteld, je me
suis Nesse les doigts, a force de compter
l'argent.
Doortereni , o. w. (ik teerde door, heb doorgeteerd), aanhouden of voortgaan met teren , continuer _tle goudronner. —, met fpoed
teren , goudronner vite. —, b. w. door en
door teren, goudronner d'outre en outre.
Doorteuten, o. w. (ik teutte door, heb doorgeteot), aanhouden of voortgaan met' tenten , continuer de babiller, de causer.
Doortiegen, o. en b. w. (ik toog door,,heb en
ben doorgetogen), enkel in den veil. t. en
het yen. deelw. zie Doortrekken.
Doortieren , o. w. (ik tierde door, heb doorgetierd), aanhouden of voortgaan met tieren , continuer de criailler, de'tapager.
Doortikken , o. w. (ik tikte door, heb doorgetikt), aanhouden of voortgaan met tikken,
continuer de faire de petits coups , etc. zie
Tikken. b. w. tikkende breken of eene
opening maken , als : f heeft de ruit doorgetikt, it a casse le carreau d'un petit coup.
Doortillen , o. w. (ik tilde door, heb doorgetild), aanhouden of voortgaan met tillen,
continuer de soulever. —, b. w. door eene
Popening tillen, faire passerpar ou travers
en soulevant. Wij tilden hem het venfier
door, nous l'avons fait passer par la fenétre
en le soulevant. — 5 tillende wonden , als :
1k heb mijne hand doorgetild, je me suis
Nesse la main a soulever (des fazdeaux).
Doortimmeren, o. w. (ik timmerde door, heb
doorgetimmerd), aanhouden of voortgaan met
timmeren , continuer de charpenter, etc. zie
Timmeren. , b. w. (ik doortimmerde , heb
doortimmerd), door en door timmeren , meest
enkel in het veal. deelw. als bijvoegelijk gebruikt , als: Een wel doortimmerd huis , nose
maison bien
Doortintelen, b. w. (ik doortintelde , heb
doortinteld), door en door tintelen, als : de
koude doortintelt mijne vingers, Pal 01Aglee aux doigts ; fig. aandoen, toucher, affecter 5 emouvoir.
Doomilpen o. w. (ik tjilpte door, hub door-
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getjilpt), aanhouden of voortgaan met tjilpen , continuer de papier.
Doortobben , o. w. (ik tobde door, heb doorgetobd), aanhouden of voortgaan met tobben , continuer de se peiner. —, b. w. tobbende doorbrengen , passer avec peine.
Doortoeren , o. w. (ik toerde door, heb doorgetoerd), aanhouden of voortgaan met toeren, continuer tin tour en carrosse. 5 door
eene plaats toeret , (met Hebben, wanneer
de voortduring, en met Zijn, wanneer de
plaatsverandering bedoeld wordt,) als: Zij
hebben of zijn den ganfchen omtrek der ftad
d.00rgetoerd, sl out passé tons les environs
de la ville en carrosse. Zij zijn het dorp doorgetoerd , ils sont passes par le village en carrosse.
Doortogt, m. het doortrekken , passage. Bij
den — der troepen , au passage des troupes.
Het water heeft hier geenen , P eau n'a
point de passage ici.
Doortogtbriefje , o. om vrij te kunnen pasferen , passe-avant , tn.
Doortollen, o. w. (ik tolde door, heb doorgetold), aanhouden of voortgaan met tollen , continuer de jouer au sabot ou a la toupie.
Doortonnen , o. w. (ik tonde door, heb doorgetond), aanhouden of voortgaan met tonnen , continuer d'entonner,5 etc. zie Tonnen.
Doortooveren 0. w. (ik tooverde door, heb
doorgetooverd) , aanhouden of voortgaan met
tooveren, continuer d'exercer la magie.'
—, b. w. door toovermiddelen vaneen feheiden 5. separer ou detacher par des charmes.
—, door eene opening tooveren , faire passer par ou a travers par des charines.
Doortornen, o. w. (ik tornde door, heb doorgetornd), aanhouden of voortgaan met tornen 5 continuer de decor/tire. fpoedig
tornen , decoudre vite.
Doortouwen , o. w. (ik tonwde door, heb
doorgetouwd), aanhouden of voortgaan met
touwen , continuer de corroyer, zie Touwen.
Doortrappen, o. w. (ik trapte door , heb doorgetrapt), . aanhouden of voortgaan mgt trappen, continuer de fouler, etc. zie Trappen.
—, met fpoed trappen, fouler vite. —, b.
w. een gat in lets trappen , faire un trot',
casser q. ch. en marchant dessus; Het ijs is nog
niet flerk genoeg, men kan het —; la glace , n'est pas encore asset forte, on pent la
casser en marchant dessus. —, door overal
to trappen ohdereen mengen , als: Gij moot
het decg wel — 5 ' it faut bien fouler la pito , la petrir avec les plods. —, b. (ik
doortrapte , heb cloOrtrapt), door en door
trappen, enkel fig. in het verled. deelw.
Doortrapt, b. n. zie Loos, Doorflepen.
Doortrappelen , o. w. (ik trappelde door; heb
doorgetrappeld), aanhouden of voortgaan
met trappelen, continuer de trepigner.
b. w. trappelende' breken , casser en trepgnant dessus.
Doortraptheid, zie Doorflepenheid.
Doortreden, o. w. (ik trad door, heb doorgetreden)„ aanhouden of voortgaan met treden , continuer de marcher, etc. zie Treden. —, fuel treden, marcher, etc. vite.
—, (met Zijn,) door eene opening, enz.
treden, passer . par ou a travers. —, b. w.
eene opening in iets treden (of trappen ,)
zie Doortrappen.
Doortrekken, o. (ik trok door, heb doorgetrokken), aanhouden of voortgaan met
trekken, continuer ' de tirer, de marcher,
etc. zie Trekken. —, met fpoed of Iterk
trekken, aver vite on fort. — 5 (met Zijn,)
marcheren ,
door eene plaatstrekken , d.
ass :
It` 5
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als : Hier zijn vele troepen doorgetrokken ,
beancoup de troupes ont marche par ici. De
troepen, welke gisteren de flail zijn doorgetrokken, les troupes qui passerent hierpar
la ville. —, door jets' heen dringen , van
rloeifloffen , als : De inkt trekt het papier
door, l'encre perce par le papier. —, b.
w. door eene opening trekken „passer cc
aire passer par q. ouverture en tzrant. Wij
ftrokken
den last het veniter door, nous tirions le firdeatz h travers la fenêtre.
door middel van trekpleisters doen opengaan ,
cuvrir au moyen d'empltltres vesicatoires. —,
b. w. (ik doortrok, heb doortrokken), doordringen , imprigner, penetrer. Die pot is
nog doortrokken van het vocht , dat daarin
geweest is , ce pot est encore penetre de la
liqueur, qu'on y avoit versee. Dit water is
met zout doortrokken, cette eau est impregnie de sel.
Doortrekking, yr. het doortrekken, action,
de, etc. zie Doortrekken. inzond. van
krijgsvolk, passage , m. on inarche par un lieu.
Doortreuren o. w. (ik treurde door, heb doorgetreurd), aanhouden of voortgaan met
treuren, continuer de s'ajliger.
Doortreuzelen, o. w. (ik treuzelde door, heb
cloorgetreuzeld), aanhouden of voortgaan
met treuzelen , continuer de lambiner.
Doortrillen , o. w. (ik trilde door, heb doorgetrild) , aanhouden of voortgaan met trillen ,
continuer de trembler. —, b. w. (ik doortrilde , heb doprtrild) , door en door doen
trillen , faire trembler par tout le corps.
Doortroeven, o. w. (ik troefde door, heb
doorgetroefd), aanhouden of voortgaan met
troeven, continuer de jouer a tout , ou de
jouer.
Doortrok, verl. t. zie Doortrekken.
Doortrokken , verl. deelw. zie Doortrekken.
Doortrommeten o. w. (ik trommelde door , heb
doorgetrommeld), aanhouden of voortgaan
met trommelen, continuer de battre le tambour. —, door eene plaats trommelen , als :
Zij trommelen de gansche stad door, ils battent le tambour par toute la ville.
Doortrompetten, 0: (ik trompette door,
heb doorgetrompet), aanhouden of voortgaan met trompetten, continuer de trompeter. —, door eene plaats trompetten, als :
Zij trompetten de geheele ilad door, ils sonvent de la trompette par toute ville. —,
b. w. met de trompet door eene plaats bekend maken, publier au son de la trompette
par un lieu.
Doortuimelen, o. w. (ik , tuimelde door, heb
doorgetuimeld), aanhouden of voortgaan met
tuimelen, continuer de culbuter. — (met
ij n,) door eene opening tuimelen, culbuter
travers q. ouverture; faire la culbute au
travers de q. ouverture.
Doortuinen, o. w. (ik tuinde door, heb doorgetuind), aanhouden- of voortgaan met tuinen , (d. i. met den tuinbouw ,) continuer de
jardiner, (d. i. met vlechten) continuer
d'entrelacer, zie Tuinen.
Doortwijnen, o. w. (ik twijnde door, heb
doorgetwijnd), aanhouden of voortgaan met
twijnen , continuer de tordre on de retordre.
— 7 met fpoed twijnen , tordre ou retordre vite.
Doortwisten , o. w. (ik twistte door,, heb doorgetwist), aanhouden of voortgaan met twisten, continuer de disputer, de quereller, zie
Twisten.
Doorvaart, yr. het doorvaren der fchepen,
doorgang van vaartnigen, passage, no. Er is
eene flerke — op die plaats, tl y passe beaucoup
Z
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tie vaisseattx. (zeew.) ftraat, passe, f:
Men kan in deze haven door twee doorvaarten (ftraten) komen, on pent entrer dans ce
port par deux passes. — tusfchen twee eilan(len, frion,
Doorvallen, o. (ik viel door, ben doorgevallen), door eene opening vallen, tomber
par, a travers on an travers de. —, b. w. in
flukken vallen cusses- en tombant
vallende
kwetsen, blesser en tombant.
Doorvangen , o. W. (ik ving door, heb doorgevangen), aanhouden of voortgaan met vangen , continuer de prendre, d'attraper.
Doorvaren, o. w. (ik voer door, heb doorgevaren), aanhouden of voortgaan met varen,
continuer de naviguer,d'aller
, en bateau, etc.
zie Varen, ook in den zin van : Rijden.
snel varen, aller vite (en bateau). Indien
het (chip niet beter dobrvaart, zullen wij
om 6 nur niet te B. zijn, si le vaisseau tie
vapas plus vite, nous n'arriverons pas a B. a
six heures. —, (met Zijn) door eene opening varen, passer par quelque lieu en bateau. Geene fchuit kan de clad —, point de bar, ue pent passer par la ville. Onder eene
brug —, passer au-dessous d'un pont. —, b.
w. in flukken varen, briser ou user en naviguant.
Doorvasten, 0. w. (ik vastte door, heb doorgevast), aanhouden of voortgaan met vasten ,
continuer de jailer.
Doorvechten, o. (ik vocht door, heb doorgevochten), aanhouden of voortgaan met
vechten, continuer de combattre. Offchoon
zij hunnen generaal verloren hadden , vochten zij evenwel log door, quoiqu'ils eussent
perdu leer general, ils contsnuoient de combattre. —, met fpoed of kracht vechten,
combattre avec vigueur. Zij moeten beter
ils doivent combattre avec plus de vigueur.
(zich), b. w. zich vechtende
eenen weg. banen , se faire jour Pepee ti
main. Zij hebben er zich doorgevochten,
ils se sont fait jour l'epee a M main.
Doorvegen , o. w. (ik veegde door , heb doorgeveegd), aanhouden of voortgaan met yegen , continuer de balayer.—, met fpoed vegen , balayer vice. —, b. w. door eene opening vegen , balayer par ou a travers. —,
vegende een gat in iets maken, faire un trou
ou user en balayant ; fig. doorhalen , berispen ,
reprendre , reprimander ; laver la tete a q. q.
Doorvellen, o. w. (ik velde door, heb doorgeveld) aanhouden of voortgaan met het
vellen (van boomen), continuer de couper
ou d'abattre des arbres.
Doorverwen, o. w. (ik verwde door, heb
doorgeverwd), aanhouden of voortgaan met
verwen, continuer de teindre, etc. zie Verwen. —, b. w. door en door verwen, teindre Bien. Deze itoficen zijn niet doorgeverwd , ces etoffes ne sont pas bier teintes.
Doorvijlen, o. w. (ik vijlde door, heb door-.
gevijld), aanhouden of voortgaan met vijlen , continuer de limer. spoedig vijlen,
limer vice. —, b. w. vijlende vaneen fcheiden , couper avec la lime. —, eene opening
in iets \ripen, faire un trou avec la lime.
Doorvisfchen , o. w. (ik vischte door, heb
d.00rgevischt); aanhouden of voortgaan met
visschen, continuer de pecker. —, b. w.
overal visfchen, als: Wij hebben de geheele
gracht doorgevischt, zonder iets te vangen,
noise avons péche par tout le fosse sans Hen
prendre.
Doorvinken, o. w. (ik vinkte door, heb doorgevinkt), aanhouden of voortgaan nie,t vinken ,
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ken, continuer de prendre des pinsons —, b.
w. overal vinken , als : Wij hebben de geheele provincie d6orgevinkt , nous avons parcouru
toute la provincepour prendre des pinsons.
Doorvlaggen , o. W. (ik vlagde door , heb doorgevlagd), aanhou4p of voortgaan met vlaggen , continuer de faire pavilion.
Doorvlakken , o. w. (ik vlakte door , heb doorgevlakt), zie Doorvlekken.
Doorvlammen, o. w. (ik vlamde door, heb
doorgeviamd), aanhouden of voortgaan met
vlammen , continuer de jeter des flammes , de
fuel vlammen , briller fort. Laat
flamber.
het hoot dan hindert de rook niet, faites
que le bois brine fort, ou que le bois jette
mieux la flamme , alors la fumee ne genera pas.
Doorvlechten, o. w. (ik vlocht door, heb
doorgevlochten), aanhouden of voortgaan
met vlechten , continuer de tresser, de natter, d'entrelacer, etc. zie Vlechten. —, b.
w. (ik doorvlocht, heb doorvlochten),
het eene door het andere vlechten , entrelacer. Haar haar was met paarlen en rozen
doorvlochten , elle avoit les cheveux entrelaces de- _perles et de roses. Doorvlochten
werk , entrelacs, m.
Doorvlechting, yr. entrelacement, enlacement, m.
—, van' bloedvaten in het menfchelijk ligchaam , (in de ontlk.) lacis , on.
Doorvleijen, o. w. (ik vleide door, heb doorgevleid), aanhouden of voortgaan met vleiJen, continuer de flatter.
Doorvlekken , o. w. (ik vlekte door , heb doorgeylekt), vlekken doorlaten, als : Het papier vlekt door , le papier boit.
Doorvlieden , o. w. (ik vlood door , heb doorgevloden), aanhouden of voortgaan met vlied.en, continuer de fuir.,—, (met Zijn ,) door
eene plaats of opening vlieden, fuir par ou
h travers. Hij is de poort doorgevlogen,
s'est enfui par la porte.
Doorvliegen , o. w. (ik vloog door, heb . doorgevlogen), aanhouden of voortgaan met vliegen, continuer de voler. De duiven hebben
den ganschen dag doorgevlogen, les pigeons
out vole, out continue de voler toute
journee. -7 , fuel vliegen, voler —, (met
Zijn ,) door eene opening of plaats vliegen,
voler par I. lieu, par une ouverture; fig.
passer rap:dement. —, van het eene einde
tot het andere vliegen, voler d'un bout a l' autre.—, b. w. vliegende breken , briser ou rompre en volant contre. De duif heeft het glas
doorgevlogen, le pigeon a vole contre le carreau et Pa casse.
Doorvlieten , o. w. (ik vloot door, heb doorgevloten), aanhouden of voortgaan met vlieten , continuer de couler —, (met Zijn ,)
door eene plaats of opening vlieten, couler
par ou a travers. Hier is het water doorgevloten , ici Peau a passé.
Doorvlijen, 0. w. (ik vlijde door, heb doorgevlijd), aanhouden of voortgaan met vlijen , continuer de ranger. —, b. w. door
eene plaats heen vlijen , ranger par q. lieu.
Doorvlijmen, b. w. (ik' vlijmde door, heb
doorgevlijmd), met een vlijm openen , onvrir,, cooper on percer avec une lancette.'
Doorvlijming, yr. action d'ouvrir , etc. avec une
lancette.
Doorvloeijen, o. w. (ik vloeide door, heb
doorpvloeid), aanhouden of voortgaan met
vloeijen , continuer de couler. (bij zinverzetting ,) eenig vocht doorlaten , als:Dit
papier vloeit door, ce papier bolt. —, door
eene opening vloeijen , (met Zijn , wanneer
de plaatsverandering , en met Hebben, wan-
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neer de voortduring der werking bedoeld.
wordt ,) couler ou passer par on a to-avers.
Het water is de sluis doorgevloeid Pear: ti
passé par recluse. Het water heeft weleer
onder de brug doorgevloeid , Peau a passé
auparavant par-dessous le pont; fig. nit het
geheugen raken , als : Zijn naam is mij doorgevloeid , son nom m'a echappe (niet : m'est
ichappe ; dit wil zeggen : is mij onbedachtelijk nit den mond gevallen.)
Doorvloeijing, yr. action de couler par.
Doorvloeken , o. w. (ik vloekte door , heb
doorgevloekt), aanhouden of voortgaan met
vloeken, continuer de jurer.
Doorvioeren , o. w. (ik vloerde door, heb
cloorgevloerd), aanhouden of voortgaan met
vloeren, continuer de paver, de carreler.
Doorvlotten, o. w. (ik viotte door, heb doorgevlot), door eene 'plaats of opening vlot-ten, faire Hotter par. Het hoot blijfit niet
in de dad, het wordt doorgevlot, le bois ne
reste pas dans la ville , on le fait plotter outre.
Doorvlugten, o. w. (ik vlugtte door, heb
doorgevlugt), aanhouden of voortgaan met
vlugten, continuer de fuir. —, (met Zijn ,)
door eene plaats of opening vlugten, s'
fuir par ou a travers.
Doorvochten , b. w. (ik doorvochtte, heb doorvocht), door en door vochtig maken , hu:fleeter ou mouiller entierement , imbiber. De
regen heeft de aarde genoeg doorvocht ,
pluie a imbibe la terre sufgsamment.
Doorvoeden , b. w. (ik doorvoedde , heb doorvoed), door en door voed.en , nourrir bite;
bijna enkel in het veil. deelw. Doorvoed,
b. n. bien nourri , e, bien engraisse , e.
Doorvoegen , o. w. (ik voegde door, heb
doorgevoegd), aanhouden of voortgaan met
voegen , (bij metsel.), continuer de remplir
les Joints d'une moraine.
fpoedig voegen,
se de ether (en parlant d'un macon qui remplit les joints d'une muraille).
Doorvoederen , o. w. (ik voederde door, he!)
doorgevoederd), aanhouden of voortgaan met
voederen, continuer de nourrir (des bites),
de donner de la nourriture (aux bites).
Doorvoer,, m. het vervoeren van koopmanfchappen , enz. door eene plaats , passage. —, belasting op den doorvoer van koopmanfchappen , passage. Den — betalen, payer le
passage.
Doorvoeren, b. w. (ik voerde door, heb doorgevoerd) , mener, conduire, voiturer, faire
passer par on a travers q. endroit.
Doorvoeteren, o. w. (ik voeteerde door, hell
doorgevoeteerd) , aanhouden ofvoortgaan met
voetêren, continuer de marcher. —, met
fpoed voeteren , marcher vite. —, (met
Zijn ,) door eene plaats voeteren , marcher,
ou alter a pied par q. lieu.
•
Doorvogelen , o. w. (ik vogelde door , heb
doorgevogeld), aanhouden of voortgaan met
vogelen , continuer la chasse aux oiseaux
continuer de prendre des oiseaux. —, b. iv,
overal vogelen , als : Zij hebben de geheele
provincie doorgevogeld , its ont parcourit
toute la provincepour prendre des oiseaux.
Doorvollen, w. (ik volde door , heb doorgevold.) , aanhouden of voortgaan met vollen
continuer de fouler.
Doorvolgen a b. w. (ik volgde door , heb doorgevolgd) , overal volgen als : De hond heeft
hem het gansche land doorgevolgd, le chief;
Pa suivi par tout lepays.
Doorvonwen , o. w. (ik vouwde door , heb
doorgevonwen), aanhouden of voortgaan met
vouwen , continuer de plier. —, b. w. you.wen-
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wende een gat in iets maken of breken ,
chirer en pliant.
Doorvragen, o. w. (ik vroeg of vraagde door, heb
doorgevraagd) , aanhouden' of voortgaan met
vragen , continuer de demander, de questionner.
Doorvraging , yr. action de continuer de demander.
Doorvreezen , o. w. (ik vreesde door , heb
doorgevreesd), aanhouden of voortgaan met
vreezen , continuer de craindre.
Doorvreten , o. w. (ik vrat door , heb doorgevreten), van dieren , en (in de lage Ilraatt.)
ook wel van menfchen , aanhouden of voortgaan met vreten , continuer de manger. —,
feel vreten , manger vite. —, b. w. door
jets heen vreten, percer en mangeant, en
rongeant, rover, corroder. De wormen
hebben dit hoot doorgeVreten , les vers ont
rove ce bois. De roest vreet het ijzer door,
la ronille mange le fer. Het vergift heeft
zijne ingewanden doorgevreten , le poison lui
a corrode les intestins. Den bock , dat van
de wormen doorgevreten is , un livre piqué
des vers.
Doorvriezen , o. w. met den onbep. 3. perf. ,
(het vroor door, heeft doorgevroren en doorgevrozen) , continuer de gcler. —, met bepaalde perfoonsaanduid., (met Zijn ,) door
den vorst gebroken worden, als : fiesch is
doorgevroren, la gelee a casse la bouteille.
Doormjen , o. (ik vrijde door , heb doorgevrijd) , aanhouden of voortgaan met vrijen -, continuer de faire Pamour.
Doorvuren, o. w. (ik vuurde door, heb doorgevuurd) , aanhouden of voortgaan met vuren , (In het krijgsw.) , continuer le fen,continuer de faire fen, de titer. —, met fpoed
vuren , titer vite.
Dobrwaadbaar,, b. n. waar men doorwaden kan,
gueable. De rivier is flechts op twee plaatfen —, la riviàre n'est guiable qu'en deux
endroits.
Doorwaaijen , o. w. met den onbep. 3. perf.
(het woes en waaide door , heeft doergewaaid), aanhouden of voortgaan met waaij en , continuer de venter, de faire du vent.
—, met bepaalde perfoonsaanduid. , door eene
opening waaijen , souger par q. ouverture ou
lieu. Deze vensters sluiten niet wel , de wind
waait overal door , ces fenétres ne foignent
pas bien, le vent souffle partout. (met
Zinn,) "van den wind door eene opening of
plaats gedreven worden , titre jete,e,par q. lieu
on ouverture. Uw hoed is hier doorgewaaid
lc vent a fete votre chapeau, ar ici; fig. uit
het geheugen raken , zie ,Doorvloeij en . , b.
w. (ik doorwoei en doorwaaide , heb doorwaaid) , door en door waaiien , als : De wind
heeft ons ter dege doorwaaid , le vent nous a
bier; battus, nous a trawls, philtres.
Doorwachten , o. (ik wachtte door , heb
doorgewacht), aanhouden met wachten , continuer,d'attendre.
Doorwaden , o. w. (ik waadde door , heb doorgewaad), aanhouden of voortgaan met wafpoedig waden ,
den, continuer de gneer.
(met Zijn ,) door eene plaats
gilder vite.
waden „passer ass gne. Wij kunnen hier wel
—, nous pouvons Bien passer ici au —,
b. w. (ik doorwaadde , heb doorwaad) , door
eene plaats waden , passer au gue. Wij hebben den Rijn op verfcheidene plaatfen doorwaad t nous avons passe le Rhin en plusieurs
endroits au gad.
Doorwaken , o. w. (ik waakte door , heb doorgawaakt) , aanhouden of voortgaan met waken, conttnuer de veiller.—, b. w. (ik waak-
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te door en doorwaakte,' heb doorgewaakt en
doorwaakt), wakende doorbrengen , passer
en veillant on a veiller. lk heb drie nachten
doorgewaakt of doorwaakt , j'ai veille trois
nuits, j'ai passe trois units en veillant,
veiller.
Doorwandelen , o. w. (ik wandelde door , heb
doorgewandeld), aanhouden of voortgaan met
wanddlen , continuer de se promener, continuer la promenade. Zullen wij ? est-ce
que nous continuerons notre promenade? —,
stork wandelen , se promener vite. Indien
wij niet beter — 5 zullen wij voor den regen
niet te huis zijn , si nous ne nous promenons pas
plus rite, nous ne serons pas a la matson
avant que la pluie commence. door eene
plaats heen wandelen , (met 4ij n , wanneer
de plaatsverandering , en met Hebben , wanneer de voortduring der werking bedoeld
wordt) „ se promener par , traverser apied,
parcourir. Wij hebben geheel Duitschland
doorgewandeld , .nous avons parcouru toute
l'Allemagne. Wij hebben den ganfchen ruin
doorgewandeld , nous nous sommes promenes
par tout le jardin. Wij zijn het bosch doorgewandeld, nous avons traverse le ,bois
pied. —, b. w. wandelende wonden , dechirer ou ecorcher en se promenant. Ik heb mijne voeten doorgewandeld, fe me suit ecorchd
les pieds en me promenant. — , (ik doorwandelde , heb d.00rwandeld), overal wandelen ,
parcourir en se promenant, traverser a pied;
fig. Met zijnen geest het heelal . — 5 parcourir Punivers dans set pensees; promener son
esprit par tout Punivers.
Doorwandeling , yr. tour, m. promenade.
Doorwarm , b. n. door en door warm , tout-afait chaud, e, bien chaud, e, tres-chaud,e.
Doorwarmen , b. w. (ik warmde door , heb
doorgewarmd), door en door warm maken,
chauffer bien.
Doorwafemen, o. w. (ik wafemde door, hebdoorgewafemd) , aanhouden of voortgaan met
wafemen , continuer d'exhaler. —, b. w. (ik
doorwafemde , heb doorwafemd), door en
door met wafem vullen , remplir de vapour.
Doorwasfchen , o. w. (ik wiesch door , heb
doorgewasfchen), aanhouden of voortgaan
met wasfchen , continuer de laver. —, fuel
wasfchen , laver vite. —, b. w. doorflaan ,
als : Wasch deze koufen eens even door lavez un peu ces bas. —, door wasfchen verflij ten
of wooden , dechirer, _blesser, ecorcher en
lavant. De waschvrosiw had hare handen
doorgewasfchen , la lay.euse s'etoit ecorchd
les mains.
Doorwasfen , o. w. (ik wies door , heb doorge.
wasfen) , aanhouden of voortgaan met wasfen continuer de croitre. fuel wasfen ,
croitre vite, croitre bien.—, door eerie opening, enz. wasfen , croitre a travers ou par ;
pousser set branches el travers on par q. ouverture en croissant. De kamperfoelie is het
venster doorgewasfen , la chèvreleuille a pousse set branches a travers la fenêtre. o.
w. (ik doorwies , ben doorwasseii) , van eenig
li&chaam groeijende doordrongen worden ;
bijna enkel in het verl. deelw. , als : — vieesch ,
de la viande entrelacee ou melee de Bras- et
de maigre.
Doorwateren , o. w. (ik waterde door , heb
doorgewaterd), aanhouden of voortgaan met
wateren , continuer d'uriner, etc. zie Wateren. —, b. w. door en door wateren (d. i.
pisfen ,) als : Het kind heeft het bed doorgewater, le lit est tout-d-fait mouille de Pitrine de I'enfant. —, b. w. (ik doorwaterde,
heb
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heb doorwatcrd), geheel en al met water Doorwetten, o. w. (ik wette door, heb doorgewet) aanhouden of voortgaan met wet, en
doordringen , imbiber, abreuver,mouiller
ten , continuer d'aiguiser. fnel wetten
sorte que ce qui est mouille soit tout penetre
aiguiser vite. —, b, w. wettende breken,
d'eau. Doorwaterd hout , boil penetre d'eau
verilijten , trouer, user , Gasser en aiguisant.
( in tegenflell, van verwaterd hout , dat door
Doorweven , o. (ik weefde door , heb doorhet water bedorven is).
geweven), aanhouden of voortgaan met wepoorwedden, o. w. (ik wedde crbor,, heb doorven , continuer de tisser. —, met fpoed wegmed) , aanhouden of voortgaan met wedven , tisser vite —, b. w. (ik doorweefde ,
den , continuer de gager.
heb doorweven en doorwcefd), wevend onDoorweeken , 0. w. (ik weekte door , heb
dereen mengen , entrelacer en tissant. Eene
doorgeweekt), aanhouden of voortgaan met
met gouden bloemen doorweven zijden ilof,
weeken , continuer de tremper , etc. zie Weeune etoffe de soie, tissue de flours d'or ; fig.
ken Laat het linnen nog twee dagen —, laissez le linge tremper encore deux lours.— , (met
Hare dagen zijn met kommer en wederwaardigheden doorweefd , ses fours sont tissus de
Zijn ,) door en door week worden , s'amollir
entierement , etre. imbibe , e. De kalk aan de
chagrin et d'adversites.
muur is geheel doorgeweekt , la chaux a la Doorwezen , zie Doorzijn.
muraille est imbibee on amollie entierement. Doorwieden . o. w. (ik wiedde door , heb door:b. w. (ik doorweekte , heb doorweekt),
gewied), aanhouden of voortgaan met wieden , continuer de sarcler, zie Wieden. —
door en door week maken , amollir tout-h-fait ,
fnel wieden , carder vite. —, b. w. overal
sremper,,imbiber. Met wijn —, aviner. De rewieden , als : Zij hebben den geheelen toin
gen heeft het aardrijk genoeg doorweekt, la
doorgewied , als out sarcle tout le jardin.
pluie a imbibe, trempe , terre suffisamment.
Doorweeking , vr. action &imbiber,,de tremper, Doorwiegen , o. w.(ik wiegde door , heb doord'amodlir, etc. impregnation; zie Doorweeken.
gewiegd) , aanhouden of voortgaan met wiegen , continuer de bercer, fnel of Clerk
Doorwegen , o. w. (ik woog door , heb doorwiegen , bercer vite ou fort. —, b. w. wiegewogen) aanhouden of voortgaan met wegen , continuer tie peser. snel wcgen ,
gende breken, als : Het kind heeft den band
peser vite. —, b. w. wegende vaneen fcheidoorgewiegd , l'enf'int a rompu la bands a
clen , diviser en pesant on au poids.
force de bercer.
Doorweiden , o. w. (ik weidde door , heb door- Doorwies , veil. 't. zie Doorwassen.
geweid), aanhouden of voortgaan met wei- Doorwijken , o. w. (ik week door , ben doorden, (van vetweiders ,) continuer d'engraisser
geweken) wijkende door eene plaats gaan
des bestiaux , (van vee ,) continuer de paitre.
als : Zij zip deze clad doorgeweken , lie soot
—, b, w. overal weiden , mener paitre parpasses par cette ville en fuyant; ils se soot
tout; paitre partout. De koeijen weiden het
enfuls par cette ville.
geheele dorp door , les vaches paissent par tout
oorwijzen , b. w. (ik wees door, heb door
le village.
gewezen), door eene plaats den weg wijDoorwelken, o. (ik welkte door , hch doorzen , als : Wijs ddzen man Bens het bosch
door, montrez a cot homme lc chemin
gewelkt), aanhouden of voortgaan met welken , als : Offchoon ik de rozen begoten hcb ,
travers la font.
welken zij echter door, quoique aie mouille les Doorwillen , o. w. (ik wilde door , heb doorroses , elles continuent de se fietrir,, de se faner.
gewild) , eigenlijk met uitlating van een anDoorwenken , o. w. (ik wenkte door , heb doorder werkw. , als : 1k wil bier door (gaan),
zewenkt), aanhouden of voortgaan met wenje veux passer id. Het wil er niet door , je
ken, continuer de faire signe.
ne puis 7e faire passer.
Doorwenfchen , o. w. (ik wenschte door , heb Doorwinden , o. w. (ik wond door , heb doordoorgewenscht), aanhouden of voortgaan met
gewonden) , aanhouden of voortgaan met
wenfchen , continuer de souhaiter.
winden , continuer de divider, etc. zie WinDoorwentelen , o. w. (ik wentelde door, heb
den. —, fuel winden , divider, etc. rite. —,
doorgewenteld), aanhouden of voortgaan met
b. w. door eene opening winden , faire paswentelen , continuer de rouler, etc. zie Wenser par q. ouverture en , -. iiindant , etc. , en tortelen. —, b. w. door eene opening of plaats
, etc. —, al windende kwetsen , als
wentelen , rouler par ou d travers.
1k heb mijne vingers doorgewonden , je me
Doorwerken , o.
(ik werkte door, heb
suis Nesse on ecorche les doigts en dividant,
doorgewerkt), aanhouden of voortgaan met
etc. zie Winden.
werken , continuer de travailler. fterk of Doorwinnen , o. w. (ik won door , heb, doormet fpoed werken , travailler fort ou vite.
gewonnen) , aanhouden of voortgaan met
—, b. w. door en door werken , travailler
winnen , continuer de gaper.
bien ; bien petrfr la pate, Pargile ; (bij Doorwippen , o. w. (ik wipte door , ben doorpasteib.) fraiser la pate; bien raboter le
gewipt) , door eene opening wippen , echapmortier. —, b. w.
doorwerkte , heb
per,, s'echaper par. Hij wipte het venster
doorwerkt), werkende ondereen mengen ,
door , it s'echappa par la fenêtre; it est sau,als : Eene ftof met goud en zilver , brote par la fenétre.
cher sine itoffe d'or et d'argent. IVIet goud Doorwisfchen , o. w. (ik wischte door, heb
en zijde doorwerkt tissu d'or et de sole.
doorgewischt) , aanhouden of voortgaan met
Doorwerven , o. w. (ik wierf of worf door,
wisfchen, continuer de torcher, d'essuyer.
heb doorgeworven), aanhouden of voortgaan
—, b. w. doordoen , effacer, zie Uitwisniet werven , continuer de faire des recrues.
fchen.
Doorwerpen , o. w. (ik wierp en worp door, Doorwitten , o. w. (ik witte door, heb doorheb doorgeworpen), aanhouden of voortgaan
gewit), aanhouden of voortgaan met witten ,
met werpen , continuer tie jeter. fnel
continuer de blanchir. —, b, w. door en
werpen, fete,- vite. —, b. w. ,door eene
door witten, blanchir bien.
opening werpen , feter par on a travers q. Doorwoeden , o. w. (ik woedde door, heb
Duverture. —, door werpen breken of eene
doorgewoed) , aanhouden of voortgaan met
opening in iets werpen , Gasser en je-tant conwoedcn , continuer d'être en fureur, , zie
Jre ou dessus.
Woeden.
Door-
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Doorwoekeren , o. w. (ik woekerde door , heb
doorgewoekerd), aanhouden of voortgaan
met woekeren , continuer d'exercer Pusure 5 zie
Woekeren. Hij heeft zijn ganfche leven
doorgewoekerd, it a fait l'usurier toute sa vie.
Doorwoei , veyl. t. zie Doorwaaijen.
Doorwoelen, o. w. (ik woelde door, heb
doorgewoeld) , aanhouden of voortgaan met
woelen , continuer de se remuer, zie Woelen. —, b. w. (ik woelde door en doorwoelde, heb doorgewoeld en doorwoeld) ,
overal woelen , door en door woelen ,fouille..r.
De wilde zwijnen , de aarde , om wormen te
zoeken , les sangliers vermillent.
Doorwonden , b. w. (ik doorwondde, heb
doorwon,d) , door en door wooden , blesser
griavement , percer de part en part, d'outre
en outre; fig. aandoen , treffen , als : Data,
doorwondt mij het hart , Bela me perce, me
decisive, me fait fendre le coeur; j'ai le
coeur navre.
Doorwonen , o. (ik woonde door, heb
doorgewoond.) , aanhouden of voortgaan met
wonen ; meest enkel in de onbep. wijze , als :
Hij blijft —, it continue d'habiter cette maison.
Iemand laten
laisser q. q. demeurer dans
vise maison.
Doorwormen , o. w. (ik wormdc door , heb
doorgewonnd), aanhouden of voortgaan met
wormen, continuer de se peiner, zie Wormen. —, b. w. door/eene opening wormen,
faire passer avec-peine par. q. ouverture.
trou—(zich),als:-Hjerw—it
V era moyen de se tirer d'affaire , quoiqu'il
lui colite beaucoup de seine.
Doorworstelen , o, w. worstelde door , heb
doorgeworsteld) , aanhouden of voortgaan
met worstelen, continuer de letter, etc. zie
Worstelen. —, (met Zijn ,) en b. w. fig.
met moeite te boven komen , se tirer d'un
embarras de grands efforts, le surmonter,, se depetrer,, se tirer d'affaire. Wat al
rampen heb (ben) ik niet doorgeworsteld ,
combien d'adversites n'ai-je pas eu a surmonter,, a vaincre.
Doorworsteling , yr. action de surmonter, de
vaincre etc., zie Doorworstelen.
Doorworsten , o. w. (ik worstte door, heb
doorgeworst), aanhouden of voortgaan met
worsten , continuer de faire des andouilles ,
etc. zie Worsten. —, fpoed maken met woesten , se depecher (en parlant de q. q. qui
fait des andouilles , etc.).
Doorwortelen , o. w. (ik worteide door, heb
doorgeworteld), aanhouden of voortgaan met
wortelen , continuer d'enrsaciner. —, (met
Zijn ,) zijne wortels door jets been verfpreiden , repanclre ses racines. Deze boom is den
geheelen win doorgeworteld, cot arbre a
repandu ses racines par tout le jardin.
Doorwrijven , o. w. (ik wreef 'door, heb doorgewreven), aanhouden of voortgaan met
wrijven , continuer de frotter, de broyer,
etc. Zie wrijven. , fnel wrijven , frotter
broyer, etc. Vito. —, b. w. (met Zijn ,)
wrijvende breken, casser
rompre en se
rottant. —, b. w. door wrijven eene opefning
maken, user ou trouer q. ch. force de
le frotter. —, door wrij yen wonden , blesser,
ecorcher ou dechirer a force de frotter,
de broyer, etc.
Doorwrijving , yr. action de blesser, etc. en
frottant.
DOorwrikken , o. w. (ik wrikte door, heb
doorgewrikt), aanhouden of voortgaan met
wrikken , continuer de branler on de aire
brassier; continuer de rouser, etc. zie
rik-
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Doorwringen , o. w. (ik wrong door, heb
doorgewrongen) , aanhouden of voortgaan
met wringen , continuer de tordre , de serrer,
etc. zie Wringen. —, b. w. wringende breken of fcheuren , casser, rompre ou dechirer
en tordant. Gij hebt den dock doorgewrongen , vous avez tordu le mouchoir si fort,
qu'il s'est dechire. wringende wonden ,
blesser, dechirer ou ecorcher en tordant.
Doorwrocht , (verl. deelw. van het ON,GEBR.
Doorwrochten). —, b. n. door en door bewerkt , (van voortbrengselen van den geest )
bien acheve , e, fini , e, travaille , e; solide.
Eene doorwrochte verhandeling , une dissertation bien travaillee, finie. Een werk, ut;
ouvrage bien fait.
Doorwroeten , o, w. (ik wroette door , heb
' doorgewroet), aanhouden of voortgaan met
wroeten , (van eenen mol, enz.), continuer
de fouiller,, (fig. van eenen mensch ,) de se
peiner.` —, (met Zijn ,) door jets heen wroe-`
ten, wroetende door lets dringen , passer en
fouillant.—, b. w. (ik wroette door en doorwroette , heb doorgewroet en doorwroet),
overal wroeten , door en door wroeten ,fouillet , labourer. De mollen hebben mijnen
tuin geheel doorgewroet of doorwroet les
taupes out laboure tout mon jardin. (ten.
Doorwroeting , yr. action de, etc. zie DoOrwroeDoorwrokken , o. w. (ik wrokte door , heb doorgewrokt) , aanhouden of voortgaan met wrokken , continuer de nourrirune ancienne haine.
Doorwormen, o. (ik wurmde door , heb doorgewurmc9 , zie Doorwormen in de eerfte
beteeketus.
Doorzaaijen , o. w. (ik zaaide door, heb doorgezaaid.), aanhouden of voortgaan met zaaijen, continuer de semer. spoedig zaaijen,
semer Vito. —, b. w. (ik doorzaaide , heb
doorzaaid), fig. jets onder jets anders mengen ;
Itrooijen , zaaijer: , enz. ?tidier, entremeler,
parsemer. Het blaauwe veld, doorzaaid met
flerren , la vas' te azuree _earsemee d'etoiles.
Doorzag , veil. t. zie Doorzien.
Doorzagen , o. w. (ik zaagde door, heb doorgezaagd) , aanhouden of voortgaan met zagen , continuer de scier, (op de viool), de
rai der du violon. fnel zagen , scier vtte.
— b. w. zagende vaneen fcheiden, scier,
couper avec la scie. Een hoot dwars —, traverser un bois en sciant, — zagendle wooden,
blesser on ecorcher en sciant.
Doorzakken , o. w. (ik zakte door, heb doorgezakt) , aanhouden of voortgaan met zakken , d. i. in zakken doen , continuer de sacher,, d'ensacher. —, (met Zijn ,) inzakken ,
verzakken , s'affaisser, s'ecrouler, s'enfoncer.
De vloer is hier doorgezakt , le plancher s'est
affaisse en cot endroit.
Doorzakking , yr. inzakking , icroulement affaissement , m.
Doorzalven , o. w. (ik zalfde door , heb doorgezalfd.), aanhouden of voortgaan met zalyen, continuer d'oindre, etc. zie Zalven. —,
b. w. door en door zalven , oindre bien;
frotter bien d'onguent.
Doorzeepen , o. w. (ik zeepte door , heb doorgezeept) , aanhouden of voortgaan met zeepen , continuer de savonner. —, door en
door zeepen , savonner bien.
Doorzeeveren , o. w. (ik zeeverde door, heb
doorgezeeverd), continuer de haver. — 5 b.
w. door en door met zcever hat maken , monil.
ler de bane.
Doorzegelen , o. w. (ik zegelde door , heb
door-

D00
doorgezegeld), aanhouden' of voortgaan met
zegelen , continuer de sceller,, de timbrer.
Doorzeilen , o. w. (ik zeilde door , heb doorgezeild) , aanhouden of voortgaan met zeilen,
continuer de naviguer, de faire voile,de voguer.
fnel zeilen , naviguer ou courir vite. —,
.door eene plaats zeilen , passer it la voile. De
fchepen zijn de ftad doorgezeild, les vaisseaux ont passé a la voile par la ville. —,
b. w. zeilende breken , &riser on rompre en
aisant voile, en naviguant. —, door eene
fzee
, enz. zeilen, als Wij hebben reeds
vele zeeen doorgezeild, nous avons deja parcouru plusieurs mers.
Doorzenden , o. w. (ik zond door , heb doorgezonden) , aanhouden ofvoortgaan met zend.en , continuer.
d'envoyer. , b. w. door eene
plaats heen zenden , envoyerpar q. lieu. Ik heb
mijnen knecht de geheele ftaddoorgezonden,
as envoye mon domestique par toute laville.
Doorzetten , b. w. (ik zette door, heb doorgezet) , door eene opening zetten , mettre
travers q. ouverture; fig. ijverig met eene
zaak voortgaan en dezelve, ongeacht alle
hinderpalen , trachten tot stand to brengen ,
pousser one affaire; venir a bout d'une chose; faire reussir one affaire. Hij heeft het
met geweld doorgezet , it Pa emporte de
haute lutte. o. w., (bij de boekdr.) contitoner de composer, composer vite; fig. moedig
voortgaan , continuer avec ardeur, doubler
le pas; avancer fort. —, voortgang maken ,
se depdcher.
Doorzien , o. w. (ik zag door, heb doorgezien) , door eene opening of door een doorfchijnend ligchaam zien , voir on regarder
par on a travers q. ouverture on un corps
transparent. Tusfchen de tralien of fpijlen —,
regarder a travers les barreaux d'une grille.
—, b. w. door en door zien , percer des
yeux. Hij zag mij zoo fcherp aan , aloof hij
mij wilde —, it me fixa, it fixa ses regards
sur moi, comme s'il vouloit me percer des
yeux.—, flukswijze bezien , parcourir, examiner. Eene rekening —, examiner un compte;
aire la revision d'un compte. Wij hebben
falles
doorgezien , maar niets gevonden , nous
avons tout examine, mais- nous n'avons zien
trouve. Een bock nog eens —, om de fouten to verbeteren , revoir un livre pour le
corriger. (ik doorzag , heb doorzien) ,
fig. door iets zien en daardoor bevatten ,
concevoir. Ik doorzie die zaak niet, je ne
concois pas cette affaire. . Cm•
Doorziening, vr. revue , examination, f. examen,
Doorziften , o. w. (ik ziftte door, heb doorgezift), aanhouden of voortgaan met ziften,
continuer de tamiser, de cribler. fpoedig
ziften , tamiser vice. —, b. w. door eene zeef
laten lo4en tamiser, passer par un tamis ,
un crible.
Doorzigt , o. het zien door eene opening of
plaats , vue, f. Iemand. het — betimmeren ,
boucher la vue a q. q. par q. bailment. —,
bezigtiging , inspection, f. examen, m. revision, f: Iemand een bock ten — geven , donseer a q. q. un livre pour le parcourir, pour
Pexaminer; fig. bevatting , als : Ik hob geen
— in die zaak, je ne concois Hen a cette
chose.— , bevattingsvermogen , fchranderheid,
perspicacitd, penetration d'esprit,
Een
man van veel
homme de beaucoup de
penetration, de lumieres , etc.
Doorzigtbaar, zie Doorzigtig.
Doorzigtbaarheid , zie Doorzigtigheid.
Doorzigtig , b. n. doorfchijnend , transparent,
e. diaphane.
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Doorzigtigheid, vr. doorfchijnendheid , transparence, diaphaneite.
Doorzigtkunde , yr. (in de natuurk.) zekere
wetenfchap , dioptrique, anaclastique,
Doprzijgen , b. w. (ik zeeg door , heb doorgezegen) , door eenen dock, enz. laten loopen, filtrer ; faire passer (des liquides) par
un hinge, etc. Besfenfap — filtrer u .ins
de groseilles.
Doorzijging , yr. infiltration.
Doorzijn , o. w. (ik was door , ben door geweest) eigenlijk met ui,lating van een ander werkw. , Ik ben er door (gekomen),
je suis passé ; fig. je me suis tire d"affaire.
Mijne koufen zijn door (gegaan), mes bas
sort troues on dichires; zie Door.
Doorzijpelen , o. w. (ik zijpelde door, ben
doorgezijpeld), zie Doorzijpen.
Doorzijpeling, yr. distillation.
Doorzijpen , o. W. (ik zijpte door , ben doorgezijpt), door sets heen zijpelen , langzaam.
doorzakken , degoutter, tomber goutte a goutte , suinter.
Doorzijperen , o. w. (zijperde door , ben doorgezijperd) , zie Doorzijpen.
Doorzijping , vr. action de suinter.
Doorzingen, o. w. (ik zong door , heb doorgezongen) aanhouden of voortgaan met zingen , continuer tie chanter. —, fnel zingen ,
chanter vite. —, b. w. van het begin tot het
einde zingen , chanter d'un bout a l'autre.
Doorzinken , o. (ik zonk door , heb doorgezonken), aanhouden of voortgaan met zinken , continuer d'aller au fond, zie Zinken. —, (met Zijn ,) door eene opening
zinken , tomber par q. ouverture en s'affaissant , en s'ecrourant.
Doorzitten , o. (ik zit door, heb doorgezeten) , aanhouden met zitten , rester. Zit
nog wat door , restez encore quelque temps.
—, b. w. door op sets to zitten eene opening
in lets waken , user,,trouer ou dechirer q. ch.
etc. a force d'étre assis dessus. Zich —, se
blesser a force d'dtre assis. (zoeken.
Dborzocht , verl. t. en \Teri. deelw. zie DoorDoorzoeken , o. w. (ik zocht door , hob doorgezocht) aanhouden of voortgaan met zoeken , continuer de chercher. fnel zoeken,
chercher vite. —, b. w. overal zoeken , chercher partout. Ik heb het geheele huis doorgezocht , j'ai cherche par toute la maison.
(ik doorzocht , hcb doorzocht) , door en door
zoeken , fouiller, fureter. Een bosch
— fouiller dans un boas. Iemands zakken
fouiller q. q., fouiller, dans lee poches tie
q. q. Hij doorzoekt alles , it va furetant
partout. Eon huis —, visiter une maison;
faire la visite dans sine maison. Hij heeft
het ganfche huis doorzocht , it a visite par
, op nieuw
toute la maison. Nog eens
refouiller, revisiter.
Doorzoeking 2 vr. action de chercher, de fossiller, de vistter, visite , f. examen;, m.
Doorzoeker,m.ce/ui qui fondle on visite, visiteur.
Doorzondigen , o. w. (ik zondigde door , heb
doorgezondigd), aanhouden of voortgaan met
zondigen , continuer de pecker.
Doorzogen , o. w. (ik zoogde door , bob doorgezoogd), aanhouden of voortgaan met zogen,
continuer d'allaiter.
Doorzorgen , o. w. (ik zorgde door , heb doorgezorgd) , aanhouden of voortgaan met zorgen , continuer de soigner, de veiller.
Doorzouten , b. w. (ik zoutte door , hob doorezouten) , door en door zouten , saler bien,
Het vleesch is good doorgczouten , la viande
est Bien !aide.
Door-
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Doorzuchten , o. (ik znchtte door, hell
doorgezucht) , aanhouden of voortgaan met
zuchten , continuer de soupirer.
Doorzuigen , o. w. zoog door, heb doorgezogen) , aanhouden of voortgaan met zuigen , continues- de sneer, de titer. —, eenig
vocht doorlaten , als : Het papier zuigt door,
le papier boit. —, van inkt , enz. doortrekken 9 als Deze inkt zuigt door , cette encre
perce le papier. —, b. w. zuigeude wonden,
blesser en sucant. Het kind heeft de tepels
der moeder doorgezogen , Penfant a Nesse
les atolls de sa mere a force de sneer.
Doorzuipen , o. w. (ik zoop door , heb doorgezopen) , aanhouden of voortgaan met zuipen , continuer de boire, zie Zuipen.
Doorzullen , o. w. ,(ik zoude door, zonder
verl. deelw.), gemeenlijk niet uitlating van
een ander werkw. , als : Het zal hier door ,
je veux que cola passe par ici.
Doorzulten , o. w. (ik zultte door , heb doorgezult) , aanhouden of voortgaan met zulten , continuer de mariner, de saupoudrer
de sel, de —, b. (ik doorzultte , heb doorzult), door en door zulten , mariner biers; meest enkel fig. your :
doormengen , entrelarder ; en dan nog flechts
in het veil. deelw. , als : Zijne redevoering
was met geleerde aanhalingen doorzult , son
discours etoit entrelarde de citations savantes.
Doorzwabberen , o. w.. (ik zwabberde door,
heb doorgezwabberd) , aanhouden of voortgaan met zwabberen continuer de fauberter,
etc. zie Zwabbercn.
Doorzwachtelen , o. w. (ik zwachtelde door,
heb doorgezwachteld) , aanhouden of voortgaan met zwachtelen , continuer de bander, etc.
b.w. zwachtelende breken,
zie Zwachtelen.
rompre en bandana. zwachtelende wonden , blesser en bandant on a force de bander.
Doorzwavelen , o. W. (ik zwavelde door , heb
doorgezwaveld) , aanhouden of voortgaan met
zwavelen , continuer de soufrer. —, door en
door zwavelen , souffrer biers.
Doorzweepen , o. w. (ik zweepte door , heb
doorgezweept) , aanhouden of voortgaan met
zweepen , continuer de fouetter. —, b. w.
door eene plaats of opening zweepen , chasser ou faire passer q. q. par on a travers q.
lieu, etc. en le fouettant. zweepende
wooden , blesser on scorcher a force de fouetter.
Doorzweeten , o. w. (ik zweette door, heb
doorgezweet) aanhouden of voortgaan met
zweeten , continuer de suer. —, b. w. (ik
zweette door en doorzweette , heb doorgezweet en doorzweet) , met zweet doen doordringen , mouiller de sueur. 1k heb mijne
beide hemden doorzweet of doorgezweet ,
voila uses deux chemises toutes mouillees de
sueur. uitzweeten, transsuder. De liars,
die uit de pijnboomen doorzweet , la thine
qui transude des pins.
Doorzweeting , yr. transsudation,
Doorzwelgen , o. w. (ik zwolg door , heb
doorgezwolgen), aanhouden of voortgaan
met zwelgen , continuer de goinfrir. —, b.
w. door eene opening (bier : door de keel)
zwelgen , avaler, engroutir. Het fink was
te groot, hij kon het niet —, le morceau
itoit trop grand, it ne pouvoit l'avaler. Men
moet de ftnkken niet —, zonder ze te kaauwen , it ne [ant pas engloutir les morceaux ,
sans les avoir machos.
Doorzwelging , vr. action d'avaler, d'engloutir, (in de geneesk.) , deglutition.
Doorzwemmen , o. w. (ik zwom door , heb
doorgezwommen), aanhouden of voortgaan
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met,zwemmen, continuer de Hager, zie Zwemmen: — , fnel zwemmen , nager vice. —,
(met Zijn ,) door , eene opening zwemmen ,
passer par a la nage. Onder eene brug —,
passer par-dessous un pont a la nage. —,
overal zwemmen , nager partout.
Doorzwellen , o. w. (ik zwol door , heb doorgezwollen) , aanhouden of voortgaan met
zwellen , continuer de s'enfler, d'enfler.
Doorzweren . o. w. (ik zwoer door, heb doorgezworen) , aanhouden of voortgaan met
zweren , d. i. vloeken , continuer de juror.
Doorzweren , o. w. (ik zwoer door, heb doorgezworen) , aanhouden of voortgaan met
zweren , (van een gezwel), continuer d'ulcerer. —, (met Zijn ,) zwerende open gain,
aboutir, crever par ulceration. Eene bloedyin , wake doorzweert , un furoncle qui
aboutit. De vinger is mij doorgezworen ,
j'ai en un ulcire au doigt.
Doorzwermen , o. w. (ik zwermde door , heb
doorgezwermd) , aanhouden of voortgaan
met zwermen , continuer d'essaimer.
Doorzwerven , o. w. (ik zwierfen zworf door,
heb doorgezworven), aanhouden of voortgaan met zwerven , continuer d'errer ca et
la, de vagabonder, zie Zwerven. —, b. w.
door een land iwerven , als : Hij zwerft het
ganfche land door , it erre par tout le pays.
Doorzwetfen , o. w. (ik zwetfte door, heb
doorgezwetst) , aanhouden of voortgaan met
zwetfen , continuer de se vanter, etc. zie
Zwetfen.
Doorzweven , o. w. '(ik zweefde door , heb
doorgezweefd) , aanhouden of voortgaan met
zweven , continuer de planer ou de potter. Doorzwieren, 0. w. (ik zwierde door , hub
doorgewierd), aanhouden of voortgaan met
zwieren , continuer de faire lee debauche,
etc. zie Zwieren.
Doorzwijgen , o. w. (ik zwecg door , heb doorgezwegen) , aanhouden of voortgaan met
zwijgen , continuer de se tire, observer le
silence.
Doorzwoegen , o. w. (ik zwoegde door , heb
doorgezwoegd) , aanhouden of voortgaan met
zwoegen, continuer de faire un travail penible.
Doos, yr. (oo) foort van vat met een dekfel ,
boite, f: Eene gouden — , une bolts
d'or. Eene blikken —, une boite de ferNano. Eene bordpapieren —, une boite de
carton, (om papieren , kanten , linten , enz.
in te doen ,) un carton. Spanen —, bate
de bois , f. zie verder Snuifdoos , Tabaksdoos, enz. — met mathematifche inftrumenten , (bij de art.) etui de mathematiques.
Blikken — (met onregelmatige flukken ver
gevuld), bate a mitraille ;fig. Hij heeft wat
in zijne —, (hij heeft veil verfland), it a
beaucoup d'esprit, de sagacite. Het is eene
regte —, c'est une innocents, niaise.
Doosie , o. verkl. w. petite boite; zie Doos.
Doove , in. must. —, vr. muette.
Dooven , b. w. (ik doofde , heb gedoofd) ,
zie Uitdooven ; fig. den glans benemen ,
faire erdre Peclat, ternir. —, v. n. (met
Zijn, zie Uitdooven ; fig. se passer.
Doovig eid , zie Doofheid.
Dooving , zie Uitdooving.
Doozenkraam , yr. boutique de bates, f.
Doozenkramer,, m. vendeur ou marchand di
boites.
Doozenmaker,, m. faiseur de boirfs,layetier,m.
Doozenmaakfter,, yr. faiseuse de bates.
Doozenfchilder,, m. peintre de bates.
Dop , yr. fchaal van -noten , eijeren , coque,
coquille, d'oettf, de noix , f Eueren nit den

Do?
(weeke eijeren) eten , manger des oeufs
la coque. De kiekens, de jonge patrijzen,
loopen, zoo dra zij uit den — komen, les
poulets , les perdreaux, courent au sortir
ele la coque; fig. gem. Hij komt pas uit den
- (hij is nog zeer jong) en hij wil al mede praten, it ne fait que de sortir de la toque; ce n'est encore qu'un enfani et it fait
déjà Pentendu ; fpr. w. Heeft hij notes,
zij zal wel doppen maken, (heeft hij geld,
zij zal het wel doorbrengen,) s'il a des
ices, elle saliva biers les faire rouler;
a de Tangent, elle le de'pensera biers. Een
half ei is beter aan een leege —, pays twine
vaut miens que pays perdu. —, yau verfeheidene vruchten, zie Schil, Schaal, Bast.
kastje van een konapas, (zeew.) chapelle d'aiguille de compas, f. guds,
(holle beitel,) op fchepen, grande gouge.
(fcheepsw.) ass : Ronde doppen (klampen), toquets roads.
Dopjes, o. meerv. bril voor kinderen, die
fcheel zien, besides,
pl.
Dopjesfpel, o. jeu de passe-passe, no.
Doppen , b. w. (ik dopte, heb gedopt), pellen , fchillen, ecosser. Erwten, boonen
ecosser des pois , des fives. —, (zeew.) meten , een fchip Jaeger en navire.
Dopper, m. (zeew.) die een fchip meet, fastgear, tn.
Dor, b. n. van de noodige vochtigheid beroofd, aride, sec, seche. De grond is door
de hitte geworden, /a chaleur a rendula terre aride. Een — (fchraal) land, un
terroir sec, sine terre aride, sterile, maigre. Een clone (verdorde) boom, un arbre
sec. Dorre blo.deren, des feeilles seches ,
fi etries. Een dorre (on yruchtbare) zomer,
en Ote aride. — (dood) bout, du bois wort.
(flecht) hoot, snort bois ; fig. mager,
fchraal, maigre, sec, seche. — vleesch,
de la viande tres-maigre, seche. —, van
fmaak beroofd, onaangenaam van woorden,
uitdrukkingen enz.: Eene dorre redevoering, un discours sec. Een — onderwerp,
un sujet aride, froi d,'desagreable. Een dorre vrijer, 118 amant frond. Een
(mager)
mensch, un 11,,nome sec et dicharne.
bijw. droog, sechement.
Dorachtig , b. n. sin pen sec, secke, etc. zie Dor.
Doren, in. zie Doom.
Dorheid, yr. droogte , secheresse, aridite.
fchraalheid, onvruchtbaarheid, steriliti;
fig. magerheid, fchraalheid, maigreur.
Dorisch, b. n. Dorique, Dories. Dorifche orde , (in de bouwk.) ordre dorique, vs.
De dorifche toon, (in de muzijk) zeer diep
en ernilig, le mode dorien.
wonen, deDorp , 0. village, m. In een
messier dans un village.
Dorpachtig, b. n. naar een clomp gelijkend,
ayant un air de village, qui sent le village.
Dorpbewoner, in. habitant de village, zie
Dorpeling.
Dorpbruiloft, yr. note de village.
Dorpel, m. onderfie dwarsftuk van een deurkozijn , ook drempel genoemd, seuil (d'une
porte), zie Drempel; fig. Hij mag niet meer
over mijnen — (in mijn huis) komen, ii est
consignd a ma Porte; fig. beginfel, Principe,
fondement,
Dorpeling, in. en yr. ook dorper, villageois,
villageoise, f. —, (in de prakt.) manant. (bud woord) vilain. Zie verder
Boer.
Dorkeestelijke, m. geestelijke ,pastoor,priester van eene parochie, cure de village.
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Dorpherberg, yr. cabaret de village, tn.
Dorphuis, o. huis in een dorp, maison de village, I.
Dorpje, o. verkl. w. van Dorp 5 petit village.
Dorpkerk , yr. eglise de village.
Dorp kermis , yr. foire , karmesse ou kermesse de
village.
Dorpkiok, yr. cloche de village.
Dorpland, o. pays de village, terre qui appartient au village.
Dorplieden , Dorpluiden , m. meerv. gens de villoge 5 villageois.
boeren, paysans.
Dorpmeisje, o. jeune villageoise, f.
Dorppredikant, Dorpprediker,
ministre de
village, no.
Dorppriester, m. cure de village, no.
Dorpregt, o. droit de village, tn. coutunse
d'un village, f.
Dorpsch, b. n. zie Dorpachtig.
boersch,
rustique, villageois, e.
Dorpfchool, yr. ecole de village, f.
Dorpfchoohneester,.
magister tie village ,m.
Dorpfchout, m. bazili, juge, maine de village.
Dorpfchuit, yr. barque gut vient eat; village,
ou qui y va, barque de village.
Dorpsheer, m. Neer van een dorp, seigneur
de village.
Dorpshuis, m, huis, dat aan de inwoners van
een of meer dorpen gemeen is, .maison communale d'un
f:
Dorpfpeelman, m. muzijkant, menetrier
village, m.
Dorpswijze, bijw. op de wijze van een dorp,
a la maniere villageoise. bij dorpen,
par villages.
Dorren, o. (ik dorre, ben gedord), dor
worden, verwelken, devenir sec, sedie, aride, se faner, se fietrir, etc. .zie Verdorren.
Die boomen — (worden dor) aan de toppen , cis arbres se couronnent.
Doffing, yr. fletrissure , f:
Dorsch, in. zie Dorfching.
Dorfchen, b. w. (ik dorschte, heb gedorscht),
battre le ble , battre en grange. Dit koren
is flecht gedorscht, er zijn nog veel korrels
in het firoo, cc bled est mal battu, it y a
encore been du grain dans la paille; fig.
Hoof —, (over eene beuzeling twisten,)dispeter sur leo Pointe d'une aiguille, sur deschases de riots , des vetilles.
Dorfcher, m. korendorfcher, batteur de bled,
en grange.
Dorfching , yr. action de battre le bled, f
battage , M.
Dorschfchnur, yr. grange, f.
Dorschtijd, in. temps, m. saison ordinairepour
battre le bled, f:
Dorsch y legel, m. werktuig om to dorfchen,
Pau a battre le bled, on.
Dorschvloer, m, duel, afire d'une grange, f.
Dorschwagen , in. machine a battre le bla ,
Dorst; m. sotf, alteration, f. Een hevige —,
une grande soif. 1k fterf van —, je meurs
de soil: Zijnen
lesfchen, etancher,
eteindre sa soif; se desalterer. '.Vijn, met
water gemengd , zal uwen beter lesfchen , clan enkel water, le vin mile avec
de Peau vows desalterera mieux que de l'eau
toute pure. —verwekkend, alterant
tique. Die . fans heeft mij grootenyeroorzaakt, cette sauce m'a fort alteri. Dat
geeft nog meer
cela ne fait-qu' irriter
la soif. De thee heeft mijnen
niet verflagen , le the n'a pas etanche , appalse, ma- soty: Buitengemeene, fterke
poI. ,dipsie; fig... een Berk verlangen, onmatige begeerte near iets , als:
naar
S
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mem , eer,, rijkdommen , soif de gloire,d'honoeur, tie richesses.
Dorsten o. w. (ik dorstte , heb gedorst ,)
dorst "hebben , dorstig zijn , avoir soif. Die
hongeren en —, qui ont faim et soif; fig.
Naar iets —, (fierk verlangen) , avoir soif
ou on desir ardent de q. ch. Naar bloed
dorftende , etre altere, e, de sang; ook (en
in den niet fig. zin gemeenlijk) met den
onbep. 3. perf. , als : Mij dorst , fa/ self:
Dorftig , b. n. dorst hebbende , there, e,
ayant soif; fig. een fterk verlangen hebbennaar eer, it etoit
de , als : Ilij was al te
droog , naar vochtrop there d'honneur.
tigheid verlangend, zie Droog.
Doritigheid , yr. zie Dorst.
Dorstverflaand , b. n. desalterant, e, refraichissant , e.
kleeding , habillement , vetement , m.
Dos,
, opfchik , parure, f. Wel in den —
titre
bien liabille , e, veto, e.
zijn ,
Dosfen , b. w. (ik doste , heb gedost), kleeden, habiller,, year; zie Uitdosfen.
Dofis , vr. (ond. w.) eene op eenmaal in te nemen hoeveelheid geneesmiddelen , dose ,
Dot , yr. een verwarde bos garen , enz. du
entortille.
foot , fchok , drukking , coup,heurt
Douw,,
choc; gem. horion. Hij gaf hem eenen —
op de borst , it le poussa a la poitrine,
lui donna on coup sur la poitrine.
douwde heb gedouwd) ,
Douwen , b. w.
ftooten , drukken , pousser. Iemand tegen den
muur , pousser q. q. contre la muraille ;
fig. Iemand iets in de hand —, (bedekt geven,)
Bonner q. ch. en cachette a q. q. , fourrei , q. ch.
h q.q. Zich iets in de hand laten —, (drukken ,) se contenter de q. ch., acheter de manvaises merchandises sans y prendre garde;
titre la dupe. Men kan van hem gedaan krijgen , wat men wil , als men hem maar wat
in de hand douwt , on pent, lui faire faire
tout ce que Pon vent , quand on lui donne
des pieces.
Dozijn , o. twaalftal , douzaine, AANM. Een
telwoord voor zich hebbende , blijft het in het
Nederd. in het meerv. onverbogen , als :
Drie — tafelborden , trois douzaines d'assiettes. Bij het bij dozijnen verkoopen,
vendre a la douzaine, par douzaine. —, in
zamenft. gemeenheid van foort aanduidende ,
als : Dozijnwerk , Dozijngoed , o. des merchandises de bale, a la douzaine. Dat horologie
is maar dozijnwerk , c'est tine montre de
belle, a la douzaine, de rnoindre valeur,
pito a la hdte; ook van perfonen, als :
Dozijndichter,, m. flechte dichter,, pale a
la douzaine, mauvais poete. Dozijnfchilder,
peintre a la douzaine, mauvais peintre,
barbouilleur. IN?zijnwerker,, m. ouvrier qui
travaille a la douzaine.
Dra , bijw. ras , fchielijk , weldra, bielogt,
d'abord. Ik zal — komen , je viendrai bientot. Zoo —, zoo — als , voegw. desque,
aussiat que. Zoo — mogelijk , au phial'.
Draad , in. dun ineen gedraaid garen , vlas ,
zijde , boomwol , enz. Eenen — door
het oog van eene naald fieken , enfiler
one aiguille. De draden van dit vlas zijn
zeer dun , les fils de ce lin sont tresdales. Linnen langs den — doorfnijden , cooper de la toile de droll ; elder tie
droit fil en coupant la toile; fpr. w. Als ik
den — heb, zal ik het kluwen wel vinden ,
quand Pal quelque chose denoude sur Paffaire , je decouvrirei bien le reste;je demélefusie , pourvu que fe tienne le
rai Mtn

D RA
bout. —, vezeltje , wegens de gelijkheid
van eenen draad , van vleesch , van planten , enz. filament, fibre de chair, de plantes. De zenuwen zijn vol draden , (vezelties ,) les nerfs sent pleins de filaments. De
draden van die planten zijn fiju , les fibres de
ces plantes sent fines. Dunne — ,-- filet; fig.
Zijn leVen hangt aan eenen — , sa vie
no tieuit qu'a tin filet. De zaak hangt aan
eenen zijden —, Paffaire se trouve dans one
situation critique. —, van laken , dock,
corde,
Dit laken heeft eenen groven
ce drap a la corde bien grosse, epaisse, forte; fpr. w. Wanneer het laken is verfleten ,
komt de. — te voorfchijn , (bij het fcheiden
van de markt leert men de kooplieden kennen ,) quand le drap est use, it montre
corde. Draden in het fpiegelglas , (als een
gebrek) filandres. — van een mes , morfil, m. Dit fcheermes fnijdt niet goed , de
— is er nog niet af, ce rasoir ne va pas
bien, le morfil n'en est pas encore tombe ;
-fig. het beloop , de zamenhang , fil. Den
— van een gefprek weder opvatten , reprendre le , la liaison, la suite d'un discours ;
fain. of in den gemeenz. tr. Voor den — komen , (zich vertoonen, zijn gevoelen uiten,)
se meatier , decouvrir ses sentiments , s'exiquet-, ne plus se deguiser. — van eene
p
fchroef, (bid de art.), filet de vis. Zie verder Herfstdraden , Zomerdraden. o. dun
uitgetrokken metaal ,fil (de laiton, &argent,
d'or,, d'archal ou de fer), m. —, op eenen
papiervorm , vergeure , f.
Draadbank , m. (bij de goudtrekkers), zie
Draadtrekkerij.
Draadbus, vr. trekijzer,, waardoor good-,
zilver- , koperdraad, enz. getrokken wordt ,
Pere,
Draadhouder,m. aan eenen zijdehaspel,arquet,ni.
Draadijzer,, o. zie Draadbus.
Draadkogel , m. (in de krijgsk.) belle ramde,
boulet rand.
Draadnagel , m. (bij de art.) clou d'epingle, m.
Draadsch , b. n. in zamenflell. , zie Driedraadsch , enz.
Draadfchuijer,, m. (der graveerders) grattebosse 9 f.
Draadtrekken , 0. het trekken van good- of zilverdraad of flangen door de gaten van het
trekijzer,, trefilerie, tirefiliere,
Draadtrekker, m. tireur de fil d'archal; trefileur,, affineur, us. werktuig om draden of
lijuen, op metalen te trekken, tire-filet, ,n.
Draadtrekkerij , vr. plaats , waar draad getrokken wordt , draadmolen 9 trekbank , trefilerie
on tirefiliére , argue , f.
Draadtrekkerswerkplaats , zie het voorgaande
woord.
Draadvormig , b. n. filiforme.
Draadwerk, o. (bij tie goudf.) fijn gouddraad ,
—, tralien van ijzerdraad,
filigrane ,
treillis de fil d'archal.
zie Draadtrekker. —, in fijn
Draadwerker,,
gouddraadwerk , ouvrier en filigrane.
Draadwinkel , m. boutique de fil d'archal,
zie
Draagbaar,, vr. baar , civiere, litiere,
Berrie , Baar.
Draagbaar,, b. n. dat edragen kan worden,
portable , portatif, eve. Het leger heeft
draagbare bruggen , Parmee a des pouts
tatifs. —, van kleederen , mettable. Dit
kleed is niet meer —, (is te flecht om te
kunnen gedragen worden,) cet habit West
plus mettable.
een bak , geichikt om lets in te
Draagbak ,
, (bij de metf.) kalkbak,
dragen , baguet, na.
Gas-
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u regts , tournez-vous a droite. Een touw —,
auge, f oiseau, m. — 5 (bij de
Bassin,
tordre une corde. Een gedraaide boomtak ,
waarin gaten zijn,
art.) tine, tinette, f.
une branclie d'arbre tordue, tortillee. De
in plaats van handvatfels , tine d'enfoncage.
aarde
draait zich' alle 24 wren eenmaal om
Draagbalk , m. (bij de timmerl.) fchoor- of
hare as , la terre se tourne une fois dans
rustbalk,sommier,travon,in. onder de ribvingt-quatre heures sur son axe. Een rad.
ben van een dak, linsoir,, m.
5 tourner tine roue; fig. Het rad —, (het
degenriem, bandriem, ceintiDraagband,
voornaamfte beftuur hebben,) etre a la tete,
ron d"epee, baudrier, in. - bandelier der
gouverner. Hij draait het rad in den raad,
foldaten, bandouliere,
fjerp, icharpe,
c est le coq du conseil. Hij draait de zaken,
broekengalg, lederen clraagzeel,
bretelle , f:
zoo hij wil, it tourne les choses a son gre&
(bij de timmerl.) aisselier on
Iemand een rad voor d e oogen (hem beesselier, Iii.
driegen , verbijsteren 5 ) tromper q. v. ;_faire acceinturonnier.
Draagbandmaker,
croire. Hij. zoekt mij te —, sl vent tn'en
Draagboom, m. baton de litiere, tinet.
Draaghemel,
vierkante hemel, om te worfaire accrotre; it vent m'en donner a garder. Zich — en wenden, (nit- of omwegen
den gedragen boven het hoofd van her hoogzoeken 5 ) om nit cone verlegenheid te koveaardige bij eene procesfie , enz. baldayuin,
men 5 tacker de se tirer d' embarras par toudais, poéle ou poile.
tes sortes de moyens; n'aller pas droit a la
Draagkorf, yr. mand?, mars, hotte, benne, f
manneq uin, no. Dennen — der zoutzieders,
conclusion d'une affaire; biaiser des detours;
tandelin, m.
tergiverser, tournoyer. Hoe gij u ook draait
en wench gij most er can gelooven , (wat
Draagloon, o. port , salaire pour porter q. ch., m.
Draagriem m. aan het tuig der trekpaarden ,
gij ook voor uitwegen zoekt, gij moet er u
toe fchikken ,) vans avez beau tournoyer,,vous
disfelboomriem, dossiere, f.
hangriem
van eene koets, enz. sottpente, f.
tournez et virez taut qu'il vans paira,
Draagfpaak , in. levier portent-.
en fact venir la. —, op de draaibank verDraagfteen m. (bij de metf.) fleenen voet of
vaarcligen , tourner,,faconner au tour. —, lijnvloer, waarop iets rust, sommier.
draaijen , touwflaan 5 corder. —, (bij potteb.)
Draagfter, yr. cello yui Porte.
als : Aardewerk glad —, tournasser. -, o.
Draagitoel, rn. chaise a porteurs, litiere, f.
w. (met Zijn,) tourner. De wind is age—, in Indio , palanquin.
draaid , le vent a tourne, change; fpr. w.
Draagzadei, m. voor een lastdier,, bat, m.
Hij draait met alle winden, al tourne a tout
Draagzecl , zie Helpzeel.
vents; fig. (met Hebben) mijn hoofd draait
Draagzetel, zie Draagftoel.
mij , (ik word duizelig,) wanneer ik vas/
Draai, m. draaijing, tour, tournant, m. De —
eene hoogte om laag zie , la tete me tourne,
Ckromte) van eene ftraat 7 le tournant d'une
viand je regarde en bas a'un lien fort fleve.
rue. De koetfier heeft zJjnen te kort gezich gedurig bewegen, been 'en war..
nomen , le cocher a vial :pris son tournant,
clrentelen, tournoyer. Heen en weer—, om
a tourne à court , crop court. De — van een
iets heen tournailler. talmen,
wiel , le tour d'une roue; fig. keer, loop,
lambiner. IIaast u wat, en draai (talm)
tournure , f: IIet welflagen van uwe zaak
zoo niet, hdtez-vous un peu et ne lamhangt of van den —, dien men' er aan zal
binez, ne lanternez pas. —, (zeew.) virer
geven , le susses de votre affaire depend
le bard, zie Wenden.
de la tournure qu'on y donnera. listige Draaijer,, m. iemand , die draait , tourneur; gem.
toeleg, verberging van zijn oogmerk, firebedrieger,, trompeur. talmer, lambin,
ken, als : Ik ken al zijne draaijen (loosheden),
lanternier. —, die nitvlugten zoekt, tergije connois toutes ses finesses, ruses, bricoversateur. (zeew.) 0111 het fiengewant
les. Ik zal het wel met eenen — (op eene
aan te zetten , treszllon; fig. die den
listige wijze) nit hem krijgen, fe sauraibien
mantel naar den wind hangt, zijne partij vet,
le tourner pour le lui faire avouer; je saclaat , celui qui change de partie, qui tourne
rai bien lui tirer des vers du nez; fam.
casaque.
Iemand eenen — geven, donner un coup, Draaijerij , ,vr. nitvlugt, omweg, tergiversatiline tape, a q. q.
on, f. faux-fayant, m.; fig. bedrog, tramDraaibalk,
nip (bij de waterl. en dinperie , f. biaisement, m.
rnerl.) brise,
Draaijing vr. het draaijen , faction de tourDraaibank, vr. basic de tourneur, tour, tn.
tier, tournurc , f: duizeling in het
Op de — werken , travailler au tour. Op
hoofd, tournotement de tote, vertigo, m.
de — gemaakte werken , des ouvrages faits
omwenteling der aarde oin hare as, roau tour. —, met ijzeren punten, waartustation de la terre autour de son axe. —,
fchen iets gefpannen worth, om te draaijeii,
van den wind, changement d e vent, on. —, wentour a pointes. De bout eener , waar
ding van eenen volzin , tour, in. tournure
-tusfchen het gedraaide gezet wordt , la poud'une póriode, f. —, (der planten) naar den
pee d'un tour.
zonneloop of links, intorsion on spirale
Draaibas, vr. (zeew.) pierrier, in. berche, f:
salaire a gauche. Zie verder Draai, Ombiseau,
Draaibeitel,
Holle —, gouge
draaijing.
kruisrad op een gangpacl, tour- Draaikolk, m. maalftroom , gouffro, tournant,
Draaiboom,
niquet,
om zware lasten mede op te
tournoiemcnt de Pearl, m. remote, f: De
ligten , moulinet,m.
zwengcl, manivelle,
draaikolken zijn gevaarlijk voor de fchepen,
Draaibord , o. (op kermisfen), roue de forles tournants , les gouffres sont dangereux pour
tune, f.
les vaisseaux. — op de kust van
carybde.
Draaibrug, yr. pont tournant, tn.
Draaikonst, vs. action de tourner, de pron.
Draaihout, o. bois propre a tourner, tn.
net au tour.
Draaihoutje , o. kindermoleutje , pirouette,
Draaikooi , yr. van een eekhoorntje , cage tourDradijen , b. w. (ik draaicle , heb gedraaid
nante, tournette, draaiftel , waarop het
in eenen kring of om zijn middelpunt, kringsporfelein gezet wordt , dat befchildcrd zal
wijze bewegen, omdraaijen , taunter, torworden , tournette.
drilhuisje , pilori, m.
tourner sine brocke. Draai Draaikonst, zie Draaikonst.
dre. Een fpit
• 2
Draai-
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Draaiorgel, o. orgeltje om vogels (kanaricworden, supportable , tolerable. Eene dragevogels) te leeren zingen , serinette , merlilijke fmarti, une douleur supportable.
y e , f. Groot — orgueportatifd manivelle. Dragen , b. w. (ik droeg , heb gedragen) , torDraairad , o, der lijndraaijers of touwflagers
fchen , porter. Op het hoofd , op den rug ,
retorsoir,,
op de fchouders — ,porter sur tete ,sur le
Draairecp , m. (zeew.) itague &ague f.
dos , sur les Opaules.
heeft meer bezigheDraaiichijf, vr, van eenen pottebakker,, tour
den, dan hij kan
, a plus devrav ail d'aftie potter,
fisires, qu'il ne sauroit porter. De boomen
Draaiflijpfleen,
meule rondo a emoudre, f. —
veel vruchten , les arbres portent bien des
met ftelling meule month , f.
fruits ; fpr. w. Elk draagt zijn kruis in deze
Draaifpil , yr. lange ijzeren ilaaf, om een
wereld , ley a personne qui n'ait ses afflicwerktuig te doen draaijen , gambler , 111.
tions en ce monde ; chaeun porte sa croix en
Draoifpit, o. tourne-broche , m.
ce monde ; fig. Iemand op de handen — , (hem
Draaiftel , o. waarop het porselein wordt geontzien) , porter q. q. sur les bras , (le
zet , dat befchilderd zal worden , tournette,f.
choyer). Kleederen — , porter des habits.
Draaiitok , m. der pottebakkers, tournoir, in. —,
Hid draagt eenen geborduurden rok , eene
der fchoenm. , manuelle , f.
pruik , eenen degen , een fnoer paarlen ,
Draaiftroom zie Draaikolk.
porle un habit brode , une perruque , tine
Draaitol , m. Draaitolletje, o, zeker kinderfpel
dpee un collier de perles. Dit kleed is nooit
met vijf zijden, toton, (en met twaalf zijden,)
gedragen geworden , cot habit n'a Ole jamas
(ou fait au tour , m.
porte. Een bock in zijnen zak — , porter
coc h onnet , M'.
Draaiwerk 0. gedraaid werk , ouvrage tourni
un livre dans sa poche. , Gij kunt dat niet
wervelWind , tourbillon , m.
met eëne hand — , vous ne sauriez porter
Draaiwind ,
tout cela d'une main. Dit fchip draagt eenen
Draaizaag , yr. scie tournante.
Draak , zeker ingebeeld vreefelijk monfterlast van honderd twintig ton , ce bateau
dier ; gehorende flang ; fig. Een geflernte
Porte cent vingt tonneaux , est du port de
van 32 fterren , digt bij de noordpool ; gem.
cent vingt tonneaux. Dit land draagt (brengt
fiuursch , toornig mensch , bijzonder vrouwsop) het een jaar door het andere zoo veel, cette
perfoon ; in al deze beteekenisfen, dragon.
terre vaut (rapporte) tant annee commune.
De oude —, (de cluivel ,) le dragon inferEen kind — , (zwanger zijn ,) porter un ennal, le malin , le vieux serpent, le diable ;
fant , dtre grosse. De vrouwen — gewoonlijk negen maanden (een kind) , les femmes
fpr. w. Den — met iemand fleken , (met iemand fpotten , hem voor den gek houden) ,
portent ordinairement neatmois (tin enfant).
se moquer de 9. q. , se railler,, se jouer de q. q.
Het kind , dat zij onder haar hart draagt ,
, in fommige ftreken , zeker kinderfpeel( waarvan zij zwanger is ,) P enfant qu'elleiyortuig, zie Vlieger.
te. Getuigenis , (getuigen 7 ) porter temoignage , temoigner. cmands belangen op ziin
Drab, Drabbe , yr. droefem , zeer dik grondfop ook van dranken en vlocifloffen , lie,
hart — , (behartigen ,) prendre coeur les intenets q. q. Haat — , (voeden ,) hair.
. mare, tn. — van wijn , (moor, ) lie de via.
f—
Deze fnaphaan draagt ver ce fusil porte
van kof7fij , (koffijdik ,) mare de café.—
van druiven , olijven , enz, fluirc de raisins ,
loin. Zorg — , (zorgen ,) avoir ,prendre soin,
soignee Zijne jaren wel — 7 (naar gelang
d'olives. (grondfop of zetfel) in het
van zijne jaren een goed voorkomen hebpisglas, sediment de Purine , depot , en. ; zie
ben 7 ) avail- encore bonne mine , ne pas
Bezinkfel , Droefem, Grondfop , Hef en Moor,
Drabbig ,n. onklaar, troebel , trouble,
paroitre son age. De onkosten — 7 (betalen,
voldoen), faire les frais. Den naam 5 de fchuld
qui n'est as Clair, e. De inkt is —, Penvan iets
5 (hebben ,) etre repute , e , dtre acore est trouble , n'est pas claire. —, (in de
cuse , e, de q. ch. Zich wel , kwalijk — ,
eneesk.), feculent, e. Drabbige pis, des urines
edragen
,) se comporter bien , dulDrabbige
wijn,
du
vingras;
louche.
f culentes.
(g
den , verdragen , zie deze woorden. — , beDrabbigheid, yr. vialitó de ce qui est trouble ,
paaldelijk , ergens henen brengen , porter.
qui n'est pas Clair. —, van pis , feculence.
Hij nam de fchilderijen , die in mijne kamer
Dradig , b. n. vol Braden, vezelig, fibreux ,
waren , droeg ze . in de zijne , prit les
, se , filamenteux , se, filandreux , se, corde,
tableaux qui Otoient dans ma chambre et les
e. Dit vleesch is —, cette viande cst fiporta dans la sienne. Iemand ter aarde —,
breuse. Dit zijn dradige (itokkige) radijzen,
porter q. q. en terre. — 7 onderfleunen ,
ce sont des raves cordees.
het gefchragen , supporter. Die zuilen
Drachma, o. (ond. woord) zeker apoth..gew.
welf, ces colonises supportent vo — ,
vierde ged, van een Doti food; ook zekere
o. w. (met Hebben ,) in fommige der vorige
oude zilveren munt , drachme, ots dragme,f.
bet. , Anet weglating van de bijz. zinsaand. ,
zekere gang van een paard, trot
Draf,
als : (voor vrucht dragen) Die boom draagt
un Een paard in den — beenwel dit jaar , cet arbre porte bien cette annee.
mettre
nit
cheval
au
trot
;
fig.
Op een
gen ,
De merrie draagt elf maanden 5 1a cavale porta
drafje loopen , courir vite aller a grant's011Z0 mois. Die vrouw draagt hoog , cette
pas , trotter.. grondfop van een
, etteren, als : De wonde
brouwfel, of hetgeen , in de brouwerij , van
femme porte hunt.,
draagt , blessure fete du pus , suppure.
het afgetrokken graan overblijft , en tot fpijs
Eene zaak dragende (d. flepende) houden,
der varkens dient; ook (bij de fcheik.) hettrainer une affaire, tirer longueur. —, in
geen nog overblijft van eene zelfflandigheid,
evenwigt linen of zijn, als : Die balk draagt ;
wanneer zij eenige fcheikundig,e werking
, (zeew.)
cette poutre est en quilibre.
heeft onclergaan , bezinkfel , residu de la
, les voiles portent. Drageude
De zeilen
blare , ce qui reste du bled apres cuisson
houden , gouverner obeir.
de la biere , on apra. la distillation de Peau
de vie , etc. ; ook wel mare , genoemd. Zie Dragen , o: portage , port m. Dat kost vijf en
twintig cent voor het — , fails vingt cinq
ook Varkensdraf ,en Spoeling.
cents pour le portage. Het — eener plant ,
Drag-ant, yr. (in de kruidk.) boksdoorn , tra(gagne-denier.
le port d'une plante.
gacante , adragante , ns,
lastdragc,r,porte-fais,
portent-.
Drager
in.
verdragen kan
Dragelijk , b. n. dat geleden of
Dr$,-

DRA
Dragon , vr. zeker toekruid , estragon, tn.
—, degenkwast , dragonne, f.
Dragonder,, m. ligte ruiter,, dragon.
Dragt , y r. zoo veel men te gelij k draagt
of kan dragen , last , vracht , charge, vole.
Eene hout , zand , tine charge,
vole , de bois , de sable. Hij zal er eerie —
aan hebben , it aura bless la autant qu'il
flagen , unebaspours porter; fig. Eene
tonnade. kleede.rdragt , mode , maniere de
rhabiller, f. costume, mo. De — der geestelijken , le costume des prêtres. Zijne — was
als die van eenen faletjonker,, it itoit en costume de petit maitre. Dat is ieders niet,
ce n'est pas en costume qui convient is tout
le monde. —, zwangerheid van vronwen ,
grossesse. Zij is in de zesde maand van hare —, elle est dans le sixieme mois de sa
grossesse. —, van dieren , .portee, ventree. De tijd der —, gestation. Deze teef
heeft in Celle — acht jongen geworpen , cette chienne a fait hunt chiens
Doze zog of zeug heeft twaalf
tone
jongen in eêne — geworpen , cette truie a
ait, a cochonne douze petits d'une ventrie.
fMen
moot eene merrie gedurende hare —
niet vennoeijen , it ne faut pas fatiguer ens
jument dans le temps de sa gestation. —
vruchtdraging , als : Die boom is in zijne eerfte
c'ect la premiere foil quo cot arbre porte des fruits. —, ettering , (bij de wondh.)
pus, suppuration, matiere, f r De —
cener wonde, le pus, etc. d'une plaie , d'un
abces. (bij de art.) portee. Groote,
kleine — der mortieren , grande, petite poi-tee des mortiers. — der oogen , (oogetter
chassie,
Zich de — (het veil) nit de oogen
vegen , se degluer les yeux.
Dragtig , b. n. zwanger, , enceinte, grosse.
—, van dieren , portant des petits , Kleine.
Doze merrie is — geworden , cette iument
a retenu. —, van de oogen , leepoogig, chasdiens , se. —, van eene wonde , suppitrant ,e.
Dragtigheid , vr. etat d'une femelle pleine,
Dragtlijn , vr. (zeew.) ligne de flottaison.
Drakenbloed , o. (in de artfenijk.) zekere donkerroode gone, nit de fpleten des drakenbooms voortkomende , sang de dragon, m.
Drakenboom ,
(in de natuurk.) dragon vegetal.
Drakenkop , m. ate de dragon, f.
zekere plant, dracocephale.
Drakenkruid , o. (in de nat. gef.) plant , dragonier, m.
Drakenfeen ,
fleen in het hoofd eens draaks
of cener flang , dragoniste, no.
Drakenflang , yr. Afrikaanfche boornflang C
ra s t e , m.
Dralen , o. Vt. (ik draalde , heb gedraald) ,
talmen , wachten , lambiner, tarder, temporiser, trainer.
Draler,,
talmer,, talmkous ,
Draling , vr. talmerij , lambinerie,
prang,
dringen , gedrang , presse, pule ,f.
.1k zal uit den
gaan , je me tirerai
la foule ; fig. dringende nood , urgence , f.
—, lust , envie, f. desir, 771.
DrangTeden , yr. fterke bewcegreden , motif
pressant,
Drank , m. hetgeen men drinkt , boisson, f.
voor het vee , brenvage. Spijs en —,
manger et le boire. Sterke --, de la boisson
forte, spiritueuse , de Peau de V ie, liqueur
forte, f Aan den
zijn, etre adorn:, e, a
la boisson.
Drankhoofd , o. fig. bitveur,
Drankhuis, o. cabaret,
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Drankje, o. Feneesmiddel , dat men drinkt ,
potion medicinale, medecine, Een — innemen , prendre (tine) medecine.
care ou Pon vend des liqueurs
Drankkelder,,
fortes.
Drankmeester,,
keldermeester,, sommelier.
Drankoffer,, o.
f.
Drankverkooper,5 m. herbergier,, caul qui vend
des liqueurs fortes , aubergi,te, cabaretier.
Drankwinkej , m. herberg, kroeg , cabaret,
no. auberge, gargote , guinguette, f.
Dras, b. n. doorweekt , modderig , drasfig ,
marecageux, euse, limoneux, ease, bout-bees , ease.
weep aarde , terrain marecageux,
Dras ,
limoneux, murals , terre detrempie
beaucoup d'eau, qui n'a point d'icoulement
marecage, m.
Drasland , o. zie -Dras, yr.
Drasfig , zie Dras, b. n.
Draven , o. (ik draafde , heb en ben gedraafd), trotter, aller le trot. —, hard loopen, (van menfchen), courir Vito; fain.
trotter , trottiner. Hij draaft den geheelen
dag rond., it trotte touts la journée.
trotteur,.
Dra y er,,
Dravig , yr. (in de kruidk.) zeker onkruid ,
hondskrtrid , caquiole,
Drecht , ook Trecht , overtogt of overvaart , (enkel gebr. als uitgang van fommige
eigen naamw. van plaatfen , als Dordrecht,
Utrecht, enz.) passage, in.
Dreef, yr. laan , dubbele rij boomen , allee
d'arbres. Er zijn hier fchoone dreven , it y
a id de belles menigte van vee ,
kudde , drift , troupeau , m. Eene — fchapen,
un troupeau de brebis.
(outings) ploegvom.; van hier de fpreekwij ze :
re ,
Niet op zij ne zijn, (onpasfelijk ,)
etre indispose, e, tart soit pens malade. Op
zijne — komen , se mettre en train. —,
kinnebakflag , soufflet, coup de pang,
—,
yen'. t. van Drijven.
Dreet , yr. buikontlasting , dechargement de
ventre , m.
verl. t. van Drijten.
Dreg , Dregge , yr. een klein anker met drie
of vier haken of klaauwen , dienende om iets
nit het water te halen , sorte d'ancre d trois
on quatre prates, chrochets, risson, irisson, no. (zeew.) grappin, —, vierkante fchop , (bij de mijnw.) drague.
Dreggen , b. W. (ik dregde , heb gedre2d) ,
(zeew.) een tonw met een anker vast maken , accrocher, grappiner. Een verloren
anker — (hetzelve met de dregge opzoeken ,) dragner apses une ancre porcine.
Dregnet , 0. fleepnet , om in zee te visfchen ,
drege ,
Drcgtouw,, o. corde a laquelle on attacl,e
la dregs, drague, —, van eene boot,
cablot, in.
Dregtouwtjes , 0. meerv. aan eenen aalreep ,
(bij de visfchers) , bresseaux,
pl.
Dreigement , o. zie Bedreiging.
Dreigen , b. w. (ik dreigde heb gedreigd) ,
bedreigen , met woorden of gebaren te kennen geven , dat men iemand nadeel wil toebretngen , menacer. Hii heeft hem met den
flood gcdreigd , it Pa menace de la mort..
De vijand dreigde de fad in brand te fteken,
Pennemi menacoit de mettre feu iz la
ook van levenlooze dingen, als: De gefteldheid der lucht dreigt ons met een zwaar
weder, la disposition de Pair nous menace
d'un grand orage.
o. w. als : Dit gebouw
dreigt in te florten , ce beitiment menace r1i'ne. Die moor dreigt te vallen , cette en'S3
rait-

DRE
273
DRE
raille menace, est prete, a tomber. —, be- Drentelachtig , b. n. talmachtig, lambin, e,
dreigen , (in de prakt.) comminer. fam.
lent, e.
onzeker zijn , wat men doen zal, balancer, Drentelen , o. w. (ik drentelde , heb gedrenhesiter,, etre en suspens ; ne savoir quel parteld), langzaam op en user gaan , zonder
ti prendre; nager entre deux eaux. Ik heb
lets nit te voercn , lambiner,, marcher ti pas
reeds fang gedreigd, bij u te komen ,
comptes, lanterner. Hij heeft den tied met
- (lanterfanten) doorgebragt , it s'est amuse
y a 7ongtemps que fed pease de venir chez
vows.
lanterner.
Dreigcnd , b. n. beclreigend , inenacant, e, immi- Drenteler, zie Drentelaar.
fent , e. Een — gevaar, un danger, peril Drenteling , vr. action de lanterner, de lambiner, etc.
imminent. —, bedreigend, (in de prakt.)
Dresland, sic Drasland.
comminatoire.
celui
qui
menace,
menaceur.
Dreiger,, m.
Dreum, Dreumel, m. (bij de kleederm. en
we y ers) de draden , die van den ketting
Dreiging, yr. menace, f. —, bedreigende fpraakwending van cenen redenaar,, comminution;
overblijven , nadat het fink is afgeweven ,
meestal
meerv. Dreumels , bout de chaise,
zit Bedreiging,.
Drek, uitgeworpen overfchot der vertuerde
m. penises , pesnes, peines , peinnes , f. pl.
fpijs , zoo van menfchen ale van beesten,
(zeew.) Grove —, pennes pdpon, lamflront, merde , gadoue, f. excrements , m.
beaux de drap, de lame, d'dtannue pour faire des penises.
17. (van beesten ook) fiente, f. Eerile —
van cm pas geboren kind , meconium, m. —, Dreumes , klein mismaakt mannetje, eravan vliegen , muggen , wonnen, vloofcheet,
ponssin, bout d'homme, chon, petit thou,
marmot.
(*Hasse, chitlre , f. zie ook Mest. , allerhande vuiligheid, flijk , modder, ordure, Drcun , m. be ying, fchudding, met zeker gebuid gepaard., ebranlement , tremblement caubone, fange, bourbe f: margouillis, muse par ton grand bruit, m. secousse, f. De
rals. Zijne kamer is vol , sa chambre
— was zoo hevig , Bat hij daardoor werd
est pleine d'ordures. Hij is in den — gevalomvergeworpen , lr secousse fur si violente
leil it est tombe dans la fange , bone, bourbe.
wanneer het geregend heeft, (op ftraat),
qu'il en fut renversi; fig. action de publier
avec bruit, f. bruit, m.
als : .De ftraten zijn vol y a biers
de la crotte dans lee rues. —, mist van Dreunen, o. w. (ik dreunde, heb gedreund),
fchudden , davcren , trembler , braider, s'ewolven , vosfen en ander rood wild , laissees,,
branler,, retentir. De aarde dreunde van de
f. pl. crotte, f. (bij de jagers) repaire,
nitbarfting, Pee:plosion fit trembler la terre.
zie verder Koedrek , Duivenmist, Paardenvijgen , enz. ; fpr. w. Iemand nit den hel- Dreunen , o. zie Dreuning. Het — van een
fchip in de hooge zee , l'Obranlement d'un
pen, titer q. q. de la bone, de la misere.
vaisseau, m.
Hij heeft geld ads it est tout cousud'or;
it mesure l'argent a la pelie. Er is — aan Dreuning , yr. ebranlement, choc , m.
hoopje drek , keutel , etron, m.
den knikker,, (hij is niet zuiver,, niet on- Dreutel ,
crotte, f:; fig. gem. dreumes , klein mannctje
fchuldig ,) it y a de Pordure a ses
bout trzzomme , mirmidon, nabet, crupoussin.
Drekbak , zie Vuilnisbak.
Dreutelaar, zie Drentelaar.
Drekgoot , yr. riool , egotlt , cloaque,
Drettteien , zie Drentelen.
Drekhoop , m. tae on amas d'ordure, etc.
Drekkar, yr. tombereatt tie boueur, m. chars:- Dreutelijzer,, zie Drevel.
Drevel ,
cirijfijzer,, puntig ijzer waarmede
to pour enlever les ordures.
men icts indrijft, clzasse-clop, repoussoir,
flijkerig-, sale , plein , e,
Drekkig, b. n.
m.
rebourse,
f.
dreutelijzer,, op fcheflinge
,
cl'ordure
,
de
bone
,
stercoraire.
A
de
pen , epitoir. (bij timmcrl.) ijzeren bout
Drekpoeder, o. (bij de mini.) drooge , korte
zonder kop ; (bij de wagenm.) ftukje hout
mist , poudrette , f.
dat twee andere zamenvoegt, fpeek , t'usodour de fiente
Drekreuk ,
fchen de vellingen van een wiel, enz. , goufon.
Drekwagen , m. zie Drekkar.
Drempel, dorpel, senil, m. — van eene finis, Driakel, zie Theriakel.
sautilleur, celui qui sautille.
scull d'une ecluse; zie Dorpel. — van eene Dribbelaar,
poort , (zeew.) seuillet de sabord; fig. be- Dribbelaariler,, vr. sautilleuse , celle qui sautille.
ginfel der wetenfchappen, premiers, elements Dribbelen, 0. w. (ik dribbelde , heb pc-1ribbold), fpringende op en neir loopen, sacdec. sciences ; fpr. w. Hij fliet zijnen voet aan
-tiller, Canter a pieds joints.
den —, it entra en grondant.
Drempelbe waarder , Drempelbefchutter , m. Dribbeler,, zie Dribbelaar.
Dribbelgat , Tn. en yr. celui on cello qui tourne
portier.
le derriere en marcnant, no. et f.
Drenkbak, clrenktrog, waarnit de beesten
drinken, auge dans laquelle les animaux boi- Dribbeling , yr. sautillement,
Drie , telw. trois. Hij heeft
zusters , it a
vent , f. abreuvoir,,
trois soeurs.
dagen, trois fours. Zij waDrenkeling, m. en yr. iemand, die verdronken
ren alle daar, ids y itoient tons (lee)
of in het water gevallen is, lone personne
trois. \Vij waren met ons drieEn, issue etaou 1100 bete qui s'est noyee, un nue , lone
ens trois. Het is kwartier voor drie , it est
weder in het leven brennude. Eenen
trois heures moins un quart. Voor, na ,
IlOye
a
la
vie.
rdppeler
gen ,
avant, apres trois heares. Tijd van — maanDrenken , b. w. (ik drcnkte , heb gedrenkt),
den , (een vierde jaars, ,) trimestre, in. Jets
tc drinken geven, abreuver,, mener a l'ain drian fnijden, copper q. ch. en trois ;
breuvoir, faire borne.
fpr. w. Alle dingen beflaan in —, tontes
Drcnkplaats , vr. drinkplaats , drenkwed,abreuchases sont au nombre de trois. — gelijke
voir , m.
kaarten , tricot:. —, yr. in het kaartfpel,
Drenktrog, zie Drenkbak.
op de dobbelfteenen , trois, ns. — drian
Drenkwed, o. zie Drenkplaats.
gooijen , faire raffle. 1k heb
drian ,
Drentelaar, m. tahner, lanzbin ;gem. flaapkop,
j'ai fait raffle de trois.
luiaard, lendore.
Driebeenig, b. n. h trois jambes, a trois pieds.
Drentclaaracr , yr. lambine.
Drie-
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Dricbladig, b. n. (in de kruidk.) triple Ile.
Driebloemig, b. n. met drie bloemen , tri ore.
Driedeelen , b. w. (ik driedeelcie , heb gedriedeeld) , nieuw woord in het financiewezen ,
de fchuld op een derde afzetten , fiercer.
Driedeelig , b. n. trichotome.
Driedekker,, m. fchip van drie dekkcn 5 vaisseau
a trois ponts. —, in den gcmeenz. fpreektr.,
groote vrouw, virago, f. (tes 5 especes.
Driederhande , Driederlei , b. n. de trois sot-Driedik , b. n. triple.
Driedraad, m. itoffe a trois fils, f.
Driedraadsch , b. n. a trois fils.
Driedubbel , b. n. en o.
qui contient
trois fois. Men moet het — betalen , itfact
payer le triple. Paufelijke driedubbele kroon,
triregne, tiare.
bijw. op erne driedubbele wijze , triplement , au triple. Hij is
fchuldig 5 it est triplenient coupable.
Driedubbelheid , yr. drievoudigheid-,
Drieeenheid , zie Driceenigheid.
Drieeenig , b. n. trois en un , on seul en trois.
Een — God, en sett/ Dieu en trois personnes.
Drieeenigheid , yr. trinite.
Driegdraad , m. draad waarmede men lets
opdriegt of rijgt , faufil.
Driegen , b. w. (ik driegde , heb gedriegd),
met wijde fleken vasthechten , rijgen ,faufiler.
Driehoek, m. (in de wisk.) figure qui a
trois angles et trots cotes, triangle. Een
fcherphoekige —, triangle acutangle. Stomphoekige , triangle obtusangle. Regthoekige —, triangle rectangle. Kromme
Regtlijnige —, triangle curviligne, recGelijkbeenige gelijkzij,dig:e , ongelijkzijdige —, triangle isocele, equilatere ou
equilateral , scalene.
Driehoekig , b. n. triangulaire, triangule.
blad , fenille triangulaire.
bijw. triangulairement.
Driehoekfchelp , vr. (in de nat. gefch.) hoofdeloos wormdier, trigone, m.
Driehocksmeting- vr. trigonometric. Regtlijnige —, trigonometrie rectiligne. Klootfche
, trigonontetrie spherigue.
meetkunde , (in de bouwk.) triangulation.
Driehoeksmcctkundig, b. n. trigonomdtrique.
(Driehocksmeetkundiglijk,) bijw. trtgonomitriquement.
Driehoofdig, b. n. a trois tétes , tricephale.
Driehoofdige armfpier,„, (in de ontleedk.),
triceps. Driehoofdige fchenkelfpier, trifimoro-rotulien.
Drichoevig, b. n. trisulce. Het neushoorndier is een dies, le rhinoceros est un
animal trisulce.
Driejarig, b. n. de trois ant , rage, e, de trois ans,
triennial , e. Driejarige regering , gouvernetnent tricnnal. Driejarige during van een
ambt, (ambt, dat men voor drie jaren bezit,)
triennaliie , f: — beftaur,, bewind, triennat, en. Driejarige tijd , (der oudheid,)
trietiride , f.
Driekant , Driekantig , b. n. driezijdig, qui a
trots cotes, trilateral, e, trigone.
Drieklaauwig , b. n. drie klaauwen hebbende ;
tridactyle. Drieklaauwige dieren, des aniinaux trielactyles.
Drieklank , (hi de fpr. k.) triphtongue, f.
(in de muz.) triode, f. triton. Welluidende —, triode harmonique.
Driekleurig b. n. tricolore. Driekleurige vlag,
pavilion tricolore.
Dricklesoor,, o. (in de bouwk.) trots quarts
de briques.
Driekoningen-feest, o. op den 6. Januaribiour
des rocs, in. epiphanfe, f.
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Driekoppig, zie Driehoofdig.
Drielettergrepig , b. n. trissyllabe on
woord , un mot trissyllabe,
Een
de trois syllabes.
Drieling, m. en vr. on des trois enfants d'une
settle couche, trigemeau. —, foort van platbocimde fchuit nit drie planken , accon, m.
—, une petite espece de canard ;espece de clue;
boisdo chine fendu pour brdler,bois scie en trois.
Driemaal , bijw. driewerf, trois fois. — gehuwd , (die zijne derde vrouw heeft,) ook
die drie vrouwen te gelijk heeft, trigame.
heilig , o. lofzang , waarin de naam heilig,
dricmaal herhaald is, trisagium ou trisagion ,m.
Driemalig , b. n. zie Drievoudig.
Drieman, in. (in de Rom. gefch.) triumvir.
Driemanfchap , o. trium yirat, m.
fchip met drie masDriemast , Driemaster,,
ten , vaisseau ei trois mats.
Drieoogig , b. n. triocle.
Drieponder, m. boulet de canon de trois livres, m. une piece de trois.
Driepuntig, b. n. qui a trois pointes, triglochide 5 tricuspidal, e. Driepuntige weérhaak
(in de kruidk.) croche triglochide.
Driefchalig, b. n. (in de kruidk.), met drie
doppen, tricoque.
Driefchen , zie Dreigen.
Drieflag, m. (in de rijfchool), geleerde flap ,
telgang eens paards, amble, traquenard.
(in het damfpel), prise tie trois pions ennemis , f.
Driefpleet , vr. (in de bouwk.) driedubbele
groef op het fries , triglyphe, m.
Driefpletig , b. n. met drie fpleten , (in de
kruidk.) trifide. Bies met een' driefpletigen flengel , font trifide, 4 tige trifide.
Driesprong, m. drieweg, carrefour ole trois
chemins ou rues se croisent , aboutissent.
Driest , b. n. koen , flout , mocdig , hardi, e,
autiacieux , ease.
bijw. zie Driestelijk.
Drieflal , m. driebeenige zetel , siege el Ira;
pieds , tripled.
Driestelijk , bijw. floutelijk, hardiment, a,uda(hardiesse.
cieusement.
Driestheid, Driestte, yr. floutheid, audace,
Drietakkig , zie Drietandig.
Drietal, o. nombre de trois.
Drietand , in. (in de fabelk.) trident. Neptunus met zijnen — , Neptun avec son trident.
Drietandig , b. n. qui a trois dents on pointes.
—, (in de kruidk.) als : Drietandig blad ,
feuille tridentie.
Drievoet , m. treeft ; ook drieflal van het Delfisch orakel , (in de oude gefch.) tripled.
drieflal , waarop men eene rugmande ,
marskorf zet , oin die op den rug te nemen ,
(gelijk bij de turfdragers, enz.) chargeoir.
Drievoudig, b. n. triple. —, bijw. triplement.
Drievoudigheid yr. qualite d'être triple.
Drievuldig , zie Drievoudig en Drieeenig.
Drievuldigheid zie Drievoudigheid en DrieCenigheid.
Drieweg , zie Driesprong.
Driewerf, zie Driemaal.
Driewijvig , b. n. (in de kruidk.) trigyno.
Driewijvige plant (d.. i. plant met drie
pertjes), plante trigyne, f. Orde der driewij vige planten , trigynie,
Driezijdig, b. n. clriehoekig , trigone, trilateral, e.
Drift , yr. een aantal vee , kudde , dreef, trotspeau, m.
osfen , ganzen , troupeau de
boeufs, d'oies ;
drijvend zwerk , motivement, cours des noes, m.
ftroom van het
water , courant de l'eau.
voortgang van
een fchip , tours d'un navire
hebben ,
(mink.
S4
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avoir

opde faire, de Pespace pour deriver.
vlieg mdheid , toorn , oploopendheid , passion, colere, f. emportement, mouvement,
ni. In — geraken , entrer en colere, se mettre
en colere. Hij gaf hem in de eerfte eenen
klap oni de ooren , it lid donna son souffle:
dans le premier emportement. Zijne driften beteugelen , reprimer, dompter, ses passions.
Men is geen meestcr van zijne eerfle clriften ,

on n'est pas maitre de ses premiers Inou yevients. Van dear Ingefchapcne , (natuuroverhaasting , precipitadrift ,) instinct.
tion, kite, empressement, m. Gij fchrijft
met te veel —, vows icrivez avec trop de pricipitation. lets met — aanvatten , se mettre
a une chose avec emprossement.
Driftig , b. n. fat fist fill ligt , dat drijft,
zijn (zeew.) chasser sur
vlot , flottant, e.
fchielijk , haastig , precipite,
les ancres.
r, empresse , e. oploOpend , bits , ligt
verffooyd, colere, brusque. : Malik u zoo —
niet , ne vous fdchez pas e cc point. Hij
is een — man, c'est en homme colere, it a
maken ,
la the pies dot bonnet. Iemancl
bijw. zie Driftiglijk.
afouger q. q.
Driftigheid, yr. haastigheid , precipitation,
kite, f. trop grand empressement ,
Driftiglijk , bijw. brusquement ,pricipitamment,
avec precipitation.
Dfiftregt , o. regt om eene kudde beesten ergens to mogen laten weiden droit de pdturage , pacage , m.
Drijfanker,, o. ancre flottant.
Drijfbout , m. (zcew.) ijzeren pen , oni pinnen flit to ilaan, rebouse, f.
Drijfdeuren, vs. meerv. portes flottantes, zie
Sluisdeur.
Drijfhamer,, m. marteau de bole, tnaillet.
drijDrijfhout , o. (bij kuipers) chassoir.
vend bout , Bois flottant.
Dr,iijfijs , o. glacons emportes par le courant
'une eau qui charrie , glace mouvante.
Drijfijzer,, o. doorslager (bij den timm.), repoussoir, (bij de gouds.)godronnoir,m.
Drijfland , o. terse flottante , f. pays flottant, in.
Drijfrad , 0. drijfwerk , (in de werktuigk.)
pignon, In. roue principale d'une machine qui
met les autres roues en mouvement; fig. Hij
was het — (of de hoofdbewerker) van al die
beweging , c'est lrsi qui a std la cheville

vriere do touts cette besogne.
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gel , la pondre chaSse la balk. Den yijand op do
vlugt —, (jagen ,) chasser, mettre l' ennemi en
fuite, le poursuivre. lets to sterk —, (doorzetten ,) pousser q. ch. trop loin, outrer q.
ch. Gij drijft de scherts te ver,, yeas powsez la raillerie trop loin. Hij dreef die zaak
nit al zijne magt , if mit tout en oeuvre pour
faire reussir cette afire., Den spot , met ismand —, se muquer de q. q. —, does, verrigten , als : Koopmanschap , handel —, flare commerce, negoce, trafiquer. Hij drijft
handel op Spanje , it trafique en Espagne.
Zeehandel —, trafiquer par suer. Handel —
in het groot , in het klein , trafiquer en gros ,
en detail. Eon handwerk , bercep— , (doen,
uitoefenen ,) fairs, exercer un metier, sine
profession. —, staande houden , be weren ,
als : Sommigen —, quelquesuns soutiennent.
—, beeldwelk op good, zilver maken , uitkloppen, gedreven werk maken , else/or,,bosseler , relever en bosse, emboutir. Gcdreven
zilverwerk, de la vaisselle ciselee, emboutie. —,
o. w. (met Zijn en Ilebben,) op de oppervlakte van eene vloeiftofdrijven , zonder naar
den grond te gaan , boven drij ven , Hotter
(stir l' eau), surnager. Men zag de stukken van
het wrak —, on yap* forcer sur l'eau lee
debris du navire. Het kurk drijft op het
water , le liege sausage sur Peau; fig. Op
het laatst , met der tijd , verdwijnen de clwa=
lingen , en de waarheid drijft boven , (blijft
flaande 0 a la longue les erreurs disparoissent , et la veritd surnage. De vogelen —,
op hunne vleug,elen , door de lucht , les oiseaux planent en Pair; fig. Hij kan wel op
zijne eigene wieken —, it e en etat de so

passes- du secours d'autrui; pent voles-de
ses propres ailes. Eene zaalt. aten —, (laten
varen , er niet naar omzien ,) negliger nne
Offaire, If 6'3 prendre auctin soon. In eenen
.
dobbering
hock, engte —, acculer.—,-voor
of om eene twijfeling aan te duiden , als : Tusfchen hoop en vrees —, flutter entre Pespiranee et la crainte. —, onder water liggen ,
ftaan , als : De landen —, les terres , les
pays , sont submerges. —,(zeew.) deriver,
al/8r a la derive. Wig kondsn geenen koers
houden , maar lieten het schip —, nous nous
laissdmes alley a la derive. Op Gods genade —, flutter a la mend des vagues et des
vents. Voor den wind laten —, (met weinig
of geen zeil ,) mettre cool en vent. Op zijne
ankers —, cnasser sur ses ancres. In norm
zonder zeilen —, se ;alder aller sans deri-

Drijfrcer , -vr. cells qui, etc. zie Drijven en
Drijver.
ve ,a mats et a cordes.
Drijfsteen , in. zie Puimsteen.
Drij. vend , b. n. flottant, e.
fpeeltuig der kinderen , sabot.
Drijftol ,
Drijfton , tn. om eene ondiepte of anker aan te Drijver, m. gni chrisse, mene devant sot*; riseleur, q:41i releve en bosse. —, beweerder,,
wijzen , ankerboei, braise boude,
voorstander, celvi qui defend obstinement
Drijfveer,, vr. fpringende veer, ressort; fig.
quelque opinion. —, osfenhoeder,, bouvier,
motif , m.
vacher. —, yarkenshoeder,,. porcher.
Dr,jfzand , o. satle, menvant.
Drijten , b. w. (ik dreet , heb gedreten ,) gem. Drijving , yr. het drijven , mifnijden van metaal , ciselure.
den buik ontlasten , chier, decharger le ven:Dril , m. (bij fmeden , Ilecnh.) om gaten in
tee.
ijzer en (teen te boron , firer.—, koud geDrijter,, m. chietor.
worden cn geflold kalfsnat , gelie de veau.
Drijtiter,, yr. clsieucc.
—, beweging, als : fprw. ftim. Op den — gaan ,
Drijven , b.w. (ik dreef, heb gedreven), voort.otnzwerven ,) courir la pritantaine, &ler
cirijven , doen voortgaan , aanzetten , chas-

avancer ou oiler, pousser , conduiser,
re. De koeijen in het veld —, chasser les
vaches a la prairie , menerpaitre les vaches.
Drijf de paardeu wat aan, Bites avancer les
cloevaux. Eene kudde , conduire un troupeau. Eeneii fpijker in den moor —, chasser
tin clots dans la muraille. De wind drijft
cjeze wolken near hot westen , le vent chasse
tee nue: viers Pon:est. Het kruid drijft den ko-

aire des courses.

Drilboog , in. archer, outil pour faire tour-

ner le foret.

Drilboor, yr. (bij de horologiem.) drille. --,
fleekboor,, drilijzer,, tariere , zie verder Dril.
Drilgat , 0. loopster , coureuse.
Drilhuisje , o. pilori , m.
Drilkunst , yr. oefening in den wapenhandel ,
exeicice ors maniement des armes. , art de
biers

D RA

Bien manier les armes , m. evolution on !has
noeuvre
Drillen , b. w. (ik drilde heb gedrild) ronddraaijen , tourney en rood, -f hi-ant-hr. Hij
drilde zijne pick, it brandissoit sapique, —,
eongat boien , als Een gat met eenen dril
in het ijzer — faire un trou dans le fer
avec tin force; fig. den wapenhandel onderwijzen , dresser, exerccr les soldats d manier
les armes ; fprw. Men zal hem wel on

lui apprendra biers son devoir,, on le mettra
kien a la raison. —, o. gedraaid worden,
fchudden , beven , trillen , trembler. Het
huis drilde van den slag , la maison trembla du coup. —, op en neOr loopen , als :

Hij drilt den ganschen dag door het huis, it ne

fait que courir toute la journee par la maison.—, (bij krijgsl.) zich in den wapenhandel
oefenen , faire Pexercice, s'exercer au ma;dement ties armes. De rekruten moeten
morgen 5 les recrues d,oivent demain s'exercer au merniement des armes , ou faire Pexercice.
Driller , m. celui qui exerce les soldats , maitre
d'exercice. — , schermmeester,, maitre d'armes.

Drilling , zie Trilling.
Drilmeester,, zie Driller.
Drilplaats yr. lieu d'exercice.
Dringen , b. w. (ik drong, heb gedrongen),
drukken , flootende drijven, pousser. Iemand
tegen den moor
pousser q. q. contre
vnuraille. Men drong ons van den eenen kant
naar den anderen , on nous poussa d'un cite
l Pautre; fig. door zedelijke beweeggronden tot lets aanzetten , als : De nood heeft
mij daartoe gedronken (genoodzaakt), la necessi.4 m'y a force, presse. Iemand om lets
te doen , presser, porter, pousser q. q. a faire
q‘ ch.—, o. w. Op lets —, insister curq. ch.
_, (met Zijn) door drukken eene ruimte
trachten te maken 9 en die in te nemen ,
presser. De vijand is met geweld in de stad
gedrongen , Pennemi est entre par force dans
la vine. Zie vender Indringen.
Dringend , b. n. pressant , e., urgent, e. Eene
dringende zaak, zone affaire pressante. Dringende nood , necessite urgente.
Dringer,, m. iemand , die eenen anderen dringt,
celui qui presse , pousse un autre ; fig. aanzetter, voortzetter van eene zaak , zaakverzorger,, solliciteur.
Dringing, vr. action de presser, de pousser, de

porter.
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voulez-vous prendre (niet boire) avec moiune
tasse de the ; gem. Een boordevolletje —,
boire un rouge bord,une rasade. Met lange
teugen , boire a longs traits, a tire-la-

rigot comme un templier, comme une eponge,
un trots. Den rouwkoop —, boire le vin de
marche. Iemand van de bank —, vaincre
q. en buvant, le surpasser a boire. Men
zegt , dat hij drinkt , (aan den drank is ,) on dit
qu'il bolt, qu'il est sujet a boire. Dikwijls en
met kleine teugen buvotter ;fig. inzuigen,
als : Onze oevers dronken het b oed der vreemde dwingelanden , nos rivages otl,$ bu le sang
des usuipateurs; fprw. Eerst —, en dan
praten , un verve de vin avise Bien unhomme.
Drinken, o. de daad van drinken , le boire.
Het fterke — heeft hem den dood gedaan ,

it s'est end a force de bare , la boisson Pa
conduit au tombeau. Het eten 5 le manger et le boire.
Drinker , in. die drinkt , buveur.
Drinkerij , yr. zie Drinking.
—,
Drinkgelag, o. ecot clans un cabaret ,
gezelschap van drinkers , compagnie de bu-

boven den
ieZe' ld o. argent pour boire.
koop , vin de marche.
compegnon, camarade de di.Drinkgezel,

baucke , de bouteille.

Drinkgezelschap , o. compagnie de buveurs , f.
Drinkglas , o. verre a boire, (zonder voet ,
of met eenen gebroken' voet ,) boi-tout.
cornet a boire.
Drinkhoorn , Drinkhoren ,
Drinkhuis , o. kroeg , cabaret, m. taverne,
boire,
Drinking , vr. action de boire,
Drinkkamer,, yr. chambre de cabaret.
Drinkkan , yr. pot a boire,
zie Drinkschaal.
Drinkkop ,
Drinklied , o. chanson a boire,
Drinklust , in. envie de boire, .
Drinkpartjjen , vr. meery. zuippartijen , bacchusIn dit huis zijn gedurige
feesten , orgies ,

- 9 dans cette maison sent des orgies contiuelles.

Drinkpenning , m. zie Drinkgeld.
Drinkplaats , zie Drenkplaats.
Drinkschaal, yr. coupe a boire, tasse a boire.
Drinkfler,, vr. buveuse.
Drinkvat , o. vase dans lequel on bat, f.
zie Drinkhuis.
Drinkwinkel,
Droef,
Droevig.
Droeferns , zie Droefheid.
Droefgeestig , b. n. treurig triste t a igi , e,

Dringfter,, yr. celle qui pousse, presse; fig. solabattu, e, de chagrin, de deplazsir,, melanliciteuse.
calque , morne, morose, assombri, e, somDrinkbaar,, b. n. dat gedronken kan worden,
bre, chagrin, e. — over zijne zonden , (in
potable, fain. buvable. Dit bier is niet
de godg.) contrit, e. — worden , * s'assomhet is re' verschaald , cette biere n'est pas
brir.
potable, elle est Crop eventle. Jonge wijn Droefgeestigheid , yr.
tristesse,
die reeds — is , du yin en bate.
chagrin, 77 1
berouw'
Drinkbak , zie Drenkbak.
Droefheid , yr. tristesse,
Drinkbeker,,
kelk , coupe. f.
kroes , goover zijne zonden (in de godgel.), attrition,
belet , m.
nachtmaalsbeker, miskelk , eatreurigheid der zieken , dyscontrition.

, m.
biberon 5 grand
buveur, ivrogna.
Drinken , b. w. (ik drank, heb gedronken),
boire. Bier , win —, boire de la biere, du
via. Op de gezondheid van iemand —, boire
a la sante de q. q. ; toster (toaster). De gezondheid op den vrede toster la paix.
Men bragt den nacht door met gezondheden
te , on passa la nuit a toster. Wie heeft
uit mijn glas gedronken ? qui a bo dans mon
verre ? AAvm. Wanneer men van warme
dranken fpreekt , zegt then prendre, als :
Drinkebroeder Drinkebrar, ,

Wilt gij hijmij een kopje thee drinken ?

thimie.

Droclen , b. w. (ik droelde, heb gedroeld),

tromper,, duper.

Droeler,, m. trompeur.
Droeling, yr. tromperie.
Droelfter,, yr. trompeuse.
Droeg , verl. t. van Dragen.
Droes , m. zekere ziekte der paarden, gourme,
—, gem. booze geest , duivel,
diantre.
zie Droefem.
Droefem, m. hef, grondfop , lie, f. mare, m.

eces — van wijn , de 14;7. — van
folijven,
druiven , enz, mare d'olives, de rai-

sins,
5

etc.

maken ,

fi cerCweinig gebr.) z ie

vet.-
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verder Grondfop Hef, Bezinksel.
veer, ivrogtse, (gem). riboteur; fig. Zijn
Droefcmig , b. n. plebs, e, de lie.
broeder is een—, son frere est on sac a yin.
Droevig, b.n. bedroefd, treurig , triste, afflige , Dronken , b. n. door den drank bevangen, befchonken, ivre, enivre, e. Half —, gris,
e. zic Droefgeestig. Een — gelaat hebben,
avoir le visage triste. Een — geval , tin triste
e.; fig. Van hoogmoed, vreugde)— , ivre d'oraccident. Zij, was zeer —, elle êtoit fort
gueil, de joie. Zich drintren , s'enivrer,
se scalier. Hij drinkt zich alle dagen —, ii
triste, aifiipe. —, op droefheid gegrond,
als : Droevige gedachten , des pensees triss'enivre totes les fours. Half — worden 5 (zich
eenen roes drinken ,) se griser. Al drinkt hij
tes. flecht , ongcschikt , als Een droevige troost , une consolation triste, pitoyanog zoo weinig , hij worth half —, pour peu
ble, miserable. — weer, temps sombre et
boive, il se grise, il est entre deux
bijw. zie Droeviglijk.
triste.
vins ; fprw. Hij is zoo — als een tol , it est
Droeviglijk , bijw. treuriglijk , tristement, fiivre comme une coupe.
' toyablement, miserablement.
Dronkenachtig , b. is. half dronken , tilt pen gris ,
Droezig , b. n. qui a la gourme. Een — paard,
e, entre deux vins , zie het voorgaande woord.
Dronkenschap , yr. beschonkenheid ; ivresse,
- en cheyal 'qui a la gourme.
Drog , o. (veroud.) zie Bedrog.
ivrognerie, crapule, enivrement,m. In —
Droget , o. zekere stof, half van wol en half
leven , crapnler.
van 'ins= , droguet, vs.
Droog, b. n. (oo)sec, seche. dor,, arride.
— hoot, du bois sec. — brood (zonder
Drogge , yr. zie Droogerij.
Droggrond , m. zie Drogrede.
boter) , du pain sec. " Een drooge (niets
Drogischt , o. zie Dwaallicht.
uitspuwende) hoest , une toux seche. Eene
Drogrede , yr. (in de redek.) valsche, bedriedrooge min, sine nourrice qui n'allaite
gelij ke grond , redenering , raison fausse ,senpas , garde-enfant. Drooge yrsjer,, die flit
timent faux, sophisme M.
en ongevailig is , amant froid, amoureux transi. Drooge weide , (hoog weiland,
Drogredenaar,, m. die door valsche redenen bedriegt , sophiste.
dat alleen door den regen most bevochtigd
Drok , b. n. druk , met vcel bezigheden bezet ,
worden ,) sicheron, m. Iemand , icts , met
affaire , e. Het zeer hcbben , etre fort
drooge oogen (niet weenend) aanzien , reaffaire, e, occupe, e. Een drokke dag , ten four
garder q. q. ch. d'un oeil sec. lets op eene
de beaucoup d'occupations. werk hebben,
drooge wijze , (onbewimpeld) zeggen , dire q.
avoir de Pouvrage presse, avoir beaucoup de
ch. sechement; la donner bien seche ; (zeew.)
pratique , de besogne pressante; fprw. Het
Hoog en — zitten, echoue haut et a sec. Op
met clkander hebben , ( veel met elkander
droog zitten , etre echoue, amorti. — vallen, worden , tomber a sec , assecher. Het
fpreken 5 ) parler beaucoup ensemble. Het is
voila
beaucoup
de
monde
rasdaar heel —,
droog vallen van eene bank , Passechement
bijw. avec empressement.
d'un banc , m.
semble.
bijw. sechement.
Drokte , yr. bezigheid , occupation, f. temps oil Droogachtig, b. n. ten pen sec, seche.
Pon est fort occupe.
Droogbad , o. (in de geneesk.) flooving in het
zand, bain sec.
Drol , m. petite quantite tortillee de quelque
ati ere,f. menfchendrek, matiere fecale, f.; Droogdoek , m. wrijfdoek , liege sec pour essuyer m.
vaatdoek , torchon, m.—, waarem. etron,m. zie verder Keutel ; fig. Een
(een kort , diklijvig mensch 5 ) catermede men de vuursteenen afvecgt
dikke
essuie(oulings) potpierre vs.
tated , m. courtaude,
Drooge , o. eene drooge plaats , iris endroit
fenmaker,, frerceur.
Drollig , b. n. grappig , koddig , kluchtig ,
sec, m. fprw. Hij heeft zijne schaarjes op
het —, (hij is bezorgd , kan good leven ,)
drOle, comiqve, bouffon, rte, facetieux, se.
a son pain cult; il pond sur ses oeufs.
, bijw. comiquement, drdlement.
aardc , terre. Van bier het verkl. w. DroogDrolligheid 5 yr. drdlerie, , hoe onnerie, faceje, o , in de gem. fprw. Op een — zitten , (niet
tie, plaisanterie.
te drinken hebben,) n'avoir rises a boire,
Drolliglijk, zie Drollig , bijw.
faire une visite seche.
.Drolsuiker,, yr. alphoeuis, m.
Drom , in. zamengedrongene menigte, foule, Droogen , b. w. (ik droogde , heb gedroogd ,)
multitude de personnes qui s'entredroop maker, afdroogen , secher, faire seresse
trame ,f
(bij wevers)
cher, essuyer. Linnen in de zon —, faire
poussent,
Dromedaris , foort van kameel met twee
secher du liege au soleil. De wasch op stokken in de lucht ophangen om ze te —, metbulten , dromadaire , m. fig. lomp mensch ,
lourdaud, butor.

Dromgaren , o. zie Drom in de 2de beteekenis.
Drommel , m. menigte , zie Drom • fig. Zie daar
den —, voila le tout ensemble ; (gem.) kwade
geest , duivel , diantre, diable ; als tusschenwerpsel , sisal peste ! male peste ! De — ! wat
is dat heet , male paste! que cela est chaud.
Drommelsch , b. n. duivelsch , diabolique,
levels
diable. Zij makes' daar ecn
font la un tapagc dir. oligtte.
Drong , verl. t. Nan Dringen.
Dronk , m. teug , coup, trait. Ik heb eenen
goeden — gedaan , j 'ai bu un bon coup ou
trait. —, beschonkenheid , dronkenschap. Hij
heeft eenen kwaden —, il est michant quand
il a be; il a le yin mauvais. lets in zijnen
doen , commettre q. ch. dans Pivresse. Hij
, il a le vin gat.
heeft eenen vrolijken
Dronk , vefi. t. van Drinkers.
biberon, grand buzuiper,
Dronkaard,

tre du hinge sur des perches poser l'essorer.

De hander (afvegen, ) essuyer les mains. De
zon , de wind droogt de bevochtigde aarde , le
le vent seche la terre. Haring —, satiresdes harengs, o. w. (met Zijn), droog worden , devenir sec, seche, secher. Indien de regen
aanhoudt , zal het hooi niet kunnen —,
(droog worden ,)si lapluie continue ,le foist
ne pourra pas sec-her.
roosten , (bij de
chem.) torrefler.
Droogerij , yr. gedroogde krujiden , planten,
enz. drogues, f specerijwaren , droguerie.

Droogheid , yr. secheresse. —, op de tong (in
de gen. k.) prunella.
dorheid , aredite.
droogte (in de leerk.) siccite.
Drooghouden , o. (in de bouwk.) bij het leggen van fondamcnten , epuisement, m.
Droogje , o. zie Droog.
Drooging, yr. action de sicker. —, (bij
fcheik.)
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id ne vous
Hij hoort n niet , hij 'bat te
econte pas, it ne fait que rever.
Droomer,, m. reveur,Osongeur. Daar is ooze
broeder Jozef de —, voici notre frere Joseph,
le songeur ; fig. mijmeraar,, songeur, songecreux. (gem.) druiloor,, slaperig mensch,
lendore.
Droomerij , yr. mijmerij , reverie.
Droomgespuis , o. zie Droomerij.
Droomgezigt , o. vision en songe, f.
Droomig , b. n. lusteloos , niet levendig van
geest, révenr, Buse, appesanti, e, lourd, e,
agent l'esprit pesant, lent.
Droomster,, yr. reveuse, songeuse.
Droomuitlegger,
interprdte des songes ,onirocritique ou oneirocritique.
Droomuitleg-ging , yr. uitleggin' der droomen
interpretation des songes, (in de oude gesch.)
onirocritie, onirocratie on oneirocritie. In
de — beteekende de Hang eene ziekte , dans
Ponelrocritie un serpent signifioit une maladie.
Droomyerklaarder,, zie Droomuitlegger.
Droomverklaring , zie Droomuitlegging.
Droop , yeti, t. van Druipen. (arroser.
Droom, (oo)songe,rêve. Eenen — uitleggen , Droopen , b. w. (ik droopte , heb gedroopt.) ,
expliquer,, interpreter un songe. Aan droo- Drooping , yr. action d'arroser.
alle vochtigheid , die afdruipt , afmen geloof slain, ajouter jot aux songes. Drop ,
loop , van het water , humidite qui degoutte,
Een zamenhangende — , tin songe Droomen zijn bedrog , stooges sant trompeurs, soot
f. degouttement, egout, ecoulement des eaux
d'un tort, etc. In den — staan , etre sous la
mensonges. Een engel verscheen hem in den
gouttiere. een gebrek in de borsten der
, no singe lui apparut en songe. Het leven is
vrouw,, verharding , certaine indisposition aux
flechts een , la vie n'est qu'un songe. Hij
mamelles des femmes , poll des mamelles ; fig.
heeft den gauschen ,nacht benaauwde droodrank, als : Hij houdt veel van den —, it aime
men gehad, it a ete toute la nuit dans de
boison.
afkooksel van zoethout, jus
feicheux ou hideux roves. Ontuchtige —,
de reglisse.
Pijnlij(in de gencesk.) ondirogyne, in.
ke
(slaap ), oneirodynie, f.; fig. Dit ont- Dropbad , o.Cbij de wondh.), embrocation,f.
, ce projet Dropje , o. Cverk. w. van drop) ; fig. Hij
werp is slechts een schoone
houdt veel van een — it aime a prendre
nest qu'un beau rive, n'ect vie chimirique.
une goutte.
1-Iij hceft flechts eenen fchoonen
gehad,
( zijne hoop was maar van korte dour ,) it s'est Droppel, m.druppel, goutte, Zij gelijken elkanals twee droppels water , it se ressemblent
fait on bean reve. AANMERK. wordt der
comme deux gouttes d'eau, comme deux oeufs ;
in den eigenlijken zin gebezigd van eenen onqui a fait Pun a fait ratitre. Hij dronk
zamenhangenden , na het ontwaken, weinig of
wijn , maar hij gaf mid geenen
, it buvoit
geenen indruk nalatenden droom. songe worth
du vie , ne me donna goutte. De tragezegd van eenen droom, die het herinneringsnen liepen hem in groote droppels langs het
vermogen treft , dien men bij het ontwaken nog
aangezigt , les lames lui tomboient u grosweet , en vertellen kan. In den fig. zin betceses gouttes.
aan den neus , roupie
Hij
kent rive iets ongegronds , herfchenfchimheeft tenon aan de punt van den neus , tl
migs , en songe, jets onbestendigs , dat geene
a une roupie an bout du nez. Droppels (in de
fig. yerwarring , onduurzaamheid heeft.
bouwk.) , die onder de triglyphen der Dorische
zekerheid , als : Iemand hit den — helpen ,
orde worden aangebragt , gouttes, cloches,
titer q. q. de Pincertitude le desabuser,
on fampanes en larmes.
detrcmper.
Droppelen , o. w. (ik droppelde, heb gedropDroomachtig , b.n. zie Droomig.
peld), met druppels nedervallen, tomber
Droombcduider,, m. zie Droomuitlegger.
goutte a goutte, degoutter.
Droomboek , o. livre qui traite dc PinterpriDroppeting , yr. degouttement, m.
tation des songes, de Ponirocritie, m.
Droomen , b. en o. w. (ik droomde, heb ge- Droppelings , bijw. bij druppels , goutte
goutte.
droomd), songer, river, faire, avoir, des
songes. Ik droomde dezen nacht , to hier te Droppelpis , yr. kondepis , opflopping van het
zien, je songeois cette nuit de vous volt- ici ;
water , retention d'urine, strangurie.
(ongebr.)
fig. *Wie zou dat
? qui s'avisetoit de cola? Droppeltje , o. gouttelette
qui s'imagineroit cela? qui ponrroit poser Droppen , o. w. (ik dropte , heb gedropt),
zie Druipen.
cela? Hij droomt van niets dan van feesten ,
versteende waterdroppels , stait ne songe que fetes. Ik beb dozen nacht Dropsteen ,
lactite. Ondoorzigtige , — stalagmite.
zwaar (veel en verfcheiden) gedroomd , j'ai
passe cette unit dans de fdcheux, hideux ri- Dropsteenachtig , b. n. stalacttforme.
lekwijn , baquetures , pl.
ves; je n'ai fait que révasser toute la suit; Dropwijn ,
drost , Iandyoogd , fchout 5 bailfig. iets onderfiellen waar te zijn , als : Gij Drossaard ,
drossart, senichal.
drool= , wanneer gij dat zegt , vous rivez,
quand vous dites cola. iets in bet geheim Drossaardschap , o. dignite de drossart ,
senechaussee , f.
vernemen , apprendre q. ch. secretement, sous
main; gem. Gij droomt, (gij hebt mis) wan- Drosfel , tn. grive, f.
neer gij dit zcgt , vous revez, vous êtes dans Drost , zie Drosfaard en Landdrost.
regtsgebied
Perreur, vous vous trompez, qusnd volts Bites Drostambt, 0. zie Drosfaardfchap.
van eenen drost, juridiction d'un drossart,
cola.— 2 onwerkzaam , niet levendig zijn, als:
DrosDR0
scheik.) torrefaction. Men fcheidt den zwayel en het rottekruid van de ertsen of door
—, on separe le sonfre de l'arsenic des mines
par la torrefaction.
Droogist , m. koopman in dro9gerijen en verwwaren , droguiste.
Droogkas , yr. droogrek , sechoir, m. —, der
zeepzieders , cyzisgan , m.
Drooglijst , yr. (voor yunrw.) cadre a secher,, m.
Droogmakerij , yr. het droogmaken van eenen
grooten waterplas , een meer , enz. , dessêchemeat, epuisement, m.
Droogmonds , bijw. a fain, sans avoir mis q.
ch. a la bouche.
voor buskruid ,
Droogplaats, yr. essui, m.
etuve.
Droogicheerder,, m. lakenbereider,, tondeur de
drag.
Droogfcheren , yr. action de tondre le drip, f.
Droogte , yr. secheresse. — 5 zandplaat , bane
de sable, bas fond, m.
Droogzolder,,
gren:er pouf- faire sc cher le linge etc. , (bij de bierbr. voor het koren),

a
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Drostendiensten, yr. meer y. heerendiensten ,

corvees , f.

epouse d'pn drossart.
Drostin yr.
DruIden , m meer y. priesters , leeraars , artsen ,
regters en toovenaars der oude Celten en Galliers , tirades, m. pl.
Druif, yr. raison, m. Een tros druiven —,
zone grappe tie raisins. Onrijpe du verjus. Druiven lezen , vendanger, faire vendange; fps-,. w. Ilij doet als de vos met de
druiven, (hij veracht het, omdat hij het
niet kan hebben ,) it fait comme le renard
des mitres. Met druiven beladen, viol druiven, (veroud.) grappe, e.
knop aan het
einde van de bootshaken , van het kanon ,
fchot , mitraille fine.
enz. , bouton, m.
Druifgezwel, o. zekere oogziekte, staphyldme, m.
Druifkruid , o. piment, m. millegratne,
Druify lies , o. druivenhuid , derde oogvlies ,
twee, f.

Druifvormig , b. n. en forme de grappe.
Droll , yr. op eene floep , zeil (zeew.) tapecu on
tapecul,

m.

Druilen , 0. w. (ik druilde , heb gedruild), tal( men , langzaam te werk gaan , lambiner.
fluimeren, sommeiller.
celui qui sommeille.
Druiler ,
, yr. action de lambiner. —, action

de sommeiller.

D
t.1
misdrijf stil wegfluipt , celui qui s'en va tout

honteux on confus , qui a la queue entre les
jambes , personae penaude

Druipitaarten o. w. (ik druipflaartte , heb gedruipftaart), itil wegfluipen , s'en alter tout

honteux on confine ; se retirer a la derobee.

Druipfteen, m. order eene goot , culiere,
Druischen , o. w. (ik druischte , heb gedruischt),
zich met getter tegen iets verzetten, s'oppo-

ser obstinement a q.

Druifching , zie Aandruifching.
Druivenbloed , o. fig. zie Druivenfap.
Druivenboom , in. (op St. Domingo) raisinier.
Druivenconfituur,, yr. raisin g , in.
celui qui porte des raisins.
Druivendrager
hotte du vendangeur, daps
Druivcnkorf,

laquelle it porte des raisins ,

Druivenkorrel , in. grain de
m.
Druivenkruid , zie Druifkruid.
Druivenlezen , o. Druivenlezing , yr. zie Wijnoogst.
Druivenmand , yr. mand , waarin de druiven gedaan worden , vendangeoir, zie ook
Druivenkorf.
Druivenmo,er,, yr. mare de raisins, m.
Druivennalezer,, m. nalezer op de wijnbergen , grappilleur.
Druiy ennalezing , yr. nalezing op de wijnbergen , om te zien , of er nog druiventrosfen
zijn blijven zitten , grappilla,e , on.
Druivennat, o. zie Druivensap; fig. wijn, via ,m.
Druivenoogst , zie Wijnoogst.
Druivenpers , yr. wijr.i.pers , pressoir , m.
wiinperser,, pressureur.
Druivenperser,,
Druivenpersing , yr. pressurage on.
Druivenpit , yr. zie Druivenkorrel.
wijnoogster,, vendangeur.
Druivenplukker,,
Druivenrank , yr. wijngaardrank , pampre 5 sar-

tahner,,
lendore.
Druiloor,,
Druilooren , o. w. (ik druiloorde , heb gezie Druilen.
druiloord
Druiloorig , b. n. langzaam handelend , lustee.
loos , lent, e,
Druiloorigheid yr. lenteur.
Druipen , o. w. (ik droop , heb en ben gedropen ,) afdruipen , met droppen of droppas nedervallen , degoutter, cooler, tomber goodie h goutte; distiller. Het zweet ment , m.
droop van zijn yoorhoofd , la sneur lui de- Druivensap, o. joss de raisins , on. (bij de
gouttoit. De goot druipt , la gouttihre di- dicht.) /us de treille, M. Onrijp —, vesjus,m.
Druivenschil , yr. peon du raisin, f. zie Druigoutte ; fig. of spr. w. Door de mand
venylies.
( zijn gezegde niet kunnen waarmaken , tot
bekentenis komen ,) se cooper, se contredire, Druivenfteel , m. queue de la grappe,
celui qui foule le raisin
ne pouvoir verifier q. ch.; se Misses- tires- les Drui yentreder,,
dans la calve, fouleur.
viers du nez. Het zal hem in de oogen ,
grappe de raisin, f. Afgeleit ne le portera pas loin; je le trouverai ,r n Druiventros ,
zene —, (riot,) rafle,
mon chemise; jene lui promets pas poire male
pour cela. Door zijne kleederen (mager Druiyenvocht , o. zie Druivensap.
worden , verkwijnen ,) devenir maigre , amai- Druk , drukking met de hand , serrement,
grir. Hij druipt, waar hij gaat , al seche sur m. Hij betuigde mij zijne vriendschap door
den — met zijne hand , (door eene handpied. —, wegdruipen , ftilietjes henen gaan ,
drukking ,) it tae temoigna son amitie par ton
s'en alley furtivement, a la derobee, danceserrement de main; fig. nood , ellende , miment ; gem. Hij ziet er , alsof hij van de
Iemand nit den
sere , peine, adversite ,
alg gedropen was , it a la mine pattbulaire;
— helpen, q. de la misere. Hij zit
a a l'encolure d'un gibier de potence, d'un
homme qui file sa corde. Hij is gedropen, in grooten —, 51 est en grand' peine. —,
van een bock , uitgave van ten werk , impresCwordt gezegd , van iemand , die bij hefondersion , edition f. Een naauwiteurige , fchoone
zoek naar zijne bekwaamheden te kort gegebrekkige , leelijke zone impression corfchoten is ,) tl n'a pas passé a Pexamen;
recte , belle, fautive, vilaine. De eerste —
pu soutenir ton examen de ses talents. —,
van dit werk is geheel uitverkocht , on a
afloopen , ziipelen , suinter. De wonde druipt
vendu toute la premiere edition de cet Nonog, la plate suinte encore.
w-age. Jets in — geven , faire imprinter
Druiper,, Druiperd , m. zekere venusziekte ,
q. ch.
zaadlooper,, chaude-pisse, f. (in de geneesk.)
Druk
, b. n. zie Drok.
gonorrhee ,
Druiping , yr. ecoulement, m. —, van den neus , Drukballen , m. meerv. banes d'imprimeur, f.
Drukdoek , m. compres , compresse , f.
roupie.
Druipneus , in. en yr. roupieux, morveux, tn. Drukfeil , Drukfout , yr. faute d'impresseon.
Lijst der drukfouten , errata , tn.
m. roz!pieuse, morveuse, Eene oude ,
Drukgewigt , 0. op eenen hefboom , (bij de
zone vietlle roupieuse.
fpeldenm.) pesee ,
Druipoog , m. en yr. leepoog , chassieux 5m.
Drukinkt , m. entre d'imprimeur,,
chassieuse,
Druipstaart , m. een hood of eenig dier , dat Drukken , b. w. (ik drukte , heb gedrukt), de
deelen van eenig ding in eene naauwere plaats
den staart tusschen de beenen laat hangen ,
brengen , presser. Boter in eenen pot —,
nn animal qui laisse pare la queue entre
les jambes ; fig. die van schaamte over zijn presser du beurre dans use pot. Iemand de
hand
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ken, alsof zij gegraveerd waren ,) Part tyhand , serrer la main a q. 1.; fig. door
pometrique 5 in.
drukken smart veroorzaken , blesser. De fchoenen — mij , les souliers me blessent , me ser- Drukletter,, yr. caractere d'imprimerie , caracKleine —, minuscutere typographique ,
rent. Dit paard is gedrukt , (doorgedrukt ,)
le, 771. Vaste , caractere stereotype, m. —,
la sells a Nesse ce cheval , ce cheval cst fouls
in -het fchrijven , lettre moulie. Met drukpar la sells ; fpr. w. Hij wect niet , waar de
letters fchnj yen , ecrire en lettres mouldes.
fchocn mij drukt , it ne salt pas oil le sou, door drukken bevestigen , Drukloon , m. en o. salaire d'imprimeur,, tiiier me blesse.
rage , !ts.
Het zegel op iets
, imprimer,
als
mettle le sceau a q. kommer en be- Drukpapier, o. papier a imprinter, papier
sans colle ,
zwaren veroorzaken , bedroeven , affliger , accabler,, chagriner. Dat yerlies drnkt hem zeer, Drukpers , yr. presse a imprimer. De vrijOn.
heid der —, la liberte dl la presse.
beaucoup. ,Het yolk met
cette perte
fchattingen , belastingen —, (bczwaren ,) sur- Drukplaat,vr. van eenen vasten lettervorm,diche,
pompe grai refoule Peau.
charger le people
; fig. zwaar lig- Drukpomp ,
gen , poser. Dat flecht onthaal drukt , Drukproef, yr. proefblad , eereuve.
(ligt mij zwaar op het hart ,) cette mauvatse Drukfchrift , o. caracteres tit/primes, tn. pt.
gedrukt fluk , imprime , m.
reception me Ike sur le coeur. Het geheim
drukt , le secret lui pose. Op de pen Drukfel , o. zie AfdrukTel.
—,pescr sur la plume. —, door drukken letters Drukte , zie Drokte.
en beelden op papier , ens. brengen , als : Ecn Drukwerk , o. ouvrage imprimel, rn.
, imprimer tin livre , le mettre sous Drup , zie Drop.
bock
la presse. Slecht , niet net —, bavocher. Op Druppel , zie Droppel.
, imprinter sur de la toile de co- Druppen , o. w. (ik drupte , heb en ben gekatoen
drupt ,) zie Druipen.
, empreindre tine
ton. Eene figuur in , was
0. in de Griek. fpr.k. , het tweetal ,
figore sur la cite. Een merk op iets em- Dualis,
tweeyoud
, wanneer van twee gelijke dingen
preindre tine marque stir q. ch. A4N11TER.•
gefprokeu wordt , duel, en.
KING. In de volgende fpreekwijzen wordt het
boekdrukken door MOULER gegeven; als: Zijn Dubbel , b. n. tweevoudig , tweemaal genomen , double. Eene dubbele deur, tine torte
fchrift is zoo leesbaar,, alsof het gedrukt
double (a deux battants). Een dubbele duware , sa lettre est aussi lisible , quo si ells etoit
kaat , tin double ducat. Een dubbele arend ,
moulee ; (boertend), als Dit snort wel waar
(een arend , met twee koppen afgebeeld,)
zijn , omdat het gedrukt is , it foist biers que
one aigle a deux totes. Eeil dubbele tand,
cela soit vrai , puisque cela est motile; fpr.
w. Hij gelooft al , wat gedrukt is , it emit
( een tand , die boven eenen anderen is nitgegroeid ,) one surdent. —, (in de wapenk.)
tout ce qui est mould. In pleister (afgiebijw. doublement , au douvolts, e.
ten , vormen ,) mouler- en pldtre. —, beble. , o. double , m. ,vergelden , rennaauwen (in de geneesk.), cppresser. Hij
dre au double. Hij wilde het — (nog eens
voelt iets, dat hem drukt , (benaauivt ,) en dat
zoo veel) van mij hebben , it m'en demonhem het ademhalen beneemt, it sent q. ch.
dolt le double. —, een woord enz. dat
qui Poppresse , et quiiui'cite la re ,piration ;
twcemaal gedrukt is (bij de boekdr.) , doefpr. w. Iemands voetflappen (zijne handuplicaat van eon gefchrift, douNon ,m.
delingen navolgen ,) marcher stir les pas, les
traces de q. q.
Drukkend , b. n. pesant , e ,oppressif , eve, vexatoire. Een drukkende last , une charge pesante.
Drukkende belasting- , impost * impdt vexatoire, 73.
iemand , die drukt , pressier,, ceDrukker,,
lui qui presse. van boeken , t)pographe , imprimeur tie livres. —, van platen,
katoen , enz. imprimeur. Een bekwaam —
tin habile imprimeur. Een vermaarde
ker, , tin celebre typgraphe. —, van eene

klink , waarop men den duim legt, om eene
deur to openen , poucier. —, trekker aan
de veer van het clot aan een fchietgeweer,,
ook in een flaguurwerk , detente,
Drukkerij , yr. drukkerswerkplaats, imprimerie.
Drukkerskas , sr. caste d'imprimeur.
Drukkersgast , m. garcon-imprimeur,
Drukkersklopper,,
cognotr.
Drukkersknecht ,
garcon-imprimeur, prissier.
—, chic weinig uitvoert , arang.
Drukkersraam , yr. en o. tympan ,
Drukking, yr. action de presser , etc. , perfing
der lucht , pression , compression de fair, f
tressement , m. —van een ge .kelf op de muren ook : opwaartfche — van het water op
het ligchaam van een fchip, (zeew.) poussee.
Drukkogel , m. (bij de art.) globe de c9mpression.
Drukkosten ,
meery.frais d'impression.
Drukkunst Yr. kunst om boeken to drukken ,
boekdrukkers kunst, imprimerie , f Part
d'imprimer,, tn. typographic, f fart typographique tn. * (de kunst om geographifche

kaarten met gegotene letters zoo te druk-

ble, tn. copie, ampliation, f.

Dubbelen , b. w. (ik dubbelde , heb gedubbeld),
doubler, zie Verdubbelen. Een fchip —
( hetzelve cell dubbel bekleedfcl geven , ) doubler en vaisseau. (bij schoenm. gebr.) met
eenen dubbelen pikdroad naaijen, coudre a
double ligneul.

Dubbelhaak ,

(bij de art.) arquebuse a croc ,

fusil de rempart.

Dubbelhartig , b. n. valsch, ge yeinsd , double,
dissimuld , e, faux, sse. — 5 bijw. zie Dubbelhartiglijk.
Dubbelhartighcid , yr. y alschheid , onopregtheid , duplicite de coeur, dissimulation , mattvaise foi, faussete.
Dubbelhartiglijk, bijw. avec duplicite, avec
dissimulation.

Dubbelheid , yr. tweevoudigheid, duplicite.
Dubbeling yr. action de doubler. — , van een
fchip , doublage ,
Dubbelfchaduwigen , m. meerv. in de aardrijksk.,
amphisciens.

Dubbeltje 5 o. geldfiuk van so cent , piece do
deux sous , double sou , m.
Dubbeltongig , b. n. qui a la langne double , qui
tic parle pas sincerement.— , buw.faussement.
Dubbeltongigheid , zie Dubbelhartigheid.
Dubbelzinnig , b. n. a double seas, equivoque,
ambigtt , e, amphibologique , a double entente,
a deux ententes; fig. 'maze ; zie Dubbelzin-

nigheid. —, bijw. zie Dubbelzinniglijk.
Dubbelzinnigheid , yr. equivolue ambiguitd ,
amphibologic , AANaI. Een
double Sens,
gezegde, dat, behalve den natuurlijken zin
wet-

DUI
Duig , yr. zipluk van een vat, douve , Kleine —, douvelle,Azeew.)douvain , tn. Dit vat
is in duigen (d. uiteen) gevallen , (bij
de kuipers ,) ce basil, tonneau, est tombe en javelles ; fig. In duigen vallen , ichouer, ne pas r'ussir. Zijne onderneming is
in duigen gevallen (mislukt) , son entreprise a manq. ne , a echoue. Jets in duigen
ten , gowjen , faire echouer quelque prefer.
Duighout , o. donvain ,
Duikelaar ,
duiker,, iemand die duikelt , ook
onder water zwemt , celui qui fait la culbute , qui plonge dans Peau , plongeur.
zekere
watervogel , plongeon, plongeur. Kleine —,
castagneux , poucet.
(zeew.) petit clou
sans tete.
Duikelen , o. w. (ik duikelde , heb geduikeld),
over het hoofd tuimelen , culbuter.
Duiiten , o. w. (ik dook, heb gedoken), yourover bukken , se courber, se baisser. Hij
duila in het gaan , it se courbe en marclzant.
—, wider water zweinmen , nager sous
l'eau, plonger; fig. onderdoen , toegeven)
zwichten , ceder.
Duiker,, m. iemand , die in het water duikt , en
eenigen tijd onder blijft , plongeur, (zeew.)
duikerurinateur, mourgon , plongeur.
gans , piette,
zekere vogel , zie Duikelaar. , Iluisdeur,, verlaat , bonds, vanne
d'une ecluse. Klep van eenen can eenen vijver,, empellement , m. —, gem. diable , diantie , male-peste.—, (bij de art. en het zeew.)
zie Duikelaar in de laatfle beteekenis. —,
zekere fpijker,, clots a menue téte, broquetgoot, conduit.
te,
Duikerklok , yr. cloche de plongeur.
Duiking , yr. action de plonger. — van de kim,
(zeew.), abaissement de Phorizon, m.
Duim , m. peace. Eenen zeeren
hebben,
avoir vial au _ponce. Ik heb de vijt aan den
gehad , j'ai eu le panaris au pouce ; gem. fpr.
w. Onder den —, sin ftilte , in het geheim ,)
en secret , a la derobee , en cachette ; fam. ea
tapinois. Iemand onder den — houden , (kort
bouden ,) tenir q. q. de court ; tenir la bride haute a q. q., serrer le bouton q.,
ice pas laisser a q. q. la liberte de faire ce
qu'il voudroit. Jets op zijn' — (duimpje)
wcten , etre parfaitement au fait die q. ch.
, zekere react, peace. s Hij heeft geenen
— gronds, it n'a pas an pouce de terre.
ijzeren kram van een heno-fel , gond (de
1.er). Eene deur nit hare cuimen ligten
aire
sortir sine porte hors de see goads. —,
fde haak
van eene ijzeren deur , mamelon
tl'un gond. waarop de gordijnroeden van
een ledekant rusten , tourniquet.
Duimelen , b. w. (ik duimelde , heb gedui-,
meld), zie Beduimelen ; fig. near zich halm,
trekken , als : Gij zult daarvan niet veel — ,
vows n'en mettrez pas beaucoup en poclze.
Duimeling ; m. duim van eenen handfchoen
pouce d'un gant. afzonderlijk bekleedfel
voor den duim , van leder,, Koren, blik of
andere floffen bij werklieden , duimring , poucier,, doigtier,, ce cuir,, etc. —, lederen yin, wanneer dezclve om eenen bezeerden vinger gebonden is ; en bij de art. voor
het zundgat , doigtier, garde-pouce Duimelingen , meerv. ringer waarin de roerhaken
hangen , (fcheepsw.) femelles
Duimhandfchoen , m. grove handfchoen , want
met eenen duim, mitaine,
Duimijzer,, 0. duim, gond de porte ou de
, m. zie vcrder Duimfchroef.
meerv. klaphoutjes (kinderntiI. o. zie Jonge duif; fig. zie Duif, fig. Duimkleppers,
DUviefje,
fpe0
, castagnettes , f. pl.
Duifileen zie Dufitecn.
Duim-
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welkcn ook de fpreker bedoelt eerie , bcdekte
beteekenis heeft , heet equivoque; dat voor onderfcheidene uitlegging vatbaar , worth OM'
biguite genoemd. Eerie uitdrukking van tweederlei natuurlijken zin , waarvan de eene letterlijk dadelijk voor den geest komt , de andere , als ccne fijne zinfpeling om vcrfiaan
te worden , ecne zekere fcherpzinnigheid vercischt , noemt men no double sens. Wanneer men eene dubbelzinnigheid opzettelijk gebruikt , bezigt men het eerite , om te verfchalken , het tweede om zich niet duidelijk te verklaren , en het derde om met behoedzaamheid
te onderrigten.
Dubbelzinniglijk, bijw. d'une maniere lquivoque, ambigument , amphibolog;:qaement.
fpreken 7 user d'equivoque , equzvoquer,,
par equivoques.
Dubben , o. w. (ik dubde , heb gedubd), (veroud.) twijfelen, wankelen , douter,balancer.
cam qui doute, qui balance.
Dubber ,
Dubbing , yr. doute,
Dubblet, yr. twee gelijken in het dobbelfpel , doublet , m. Hij heeft eene — (twee
gelijke oogen met twee dobbelfleenen) gegooid , it a amend un doublet.
Dubloen , m. Spaanfche pistool, pistole d'Esdoublon.
pagne ,
Duchten , b. w. (ik duchtte , heb geducht),
apprehender, craindre, redouter, zie Vreezen.
Duchtig , b. n. redoutable, zie Geducht.
clerk, fort, e, gros, se. —, Een — bewijs ,
une forte preuve. Hij wend — afgerost , on
Pa etralle d'une belle maniere. —, bijw. fort,
extremement , cornice it faut, bellement.
Duchting , yr. vrees, crainte, apprehension,
peur.
Duel, o. (oud w.) tweegevecht , duel, m.
Dalleren , o. w. (oud. w.) (ik duelleerde
heb geduelleerd), se battre en duel.
Duellist , m. (oud. w.), duelliste.
Dui', b. n. naar vochtigheid riekende, muf,
sentant le moisi, le relent. Het meel riekt
, la farine sent le moisi. Het brood fmaakt
tepain a un gout de moisi, de relent ;
zie verder Muf.
Duffel , o. grove trijp , peluche f.
Dufheid , yr. mufheid , fchimincl moisissure,
chancissure, f relent ,
Duffig , zie Duf.
°Haituffleen , tuf,
Duffieen ,
re , f
Duidelijk , b. n. ligt ofklaar te verftaan ver, evident, e,
ilaanbaar,, stair, e,
bijw. clair, clairemenr, inexplicite.
telligiblement , ividemment, distinctement.
Duidelijkheid , yr. klaarheid , verflaanbaarheid ,
, evidence, perspicuite.
clarte,
Duiden , b. w. (ik duidde , heb geduid), wijzen met den vinger op iemand , montrer
du doigt a q. q. verklaren , uitleggen ,
expliquer. Ten kwade —, tourner en mal.
Duid dat niet ten kwade , (neem dat niet kwalijk op ,) ne prenez pas cela en mauvaise part.
.Duif, yr. pigeon, m. (dichterlijk en bijbelsch,)
colombe, f jonge — pigeonneau , colombeau,
m. Wilde —, mansard, pigeon ramier,
Ruigvoetige —, pigeon patt y , m.; fig. onnoozel meisje , innocente; agnes ; fpr. w. Hij
yerwacht , dat hem de gebradene duiven in
den mond zullen vliegen , it attend que les
alouettes lui tombent reties.
Duifhuis , o. zie Duivenhok Duivenflag, Dui-
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Duimkruid, in. fig. fom gelds , pecune.f. Geun mechant diable. Een — van een wijf,
brek aan
disette de pecune.
une diablesse; (gemeen) Loop naar den —,
Duimpje , o. petit ponce,
allez au diable, va-t'en an diable. De —
- klein ventje ,
embryon, m.; fpr. w. Hij heeft dat nit zijn
hale mij , indien het niet is , zoo als ik zeg ,
— gezogen, il a pris cela sous son bonnet.
je me donnerai an diable, le diable m'emDulinring , m. poucier. Lederen
porte, si ce n'est pas comme je dis. \Vat —
, manicle
Duimfchroeven , yr. meerv. duimijzers , die men
tebt gib gedaan ? que diable avez-vous fait?
eertijds den gevangenen aan de duimen deed,
De — is los , le diable est aux vaches ; les
om hen te docn bekenncn ,grillons , en.
vaches sent enchaindes. Hij heeft hem naar
Duimfpier,, yr. (in de ontl. k.) antithenar, m.
den — geholpen , it l'a mind de fond en
Duimfpijker,, m. sorte de clou, (fcheepsw.)
comble. Ilij is een gevleeschde c'est un
clots de ponds et de fiches.
vrai demon, no; diable incarne. Hij is zoo
Dulinflok ,
maatitok in duimen verdeeld,
leelijk als een —, il est diabolique ; fpr.w.
mesure de boss oh les ponces sent- marques,
Hij is te gek, om voor den te dansen , on
echelle, mesure fuyante , h ponces.
ne peut terer aucun parti de lui ; it n'est
, maat
van 12 duim (bij de artill.) , pied de roi.
bon a bouillir ni a rdetir. Het geloof aan
Duin , yr. zandheuvel aan het Brand der zee,
de werking der duivelen , le demonisme. Den
dune, colline de sable au bard de la mer.
— bannen , exorciser.
Duinaardappel ,
bedrog , valschpomme de terre qui croft Duivelarij , yr. diablerie.
dans les dunes, f.
heid , faussete.
Duinachtig , b. n. qui ressemble a une dune.
Duivelbanner , m. exorciste.
Duingezigt , o. vue de dune, dune ,
exorcisme, en.
Duivelbanning ,
Duingras , o. herbe qui croft dans les dunes ,
Duivelbezweerder,, zie Duivelbanner.
Duinhelm , m. gene' des dunes , m.
Duivelbezwering , zie Duivelbanning.
Duinkant,
ate des dunes.
Duivelin, yr. boos vrouwsperfoon, diablesse,
Duinkonijn', o. lapin des dunes, en.
tres-mechante femme.
DuinmaaJjer,, m. die de jagt op de duinen be- Duiveljaagfter,
tooveres , sorciare, magilet , garde-chasse dans les dunes.
cienne, f.
Duinroos, vr. petite rose qui croft dans les dunes- Duiveljagen , w. (ik duiveljaagde , heb geDuinftrand , o. rivage oh it y a des dunes,
duiVeljaagd.) , een verdrag met den duivel
qui est convert de dunes, m.
maken , faire pacte avec le diable ; fig. geDuinzand , o. sable des dunes , m.
raas maken , (gem.) faire le diable a quaDuist , o. Ituifineel , folle farine , —, bast
tre , faire du tintamarre, du vacarme.
van boekweit , peau ou pellicule qui couvre le Duiveljager, m. tooveraar,, sorcier, magibid sarrasin,
cien.
Duister,, b. n. donker,, obscur,,e 9 sombre, thee- Duivelsbeet , m. eene plant, mars-du-diable ,m.
breux , se. Een duistere nacht, une emit obscure. Duivelsbrood, o. champignon, in.
Een licht , une lumiare sombre ; fig. moei- Duivelsch , b. n. diabolique, ce qui est du dijelijk om te yerflaan , verward , amphigouriable , satanique ; fig. fam. dol , razend , enque on amfigourique , obscur , e, pen intelligidiable,,e., enrage, e. Zij is een — wijf,
ble , embrouille , e, confess, e ,mystdrieux , se.
c'est une endiablee ; fig. verfoeijelijk \TerEen zeer — boek , un livre fort obscur.
fchrikkelijk , abominable, detestable, horriDuistere (verwarde) denkbeelden , des idees
ble. —, bijw. diaboliquement , horribleembrouilldes , confuses. Een duistere flip ,
ment.
un style amphigour?que. , bijw. obscurement. Duiyelsdienaar,, m. demonoldtre , suppdt de raDuister,, o. obscurite ,
zie Duisternis.
tan.
Duisterachtig , b. n. 1112 pen obscur , e, sombre. Duivelsdrek , m. assa-foetida,m. merde du diaDuisterheid , yr. zie Duisternis ; fig. on yerble, f.
itaanbaarheid obscurite.
Duivelschkind , o. enfant du diable, m.
Duisterlijk , bijw. verwardelijk, anifigouripsechante personae, f.
meat , on amphigouriquement , obscurdment , Duiyelskonstenaar,, m. duiveljager,, tooveraar,
confusement.
sorcier, magicien , necromancier.
Duisterling, m. een onbekend perfoon , homme Duivelskonstenares , yr. too y eres , sorciere, maobscur.
bij zekere orde , ongewijde ,
gicienne, necromancienne.
profane.
vijand der verlichting , obscurant. Duivelskonstenarij, yr. hekserij , tooverij,.'zwarte
Duisternis , yr. obscurite,
tenebres , f. pl.
kunst , magic, sorcellerie, necromancte.
Duit ,
flute, f.; fig. penning , eene kleinifyheid, Duivelskop ,
tete de diable, f; fig. tete de
denier, sou, fetes. Ik heb geenen rooden
diable, mechante tete, f:
je n'ai pas lin, le, sou, je n'ai ni sou Duivelsmelk , yr. eene plant , reveille-maths
vi double. Hij heeft geenen — in de wedes vignes , M. , isule.
reld , it n'a pas un denier vaillant. Hij is Duivelsnaaigaren , o. zeker onkruid , sorte d'imij geenen — fchuldig, it ne me dolt pas
vraie tres-diyficile a arracher,, lierre , m.
un denier, pas un obole. Hij zal mij tot Duivelsitreek ,
diablerie. f.
den laatilen — betalen , il me pa/era jusqu'au Duivelstoejager, m. gemeen w. galopin.
dernier sou; je le feral payer ric-h-ric. Dat Duiveltje , o. diablotin, petit diable, m.
is geen' — (ftroohalm) waard , cela ne vaut Duivenboon , yr. vesce , fiverolle.
pas un fetes.
Duivendrek ,
duivenmest , fiente de pigeon,
Duitschheid , yr. Duitfche fpreekwijs , germacolombine, f. filmier de pigeon.
nisme , m.
Duivenei ,
oeuf tie pigeon, in.
Duivekervel , yr. (zekere plant), fumeterre.
Duivenhok , 0. duivenkot , pigeonnier, en. —,
Duivel , m. booze geest , gevallen engel, diduiventil, waarin men wilde duiven houdt ,
.,..able, demon, satan , esprit malin , malin
zoo als men hier en daar wel op eenen paal ,
esprit. Eene verzoeking des duivels (in de
op het, veld of elders vindt than, colomH. Schr.), nice tentation du diable. De
bier, m. fuie,
— (booze geest) heeft hem dat ingege- Duivenkot , zie Duivenhok.
ven , le demon lui a inspire cela ; fig. een Duiyenlat , vr. latte tres-menue.
flecht 7 boos wench, une inichante personae, Duivenmarkt , yr. marche aux pigeons, vz.
Dui-
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Duivenmelker,, m. celui qui nourrit flu eleve
beaucoup de pigeon s' (pour les rendre).
Duivenmest , Duivenmist , zie Duivendrek.
Duivennest , o. nid de pigeon, boulin, m.
Duivenflag , o. zie Duivenhok. Knip aan een
tribuchet du pigeonnier, du colombier.
Duivenylugt , vr. de vlugt eener duif, voles
de pigeon. —, zie Duivenflag,
eene plant , pied de pigeon.
Duivenyoet ,
Duizelen , o. w. (ik duizelde , heb geduizeld),
draaijingen in het hoofd hebben, avoir des
vestiges, des tournoiements de tete.
Duizelig , b. n. aan duizelingen, draaijingen ,
in het hoofd onderhevig, sujet, te, aux
vertiges ; vertigineux , se , psis, e, d'un vertige. Ik word —, it me prend un vertige,
maker, itourdir. Het
la tote me tourne.
ilingeren van het, vaartuig heeft mij
gemaakt , le branle du bateau in'a etourdi.
Duizeligheid , yr. vertige, etourdissement, tn.
Duizeling , yr. draaijing in het. hoofd , vertige, tournoiement de tete, itourdissement,
m. —, (bij de hoeffin.) der paarden , vertigo , in.
Duizend , telw. , mil, tnille. AANMERK.Mil
wordt gezegd , wanneer men het jaargetal bedoelt , en milk (altijd zonder s) wanneer
men telt, als : In het jaar duizend acht honderd vier en dertig, mil huit _cent trentequatre. Drie — gulden, trois mille florins.
Bid duizenden , par milliers ; fig. groote
menigte, als 1k heb nog — of duizenden Bingen te doen , j'ai encore mille chow
a faire.
zeker insect pisfebed , doDilizendbeen
porte 9 scolopendre porcelet. —, (in de nat.
millegefch.) y eelvoct , -araignee de mer,
pieds , jule ott jules 9 m.
Dmzendblad , o. (in de kr. k.) ,
Duizendbloempjeswater, o. rossoli de milk-• fleurs.
Daizenderlei , Duizenderhande , b. n. de mille
sortes , tie mills facons.
Duizendguldenkruid, o. (in de kr. k.) centaufiel de terse, vi.
rde ,
chiliogone ou kiliogone , tn.
Duiz.endhoek ,
Duizendjarig, b. n. de mille ans.
renouee, centinode ,
Duizendknoop ,
Duizendkruid , o. zie Duizendguldenkruid.
Duizendmaal , bijw. duizendwerf, mille fois. —
zoo grout als de grondeenheid kilo.
Duizendpondig , b. n. rnille lures pesant.
Duizendpoot , zie Duizendbeen.
Duizendfchoon , yr. amaranthe, f. passe-velours, tricolor, in.
o. (geDuizendfle , b. n. le, la
&cite ,) la millieme pantie, le .millieme.
Duizendtal , o. millier,nombre millenaire, nr.
van deze fpijkers ? camHob veel host een
bien coup e un millier de ces clous?
fois autant.
Duizendy oud , o.
Duizendvoudig b. n. mille fois repots, c.
Duizendwerf, zie Duizendmaal.
Dukaat , m. ducat.
Dukatengoud o. or ducat, In.
Dukaton , in. 63 fluivers , ducaton, m. piece
de trots florins et trois sous.
Dukdalf, in. men flelt p, ewoonlijk zoo genaamde
dukdalven voor den ingang van fluizen of
voor ftecncn beeren en dergelijke, langs
bevaarbare kanalen of havens , om voor te komen , dat de fchepen tegen doze voorwerpen aanflooten , en dezelve befchadigen ,
terwijI zij tevens dienen , om de fchepen
aan dezelve vast te leggen of voort te trekken , poteaus d'amarrage; assemblage -de
enfonces dans le fond de l'eau posit. y
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amarrer les vaisseanx; ducdalbe, auray, m.
estacade
Dal, zie Dol.
Duldelijk , b. n. dat ge4iild of verdragen kan
worden , supportable, tolerable, qu'on pent
souffrir on endurer. bijw. d'une maniere
supportable , supportablement, tolerablement.
Duldeloos , b. n. onverdragelijk , insupportable, intolerable. Dat is eene duldeloozes
(onlijdelijke) pijn , c'est une douleur insupportable.
Dulden , b. w. (ik duldde , heb geduld), met
gelatenheid linden en verdragen, souftir,
endurer, tolerer, supporter. Hij heeft ved
te it a beaucoup a soufrir; fpr. w. Het
papier duldt alles, le papier souffre tout.
toelaten , souffrir, tolerer. Waarom
duldt gij dat ? pourquoi souffrez-vous cela?
Allerhande godsdiensten worden in dat land
geduld , on tolere toutes sortes de religions en
ce pays.
Dulder,,
celui qui soufP .e patiemment.
Dulding , yr. action de souffrzr.
Dun , b. n. het tegengeftelde van dik , of dat
eene geringe dikte heeft , Cyan- voorwerpen,
ftoffen , die niet rond zijn ,) mince. Geefmij
eene zeer dunne suede brood , donnez-mot
une tranche de.pain bien mince. Dit papier is
zeer —, ce papier est bienmince.—, van rondo
voorwerpen, menu, e. Die flok is tg dun,
ce baton est trop menu. Zij hceft dunne beenen
en annen , elle ales jambes elks bras menus.
mager, dun van ligchaam, van lijf,
ayant
taille maigre, deliee, fine. —, lang
en dun , delis, e. Een zeer dunne draad,
un fil dead ou fin. —, mager, fchraal ,
eXle , e. Een dunne halo.; un con go-die. De
dunne darmen , les intestins graes. —, nit
weini .en ver van elkander verwijderde
deelen befiaande ,
e. Deze droop is
te dun , ce sirup est trop — lijnwaad
de la toile claire ; fig. Het geld is — bij
hem , l'argent est clair chez lui. —, van
vloeiftoffen , als — bier , de la petite-bierre.
— bloed, du sang subtil. Eene dunne (fijue),
lucht , un air subtil. Verdunde lucht ,,, air
rarefie. Dunne melk (melk die met water
yloeibaar,,
vermengd is ,) knit coupe.
guide ,fiuide. Dunne zalf, onguent fluids on
liquids. Dunne (d. weeke) eijeren, des
o eufs a la coque. —, afgedragen use, e.
fijn (in de natuurk.) rare. Hoe dinner
de ligchamen zijn , des te ligter zijn ze,
plus les corps sont rares , plus ils sont legers.
— makers, rendre mince ,menu e, etc. , zie
Verdunnen. worden , devenzr mince. —,
o. la partie la plus mince , etc. de q.
Het — van het le blanc de Poeuf. Het
— van het been , le bas de la jambe. Door
dik en — loopen , (langs vuile , mofirge wegen ,) courir- par la bone, d to-avers les plus
bijw. legerement.
mauvais chenuns.
gekleed zijn , titre habile , e, veto, e, legèrement. — gezaaid , clair seine , e. De wortelen (peenen) flaan bier —, les carottes sont
gezaaid ,
claires ici ; fig. De goeden zijn
afgaan, (aan den afles bons sont raves.
gang zijn) firer, avoir le tours de ventre.
Dunachtig , n. un pen mince, etc. zie Dun.
Dunbeen , in. en yr. perfoon , die dunne beenen heeft, personae qui a les jambes menues
on greles ,
Dunbeenig, b.n. qui a les sjambe menues ou griles.
Dunbladerig , b. n.menufeuille.
Dunbuik , in. en yr. die eenen dunnen buik
heeft, lang en mager is, qui a le ventre
, qui n'a point de ventre, un effianqui.
Dun-
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Dunbuikig , b. n. qui a pea de ventre, effianque , c.
Dunharig , b. n. dun van haar , qui a pen de
chereux on ayant les cheveux clairs
ou le poll clatr.
Dunheid , yr. qualite d'une chose mince, menu, e, dale, e, gt fijnheid , tenuite ,
subtilite , finesse. De — (fijnheid) van doek,
laken , la finesse d'une toile , d'un drag. De —
van het bloed (in de geneesk.) , la rarescence du sang..
Dunk, meening , gevoelen ., opinion, f. 1k
ben van eenen anderen —, je suis d'une mitre opinion.
Dunken , 0. w. (ik dacht , heb gedacht) , denken , (w. gebruik.) penser. —, met den onbep. 3. perf. , ale: Mij dunkt , it me semble,
it me parole. \Vat dunkt u daarvan ? qu'en
.pensez-vous? que vous en semble ? Hem dunkt,
dat hij haar daar in het verschiet ziet ,
lut
semble de la volt- dans le
—, met
het werkw. laten , als Zich iets laten —,
( zich nit verkeerde eigenliefde , of waan , taken toeeigenen , als verftand , fchoonheid,
enz. , die men in het geheel niet bezit ,)s'attribuer des qualites que Pon n'a pas ; s'imaginer de savoir beaucot.tp, d'être tree-beau,
belle; s'en faire accroire.
o. dunk , opinion,
Mijns dunkens , naar mijn , selon
mon opiti ion, scion moi, a mon avis.
Dunlijvig , b. n. lang en schraal , eifianque e.
, foireux , se.
Dunlijvigheid , yr. magerheid, maigreur,—,
fare.
Dunmaking , vr. zie Verdunning.
Dunnen , b. w. (ik dunde heb gedund) , meer
vloeibaar maker, zie Verdunnen. Het hout
, (bij timmerl.) demaigrir le Bois. Eenen
boom — (meer lucht geven takkcn nitnemen,) elaguer un arbre. Een would —,
eclairetr une forit. Het kanon dunt de gelederen , le canon eclaircit les range. Men
moet doze planten —, it fact eclazrcir ces
planets. —, affchaven (bij de boekb.) , als :
Eene huid —, parer un o. w. (met
zijn ,) dun worden , s'attenuer,, amaigrir,
fig. diminuer.
Dunnetjes , bijw. ligerement ; fig. en petitnombre , rarement.
Dunning ,
(bij de tuinl.) het nithonwen der
boomen , elagage,
zie verder Verdunning.
Dunsel , o. de eerfle plantjes van latuw, les premieres,feuilles
Thieve , f. pl. jeune laitue ,
Dunfelbak , m. couche pour la salade,
Dunte , zie Dunheid.
Dupliek , o..(bij de regtsg.) eon beantwoordingsof verweerfchrift des aangeklaagden in een
pleidooi , duplique, f.
Duren , o. w. (ik duurde , heb geduurd ), in
den zelfden toestand blijven ,
Er is
Kier beneden niet„s , dat eeuwig duurt ,
n'y a rite ici bas qui dure eternellement.
Bet duurt lang , ter ik antwoord krijg ,
dure longtemps que je reste sans reponse. —,
op eene plaats blijven , rester. Hij kan
nergens lang , it ne sauroit rester longtemps 'dans le meme endroit ; fpr.w. Hij kan
rusten noch —, it n'a point de repos, it ne
pent durer, rester, en place. —, ongefchonden,
buiten bederf blijven , durer. Dit is eene itof,
die — kan ,
one itolre a durer. Deze
appelen kunnen lang
, ces pommes se gardent, se conse quent long-temps.
Durfal, in. (in het gem. leven ,) iemand , die
alles durft ondernemen, temeraire, qui ose
tout entreprendre.
Durfniet, in. het tegenoverg. van het voor-
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gaande , lafhartige , poltron, m. poule
lee ,f.
During, yr. duree.
Durk ,
(fcheepw.) , plaats, waar zich het
vuil in een fchip vergadert , hoosgat , sentine,
hoosgat in eene floep, ossec.
Durven , o. w. (ik durfde of dorst , heb gedurfd
of gedorst), zich verflouten , zich onderthan , oser,, avoir la hardiesse , le courage.
Hij zoude het zeker gedaan hebben , indien
bij gedurfd of gedorst had , it Pauroit fait
assurement, s'il l'et2t ose. AANM. Voor de
onbep. wijze eons anderen werkw. verandert
het verl. dw. gedurfd, gedorst , in durven ,
als : Hij heeft het niet — zeggen , it n'a
pas- ose le dire , pas eu la hardiesse, le coeur,
le courage de le dire.
Duo , bijw. op deze wijs , ainsi , de cette facon,
maniere. — fprak de redenaar,, Porateur parvoegw. par consequent , done.
la
Dusdanig , b. n. zoodanig , eel, tede. Dusdanige lieden, de telles gems ou personnes. —,
bijw. due, tellement , ainsi , de cette maniere.
Men heeft hem — den mantel uitgeveegd , de
ooren gewasfchen , it fat sauce qu'il n'y
manqua rite.
Dut , ligte of kart durende flaap , petit somme, sommeil Leger. Eenen — of een dutje
doen , faire un petit somme. Eenen — na
den eten doen , faire la meridienne. In den
— zitten , (fluimeren twijfeling , onzekerheid , incertitude f. donee,
lemand nit den — (nit den droom) hetpen, tirer q. q. de Pincertitude, le detromper , desabuser. Iemand in den — laten,
laisser q. q. dans P incertitude , en suspens.
Dutar,, yr. cello qui sommeille.
Dutten , o:' w. (ik duttede , heb gedut), los
flapen , dormir d'un petit somme, sommeiller;
mijmeren ,\ stiffen, ratio*.
fam. rottpiller.
ter , rever.
Dutter,,
celui qui dort d'un ldger somme,
qui sommeille.
Duur,, in. het voortditren , duree, f Ons leven
is van korten —, notre vie est de pea,
de courte duree. Van langen —, de longue
duree. Op den —, (bij voortduring ,) a la
duree, a la continue. Op den — (eindelijk,
op het laatst), a la longue. —, van een regtsgeding , (in de prakt) litispendatice,
Duur, b. n. , hoog van prijs , cher, e, qui
cou te beaucoup. Alles is —, tout est cher.
Dure tijd , cherte de vivres, grande disette,
f. Doze koopwaar is zeer cette marchandise est poivree. Duurder worden , (opflaan ,) rencherir. Jets met eenen duren
(pleg,tigen) cod bevestigen , affirmer q. ch.
par un serment solennel. bijw. cher,
cherement. Men moot het ten duurfle betalon , it fact le payer au plus bane prix ;
fig. Zijn leven — verkoopen (zich niet ligtelijk overgeven), vendre cherement sa vie ,sa
peau. Jets
betalen , porter la folk enchère.
Duurbaar,, zie Dierbaar.
Duurkoop , b. n. , cher, e, grand marchd ;
zie Duur.
cherte.
Duurte ,
Duurzaam , b. n. dat duren kan , durable, qui
pout durer, stable. Een leven leiden ,
mener une vie qui dure. Een vaste en duurzame vrede , une paix ferme et stable.
Duurzaamheid , yr. beftendigheid , stabilite,
duree, permanence , perpetuite. Gelofte_yan
— doen , om beftendig ergens (bij v. in een
klobster) to blijven , faire voeu de stabilite.
Er is geene (niets is beflendig in deze
wereld , it n'y a point de stabilite dans le;
T
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choses du monde.
Dwangnagel,
nijdnagel, envie, f.
Duw, zie Douw.
Dwangregt, o. banana', puissance coactive
Duwen, b. w. (ik duwde, heb geduwd), zie Dwarl ,
iie Dwarling.
Douwen.
Dwarlen, o. w. (ik dwarlde , heb gedwarld),
Dwaal , vr. (veroud. woord), tafellaken , handomdraaijen , tourbillonner. omilingeren,
dock, nappe,fi essuie-main, zie Lijktortiller, tournoyer.
kleed.
Dwarling, yr. tortillement , tournoiement , m.
Dwaalleer, vr. valfche leer, fausse doctrine, Dwarlftroom ,
zie Draaikolk Maalfiroom.
doctrine erronee. onregtzinnigheid, he- Dwarlwind ,
tourbillon.—, (zeew,) toufan.
terodoxie.
Dwars, b. n. fchuins, fcheef gaande, transDwaallicht, o. ftalkaars, ardent, on. zeversal, e, oblique ; zie Schuinsch. — doorker vurig luchtverfchijnfel, door het bijgeloopende , dat tot eene hoeklin
j behoort,
loof eertijds aan cone tegennatuurlijke oor( in de mectk.) diagonal, e. Eene dwarszaak toegeschreven, feti-follet ,
gaande (doorfnijdenne) , tine i/gee trans, faminerolle
versale. Eene dwarsgaande (pier (in de ontDwaallichten (ontvlamde zeedampen ,) furoIles ,
lk.) muscle transversal; fig. eigenzinnig,
Dwaalpad , o. detour, faux chemise, m.; zie
korzelig, bourru ,-e , bizarre. —, bijw. teDwaalweg.
gen de breedte van iets in, travers, transDwaalrede , vr. fausse raison. —, drogrede,
versalcment. — door, over, au travers,
sophisme,
a travers. De planken — overfpijkeren ,
Dwaalredenaar, in. faux raisonneur,, qui dvance
clover les ais en travers. — over het veld,
des erreurs.
drogredenaar, sophiste.
over de beploegde landen ‘gaan , passer a
Dwaalfpoor, o. zic Dwaalweg.
travers le champ, a travers les terres labouDwaalfter, Dwaalflar, vr. planete, etoile erries. Hij gaf hem eenen fleck niet den derante. De flood der dwaalfterren (in de flergen — door het lui donna un coup
rek.), configuration.
d'epee ail travers du corps. Be tafel is zeer
Dwaaltuin ,)131. doolhof, labyrinthe. De paden
lang, men moet twee latten over — Haan,
van eenen dwaaltuin , lee tours et retours
om ze in Band te houden , la table est fort
d'un labyrinths.
longue, it fact mettre deux lattes en travers pour
Dwaalweg, m. faux chemise, chemin trompeur,
la tenir en etat. Het fchip halen , traverou qui fait egarer. Op den — geraken, (verser le vaisseau. Tegen den wind, den ftroom.
dwalen ,) s'egarer. Iemand op den — been—leggen , (zeew.) embosser. De fpanten —
gen, diguider; fig. (van het pad der deugd
over de kiel leggen , eer men ze oprigt ,
afbrengen, verleiden ,) seduire q. q., le goitraverser les couples. — door eene linie heen
ter, le corroinpre ; debaucher q. q.
zeilen , traverser sine lignc. — over den boeg,
Di,vaalzinnig b. n. qui est dans Perreur,, faux,
par le travers de la proue. Een —waijende
sse, errone , e.
wind , sin vent traversier.— doorgaan, ale: Een
doorgaan, overfteken ,
bosch, cone ftraat
Dwaas, b. n. buitenfporig, zot , onverflandig,
traverser sin bole, tree rue. Eene rivier
fou, fol, folle, sot, te. Eene dwaze liefde,
tin fol amour. Dat is een dwaze inval ,
overzwemmen , traverser tine riviere a la
voila sine idea bien folic. Een — mcnsch,
nage; fig. Iemand (over) — aanzien , rezetgarderq. q. de travers. Den voet
sin homme fou. Men moet zeer zijn , om
ten, zie Dwarsboomen.
Bit te gelooven, it fact 'etre bien sot pour
croire cela. bijw. , follement, sottement, Dwarsbalk, dwarsault (in de bouwk.), traverse, pottre en travers, (fchecpsw.) bardt,
sans jugement.
Dwaas, m. gek , zot, foe ? sot.
ban. Sterke dwarsbalken, mcerv. (bij tim, poifchuinfche
Dwaasheid, vr. folie, source.
med.), doubkaux.
trail; zie verder Dwarshout.
Dwalen, 0, w. (ik dwaalde, heb .gedwaald),
dolen , .error, s'icarter du chemise, s'egarer, Dwarsboom , in. over dwars gezette fluit-, flagof draaiboom,'barriere, barricade, fi
aller errant ; fig. mistasten, niet wel begrijpen , se tromper en q. ch., etre dans l'errcur. Dwarsboomen , b. w. (ik dwarsboomde , heb
gedwarsboomd), zich tegen iets verzetten,
fourvoyer. Doze wegwijzer heeft
Doen
traverser, contrarier, contrecarrer. Iemand
ons doen
cc guide nous a fourvoyes.
in zijn voornemen —, traverser, q. q. dans
Dwalend, b. n. errant, e, vagabond, e; fig.
son dessein, le taquiner.
valsch, errone , e. Eene dwalende (verkeerDwarsdoor, zie Dwars, bijw.
de) ftelling, une'proposition erronee.
Dwarsdraad, in. (in de zijdefabr. inflagDwaling, vr. egarement, fourvoyement,
draad), embarbe, f:
erreur, fausse opinion , illusion. Laat hem in
laissez-le dans cette illusion. —, Marsdraads , bijw. a travers
deze
Dwarsdrijffler,, vr. die houdt van tegen te fpremisvatting, misverftand, mal-entendu,
, to dwarsboomen, cello qui contrarie,
meprise. Er is eene deze zaak , it y
traverse.
a ten mal-entendu dans cette affaire. De —
benemen , (beter onderrigten ,) desabuser.
Dwarsd , ijven , o. (ik dwarsdrijfde , heb gedwarsdrijfd ,) contraries, zie Dwarsboomen.
geweldige noodzaking, contrainte,
Dwang,
geweld, * coaction f Uit —, Dwarsdrijver,, in. qui contrarie, etc. —, warforce, f.
geest , esprit de contradiction; zie Bediller.
par contrainte. bedwang , bedwingende
magt, (bij het geregtsh.)coircition, puissance Dwarsdriiveni , yr. tegenfpraak, contradiction.
Dwarsfluit, yr. fete traversiere.
coircitive.
Dwarsgaande , b. n. transversal ,e. zie op Dwars.
Dwangarbeid, pl. travaux firth, ,p1.
Dwangdienst, vr. heercndienst , corvee , f. ser- Dwarshout, o. bindbalk van een paalwerk, era—, van een kruis , van eon kruisversine,
vice force, in.
koppelbalk , (bij
raam , croisillon ,
Dwanggezag , o. onbepaalde magt, despoticaan cony weeftimmerl.) entretoise ,
me,
duel, dienende tot eene voetbank , truant",
Dwangmiddel, o. moyen de contrainte, moyen
waarmede men een gefiagt beest openviolent, m.
houdt (bij de flagers), traversin,
Dwangmolen,
gemeentemoien , moulin ba—, de boom, waaraan een gefiagt beest
nal.
words

DWA
waaraan de
wordt opgehangen , tinet.
reepen der paarden , die een fchip trekken ,
,
vast gebonden zijn ,
Dwarskoers , (zeew.) fchainsche zeiling van
een fchip, loxodromie, course, route oblique.
Dwarslaag , yr. (van iteenen) , (bij de metf.)
assise de parpin.
Dwarslijn , zie Dwarsareep.
Dwarslust , yr. van fnijwerk.aan deuren of venflers , traverse d'un chanibranle, —, in
kasten om de planken op te leggen , tassean, m.
Dwarspaal , m.pontre qui va en travers , f pieu
traversier, transversal, no.; fig. zie Dwarsdrijver.
Dwarspad , o. sentier de traverse, m. — op
den geineenen weg uitloopende , radresse
Dwarslchutten , o. meerv. (fcheepsw.) cloisons
en travers, f. pl.
Dwarsflag, in. revers , coup du revers de la
main.
Dwarsfloot , yr. canal de travers, no.
Dwarsfnede , yr. coupure en travers.
Dwarsfpaan , m. (van eene luit) , barrure,
Dwarsfparren , yr. meerv. blochets, m. pl. (bij
de timmerl.) amoises.
Dwarsfpier,, yr. (in de ontlk.) De groote —
van den hals , le grand transversaire du con.
Dwarsitreep , yr. ligne transversale.
Dwarsitraat , yr. rue de traverse , on traversiere.
Dwarsitak o. hetwelk de zijden van eenen wagen enz. zamenhoudt , (bij de timmerl.) houten fpanlijst , tresaille on treseille, (in
de wapenk.), chargeure,
Dwarsitroom ,
(zeew.) courant qui varie et
forme des ras , qui vient se joindre.
Dwarsweg ,
cheinin de traverse.
Dwarswind , in. (zeew.) in eene haven, traversier de port.
Dwarszalingen , yr. (fcheepsw.) barres travel-sieres.
Dwarszees, bijw. (zeew.), alt: — zeilen, croiser,
cooper, franchir la lame, naviguer debout
a la lame.
Dwafelijk , zie Dwaas , bijw.
Dween , verl. t. van Dwijnen.
Dweepachtig , b. n. geestdrijvend , fanatique.
waken , fanatiser.
Dweepen , o. (ik dweepte , heb gedweept),
bijgeloovige invallen , overdrevene verbeeldingen hebben , lure fanatique, enthonsiaste,
fanatiser. Met lets —, (met iets bijgeloovig
ingenoilK:n zijn ,) etre imbu, e, de quelque
superstition.
Dweeper,,
geestdrijver, finatique,-enthou-
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siaste , visionnaire.
Dweeperij , yr. geestdrijverij , fanatisme, enthousiasme , bigotisme , m.
Dweepiler,, yr. famine fanatique.
Dweepzucht, zie Dweeperij.
Dweil , yr. torchon (de pave),
—, fcheepsdweil, zwabber,, vadrouille,
faubert,m.;
fig. Eene regte
(morfig mensch ,) salope , femme manssade.
Dweilen , b. w. (ik dweilde , heb gedweild),
met eene dweil fchoon maken , nettoyer, essuyer le pave on le plancleer avec un torchon,
(op fchepen) fauberter.
Dweilftok,
itok aan eene fcheepsdweil 7 manc/se de faubert, no.
Dwerg ,
mensch van eene zeer kleine geflake , nain, naive, pygmee, m. et f.
am.
nabot,
godenot , m. De gevechten der
f
dwergen tegen de reuzen, les' combats des
pygmees contre les geants.
Dwergachtig, b. n. nain, e.
Dwergboom ,
laagflam , arbre nain.
Dwergklein , b. n. zeer klein , tout on extraordinairement petit, petit nain.
Dwergpaard , o. hitje , petit cheval, bidet, m.
Dwingbaar,, b. n. dat in eene zekere ruimte kan
opgefloten worded', (in de nat. k.), coercible.
Dwijnen, zie Vcrdwijnen.
Dwingeland ,
tiran , tyran.. Kleine —, ty' ranneau.
overweldiger,, onregtmatige bezitter,, usurpateur.
Dwingelandij yr. tyrannie.— uitoefenen , tyranniser.
dwang , violence.
Dwingelandsch b. n. gewelddadig, tyrannique.
Dwingelijk , b. n. gewelddadig, tyrannique,
par force.
Dwingen , b. w. (ik dwong, heb gedwongen),
noodzaken, door dwang zijn oogmerk trachten
te bereiken , forcer, contraindre, * astreindre., De flood heeft hem gedwongen , la nicessite Pa force , l'a contraint.
laat
zich niet
ne souffre point de contrainte. Dat laat zich niet —, on ne sauroit forcer cola. Met geweld
violenter. Men
wil hem met geen geweld —, on ne vent point
le violenter.
o. w. fterk en op eene lastige wijze or iets aanhouden , (van kinderen
die krijten , fchreeuwen
om iets te
ben), piailler.
Dwingend , b. n. bedwingend, coFrcitif, ive,
coactsf, ive. Eene dwingende magt , one
puissance coercitive.
Dwinger,,
celui qui contraint, qui force, zie
Bedwinger.
Dwingiter,, yr. cello qui contraint, qui force.,

E.
E , yr. de yijfde letter der letterlijst , e, m.
Eene groote E, ungrand E, un E majuscule.
Eene kleine , (6 onderkast , bij letterz.)
un petit e. Twee e's , dcux e. E-bakje , o.
cassetin
l'e. —, (in de toonk.) zekere
toon , mi, e-si-mi,
Deze aria gaat uit e,
cot air est en e-si-mi.
Eb, vr. het afloopen der zee , reflux, jusant,m.
ebe, basso maree, f. — en vloed , flat et jusant , flux et reflux, m. ; fpr.w. Werelds goed
is — en vloed , tout n'est que vanite dans ce
monde; les chases du monde sont sujettes
des changements, a des vicissitudes , a un flux
et reflux continua; le bien de la fortune est
un bien perissable, quand on bdtit cur
on ball: sur le sable.

Ebanker,, o. ancre de jusant, f.
Ebbe , zie Eb.
Ebben , o. w. (het ebde , heeft geebd), van de
zee , afloopen , tern; loopen, descendre, refouler, refiner, baisser. Het ebt , la mance
refoule, descend. Het water ebt , la manic
baisse.
Ebbenboom , m. ebenier.
Ebbenhout , o. ebene, bois d'ebene, no. De
k)eur van — aan iets geven , ebener. Werk
van —, dbenisterie, .f:
Ebbenhoutwerker,, m. ebêniste. Beroep van
—, ook het werk zelf, dbenisterie,
Echel , m. bloeclzuiger, sangsue, f.
Echo , yr. warkaatfing warklank , echo, son
refiechi et redouble, m.
Tz
Eche,
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EEN
ECH
Echt, echte that, wettige zamenleving van
tine ame, on coeur noble. Hij heeft edele
evoelens, it a des sentiments nobles.
man en vrouw, huwelijk, mariage, m. union on vie confugale ,f: (dichterlijk) hymen ou
Edele gefteenten, pierces precieuses , pierhymenee, m. In den — treden, se marier.
reries f. Edele vruchten, des fruits
De hemel heeft onzen
exguis , m. pl. Edele metalen , metaux pargezegend, le ciel
faits, m. pl. —, van afkomst,
a ben:* notre union conjugale. Tweede
bigamie, f: Derde
g-eadeld, doorluchtig, noble, illustre. Uit
trigamie, f.
Echt , b. n. wettig , legitime. Echte kinderen, des
een geflacht gefproten, noble par sa
enfants legitimes. geloofwaardig, bewijsnaissance, d'extraction, de sang, de race.
baar,, authentique. Echte befcheiclen , oorkonEen — (doorluchtig) geflacht , sine famille
illustre. De edelen (adel), les nobles, la
den,titres authentiques,m.pl. :—, onvervalscht,
zuiver,, pur,, e, loyal , e. zuiver, sans menoblesse. —, pnik, heerLi k, lekker van
fmaak , alicat , e, exquis, e. Hij houdt
lange, veritable. Goede, echte koopwaren,
marchandises bonnes et loy a les. Echte (geveel van die Edele fpijzen, it aime beaucoup
ces mots delicate.
trouwe) vriendfchap, , amitie loyale. Dat is
bijw. noblement.
denkt
c'est
la
pure
de echte (zuivers) waarheid,
pence noblement.
verite. Echte wijn, vin pur et sans mélange. Edeldom, zie Adeldom.
Edelen, m. meerv. nobles, m. pl. noblesse, f.
good, de veritable or.
Echtbreekfter, vr. (femme) adultere.
Edelgeboren, b. n. van adellijke afkomst, noble, de race , de famille noble. Hoog—, trap.
Echtbreken , o. w. (enkel in de onbep. wijs
noble, illustre. Wcl — Heer, seigneur,
overfpelen, commettre tin adultere, adultevotre seigneurie.
rer.
Echtbreker,
overfpeler, (epoux) adultere. Edelp-,efteente, o. pierce precieuse, f:
Echtbreuk, yr. adultere, as.
Edelheid , vr• uitmuntendheid, excellence. —,
heerlijkheid, seigneurie. — van hart, noblesse
Echteband,
huwelijksband, lien des mariage
de coeur. als titel : Uwe -- (Uwe , UEd.)
on conjugal.
votre seigneurie, vows.
Echtebed, o. huwelijksbed, concise conjugale
Edelknaap,
on nuptiale, f. lit nuptial, m.
ter- bediening van eenen vorst
page. —, der nude ridders, varlet.
Echtelieden, meerv. gevouwde lieden , des
ens manic, le marl et Is:femme, lee epoux, Edellieden ,
meerv. van Edelman.
Edelmaking, V.1% anoblissement, m. action d'a-,
in de prakt.) conjoints.
noblir.
Ec telijk , b. n. huwelijksch, conjugal, e,matrimonial ,e.—, bijw.legitimement, conjuga- Edelman, in. gentilhcmme, noble. Hij is een
nieuwbakken
lement, zie Echt.
est noble de nouvelle creEchteling, m. en yr. enfant legitime.
ation. Geringe 5 gentilhommeau. Jong
—,
(ntletjonker,)
Echteloos, b. n. onecht , onwettig, illegitime,
damoiseau, damoisel.
Voor — fpelen , gentilhommer. Klein landbdtard, e, naturel, le. —, die , huwbaar
huis van eenen geringen
zijnde , niet trouwt, celibataire. Een
gentil-hommiere,
le—yen, (ongehuwde, maagdelijke itaat,) calibat ,
Edelmoedig, b. n. -grootmoedig, gendreux , se,
magnanime. Eene edelmoedige vrouw, une
Echten, b. w. (1k echtte, heb geEcht), (een
femme e'. nereuse. Eene edelmoedige daad,
kind) wettig verklaren, legitimer (sin enune
cotton magnanime. bijw. zie Edelmoeant).
Eene
vrouw
e'pouser
une
concuf
diglijk.
bine.
Echter,, voegw. niettemin, evenwel, nean- Edelmoedigheid, yr. generosite , magnanimia,
noblesse on grandeur d'ame.
mains , cependant , pourtant , nonobstant , toss-.
tefois.
Edelmoediglijk, bijw. gendreusement, noblement, magnanimement.
Echteitaat, m. mariage, etas du mariage.
Edelmogend, b. n. noble et puissant. EdelEchtetrouw, vr. foi ou fidelia conjugale.
Echtgemaal,
mogende hecren , nobles et puissance seiepoux.
gneurs.
Echtgenoot , m. en yr. epoux, tn. epouse, f.
mars, m. femme, compagne Overgebleven Edict, o. (ond w.) openbaar vorstelijk bevel—, (in de prakt.) conjoint survivant.
fchrift, edit.
Echtheid , yr. wettigheid , deugdelijkheid , au- Editie, yr. (ond. w.) uitgave van een bock,
edition.
thentic:a , legitimite.
Echting, yr. echtverklaring van een onecht Edik, zie Azijn.
kind, legitimation. Een onecht kind worth Edoch, voegw. zie Doch.
door de — bevoegd verklaard,, om ambten, Ecd , serment , m. Met eenen — bevestigen, afvoorregten to bezitten, tin beitard est babefirmer par serment. Eenen — doen , afleggen , prate!' sentient, s'assermenter. Het doen
lite par la legitimation a posseder des benevan eenen —, la prestation d'un serment.
fices.
Zijnen — breken, (meineedig worden ,) vioEchtkoets , vr. (in den dicht. ftij1) echte bed,
ler ou rcmpre son serment, commettre un pari
nuptiale, f: lit nuptial,
bruidsbed, concise
jure, se parjurer. In den — nemen, eenen
m.
laten doen , assermenter, faire prate,- serEchtfcheiden, o. w. (enkel in de onbep. wijs)
ment. Iemand in — en pligt nemen, prenfaire divorce, divorcert.
die q. q. a foi eta serment;
Echtfcheiding, vr. divorce, tn.
Eedbreekfler, yr. meineedige, parjure, cello
adultere.
Echtfchender,
qui se parjure, qui fausse sa foi, qui viole
Echtfchending, yr. adultere.
son serment.
Eclips, yr. ( ond w.) verduistering van een geEedbreker, meineedige , parjure, talus qui
fternte , eclipse. ,
se parjure, qui fausse sa foi, qui viole son
Ecliptica , vr. (ond. w.) zonneweg, dierenriem,
serment.
ecliptique.
Economist, m. die een goed beftuur over het Eedbreuk, yr. parjure, m. violation de serment.
huishouden heeft , huishoudkundige , econome.
Edel, b. u. voortreffelijk, uitmuntend , 'noble, Eedgenoot, m. bondgenoot bij Bede, confide(inzonderheid in eenen kwaden zin, zacawilent, c. Eene ed ge ziel, een — hart,
men-
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mengezworene 5 ) conjure, ligueur, (zamen. tweerder tegen den ftant,)conspirateur.
Eedgenootfchap, o, bondgenootfchap bij eede,
confederation, ligue, f. Het Zwitferiche-- ,
la confederation Suisse, le corps helvetique.
Een —maken, se confederer. (inzonderheid
in eenen kwadeii zin,) zamenzwering, conjuration, conspiration.
Eedgefpan, o. de gezamenlijke zamengez-worenen , les conspirateurs, tons les conjures.
Eedverwalit, zie Eedgenoot.
Eedverwantfchap, zie Eedgenootfchap.
Eek, zie Edik, Azijn.
Eek, zie Eik.
Eekel, zie Eikel.
(bij dichters ,) zie Eik.
Eekelaar,
Eekhoren, zeker viervoetig dier, ecureuil.
Een vliegend eekhorentje , ton sapan , polatouche.
Eel, zie Edel.
Eel, m. aal, zeker bier, ale ,
Eelt, o. hardigheid aan handen of voeten, cal,
m.
Eeltachtig , b. n. calleux, se.
Eeltachtigheid, yr. Vereeltheid callosite.
Eeltverweldwnd, b. n. porotique.
Eeltz weer , yr. ulcere qui se forme sous le cal, m.
Een , telw. ton, e. — your , Pun ores P mare,
ton a ton. Een en twintig-, een en dertig , enz.
vingt-et-un, trente-et-un, etc. — en twintigfte , vingt-et-unieme. — en zeventig, soixante
et onze. — en taelatig, quatre-vingt-un.
quatre-vingt-onze. Honderd en
—engti,
een, cent en. — mijner zonen , on de mes
is —tour, it est tine heure. .Tegen
fils. Hetvers
one heure, vers les une heure,
— unr,
half pond, tine demi-livre ; fig. Te eenen
male, ten eenen maal, tout-ea-fait, entiere?tient. —, de zelfde, ook : — en de zelf, de , le mime. Zij zijn van een' en den zelfden ouderdom, ils sont de mime dge. Zij
zijn op eenen dag aangekomen , lie sont arrives le mime four. Zij zijn nit — en het
zelfde land, ils sont du mime pays. Eenen
misflag tweethaal begaan, faire deux f9 is
mime faute. Gij , of ow broeder, is dat
niet vous ou votre frere,n'est-celit pas le
mime? —, in tegenflelling met ANDER, als:
De eene of de andere , het eene of het - andere, Pun ou Pattre , Pune ou l'autre. Het
eene of (het) andere, quelque chose. Zult
gij dan niet het eene of (het) andere nemen? ne prendrez-vous done rien? Mijn eene
broeder, een van mijne broeders, Pun de mes
freres , ton de mes fierce. —, in den gemeenz.
fpreektr., als: Met eenen, met een, (te gelijker tijd,) en mime temps. AANM. Om bij
het lezen de verwarring van het telwoord
met het volgende niet bep. lidwoord voor te
komen, fchrijft men gewoonlijk het eerfte
met een accent een, ethos een, wanneer
het, niet voorafgegaan door een lidwoord,
bezitt. of aanw. voornaamw., onmiddellijk
gevolgd wordt door het zelfit. naamw. (of
het daarvoor fiaande bijvoegelijke); b. v.
Emil man, eerie vrodw, een kind; een en
en dertig; eene dezer vrouwen; mijn eene
paard; dat eene hods. niet bep. lidw.
on. en o., voor het yr. eene, un, m. one f.
Een man, on homme. Eene vrouw, one
femme. Een kind, on enfant. (AANM. In
fommige gevallen wordt het niet-bep. (een,
eene) overgezet door het bep. (de, het),
inzonderh. wanneer van ligchaamsdeelen gefproken wordt ; b. v. Hij heeft eenen fpitien
nem, it a le nez pointu, le nez en pointe.
Zij heeft een kort gezigt , elle a la vue cour-
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te; fours wordt het in het geheeI niet overgezet , inzonderh. wanneer de landward wordt
aangeauid; bij v.: Hij is een Franschman,
it estfrancais. Hij leëft als vorst, it vit
en prince. Welk — ongelnk, quel malheur.
Wat voor eene vrouw is dat ? quelle femme
est-ce
—, yr. an, m, (op dobbelfteenen,)
as, m.
Eenbladig, b. n. (in de kruidk.) monopetale.
De , bloom der maluwe is —, la flour de la
mauve est monopetale.
Eenbloemig, b. n. (in de kruidk.) uniflore.
Eend, yr. eendvogel, canard, m. (het mannetje,) de waard, canard, m. het wijfje, (de
Bend,) cane, f: Jonge
caneton, m. canette , f: Wilde—, canard sauvage , m. Het
mannetjc der wilde eenden , malart, m. Jonge wilde
(het mannetje,) caneton,
bran halbran, m. (het wij.fje,) canette, f.
Op jonge wilde eenden Hagen; albrener.
Kleine —, (zeeeend, duiker, kwakereend,)
garrot , m. Rosse, graauwe of bruine
roodhals,
m.
Eendenbout,
cuisse de canard, f. zie Bout.
Eendenei, o. oeuf de cane, m.
Eendengroen, o, lentilles d'eau ou de marais,
Eendenkooi, yr. canardiere.
Eendenjagt, yr. chasse de canards sauvages.
Op de — gaan, chasser aux canards.
Eendenkroos, zie Eendengroen.
Eendenroer, o. 'canardiere, f.
Eenderhande , Eenderlei, zie Eenerhande ,
Eenerlei.
Eendje, o. verkl. w. van Bend, jonge eend,
zie Eend.
Eendragt, yr. eenftemmigheid, concorde, unanimite, intelligence, union. — maakt magt,
l'union afferma la puissance ; la concord,
rend les plus petites choses grandes ; union
fait force. Er heerscht — onder hen, it y a
de Pintelligence entr'eux. overeenftemming , harmonie.
Eendragtig, b. n. unanime, qui se fait d'un
common accord. —, bijw., zie Eendragtiglijk.
■
Eendragtiglijk, bijw. unanimement, d'un mime
accord, de bon accord.
Eendragugheid 5 yr. unanimite.
Eenduidig, zie Eensluidend.
Eenerhande, Eenerlei, b. n, in het nederd.
onverb. de la mime sorte, le, tout
on, une, le mime, la mime, les mimes. Zij
hebben beiden — onderwerp behandeld , ils ont
tons deux traite le mime snjet. moverfchillig, indifferent, e. Het is eenerlei,
welk van beide lakens gij neemt, it est indifferent, lequel de ces deux drags vous prenez. Het is mij eenerlei , cola West indifferent ,
cola West tout ton.
Eenhandii, b. n. met eene hand, manchot , e,
qui n'a qu'une main.
Eenheerfcher,, m. alleenheerfcher, monarque.
Eenheerfching , yr. alleenheerfching , monarchic.
Eenheid, yr. (in de wisk.) enkelvoudige grootheid, unite. Verfcheidene eenheden (van de
zelfde foort) maken een getal , plusieurs unites
font ton nombre. Het getal beflaat nit eenheden , le nombre est compose d'unites,
eenig en onverdeeld beftaan, unite. De —
der kirk, van het geloof, Punite de Peglise,
alleenheid, afgezonderdheid
de la foi.
van daden , r untcite ; fig, eensgezindheid, harmonic, unanimite.
Eenhoofdig, b. n. een hoofd hebbende, ayant
tine téte,a une tete; fig. ayant ton soul chef,
monarchtque. Eene eenhoofdige regering ,
gouvernement monarchique, une monarchte.
Een'F 3_
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Eenhoorn, Eenhoren, m. viervoetig dier met
een' hoorn op het voorhoofd, licorne, f
(in de fterrek.) monoceros.
Xenjarig, b. n. d'un an. Ecnjarige omloop der
aarde, (in de fterrek.) annee anomalistique.
Dat maar 66n jaar duurt , annal, c.
Eenig, b. n. (van een, telw.) flechts eenmaal
voorkomende, alleen, unique, soul, e. Hij
is een — kind, een eenige noon, c'est un
enflist unique, it est fils unique. Zijn broeder is de eenige erfgenaam, son frere est Phiritier unique Dat is mijne ecnigite hoop,
c'est moss unique esperance. Men zegt , dat de
feniks — in zijne foort is ,,on dit que le phlnix est unique en son espece; van dear: voor
iernand of iets, dat zeer uitmunt , als : Dat is
— in zijne foort, c'est unique en son espece.
Er was fiat een — mcnsch , it n'y avoit pas une
settle personae. eenzaam, solitaire. Het
is bier eene zcer ecnige pleats, c'est un endroit fort solitaire id. —, (van een lidw.)
eene onbepaalde hoeveelheid aanduidendc,
quelque. — mensch, (iemand,) quelqu'un.
Gees mij — (wat) geld, donnez-snot quelque argent. Het is cenige jaren of ecnigen
tijd gelcdcn, it y a quelques annees, quelque
temps. Hij heeft eenige reden om zich te
beklagen, it a quelque 3njet de se plaindre.
Eenigen zeggcn, quelques-uns disent. Eenige
malen, reizen, quelques fobs. Met geen
woord antwoorden, ne dire mot. Te eeruigen
dage, (den eenen dag`of den anderen,)quelque four, Pun jour ou Pautre. bijw. enkel , niet alleen, els: -Dat is — en alleen de
oorzaak, void la scale raison.
Eenigerhande, Eenigerlei, b. n. quelque, qui
que ce suit.

Eenigermate , -bijw. eenigzins , en, de, quelque
maniere., en quelque facon. weinig, tant
suit pen.

Eenigerwijze , zie Eenigermate.
Eenigheid, yr. ovcreenflemming van meening,
accord ,
concorde , union , j —, eenzeamheid, solitude. Hij wandelt in zijne
se promene tout seal, sans compagnic.

leeft in zijne
it

(als een ambteloos man,

vit en son particalier.
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Eenoogig , b. n. borgne. — wijf, (in den genii
fpr. tr.) borgnesse — maken, dborgner.
Eeno-orig, b. n. monaut, e. Een eenoorige
hond, an chien monaut.
Eenparig, b. n. eenflemmig van gevoelen , Unanime. Met eenparige toeitemming, d'un consentement unanime.
gelijkvormig, uniforme. Een — gevoelen, un sentiment unibijw.
forme. —, algemeen, commun, e.
zie Eenparighjk.
Eenparigheid, yr. eenftemmigheid van gevoelen°, unanimite. Dat is met — van flemmen
doorgegaan, cola a passé a Punanimite des
voix ; fpr; w. cela a passe au bonnet de bonnet,
a la volee de bonnet. —, gelijkvormigheid,
untf)rmite , confonnite de sentiments.

Eenpariglijk, bijw. unanimement , d'un cornrow;
accord , d'une commune voix, d'un consentsmeat general.

Eens, bijw. (van een, telwoord,) eenmaal,
g ene reis, sine (settle) fois. Ik ben flechts
— daar gewcest, je n'y ai etc ' u'une fois.
Voor kan het doorgaan , sine foss cola pent
passer. Ik zeg het n — voor al, une foss
pour toutes, je vouc en avertis; je vows le
dos pour une bonne fois. In —, (in erne reis,
op ,6enmaal ,) tout d'un coup. Op deze wijze maakte hij zijn fortuin in —, de cette maniere it fit sa fortune tout d'un coup. Op —,
(plotfeling,) tout a coup. Op — was hij
verdwenen, tout h coup it 'avoit disparu.
Nog eons, encore une fois. overeenftemmend van gcvoelen, als: Het — zijn, dtre
d'accord, d'intelligence, s'entendre. Zij zijn
het reeds —, ds sont dela d'accord. Zij zijn
het op lang na nog niet ils sont encore
Bien eloignes A compte. Het — warden,
tomber d'accord, s'accorder, convenir. —,

(bij vertcllingen) een onbepaald tijdflip aanduidende, eertijds 7 op eenen tijd , un Jour,
tine fois. Er was — een man, it y avoit un
Jour un homme; bt y avoit autrefois un hotnme. Ik zal hem — bezoeken, firai le voir
un ou quelque jour. —, nog nicer onbepaald,

en als ware het eene overtollige invulling,
een un peat. zelfs, els: Niet—,
pas settlement, pas meme. Hij is niet — ziek
geweest it n'a pas settlement etc malade. Ik
aan denken, je ne veux pas
mag cr niet
mime y penser.

Eeniglijk, bijw. allcenlijk, uniquement, settlement. Hij legt zich — toe op de dichtkunde , it s'applique uniquement a la polsie.
Eenigfle, b. n. (overtr. tr. van eenig,) uni- Eenfchatig , b. n. (in de nat. gefch. en kruidk.)
univalve.
que, zie .Eenig.
Eenigzins, bijw. en quelque sorte, zie Eeni- Eensdcels,bijw. d'une part; premierement.
Eensgezind, b. n. d'accord, du mime sentigermate.
ment, de concert. -Zij waren —, ils dtoient
Eenkennig, b. n. van kindcren„nict gemeende concert ensemble. Deze twee menfchen
zaam met vreemden, ongezellig, so dit de
(flemmen met elkandcr overeen) ces
zijn
_petits enfants qui ne sont contents qu'autant
qu'ils se trouvent avec les personnes auxquelles ils tont accouttimes , d'une humeur particuliere, insociable, pets accessible.
Eenkennigheid, yr. humeur insociable.
Eenlettergrepig, b. n. (in de fpr. k.) monosylwoord,
labe , nlonosyllabique.
Een
(mot) monosyllable, un snot monosyllabique.

deux hommes sont a Punisson.

Eensgezindheid, yr. accord , m.harmonie , unisson; zie Eenparigheid, Eendragt.
Eensklaps, bijw. plotfeling, tout-a-coup, soudainement , soudain, subitement.

Eensluidend, b. n. gelijkluidend, consonnant,
e, accordant, e., univoque—, van den zelfden inhoud , du mime accord, conronnant, e,
Eenloopend, Ecnloopig, b. n. niet gehuwd,
de la mime teneur. Voor affchrift, pour
qui n'est pas made , e. Len — man , un garcon.
copie conftrme. Eensluidende woorden, des mots
Eenmaal , bijw. nose fobs; fprw. — is geen maal,
univoques.
vise fois n'est pas continue. Ten eenemaal,
Eqnsluidendhcid, vr. eenzinnighcid (in de retout-a-fait , entierement.
dck.), univocation.
Eenmiddelpuntig, b. n. (in dc wisk.) te zamen cell en het zelfde middelpunt hebbende , Eenfpan, o. rijtuig met een paard, voiture
un soul cheval, f.
concentrique.
Eenftemmig, b. n. eendragtig, eenparig, unaEenmoedig, zie Ecnyvrig.
nime. Een — befluit, une resolution, conEenoog, m. en yr. die flechts een oog heeft,
clusion unaninse. —, van den zelfden inhoud ,
borgne, cyclope; fprw. In het land der blinde la mime teneur. —, (in de toonk.) met
den i§ — koning, au royaume des (parmi
gelijke of overeenflemmende ftemmen , COnSOnlet) aveugles les barb rtes sons rois.
n ant ,
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nit g ene enkele item beitaande ,
dans ou pendant sa retraite.
als: Een — gezang, un chant a voix seule. Eenzelvig, b. n. een en het zelfde zijnde , onbijw. zie Eenitemmiglijk.
der een en het zelfde denkbeeld begrepen,
als: Twee en twee zijn — (gelijkwaardig)
Eenftemmigheid, yr. eenparigheid , unanimite,f.
met vier, deux et deux sont identiques avec
zie Eensgezindheid, Eenparigheid, —(in de
quatre; fig. vervelend, monotone, ennuyeux,
toonk.) gelijkluidendheid, consonnance; fig.
euse,
bijw. identiquement.
— van gevoelens, concert d'opinion, m.
Eenftemmiglijk, zie Eenparig, bijw.
Eenzelvigheid, yr. identite,f. Tusfchen deze
twee denkbeelden heeft geene —(gelijkheid)
Eental, o. eenneid, unite, f.
plaats, it n'y a point, d'identite entre ces
Eentoonig, b. n. altoos den zelfden toon hebdeux idees; fig. monotonie, f. ennui, m.
bende , qui a le mime son, monotone , eelsson , us. Eene eentoonige voorlezing, tine Eenzijdig, b. n, dat flechts Celle zijde heeft,
qui n'a qu'un cite , (in de kruidk.)
lecture monotone. Eene eentoonige lettere; fig. partijdig , partial, e. Een
greep , une syllable unisonne; fig. vervelend,
getuigenis, un temoignap partial.
bijw.
ennuyant, ennuyeux, Buse. bijw. ennuypartialement , avec _partialite. Hij heeft deamment.
ze zaak flechto
beoordeeld, en jugeant de
Eentoonigheid, vr. monotonie. Deze predik'ant
heeft geene buiging van item, het is eene
cette affaire it ne Pa consideree que sous un
gedurige ce predicateur n'a point d'inseul rapport, aspect, point de vue, it ne
Want, e.

flexion de voix , c'est e y e monotonie, pet7petuelle; fig. longueur ennuyeuse.
Eenverwig, b. n. de la melee couleur,, du Indme teint, uni, e.
Eenvoetig, b, n. monopede. Eene eenvoetige
tafel , eene . tafel met eenen voet of poot ,
nionopode, m.
Eenvormig, b. n. gelijkvormig, uniforme.
Eenvormigheid, yr. gelijkvormigheid, uniformite , f.
Eenvoud , 0. enkelvoud , (in de fpraakk.) singelier,, nombre singulier,m.

envisagee que d'un-seul cite.

Eenzijdigheid, yr. partijdigheid, partialite, f. De
eenzijdigheden zijn zeer nadeelig voor het
algemeen welzijn , les partialites nuisent beaucoup au bien public.

EenzjdiOijk, zie Eenzijdig, bijw.
Eenzinnig, zie Eigenzinnig.
Eenzinnigheid, zie Eigenzinnigheid.
Eenzinniglijk, zie Eigenzinniglijk.
Eer, bijw. plutdt, de meilleure heure. Ik wilde — (Bever) iterven, dan dit dulden, j' aimerois mieux mourir que de le souffrir,

Eenvoudig, b. n. (in de fpraakk.) enkel, niet
tit mourir que de le souffrfr. Ik zou dit
dan dat verkiezen, je clsoisirai plutot celui-ci
zamengeiteld, simple, qui n'est point compoque celui-la. Hij was — dan ik aangekomen,
se, e. Een eenvotidige naam , en nom simple.
it etoit arrive plutdt que moi. Hoe — hoe
—, zonder fieraad , simple , qui est sans parure,
liever, le plutot possible. — 5 voegw. avant
sans ornement, e. Zip heeft eenen eenvoudigen hoed, elle a le chapeau tout simple.
que, .avant de, avant que de. Korn bij mij,
Hij is een — foldaat, it West qu'un simple
— gib vertrekt, venez chez moi, avant que
soldat. niet zamengefteld, incomplexe.
volts partiez, avant de partir.
Eenvoudige grootheid , (in de rekenk. en alg.) Eer, yr. bewijs van achting, waardoor men
grandeur incomplexe. — interval (tuslcheniemand den voorrang toekent, honneur in.
ruimte, afdaling of opkliimming in de toonen)
Men meet aan eenen ieder de — bewijzen,
(in de muzijk), intervalle incompose.— (ondie hem toekomt, it put rendre honneur a
deelbaar) wezen , (in de wijsb.) monade,
qui it est, appartient, el qui it est du. Men
heeft hem buitengewone — bewezen, on lui
-7 ,ongeveinsd, openhartig, opregt, simple,
lngenu, e, sincere, qui est sans deguisement,
sans malice. Het is de eenvoudigile (opregtfie) mensch van de wereld, c'est Phomme le
plus ingenu du monde. —, onnoozel, simple,
nice, benasse, niais, e. Een —mensch, un
homme Hij is zoo — 5 dat een
kind hem kan bedotten, it est si simple qu'un
enfant pent le tromper.
enkelvoud, singulier. bijw. simplement, nicement.
Zij is zeer — gekleed, elle est vdtue bien
simplement; fig. sans deguisement , ingenumeet. Ilij zegt alles
dit tout ingenumeet.
Eenvoudigheid 5 vr.simplicite,ingenuite ,f. —,
ongevemsdheid, gulhartigheid, simplesse ,
candeur, naiveté.

Eenvolidiglijk, zie Eenvoudig, bijw.
Eenwerf, bijw. eenmaal, une fois.
Eenzaam, b. n. van menfchen, gezelfchappen
vermijdende, zich gaarne alleen bevindende ,
solitaire , qui aime a dtre seul e. Een — levee
Leiden , mener une vie solitaire , retiree, isolee.
—, van plaatfen, onbezocht, solitaire , ecarter, e. Eene zeer eenzame plaats , un enddoit bien ou fort solitaire. Hij bemint de eenzame plaatfen, it aime les lieux dearth, solitaires. Eene eenzame Itraat (achterftraat),
une rue ecartee.
bijw. solitairement.
Eenzaamheid, vr. solitude, retraite. In de, —
leven , vivre dans la solitude. De bepeinzingen , die hij in of gedurende zijne — gemaakt heeft, les meditations qu ;1 a faites

a fait des honneurs extraordinaires , de grands
honneurs. Augustus duldde, dat hem goddelijke — werd bewezen , Auguste sonffrit qu'on
tut reedit les honneurs divins. bij wijze

van beleefdheid, als: Doe (geef of fchenk)
mij de — (zoo veel als, geef mij het bewijg
van achting), mij te antwoorden, te bezoeken, faites-moi Phonneur de me repondre, de
ventr me voir. Ter — van iemand doen,
faire q. ch. h on en l'honneur de q. q. Een nandbeeld ter eere van iemand oprigten, dresser
une statue en l'honneur de q. q. lemand de
laatite — (bij de begrafenis) bewijzen, rendre les derniers devoirs, hommages, les honneurs funebres a q. q. (In den gem. fpreek-

aandoen (bij
tr. , als:) Eenen maaltijd
eenen maaltijd duchtig eten ,) faire honneur
un repas ; van char, met betrekking tot
den perfOon, die een bewijs van achting geniet, de voorregten nit die achting ontitaande (en wel bij wijze van beleefdheid gebr.)
als : Toen ik de —' (het voorregt) had, met
den koning te fpreken, lorsque fens l'honneur (l'avantage) de paler au rot. 1k heb
de —, uw gehoorzame dienaar te zijn, j'ai
l'honneur d'être votre ties-humble serviteur.

Ik reken het mij tot eene te dienen ,
je tiens a l'honneur, je me fais un honneur,
de vous servir. —, in het algemeen, als: Hij
zal daar mede mleggen, cela lui ferahonneur. Iemands — aantasten, attaquer l'honneur de q. q. Iemand in zijne — heritellen „
faiT4
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d'honneur. Zijne hangt
faire reparation
y va de son honneur; son hon-

trionsphaf.

Eerderheid, yr. vroegerheid, anteriorite.
Eerder,, bijw. plutOt , anterieurement, zie Eer,
bijw.
Eerdicht, zie Lofdicht.
Eerdief, zie Eerroover.
Eerdienst, vr..goddelijke eebewijzing, kerkelijke dienst, culte, m. aan houten afgoden , xylolatrie.
aanfpraak geven op algemcene achting , deugd,
Ecrcboog, zie Eerboog.
braafheid, als : Hij is een man van —,
homme d'honneur. Hij is kiesch op het Eerekrans,
couronne, guirlande, honorifique, triomphale, f:
punt van —, it est delicat stir ce qui regarde
l'honneur, stir le point a'honneur; fpr. w. Eeren, b. w. (ik eerde, heb geeerd), achtinr,
of eese bewijzen, eerbiedigen, honorer_, reEere wien eere toekomt, (fam.) a toys sei, rendre honneur , vdnerer,, respecter.
gneurs tons honneurs. Dat is alle — waardig,
Men moet zijne ouders en meesters
(kan men niet weigeren ,) cela est acceptaout
honorer,
respecter, vendrer ses parents
bij
wijze
ble; cela n'est pas de refits.
fl
et ses maitres ; fpr. w. Waar men suede ververzekering- , als : Op mijn woord van --, ik
keert, wordt men mede geeerd, dis-moi qui
zal het doen, parole d'honneur, stir ma paer van af, it

neur y est interessd, y est engage. Hij is er
met — afgekomen, sl en est sorti avec honneur, a son honneur; it s'en est tire avec
honneur. Iemands goed in eere houden,
Bien menager ou conserver q. ch., en avoir
grand soin ; van bier: de hoedanigheden , die

role d'honneur, foi d'homme d'honneur, je le
feral. Behoudens uwe sauf votre hcnneur. Uit —, par honneur. —, (bij koopl.)

to hantes, je to dirai qui to es.

Eerepost , m. honneur, poste d'honneur.
Eereprijs, in. (in de kruidk.) veronique; famelle , velvote, elantine, f:
prijs van
als : Eenen wisfeibrief aandoen, (denzeleer, prix d'honneur , m. Den — behalen,
faire
honneur
a
one
lettre
en
honoreren,)
y
de change (l'honorer du payement , la payer).

dapperheid (bij krijgsl.), als: Hij flied
op het bed van — (op het flagyeld), it est
wort cur le lit , le champ d'honneur. Hij heeft
geene — in bet lijf, it n'a ni coeur ni honnear. —, (van vrouwen), vrouwelijke onfchuld, kuischheid, als : Eene vrouw zonder —, one femme sans honneur. Aan een
mei& hare — benemen, deshonorer tine
ltii ravir Phonneur. Zij heeft hare — verloren , elle a forfait son honneur; fam. elle
a fait faux bond a son honneur. roem,
gloire. Eere zij God, gloire (colt) a Dieu.
emploi hoEcrambt, o. eerepost, dignite ,
norable, on. charge honorable ,
poste d'honneur, m.

honneur,

remporter le prix.

Eereregten , o. meerv. droits honorifiques,m.
Eerefchot, o. salve, f. saint , on. Van een
fchip met een
begroet worded, recevoir
le saint d'un vaisseau.

Eereteeken, o. marque d'honneur,
honneur,
m., decoration , De eereteekenen werden
door den herant gedragen, les honneurs furent portes par le heraut.

Eeretempel,
pantheon.
Eerewacht, yr. garde d'honneur.
Eerewijn, m. vin d'honneur.
Eergenoot, in. en f. celui on celle qui partags
les honneurs.

Eergierig, b. n. begeerik naar lof, avide d'hon'sago- , penetre , e, d'une ambition honnete ou

losable, ambitieux , euse.
bijw. zie Eer Eerbaar, b. n. onfchuldig, kuisch, honnete,
k.,
pudique, chaste. Een — meisje , tine fine
honnete. De eerbare jozef, le pudique foseph. Eergierigheia, Yr. begeerte naar lof, avidite
des honneurs, ambition honnete on losable;
Eerbare fchaamte, pudeur, bijw. zie
zie Eerzucht.
Eerbaarlijk.
Eergieriglijk, bijw. ambitieusement.
Eerbaarheid, yr. braafheid, kuischheid,
Eergisteren,
bijw. avant-bier.
deur, chastete , f.
• Eerbaarlijk, bijw. pudiquement, chastement , Eergraf, o. pronkgraf, monument funebre , manhonnitement.

solie , no.

Eerbeeld, o. pronkbeeld, praalgraf, statue Eerkrans, zie Ecrekrans.
erigee en Phonneur de q. q.,f: , monument, vs. Eerkroon, zie Eerekroon.
Eerbewijs, o. eerbewijzing, yr. bonnet's-, res- Eerlang, bijw. dans pen, bientdt.
Eerlijk, b. n. beitaanbaar met de openbare achcuite,
pect, hommage, m. Goddelijk
ting,eerbaar,braaf, deugdzaarn, honnete,loyal,e.
Eerbewijzing, yr. zie Eerbewijs.
Een — man, tin honnete homme ,(sin home
Eerbied, in. respect , hommage, in. reverence,
honnete, is een welgemanierd, fatfoenlijk
veneration, Zijn aandenken zal in — blijman.)
Ecne ecrlijke begrafenis, tin enterreDe
sa
memoire
restcra
en
veneration.
yen ,
meet honnete. Uit eerlijke (ter goeder naam
heilige dingen met — behandelen, traiter les
en faam itaande, fatfoenlijke) ouders gefprochoses saintes avec reverence. — inboezeten , , e, de parents honnetes ; fpr. w. Een
men , imposer du respect.' Spreek hem met
— man houdt zijn woord, sun homme d'hon— aan, parle; lui avec respect. Met dienoir n'a que sa parole. Een eerlijke naam is
pen —, avec tin profond respect. — verweknicer waard dan good, la bonne renommee,
kend , imposant, e.
la reputation vast mieux que ceinture dorde.
Eerbiedenis, y r. (in den briefflij1), eerbiedige
— chitin het langst, la probite est la meilgroet, respects, m. Mijne — aan mijn'
/cure politique. — maken, retablirPhonneur.
beer, uwen broeder, ones respects a monsieur
Eenen foldaat — maken, faire passer tin
votre frêre.
dat sous le drapeau ; fans. Hij heeft een —
Eerbiedig, b. n. respectueux ,euse.—, bijw. zie
inkomen , it a de . quoi vivre honnetement.
Eerbiediglijk.
Hij ziet cr — nit, it tient son Bien. —,
Eerbiedigen, b. w. (ik eerbiedigde, heb geregtfchapen, vroorn, probe. bijw. loonCerbiedigd), eer bewijzen, vereeren, respecnetement , honorablement ,loyalement , de bon,Jionorer, venerer, zie Eeren.
ter,
ne
foi, avec probite.
Eerbiedigheid, yr. zie Eerbied.
Eerbiediglijk, bijw. respectueusement, avec res- Eerlijkheid, yr. braafheid, honnétete , probite,
loyaute. Aan de pligten der — getrouw zijn,
pect, reverencieusement.
"etre fidàle aux devoirs de la probite.
Eerbiedshalye, bijw. avec , par, respect.
Eerloon,
m. en o. honoraires, m.
arc
de
triomphe,
arc
zegeboog,
Eerboog, m.

Eer-

E E rt.
Eerloos, b. n. van eer (openbare achting)
beroofil, infame , sans honneur ;fig. venal , e.
Eene eerlooze ziel hebben , avoir fame venale.
Een gedrag, une conduite infame. Een —
man , unhomme sans honneur. Er is naar de wet
een handwerk , it n'y a. point de profession
infame de droit. Spreek mid niet van hem, het
is een eerlooze , ne me parlez pas de lui ,
infame. z , die door de wet voor
c'est
worden gehoudea , kunnen niet als getuigen toegelaten warden, coax qui sent refutes infernos par la loi, ne peuvent etre admis
en temoignerge.— verklaren , notes d'issfamie.
bijw. d'une maniere infame, sans honneur.
Eerloosheid, yr. fchanddaad, infamie. IIij vreest
den dood minder dan
(oneer ,) it craint
moans la mort que l'infamie, f,

Eennetaal, o. zie Eerpenning.
Eernaam ,
eertitel, nom de qualite, titre
d'honneur , se honoraire.

Eerpenning, m. gedenkpenning, medaille frappee en Phonneur on pour recompense de q. q.,
behaald heeft , emmedaille.
Die eenen
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votre travail ? — lang daarna , lontemps apres
Eerstdaags , bijw, au premier _four, un de cos
premiers fours.

Eerie , zie Eerst , b. n.
Eerielijk , bijw. eerst , premierement, en premier lieu.

Eerieling , m. eerie vrucht ,. premier fruit.
Eerlielingen , meerv. premices, f. pl. Abel offerde aan God de eerftelingen zijner kudde,
Abel °frit a Dieu les premices de ses trotspeaux ; fig. Ik wijd to de eerftelingen van mijne oefeningen , j e vous consacre les premices
de mes etudes.
Eerstgeboorte , b. n. primogeniture, ainesse.

Regt van —, zie Eerstgeboorteregt.
Eerstgeboorteregt, o, droit d'ainesse, m., primogeniture, f. majorat, m.
Eerstgeboren , b, n. premier-ne, premiere-nee,
nine , e.

Eerstgeborene , m. en yr. nine, premier-ne,
m. premiere-nee, ainee, f.

Eerstkomend, b. n.prochain, e, premier,,ere
qui vient. De eerstkomcnde week , la se-

maine qui vient , la semaine prochaine.
Eerpoort , yr. zie Eereboog.
Eerpost , m. poste d'honneur, zie Eerambt.
Eertijds , bijw. voorheen, autrefois 5 jadis,anEerroofier, yr. cello qui diffame,diffamatrice.
ciennement, ci-devant.
lasteraarffer, calomniatrice.
Eertitel, zie Eernaam.
Eerroovend, b, n. onteerend , diffamant, e.—, Eertrap , m. grade , degre d'honneur. Van den
(bij gefchrift) di[famatoire. Een — (onteeeenen — tot den anderen opklimmen , monrend) fmaadfchrift , un libelle diffamatoire.
ter, s'elever d'un degre d'honneur, de gloire,
Eeiroover, m. ditThmateur, lasteraar,
d'un grade a Pautre. Hoogfte faire des
kwaadfpreker, calomniateur, medisant.
honneurs.
Eerrooving, yr. diPmation.
Laster, ca- Eervergeten, b. -n. die zijne eer vergeet , zonlomnie, mddisance.
der eer, sans honneur. eerloos , fchaamEerfchot , zie Eerefchot.
teloos, onbefchaamd, delzonte ,e, devergonde, e.
Eershalve , bijw. par honneur. Iemand
Eervol, b, n. met eer vergezeld, honorable.
geleide doen, accompagner q. q. par honneur.
bijw. honorablement.
Eerst , b. n, premier, ere. 1)e eerie mensch , le Eerwaard., b. n. Ctitel van eenen geestelijke ,)
premier homme. Het eerie, dat ons te doen
reverend, e. Eerwaarde varier, pater, reverend
that, la premiere chose que nous avons a faire.
pis e, De eerwaarde moedcr abdis , la revdrende
mere tzbbesse. De allerhoogeerwaardigfle , reDe eerie gedachten zijn niet altoos de beste,
les premieres pensees ne sont pas toujours les
verendissimce De bisfchoppen hebben den
meilleures. —, oorfpronkelijk ,
titel van hoogeerwaard, les eveques out le
primordial, e. De eerie kerk , Peghse prztitre de reverendissime.
mitive , sea la primitive. Ten eerie, pre- ,Eerwaardig, b, n. waardig om geeerd te worden, respectueux , se, respectable , veneramierement, en premier lieu; fig. aanitonds ,
d'abord, tout a Pheure, set-Jo-champ, incessamment ; ook immidiatement; fig. ,Hij wil
gaarne overal de eerie zijn , tl aime a primer. Eerie wacht , (fcheepsw.) premier quart
de 8 a minuit. Eerite officier,, o.Xcier chargé
des details. Vrouw,, die voor den eeriten keer
in het kraambed komt , femme primipare. —,
bijw. eerftelijk , premierement , en premier
lieu. — zal ik u zeggen, premihrement jo vous
dirai ; fpr.w. Die — komt , maalt —, les premiers venus sont los premiers servis. aanvankelijk , in het begin , d'abord. — was het
mijn oogmerk niet, te komen , d'abord au
commencement it n'Itoit .pas mon intention de
venir.
niet eer, niet vroeger dan , pas
lutilt, pas avant , ne...que. Hij heeft — nu
b egonnen , hij begint , it ne fait que commencer. Morgen 'zal hij komen , sl ne
viendra pas avant domain. Nn — merle ik,

ble, honorable digne de respect, d'étre hofore, e.
bijw. zie Eerwaardiglijk.
Eerwaardigheid , yr. titel van geestelijken ,
reverence. —, waardigheid, dignite,
Eerwaardiglijk , bijw, eerbiediglijk, respectueu.
sement , avec reverence.

Eerzaam , b. n. deugdzaam , honnéta, honorable. Eene eerzame jonge dochter, tine fine
lzonnéte. Aan den zeer eerzamen burger N.N. ,
ati tres-honorable bourgeois , citoyen, /V. N.
Eerzucht , yr. ambition f. desir immoderd
d'honneur, de gloire, d'elevation, de distinction. Hij offert alles op aan zijne onmatige
sacrifie tout a son ambition demesuree.

Eerzuchtig , b. n. eene onmatige begeerte hebbende naar aanzien , rang , ambitieux, se.
Eerzuchtiglijk , bijw. ambitieusement.
Eerzuil , vr. gedenkzuil , colonne erigee ,f. on
monument eleve en Phonneur de 4. q., m. —
pronknaald , obelisque, m., pyramide.
Eest , droogplaats voor het gran , den tabak , enz. , touraille , f. four a seater la dreche,

nu merk ik waarop het zal uitdraaijen,
a present seulement je m'appercois oh cola
tend, oh Pon en vent. Dat zal — aanflaande
jaar kunnen gefchieden, cola ne pourra avoir
ou le grain, le tabac, etc., m.
lien que Pannee prochatne. Zoo even hebben Eesten , b. w. (ik eestte , heb geeest), seeher
wij hem — verlaten, nous ne faisons que le
a la teuraille, au four.
quitter.
flechts , niet meer dan ,
Eetbaar,, b. n. manpable 9 manducable , quo P or;
Mijne zuster is — veertien jaar oud , ma
peat manger, gut est bon a manger, contests—.
soeur n'a que quatorze ans. Het is — zeven
-ble. Dit vleesch is niet meer cette viande
our, blijf nog wat , it West jue Sept heures ,
West plus mangeable. Eetbare waren, zie
restez encore on pen. Zijt gij —zoo ver met
Eetwaren.
ow work gekomen ? vow n en etes que la de
T5
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Eetbaarheid , yr. qualitd d'une chose qui la rend
bonne a manger.
(voor dieren), cache, f.
Eetbak ,
Eetgroen , zie Etgroen.
Eethuis , o. zie Ordinaris.
Eetkamer, yr. zie Eetzaal.
cuiller de table ,
Eetlepel ,
graagheid , appetit , in. envie de
Eetlust ,
dysorexic,
manger, f. Slechte
Eetmaal, o. (op fchepen) ration de vivres ,
zie Etmaal.
Eetmaat , yr. ( in de geneesk.) eetregel, maathouding in het eten en drinken, diete, f regime de vivre, m.
Eetregtl , zie Eetmaat.
Eetplaats , zie Eetzaal.
Leffler, vr. mangeuse , f.
Eettafel , yr. table a manger.
Eetwaren , yr. meerv. comestibles , m. pl. denrees ,provisions de bouche, f. pl. —, levenspl. vivres , m.
middelen , victuailles ,
Eetzaal , yr. eetkamer,, salle a manger.—, in
— der oude Roeen klooster,, refectoire,
meinen , tricline waar de H. J. met zijne jongeren het h. avondmaal gehoaden heeft ,
sena& ,m. Eetkamer der dienstboden , ohYce,f.
Eenw,, y r. tijd van honderd jaren , siecle, m.
Wij zijn in de negentieude — der christelijke
tijdrekening , nous SOMMCS dans le r dix-neuvieme siecle de Pere chretienne. ook eenige tijd , beroemd -door de regering van een
groot vorst , door de bedrij yen of werken
van een uitilekend man , of door eenige andere merkwaardige omffaudigheid , siecle,
age, vs. De — van Augustus , van Hendrik
IV. , van Homerus , enz. , le siecle d' Auguste,
d'Henri quatre, d'Homere, etc. De ichoone eeuwen van Giiekenland , van Rome , les
beaux siecles de la Grece , de Rime. —, een
van die vier groote tijdvakken , waarin de
dichters de wereldfche afwisfelingen verdeeld
hebben , siecle,dge,m. De gonden — 5 le siecle, Pdge d'or.
Eeuwfeest , o. honderdjarige feestdag , fête seculaire , fete que Pon celebre torts les,cent ans,f.
Eeuwig , n. dat begin noch einde heeft ,
eternel, le, qui n'a ni commencement ni fin.
God alleen is —, Dieu seal est iternel. —,
zonder einde , eternel , le. De eeuwige gelukzaligheid , la beatitude, felicite eternelle;
fig. voor eenen eindigen , loch onbepaalden ,
zeer langen tijd , of waarvan men het einde
niet weet , als Een eeuwige oorlog, une
voor den tijd van 's menguerre eternelle.
fchen levee, gedurig , perpituel , Eene
eeuwige ballingfchap , un bannissement perpetuel. Tot eene eeuwige gevangenis veroordeeld zijn , etre condamne tine prison
perpetuelle. Zich eenen eeuwigen (onflerfelijken) naam maken , s'acquerir une gloire
bijw. eternellement, perpetuelimmortelle.
lement , continuellement , fort longtemps.Vaar
adieu
pour
toujours. Voor — affcheid
wel ,
van elkander nemen, se dire adieu pour toujours.
Eeuwigdurend , n. d'eternelle duree: —, beifendig , altijddurend , duurzaam , stable ,perpetuel, le, permanent , e. Niets is — in deze wereld , rien n'est stable en ce monde.
Eeuwigheid , yr. eternite , f. Van — tot —,
aux siecles des siecles. Dat zal in — niet
gefchieden , cela no se fora jamais.
Eeuwiglijk , zie Eeuwig , bijw.
Eeuwfpel , o. jeu seculaire, us.
Eeuwzang, in. chant ou poeme fait a l'occasion
du commencement d'un siecle , chant seculaire.
Effect, o. (ond. w.)effet, m.
, aktie , meestal
, meerv. goederen , landsobliga-

FF
tien , actions, f pl. Koopman of makelaar
in effecter, agioteur. Handel in effecten ,
agio, agiotage, m.
Effectenhandel , m. agio, agiotage.
Effen, b. n. gelijk, glad, niet hobbeligi,
e, uni, e,
e ,ras , e, lisse, plain ,e.
Een weg , un chemin egal, uni. — linnen,
du linge plain. Eene effene itof(zonder ruigte van wol), etoire rase; (zonder fieraad ,
bloemen , good , enz.) etoire unie. Een
kleed , (zonder lieraad ,) un habit uni. —
maken , zie Effenen ; fig. Op effenen bodem
zijn , (van wederzijden elkander niets fchuldig
z,jn,) etre quitte a quitte; n'avoix point de
dettes ; etre au niveau de ses affaires. —, nitgeflreken, deftig van gelaat , als : Zie eens die
effene-tronie , voyez unpeu cette mine froide,
cot air serieux et tranquille; fpr. w. Effene
rekening maakt de beste vriendfchap , les bons
comptes footles bon amis. —, bijw. zie Even,
Effenen , b. w. (ik effende , heb gedffend), effen
of glad maken, aplanir, rendre uni, e, egaliser,
niveler,5 polir. Deze laan is ongelijk, men moet
dezelve —, (gelijk waken,) cette aide est
inegale , it foot la niveler ;fig. Eene rekening
—, (vereffenen ,) liquider,, solder un compte.
Effenheid , yr. egalite , zie Gelijkheid.
Effening , vr. gelijkmaking , effenmaking ,
vellement, aplantssement ,
vereffening
(van rekening) , liquidation. —,
action de ternsiner un diferend, decision.
Effens , zie Teffens.
Effentjes , zie Eventjes.
Ega, Egade , zie Ga , Gade.
Egaal , b. n. zie Effen, 'Gelijk.
Egaliferen , b. w. (ik egalifeerde , heb geegalifeerd), gelijk maken, vereffenen , egaliser.
Egdis , zie Haagdis.
(zie Zeeegel.
Egel ,
foort van ftekelvarkep , herisson.
Egelantier, m. (in de kr. k.) wilde , rozelaar,
eglantier, rosier sauvage, m. egalancee, f.
Egelantierbezie, yr. zie Egelantierknop.
Egelantierbloem , yr. wilde roos , fleur de Peglantier, eglantine.
Egelantierboom, zie Egelantier.
Egelantierknop
bouton d'eglantine.
egelantierbezie, gratte-cu.
Egge , y r. zeker landbouwers werktuig , horse.
—, kant , zie Zelfegge. —, in fommige fireken , fcherp van een mes , enz. , tranchant ,m.
Eggen , b. w. (ik egde , heb geegd), herser ;
fpr. w. (in den gem. fpr. tr.) Men kan met
hem — noch ploegen , on ne pent rien faire
de lui.
o. hersage, hersement, m.
Egger,
herseur.
Eggerig , b. n. wrang , zuur,, fcherp, dere,
atgre, sur, e, acerbe. (aigreur.
Eggerigheid , yr. zuurheid , wrangheid , acrete,
Eggig , b. n. van de tanden , door wrangheid
itomp geworden , agace, e. — maken , agacer. Het onrijpe druivenfap maakt de tanden
, le verjus agace les dents. (went, m.
Eggigheid , yr. itompheid (der tanden) , agace;
Egging , yr. action de honer, fhersement , in.
Egoist, in. Cond. w.) eigetibelangzoeker, egoists.
Egfmid , fmid , die grof ijzer maakt , taillandiet-. Het weak of de kunst van zulk eenen
taillanderie, f.
Eheman,m. (bij fommige regtsgel.,) mari,epoux.
Ehelieden , meerv. (bij fommige regtsgel.)
le marl et la femme, epoux , m.
Ehevrouw,, yr. (bij fommige regtsgel. ,)femme,
epouse.
Ei, tusfchenw he ! ha! de grdce ! Ei lieve ! de
grace, je vous pile!
Ei , o. oeuf, m. De eijeren der ftruisvogels , flanged, fchildpadden , mieren , les oeufs des autruches

DUN
Dunbuikig , b. n. qui a peu de ventre, eSlanque , e.
Dunharig , b. n. dun van haar , qui a pen de
chereux on de. poll , ayant les cheveux clairs
014 le poil clatr.
Dunheicr, yr. qualite d'une chose mince, me1111 e, delie , e, go ele. fijnheid , ten:site ,
subtilite , finesse. De —(fijnheid) van doek,
laken , finesse d'une toile , d'un drag. De —
van het bloed (in de geneesk.), la rarescence du sang..
Dunk, *in. meemng , gevoelen , opinion,
Ik
ben van eenen anderen —,
steis d'une
tie opinion.
Dunken , o. w. (ik dacht , heb gedacht) , denken, (w. gebruik.) penser. —, met den onbep. 3. perf. , als : Mij dunkt , it me semble,
it me paroit. \\Tat dunkt u daarvan qu'en
pensez-vows? que vows en semble ? Hem dunkt,
dat hij hear daar in het verschiet ziet , it lilt
semble de la volt dans le —, met
het werkw. laten , als Zich lets laten —,
(zich nit verkeerde eigenliefde , of waan , taken toceigenen , als verftand, fchoonheid
enz. , die men in het geheel niet bezit ,)s'attribuer des qualites que Pon n'a pas ; s'lmaginer de savoir beaucoup, d'être to-es-beau,
belle; s'en faire accroire.
o, dunk
nion 5 f 14lijns dunkens , naar mijn 5 selon
mon opinion , selon moi , a mon avis.
Dunlijvig , b. n. lang en schraal , eifianque e.
, prefix , se.
Dunlijvigheid , vr. magerheid., maigreur„— 3
fare.
Dunmaking , yr. zie Verdunning.
Dunnen , b. w. (ik dunde, heb gedund) , meer
vloeibaar maker, zie Verdunnen. Het hout
, (bij timmerl.) desnaigrir le bois. Eenen
boom
5 (sneer lucht geven , takken nitnemen,) elaguer un arbre. Een woud —,
eclairctr une foret. Het kanon dunt de gelederen , le canon eclaircit les rings. Men
moet deze planters —, it fact iclatrcir ces
plantes.
affchaven (bij de boekb.), als :
Eene huid —, parer no o. w. (met
zijn ,) dun worden , s'attenuer,, amaigrir,
fig. diminuer.
Dunnetjes , bijw. legerement ; fig. en petit nombre , rarement.
Dunning ,
(bij de tuinl.) het uithouwen der
boomers, elagage,
zie verder Verdunning.
Dunsel , o. de eerfte plantjes van latuw, les premieres,feuilles de laitue , pl. jeune laitue f.
Dunfelbak ,
concise pour la salade,
Dunte , zie Dunheid.
Dupliek , o;(bij de regtsg.) een beantwoordingsof verweerfchrift des aangeklaagden in een
pleidooi , duplique, f.
Duren , o. w. (ik duurde , heb geduurd ), in
den zelfden toestand blijven , durer. Er is
hier beneden niet,is , dat eeuwig duurt ,
n'y a rien ici bas qui dare eternellement.
Bet duurt lang eer ik antwoord krijg ,
duce longtemps que je reste sans reponse. —,
op eene plaats blijven , rester. Hij kan
nergens lang
ne sauroit rester longtemps 'dans le mime endroit ; fpr.w. Hij kan
rusten nosh —, it n'a point de repos, it ne
pent durer, rester, en place. ongefchonden ,
buiten bederf blijven 5 durer. Dit is eene fiof,
die — kan , ,voila une itoffe a durer. Deze
appelen kunnen lang —, ces pommes se gardent , se conservent long-temps.
Durfal , m. (in het gem. level,,) iemand , die
alles durft ondernemen , temeraire, qui ose
tout entreprendre.
Durfniet in. het tegenoverg. van het voor-
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gaande , lafhartige , poltron , tn. poule 6701411,f.
During, yr. duree.
Durk ,
(fcheepw.) , plaats, waar zich het
vuil in een fchip vergadert, hoosgat , sentine 5 f.
hoosgat in eene floep, ossec.
Durven , o. w. (ik durfde of dorst , heb gedurfd
, of gedorst), zich verflouten , zich onderftaan , oser, avoir In hart-Hesse, le courage.
Hij zoude het zeker gedaan hebben , indien
hij gedurfd of gedorst had , it Pauroit faitassurement , s'il ose. AANM. Voor de
onbep. wijze eens anderen werkw. verandert
het verl. dw. gedurfd , gedorst , in durven,
als : Hij heeft het niet — zeggen, it n'a
pas ose le dire, pas eu la hardiesse, le coeur,
le courage de le dire.
Dus , bijw. op deze wijs , ainsi , de cette facon,
maniere. — fprak de redenaar,, l'orateur parla
voegw. par consequent, done.
Dusdanig , b. n. zoodamg , tel, tele. Dusdanige lieden, de telles glens ott personnes. —,
bijw. duo , tellement , ainsi , de cette maniere.
Men heeft hem — den mantel uitgeveegd , do
ooren gewasfchen , it fist sauce n'y
manqua den.
Dut 5 m. ligte of kort durende fiaap , petit Somme, sommeil leger. Eenen — of een dutje
doen, faire un petit somme. Eenen — na
den eten doen , faire la meridienne. In den
— zitten , (fluimeren ,) , twijfeling , onzekerheid , incertitude f. doute,
Iemand uit den — (nit den droom) helpen , tiger q. q. de Pincertitude, le detromper,, desabuser. Iemand in den — laten
laisser q. q. dans Pincertitude 5 en suspens.
Dutar, yr. celle qui sommeille.
Dutten , o: w. (ik duttede , heb gedut), Ios
flapen , dormir d'un petit somme 5 sommeiller;
mijmeren 9\ suffen , radiofam. roupiller.
ter, reyer.
Dutter,,
celui qui dont d'un leger somme,
qui sem n: eille.
Duur, in. het voortaren , duree, f Ons leven
is van korten —, notre vie est de pen,
de courte duree. Van langen —, de longue
duree. Op den —, (bij voortduring ,) a la
duree, a la continue. Op den —, (eindelijk,
op het laatst), a la longue. —, van een regtsgeding (in de prakt) litispendafice,
Duur , b. n. , hoog van prijs , cher, e, qui
cotlte beancoup. Alles is —, tout est cher.
Dure tijd , cfierte de vivres, grande disette,
f Doze koopwaar is zeer —, cette marchandisv est poivree. Duurder worden , (opflaan ,) rencherir. Jets met eenen duren
(plegtigen) reel bevestigen, affi'rmer q. ch.
par un serment solennel. bijw. cher,
cherement. Men moet het ten duurfte betalen , it fact le payer an plus haut. prix ;
fig. Zijn leven verkoopen (zich niet ligtelijk overgeven), vendre cherement sa vie, sa
peat'. Jets — betalen , porter la folio enchére.
Duurbaar,, zie Dierbaar.
Duurkoop 5 b. n. , cher, e, grand marche;
zie Duur.
cherti.
Duurte ,
Duurzaam , b. n. dat duren kan , durable, qui
pent darer, stable. Een — leven leiden,
mener une vie qui dune. Een vaste en duurzame vrede , une paix ferme et stable.
Duurzaatnheid , yr. beftendigheid stabilite,
duree, permanence , perpetuite. Gelofre van
— doen , om beftendig ergens (bij v. in een
klobster) to blijven , faire voeu de stabilite.
Er is geene (niets is befiendig in deze
wereld , it n'y a point de stabilite dans Its
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choses du monde.
Dwangnagel,
nijdnage1, envie, f.
Duw,, zie Douw.
Dwangregt, o. banalite, puissance coactive
Duwen , b. w. (ik duwde , heb geduwd.), zie Dwarl ,
lie Dwarling.
Dolmen.
Dwarlen , o. w. (ik dwarlde , heb gedwaald),
Dwaal , yr. (veroud. woord), tafellaken , handomdraaijen , tourbillonner. — 5 omflingeren ,
dock, nappe ,f. essuie-main, zie Lijktortiller, tournoyer.
kleed.
Dwarling , yr. tortillement , tournoiement , on.
Dwaalleer,, yr. valfche leer , fausse doctrine, Dwarlflroom ,
zie Draaikolk , Maalitroom.
doctrine erronee. onregtzinnigheid, he- Dwarlwind , m. , (zeew.) toufan.
terodexie.
Dwars, b. n. fchuins , fcheef gaande , transDwaallicht , o. fialkaars , ardent, m. zeversal , e, oblique ; zie Schuinsch. — doorker vurig luchtverfchijnfel , door het bijgeloopende , dat tot eene hoeklijn behoort,
loof eertijds aan cene tegennatuurlijke oor( in de meetk.) diagonal, e. Eene dwarszaak toegeschreven , feu-follet , m. , flammegaande (doorfnijdencte) lijn , zone ligne trans-.
relit f. Dwaallichten , (ontvlamde zeedamversale. Eene dwarsgaande (pier (in de ontpen ,) f'urolles , f.
lk.) muscle transversal; fig. eigenzinnig ,
Dwaalpad , o. detour , faux chemin, m.; zie
korzelig , bourru ,-e , bizarre. —, bijw. teDwaalweg.
gen de breedte van iets in , travers, transDwaalred.e , vr. fausse raison. —, drogrede ,
versalcment. — door , over , au travers,
sophisme, m.
a travers. De planken — overfpijkeren,
Dwaalredenaar,, in. faux raisonneur , qui avance
dotter les ais en traverse — over het veld,
des erreurs.
over de beploegde Ianden gaan , passer
drogredenaar,, sophiste.
Dwaalfpoor,, o. zie Dwaalweg.
travers le champ , el travers les terres labouDwaalfter,, Dwaalftar vr. planete , etoile erries. Hij gaf hem eenen fleck met den derante. De fond der dwaalfterren (in de ftergen — door het lijf, it lui donna un coup
rek.) , configuration.
d'epee au travers du corps. De tafel is zeer
Dwaaltuin ,} doolhof, labyrinthe. De paden
lang , men most twee latten over — Haan,
van eenen dwaaltuin , les tours et retours
om ze in hand te houden , la table est fort
d'un labyrinthe.
longue, it faut mettre deux lattes en travers pour
Dwaalweg , m. faux chemin, chemin trompeur,
la tenir en &at. Het fchip halen , traverou qui fait e:garer. Op den — geraken, (verser le vaisseau. Tegen den wind , den firoom
dwalen ,) s'egarer. Iemand op den — bren—leggen , (zeew.) embosser. De fpanten —
gen , diguider ; fig. (van het pad der deugd
over de kiel leggen , eer men ze oprigt ,
traverser les couples. — door eene linie heen
af brengen , verleiden ) seduire q. q., le gdzeilen , traverser une ligne. — over den boe',
ter,, le corrompre ; debaucher q. q.
par le travers de la proue. Een — waajende
Dwaalzinnig ? b. n. qui est dans 1' erreur , faux,
sse , errone , e.
wind , un vent traversier.— doorgaan, Een
bosch , eene ftraat — doorgaan , overfteken ,
Dwaas , b. n. buitenfporig , zot , onverflandig,
traverser en beis , nose rue. Eene rivier
fou, fol , folic, sot , te. Eene dwaze liefde,
un ful amour.
overzwenxnen , traverser une rivihre a la
Dat is eels dwaze inval ,
voila une idie bien folic. Een — mensch ,
nage ; fig. Iemand (over) — aanzien , regarder q. q. de travers. Den voet zetun homme fou. Men moet zeer
zijn , oin
ten , zie Dwarsboomen.
dit te gelooven , it fi-out etre bien sot pour
croire seta.
bijw. , follement, sottement, Dwarsbalk , dwarsituk (in de bouwk.), traverse, poutre en travers, f. (fcheepsw.) bardt
sans jugement.
Dwaas, m. gek, zot , fou, sot.
ban. Sterke dwarsbalken , meerv. (bij tim, poifchuinfche
merl.), doubkaux.
Dwaasheid , yr. folie, sottzse.
trail; zie verder Dwarshout.
Dwalen , o. w. (ik dwaalde , heb gedwaald),
dolen , , errer,, s'icarter du chemin, s'egaret:, Dwarsboom , in. over dwars gezette fluit-, flagof draaiboom , 'barriere , barricade, f:
alter errant ; fig. mistasten , niet wel begrijpen , se tromper en q. ch., etre dans l'erreur. Dwarsboomen , b. w. (ik dwarsboomde, heb
gedwarsboomd) , zich tegen iets verzetten ,
Doen —, fourvoyer. Deze wegwijzer heeft
traverser , contrarier,, contrecarrer. Iemand
ons doen —, ce guide nous a fourvoyes.
in zijn voornemen —, traverser, q. q. dans
Dwalend, b. n. errant , e, vagabond, e; fig.
son dessein, le taquiner.
valsch , errone , e. Eene dwalende (verkeerDwarsdoor,, zie Dwars, bijw.
, une proposition erronee.
de)
Dwaling, yr. egarement , fourvoyement, me, Dwarsdraad, m. (in de zijdefabr.
draad), embarbe 5 f.
erreur, fausse opinion , illusion. Laat hem in
deze —, laissez - le dans cette illusion. —, DCvarsdraads , bijw. h travers file
Dwarsdrijffler,, vr. die houdt van tegen te fpremisvatting , misverfland , mal-entendu,
ken , te dwarsboomen , cells qui contrarie,
ineprise. Er is eene — bij deze zaak , it y
traverse.
a un mal-entendu dans cette afTaire. De —
(ik dwarsdrijfde , heb gebenemen , (beter onderrigten ,) desabuser.
Dwarsd , ijven , o.
dwarsdrijfd ,) contrarier , zie Dwarsboomen.
Dwang ,
geweldige noodzaking, contrainte,
qui
contrarie, etc. —, war,
in.
Dwarsdrijver,
geweld ,
reaction f. Uit —,
orce, f.
f
geest , esprit de contradiction ; zie Bediller.
par contrainte. bedwang , bedwingende
magt 2 (bij het geregtsh.) cner citiorn , puissance Dwarsdriiverij yr. tegenfpraak , contradiction.
Dwarsfluit , yr. flute traversiete.
cob-61111/e.
Dwarsgaande , b. n. transversal , e. zie op Dwaas.
Dwangarbeid, pl. travaux forces ,
,p/.
Dwangdienst , vr. heerendienst , corvee, f. ser- Dwarshout , o. bindbalk van een paalwerk , traversine, f: —, van een kruis , van een kruisvice force , in.
koppelbalk , (bij
raam , croisillon,
Dwanggezag , o. onbepaalde magt, despotisfilmed.) entretoise , aan ten' weefme ,
foci, dienende tot eene voetbank , truand
Dwangmiddel, o. moyen de contrainte, moyen
me—, waarmede men een geflagt beest openviolent, nt.
houdt (bij de flagers), traversin, m,
Dwangmolen , m. gerneentemolen , moulin ba—, de boom, waaraan een geflagt beest
nal.
worth
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waaraan de
words opgehangen , tinet.
reepen der paarden , die een fchip trekken ,
,
vast gebonden zijn ,
Dwarskoers , (zeew.) fchuinsche zeiling van
een fchip, loxodromie, course, route oblique.
Dwarsiaag , yr. (van fieenen) , (bij de metf.)
assise de parpin.
Dwarslijn , zie D warsflreep.
Dwarslijst , yr. van fnijwerk aan deuren of venflers , traverse d'un chaMbranle, —, in
hasten om de planken op te leggen , tasseats, m. .
Dwarspaal , in.pontre qui va en travers , pieu
traversier, transversal, on.; fig. zie Dwarsdrijver.
Dwarspad, o. sentier de traverse, m. — op
den gemeenen weg uitloopende, radresse
Dwarsichutten , o. meerv. (fcheepsw.) cloisons
en travers, f. pl.
Dwarsflag, in. revers, coup do revers de la
main.
Dwarsfloot , yr. canal de travers, no.
Dwarsfnede , vr. coupure en travers.
Dwarsfpaan ,
(van eene luit) , barrure,
Dwarsfparren, yr. meerv. blochets, m. pl. (bij
de timmerl.) amoises.
Dwarsfpier,, yr. (in de ontlk.) De groote —
van den hals , le grand transversaire du con.
Dwarsilreep , vr. ligne transversale.
Dwarsftraat yr. rue de traverse , on traversiere.
Dwarsftuk, o. hetwelk de zijden van eenen wages enz. zamenhoudt , (bij de timmerl.) houten fpanlijst , tresaille ou treSeille, (in
de wapenk.), chargeure,
Dwarsitroom ,
(zeew.) courant qui varie et
forme des ras, qui vient se joindre.
Dwarsweg ,
cheinin de traverse.
Dwarswind ,
(zeew.) in eene haven, traversier de port.
Dwarszalingen , yr. (fcheepsw.) barres traversieres.
Dwarszees, bijw. (zeew.), als : — zeilen, croiser,
copper, franchir la lame, naviguer debout
a la lame.
Dwafelijk , zie Dwaas , bijw.
Dween , veil. t. van Dwijnen.
Dweepachtig , b. n. geestdrijvend , fanatique.
— maken , fanatiser.
Dweepen , o. w. (ik dweepte , hub gedweept),
bijgeloovige invallen , overdrevene verbeeldingen hebben , itre fanatique, enthousiaste,
fanatiser. Met iets (met iets bijgeloovig
ingenoi!K:n zijn ,) étre imbu, e, de quelque
superstition.
Dweeper,,
geestdrijyer,, finatique,-enthou-
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siaste, visionnaire.
Dweeperij , vr. geestdrijverij , fanatisme , enthousiasme , bigotisme, m.
Dweepiler,, yr. femme fanatique.
Dweepzucht , zie Dweeperij.
Dweil , yr. torchon (de pave),
fcheepsdweil , zwabber,, vadrouille, faubert,
;
fig. Eene regte
, (morfig mensch ,) salope, femme maussade.
Dweilen , b. w. dweilde, heb gedweild),
met cent dweil fchoon waken, nettoyer, essuyer le pave on le plancher avec ton torchon,
(op fchepen) fauberter.
Dweilflok ,
aan eene fcheepsdweil , manche de faubert,
Dwerg , mensch van eene zeer kleine geflake 5 nain, m. naive, pygmee, m. et f.
fam. sabot, godenot, m. De gevechten der
dwergen tegen de reuzen, les' combats des
pygmies contre les g ants.
Dwergachtig, b. n. nain, e.
Dwergboom ,
laagfiam , arbre nain.
Dwergklein , b. n. zeer klein , tout on extraordinairement petit, petit nain.
Dwergpaard , o. hiti e, petit cheval, bidet, m.
Dwingbaar,, b. n. dat in eene zekere ruimte kan
opgefloten wordeii (in de nat. k.), coercible.
Dwijnen , zie Verdwijnen.
Dwingeland ,
tiran , tyran.. Kleine —, ty' ranneau.
oyerweldiger, onregtmatige bezitter,, usurpateur.
Dwingelandij yr. tyrannie.— uitoefenen , tyranniser.
dwang , violence.
Dwingelandsch b. n. gewelddadig, tyrannique.
Dwingelijk, b. n. gewelddadig , tyrannique,
par force.
Dwingen , b. w. dwong, heb gedwongen),
noodzaken, door dwang zi j n oogmerk trachten
te bereiken , forcer, contraindre, * astreindre., De nood heeft hem gedwongen, la nicesstte l'a force , Pa contraint.
Hij laat
zich niet
ne souffre point de contrail:te. Dat laat zich niet
on ne sauroit forcer cola. Met geweld
violenter. Men.
wil hem met geen geweld —, on ne vent point
le violenter. o. w. flerk en op eene lastige wijze om iets aanhouden , (van kinderen
die krij ten , fchreeuwen , om iets te hebben), pzailler.
Dwingend , b. n. bedwingend , coercitif, ive,
coactif, ive. Eene dwingende magt , une
puissance coercitive.
Dwmger,,
celui qui contraint, qui force, zie
Bedwinger.
Dwingiter,, yr. cello qui contraint, qui force.
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E.
E , yr. de vijfde letter der letterlijst , e, m.
Eene groote E, ion grand E, un E majuscule.
Eene kleine b, (6 onderkast , bij letterz.)
un petit e. Twee .e's , deux é. E-bakje , o.
cassetin
Pe. —, (in de toonk.) zekere
toon , mi , e-si-mi , m. Deze aria gaat uit e ,
cet air est en e-si-mi.
Eb, yr. het afloopen der zee , reflux ,jusant ,m.
ebe, basse mares, — en vloed , flat et jusant , flax et reflux , m. ; fpr.w. Werelds goed
is — en vloed , tout n'est qui vanite dans ce
monde; les chores du monde sont sujettes
des changements, a des vicissitudes, a un flux
et reflux continuel; le bien de la fortune est
en Men perissable, quand on bdtit sur elle,
on bdtit sur le sable.

Ebanker,, o. ancre de jusant, f.
Ebbe , zie Eb.
Ebben , o. w. (het ebde , heeft geebc-I), van de
zee , afloopen , terug loopen, descendre, refouler, refiner, baisser. Het ebt , la maree
refoule, descend. Het water ebt , la mexio
baisse.
Ebbenboom , m. ebenier.
Ebbenhout , o. chine, f. bois d'ebene, no. De
kleur van — aan iets geven , ebener. Werk
van —, Obenisterie, f
Ebbenhoutwerker, m. Z. bêniste. Beroep van
ook het werk zelf, ebónisterie, f.
Echel, m. bloedzuiger, sangsue, f.
Echo , yr. weérkaatfing , weerklank a echo, son
reflechi et redouble, m.
Echt,
Ta
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Echt , echte {hat, wettige zamenleving van
man en vrouw, huwelijk , mariage, m. union ou vie conjugale, f. (dichterlijk) hymen ou
hymende, m. In den — treden , se marier.
gezegend , le ciel
De hemel heeft onzen
a bens notre union conjugale. Tweede —,
bigamie,
Derde —, trigamie,f.
Echt, b. n. wettig ,
Echte kinderen, des
enfants legitimes. geloofwaardig , bewijsbaar,, authentique. Edits befcheiden , oorkonden,titres authentiques,m.pl. --, onvervalscht,
zuiver,, pur,, e, loyal , e.—, zuiver,, sans melange, veritable. Goede , echte koopwaren ,
marchandises bonnes et loyales. Echte (getrouwe) vriendfchag, amitie loyale. Dat is
de echte (zuivere) waarheid, c'est la pure
verite. Echte wijn , vinpur et sans mélange.
— gond , de veritable or.
Echtbreekfter, yr. (femme) adultere.
Echtbreken , o. w. (enkel in de onbep. wijs,)
overfpelen, commettre stn adultere, adulterer.
Echtbreker,,
overfpeler,, (epoux) adultere.
Echtbreuk, vr. adultere, m.
Echteband,
huwelijksband , lien du mariage
on conjugal.
Echtebed 0. huwelijksbed , concise conjugale
on nuPtiale, f. lit nuptial, m.
Echtelieden 9 meerv. geirouwde lieden, des
ens manes , le marl et la femme, les epoux,
in de prakt.) conjoints.
Ec telijk 9 b. n. huwelijksch, conjugal, e,matrimonial ,e.—, bijw. legitimement, conjugalenient, zie Echt.
Echteling , m. en yr. enfant legitime.
Echteloos , b. n. onecht , onwettig
batard, e, naturel, le. —, die , huwbaar
zijnde , niet trouwt , celibataire. Een — leven 5 (ongehuwde, maagdelijke (hat,) cellbat, tn.
Echten , b. w. (ik echtte , heb gacht), (een
kind) wettig verklaren , legitimer (tin enfant). Eene vrouw — epouser line concubine.
Echter,, voegw. niettemin, evenwel , meanmoins ,cependant , pourtant 5 nonobstant, toy-.
tefois.
Echteftaat , m. mariage, dtat du mariage.
Echtetrouw,, vr. foi ou fidelite conjugale.
Echtgemaal ,
epoux.
Echtgenoot , m. en yr. epoux, m. epouse,
mars, m. femme, comp.ape f Overgebleven
—, (in de prakt.) conjoint survivant.
Echtheid , yr. wettigheid , deugdelijkheid, authenticite ,
Echting, yr. echtverklaring van een onecht
kind, legitimation. Een onecht kind worth
door de — bevoegd verklaard,, om ambten ,
voorregten to bezitten , tin bdtard est habilite par la legitimation a posseder des benefices.
Echtkoets, yr. (in den dicht. flip) echte bed,
, concise
nnptiale, f: lit nuptial,
i
bruidsbed,
m.
Echtfcheiden, o. w. (enkel in de onbep. wijs)
faire divorce, divorcee.
Echtfcheiding, yr. divorce, tn.
adultere.
Echtfchender,,
Echtfchending y r. adultere.
Eclips , yr. (ond w.) verduistering van een goflernte , eclipse.
Ecliptica , vr. (ond. w.) zonneweg, dierenriem,

EC
one ame, tin coeur noble. FIij heeft edele
evoelens , it a des sentiments nobles.
Edele gefteenten , pierres precieuses ,pierreries , f. pl. Edele vruchten , des fruits
exquis, m. Edele metalen , metaux parfaits, m. pl. —, van afkomst , adellijk ,
geadeld , doorluchtig , noble, illustre. Uit
een — geflacht geiproten , noble par sa
naissance, d'extraction, de sang, de race.
Een — (doorluchtig) geflacht , tine famille
illustre. De edelen (adel) , les nobles, la
noblesse. —, puik , heerLi k , lekker van
fmaak , delicat , e, exquis, e. Hij houdt
veel van die edele fpijzen, it aime beaucoup
ces mets delicats.
bijw. noblement.
denkt
, it erase noblement.
Edeldom, zie Adeldom.
Edelen , meerv. nobles, m. pl. noblesse, f.
Edelgeboren , b. n. van adellijke afkomst , noble, de race, de famille noble. Hoog — , tres.
noble, illustre. Wcl — Heer, seigneur,
votre seigneurie.
Edelgefteente , o. pierre precieuse,
Edelheid , yr• nitmuntendheid, excellence. —,
heerlijkheid, seigneurie. — van hart , noblesse
de coeur. —, als titel : Uwe (Uwe , UEd.)
votre seigneurie, vous.
Edelknaap,
tek- bediening van eenen vorst,
page. —, der nude ridders , varlet.
Edellieden , m. mean,. van Edelman.
Edelmaking ,
anoblissement, m. action d'a-,
noblir.
Edelman , gentilhomme, noble. Hij is een
nieuwbakkcn — 5 it est noble de nouvelle creation. Geringe —, gentilhommeau. Jong
—, (`'aletjonker ,) damoiseau, damoisel.
Voor — fpelen , gentilhommer. Klein landhuis van eenen geringen —, gentil-hommiere ,
Edelmoedig , b. n. grootmoedig, genet-cox, se,
magnanime., Eene edelmoedige vrouw , une
femme 4.enereuse. Eene edelmoedige daad ,
one action magnanime.
bijw. zie Edelmoediglijk.
Edelmoedigheid , yr. generosite , magnanimite,
noblesse on grandeur d'ame.
Edelmoediglijk, bijw. genereusement 5 noblement, magnanimement.
Edelmogend , b. n. noble et puissant. Edelmogende heeren , nobles et puissants seineurs.
E ict, o. (ond w.) openbaar vorstelijk bevelfchrift , edit.
Editie , vr. (ond. w.) uitgave van een boek ,
edition.
Edik , zie Azijn.
Edoch , voegw. zie Doch.
Eed 9 in. sentient ,m. Met eenen — bevestigen, af
firmer par serment. Eenen — doen , afieggen , preter serment, s'assermenter. Het doen
van eenen —, la prestation d'un serment.
Zijnen — broken, (meineedig worden ,) violer on rcmpre son sentient, commettre unparjure , se parjurer. In den — nemen, eenen
laten doen , assermenter, faire preter serment. Iemand in — en pligt nemen, prendre q. q. a foi et a serment;
Eedbreekfter,, yr. meineedige , parjure, celle
qui se parjure, qui fausse sa foi, qui viols
son serment.
Eedbreker,, meineedige , parjure, celui qui
se parjure, qui fausse sa foi, qui vide sots
serment.
Eedbreuk , yr. parjure, m. violation de ser-

Economist , m. die eon goed beftuur over het
ment.
huishouden heeft , huishoudknndige , dconome.
Ede', b. u. voortreffelijk, uitmuntend , 'noble , Eedgenoot , m. bondgenoot bij Bede, confide(inzonderheid in eenen kwaden zin , zaexcellent, e. Eerie edele ziel, een — hart,
men-
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mengezworene,) conjure, ligueur, (zamen. zweerder tegen den ftaat,)conspirateur.
Eedgenootfchap, o. bondgenootfchap bij Bede,
confederation, ligue, f. Het Zwitferiche-- ,
la confederation Suisse, le corps helvetique.
(inzonderheid
Een —maken, se confederer.
in eenen kwaden zin,) zamenzwering, conjuration, conspiration.
Eedgefpan, o. de gezamenlijke zamengezworenen , les conspirateurs, tons les conjures.
Eedverwadt, zie Eedgenoot.
Fiedverwantfchap, zie Eedgenootfchap.
Eek, zie Edik, Azijn.
Eek, zie Eik.
Eekel, zie Eikel.
(bij dichters ,) zie Eik.
Eekelaar,
Eekhoren, zeker viervoetig dier, ecureuil.
Een vliegend eekhorcntje , un sapan , polatouche.
Eel, zie Edel.
Eel, tn. aal, zeker bier, ale , aile, f.
Eelt, o. hardigheid aan harden of voeten, cal,
m.
Eeltachtig , b. n. calleux, se.
Eeltachtigheid,, yr. Vereeltheid callosite.
Eeltverwekkend, b. n. porotique.
Eeltz weer , yr. ulcere qui se forme sous le cal, no.
Een , telw. an, e. — voor , Pun apres Pautre,
1115 a an. Een en twintig , een en p ros , enz.
vingt-et-un, trente-et-an, etc. — en twintigfie , vingt-et-unieme.— en zeventig, soixante
et onze. — en taelatig, quatre-vingt-un. —
en negentig, quatre-vingt-onze. Honderd en
mijner zonen, un de ones
een, cent en.
Het is —nor, tl est une heure. .Tegen
f—ils.
our, vers une heure, vers les sine heure.
half pond, une demi-livre ; fig. Te eenen
male, ten eenen maul, tout-a -fait, entierement. —, de zelfde, ook: — en de zelfde , le mime. Zij zijn van een' en' den zelfden onderdom, ils sont de mime tige. Zij
zijn op eenen dag aangekomen , ils sont arrives le mime jour. Zij zijn nit — en het
zelfde land, tls sont du mime pays. Eenen
misfIag tweethaal begaan, faire deux foss la
mime faute. Gij , of ow broeder, is dat
niet vous ou votre frere , n'est-ce lei pas le
mime? —, in tegenftelling met ANDER. als:
De eene of de andere, het eene of het.andere , Pun ou Patotre , /'une ou Pautre. Het
eene of (het) andere, quelque chose. Zult
gij dan niet het eene of (het) andere nemen? ne prendrez-vous done rien ? Mijn eene
broader, een van mijne broeders, Pun tie mes
freres , un de mes freres. —, in den gemeenz.
fpreektr., als: Met eenen, met ecn 5 (te gelijker tijd,) en mime temps. AANM. Om bij
het lezen de verwarring van bet telwoord
met het volgende niet bep. lidwoord voor te
komen, fchrijft men gewoonlijk het eerfte
met een accent ea, eene, een, wanneer
het, that voorafgegaan door een lidwoord,
bezitt. of aanw. voornaamw. , onmiddellijk
gevolgd wordt door het zelffl. naansw. (of
het daarvoor fiaande bijvoegelijke); b. v.
Een man , ethic yrortw,, een kind ; een en
en dertig; cane dezer vrouwen; mijn eene
niet bep. lidw.
paard; dat eene huis.
zone f.
in. en o., voor het yr. eene, un,
Een man, un homme. Eene vrouw, une
femme. Een kind, an enfant. ( AANM. In
fommige gevallen wordt het niet-bep. (een
eene) overgezet door het bep. (de, het),
inzonderh. wanneer van ligchaamsdeelen gefproken wordt; b. v. Hij heeft eenen fpitfen
news, it a le nez pointu, le nez en Pointe.
Zij heeft ecn kort gezigt , elle a la vue cour-
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te; forns worth het in het geheel niet overgezet , inzonderh. wanneer de landaard worth
aangeciuid; bij v.: Hij is een Frausehman,
it eso-francais. Hij leëft als — vorst, it vit
en prince. Welk — ongeluk, quel malheur.
Wat voor eene vrouw is dat I quelle femme
est-ce la ? —, yr. un, m. (op dobbelfteenen,)
as, in.
Eenbladig, b. n. (in de kruidk.) monopetale.
De . bloem der maluwe is —, la flour de la
mauve est monopetale.
Eenbloemig, b. n. (in de kruidk.) uniflore.
Eend, vr. eendvogel, canard, m. (het mannatje 5 )de waard, canard, m. het wijfje, (de
eend,) cane, f. Jonge caneton , m. Canette , f: -Wilde —, canard sauvage 5 m. Het
mannetje der wilde eenden, malart , in. Jonge wilde —, (het mannetje.,) caneton , albran, halbran, no. (het wijfje,) canette,
Op jonge wilde eenden Hagen; albrener.
Kleine —, (zeaend, duiker, kwakereend,)
garrot , m. Rosse, graauwe of brume —,
roodhals, millouin, m.
Eendenbout,
cuisse de canard, f. zie Bout.
Eéndenei, o. oeuf de cane, m.
Eendengroen, o. lentilles d'eau cot di marais,fpl.
Eendenkooi, vr. canardiire.
Eendenjagt, yr. chasse de canards sauvages.
Op de — gaan, chasser aux canards.
Eendenkroos, zie Eendengroen.
Eendenroer, o. "canardiere, f.
Eenderhande, Eenderlei, zie Eenerhande,
Eenerlei.
Eendje, o. yerkl. w. van Eepd, jonge eend,
zie Eend.
Eendragt, vr. eentlemmigheid, concorde, unanimite, intelligence, union. — maakt magt,
/'union affermit la puissance ; la concorde
rend les plus petites chases grandes ; union
fait force. Er heerscht — onder hen, it y a
de Pintelligence entr'eux. overeenflemming, harmonic.
Eendragtig, b. n. unanime , qui se fait d'un
commun accord. —, bijw. , zie Eendragtiglijk.
Eendragtiglijk, bijw. unanimement, d'un mime
accord, de bon accord.
Eendragtigheid, yr. unanimite.
Ecnduidig, zie Eensluidend.
Eenerhande, Eenerlei, b. P. in het nederd.
onverb. de la mime sorte, pareil, le, tout
an, lone, le mime, la mime, les mimes. Zij
hebben beiden — onderwerp behandeld , ils ont
tons deux traite le mime sujet.
onverfchillig, indifferent, e. Het is eenerlei,
welk van beide lakens gij neemt, it est indifferent, lequel de cos deux drags vous prenez. Het is msj eenerlei , cola West indifferent,
cola West tout un.
Eenhandik, b. n. met eene hand, mafichot , e,
qui n'a qu'une main.
Eenheerfcher , m. alleenheerfcher, monarque.
Eenheerfching , yr. alleenheerfching , monarchic.
Eenheid, yr. (in de wisk.) enkelvoudige grootheid , unite. Verfcheidene eenheden (van de
zelfde foort) maken een getal, plusieurs unites
font an Hombre. Het getal beflaat nit canheden, le nombre est compose d'unites.
eenig en onverdeeld beflaan, unite. De —
der kerk , van het geloof, Punite de reglise,
alleenheid, afgezonderdheid
de la foi.
van daden,,unicite; fig. eensgezindheid, harmonic, unanimite.
Eenhoofdig, b. n. den hoofd hebbencle, ayant
une tote, a une the ;fig. ayant un seal chef,
snonarchique. Eene eenhoofdige regering ,
gouvernement monarchique, une monarchic.
`1 3 _
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Eenhoorn, Eenhoren , m. viervoetig dier met
een' hoorn op het voorhoofd, licorne, f.—,
(in de fterrek.) monoceros.
Xenjarig, b. n. d'un an. Eenjarige omloop der
garde, (in de flerrek.) armee anomalistique.
Dat mast 66n jaar duurt , annal, e.
Eenig, b. n. (van den, telw.) flechts eenmaal
voorkomende , alleen , unique, seul, e. Hij
is een — kind, een eenige zoos, c'est un
enfant unique, il est fils unique. Zijn brooder is de eenige erfgenaam, SOB fràre estPheritier unique Pat is mijne eenigile hoop,
c'est mon unique esperance. Men zegt , dat de
feni.ks — in zijne foort is ,.on dit que le phinix est unique en son espece; van daar: voor
iemand of iets, dat zeer uitmunt , als : Dat is
— in zijne foort, c'est unique en son espece.
Er was niet een — mensch , it n'y avoit pas une
seine personae. eenzaam, solitaire. Het
is hier eene zcer eenige plaats , c'est un endroit fort solitaire —, (van een lidw.)
eene onbepaalde hoeveelheid aanduidende ,
quelque. — mensch, (iemand,) quelqu'un.
Ceef mij — (wat) geld, donnez-mot quelque argent. I-let is eenige jaren of eenigen
tijd geleden, it y a quelques anodes , quelque
temps. Hij heeft eenige reden om zich te
beklagen , it a quelque saajet de se plaintive.
Eenigen zeggen , quelques-uns disent. Eenige
malen , reizen, quelques fois. Met geen —
woord antwoorden , ne dire mot. Te eetiigen
dage , (den eenen dag `of den anderen,)quelque jour, Pun jour ou Pautre. bijw. enkel , nict alleen , als -,Dat is — en alleen de
oorzaak , void la seine raison.
Eenig,rhande, Eenigerlei, b. n. quelque, qui
quo ce suit.

Eenigermate ,.bijw. eenigzins, en, de, quelque
maniere., en quelque facon. weinig, taut
suit pen.

Eenigerwijze , zie Eenigermate.
Eenigheid, yr. overeenftemming van meening,
eenzaamaccord, in. concorde, union, f:
heid , solitude. Hij wandelt in zijne
se promene tout soul, sans compagnie. Hij
(als een ambteloos man ,)
leeft in zijne
it vii en son particniier.

EEN
Eenoogig, b. n. borgne.
wijf, (in den gerti,
— maken , iborgner.
fpr. tr.) borgnesse
Eeno-orig, b. n. monaut , e. Een eenoorige
hood , un chien monaut.
Eenparig, b. n. eenftemmig van gevoelen, unanime. Met eenparige toettemming, d'un consentement unanime.
gelijkvormig, vniforme. Een — gevoelen, un sentiment unibijw.
forme. —, algemeen, common,
zie Eenpariglijk.
Eenparigheid, yr. eenftemmigheid van gevoelen,
Dat is met — van flemmen
doorgegaan , cela a passé Punanimite des
vozs ; fpr; w. cela a passe au bonnet de bonnet,
a la v ole e tie bonnet. —, gelijkvormigheid ,
unif)rmite , conformite de sentiments.

■

Eenpariglijk, bijw. unanimement , d'un cornrow;
accord, d'une commune voix, d'un consentsment general.
Eens , bijw. (van din, telwoord ,) eenmaal,
eene refs, une (settle) fois. Ik ben flechts
— daar geweest , je ai etc qu'une fois.
Voor — kan het doorgaan , une fois cola pent
passer. Ik zeg het u — voor al, une .fois
pour totttes , je vous en avertis vous le
dispour une bonne fois. In , (in line reis
op ,Zenmaal,) tout d'un coup. Op deze wijze maakte hij zijn fortuin in — 7 de cette maniere il fit sa fortune tout d'un coup. Op —,
(plotfeling,) tout h coup. Op — was hij
verdwenen, tout a coup il
disparu.
Nog eens, encore une fois. overeenftemmend van gevoelen, aus: Het — zijn, dtre
d'accord, d'intelligence, s'entendre. Zij zijn
het reeds —, ils sont dela d'accord. Zij zijn
het op lang na nog niet ils sont encore
bien eloignes du compte. Het — worden,
tombo y d'accord, s'accorder, convenir. —,

(bij vertellingen) eon onbepaald tijclflip aancluidende, eertijds, op eenen tijd, un jour,
tine fois. Er was — een man, il y avoit un
jour un homme; it y avoit autrefois un hornme. Ik zal hem — bezoeken , j 'irai le voir
an ou quelque jour. —, nog weer onbepaald,

en als ware het eene overtollige invulling,
een un pets. zelfs, als: Niet—,
pas seulement , pas meme. Hij is niet — ziek
geweest it n'a pas settlement etc malade. 1k
mag er niet
aan denken, je ne veux pas
meme y penser.

Eeniglijk, bijw. alleenlijk, vniquement, seulewent. Hij legt zich — toe op de dichtkunde , it s'applique uniquement a la poesie.
Eenigfte, b. n. (overtr. tr. van eenig,) uni- Eenfchalig , b. n. (in de nat. gefch. en kruidk.)
Univalve.
que, zie
Eenigzins, bijw. en quelque sorte, zie Eeni- Ecnsdeels , bijw. d'nne part; premierement.
Eensgezind, b. n. d'accord, du mime sentigermate.
ment, de concert. -Zij waren —, ils etoient
Eenkennig, b. n. van kinderen „nict gemeende concert ensemble. Deze twee menfchen
zaam met vreemden , ongezellig, se dit de
(flemmen met elkander overeen) cos
zijn
.petits enfants qui ne sont contents qu'autant
qu'ils se trouvent avec les personnes auxquelles sont accoutumes , d'unc humeur part"culiere insociable, pen accessible.
Eenkennigheid, yr. humour insociable.
Eenlettergrepig, b. n. (in de fpr. k.) monosyllabe , monosyllabique. Een — woord, un
(mot) monosyllable, un mot monosyllabique.

Eenloopend, Eenloopig, b. n. niet gehuwd,
qui n'est pas made , e. Een — man , un garcon.
Eenmaal , bijw. tine fois; fprw. — is geen maal,
une fois n'est pas coutume. Ten eenemaal,
tout-a-fait , entierement.

Eemniddelpuntig, b. n. (in de wisk.) te zamen een en het zelfde middelpunt hebbende ,
concentrique.

deux homilies sont a Punisson.

Eensgezindheid, vr. accord , m. harmonic
son ; zie Eenparigheid, Eendragt.
Eensklaps , bijw. plotfeling, tout-a-coup, soudainement , soudain , subitement.

Eensluidend, b. n. gelijkluidend, consonnant ,
e, accordant , e., univoque—, van den zelfden inhoud , du mime accord, conconnant, e,
de la mime tencur. Voor affchrift, pour
copie conforme. Eensluidende woorden, des mots
vnivoques.
Eensluidendheid, vr. eenzinnigheid (in de redek.), univocation.
Eenfpan, o. rijtnig met een paard , voiture a
un seul cheval, f.

Eenftemmig, b. n. eendragtig , eenparig, unaEenmoedig, zie Ecnrarig.
nime. Een — befluit , nine resolution, conEenoog, m. en yr. die flechts een oog heeft,
clusion unanime. —, van den zelfden inhoud ,
borgne , cyclope; fprw. In het land der blinde la meme teneur. —, (in de toonk.) met
den i§ — koning, arc royaume des (parmi
gelijke of overeenflemmende flemmen, consonles) aveugles les borgncs sont roil.
nant,
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dans ou pendant sa retraite.
nit g ene enkele item beftaande ,
als: Een — gezang, un chant a voix seule. Eenzelvig, b. n. een en het zelfde zijnde , onder een en het zelfde denkbeeld begrepen,
bijw. zie Eenitemmiglijk.
als: Twee en twee zijn — (gelijkwaardig)
Eenftemmigheid, yr. eenparigheid , unanimite,f.
met vier, deux et deux sont identiques avec
zie Eensgezindheid, Eenparigheid, —(in de
quatre; fig. ver yelend, monotone, ennuyeux,
toonk.) gelijkluidendheid, consonnance; fig.
ease.
bijw. identiquement.
— van gevoelens, concert d'opinion, tn.
Eenzelvigheid, yr. identite,f. Tusfchen deze
Eenflemmighjk, zie Eenparig, bijw.
twee denkbeelden heeft geene — (gelijkheid)
Eental, o. eenheid, unite ,
plaats, it n'y a point d'identite entre ces
Eentoonig, b. n. altoos den zelfden toon hebdeux idles; fig. monotonie, f. ennui, m.
bende , qui a le mime son, monotone, unisvise
Eenzijdig,
b. n, dat flechts line zijde heeft,
Eene
eentoonige
voorlezing,
son , ne.
qui n'a qu'un cote , (in de kruidk.) unilatelecture monotone. Eene eentoonige letterral, e; fig. partijdig , partial, e. Een —
grcep , une syllable unisonne; fig. vervelend,
getuigenis, tin temoignap partial. —, bijw.
ennuyant, ennuyeux, euse. bijw. ennuypartialement , avec parttalite. Hij heeft deamment.
ze zaak flechts — beoordeeld, en jugeant de
Eentoonigheid, yr. monotonie. Deze predikant
cette affaire it ne Pa considerde que sous an
heeft geene bulging van item, het is eene
seal rapport, aspect, point de vue, it ne Pa
ce predicateur n'a point d'ingedurige
Want, e.

fl exion de voix, c'est tine monotonie, perpetuelle ; fig. longueur ennuyeuse.
Eenverwig, b. n. de la saline couleur,7 du mime teint, viii,e.
Eenvoetig, b. n. monopMe. Eene eenvoetige
tafel , eene , tafel met eenen voet of poot ,
monopode ,
Eenvormig 4 b. n. gelijkvormig, uniforme.
Eenvormigheid, vr. gelijkvormigheid, uniformite, f.
Eenvoud 5 o. enkelvoud , (in de fpraakk.)singulier, nombre singulier,,m.

envisagde que d'un-seul cite.

Eenzijdigheid, yr. partijdigheid,partialite,f. De
eenzijdigheden zijn zeer nadeelig voor het
algemeen welzijn , les partialites nuisent beaucoup au bien public.

Eenzijdiglijk, zie Eenzijdig, bijw.
Eenzinnig, zie Eigenzinnig.
Eenzinnigheid, zie Eigenzinnigheid.
Eenzinniglijk , zie Eigenzinniglijk.
Eer, bijw. plutdt, de meilleure heart. Ik wilde — (liever) flerven, dan dit dulden, j'aimerois miens mourir que de le soil)* ,

tit mourir que de le souffilr. Ik zou — dit
Eenvoudig, b. n. (in de fpraakk.) enkel, niet
dan dat verkiezen, je choisirai plutdt
zamengetteld, simple, qui ;Pest point compoque Hij was — dan ik aangekomen,
se, e. Een eenvotidige naam , un nom simple.
tl etoit arrive plutdt que moi. Hoe — hoe
simple
,
qui
est
sans
parure,
— 5 zonder fieraad ,
liever, le plutot possible. — 5 voegw. avant
sans ornement, uni, e. Zsj heeft eenen eenque, avant de, avant que de. Kom bij mij,
voudigen hoed, elle a le cnapeau tout simple.
— gij vertrekt, venez chez moi, avant que
Hij is een — foldaat, it n'est qu'un simple
vous partiez, avant de pat-tit-.
soldat. niet zamengefteld, incomplexe.
Eenvoudige grootheid , (in de rekenk. en alg.) Eer, yr. bewijs van achting, waardoor men
iemand den voorrang toekent, honneur in.
grandeur incomplexe. — interval (tuslchenMen moet aan eenen ieder de — bewijzen,
ruimte, afdaling of opkliraming in de toonen)
die hem toekomt, it fact rendre hoimeur
in de muzijk), intervalle incompose. — (onqui il est, appartient, a qui il est di. Men
d eelbaar) wezen , (in de wijsb.) monade ,
heeft hem buitengewone — bewezen, on
—, ongeveinsd, openhartig, opregt, simple,

lngenu, e, sincere, qui est sans deguisement,
sans malice. Het is de eenvoudigfte (opregtfie) mensch van de wereld, c'est Phomme le
plus ingenu du monde. —, onnoozel, simple,
vice, benasse, niais, e. Een —mensch, un
homme Hij is zoo —, dat een
kind hem kan bedotten, il est si simple qu'un
enkelvoud, sinenfant pent le tromper.
gulier. bijw. simplement, nicement.
Zij is zeer — gekleed, elle est vetue bien
simplement; fig. sans deguisement, ingenudit tout ingenumeat. Itij zegt alles
went.
Eenvoudigheid,vr.simplicite,ingenuite ,f. —,
ongeveinsdheid, gulhartigheid, simplesse ,
candeur, naiveté.

EenvoUdiglijk, zie Eenvoudig, bijw.
Eenwerf, bijw. eenmaal, une fois.
Eenzaam, b. n. van menfchen, gezelfchappen
vermijdende, zich gaarne allecn bevindende ,
solitaire , qui aime a dtre seal, e. Een — leven
leiden, mercer- une vie solitaire, retiree, isolie.
—, van plaatfen, onbezocht , solitaire, ecara, e. Eene zeer eenzame plaats , tin end ioit bien ou fort solitaire. Hij bemint de eenzame plaatfen, it aime les lieux dearth, solitaires. Eene eenzame Itraat (achterftraat),
bijw. solitairement.
une rise ecartee.
Eenzaamheid, yr. solitude, retraite. In de, —
leven , vivre dans la solitude. De bepeinzingen, die hij in of gedurende zijde gemaakt heeft, les meditations veil a faites

a fait des honneurs extraordinaires , de grands
honneurs. Augustus duldde, dat hem godde.
werd bewezen Auguste souffrit qu'on
lijke
lui reedit les honneurs divins. bij wijze

van beleefdheid, als: Doe (geef of fchenk)
mij de — (zoo veel als, geef mij het bewij5
van achting), mij te antwoorden, te bezoeken , faites-moi Phonneur de me repondre, de
does,
venir me voir. Ter — van iemand
faire q. ch. a ou en Phonneur de q. q. Een
beeld ter eere van iemand oprigten, dresser
une statue en Phonneur de q. q. Iemand de
laatfle — (bij de begrafenis) bewijzen, rendre les derniers devoirs, hommages, les lionneurs funebres a q. q. (In den gem. fpreek-

tr. , als:) Eenen maaltijd — aandoen , (bij
eenen maaltijd duchtig eten,) faire honneur
a un repas ; van daar, met betrekking tot
den perfOon, die een bewijs van achting geniet, de voorregten nit die achting ontitaande (en wel bij wijze van beleefdheid gebr.)
als : Toen ik de —' (het voorregt) had, met
den koning to fpreken, lorsque j'eus Phonneut. (l'avaatage) de parler au rot. Ik heb
de —, uw gehoorzame dienaar te zijn, j'ai
Phonneur d'être votre ties-humble serviteur.

Ik reken het mij tot g ene

u te dienen ,

je Hens a Phonneur, je me fais un honneur,
de vous servir. —, in het algemeen , als : Hij
zal daar — mede inleggen, cola lui ferahonnear. Iemands — aantasten, attaquer Phonveur de q. q. iemand in zijde — heritellen
faiT4
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reparation d'honneur. Zijne hangt
feraire
van af, it , y va de son honneur; son lion-

triom ha.r.

Eerder eid , yr. vroegerheid, anteriorite.'
Eerder,, bijw. plutdt , anterieurement, zie Eer,
bijw.
Eerdicht , zie Lofdicht.
Eerdief, zie Eerroover.
Eerdienst, y r. .goddelijke eebewijzing , kerkelijke dienst, culte, m. aan houten afgoden , xylolatrie.
aanfpraak ge yen op algemeene achting , deugd,
braafheid, als : Hij is een man van —, c'est Eereboog, zie Eerboog.
stn homme d'honneur. Hij is kiesch op het Eerekrans,
couronne, guirlands honorifique, triomphale, f:
punt van —, it est delicat sur ce qui regards
l'honneur, stir le point a'honneur; fpr. w. Eeren, b. w. (ik eerde , heb gaerd) achting
of eer bewijzen, eerbiedigen , honorer_, reEere wien eere toekomt , (fans.) u toes seiviver,,renare honneur , vinerer,, respecter.
'eneurs toils honneurs. Dat is alle — waardig ,
cela
est
acceptaMen moet zijne ouders en meesters
kan
men
niet
weigeren
,)
(
respecter, vinerer ses parents
ble; cela n'est pas tie refus. bij wijze van
fetactseshonorer,
matres ; fpr. w. Waal' men made ververzekering, als : Op mien woord van --, ik
keert , worth men mede gaerd, dis-moi qui
zal het doer, parole d'izonneur, sur sins .paneur y est interesse, y est engage. Hij is er
met — afgekomen , sl en est sorti avec honneur, a son honneur; it s'en est tire avec
honneur. Iemands goed in eere houden,
ban manager ou conserver q. ch., en avoir
grand soin ; van hier: de hoedanigheden , die

role d'honneur, foi d'homme d'honneur, le le

to hantes, je to dirai qui to es.

Eerepost , m. honneur, poste d'honneur.
Eereprijs , m. (in de kruidk.) veronique; famelle , velvote, elantine, f:
als Eenen wisfelbrief — aandoen , (denzelprigs van
eer , prix d'honneur , on. Den — behalen,
yen honoreren ,) faire honneur a sine lettre

sauf votre henerai. Behoudens uwe
fneur.
Uit par honneur.—, (bij koopi.)
p
de change (l'honorer dupayement , laayer).

flied
dapperheid (bij krijgsl.), als :
op het bed van — (op het flagyeld), it est
snort sur le lit , le champ d'honneur. Hij heeft
geene — in het lijf, ii n'a ni cocas- in lionneer. —, (van vrouwen), vrouwelijke onfchuld , kuischheid, als : Eene vrouw zonder —, one femme sans honneur. Aan een
meisje hare — benemen , dishonorer line
Jul ravir l'honneur. Zij heeft hare — verloren , elle a forfait son honneur; fam.
roem ,
a fait faux bord a son honneur.
gloss e. Eire zip God, gloire (snit) a Dieu.
emploi hoEerambt , o. eerepost , dignite ,
storable, tn. charge honorable ,
poste d'honneur, m.

honneur,

remporter le prix.

Eereregten , o. meerv. droits honorifiques,m. pl.
Eerefchot , o. salve, f. salsa , on. Van een
fchip met een begroet warden, recevoir
le saint d'un vaisseau.

Eereteeken , o. marque d'honneur, f honneur,
m. , decoration , f. De eereteekenen werden
door den heraut gedragen , les honneurs feerent portes par le heraut.

Eeretempel, m. pantheon.
Eerewacht , yr. garde d'honneur.
Eerewijn , m. y in d'honneur.
Eergenoot , m. en 1. celui on celle qui partags
les honneurs.

Eergierig, b. n. begeerik naar

ay:We d'honpenetre, e, d'une ambition honnete Oti
lovable, ambitieux, euse.
bijw. zie

Eerbaar,, b. n. onfchuldig, kuisch, honnete,
pudique, chaste. Een — meisje , line file
honnete, De eerbare jozef, le pudiquelOseph. Eergierigheid, yr. begeerte naar lof, avidite
des honneurs, ambition honnete on louable;
Eerbare fchaamte , pudeur,, —, bijw. zie
zie Eerzucht.
Eerbaarlijk.
Eerbaarheid, vr. braafheid, kuischheid, pu- Eergieriglijk , bijw. ambitieusement.
Eergisteren , bijw. avant-hier.
deur, chastete
'Eerbaarlijk , bijw. pudiquement , clzastement , Eergraf, o. pronkgraf, monument funebre , manhonnetement.

soles, on.

Eerbeeld, o. pronkbeeld, praalgraf, statue Eerkrans , zie Eerekrans.
q., f; , monument, vi. Eerkroon , zie Eerekroon.
erigie en l'honneur de
Eerbewijs , o. eerbewi j zing, yr. honneur, res- Eerlang, bijw. dans pest, bientdt.
suite,
Eerlijk , b. n. beitaanbaar met de openbare achpect, hommage, m. Goddelijk
ting,eerbaar,braaf, deugdzaam, honndte,loyal,e.
Eerbewijzing , yr. zie Eerbewijs.
Een — man, un honnete homme ,(un homme
reverence,
hommage
,
respect
.,
Eerbied,
honnete, is een welgemanierd, fatfoenlijk
aandenken zal in — blijveneration, f.
man.) Eene eerlijke begrafenis , tin enterreven, sa memoire restcra en veneration. De
ment honnete. Uit eerlijke (ter goeder naam
heilige dingen met — behandelen , traiter les
en faam flaande , fatfoenlijke) ouders gefprochoses saintes avec reverence. — inboezeten , ne , e, de parents honnetes ; fpr. w. Een
men , imposer die respect.' Spreek hem met
— man houdt zij n woord, on homme d'honrespect. Met dieIsis
— aan , avec
neut. n'a que sa parole. Een eerlijke naam is
pen — 1 avec sin profond respect. — verwekmeer waard dan good, la bonne renommee,
kend 9 zmposant, e.
la reputation vaut mieux que ceinture doree.
Eerbiedenis , y r. (in den briefflij1), eerbiedige
—
Mijne
—
aan
diitirt het langst , la probite est la meilrespects
,
on.
pl.
groet ,
leure politique. — maken , retablirPhonneur.
beer , uwen broeder, ones respects a monsieur
Eenen foldaat — maken , faire passer un solvotre frere.
dat sous le drapeau ; fam. Hij heeft een —
Eerbiedig, b. n. respectueux,euse.—, bijw. zie
inkomen , it a de . quoi vivre honnetement.
Eerbiediglijk.
Eerbiedigen, b. w. (ik eerbiedigde , heb geHij ziet er — nit , it tient son lien. —,
regtfchapen , vroom, probe.
aerbied-igd), eer bewijzen , vereeren, respecbijw. honnetement, honorablement , loyalement , de bon, venerer,, zie Eeren.
,
ter,,,honorer
ne foi , avec probite.
Eerbiedigheid, yr. zie Eerbied.
Eerbiediglijk, bijw. respectueusement, avec res- Eerlijkheid, yr. braafheid, honnetete, probite,
loyaute. Aan de pligten der — getrouw zijn,
pect, reverencieusement.
titre fidele aux devoirs de la probite.
Eerbiedshalve , bijw. avec , par , respect.
Eerboog, m. tegeboog, arc tie triomphe, arc Eerloon , m. en o. honoraires, m. p1.

Eer-

E
Eerlobs , b. n. van eer (openbare achting)
beroofd, infame , sans honneur; fig. venal , e.
Eene eerlooze ziel hebben, avoir fame vitiate.
Een — gedrag, tine conduite infante. Een —
man , an home sans honneur. Er is naar de wet
een — handwerk 9 it n'y a point de profession
infame de droit. Spreek mij niet van hen, het
is een eerlooze, ne me parlez pas de lui ,
c'est un Warne. Zij , die door cie wet voor
worden gehouden, kunnen niet als getuigen toegelaten warden, ceux qui sent reputes infames par ne peuvent étre admis
en temoignage. — verklaren , notes • d'infamie.
bijw. d'une maniere infame , sans honneur.
Eerloosheid , vr. fchanddaad, infamie. Hij vreest
den dood minder dan (oneer ,) it craint
moms la mort que l'infamie,

Eennetaal, o. zie Eerpenning.
Eernaam, in. eertitel, nom de qualite, titre
d'honneur , ou hossoraire.

Eerpenning, m. gedenkpenning, medaille frap=
pee en Phonneur on pour recompense de q. q., f.
Die eenen — behaald heeft * emmedailló.

Eerpoort, yr. zie Eereboog.
Eerpost, m. poste d'honneur, zie Eerambt.
Eerrooffler, yr. cello qui diffame , diffamatrice.
lasteraarfler, calomniatrice.
Eerroovend, b. n. onteerend, diffamant, e.—,
(bij gefchrift) diffilmatoire. Een — (onteerend) finaadfchrift , sin libelle diffamatoire.
Ethoover, m. diffamateur, lasteraar,
kwaadfpreker, calomniateur, medisant.
Eerrooving, yr. di amation.
laster, ea-
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votre travail ? — lang daarna, longtemps aprh•
Eerstdaags, bijw. au premier four, un de ,ces
premiers fours.

Eerfte, zie Eerst, b. n.
Eerflelijk, bijw. ecrst, premierement, en premier lies,.

Eerfteling, m. eerfle vrucht, premier fruit.
Eerflelingen , meerv. premices, p 1 . Abel offerde aan God de eerftelingen zijner kudde ,
Abel offrit a Diets les premices de ses trotspeaux ; fig. Ik wijd u de eerftelingen van mijne oefeningen, je vous consacre les premices
de Ines etudes.
Eerstgeboorte, b. n. primogeniture, ainesse.

Regt van —, zie Eerstgeboorteregt.
Eerstgeboorteregt, o. droit d'ainesse, tn., primogeniture, f. majorat, m.

Eerstgeboren, b. n. premier-ne , premiere-nee,
aine e.

Eerstgeborene, in. en yr. aind , premier-ne,
ns. premiere-nee, ainee, f.

Eerstkomend, b. n. prochain , e, premier , ere,
qui vient. De eerstkomende week, la semaine qui vient , la semaine prochaine.

Eertijds, bijw. voorheen, autrefois , jadis,anciennement, ci-devant.

Eertitel, zie Eernaam.
Eertrap , m. grade , degre d'honneur. Van den
eenen — tot den anderen opklimmen, monter, s'elever d'un degre d'honneur, de gloire,
d'un grade a Pautre. Hoogile faite des
honneurs.

Eervergeten 9 b. li. die zijne eer vergeet, zonlomnie, medisance.
der eer, sans honneur. — eerloos, fchaamEerfchot, zie Eerefchot.
teloos, onbefchaamd, dehonte ,e, devergonde, e.
Eershalve, bijw. par honneur. Iemand — nit- Eervol, b. n. sect eer vergezeld, honorable.
geleide doen, accompagner q. q. par honneur.
bijw. honorablement.
Eerst , b. n. premier, ere. De eerfle mensch , le Eerwaard., b. n. Ctitel van eenen geestelijke,)
premier h0772MC. Het eerfte, dat ons te doen
reverend, e. Eerwaarde varier, pater, reverend
ftaat, la premiere chose que nous avons a faire.
pere. De eerwaarde moedcr abdis , /a reverende
De eerfte gedachten zijn niet altoos de beste,
mere abbesse. De allerhoogeerwaardigfte , reles premieres pensees ne soot pas toujours les
verendissimc, De bisfchcppen hebben den
me:Hew-es. —; oorfpronkelijk, primittr, ive,
titel van hoogeerwaard, les eviques ont le
primordial, e. De eerfte kerk, Peghse prititre de reverendissime.
mitive, on la primitive. Ten eerfte, pre- ,Eerwaardig, b. n. waardig om geeerd te worden, respectueux , se, respectable , veneramierement, en premier lieu; fig. aanftonds,
d'abord , tout a Pheure, sur-le-champ, incessamment ; ook: immediatement; fig. ,Hij wil
gaarne overal de eerfte zijn, it aime a primer. Eerfte wacht , (fcheepsw.) premier quart
de 8 it minuit. Eerfte officier o_Xcier chargé
des details. Vrouw,, • die voor den eerften keer
in het kraambed komt, femme prinsipare. —,
bijw. eerflelijk , premierement, en premier
lien. —zal ik u zeggen, premierement je vous
dirai ; fpr.w. Die — komt , maalt
les premiers venus sont les premiers servis. aanvankelijk , in het begin, d'abord. — was het
mijn oogmerk niet, te komen, d'abord, au
commencement it n'etoit pas mon intention de
venir.
niet eer, niet vroeger dan, pas
plutdt, pas avant, ne...que. Hij heeftbegonnen, hij begint
ne fait que commencer. Morgen
,zal hij komen, it ne
viendra pas avant demain. Nu — merk ik,

ble, honorable digne de respect, d'être honor,, e.
bijw. zie Eerwaardiglijk.
Eerwaardigheid, yr. titel van gecstelijken,
reverence. —, waardigheid,
f.
Eerwaardiglijk, bijw. eerbiediglijk, respectueusement , avec reverence.

Eerzaam, b. n. deugdzaam, honnétA, honorable. Eene eerzame jonge dochter, une
honnete. Aan den zeer eerzamen burger N.N.
asi

tres-honorable bourgeois, citoyen ,

N.

Eerzucht, vr. ambition f. desir immoderd
d'honneur, de gloire, d'elevation, de distinction. Hij offert alles op aan zijne onmatige
, it sacrifie tout a son ambition demesuree.

Eerzuchtig, b. n. eerie onmatige begeerte hebbeside naar aanzien, rang, ambitieux, se.
Eerzuchtiglijk, bijw. ambitieusement.
Eerzuil, vr. gedenkzuil, c9lonne erigee ,f. on
monument ,love en Phonneur de q. q., m. — 7
pronknaald, obelisque, m., pyramide.
Eest, droogplaats voor het graan, den tabak , enz. , touraille , f. four a seeker la driche7

nu merk ik
waarop het zal uitdraaijen,
a present seulement je m'appercois oh cola
tend, oh Pon en vent. Dat zal aanflaande
jaar kunnen gefchieden, cela ne pourra avoir
ou le grain, le tabac , etc., m.
lien que Pannee prochaine. Zoo even hebben Eesten, b. w. (ik eestte , bob geeest), seeher
wij hem — verlaten, nous ne faisons que le
a la touraille, au four.
quitter. —, flechts , niet meer dan , ne...que. Eetbaar,9 b. n. mangeable , manducable , que P or;
Mijne zuster is — veertien jaar oud, ma
pent manger, qui est bona manger, contests-.
soeur n'a quo quatorze ans. Het is — zeven
Dit vleesch is niet meer cette v andeour, blijf nog wat, it &est vie Sept heures ,
n' est plus mangeable. Eetbare waren , zierestez encore un pets. Zijt gij — zoo ver met
Eetwareu.
uw werk gekomen I vous n'en cites que la de
T5
Eet--
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Eetbaarheid yr. qualite d'une chose qui la rend
bonne a manger.
(voor dieren) , creche, f.
Eetbak ,
Eetgroen, zie Etgroen.'
Eethuis , o. zie Ordinaris.
Eetkamer, yr. zie Eetzaal.
cuiller de table, f:
Eetlepel ,
graaghcid , appetit, in. envie tie
Eetlust ,
manger, f. Slectite —, dysorexie, f.
Eetmaal , o. (op fchepen) ration de vivres,
zie Etinaal.
Eetmaat, yr. ( in de geneesk.) eetregel , maathouding in het eten en drinken , diete, fi regime de vivre, m.
Eetregt1 zie Eetmaat.
Eetplaats , zie Ectzaal.
mangeuse ,
Eetiter,,
Eettafel, yr. table a manger.
meerv. comestibles , m. pl. denyr.
,
Eetiyaren
rees ,provisions de bouche,
—, 'evensf. pl. vivres , 7B. pl.
middelen
salle
a
manger.—,
in
,
Eetzaal , vr. eetkamer,
— der oude Roeen klooster,, refectoire,
meinen , tricline 5 waar de H. J. met zijne jongeren het h. avondmaal gehouden heeft,
cella& , m. Eetkamer der dienstboden , office, f.
Eeuw,, y r. tijd van honclerd jaren ,
Wij zijn in de negentiende — der christelJjke
tijdrekening , nous sommes dans le r dix-neuvieme sleek de Pere chritienne. ook eenige tijd , beroemd -door de regering van een
groot vorst , door de bedrij yen of werken
van een uitilekend man, of door eenige andere merkwaardige omitandigheid ,
age, m. De — van Augustus, van Hendrik
IV. , van Homcrus enz. , le siecle &Auguste,
d'Henri quatre, d'Homere , etc. De ichoone eeuwen van Giiekenland , van Rome , les
beaux siecles de la Greco, tie R. ,me. een
van die vier groote tijdvakken , waarin de
dichters de wereldfche afwisfelingen verdeeld
hebben , siecle,dge,m. De gouden —, le siecle 5 l'dge &or.
Eeuwfeest , o. honderdjarige feestdag , fête seculaire , fête que Pon celebre tons leocent ans,f.
Eeuwig , n. dat begin noch einde heeft,
eternel, le, qui n'a ni commencement ni fin.
God alleen is 5 Dieu seal est eternel. —,
zonder einde, eternel, le. De eeuwige gelukzaligheid , la beatitude, felicite eternelle;
fig. voor eenen eindigen , doch onbepaalden ,
zeer langen tijd , of waarvan men het einde
niet weet , als : Een eeuwige oorlog, sane
guerre eternelle. — 5 voor den tijd van 's menfchen leven , gedurig , perpetuel , le. Eene
eeuwige ballingfchap , un bannissement perpetite/. Tot eene eeuwige gevangenis veroordeeld zijn, titre condamne a ,une prison
perpituelle. Zich eenen eeuwigen (onfterfelijken) naam maken , s'acquerir une gloire
bijw. eternellement, perpetuelimmortelle.
lement, continuellement, fort longtemps.Vaar
wel , adieu pour toujours. Voor — affcheid
van elkander nemen, se dire adieu,pour toujours.
Eeuwigdurend , b. n. d'eternelle —, beitendig , altijddurend, duurzaam , stable ,perpetuel, le, permanent, e. Niets is — in deze wereld , rien n'est stable en ce monde.
Van — tot —,
Eeuwigheid , yr. eternite ,
aux siecles des sleeks. Dat zal in — niet
gefchieden , cela ne se fern jamais.
Eeuwiglijk zie Eeuwig, bijw.
Eeuwfpel , o. feu seculaire, m.
Eeuwzang , in. chant ou poems fait a l'occasion
du commencement d'unsiecle, chant seculaire.
Effect, o. (ond. w.) effet, m.
aktie , meest, meerv. goederen , landsobligaal

EFF
tien , actions , f pl. Koopman of inakelaar
in effecten , agioteur. Handel in effecten ,
agio, agiotage, m.
Effectenhandel , m. agio, agiotage.
Effen , b. n. gelijk , glad , niet hobbelig,, dgal,
e, uni, e, aplanz , e ,ras ,e , lisse, plain ,e.
Een
weg , un cheininegal , uni.
linnen,
du Hoge
Eene effene itof(zonder ruigte van wol), etoffe rase; (zonder fieraa.1,
bloemen , good, enz.) itoffe unie. Een -bleed, (zonder fieraad ,) un habit uni.
maken , zie Effenen ; fig. Op effenen bodein
zijn , (van wederzij den elkander niets fchuldig
zip,) titre quitte a quitte; n'avoi% point de
dettes ; etre ass niveau de ses affaires. uitgeftreken , deftig van gelaat , als : Zie eens die
effene- tronie , voyez on pen cette mine froide ,
cet air sdrieux et tranquille; fpr. w. Effene
rekening maakt de beste vriendfchap ,les bons
comptes footles bon amis. —, bijw. zie Even,
Effenen , b. w. (ik effende, heb geeffend ) , effen
of glad maken, aplanir, rendre uni, e, egaliser,
niveler,, polir. Deze laan is ongelijk, men moet
dezelve —, (gelijk maken 5 ) cette allie est
inegale , it faut la niveler ; fig. Eene rekening
, (vereffenen ,) liquider,, solder tin compte.
Effenheid , yr. egalite , zie Gelijkheid.
Effening , yr. gelijkmaking , effenmaking , nivellement, aplantssement, —, vereffening
(van rekening) , liquidation. —, beflisfing ,
action de terminer un differend, decision.
Effens , zie Teffens.
Effentjes , zie Eventjes.
Ega, Egade zie Ga , Gade.
Egaal , b. n. zie Effen, 'Gelijk.
Egaliferen , b. w. (ik egalifeerde , heb geegalifeerd ) , gelijk maken , vereffenen , egaliser.
Egdis , zie Haagdis.
(zie Zeeegel.
Egel,
foort van ftekel yarken , herisson.
Egelantier ,
( in de kr. k.) wilde rozelaar,,
eglantier, rosier sauvage, m. egalancee,
Egelantierbezie, yr. zie Egelantierknop.
Egelantierbloem , yr. wilde roos , flour de Peglantier,, eglantine.
Egelantierboom , zie Egelantier.
Egelantierknop
bouts;; &eglantine. —,
egelantierbezie, gratte-cu.
Egge , y r. zeker landbouwers werktuig. , horse.
—, kant, zie Zelfegge. —, in fommige fireken , fcherp van een mes , enz. , tranchant, m.
Eggen , b. w. (ik egde , heb geegd), herser ;
fpr. w. (in den gem. fpr. tr.) Men kan met
hem — noch ploegen , on ne pent rien faire
de
o. hersage, hersement, m.
Egger ,
herseur.
Eggerig , b. n. wrang , zuur,, fcherp , ;acre,
azgre, sur, e, acerbe. (aigreur.
Eggerigheid , yr. zuurheid , wrangheid , acrete,
Eggig , b. n. van de tanden , door wrangheid
stomp geworden , agace , e. — maken , aga- eer. Het onrijpe druivenfap maakt de tanden
—, le verjus agace les dents.
(went, m.
Eggigheid , yr. itompheid (der tanden), agacer
Egging , yr. action de herser, fihersement,
Egoist, in. (ond. w.) eigenbelangzoeker, egoiste.
Egfmid 5 in. fmid , die grof ijzer maakt , taillandier. Het werle of de kunst van zulk eenen
taillanderie, f.
Eheman,m. (bij fommige regtsgel.,) mari,epoux.
meerv. (bij fommige regtsgel.)
Ehelieden ,
le maxi et la femme, epoux, m. pl.
Ehe yrouw,, yr. (bij fommige regtsgel. ,)femme,
spouse.
Ei, tusfchenw, he! ha! de grace! Ei lieve ! de
grace, je VOUS pile!
Ei, o. oeuf, m. De eijeren der ftruisvogels , flangen , fchildpadden , mieren , les oeufs des autruches

EIJ
ehes, des serpents, des tortues , des fourmis.
Eijeren leggen , pondre des oeufs. Een

hoer of hen op de — zetten (om te broeden) ,
nsettre une poule a couver.
Een vuil
ura oeuf couvi. Eijeren nit den dop.of weeke
eijeren eten, manger des oeufs a la coque,
des oeufs mollets. Bruin in de boter gebakken, of gefnerkte eijeren, des oeufs pockes.
Verbroeide eijeren, des oeufs brouilles. Geroerde eijeren om in de pan te bakken-, z'oetifi
frits. Een bard —, us, oeuf &sr. Eijeren
met mostt!rdfaus (kamperiteur) eten, manges des oeufs 4 la moutarde, a la sauce; fig.
IIij gaat als op eijeren, (hij gedraagt zich
met de niterite omzigtigheid, zeer langzaam ,) it marche sus- des oeuf3; it marche
fort lentement et avec precaution; fig. of fpr.
w. Hij fiaat er naar, als de blinde naar het
(hij denkt het te gisfen , maar is het fpoor
bijiter hij heeft de klok hooren luiden,
maar weet niet waar de klepel hangt,) it de-
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gefchreven , it Pa ecrit de sa propre main.
Ik heb het hem in zijne eigene harden gegeven, je lc lui ai donne en propre main. Zijne
eigene vrienden waren tegen hem, ses propies antis itoient contre lui. Mijn — broeder, mon propre frere. zelfde, propre,
mime. Ik verhaal u de eigene woorden,
waarvan hij zich heeft bediend, je vous rapporte les propres paroles dont it s'est servo.

natuurlijk, en als eene onderfcheidende
hoedanigheid tot iets behoorende, eigendomte vliegen,
melijk , als : Het is den vogels
voles,. Nac'est le propre des oiseaux
le propre sits singe est
booden is den aap
de contrefaire. De zucht., om zich zelven te
behouden, is aan elk dier it est nature/ a tout animal de vouloir se conserver.

Iii zijnen eigenen en afzonderlijken naam
voor iets verantwooydelijk zijn, etre responsable d'oone chose en son propre et prive nom.
—, door gewoonte als natuurlijk

den , als: Hij is bier reeds — (te huis),
est dela habitue, accoutume , ici; van daar:
zich — (d. gemeenzaam) maken, se familiariser (avec) une chose. Zich eene vreemde
taal — maken, (die als zijne moedertaal
fpreken ,) se familiarises . (avec) une langue
etrangere. Zich eenen fchrijver — maken,
zoo vol ondeugd, als een — vol zuivel,
est fort mechant ; it est fourre de malice.
( lien verflaan,) se familiarises- (avec) tin
auteur. bljzonder, particulier, e. Dit
Hij kreeg de kip met het —, (eene vrouw
is dat land —, cela est particulier ei ce paysen een kind ,) of ent la vache et le vents.
la. Dat is hem —, cela lui est particulier.
Voor eenen appel of een
zie Appel.
Eigenaar, proprietaire.—,bezitter, possesseur.
jaune_d'un oeuf, zie Dojer.
Eijerdojer,
Eigenaard, in. natuur, wezen , essence, f.
Eij erfaus.
Eijerdoop,
eijerfchaal, coque f Gebrokene Eigenaardig, b. n. pasfend, natuurlijk, overEijerdop,
eenkomstig , qui est propre ei q. ch. Hij gaf
coquille
d'oeuf,
—,
ons eene eigenaardige befchrijving van dies,
Eijerdopje , o. verkl. w. zie Eijerdop. eijertoefland, it nous a depeint cette situation
khaaltje , waarin men gekookte eijeren op de
dans ses veritables couleurs. Eigenaardige
coquetier,
m.
tafel zet,
fpreekwijze eener taal, (d. bijzondere
Eijerkanaal, o; oviduc,
fpreekwijze eener taal tegen den rcgel,)
Eijerkoek, in. gateau aux oeufs et au beurre.
idiotisme, no. als: noon amie, son epee ,is een
poffertje, beignet aux oeufs, poupelin;
idiotisme, omdat dit, volgens den regel, vr.
zie Eijerftruif.
zijnde , ma amie, sa epee, zijn moest.
coquetier.
Eijerkooper,
ongekunsteld, natnurlijk, naïf, ive.
Eijerkrans, zie Eijeritok.
bij zonder , part/collier,,ere.—, bijw. particuEijerleggend, b. n. ovipare. De vogels zijn
lierement. —, naivement,d'une maniere propre.
eijerleggende'dieren, les oiseaux sont ovipares
Eijerlegfter,, eene ben die eijer legt , pondense. Eigenaardigheid, yr. qualite propre a q. ch. ou
q. q.
natuurlijkheid, naiveté. —, pareivormig
fieraad
(in
de
bouwk.)
yr.
Eijerlijst,
vine sans fondement, sans reflexion; tl ne
sait pas toutes les foires de champagne. Het
— wil wij7er zijn dan de hen, c'est gros Jean
qui vent remonter a son cure. Zij gelijken
elkander als het eene — het andere, ils se
ressemblent comme deux gouttes d'eau. Hij is

eve, echine,

godron, m.

Eijerpruim, yr. espece de prune.
Eijerfaus, vr. sauce aux oeufs.
Eijerfchaal, vr. zie Eijerdop.
ovaire.
Eijer q ok ,
Eijerflruif, vr. omelette.
Ei i ervrouw, yr. femme aux oettfc.
Eigen , b. n. uitfluitend toebehoorende , propre.
Hij had het huis gehuurd , nu is het zijn ,
avoit cette maison el Toyer, it Pa maintenant
en propre. Een — huis hebben, avoir,,posseder tine maison en propre. Hij heeft er zijn
— goed bij ingebrokt, son propre bien y 'est
demeure. Een vrij en — goed, (tegenft.
van leengoed,) nn bien owe terre;
fpr. w. — haard is good waard, it n'y a riots
te gore d'avoir tan cliez-soi; fig. Zijn heer
en meester zijn, etre a soi , independent ,e ,
ne dependre de personne. — lof, louange qu'on
se donne a soi- mdme; fpr. w. — lof ftinkt,

zie Eigenlof. Op zijne eigene wieken drij-

ticularite.

Eigenaardiglijk , zie Eigenaardig, bijw.
Eigenaarster, Eigenares, yr. propridtaire.
Eigenbaat, zie Eigenbelang.
Eigenbatig, b. n. baatzuchtig, interesse , e,
personnel

Eigenbatig gezegde, gezegde door eigenbelang
ingegeven, egologie,
Eigenbehagelijk, b. n. qui plait a soi - mime,
qui se complait en soi - mdme.

Eigenbelang, o, eigenbaat, de zucht om eigen
voordeel te bejagen, ook ten koste van anderen , habit, personnel, egoisme, no. De
meeste menfchen handelen enkel nit —,
plapart des gens ne se conduisent, ne se gouvernent que par hotel-it. Het — beheerscht
alles, c'est Pinteret qui gouverne tout.
Eigenbelangzoeker,
ego/ste.
Eigendom,
bezitting, propriete , possession,
bien
propre.
Van
een
— afftand doen , se
.
f
desapproprier de q. ch.

yen, faire ses affaires sans aucone assistance, Eigendommelijk , b. n. als eene onderfcheidende
hoedanighe fl tot iets behoorende , specifique,
sans secours de personne. (AANM. met een
propre. Eigendommelijke (foortelijke) zwaarbezitteliik voorw. gebruikt, is EIGEN natuurte van het good, pesanteur specifique de Por.
lijker wijze eene overtolligheid; doch eene
zeer gebruikelijke , als :) Ik heb het met mijne
eigene oogen gezien , je Pai vu de mes propres
yeux. Hij hceft het met zijne eigene hand

Het eigendommelijke zijner fchrijfwijze, la
propriete on le caracteristique do son style.
bijw. en propre.

Ei-
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EIG
Eigendommelijkheid, vr. propriet4
Eig-endunkelijk b. n. willekeurig, arbitraire,
scion ses propres caprices. —, verwaand , presomptueux , se. —, bijw. arbitrairement , presomptueusement.
(zie ToeCigenen.
Eigenen, b. w. (ik eigende, heb geeigend),
E:generfde, Eigengeerfde, zie Ingeerfde.
Eigengereed b. n. '(zameng. van eigen en van
het verl. deelw. van reeden ,) als: —
de la toile de menage, ; fig. fam. grossier, ere.
Eigenhandig. , b. n. en bijw, de main propre,
autographs., Hij heeft hem eenen eigenhandigen brief gefchreven 9 il lui a icrit tie main
propre, de sa propre main. Lets
°vergeremeare q. ch. -en mains propres, en
personae. Naar eigenhandige aanteekeningen
van den fchrijver, d'apres des notes autographes de Panteur. Een — testament, un testament olographe.
Eigening , zie Toeeigening.
Eigenliefde, in. amour propre, egasme.
Eigenlijdend , b. n. dat alleen en op zich zelve
lijdt. idiopathique.
Eigenlijk , b. n. in tegenoverfl. van oneigenlijk,
overdragtelijk, propre. Dat woord beteekent
in den eigenlijken zin , ce mot dans sa propre
signification, dans le seas propre, vent dire.
bijw. proprement, specifiquement. Het
genoemde Griekenland, la Grece proprement dite. Om — to fpreken, aproprement dire.
louange de soi - mime; fpreekw.
Eigenlof,
fiinkt, it est malseant de se loner soi-mdme;
(gemeen,) qui se lone s'emboue.
Eigenmagtig, b. n. willekeurig, arbitraire,
absolu, e.
bijw. arbitrairement.
Eigennaam, m. (in de fpraakk.) tegenft. van
gemeenen naam, nom propre.
Eigenfchap,
propriete , qualite , vertu particuliere. Dit is eene
Welke alle dieren gemcen hebben, c'est une proprietd commune a
tolls les animaux. Goddelijke
attribut
divin, perfection —, betamelijkheia,
als : dat heeft Beene —, (dat past niet ,) cela
ne convient pas.
Eigenste b. n. le, la mime.
Eigenwijs b. n. verwaand, qui s'en rapporte
son propre jugement, qui a trop bonne opinion
de soi-mime, suffisant, e, pedant, presomptueux, se. Zijn broeder is een mensch,
son frere est un pedant, un homme vain; it
abonde en son sens. (vanite , prisomption.
Eigenwijsheid, yr. verwaandheid, suffisance,
Eigenwillig, b. n. qui se fait de propre volonte , de propre mouvement, volontaire. —,
bijw. de son propre mouvement.
propre
Eigenwilligheid, yr. propre volonte,
mouvement, m.
Eigenzinnig, b. n. hoofdig, halsflarrig, capricieux , se, tits', e, viniatre, entda , e,
obstine, e, bizarre.
Eigenzinnigheid, yr. caprice, entitement, m.
opiniatrete , obstination , bizarrerie.
Eigenzinniglijk , bijw. capricieusement ,
in. chine. (trement.
Eikel, m. gland. — van den beuken boom,
beukeikel, fame fouesne, f. faineau, m. Die
van eikels leeft, glandivore, m.
Eikelbast, m, avelanede
Eikeldop, m, hoedje van eenen eikel, bassinet.
Eikeloogst, m. glandee ,
tijd, binnen welken men eikels
Eikeltiid.,
kan inzamelen, vive -pature, f.
Eikelfpek, o. lard d'un cochon qu'on a mis au
gland, m.
Eikelvarken, o. coclzon engraissd de glands ,m.
Siken, 'b. n. de chine.
Eikenbast, yr. dcorce de chine. Gemalen

EIK
(run ,) tan, m. tane, f Gele — of fchors
van den Amerikaanfchen eik, quercitron, m .
Eikenblad, o. finale de chine, f.
Eikenboom, zte Eik.
Eikenlyoompje , o. zie Eikentelg.
Eikenbosch , o. cheinaie, f.
Eikcnhout, o. chine; bois de chine, en.
Eikenhouten, b. n. de chine.
Eikenkrans , m. couronne de feuilles de chine,
Eikenmos, o. brion, m.
courondr de feuilles de chine,
Eikenkrans,
couronne civique de chine.
couronne civique de chine, f
Eikenloof, o. feuilles de chene,
pl. , feuillage de chine, m.
Eikenplank,
ais m. placebo de chine. Zware
(plaat,) madder, m.
(chine,
Eikenplant, yr. bijgewas aan eikenboomen, guide
zie
Eikenbast.
Eikenfchors-, yr.
on" tronc de chine.
Eikenftam, m. souche-,
Eikentafel, vr. table de bois de chine.
Eikentak, m. branche de chine,
Eikentelg, m. jonge eikenboom, chineau, chineteau , in.
Eizenvaren, vr. polypode, m. fougere, f.
•Eiker, m. ibort van vaartuig, sorte de vaisseau,
de navire on de barque.
Eilaas ! tusfchenw.
Eikhoren, zie Eekhoren.
Eiland, o. ile, Eilanden boven den wind
Czeew.) Iles du vent. Eilanden onder den
wind, isles dessous le vent. Tusschen de eilanden doorvaren, (eene zeeengte inzeilen,)
embouquer.

insulaire.
Eilander, in. habitant (rune
f ilot ,m.
Eilandje, o. klein eiland, petite
Eilieve, tusschenw. de grace. —, doe het, de
grace faites - le.
Eiloof, o. klimop, lierre, an.
Eind, zie Einde.
Einde, o. fin, esti-1'1111a, f terms, bout, m.
AANMERKING. lin is bijzonder de tegenoverit. van begin, als : Van het begin tot het
—, du commencement jusqu'a la fin. Het —
van het leven , van de wereld, van den dag,
la fin de la vie, du monde, du jour. Alice
in deze wereld neemt een tout Arend fin
dans ce monde. God alleen heeft noch begin
n'y. a qui Dieu qui n'ait ni
noch
commencement nt fin. Een aan lets maken , mettre fin a une chose. Er is geen —
aan, cela ne finit point. Onze voorraad loopt
ten —, notes provision tire 4 sa fin , s'epuise ;
bij overdrijving: Eene redevoering fonder
—, un &scours sans fin ; fpr.w. He s — kroont
good, alles goed, la fin couhet werk,
ronne l'oeuvre. Terme, m. einde, grenspaal.
De ziekte loopt naar haar maladie
touche a son terme. Het — van de zwangerfchap eener vrouw, le terms d'une femme.
Het — der grootheid, le terms de la quantiti. De punt is het eener lijn , le point
est le tonne d'uve ligne. Extremite ziet op
einde, als uiterite befchouwd , het verite van
het midden 'af. De 4vreugde verfpreidde zich
van de hoofdilad tot aan de einden van het
rijk , Palldgresse se repandit de la capitals
j usqu'aux extremitis de Pempire. Bout,
wordt gezegd voor, het eons einde , in tegenoverft. van het andere ; ook uiterfte einde
van fen ligchaam, van eene uitgeflrektheid,
dus het einde van eene zekcre lengte, ais:
De ftad van het eene — tot het andere doorloopen , courir la vine d'un bout a Pautre.
Net de einden tegen elkander, de bout a
Pautre. Het — van eenen flok, van eenen
ruin, enz. le bout d'un baton, d'un jardin.
Het

EIN
Het hooge — der tafel , het lage —, le haut
Bout de la table, le bas bout. Hij woont aan
het andere — der ftad , it loge a l'autre bout
de la lets ten — brengen , venir a bout
de q. ch. —, bij overdrijving als : Hij woont aan
het — van de wereld , (zeer ver van 11 ,: er ,)
it est loge , it demeure, au bout du monde. Laat
ons hem ten — toe hooren , it fauSt Pentendre jusqu'au bout; fpr. w. Het -einde zal
den last dragen , (under in den zak vindt men
de rekening,) au bout de Patine fatale drop;
a la queue gut le venin, ou le venin est a la
queue; fig. Eene zaak bij het regte — vatten , prendre q. ch, par le bout, se bienprendre a sine chose. Bij het verkeerde — vatten,
s'y mal prendre, par le tissu oh it brdle.
, bepaald : van levenseinde. Een ongelukkig — nemen , faire une malheureuse fin. Zij
heeft het op haar — berouwd , elle s'en est
repentie ass moment de sa mort. 5 doeleinde , oogmerk , fin , g but, m. Tot wat —
queue fin avez-vous
hebt gij dit gedaan ?
waarbij men eene ftreng zijde
ait cela?
fbegint
afloop,
op te winden , sentine ,
uitkomst, issue, f. Bij het — van het middagmaal , l'issue du diner. Ten —, voegw.
met oogmerk, opdat, afin que , afin de,
pour que, h l'effet que. Ik zeg to, ten —
gij u daarnaar kunt rigten , je vous le dis , afin
ne vous puissiez vous prendre en consequence.
yfen — ik bekome , wat ik verlang, afin d'obtenir ce que je desire. Tot dat —, a cis
fins , a , pour cet ejfet. Ten — raad zijn
( Diet rneer weten wat te doen) ne savoir quel
moyen prendre, ne savoir oh Bonner la tete.
Eindelijk , b. n. final, e. Eene eindelijke befussing , nice decision finale. bijw. enfin,
h la fin, finalement, bref, en un toot.
la fin it a tout con—heftijalsbknd,
fesse. — (ten fiotte) merk dk nog aan,
finalement ,'observe encore.
Eindeloos , b. n. oneindig, innombrable, infini, c, immense; fig. sans fin. Een eindclooze
twist heerscht in dat huis 5 une dispute sans fin
bijw. infiniment.
regne dens cette maison.
Einden 5 b. n. en o. (ik einde heb en ben geL'ind ,) zie Eindigen.
Eindje o. verk. woord van einct, het uiterfie
fiukje bout, Een — kaars , un bout de
chandelle. Een — touw , no bout de corde;
fig. Wij hebben een
afgelegd
- 5 nous
avons fait 1172 bout de chemin. Zijn — vasthouden, defendre sa cause , soutenir son opinion.
Eindig, b. n. dat een einde heeft , hetzij in
duur of hoedanigheid, fini, c, qui a line fin.
bepaald, borne, e, limite, e, termini,
0.
bijw. d'une maniere fine on borne&
Eindigen , b. w. (ik eindigde, heb geeindid) ,
een makers, ten einde brengen, finer.
Hij heeft zijn opstel geCindigd , tl a tint son
theme. —, voleindigen , uotgaan , achever,
terminer. Zijn leven —, (ten einde brengen ,) terminer sa vie. Eene zaak —, terminer une
w. (met Zijn) een einde nemen, prendre fin, expirer. Op
deze wereld eindigt alles , (neemt alles een
einde ,) tout flout en ce monde. Zijne huur,,
pacht , eindigt met het einde van deze maand,
son bail expire a la fin de ce mois. —, (met
Hebben ,) met het niterile einde ergens tegen flooten 5 op uitloopen , aboutir. Mien
twin eindigt aan den grooten weg, loopt op
den gemeenen weg tit, mon jardin aboutit
au grand chemin. De woorden , die op eene
Itomme e
(uitgaan ,) Les mots qui se
terminent par urn e meet.
Eindigheid, yr. itat de ce qui est borne, m.

SOX
EIN
Eindiging, yr. einde, befluit, flot , fin, conclusion, zie Uitgang. — waarop een werk volbragt is , achevement, in.
Eindletter,, yr. laatlle letter van een woord,
lettre finale, derniere lettre.
Eindlettergreep , yr. derniere syllabe , la finale.
Eene lange
une finale longue.
Eindoogmerk , o. fin, f. bet, in. intention, f.
dessin,
Eindoorzaak , vr. laatfle oorzaak , die oorzaak,
welke men bij opklimming eindelijk ontdekt,
cause finale.
grens, limite, borne, f. EindpaEindpaal ,
len , confins 5
extremites, 11; — van
een regtsgebied , finale,
Eindrijm ,
rime finale, f Opgegevcne eindrijmen , bouts rimes, m. pl.
Eindvonnis, m. sentence definitive,
arrgt
final, in.
.Eirond b. n. langwerpig rond , ovaal , ovale,
(in de ontleedk.) ovalaire. Eene eironde
tafel , une table ovale. Eene eironde figunr,
une figure ovalaire. —, o. ovale, — (in
de kr. k.) obove , e, oboval , e.
Eisch , m. vordering , (bijzonder in regten,)
demande, requisition, — tot herftel van
eer, demande en reparation d'honneur. Tegen iemand eenen — does, intenter une action contre q. q. Zijn is hem ontzcgd ,
Il a ete diboute de sa demande. —, (in de
prakt.) van partijen , het oordcel van den
regter, conclusion, f. De — van den hoofdfchout is, la conclusion du grand-baillif est.
—-geregtelijke vordering, requisitoire.
Die zijnen — verkrijgt , (in regten) impetrant. aanfpraak , pretention, Zijn
— is regtonttig, sa pretention est iegitime,
—, (in den handel ,) prijsbepalint,, ; als :
Wat is uw — voor die fiolle ? combien faites-vous cate etoffe? —, (in het algem.)
vereischte. Naar den — der zaken , der omflandigheden , selon Pexigence drr cas, des a/
aires. Naar —, (zoo als het behoort 5)
fcomme
it faut, d'une maniere silisante.
Eifchen , b. w. (ik eischte, heb geeischt) , vorderen , vereifchen , requerir, exiger, pretendre. Die zaak eischt ewe tegenwoordigheid , retie afraire ,requiert votre presence.
Uwe eer eischt dit , votre honneur exige cela
de vous. Hij eischte de heeft van deze foie
it pritendoit la moitie de cette somme. —,
inzond. in regten , demander. Gehoor —,
demander audience. Hij eischte mededeeling
der flukken it demanda communication des
pieces. De • notaris eischte de minute te teekenen , le notaire interpella de signer la minute. Eifchende (aanvallende) en verweren,
de partij pantie offensive et defensive.
zie Dagvaarden. — bevelen , belasten, zie
deze woorden —, uitdagen , als lemand
voor den degen —, appeler q. q. en duel,
provoquer a un combat h Pelee; envoyer
defi a q. q. — 5 (fcheepsw.) als : Het touw
eischt, le cable est it la demande.
Eifcher, m. celui qui requiert, exige.—, voor
het geregt, demandeur.
Eifcheres, Eifcherfche , yr. voor het geregt,
demanderesse.
Eifching , yr. action de requerir,, zie Eifchen.
Eischfler,, yr. demandeuse. Eifcheres.
Eivormig , b. n. zie Eirond. —, (in de kruidk.)
ore, e, ovoide. Eivormige bladeren , des
feuilles ovees. — fieraad , (in de bouwk. 2)
ove,
Eiwit , o. blanc d'oeuf, alibin.—, het wit van
een ongekookt ei, (bid de boekb.)
Eiwitten , b. w. (ik etwitte, heb geeiwot
glai-
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glairer.

especes.

Eiwitflof, vr. (bij natuurkund.,) aMumine, Elflettergrepig, b. n. vers van elf lettergrepen , hendecasyllabe, ou endicasyllabe.
j: —bevattend, albumineux, euse.
Ekel, afkeer, aversion, I, degoilt. Eenen Elft, yr. zekere naar zalm gelijkende visch,
alose.
— aan iets hebben, avoir unc aversion pour
q. ch. Eenen — aan iets krijgen, prendre q. Elftnet, 0. alosier,, m.
Elfcal, o. onze, n,mbre de onze, m.
ch. en aversion.
Eiger, zie Aalgeer.
Eklips, zie
aakfter, pie, agace , m. Zij klapt Elk, b. n. chaque, tout, e. — jaar, chape
Ekiler,
annee, tons les ans. Elke dag heeft gehoeg
als een —, elle fuse comme nice pie borgne.
aan zijn eigen kw oad, a chaque jour sufi
Sufi
Jong van eenen
plat. Kleine, bonte —,
t
la poise; fpr. w. — het zijne, it fact ienpiegrieche. Wilde —, ecorcheur..
dre a chacun co qui lui est (Id; it font
Ekfteroog, o. likdoorn, cors an pied, agacin.
rendre a Cesar cequi apartient a Cesar. —
Ektleroogfnijder, m. (chirurgien) pedicure.
your zicli en God voor ons alien (elk een
Ekitersnest, 0. nid de pie, m.
zoeke zich zelven, zoo goat er niemand
El, yr. mine, (Nederlandfche,) metre,
verloren) , chacun pour soi , et Dieu pour nous
m. Eene — breed, une acne de large, de
tons ; tortes les choses sont bien reglees , quand
largeur. Bij of met de — meter, mesurer
chacun fait son devoir, les vaclies sant bien
a Patine, auner. Ik weet, wat er de — van
gardees, zie leder.
kost, je sais ce qu'en vaut Patine; fpr. w.:
(Ik heb er tot imjn nadeel de proef van ge- Elkamier, voornaamw. se, Pun Pautre, Pune
Pautre, les uns lee autres{, les unes lee
nomen,) fen al fait experience h mes deautres, mutuellement, reciproquement. Zij
pens ; fpr. w. Hij meet ande'ren naar zijne
kennen its se connoissent Pun l'antre on
(hij oordeelt over anderen naar zich zelles uns les autres, elles se connoissent dune
y en ,) it mesure les autres a son acne,
Pautre ou les unes les autres. Zij (d. i. die
juge d'autrui par soi-mime. Men meet de
twee gelieven) zijn voor — geboren, II;
dengd niet bij de —, on ne mesure pas la
sont nes Pun pour Pautre. Zij beminnen —,
vertu h l'aune.
its
s'aiment mutuellement ou reciproquement,
leerElectriciteit, vr. (ond. w.) electricite, f
its s'entr'aiment. De menfchen moeten —
flelfel der —, electricisme, m.
bijitaan, les ,hommes se doivent secourir muElectriek, b. n. (ond w.) electrique. Electrituellement , doivent s'entre-secourir. — antfeermachine , yr. (ond w.) machine electriwoorden, s'entre-repondre, se repondre Pun
que.
a Pautre.— onderrigten, s'enteavertir. Zij
Electriferen, b. w. (oud w.), (ik electrifeerbewijzen — goede diensten, its se rendent
de , heb geelectrifeerd ,) electriser.
reciproquement de bons offices.
aanklagen
Electrifeerbaar, b. n. electrisable.
of befchuldigen, s'entt'accuser. — helpen,
Electrifering, vr. (ond, w.), electrisation.
kusfen, s'entri-baiser.
s'entr'aider.
Eland, in. zeker wild viervoetig dier, élan.
opvreten, s'entre-manger. — dooriteken ,
Elders, bijw. ergens anders, op eene andere
s'entre-percer. — Chan, s'entre-battre, s'enplaats,
tre-frapper. roepen, s'enteappeler.
Elefant , zie Olifant.
s'entre-noire. — bewonderen,
—nadelor,
Elefantstand, zie Olifantstand.
s'enteadmirer. — beleedigen , s'entre-choElement, (ond, w.) hoofditof, element, ;
quer. — verfcheuren, s'entre-d,fchirer. —
fig. plaats, waar men wel aardt ; als : Indien
verwoesten , of vernielen, s'entre-detruire.
hij niet to Amsterdam is, is hij niet in zijn
— geven, s'entre-donner.
verworgen,
—, quand it n'est pas a Amsterdam,
s'entr'egorger. — vervolgen, s'entre-persen'est pas dans son element. —, ook gewone
flooten,
s'entre-pousser.
cuter. —
volen geliefkoosde bezigheid.; als: De jagt is
gen , s'entre-suivre. met onderfcheidene
zijn — 5 la chasse est son element. —, enkel
voorzetfels, 4s I.) Aan, als Aan — 5 Pun
meerv. Elementen, (in tie bovennatuurk.),
a Pautre, Tune h Pautre, les uns aux auf. elements, atomes , m. pl.
tres, les unes aux autres. , ensemble. Aan
Elf, telw. once. — gulden, onze florins. Zij
binden, tier ou attacher ensemble, joindre.
waren alle — daar, its y etoient. tons les
Aan — brengen , joindre, joindre ensemble,
onze. \Vij waren met bns elven , nous etions
assembler. Aan — doen, fotadre,foindre essemonze. Het is kwartier voor elven it est
bk. Aan flanfen, faufiler, attacher a la
onze heures moms un quart. Omareeks —
hdte; fig. joindre a la hate. Aan — groeinor was hij hier, y ens les onze heures, sur
crottre ensemble. Aan — hangen, (o.
jen,
les onze heures, it etoit ici; fig. Hij moet
w. met Hebben,) titre attache, e, ou lie,
Idles op zijn — en dertigile hebben, it dolt
e, ensemble ; fig. Alles, wat hij zegt, hangs
tout avoir dans le meilleur ordre.
yr.
als droog zand, it n'y a ni rime ni
aan
onze, 111.
raison en tout ce dit; (b: w.) pendre
Elfdaagfche, b. n. de onze fours.
ensemble. Aan — hechten, attacher, joinElfde , b. n. onzieme. Ten —, onziemement.—,
dre on coudre ensemble. Aan — ketenen,
o. onzieme partie, onzieme ,m. AANMER K.
enchainer. !An knoopen, finer ensemDe o in onze en onzieme heeft in het geble, boutonner ensemble. .Aan — lasfchen,
bruik meestal de kracht van eenen medeklinattacher, joindre on coudre ensemble. Aan
ker, zoo dat e en a zelden anders, clan in
— lijmen , colter ensemble. Aan — naaijen,
de omgangstaal daarvoor wordt afgekapt,
coudre ensemble. Aan — rijgen, faufiler,
als : Le ones d'avril.
beitir. Aan — fchakelen, fig. enchainer;
Elfdhalf, telw. dix et demi , e.
tier ou joindre ensemble. Aan — fpijkeren,
Elfhoek, m, elfhoekig, b. n. hendicagone on
joindre avec des clot's, clover ensemble. Aan
endicagone.
— voegen, joindre, conjoindre, assembler,
Elfjarig, b. n. elf jaar oud, de onze ans ,
unir, mettre ensemble; II.) Achter, als:
cige, e, de onze ans. —, elf jaar durende ,
Achter —, Pun apses Pautre, rune apres
de onze ans.
Pautre, lee uns apres les autres, les unes
Elfmaal, bijw. onze fois.
apres les autres; fig. de suite. Hij werkte
Elfderhande, elfderlei , b. n. de onze tortes on
vier
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vier uur achter — it travailloit quatre henres de suite; III.) Bij , als Bij —, ensemble, l'un aupres de Pautre, l'une aupres de
Pautre, les uns aupres des mitres, les unes
aupres des mitres. , Bijblijven , rester ensemble. Bij — does , miler ensemble , entremiler. Bij dragen , porter ou mettre ensemble. Bid — drijven , chaster ensemble. Bij
gooijen , jeter ensemble. Bij groeijen,
eroitre ensemble. Bij — haken , decrocher
ensemble. Bij — haten , amasser , rassemhangen , pendre ensemble. Bij
bler.
houden , tenir ensemble; fig, epargner. Bij
— jagen , chasser ensemble. Bij — komen ,
s'assembler, venir ensemble, se rassembler,
se reunir, se rencontrer. Bij — leggen ,
mettre ensemble. Bij — liggen , itre ensemble, (te bed ,) coacher ensemble. Bij — lokken , appeler ensemble. Bij planten , planter essemble. Bij — rapen , ramasser. Bij —
rekenen , compter ensemble. Bij — roepen ,
appeler ensemble, convoquer. Bij — fchrapen,
gratter ensemble ; fig. fam. amasser. Bij
frnijten, jeter ensemble. Bij — Itaan titre
ensemble , se trouver ensemble. Bij — trekken , (b. w.) tirer ensemble ; (in het krijgsw. )
assembler, rassembler; (o. w. met Zijn) , se
rassembler. Bij — voegen , joindre essemble,
nnir, reunir, combiner, joindre ensemble,
werpen , jeter enmettre ensemble. Bij
zamelen , amasser, rassemsemble. Bij
mettre
ou placer ensemBij
—
zetren
,
bler.
ble. Bij zitten , itre (assis) essemble. Bij
— zijn , itre ensemble, se trouver ensemble.
Bij — zoeken , chercher ensemble; IV.) Boyen , als : Boven —, l'un au-dessus de Pantre , Tune au-dessus de Pautre, les uns
dessus des antres , les owes an-dessus des autres; V.) Buiten , als Zij kunnen niet buiten —, ils ne peuvent pas se passer Pun de
Pautre ou les uns des autres, elles ne penvent de passer l'une de Pautre on les tines
des autres ; VI.) Door , als : Door —, pélemile , confilsement, en desordre. Alles door
— gooijen, mettre tout pile-mile. Alles door
lezen, lire tout sans aucun choix. Door
roeren , miler on brouiller ensemble en le
remnant avec tine cuiller,,etc.; Door —, ( het
eene sneer het andere minder,) Pun portant
Pautre ; VII.) In , als : In —, Pun dans Pautre,
Tune dans Pautre , les uns dans les autres, les
tines dans les autres. In — zetten , assembler.
Weder in — zetten , rassembler; VIII.) Met,
als : Met —, ensemble. Met — overeenflemmen,
s'enteaccorder. Met — twisten , s'entre-queraller; IX.)Na, als : Na — , Pun apres Pautre , l'une apses Pautre, les uns apres les antres , les unes apres les autres, tie suxe. Zij
vertrokken na —, ils partirent Pun apres
Pautre on les uns apres les autres, elles partirent Pune apres l'antre on les tines apres
les autres; X.) Naar, als : Zij vragen niets
naar , fig. ils ne se soucient pas Pun de
Pautre ou les um des autres , elles ne se sondent pas l'une de Pantre on les noses des autres; XI.) Naast , als : Naast —, Pun . a ate
de Pautre, Pane a cote de Pautre, les tins
Cate des mitres, les unes d ate des autres,
ensemble ; XII.) Om, als : Om —, Pun antour de Pautre, Pane antour de Pantre, les
uns aUtour des autres, les tines autour des
mitres ; fig. Zij bekreunen zich niet om —,
ils ne se soucient pas Pun de Pautre on les
tons des autres, elles ne se soucient pas l'une
de Pautre, ou les unes des autres; XIII.)
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tre, ou lei tins pour les autres , elles sons indifferentes Tune pour Pautre , on les unes pour
les autres; XIV.) Onder , als : Onder —,
ensemble. Onder mengen , miler ensemble, entremiler; XV.) Op , als : Op —, Pun
sur Pautre, rune sur Pautre , les uns sur
les autres, les sines stir les autres; fig. Op —
volgen , se suivre, s'entre-suivre ; XVI.)

Over , als : Over , zie Tegenover —. De
armen of beenen over — flaan , croiser les
bras on les jambes ; XVII.) Tegenover , als :
Tegenover —, Pun vis-ei-vis de Pautre , l'une
vis-d-vis de Pautre ,

tons vis-4-vis des an-

tres , les sines vis-d-vis des autres; XVIII. )
Uit , als Uit nemen , deconstruire, desassembler, Uit — leggen , teparer; XIX.)
Van , als : De beenen van — fperren , ecarquiller les jambes ; XX.) Voor, als : Voor
—, Pun pour Pantie, l'une pour Pautre, les
uns pour les autres, les unes pour les autres;

XXI.) Zonder,, als : Zij kunnen niet zonder
— Leven, ils ne peuvent pas vivre Pun sans
Pautre , on les uns sans les autres, elles ne
peuvent pas vivre Tune sans Pautre, on lee
unes sans les autres.

Elle , zie El.
Ellebook , 1T1 condo. Punt van den ancon,
m. Een foot met den — un coup de conde. Op den — liggen , lennen , s'accouder.
Met den — flooten , coudoyer ; fig. Tot de
ellebogen in het geld tasten , avoir beancoup d'argent.
zekere lengtemaat , condee , f

Elleboogbeen , o. (in de ontlk.) cubitus , on.
Elleboogsknokkel , m. (in de ontlk.) olecrane.
Elleboogslengte , yr. confide.
Elleboogsmouw,, yr. manche qui va jusqu'au
coude.

Elleboogspijp , vr, (in de ontlk.) radius ou
rayon , no.

Elleboogfpier,, vr. muscle cubital, acone , no.
Ellemaat , yr. meting met de el, mesure 4
annage no. —, el, atone.
Panne,
Ellende , vr. misere , f malheurs , on. Hij
is van 'longer en — geflorven , it est most
de faim et de misere.

Ellendeling , m. miserable.
Ellendig , b. n. miserable, mallieureux, ease,
infortune , e. Hij leidt een — levee,
traine une vie miserable. Ellendige uitvlugten , excuses miserables.
Hecht, chetif,
ive,. pitoyable , i:ietre; fig. ,Er — uitzien ,
avoir chetive nine, -avoir une mine pietre.
miserabiement malheureUsement,
pietrement.

Ellendigheid , yr. mishre.
Ellendiglijk , zie Ellendig , bijw.
Ellenijker,,
auneur.
Ellewaren , vr. meerv. marchandises qui se vendent d Panne.

Ellewinkel, m. boutique oh Pon vend a Patine, f.

Elpenbeen , o. ivoor, , ivoire. Gebrand
spode on tutie, Die zulks verkoopt ,
rier,

Elpenbeenen , b. n.
Els , m. een boom , acne,
Els , yr. zekere priem ,
Elzen , b. n. d'aune.
Elzenblad , o. terrine d'aune, f
Elzenbonm , zie Els, m.
Elskooper,, Elsmaker,, m. aldnier.
Elsvormig , b. n. aline, e.
Elzenboseh , o. annaie ,
/ois d'asines, tn.
Jong
, aunette ,
Omtrent , als : fig. Zij zijn onverfchillig om- Elzenhout , o. Bois a'aune , tn.
l'au- Elzenfliet, yr. poutre d'aune,
trent
ils sont indifferent: Pnn pour Pau-
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Elzenflaak m. perche (de Bois) d'aune, f.
Elzenitam souche, ou tronc d'aune.
Elzentak , In. branche d'aune,
Emailleren , (ond. w.) zie Brandfchilderen.
Emmer,, m. scan. Een — vol water , Een —
water , un seau d'eau ; fig. Het regent als of
het met emmers van den hemel wordt gegoten , it pleut a seaux. Zeepziedershouten—,
cornude , yr.
emmertje , o. cornudet,
En , voegw. (oudtijds Ende) et. Gij en hij ,
vous el lui. — to water — te land , par eau
et par rater. — zoo verder,, — zoo voort,
( bij verkort) enz. , et le reste, et les anti-es; etc. (d. i. et caetera).
End , Ender, zie Einde. Ende zie En.
Endeldarm , m. •grootfle regte darm , intestin
droit, (in de ontl. k.) rectum, boyau entier,
aarsdarm ,)
Endosferen , b. w. ond. w. (ik endosfeerde
heb gandosfeerd), wisfels overdragen , overteekenen , overfchrijven , (op den rug of de
achterzijde ,) endorser. Ik lieb den wisfel
aan den heer N. geendosfeerd , Pal endorse
la lettre de change a Pordre de monsieur N.
endossant.
Endosfant,
Endosfement , 0. endossement, in.
Eng , b. n. naauw,, etroit, e, etrangle, e,
serre , e. De doorgang is te —, le passage.
est trop etroit. De fchoenen zijn te —, les
soulicrs sont trop etroits. Een enge pas , (in
het krijgsw.) un defile. Een enge kam , an'
peigne a petites dents. Enger maken , etrecir,, retrecit, resserrer. Hoe langer hoe
enger worden , alder en s'etreciss-ant, en se
retrecissant ; fig. De geheele wereld is hem
te — it est a Petroit par-tout. —, bijw.
etroitement.— behuisd zijn , titre loge ,e,
Petroit ,- fort 4 Petroit on etroitement.
Engborstig , b. n. , poitrinaire.— , kortademig,
asthmatique —, van paarden , poussif, ive.
Engborstigheid , yr. asthme , in., oppression de
poitrine, apnee, dyspnee.
Engel, m. ange. des lichts , ange de lti7
miere. De val der engelen , la chute des
anges. De — des verbonds (Christus ) , Pange de Palliance (Jesus-Christ); fig. Hij, zij
il, elle chante commie coo
zingt als
ange. Mijn , (woord van teederheid ,)
mon ange. Aanbidden der engelen , angelite.
Dienst der engelen , angeloldtrie,
bijw. d'une
Engelachtig, b. n. angelique.
maniere angelique, angeliquement.--,
muntend , excellent, e.
Engelenkoor , o. choetir des anges,
Engelenfchaar , yr. armee celeste.
Engelin , vr. van liefkozing , ange,
Engelkoor,, zie Engelenkoor.
Engelfchaar,, zie Engelenfchaar. (terling,m.
Engels , o. (bij de goud- en zilverlineden), esangelique, f.
Engelwortel,
Engelzoet , o. (een kruid ,) polypode, tn. —,
b. n. van een kind , fort sage.
Engen , b. w. (ik engde , heb geengd), naanwer
maken (bij naaifters , enz.) etrecir, retrecir.
Engheid , yr. etat de ce gut est etroit,
Engte, yr. naauwte , le peu d'espace en largeur.
, enge doorgang ter zee of te land , detroit,
m. naauwe doorvaart in eene rivier,, tusfchen droogten i pertnis, in. In de engten tusfchen de gebergten , dans les detroits des montagnes , les gorges.—, enge , naauwe weg , —
defile ,m.— (in de ontlk.) arctitude. — zonder opening , acid, verlegenheid , embarras 5 mauvais pas , tn. In de — zijn titre
dans Pembarras. In de — drijven , embarrasser, pousser a bout. zie Pas , m.
Enkel, m. chey ille du pied, f.

ENT
Enkel, b. n. niet dubbel ,
seal, e. Een
enkele zolen , des souliers a simples semelles.
, zonder wargade , depareille, e. Een
deel van een boekwerk , un volume
aniet zamengefteld ,
reille
ouvrage.
simple. Enkele bloemen , des fleurs simples.
niet meer dan , ne...rien que,
ne...autre chose que. Hij heeft maar eenen
enkelen knecht , it n'a qu'un simple valet.
Hij gaf mij enkel goud , tl ne me donna rien
que de Por; fig. Enkele males,, de fois
autre, de temps en temps. —, bijw. simplement, seulement, uniquement. en
dais , zelden , de temps en temps, rarement.
Hij komt er —, it y va rarement.
Enkelvoud , o. (in de fpraakk.) nombre singelier,, singulier,,
Enkdlyoudig , b. n. (in de fpraakk.) singulier.
Enkelvoudige grootheid , mond/lie, M.
Enklaauw,, zie Enkel.
Ent , vr. tak of fpruit van eenen boom om in
eenen anderen te enten, grefe , (wanneer
zij reeds geent is ,) ente,
Ent , yr. in fommige ftreken , zie Eend.
Enten , b. w. (ik entte, heb geEnt) , grefer,
enter, ecuisonner. Starr op clam —, enter franc
sur franc. Tam op wild — , enter franc sur
sauvage. In de fpleet of kloof —, greffer
ou entei en fente , en pied de chevre. Zonder
fpleet of kloof —, enter en scion. —, o.
grefe, f.
Enter, m. greffeur.
Enterbijl , vr. hackie d'abordage.
Enterdreg , yr. grappin d'abordage, harpeau,
corbeau,
Enteren , b. w. (ik enterde, heb genterd),
aan boord klampen 5 (zeew.) aborder,,aramber, accrochgr (tin vaisseau) par le moyen
des grapins, alder ou grimper 4 Pabordage
grappiner.
Enterij , yr. boomkweekerij , pepiniere.
Entering , yr. (zeew.) abordage d'un vaisseau,
accrochement, tn. aci'ion d'aecrocher ou d'aramber. Een fchip bij — nemen , prendre un
vaisseau a l'abordage.
Enterliiik , o. sabord d'abordage, on.
zie Enterij.
Enthof,
Enting , yr. inenting, het griffelen , entement,
ecusson ,m., emplostration,enture, grefe,f
Entmes , 0. entoir, grefoir, ecussonnoir,
Entrijs , o. zie Ent.
Entwas , 0. empldtre d'ente, f.
Eppe, yr. (zeker kruid) ache.
Equipage , yr. (ond. woord) fcheepsvolk, equipage d'un vaisseau,
Equipagemeester, m. maitre d'equipage , directeur des equipements, chefdes mouvements
d'un port.
Er , bijw. op de plaats , y. Hij is er , it y
est. Ik kogi er van daan , j'en viens ,
viens de M. Ik ga — heen , j'y vais. AANMERK. Hoewel men er gewoonlijk als eene
verkorting van daar aanmerkt „ (vroeger was
men hiervan zoo zeer overtuigd , dat men
feeds 'er fchreef,) meenen wij echter op
goede gronden te mogen {Mien, dat het tot
daar ftaat , als het bep. lidw. (de , het) tot
het aanwijzende voornaamwoord (die , dat,
of ook : doze, dit). —, in plaats van een
perf. voornaamw. , van zaken gebruikt , in
verband met een voorzetf. , als Hebt gij —
van geproefd ? En avez-vous gate? Denkt
gij — aan ? y pensez-vous ? —, in plaats van :
van dezelve, als : gij hebt zoo vele boeken ,
en gij koopt er , nog meer ? vous avez tans
de livres, et vous en achetez davantage?
overtollig , of de plaats van een uitgela-
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aanmisbezitter a fideicommissaire. Zich als
laten zelffland. naamw. bekleedende , als :
geven 5 als optreden , se porter heritier ou
Daar zijn , of: daar is —, (welk laathe
pour heritier. De naaste — van de kroon ,
voor eene fierlijkheid wordt gehouden 0 die
Pheritier presomptif de la couronne. —, (in
meenen, it y a des gens qui croient, ;1 et
de praktijk ,) hoar. Hij is zonder erfgenamen
der personnes qui pensent.
geftorven , it est mort sans hoirs. Die — is,
Erachten , o. (veroud. w.) , nog gebr. in :
zonder gehouden te zijn , om het overfchot
Mijns erachtens , ei mon avis, selon moi,
der
fchulden te betalen , heritier binificiaire.
suavant mon opinion.
Erbarmelijk , b. n. gefchikt , om erbarmen te Erfgenoot , m. en yr. medarfgenaam , coheritier,,'ere.
verwekken 5 deerlijk , beklagelijk , ellendig,
pitoyable, miserable, lamentable, qui est Ergift , zie Erfgaaf.
digne de pitie et de compassion. Hij wag in Ertoed 0. bier hereditaire, m,, biens herites ,
m. pl., heritage, patrimoine, Hij heeft
eenen erbarmelijken toefland, it etait dans
zijn — verkacht , it a vendu son heritage,
vo etat pitoyable. Een — fe-hrijver, un ecrizie Erfdeel. —, (in de prakt.) erfregt „ hevain pitoyable. bijw. pitoyablement miraja , f. —, (in den regts gel. flip) papoaserablement , lamentablement.
ge, m. Erfgoederen en fondfen betreffend ,
Erbarmelijkheid , vr. ellende , misere, f., etat
predial
, e.
pitoyable, en.
Erbarmen (zich) , wederk. w. (ik erbarmde Erfgraf, o. erfelijk graf, tombe hdriditaire ,f.,
tombeau de famille, vs4.
mij, heb mid erbarmd) , medelijden hebben ,
Erfgrond, m. fonds hereditaire, de succession.
avow pitie on compassion, compdtir,,
toyer suf.. ) Hij erbarmde zich zuner moeder, Erfgrondregt, o. droit foncier, tie succession, tn.
:huis, waar een (nboedel wordt verErfhuis ,
it eut pitie de sa mere.
kocht , maison oil se vend le mobilier d'une
Erbarming, vr. medelijden , pitie, compassion.
succession, f. —, het verkoopen zelf, encan,
Erentfeste , b. n. (veroud. w.) grootachtbare ,
heb het op het — gekocht , je Paz
venerable, magnifique.
achete a Pencan. — houden , vendre d PenErf, o. erve 5 eigen grond met zijn toebehooren,
can, au plus ofrant et dernier encherisseur.
territoire , fonds qu'on possede en propre,m.
Men mag niet op zijns buurmans — bouwen, Erfhuisboek, o, inventaire de ce qui se vend a
it n'est pas permis de Mar sur le .fond sue- . Pencan,
la propriéti de son voisin. Ik heb dit huis Erfhuisgeld , o. argent qui provient,d'une v.ente
ptsblique de biens, m.
met zijn gekocht , Pal achete cette maicrieur, ou maitre des vanrfhuismeester ,
son avec toutes ses appartenances et de endances, — 5 erfgoed , heritage, m. zie Erftes _vbliques, huissier priseur.
Erfhuiswijze , bijw. als — verkoopen, vendre
goed , Erfdeel.
*
, van leder,, zie Nerf.
Erfbezit , o. erfelijke bezitting , possession her
a l'encan.
hereditaire.
reditaire, f.
Erftoning ,
Erfbezitter,
Erfkoningrkjk , o, royaume hereditaire, vs.
possesseur hereditaire.
ou terre hereditaire, f.
Erfbezitting, vr. erfenis , heritage, en.
5 Erfland ., o. pays ,
zie Erf.
domaine hereditaire,
Erfcijns , cons, m., rente hereditaire, f.
Erfleen , o. Vrij —, franc alien , m.
Erfdeel, o. erfportie , portion on part d'une Erfleengoed , o. feage, m.
succession , d'un heritage , f. Vaderlijk 5 moe- Erfmaakfter,, yr. testatrice.
derlijk —, patrimoine, m. Zijn vader, zijne Erfmaker,,
testateur.
moeder heeft hem een groot — nagelaten, Erfinaking , yr. legs , waarbij het hoofdgoed met den tijd op eenen anderen komt te
son pre, sa mare lui a laisse un grand patrimoine.
vervallen , fidei-commisgoed , fideicommis.
Erfelijk , b. n, hereditaire, qui vient par droit Erfpacht , vr.
(dat van io tot 99 jaren
kan duren , ) emphyteose, acense
de succession. —, bijw. hereditairement. ,
, bail emphytiotique,
duurzaam , enkel in : fam. Eeuwig en —, a
toute perpetuite.
Erfpachter,, m. emphytiote.
Erfenis , vr. hetgene men van eenen overlede- Erfprins , m. prince hereditaire.
ne erft, heritage,
succession. Eene groo- Erfprinfes , vr, princesse hereditaire,
te
does, verkrijgen , hither une grande Erfregt , o. droit de succession, de naissance,
succession. Eene — van de hand wi:jzen red'heredite, m.
voncer it une succession. Eene bezit Erfrente , yr. route hereditaire, perpituelle.
nemen 2 aanvaarden , recueillir, prendre en Erfrijk , o. empire hereditaire, m.
possesszon, un heritage, une succession, ac- Erffchuld , f. dette hereditaire.
cepter la succession. —, (in de prakt.) hoirie. Erffladhouder,,
stadhouder ou gouverneur hereditaire.
Dat is, hem door — toesevallen , cola lui est
acquis par droit d'hoirie. Op de toekomstige Erffladhouderfchap , o. stadhouderat ou gouver— vooruit geven , donne,- en aVancement d'hoinement hereditaire, va.
rie. Bevoegdheid tot eene
, (in den regt. Erffler, yr. hiritiere.
ilijl), successibilite.
Erftogt, zie Lijftogt.
Erfgaaf, vr. gave bij uiterflen wil , legs testa- Erfvij and , m. doodvijand 5 ennemi mortel ou jure.
mentazre.
Erfv9andin , yr. ennemie jurie ou mortelle.
Erfgeld , o. argent qu'on lathe, acquis par hi- Erfvtj andfchap , o. inimitie mortelle, herediritage
,
taire.
Erfgemaakte , m. legataire.
Erfvolk , o. (in de heilige fchr.) peuple emu,
Erfgenaam , m, en vr. heritier, In. lzeritiere,
peuple juif, m.
f. Zijdelingfche erfgenamen , herttiers voila- Erfvorst , m. prince hereditaire.
teraux , de ligne collaterale. Natuurlijke — Erfvorfiendom , o. erfelijk vorftendom , princizonder uiterflen , ab intestato , heritier
paute hereditaire , f.
du sang, ab intestat. Wettige —, heritier Erfziekte , yr. maladee hereditaire.
— met last van oversifte , — over Erfzonde , yr. (in de godgel.) aangeborene yerde hand , wiens erfgoed na zij nen dood op
dorvenheid , pecki originel,
eenen anderen komt te vervallen , fideicom- Erg, zie Arg.
ErgU
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Ergdenkend, zie Argdenkencl.
Ergclenkendheid zie Argdenkendheid.
Ergeloos , 11. n. sans malice, qui ne soup Tonne
pas de mal.
Ergens , bijw. in eenige onbepaalde plaats , quelque part, en quelque lieu on endroit. Ik heb
hem — gezien , je Pai
quelque part.
Erger,, b. Ia. en bij. w. pine, plus tnechant,‘e,
plus manvais , e,plul mai, pis. — worden ,
maken , empirer. Des te —, taut Zie
Arg.
Ergeren, b. w. (ik ergerde, heb geC.'rgercl),
door ergernis beleedigen , ergernis of aanftoot
geven , scandaliser, donner du scandale ; chagriner, , apiter. vertoornen , indigner.
Zich —, se scandaliser, se chagriner, se depiter,, s'estomaquer. Hij heeft zich geergerd
over hetgeen gij hem gezegd hebt, it s'est
&pia de ce que vous lui avez dit.
Ergering, yr. scandale, m.
Ergerlijk,, b. n. met de goede zeden firijdig ,
kwaad, scandaleux , se, mauvais, e, mechant e. Dat zijn ergerlijke gefprekken , ce
sent des discours scandaleux. Een, — leven
leiden , vivre scandaleusement. bijw. scandaleusement.
Ergerlijkheid , vr. qualitd de ce qui est scandaleux.
Ergernis yr. de verontwaardiging 5 die veroorzaakt wordt door iets , dat met de goede zeden firijdt , scandale, achoppement, chagrin,
— vermijden, eviter re scandale. In de
heilige fchrift leest men , dat de prediking
van het kruis eene — geweest is voor de joden , it est dit dans Pecriture salute, que la
predication de la eras a ete un scandale
pour les juifs. Wee hem, door wien gegeven wordt , malheur a celui par lequel le
scandale arrive.
Ergst , b, n. le plus michant, la plus michante , le pire de tons , la pire de toutes. Het —,
k pis. —, bijw. op het ergile , ten ergite ,
au pis aller,, leis qu'il en puisse arriver.
Erinneren , b. w. (ik erinnerde , heb erinnerd),
zie Herinneren.
Erinnering , zie Herinnering.
Erkaauwen , b. w. (ik erkaauwde , heb erkaauwd) , zie Herkaauwen.
Erkennen , b. w. (ik erkende heb erkend) ,
de onderfcheidene kenteekenen van eenig
ding genoegzaam onderfcheiden , om een
klaar denkbeeld van hetzelve te vormen ,
discerner, 'connoitre. Ik zag een zeil in
zee , maar ik kon niet , welke vlag het
voerde , j'ai vu un vaisseau en mer, mais je
n'ai pu distinguer le pavilion. dankbaarheld , erkentenis betoonen , reconnoitre, temoigner sa reconnoissance. Ik zal altoos die
weldaad —, je reconnoitrai toujours ce bienait , cette faveur. —, houden , iets verklafren
voor hetgeen het is 5 als : Men heeft zijne
onfchuld erkend , on a reconnu son innocence.
Ik zal u altoos voor een eerlijk man —, je
vous reconnoitrai toujours pour honnete hornme. Hij heeft hem voor zijnen zoon erkend , al Pa recounts pour son fils. —, belijd.en , toeftemmen , avower, reconnoitre.
Hij heeft zijne misdaad erkend , it a avoue
son alit, son crime. —, vergelden , reconnoitre. Bewijs mij deze dienst, ik zal haar
bij de eerfle gelegenheid —, rendez-moi ce
service , je le reconnoitrai par on 4 la premiere occasion.
Erkenning, yr. verklaring der wezenlijkheid
van iets , reconnoissance, action de reconnoitre.
Erkentelijk , b. n. dankbaar,, reconnoissant, e.
bijw. avec reconnoissance.
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Erkentelijkheid , vr. dankbaarheid, reconnoissance, gratitude. Deze dienst verdient eenige ce service mdrite quelvie reconnoissance.
Erkentenis, yr. vermogen, om te erkennen ,
Conception.
gevoel, ressentiment ,m.
zie Erkentelijkheid.
Erlangen , b. w. (ik erlangde , heb erlangd) ,
bekomen , verkrijgen , obtenir, acquerir.—
door verzoek of) iineeklchrift , impetrer.
Erlanging, vr. action d'obtenir, acquisition,
van een uitobtention, impetration. De
ftel l'obtention d'un delai.
Ernerfn , b. w. (ik erneerde , heb erneerd) ,
zie Generen.
E st, m. deftigheid , serieux, m., gravite ,
rn
f. —, ware meening , in tegenoverft. van
jokkernij , als : is dat uw ? parlez-vous serieusement , tout de bon, sans badinage?
Uit fcherts is — geworden 5 le badinage est
devenu serieux. Ik heb het uit fcherts gezegd, en gij vat het voor — op 5 je
en badinant, et vous le prenez dans le serieux (au mot). —, nadruk , gefirengheid ,
vigueur, severite, f. Wien hij zijn gedrag
niet verandert , zal ik — moeten gebruiken , quand it ne change pas de conduite, je
serai oblige d'user de severite. —, ijver,,
nadruk,, drierzele, m., ferveur, f
gie , f
Ernstelijk , bijw. ieriensement, tout de bon,
gravement, sans raillerie.
Ernsthaftig , b. n. deftig , ftatig , serieux, se,
grave. —, bijw. zie Ernsthaftiglijk.
Ernsthaftigheid , yr. de fcigheid , gravitd , mine
grave et serieuse.
Ernsthaftiglijk , bijw. gravement , d'un air
grave.
Ernstig , b. n. serieux, se. De zaak is —,
l'afaire est serieuse. bijw. serieusement,
avec zele.
gravite, f.
Ernstigheid , yr. serieux,
Ernstiglijk, zie Ernstig , bijw.
Ernstzaak, vr. mature serieuse.
Ert, vr. zie Erwet. — onder de voetzool van
een paard , oignon, m.
Erts , m. metaal met aarcte bevattende bergflof,, inine 5 .f., mineral, en.
Ertsasch , yr. spode, m., tutie, f:
Ertsbloem , Ertsmoeder,, yr. spat/,
Ertsrijk , b. n. veel erts bevattende , riche,
abendant e, en mines, en mineral'.
Ervaren, b. w. (ik ervoer,, heb ervaren) ondervinden , eptieuver, faire Pexperience de,
connoitre par experience, experimenter. Hij
heeft voor- en tegenfpoed —, it a e'prouvd
Pune et l'autre fortune.
Ervaren , b. n. expert , e, verse , e, expert.mente , e, eprouve , e, entendu ,e. Zijn broeder is zeer — in de bouwkunde , son fire
est fort expert en architecture. Men ffioet
daarover — lieden raadplegen , it faut consulter la-dessus .des personnes experimentees.
Hij is niet — in de Franfche taal , it n'est
pas verse dans la langue francaise.
Ervarenheid , yr. ondervinding , experience,
longue pratique de q. ch.
Ervaring , yr. experience. —, (in den kanfe. larijfb.j1) als : In — gekomen zijncle , Otant
informe e.
Erve , zie Erf.
Erveloos , b. n. sans heritier.
Erven, m. meerv. hiritiers.
Erven , b. w. (ik erfde , heb geerfd), door
erfenis verkrijgen , hither, acquerir, obtenir, par succession. Hij heeft groote goederen geerfd , it a hints de grands biens ;
fig.
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fig. De deugd is het eenige goed , hetwelk
hij van zijnen vader garfd heeft , la vertu
est le seal bier qu'il art hdrite de son pore,
—, 0. w., erfgenaam hdriter, —,
Hij erfde van zijnen °ow,, it hdrita de son
oncle. —, (met Zijn,) door erfenis toevallen ,
echeoii par succession. Dat goed kan 'op hem
niet , rl ne pent hither de ce hien; fig.
etre transmis, e.
Erver,, m. hdritier.
Erving , vr. heredite , f; fig. dtat de ce qui
• est transmis, m.
Ervoer „ verl. t. , van Ervaren.
Erwet , zie Erwt.
Erwt , vr. pois, m. Graauwe erwten , pois gris.
Groene erwten , pois verts.
Erwtenbed , o. carreau de pois, no.
Erwtennat , o. fnert , bouillon aux -pois , no.,
potage .4 la purée, m. Doorgeflagene erwtenfoep. , purée f.
Erwtenrijs , o. rames atipres des pois , branches
que Pon met aupres des pois , f.
Zulk rijs
bij de erwten zetten , ramer des pois.
Erwtenfchil , yr. gousse.
Erwtenfoep , vr. soupe aux pole, zie Erwtennat.
Erwtenfleen, m. (in de delfitofkunde , enz.),
_pisolithe, (thans bij de chem.) chaux carbonnate globuliforme
Erwtenvormig , b. n. (in . de ontlk.) pisiforme.
Erwtenworm , m. cosson.
Escadron,o. (ond.w.) bij de ruiterij, escadron,M.
Esch ,
fzekere boom , frene, Wilde —, orne , ornier.
Eskader, o. (ond, w.) bij het krijgsw. ter
zee , fmaldeel , escadre, J.
Esp , m. zekere populier,, tremble.
Espen , b. n. de tremble.
Espenhlad , o. feuille de tremble, f.
Espenboom , zie Esp.
Espenhout, o. bois de' tremble, m.
Espenloof, o. feuilles ..de tremble , f pl.
Esfayeur,, m. (bij het muntw.), essayeur.
Esfchen , b. n. de frene.
zie Esfchenhouten.
Esfchenboom , zie Esch.
Esfchenhout , o. bois de frene, frene, tn.
Esfchenhouten , b, n, de bois de frene, de
frene.
Esfchenloof, o. feuilles de frene, f pl.
Esfchentak , m, branche de frene, .f.
Estrik , m, gebakken vloerfeen , carreau de
terre cuite a paver ou a carreler les maisons ,
les eglises , etc. Een vloer van roode en
blaauwe estrikken , un plancher carrell. de
carreaux rouges et bleus.
Eten , b. w. (ik at , heb gegeten) manger.
Vleesch —, manger viande. Hij eet
weinig , il mange peu. Men moet niet uit
den fchotel —, it ne fact ?as manger dans
le plat. Des middags —, diner. Des avonds
souper; fig. Hij kan meer dan brood —,
on diroit qu'il est sorcier. Het genadebrood
bij iemand recevoir sa nourriture de q.
q. par grace. Iemands brood —, titre au
service de q. q.; .fpr. w. Wiens brood men
eet , wrens woord men fpreekt , on pane
toujours en favour de celui qui nous donne
notre pain. Zijn woord —, se retracter,
o. manger, m. Iemand ten — vragen ,
inviter q. q, a diner ou a souper. —, in een
klooster,, refection, f. fpijs, manger,
mets , tn., viande, f. Elk bragt zijn — mede, chacun apporta son manger. Zijne
waardin bezorgt zijn —, son hdtesse lui accommode a manger. Zalm is geen voor
eenen zieke , le saumon n'est pas une viando de malade,
maaltijd repas , m. Vor
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of na het —, (in de dagelijkfche taal
veelal : voor of na den eten) avant ou apresle repas. Onder het —, pendant le repas ;
fpr. w. Dat komt als mosterd na het — , c'est
de la moutarde apres diner Het — van het
ligchaam van Christus in het heilige nachtmaal , (bij de R. Cath.,) la manducation,f.
Etensbak , m. (in de kloosters),portoir.
voor
het vee , mangeoire, f.
Etenskas , vr. garde-manger, m., depense,
Etenstijd, m. heure du rep, as, (du diner , souper), (in kfoosters ,) refection, f
Eter,, m. mangear.
Etgroen , o. nagras , naweide , regain, tn.
Etmaal , o, tijd van 24 uren , jour naturel,
espace de 24 heures ,m. (op fchepen) journde
de 24 heures,
Etfen , b. w. (ik ethe , hob geetst), (bij
plaatfn.) met fork water in metaal laten inbijten , graver a Peau forte.
Etfer, m. graveur a l'eau forte.
Etsijzer,, o. burin, m.
Etfing , yr. action de graver , gravure , a Peau
forte.
Etskunst , yr. art de graver a Peau forte, m.
Etsnaald , vr. burin, m., dchop_pe.
Ettelijke , b. n. (enkel in het meerv.) fommige , quelques. , quelques-uns, tines, plusieut's„
Er verliepen — dagen , it se passa quelques
fours.
.Etter , m. dikke flof, die zich in eene wonde
verzamelt , pus , m., matiere, f. Uit doze
wonde is veel gekomen , it est sorti beaucoup de,tpzis , de matihre , de eette plaie. De
waterachtige —, die uit eene wonde loopt,
sanie, f, pus sereux , sanieux , on. Befmettelijke —, virus.
Etterachtig , b. n. purulent, D., ichoreux , se.
Etterachtigheid, yr. virulence, purulence,.
Etterblaasj e , o. puistje , pustule, f.
Etterborst , yr. borstgezwel , empyeme, m.
Etterbuil , yr. ettergezwel, abces, ulcere purulent, apolume, aposteme, m.
Etterdragt , zie Dragt.
Etteren , o. w. (ik etterde , heb gatterd),
suppurer,, feter du pus. De wonde begint to
—, la plaie commence a suppurer. Doen —,
empusser.

Ettergat , o. naauwe en diepe etterwonde , fistube , f.
Ettergevend , b. n. rijpmakend , suppurafif,
Ettergezwel , o. zie Etterbuil.
Etterig , b. n. purulent, e, sanieux, se, virulent, e; suppurani, e.
Ettering, yr. verettering, suppuration.
Ettetpropje, o. nit een gezwel , bourbillon,m.
Etterfpuit of -pomp , vr.pyulque , f, tire-pus, no.
Etterflijin , o. pituite melee de pus, ou puru-=
lente , f.
Etterwond, yr. plaie qui suppure.
Ettbrzak , m. ( in de geneesk.) , peripyéme ,
zie Etterbuil.
Eunjer,, b. n. (bijna veroud.) , duivelsch , diabolique. (veroud.) fpook , spectre,
in., apparition, f , revenant.
Eunjerlieid , yr. (veroud.) boert , fcherts ,plaisanterie.
Euvel , o. kwaal , on-gefteldheid , mal , on. (sneer
in zamenfl. gebr. , zie Handeuvel , Voeteuvel) ; fpr. w. Aan het zelfde — mank gaan,
aan het zelfde — ziek zijn , dtresujet, te , a
faire la mdme facto.
Euvel , b. nt kwaad , kwaliik , tnauvais , e,
mdchant, e. kwaadaardig , als : In envelo p moede , avec malice. — 5 bijw. mal. Ietg
— opnemen , prendre q. ch, en mauvaise part ,
en mal.
EnLI 2
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Euvefdaad , vr. fnoode daad , meclzante action,
forfait, crime, m.
Euvelmoed ,
balddadigheied onbefchaamdheid , insolence, f
Evangelic , o. evangile , in. Den heidenen het
verkondigen , evangeliser les gentils; fpr.
w. Wat hij zegt , is joist geen , (men kan
niet alles gelooven , wat hij zegt), tout ce
qu'il dit , n'est pas mot d'evangile.
predikant , ministre du
Evangeliedieuaar,
saint evangile.
Evangeliedienst , vr. ministere de Pevangile ,m.
Evangelieleer,, vr. doctrine de Pevangile.
Evangelieprediker, m.predicateur evangilique,
zie Evangeliedienaar.
Evangelisch , b. n. evangelique.
Evangelist y m. evangeliste.
Evangelieitof, yr. sufet de sermon pris dans
Pevangile, m.
Evel, zie EuN'Tel.
Even, bijw. joist Zoo, aussi. Zij is — (zoo)
oud , als mijne zuster,, elle est du mime age
que ma soeur. Ik heb — (zoo) veel als hij,
fat* autant vie lui. Wij he ben veel,
nous avons des parties egales. — (zoo) wijs,
als deugdzaam, aussi sage que .Vertueux ; fig.
Het is mij — eens (of om het —) cela
West e'gal on indifferent.—, (eventjes 5) ligtelijk , legérement. aanraken , toucher legerement , friser, raser, un pen, effleurer,
frOler, — kort geleden , als : Hij is (zoo)
een
aangekomen, ml vient d'arriver.
weinig , un _pen, taut soit pen. Wacht ,
attendez un peu. — voor vieren , un peu
avant quatre heures. —, b. n. en bijw. pair.
— of oneven ? pair on non?
Evenaar, in. de pallid of het tongetje eener
weegfchaal, languette (d'une balance), f.
volde (balance), f. —, (in
—enrkots,
de aardri,jksk.) evennachtslijn, equateur,
zie
ook
Linie.
ligne equinoxiale,
Evenaardir, b. n. overeenkomend , -van den zelfden aard, homogene, analogue, conforme.—,
bijw. TA9 la mime maniere.
Evenaardigheid , yr. overeenkomst, gelijkheid,
analogie, connexitd, ressemblance, homogenate.
Evena.ren , b. w. (ik evenaarde, heb gelivenaard) , epler, atteindre. Gij evenaart uwen
broeder in dapperheid , cooed, vous egalez
votre frere en valeur.
Evenaring , vr. gelijkmaking , vereffening , acs
tion d'egaler, egalisation.
Evenbeeld , o. image , f, portrait ,m.—, gelijkenis , ressemblance, f Hij is het — van
zunen vader,, it est tout le portrait de son
pere.
Eveneens, bijw. de la mêmemaniere , tout cornetts.
als , aussi bien que, zie Even.
Eveneeuwig , b. g, (in de godgel.) medeeeucoeternd,
le.
wig,
Evengelijk , b. n. egal, e, en tout. —, gelijk
bijw. egalement.
in magt , coegal, e.
Evenen , b. w. (ik evende heb geevend), zie
Effenen.
Evening , vr. action de rendre egial e, zie
Effening. Dag- en nachtevening , equinoxe, m.
Evenmatig , zie Gelijkmatig.
Evennaaste , zie Evenmensch en Naaste.
Evenmensch, m. natuurgenoot , pt:ochain.
Evenmiddelpuntig, b. n. concentnque.
Evennachtslij.n yr. ligne, ligne equinoxiale.
Evennachtswijzer , m. der ouden, antiborie,
Evenredig, b. n. proportionnel, le, —, van
gelijke waarde , equipollent, e. Het verlies
is — aan het voordeel , la perte est equipolverlente an profit. —, (in de meetk.) over-
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meetbaar,, commensurable. zijn , (in waarde gelijk zijn,) equipoller. Evenredige voldoening (gavenredigd aan de misdaad ,)
satisfaction condign;
bijw. proportionnellement.,
Evenredigheid , yr. proportion. Naar —, en
proportion. —, overeenkomst, symetrie. —,
(in de meetk.) commensurabilite. — aan de
misdaad , aan de verdienste , condignite.
Evenrediglijk , zie Evenredig, bijw.
Eventjes , zie Even.
Evenwel , bijw. echter, , cependant, pourtant,
toutefois , neanmoins. wil ik u zeggen ,
tout-efois je veux vous dire.
Evenveeltje , o. sorte de petit gdteau , en.
Evenveel, bijw. autant, tout autant, tout un,
egalement. leder —, Pun autant que l'autre.
Het is mij —, cc West tout vu.
Evenverafgelegen , b. n. equidistant, e.
Evenwaardig , b. n. equivalent, e.
Evenwaardigheid, vr. equivalent, tn. (lente.
Evenwaardiglijk , bijw. d'une maniere equivaEvenwigt , o. gelijkheid van gewigt , equilibre,
m. Joist — der ligchamen (in 'de fchilderk.),
ponderation. In
, (fcheepsw.) , en balancement. Het
houden , balancer, contrebalancer. In — houden ponderer.
Evenwigtig , b. n. qui est en equilibre. —,
qui pese autant.
Evenwigtigheid, vr. zie Evenwigt.
Evenwijdig , b. n. (in de meetk.) parallele,
Evenwijdige lijnen ,paralleles 9 f. pl. De zonnekringen en de evennachtslijn zijn evenwijdige lijnen , les tropiques ct Pequateur
sent paralleles. Evenwijdjge fland , (in de
fterrek.), parallelisme, m. De evenwijdige
(land van de as met de aarde , le parallelisme
de Paxe de la terre. bijw. parallelement.
Evenwijdigheid , vr. parallelisme, tn.
Evenzinnig , b. n. van gelijke beteekenis, gelijkbeduidend 5 synonyme, synonymique.
Evenzinnigheid , vr. synonymee.
Everwortel,
foort van wilden distel , esph.e
de chardon, carline,
Everzwijn , o. wild zwijn , sanglier,, m.
Ezel , bekend viervoetig dier , due. Ezels
werpen anonner. Kleine —, baudet, m.
Wilde , gefireepte — dne sauvage, onagre. .Domme
5 martin Paine; fig. weetniet, domkop, lourdaud , bandet,bourrique,m.,
bite Als een balken , braire.comme net
due; fp.w. Een — hoot zichgeen 'cw
eemaal
aan eenen fteen , chat ichaude craint /'eau
roide;
/'experience
instruit.
Van den os
f
(eigenlijk : ors, dat oul. • paard beteekende,)
op den — fpringen , faire des cogs-a-Pane.
bij fchilders , enz. , chevalet. Half —
half mensch , (in de gefch.) onocentaure.
Ezelachtig , b. n. dat overeenkomst heeft
met eenen ezel , tenant de Pane; fig.
dom , onnoozel , nigaud, e, niais , e, lourbijw. stupidement.
dand , e.
Ezeldistel , vr. onoporde.
Ezelachtigheid , yr. Aerie, bitise.
Ezeldrijffler,, vr. ezelhoedfter,, aniere.
Ezeldrijver,, m. anier. Stok van eenen
, martin baton.
Ezelen, o. w. (ik ezelde , heb gazeld) ,fam.
travailler comme un due.
Ezelin , vr. het wijfje van den ezel , anesse,
bourrique. AANMERKING. Met het woord
anesse ziet men bijzonder op het geflacht ;
Bourrique geeft het denkbeeld van het beest,
zonder bepaalde geflachtsaanduiding , maar
tot lastdragen gebruikt.
, (in
Ezelinnenmelk , vr. lait d'anesse,
de kruidk.), apocyn, apocin,
Ezel-
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foort van osfetong (in de kruidk.), orEzeIpIank, 'vr. planche de chevalet.
Ezelsbrug, vr. fig. pont aux tines, m.
cassette, f:
Ezelsdragt , o. tijd, gedurende welken eene Ezelsoor, oreille d'dne, f.—, (in de kruiclezelin draagt, gestation de rdnesse. —, last
k.), ook fmeerwortel genoemd, oreille d'dsee,
consoude,. f.
van eenen ezel, dnee, f.
Ezelshoofd, o. zie Ezelskop.
(zeew.), Ezelsveulen, o. anon,
zeker fcheepsblok, chouquet,
ate de Ezelsvleesch, o. chair d'dne, f:
more f.
Ezelswerk, 0. fig. ouvrage fort fatiguant travail penible,
Ezelskop, m. tete (run dne, f: Met eenen
— 5. onocephal, e; fig. zie Ezel in de fig. Ezeltje,. o. verkl. w. van Ezel, dnon, bourns.beteek.
quet , &andel-, m.
Ezelslippen, yr. meerv. levres d'dne, f. pl. Ezelveulen, zie Ezelsveulen.

F.
Fr yr. de zesde letter der letterlijst , 0). Fachinen 5.vr. meerv. (and. w.-)saucissons,tn. pl.
Fac-simile, o. (ond. w.)fac-simile,
5 (in de toonk.) de 4de toon der
toonlijst, fa, m.
als getal in oude Factie, yr. (ond. w.) itaatkundige aanhang of
Rom. opfchriften beteekent 4o, XL.
muiterij , faction. De fchild.wacht
Fa, yr. (in de toonk.), fa, m.
van zulk eene
factionnaire.
Faal, zie Feil.
Factiedrijver, m. opiloker eerier ftaatkundige
Faalgreep,. yr. zie Misfiag.
partij, factieux.
Faam, yr. renommee.. De — met honderd mon- Factoor m. (bij koopl.), opziener, zaakgeden, la renommee aux cent bandies on voix;
lastigde , facteur,, commissionnaire. Bezolfig. De — bazuint zijne overwinningen uit,
diging van eenen
factorage, m.
la renommee publie ses victoires. goede Factonj yr. handelkantoor, factorerie , f, bunaam, renommee, reputation, f, venom,
reau, comptoir ou magasin des facteurs.
lemands verclonkeren, ternir la renom- Factuur, vr. lijst, rekening, van verkochte of
mee, la reputation de q. q. — 7 (in de
verzonden koopwaren , facture.
prakt.), fame. Iemand zijne — en zijnen Faculteit, vr. aan d hoogefchool, faculte.
eerlijken naam wedergeven, retablir q. q. en
De theologifche (de gezamenlijke prosa bonne fame et renommee.
fesforen der godgeleerciheid,) la facultó de
Faamloos, b. n. sans renommee, obscur, e,
theologies
zie Eerioos.
Fagot , yr. zeker blaasinftrament, fagot,
Faamroovend, b. n. eerroovend, onteerend, Fagottist, m. fagot.
diffamant,e, difamatoire.
Failleren, o. w. (ik failleercle, heb gefailFaamroover, Faamfchender,
leerd), (in den kooph. ,) ophouden to beeerroover,
di (amateur.
talen , bankroet maken, faire banqueroute,
Fabel, yr. fable. De fabelen van Efopus,
faillite; faillir.
les fables d'Esope; fig. verhaal, conte,
Faillisfement, o. (in den kooph.,) bankroet,
zedelijk en leerzaam verdichtfel, copsfaillite, banquerouce,
logue, In.; fpr. w. Dat was de wolf in de Faizant, zie Fazant.
— 5 quand on parle du imp, on en voit la Fakkel, yr. toorts, flambeau, tn. concise, f.;
queue.
fig. De — van de zon, de maan, den dag,
Fabelachtig, b. n. fabuleux, se. Eerie fabelenz., le flambeau du soleil, de la lune, du
achtige gefchiedenis, tine histoire fabuleuse.
four, etc. —, uitftekend geleerde „ lutniare,
verhaal nit de heldeneeuwen, usythe,
f: homme d'une tres-grande erudition, ns.
Fabeldichter,
fabulists; fam. fablier.
Fakkeldans,
clause oil chacun des danseurs
Fabelkunde; yr. de kennis van de godenleer
porte tune lumiere ors tine bougie, f.
der oude Grieken en Romeinen, godenleer, Fakkeldrager,
porte-flambeau, torches-. —,
mythologie, fable. De fabelkunde verklaren of
bij de offerfeesten en fpelen der Grieken,
uttleggen, mythologiser.
lampaclophore.
Fabelkundig, b. n. tot de godenleer behoo- Fakkeljagt, yr. fouee.
rende , mythologique.
Fakkellicht, o. lumiere on clan' de flamFabelkundige,
mythologiste, mythologue ou
beaux , f.
mythologieu.
Fakkellooper, m. bij de Grieken , lampadiste.
Fabelleer, zie Fabelkunde.
Fakkeltje, o. petit flambeau, tn.
Fabelfchrij ver,, zie Fabeldichter.
Falbala, yr. breede lange lirook van onderen
Fabelwerk, o. verzameling van fabeien, reaan de japonnen der vrouwen; oplegfel aan
cued de fables, m.
gordijnen, falbala,
Fabriceren, b. w. (ik fabriceerde, heb ge- Falen, o. w. (ik faalde, heb gefaald), misfabriceerd), (ond— w.) bewerken, vervaarfen , manquer. Die zaak kan niet cette
cligen fabriquer,, manufacturer.
affaire tae pent manquer; zie Feilen.
Fabrijk , yr. werkplaats tot het bearbeiden van Falie, vr. vrouwenregenkieed, espece de 1'8koopwaren in bet Foot, fabrique ,. manuCement dont les fe.,,mes des classes inferieuu
—,
res se servent pour se garantir de la plane,
facture; fig. Dat zijn verzen van m ijue
ce sont des viers de ma facon, —, in. opecharpe, manic, faille.
ziener over Ilads. gebouwen , inspccteur des Faliekant, b. n. en bijw. niet in den hank,
batiments publics.
verkeerd, faux, sse, erronne• e; fig. misFabrijkgoed, 0, marchandise de fisbrique, f:
luta , avorte, e. Dat kwain
flit, ce desFabrijkmeester, in. maitre &sine fabrsque.
sein est avorte.
(sett! f:
Fabtikant, zie Fabrikeur.
Falievouwen, 0. flattcrie, tromperie, fansFabrikeur,
fabricant, fabriqueur, Manti- Falievouwer,
trempeur flattear, &risme
pcturier.
faux, hypocrite.
FaU3
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Falievonwfter, vr. trompeuse, flatteuse.
Falkonet , o. (klein veld-auk ,) fauconneau,tn.
Falkonetkogel, m. boule de fauconneau, f.
Talfaris, m. valsch mensch, bedrieger, traitre.
—, die akten vervalscht, of valfche handfchriften maakt , faussaire.
Falliteit, yr. (in regten 9 ) bedriegerij , door
middel van nagemaakte papieren , crime de
faux, m., falsification, faussete.
Falfificatie , vr. (ond. w.) vervalfching, falsification.
bloedverwanten ,paFamilie , vr. famille.
rents m.
Familiebetrekking, yr. parente.
Familienaam, in. non; tie famille.
Familieraad, m. conseil de famille.
Familieftuk o. piece defamille 7 f.,tableau qui
m.
represente toute une
Familieverdrag, o. pacte de famille, m.
FAmiliewapen , o. armes de famille, f. pl.
Familieziekte , vr. maladie hereditaare.
(meerv. Farizeen en Farizeers,)
Farizeer,
pharisten; fig. huichelaar,, hypocrite.
Farizeesch, b. n. pharisaique; fig. hypocritique.
Fasce`, vr. (onct. 1,.) fascia, tn.
Fascine , zie Fachine.
Fatfen, y r. meerv. (zeew.) kleine zeilen , die
men onder aan groote zeilen vastmaakt , om
meer haast te maken , bonnettes.
Fatfoen, o. uiterlijke vorm van eenig werk ,
(inzonderh. bij good- of zilv.erfmeden ,)facon
Orme, f Het — van die gespen kost meer
jclan
het zilver, la facon de ces boucles cod to
plus que Pargent. Het — van een kleed,
la facon d'un habit, d'une robe. —, uiterlijke vertooning van aanzien in de zamente houleving, als: Hij *vet altoos zijn
sait toujours se condulre comme
den ,
sont
des
ce
7
Dat
zijn
menfchen
van
—
act.
f
gene de distinction, d'honnetes gens ,des gens
qui saven; vivre.
celui qui faconne.
Fatfoeneerder,,
Fatfoeneerijzer,, o. (bij de glasbl.), feret, m.
Fatfoeneren , b. w. (ik fatfoeneerde , heb gefatfoeneerd), eenen uiterlijken vorm of gedaante aan iets geven , faconner. Eenen hoed
—, (den behooriijken vorm of de vereischte
gedaante geven ,) faconner en chapeau.
Fatfoenering , vr. vorming, gedaantegeviiig,
formation, action de faconner.
Fatfoenlijk , b. n. welgemanierd, betamelijk ,
welvoegelijk, poli , e, honnete 7 convenable,
bienseant, e. Het is niet —, zoo te handelen , it n'est pas bienseant d'agir ainsi.
overeenkomflig met, of behoorende tot
den aanzienlijken burgentand, de la bonne
s ° elite —, bijw. cony enablement , poliment.
Fatfoenlijkheid yr. welvoegelijkheid-, welgemanierdheid , bienseance, politesse, honnetete , f , savoir-vivre, 777.
faiFazant, m. faisan. Zilverlakenfche
sass blanc. Goudlakenfche — 7 faisan dove.
fajsandeau.
jonge
Fazanthaan , in. coq faisan.
Fazanthen, vr. poule faisane, faisande.
Fazanthok, o. faisanderie, f.
Fazanthond, m. chien piur la chasse du faisan.
Fazanthouder,, m. die fazanten opvoedt , kweekt
en verkoopt , faisandier.
Fazantjagt, vr. chasse asix faisans.
Fazantwachter, zie Fazant louder.
Februarij , m. Sprokkelrnaand , fevrier.
Feeks, vr. flecht , bedriegelijk vrouwsperfoon,
doorilepen wijf, dessalee, deniaisde , fine
matoise.

FEL
Fcest , (vr. en) o. fete, f., four consacri act
service de Dieu , m. De bewegelijke feesten,
(die niet altoos op den zelfden dag vallen,)
les fetes mobiles. Een — vieren, solenniser,
chimer , ceiebrer, une fête. Plegtigheid van
een solennite d'une fete. Het -- van
driekoningen , (op den 6. Januarij,) Pepiphanie, vreugclaviering, fete, f. 5 regal,
tn. IIij zal ons morgen een groot —*geven,
it nous donnera demain tine° gran gle fête. —,
gastmaal, festin, regal, an.
Feestdag,
jour de fete.
Feestelij k, b. n. plegtig, solennel, le, pornpeux , se, splendide. Bij den feestelijken intogt des konings, is Pentree solennelle du
rot. bijw. solennellement, splendidement
pompeusement , d'une maniere splendide. iemand
onthalen, faire fete a q. q.
Feesteling, m. en vr. celui, celle, qui est de
la fete.
Feestgebaar,, o. handgeldap , dat bij eerie feestviering plaats heeft, acclamations qui ont lieu
une fête, fi pl.
Feestgenoot , in. en yr. convive, tn.
Feestgewaad, o. habit de fete, de gala, de
ceremonie, de parade, m.
Feestlied, o. hynane, f , cantique de fête, tn.
Feestoen , zie Festoen.
Feestoffer, o. sacrifice solennel qui se flit a
l'occasion d'une fete, m.
Feestviering, vf".' celebi-ation d'une fête.
Feestzang,
zie Feestlied.
Feil, vr. misflag, fout, faute, erreur, meprise. —, gebrek , onvolkomenheid, deleder mensch heeft zijne feilen,
faut,
chaque homme a see defects.
taalfout,
incongruite. Zie verder Fout.
Feil, zie Dweil.
Feilbaar, b. n. dat teilen kan, faillible.
Feilbaarheid, yr. mogelijkheid tot dwaling,
faillibilite.
Feilen, o. (ik feilde , heb gefeild), het
voorgeitelde doel misfen, manquer, faillir.
— 5 dwalen , errer. Hebt gib nooit gefeild ?
n'avez-vous gmais manqué dans votre devoir?
Feilen, zie Dweilen.
Felling, zie Feil.
Feat, o. daad, (incest in een' kwaden zin,)
fait, delit, an.
Feitel, yr. bovendoek, (vooral voor kleine
kinderen ,) sorte de mouchoir de cou d'un enfant (dans les maillots).
Feitelijk , b. n. vijandehjk, hostile, ennemi,
e. bijw. hostilernent, en ennemi , par
voie et fait.
Feitelijkheid, yr. acte de violence, m., hostilite.
Fel, b. n. clerk, ftreng, hevig, violent , e,
rude, impetuaux , se, vehement, e. Een
felle wind, un vent violent, rude, impetueux. bij tend, als: Eene felle koude ,
v ii froid cuisant, percent, penetrant. Een
verniefelle winter, un rude haver.
lend , verterend, als: Een felle brand, un
eu
devorant
,
consumant.
verwoed,
fals : Een felle tijger, uts tigre feroce. —,
bijw. violemment , rcdement impitueusement.
Felheid, yr. hevigheid, violence, vehemence,
impetuosite , vigueur.
Fellijk , zie Fel, bijw.
Feloek, vr. klein roeifchip of fchuit, bijzonder in de Mitldellandfche zee, felottque.
Felp , zie Fulp.
Felpen , zie Fulpen.
Feluuk zie Feloek.
Fe-
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Femelaar, zie Fijmelaar.
Femelen, zie Fijmelen.
Fenegriek, o. (in de kruidk.), bokshoorn,
fenugrec, m.
een fabelachtige vogel, phenix;
Feniks,
fig. Hij is de — der redenaars, it est le phezeker fterrenbeeld,
nix des; orateurs.
plzenix.
Feniksdichter,, m. poets superieur a tons les
autres ott unique en son genre, phenix des
poetes.
Feniksmaagd, yr. fills incomparable.
Fenikspennen, yr. meerv. plumes excellentes.
Fep, yr. fam. ivrognerie. Sian de — zijn,
etre adonne, e, a la boisson.
Feppen, o. w. (ik fepte, heb gefept), gem.
zuipen, met groote. voile glazen drinken,
er
lamper, boire a sifter
lalinotte, pinter.
Fepper, m. drinkebroer, zuiplap , gem. bibsrem, ivrogne, buveur.
Fepfter, yr. gem. drinkfter, zuipfter, buveuse,
ivrognesse.
Fermoor, m. fcheepstimmermans beitel, ferebauchoir, m.
moir. Een groote , breede
Fernambukhout, o. vernimbok, m.
Festoen, yr. (in de bouwk.,) lofwerk , feston, m.
Fezant, enz. zie Fazant, enz.
Fezikken, o. w. (ik fezikte , heb gefezikt),
ftil praten, parler dot/cement, chuchoter.
celui qui parle doucement, chuFezikker,
choteur.
Fiat, o. (ond. w.) fiat, m.
Fielt , m. fchelm, deugniet, coquin,
fripon.
Fieltachtig, b. n. tie fripon, d'un fripon,
Fieltenftuk , o. fielterij, yr. guitenftuk ,friponnefilouterie , f., tour de fripon, m., coquitime , f.
Fieltje , o. petit coquin, fripon.
Fiemelaar, zie Fijmelaar.
Fiemelen, zie Fijmelen.
Fier, b. n. trotsch, fler, e arrogant, e,
orgueilleux „ se , bantam, e. , bij w. fierement , arrogamment.
Fierheid, yr. trotschheid, fierce, arrogance,
f:, orgtreil,
Fierte , zie Fierheid.
Figuur, yr. gedaante , uiterlijke vorm, iii alle
beteekenisfen, figure. Welk eene wonderEike — van eene plant, voila one plants de
- bizarre figure; fig. Hij maakt .eiene zotte ,
wonderlijke it fait one sotte , strange,
figure. —, (in de wisk.) elke door lijnen
ingeflotene vlakte, figure. Eene regtlijnige
— kan niet minder dan drie zijden hebben,
tine figure rectiligne ne pent avoir moms que
trois cotes. —, (in de taalk., redek.) oneigenlijke uitdrukking of wijze van fpreken,
figure.
Figuurlijk , b. n. overdragtelijk, figure, e,
figuratif, ive. Dit woord wordt in eenen
figuurliiken zin gebruikt , ce Mot s'emploie
au sens figure. —, (in de redek.) typique,
Eene figuurlijke uitdrukking of fpreekwij:
ze , un trope. —, bijv. figurement. Hij
drukt zich
nit , it s'exprime figurement.
Fipurlijkheid, yr. sens figure , m.
Fij , tusfchenw. fi ; fpr. w. Het is met hem
altijd van de hei in de — it passe tat/fours
d'un extreme a l'autre.
Fijmelaar, m. wolkaarder, *cardeur de lame;
fig. fchijnheilige , hypocrite, cagot, cafard,
tartufe.
Fijmelaarfter, yr. wolkaardfler, cardeuse; fig.
fehijnheilige , hypocrite , devote, bigote.
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Fijmelachtig, b. n. bigot, e, hypocrite.
Fijmelarij vr. hypocrisie, zie Schijnheiligheid.
Fijmelen, b. w. (ik fijmelde, heb gefijmeld),
wol kaarden, carder. —, o. w. fig. faire le
divot ou la devote, faire l'hypocrite.
Fijn , b. n. tegenft. van grof,fin,e. —laken,
drag fin. —, dun, menu, e, delie,e,subtil,e.
Fijne flofregen , pluie menue. Zeer fchrift,
de Pecriture fort menus. Een fijne draad,
un fl dale.
zuiver, fin, e, pur, e.
— good , de Por fin. — f 'uitmuntend in zijth
ne foort, als : Fijne waren, des marandises precieuses.
zacht, teeder. Een
(aardig) gezigtje , tin (jolt) minois.
digs ineen, als: Een fijne kam , 'un pei ne
a petite: dents. —, fchrander, loos,
e, subtil, e. Eene fijne vraag, tine question
fine, subtile. kiesch, delicat , e. Een
— gevoel van eer, un sentiment delicat
d'honneur.
naauwgezet in de godsdienst, divot, e, pieux , se, bigot, e. Zij
is een — zusje, c'est sine bigots. fcherp,
doordringend, als : Eene fijne koude , un
froid percant. —, fchijnheilig, zie dit
bijw. finement.
woord.
Fijnaard, Fijnbaard, in. hypocrite.
Fijnheid., yr. finesse, devotion, purete ; zie
Fijn in alle beteekenisfen.
Fijnigheid, zie Fijnheid.
Fijnman, zie Fijnaard.
Fijnfchilder, m. (tegenft. van kladfchilder),
.peintre-artiste,peirare en miniature.
Fiintjes bijw. finement.
Fijt , zie Vijt.
Fikfakken, o. w. (ik fikfakte, heb gefikfakt),
treuzelen, beuzelen, op en near drentelen ,
talmen, lambiner, niaiser.
Fikfakker, m. talmer, lambin.
Fikfakkerij , vr. benzeling, draaijerij
bagatelle, niaiserie.
Fikfakfter, yr. lambine.
Fiksch, b. n. vhf, vaardig, alerte, adroit,
e, habile. Een jong man, un Puns
hommi. alerts. Zij is niet al te —, elle est
tout soft pen indisposes ; elle ne se porte pas
arfaiteinent bien.
bijw. adroitement,
abilement.
parfaitement bien.
Fikschheid , yr. behendigheid , habilete, adresse.
Filomeel, vr. (ee) nachtegaal, rossignol, m.,
(bij dicht.)
Filozel, yr. grove zijd
filoselle; zie Floretzijde.
Filozellen, b. n. de filoselle.
Filozoof, zie Wijsgeer.
Filozofin, yr. femme philosophe.
Filtreren , b. w. (ik filtreerde , heb gefiltreerd),
doorzijgen, filtrer.
Filtreerpapier,, o. vloeipp.pier, om door te zijgen , papier emporetique.
Financie , vr. (ond. w.) gereed geld, 's lands
fchatkist, ftaatsinkomften, finance, f., tresoipablic, m.
Financiekamer, yr. (ond. w.) bureau des finances, m.
Financier, in. (ond. w.) befluurder van geldmiddelen, iemand, die zijn geld met voordeel weet te gebruiken, financier.
Financiewezen, o. finances , f.
Fineerder, m. raffineur, affineur.
Fineren, b. w. (ik fineerde, het! gefineerd),
(ond. w.) raffiner, a66ner.
Fiool, vr. eene flesch met eenen langen hals
en ronden buik; ook klein glazen fleschje
(bij de apoth. en chem.) fiole. bekend
fpeeltuig, zie Viool.
Firmament, o. (ond. w.)
Uitfpanfel.
Fiskaal, m. een geregtelijk perfoon, die de
vetU4
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wetten eri reglementen der hooge overheid
doet nakomen, invorderaar van 's lands regt,
procureur fiscal, procureur &office.
Fistel , vr. naauwe en diepe etterwonde , fistule.
Fistelachtig, b. n. fistulcux , se.
Fistelmes, o. (bij de woridh.) syringotome, f.
Fistelfnijding , vr. syringotomie.
Fits , yr. zie Bunfing.
Flaauw,, b. n. magteloos , zwak , foible,
debile, epuise , e, de fatigues. Dit zijn
ce sont des arguments
flaauwe redenen
oibles. — worden, onmagt vallen ,)
ftomber
en defaillance, en foiblesse , se lamer; fig. koel, onve'rfchillig. Ecn flaauwe
laf, kra6hteloos,
vriend , un amt froid.
fade. Eerie flaauwe fpijs, une viande fade.
Eene flaauwe '(laffe) redevoering, un discours fade. —, breek, pale, bleme.
ligt, eventjes , als:
bijw. foiblement.
aanroeren, toucher une chose
Eene zaak
legerement.
Flaauwelijk, bijw.foiblement 7 llgerement ,froidement.
Flaauwhartig, b. n. en bijw. moedeloos, sans
courage, decouragé , e, foible de coeur.
bloode, timide,lathe. lemand — maken , decourager q. q., l'intimider.
Flaauwhartigheid, zie Magteloosheid, Blooheid.
Flaauwheid, yr. fmakeloosheid, lafheid, fadeur.
Flaauwte, yr. zwakheid, evanouissement, m.
onmagt, foiblesse, defaillance ,syt.zcope ;
(in de geneesk.) pdmozson. Hij is van zijne
weder tot zich gekomen, it est sorti de sa
pdmoison, defaillance.
Flaauwigheid, zie Flaauwheid.
Flaauwtjes, zie Flaauwelijk.
Flab, Flabbe, zie Flep.
Flabberen, o. w. (ik flabberde, heb geflabberd), van den wind, souffler doucement,
faire un bruissement.
Fladderen, o. (ik fladderde, heb gefladd.erd), been en weer vliegen, voltiger, voleter,, tremousser,, papillonner. De vaan fladdert, le pavilion voltige. Eene honigbij ,
die fladdert, une abeille qui voltige, volete. De fladderende korenaren, les epos ondoyants. De vogels fladderden met de vlerken , les olseaux tremousserent de Paile. De
vogel fchreeuwde en fladderde (vloog)
rondom het nest, l'oiseau crioit et voletoit
autour du nid.
Flageolet, vr._ klein of octaaffluitje , flageolet, m.
Flageoletfpeler, m. flageoleur.
Flakkeren, 0. w. (ik flakkerde, heb geflalckerd) , zie Flikkeren.
Flambouw, yr. fakkel, flambeau, m., torche.
Flambouwdrager, zie Fakkeldrager.
Flanel, y r. flenel, ligte Engelfche haai, flanelle.
Flanellen, b. n. de flanelle.
,
Flank, vr. (bij het krijgsw.) flanc,
Den vijand in de — vallen , (van ter zijde
attaquer
Pennemi,
le
prendre,
aanvallen,)
eez flan c.
Flankeren, b. w. (ik flankeerde, heb geflankeerd), (in de krijgsk.) van ter zijde bevechten , befirijken , clekken, verflerken ,
flanquer, prendre en flanc. Eene vesting—,
( zoodanig bouwen, dat hare werken elkander beflrijken of dekken kunnen ,) flanquer
woe place. Het voctvolk was door het paardenvolk geflankeerd, Pinfanterie etoit flanpee par la cavalerie.
Flankering, y r. (in de krijgsk.) de flrijkhoek
van een bolwerk , plant d'un bastion , in.

FLg
Flanfen, b. wo(ik flanste, heb geflanst), lets
haastig en flordig d.oen, faire q. ch. a la
hate et negligemment, bousiller.
Flap ,
fleer, flag, klap, coup, sou et. —
op het hoofd of de fchouders, horzon; fain.
tape, f.
zie Vliegenklap.
zie
a pl ba apkiuTeLn
Fl F
m, meerv. (fcheepsw.) platebandes d'affat;
Flapkan, yr. groote biorkan , grand pot avec
un couvercle, tn: houten kan of vat op
fchepen voor zeven perfonen ; ook veldflesch
van blik, bidon, m.
pul, (op fchepen),
frison, tn.
Flappen , o. w. (ik flapte, heb geflapt), zie
Klappen.
Flapper, m. zie Flapkan.
Flapuit, m. en yr. babillard,m.,babillarde,f.
Flarden, yr. meerv. afgefcheurde ftukken,flenters, lambeaux, m. pl., Toques, f. Zijn role
is aan — 7 son habit est en lambeaux, en Toques.
lappen, Vodden , guenilles, f.
Fleemen, b. w. (ik fleemde, heb gefleemd),
cajoler,, Matter, anzadouer.
Fleemer, m. vleijer, flatteur, cafoleur, adulateur. Bedriegelijke (pluimflrijker,)
patelineztr.
Fleemerij, vs. vleijerij, patelinage,
Fleemfler, yr. vleifter, flatteuse, 'eajoleuse.
Bedriegelijke
patelineuse.
Fleemtong, zie Fleemer en Fleenifter.
Fleer, yr. (ee) putain.
Fleece, Fleerij , zie Fleer.
Fleers, zie Flap.
Flegma, o. (ond. w.) phlegme, m.
Flenel, zie Flanel.
Flenellen, zie 1gal/ellen.
Flep, yr. driepuntig kinderhoofddoekje, bandeau qui sort a couvrir le front ,m.,tétiere,
f.; fig. Aan de — zijn, titre adonne a la
boisson.
Flerecijn, o. (bijna geheel veroud. w.) jicht,
goutte, f.
Flesch, yr. bouteille. Geef mij eene — wijn,
donnez-moi sine bouteille de vin ; fig. fain. Veel
van de — houden , aimer a flitter. Leidfche —,
(in de phyf.) bouteille de Leyde , jarre. — van
wit glas of kristal met eenen langen halo,
carafe. —, flop- of fchroefflesch, flacon, tn.
carafon, m. Hals eener —,
Groote
goulot, — met mandewerk omvlochten,
jagtflesch, dame Jeanne, bouteille eclissee.
Eene — open trekken, decoiffer une bouteille.
Fleschje, o. (der apoth.) fide, f: Aan zulk
een — een briefje hangen, etiqueter une
fiole.. Klein —, waarin eertijds de heilige
olie , waarmede de koningen van Frankrijk
gezalfd werden, to Rheims bewaard word,
la sainte-ampoule.
Flesfchenbakje, o. cabaret
Flesfchenbak,
oa Pon met une bouteille, m.
Flesfchenblazer, m. glasblazer, verrier.
Flesfchenblazerij , zie Glasblazerij.
Flesfchenborstel, m. goupillon.
Fleschkeldertje, o. cantine,
Fleschkelder,
cave portative, f.
Flesfchenkooper; m. marchand de bouteilles.
Flesfchenmaker, zie Flesfchenblazer.
Flesfcheumand, yr. panier a bouteilles, m.
Flets, b. n. verdoofd., bezwalkt, terns, e,
qui a perdu sa couleur.
Fletsheid, yr. bezwalking, verdooving, ternissure.
Fleur, in. bloei, flour, f. In — zijn, 'etre florissant, e. In den — zijner jaren , dans la
vrolijkheid, gaiete. Er
flour de son age.
bij hem, it n'est point detect gas.
is Beene
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lijn om fnoek, enz. te vangen , ligne,
f., appelet, m.
Fleuren, o. w. (ik fleurcle, heb gefleurd),
met de fleur visfchen, pecker a la ligne.
Fleurig, b. n. florissant, e.
Fleurigheid, yr. etat prospere 5 etat florissant.
Flibustier, m. vrijbuiter, flebustier.
Flikflooijen, b. w. (ik flikflooide, heb geflikfooid), aduler,, zie Fleemen, Vleijen.
Flikflooijer, m. cajoleur, flatteur,, patelineur,, patelin.
Flikflooijerij , yr. cajolerie, flatterie,f. patelinage, m. (neuse.
Flikflooifler, yr. cafoleuse, flattense, pateliFlikken, -b. w. Cik flikte , heb geflikt), ra_pidcer,, on rapieceter, raccommoder, rapetasser, ravauder. Ben geflikt kleed, un habit
rapseee ou rapiecete. o. w. als : Hij
flikt er geftadig aan, it ne fait que le rapiecer. Zie vender Oplappen.
Flikker, m. ravaudeur, zie Lapper.
Flikker,
in het danfen, entrechat. Een'
— flaan, battre an entrechat.
Flikkeren, o. w. (ik flikkerde , heb geflikkerd), glinfleren , fchitteren, briller, etinceler,, scintillerg reluire, eclater;papilloter.
De oogen mij gedung, les yeux me papillotent continuellement. Alles flikkert in
de kamer, tout reluit dans la chambre.
Flikkerend, b. n. etincelant, e.
Flikkerij , yr. raccommodage, ravaudage , m.
Flikkering, yr. fchittering, glinftering, scintillation, f:, etincelleMent ,resplendissement ,
éclat, m.; fig. ressemblance. —, (in de natuurk.) coruscation.
Flikkervuur, o. feu qui jette des etincelles,m.
Flikfler, yr. ravaudeuse, raccommodeuse.
Flink, b. n. vlug, vrolijk, alerte, prompt,
e, eveille , e, dispos, e. Eene flinke vrouw,
une femme alerte. Dat is een flinke vent,
kerel, c'est an. homme blest tourne.
bijw. adroitement, promptement, coulammeat. Gij hebt uwe les — opgezegd, vous
avez dit votre lecon bien coulamment.
Flits, m. zie Pijl, Schicht.
Flitsboog, m. zie Pijlboog , Boog.
Flitfeboog, zie Flitsboog.
Flitfekoker, Flitskoker, zie Pijlkoker.
Flodder,, m. bone, f.
Flodderen, o. w. (ik flodderde , heb geflod, derd),, hangende heen en weer gewaaidworden , flingeren, wapperen , ondoyer,flotter au
gre du vent, pendiller,, zie Fladderen. —,
gem. door dik en dun loopen, _patanger,,
marcher par, dans , la boue, patrouiller.
Flodderkleed, o. habit trop large, m.
Flodderkous, yr. has crop
m. *—, m.
en yr. celtii, cello qua court les bas rabattus
sur les jambes. —, yr. morfig wijf, salope.
Floddennijn, yr. (in de krijgsk.) kleine mijn
onder eenen moor, fougasse, fougade.
Floddermoer,, zie Flodderkous in de laatfle bet.
Floddermuts, yr. espece de grand bonnet de
femme, battant Poeil (bonheur, m.)
Floddervos, m. homme malpropre.
Floers, o. zekere flof, vooral in den mow
gebr., crepe, m.
Flonkeren, 0. w. (ik flonkercie , heb geflonkerd), glinfteren, flikkeren , fchitteren,
briller, etinceler', reluire, resplendir.
Flonkering , vr. flikkering, glinftering , etincellement , éclat , m.
Flonkerlicht, o. flikkerlicht, lumiere eclatante, f.
Plonkerflar, Flonkerfler, vr. etoile brillante,
etincellante, , astre eclatan
t m.; fig. lumiere.
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t. van Fluiten.
Moot
Floret, yr. fchermdegen , fleurei,
Floret , o. halfzijde , fleuret, m. filoselle, f.
Floretgaren, o. flu de fleuret.
Floretlint, o. fleuret, m.
Floretzljde , vr: fleuret, m.
Floretzijden, b. n. de filoselle.
Floretten, b. n. de fleuret.
Flous, yr. zachter woord voor logen, fam.
nit kortswijl, bait.
Flouw, yr. fnippennet , patrijsnet , filet a
prendre des be casses , des perdrix , allier,, m.
Fluim, yr. taai fpeekfel, flijm, flegme, m. (in
de geneesk.) pituite. Mine vrouw heeft
veel bloedige fluimen uitgeworpen, ma femme a fete beaucoup de flegmes. sanglants. De
fluimen oplosfen , resoudre la pituite ; zie
Slijm.
Fluimachtig, b. n. flijmachtig, flegmatique,
pituiteux , se.
Fluimen, o. w. (ik fluimde , heb gefluimd),
cracher des flegmes , de la pituite.
Fluisteraar, in. die heimelij k in het oor fluistert, chuchoteur ou chucheteur.
Fluisteren , o. w. (ik fluisterde , heb gefluisterd), chuchoter ou clzucheter..—, b. w.
parlor a Poreille. Hij fluisterde hem eenige
woorden in het' oor, it lui chuchota quelques mots a Poreille.
Fluistering, yr. chuchoterie.
Fluit, vr. zeker blaasfpeeltuig, flute. Op de
fpelen, jouer de la flute; fpr. w. Naar
iemands — (pijpen) danfen, zie Danfen. —,
in een orgel , zie Fluitregister. De flukken
eener —, les noix d'une fleet. zeker
vaartuig, zie Fluitfchip.
Fluiten, b. en o. w. (ik foot, heb gefloten), fluter. Nog eens, op nieuw
sifter
de nouveau. Eenen marsch sger sine
marche. Deze goudvink fluit drie airtjes,
cette pivoine side tro(s airs. =, met den
mond, sifter. Fluit eens , om hem te
roepen, sifflez un pen pour Pappeler ; fig.
ou fam. Iemand laten, —, (nict sneer naar
hem luisteren ,) ne pas ecouter q. q.
Het is reeds lang, dat hij daarop fluit al y
a deja long-temps qu'il lorgne cola, qu'il aspire a cela. Hij moot op zijnen duim
n'a rien psi faire de ce qu'il s'Uoit propose; it put se tirer d'affaire comme on
pent ; fpr. w. Het is te vergeefs gefloten,
als het paard Piet wil pisfen, on ne saurolt
faire boire un tine, s'il n'a pas soif; 4 layer
la ate d'un fine on perd la lessive. —, van
de vogels, chanter, gazouiller, siger ; fig.
Hoor hem eens liefelijk voyez comme id
me dit des choses doucereuses. 1k zal hens
'laten
.fe Penverrai promener.
zijn
water afflaan, uriner.
Fluitenmaker, m. faiseur de flutes.
Fluiter,,
sigeur,, flfiteur.
pijper,
fifre.
Fluitglas 0. verve a boire long et etroit, m.
Fluiting, yr. styllement, m.
Fluitje, o. verkleinw. zie Fluit, sifflet ,
— met drie gaten, galoube on galoubet, m.
—, flageolet , m. Klein —, octaaffluitje,
lokfluitje , pipeau , appeau, ns.; fpr. W. zie
Piet.
Fluiting, yr. action de jouer de la flute, f.
sTlement , m.
Fluitmeester, in. maitre de flute.
Fluitregister, o. in een orgel, jeu du tars-got, m.
Fluitfchip, 0. zeker vra.chtfchip, flute, f.
Fluitfpeler, m. joueur de flute.
Fluitfpel, o. jeu de Nate, m.
U5
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Fluitwerk, zie Fluitregister.
Fluks, bijw. dadelijk, gezwind, vita, sur-lechamp , d'abord, tanat, a l'instant.
Fluksch, b. n. vaardig, flink, gezwind, alerte, lager, ere, agile, dispos, e.
Flus, Flusies, bijw. zoo even, tout a Pheure , it y a _pen de moments, d'instants , tantat. Tot flusjes, a tantOt.
Fluweel o. (ee) felp, fulp , velours, m.
Fluweelachtig, b. n. veloute, e; fig. doux ,ce ,
emmielle, e.
Fluwe,elachtigheid, vr. velouti, m.
Fluweelbloem, yr. amaranthe, f., passe-velours,
m. flour veloutee.
Fluweelen, b. n. qui est de velours ,de velours.
Fluweelwerker, m. ouvrier, tisserand en ye' lours.
Fluwijn, o. foort van bunfing, fouine,
zie
Wezer.
Fniezen, zie Niezen.
Fnuiken, b. w. (ik fnuikte, heb gefuuikt),
korten , kortwieken (de vlerken van eenen
vogel, enz.), rogner au raccourcir (les wiles &tin oiseau, etc.); fig. Iemands magt —,
(die verminderen, kortwieken,) diminuer le
pouvoir on Pautorite de q. q.
Fnuiking, yr. action de rogner les ailes ; fig.
action de diminuer le pouvoir, etc. de q. q.
Foei, tusfchenw. fi!
Foeileelijk , b. n. gem. fort laid, e.
Foelie, yr. inwendig vlies van de muskaatnoot , macis, m. verfoeliefel van eenen
fpiegel, tain, m., feuille d'etain on de vifargent qu'on met derriere un miroir, une
-glace. (bij juw.) paillon, m. onder
een edelgefteente (om den glans to verhoogen), feuille de metal colore.
Fok, yr. (fcheepsw.) misaine, voile de misaint , foque; fig. bril, lunettes, (veroud.)
besides , f. pl.
Fokkemast, m. mdt de misaine.
Fokker, b. w. (ik fokte , heb gefokt), vee
opvoeden, elever du Mail, le nourrir;
fig. Eenen geleerde van iemand —, rendre
q. q. savant. —, o. w. (met Zijn ,) onlings , wegzeilen; thans enkel fig. voor:
weg-gaan, s'esquiver, s'evader. —, (met
Hebben ,) porter des lunettes.
Fokker, m. celui qui eleve ou nourrit le betail , nourrisseur de bestiàux ; fig. fain. Een
rijke
homme.qui a des Jens, richard.
Fokkerij yr. action de nourrir on d'elever.
—, menagerie, f. lieu oh Pon eleve du betail, de la volaille, nourrissage, nourris,m.
Fokkera, yr. (fcheepsw.) vergue de misaine.
Fokkerust, vr, porte-haubans, m.
Fokkezeil, vr. voile de misaine.
Fokking, vr. zie Fokkerij in de z. beteek.
Foliant , m. in den boekhandel, in folio, livre in folio.
Folterbank , vr. chevakt , tn., torture , f., gene,
zie Pijnbank.
Folteren, b. w. (ik folterde , heb gefolterd),
pijnigen , torturer, donner la question
bourrekr. Hij wend gruwelijk gefolterd,
it fut cruellement torture; zie Pijnigen.
Foltering, yr. torture, question, gene; zie
Pijniging.
Foltertuig, o. instruments de la torture,m.pl.
Fommelen, b. w. (ik fommelde, heb gefom, meld), ?rommelen, havenen, kreukelen, chiffonner, farfouiller ,bouchonner.
Fommeling, y r. action de farfouiller, etc.
Fondament, o. (ond. w.) grondvest, fondament, m. ; fig. de aars, anus , fondament,
cul , m.
Fundatie, yr. (ond. w.) zie Fundatie.
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Fonderen, b. w. (ik fondeerde, heb gefondeerd), (ond. w.) zie Grondvesten, Stichten.
Fonds, o. liggend geld, voorraad, om daarmede eenige uitgaven to befirijden, fond, tn.
Heeft hij —? est-il en fond ou fonds ? —
al de werken, die een uitgever van boeken
bezit, fonds, m. enkel in het meerv.
De fondfen (openbare geldmiddelen) fonds,
m. pl., actions, f: pl.
Fondsartikel, o. (bij boekhand.) article de
fonds , m.
Fondslijst, yr. catalogue des livres de fonds, m.
Fonkelen, o. w. (ik fonkelde, heb gefonkeld), zie Flikkeren.
Fonkeling, vr. action de briller.
Fonkelijieuw, b. n. geheel nieuw, fpikfpeldernieuw,, tout neuf, ye.
Fontanel, zie Fontenel.
Fontanje, yr. ftrik of lint op een vrouwenkapfel , fontange.
Fontein, vr. fontaine, source d'eau vive. —,
inzond. fpringbron, fontaine artificielle, f.,
jet d'eau, tn. waterbak met eenen
kraan , fontaine a layer les mains , cuvette.
Fonteinader, yr. source d'une fontaine.
Fonteinl5ak , m. bassin, reservoir d'une fontaine.
Fonteinbuis , yr. conduit , tuyau de fontaine,
Fonteinmeester, m. fontainier.
Fonteinpijp , zie Fonteinbuis.
Fonteintje , o. verkl. w. zie Fontein in de
laatfle beteek.
Fonteinwater, o. eau de fontaine, f:
Fonteinwerk, o. jet d'eau,m.,(waterwerken,)
jets d'eau,
eaux , f. pl.
Fontenel, yr. kunstzweer, fonticule, tn.
Fooi, vr. affcheidsmaal, adieu, regal qu'on
donne en partant , repas d'adieu, m.; fig.
Iemancl de — geven, donner a q. q. son
conga. Op de goede —, op de bonne —,
a tout hasard.
drinkgeld, pour-boire,m.
Foolen, b. w.
foolde, heb gefoold),
tourtnenter, titer.
Fop, m. zie Fopping.
Foppen , b. w. (ik fopte, heb gefopt), verfchalken, voor den gek houd.en, se gausser,
se moquer, se railler de q,
bedriegen , duper, tromper.
railleur, moquer,, mystificateur.
Fopper,
Fopperij , Fopping, yr. gausserie, raillerie,
plaisanterie, mystification.
Fopfler,, yr. railleuse.
Forceren, b. w.(ik forceerde, heb g-efoilceerd) , (ond. w.) zie Noodzaken Dwingen.
Foreest, o. woud, foret, f.
Forel, Foielle , yr. zekere riviervisch, truite.
Form, zie Vorm.
Formaat, o. hoogte en breedte van een boek,
format, in. In welk — zal uw boek uitkomen of verfchijnen? en quel format votre livre paroitra-t-il?
Formaathout, o. boil a faire la forme, m.
Formaatzegel, o. feuille timbrie pour actes,
Formaliteit, yr. wijze van regtspleging, uiterlijke omftancligheid, gewoonte, gebruik ,
waarmede eene daadzaak vergezeld gaat,
formalite. Men moet de formaliteiten, in
regten gebruikelijk , in acht nsmen, it fan:
toujours observer les formalitis de juctice.
Formeel, b. n. (ond. w.) nit- of nadrukkelijk,
duidelijk formel, le, expres, se. o.
(in de bouwk.) centre, m.
geclaantegver, vormer, celui
Formeerder,
qui forme. —, fchepper, createur.
Formeren, b. w. (ik formeerde 2 heb geformeerd),
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meerd,) (ond. w. eene gedaante geven 9 vormen, beelden 9 ormer, faponner. Het kind.
wordt in den choot zijner moeder geforineerd, Penfant est forme dans le sein de sa
mere. Geformeerd worden, se former. Het
kieken wordt in het ei- geformeerd, le poulet se forme dans Poeuf. Hij zal zich met
cler tijcl wel
it se formera avec le temps.
fcheppen, cider.
Formering, vr. vorming, action de former,
fornication.
Formidabel, b. n. (ond. w.) vreefelijk, geducht , formidable.
Formule , vr. (in de flelk.) algemeene uitkomst
eener berekening (alle bijzondere gevallen
bevattende), vaste regel, regelmaat , voorfchrift; formule.
Fonnulier, O. bepaald voorfchrift van de algemeene en in alle gevallen toepasfelijke
bewoordingen van eenige akte, enz., formulaire , m.
Formulierboek, o. boek, waayin de voorfchriften van allerhande oefeningen opgeteekend
zijn, livre de formulaire, m.
Fornuis, o. vuuroven, fourneau, m.
Fornuisgaten o. aspirant , tn. pl.
Fornuisplaat, yr. plaque de fourneau.
Forsch 5 b. n. fterk, hard, fort, e, robuste ,
vigoureux, se, nerveux, se. Zij heeft eene
forfche Item, elle a la voix Torte. Hij is
een forfche kerel, it est ramasse.
norsch, brusque, violent , e,
bijw. robustement,yigoureusement, avec force, brimquetnent. (humeur brusque.
Forschheid, yr. fterkte , force, vigueur. —,
Fort , o. (in den vestingb.,) kleine verfterking,
fchans , fort, m. Klein —, fortin, m.
Forteres, vr. (ond. w.) verfterkte plaats, forteresse ; zie Vesting.
Fortuin, yr. (in de fabelleef,) fortune. —9
o. rijkdom , fortune. Zijn — zoeken 9
chercher sa fortune , f. Heeft zij —?
a-t-elle de la fortune? — maken, Zijn —
maken , faire (sa) fortune , se pousser, s'avancer. Een man van —, un homme de fortune, un parvenu. Soldaat van —, soldat
de fortune.
Fortuinzoeker, gelukzoeker, aventurier.
Fourage, yr. (ond. w. in,het krijgsw.) voeder , fourrage , m. De ruiterij is op — (op
het fourageren) uit, la cavallerie est allee
au , en , fourage.
Fourageren, b. w. (ik fourageerde , heb gefourageerd), (ond. , w.) voeder halen,
fourrager. De vijand was genoodzaakt, zeer
verre te , l'ennemi itoit contraint d'aller
fourrager bien loin.
Fourageerder m. voederhaler, fourrageur.
Fourier, m. (in het krijgsw.) fourrier.
Fourneren, b. w. (ik fourneerde, heb gefourneerd,), (ond, w.) verfchaffen, bezorgen,
het ontbrekende daarbij doen , voltallig waken, fournir.
Font , yr. feil, misflag, gebrek , dwaling,
faute , erreur,, Mine, f., de'faut, —, onvolmaaktheid, imperfection. Er zijn veel fouten (drukfeilen) in dit bock, it y a beaucoup de fautes d'impression dans ce livre,
dans cet ouvrage, leder heeft zijne fouten,
chacun a ses de'fauts. Zonder — , sans faute ? certainement, immanquablement.
Fraai, b. n, fchoon, moor, joli , e, beau,
bel, belle, mignon, ne, gentil, le. Een —
fchrift une jolie ecriture. Een
meisje ,
une belle fille,
bijw. zie Fraaijelijk.
Fraaiheid, yr. fchoonheid, netheid, beautd,
nettete, propretd.
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F,raaljelijk , bijw. joliment, gentiment.
fieraad,
Fraaijigheid, yr. zie Fraaiheid,
ornemcnt , m.
Fraaitjes, bijw. zie Fraai, bijw. fam. 1k heb
het hem — gezegd, je le in; ai dit tout
net, de, la belle maniere.
Framboos, yr. framboise.
Frambozenazijn , m. vinaigre de framboise.
framboisier.
Frambozenboom,
Frambozenkoekje , o. tablette (faire de sucre
et de jus) de framboise, f.
Frambozenitruik, zie Frambozenboom.
Franciskaner monnik, m. franciscain, cordelier,, recollet.
Franco, bijw. vrachtvrij, postvrij, franco,
franc de port, de toils frais.
Franje, yr. zeker boordfel, frange. Kleine
ffangeon, mollet, us. Met franjes bezetten , franger. Rouwlaken met franjes,
e
, in. Lange — aan een behangfel,
doorwerkte crepine; fam. beuzeling,
als : Dat zijn maar franjes, ce ne sont que
des vetilles, des bagatelles.
Franjemaker, m. franger.
Franjemaakfter, yr. frangere.
Franjeverkooper, m. franger.
Frank , m. Franfche zilveren munt,franc. Vier
franken, quatre francs. — en vrij, bijw.
en toute et pleine liberte.
Frankeren, b. w. (ik frankeerde heb gefrankeerd), vrachtvrij, postvrij maken, affranchir. E-enen brief —, affranchir , une lettre.
Franfijn, o. parkement, parchemin, tn.
Fratfen, yr. meerv. , kuren, praatjes,
zot , ijdel geklap, sornettes, balivernes,
sottises, f. pl.
Fratfenmaakfter, yr. celle qui fait des sornettes.
Fratfenmaker, m. celui qui fait des sornettes,
Fregat, o. frigate, f.
Fret, o. viervoetig dier,, om konijnen merle
te vangen, furet, m. kleine boor , vrille , f., foret, in. (der wijnproevers,)gibelet,
m. (op fchepen,) degorgeoir ii vrslle, m.
Fretten, o. w. (ik frette , heb gefret), fareter. Gaan — 5 aller fureter.
Freule , yr. demoiselle noble. —, als toefpraak , mademoiselle.
Fries, o. platte lijst op eenen pilaar, (in de
bouwk.) frise 5 f:, colarin, m.
Frijnen , b. w. (ik frijnde, heb gefrijnd),
zilveren of andere inetalen uitfnijden, dnjiren, ciseler.
Frijten, zie Fruiten.
Frikkadellen, yr. meerv. balletjes van gehakt
kalfsvleesch , andouillettes. Eene groote
frikkadel , godiveau , tn.
Frisch, b, n. gezond 5 versch , jeugdig , frail,
fraiche , vigoureux , se , sain, e. — en gezond , sain et sauf, frais et dispos , sam
et gaillard , en pleine sante. Niet — (niet
wel) zijn, étre indispose , e, ne pas se porter bien. Frisfche koelte , (op fchepen,)
vent frais. Met frisfchen moed moet men
beginnen, it faut commencer avec un nouveau courage.
Frischheid, yr. verschheid, fraicheur. De —
van het water , la fraicheur de l'eau. De
frisfche jeugd, la fraicheur de la jeunesse
'la verdeur.
Frisket, o. eener clrukpers , (bij boekdr.)frisquette , f.
Fnferen, b, w. Qk frifeercle, heb gefrifeerd),
(ond. w.) krullen , kappen , friser.
Frifeur,,
(ond. w.) friseur.
Frit ? o. (bij de glasbl.) 4efmolten glas,
frstte,
From-
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Frommel , m. zie Kreuk.
Frommelen, b. w. (ik frommelde, heb gefrommeld), kreuken, chiffonner.
Frans, yr. rimpel , ride; zie Fronfel.
FrOnfel , yr. plooi , vouw in papier,, rimpel in
een kleed , fronce, f: fronds, m., froncure,
1., pli, m. , ride.
Fronfelen , b. w. zie Fronfen.
fronfen , b. w. (ik fronste , heb gefronst), zie . Frommelen. —, rimpels trekken,
Het gelaat —, rider le visage,
fleroncer.
front, froncer le sourcil, se f roncer. Het
voorhoofd —, fluursch uitzien , se refrog.
ner.
, action de
Fronfing , yr. zie Frommeling.
froncer ou de rider, f. froncement, m.
Front, o. (ond. w.) front, on.
Frontiereu , yr. meerv. grenzen , frontieres,
lionites, homes.
Frontierplaats , Frontierilad, yr. grensplaats
of clad, place, ville frontiere.
Frontifpies , o. (ond. w.) frontispice, m.
Fronton , o. (ond. w.) fronton, m.
Fruit , yr. en o. vrucht, ooft, fruit, fruitage, m.
Fruitben , vr. panier,,m., corbeille, f. a fruit,
, cuider, no.
poguet, m. Eene Lange
yruchtboom„ arbre fruitier,
Fruitboom ,
arbre a fruit.
Fruiten , b. w. (ik fruitte , heb gefruit), fr
ter,, fricasser.
Fruiting , yr. action de fritdr.
Yruitkelder,, m. cave , ou l'on garde les fruits,
fruiterie , f.
Fruitkooper,, in. fruitier.
Fruitkoopfter,, yr. fruitiere.
Fruitmand , zie Fruitben.
Fruidmandje , o. eventaire , m.
Fruitinarkt , yr. marche aux fruits, tn.
Fruitfchaal , yr. assiette a mettre du fruit.

FUU
1 Fruitfthilder,, m. peintre en fruit.
1 Fruitfchotel , no. plat a servir le fruit.
Fruitfluk , o. tableau sur lequel sont representes des fruits, m.
Fruitvrouw,, yr. fruitiere.
Fruitverkooper,, zie Fruitkopper.
Fruitverkoopfter,, zie Fruitkoopfler.
Fruitwinkel , in. boutique de fruitier, f.
Fuik , yr. vischfuik , nasse , bourgne, f.,
bourgeon, M. , Lange —, brougnee. Kleine
—, nassette. Deze — was vol visch , cette
nasse etoit pleine de poissons ; fig. Hij is al
ill de —, (men heeft hem gevat ,) it est
déjà attrape, pris.
Fulp , zie Felp.
Fulpen , zie Felpen.
Fun , m. zie Fielt.
Fust, o. alle foorten van vaaniverk , fittaille , .f. Op —, en cercles. Wijn op —
hebben , avoir du vin dans des bards. Wijn
van het — tappen , tirer du via en boutellies.
Fustaadje , yr. zie Fust.
Fustein , Fustijn , o. veroud. futaine , f
Fut , bijw. niets , rien.
Futfelaar,, m. talmer,, fukkelaar,, lambin, Ian,
• ternier.
.
Futfelaarfler,, yr. lambine.
Futfelarij , yr. talmerij , lambinerie, f lag
sbinage , no.
Futfelboek , o. fig. als : Het — zoeken , tournee autoosr du pot , user de detours.
Futfelen , o. w. (ik futfelde , heb gefutfeld),
talmen , lambiner.
Futfeling , zie Futfelarij.
Futfelwerk , o.' geringheid , bagatelle,. f. ouvrage ennuyant, ,m.
Fuum , m. (and. w.) , vanite, f.

G.
ce ministre est bien eloquent. , gefchikthea
C, yr. tle zevende letter der letterlijst , g,
tot iets, don, as., aptitude, f. Hijheeft de — van'
m. —, (in de toonk.) , sol, m.
wel
te fpreken, it a le don de biers parler,, le'
Ga , zie Gade.
don de la parole, le don de Peloquence. De
Gaaf, b. n. geheel , ongefchonden , sain, e,
— der voorzegging, le don de prophetic.
enact-, ere , Bien cbnserve , e. 1k verkoop
, (in den bijbelfI.) offer , dat aan God
U het paard voor — en gezond , je vous gaworth opgedragen , offrande, f:
rantis le cheval sain et net. Deze appelen
zijn nog zeer — voor den tijd , ces pommes Gaafheid', yr. qualite de ce qui est sain on
entier. Let vooral op de — van het bout,
aunt encore fort saints pour la saison. De
faites Bien attention que le bois soft sain.
fondamenten van dit gebouw fchjjnen nog —
en goed te zijn, les fondaments de cet edi- Gaai , zie Gade.
ice paroissent encore sains et entiers. — Gaai,i en , b. w. (ik gAaide heb gegaaid), yenfhout
eenigen , apparier. —, w. s'apparier,
, du bois sain. Het timmerhout is nog
s'accoupler.
— en goed, la charpente est encore saint et
entiere. bijw. entierement. — (van al- Gaaijing , yr. accouplement, m.
laken , enz. , rase qsoi
les) rekening doen , rendre un compte net Gaal , yr. kale fireep
montre la corde (d'une piece de drag).
ou exact.
Gaaf, yr. hetgene gegeven wordt , gift , ge- Gaan o. w. (ik ging , ben en heb gegaan,)'
zich te voet voortbewegen , (met Hebben ,
fchenk , don ,present , cadeau, Voor giften
wanneer de voortduring, van het bedrijf been gaven kan men alles krijgen, pour des dons et
doeld wordt ,) Marcher (met Zijn , wanneer
des presents on obtient tout ; fig. Om gunsten
de plaatsverandering bedoeld wordt ,) aller.
en gaven , avec des. vues interessees. —, inWij hebben lang genoeg gegaan, nous avons
zond. hetgene door de Godheid wordt gemarche assez long-temps. Nadat wig twee uren
fchonken , don, m. Het brood is eerie —
gegaan hadden , kregen wij den kerktoren van
van God , le pain est un don de Dieu. De
het dorp in het gezigt , apres avoir chemise
kinderen zijn eerie -- Gods , les enfants soot
deux heures , (lieues Onous apercumes le closon don de Dieu. —, begaafdheid goede eicher du village. 1k ben naar boven gegaan,
genfchap , don, talent , no. Hij is met fchooje
suis alle en Kant. Een kind leeren apne gaven yerfierd , c'est un homme de grands
prendre un enfant a marcher. Op de teetalents ; it a de beaux talents , d'excellentes
nen —, marcher sur les bouts des pieds. Op
pallid:. Die predikant heeft uitnemende gaven,
ilel-
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!kiln ---, marcher avec des ichasses , Otre
-monte,e, sur des lehasses, "etre sur des &hasses. lemand te gemoet aller au devant
de q. q. , a la rencontre de q. q. AANM. Aller
el la rencontre de q. q. wordt eigenlijk gezegd
met oogtnerk , om zich fpoediger tot iemand
teibegeven , ten einde hem een gedeelte van
den weg te doen uitwinnen ; dus , wanneer men
iemand terug roept , om hem nog , lets te zeg:
gen , en hem clan te gemoet gnat, opdat hij
niet noodig hebbe , den zelfden weg tweemaal te gaan. filler au devant de q. q. gebruikt men om iemand hierdoor eenige eer
te bewijzen , en vooroncterilelt dus eene
foort van achting , eerbiedigheid. Het is hier
te glad om te ne fait pas bon marcher
ici-, it fait trop glissant. Langzaam —, marcher (aller) lentement , doucement , posement,
petitspas. Met rasfche fchreden —, marcher (aller) a grands pas. Met overhaaste
fchreden —, marcher d'un pas precipite.
Naar huis
aller chez son. Naar de fled
aller a la ville. zich ergens heen
begeveu, reizen, als: Te land, te water,
met de fchuit , met den postwagen , to paard
aller (voyager) par terre, par eau, par
la barque, par la diligence , a cheval. Naar
het land , naar buiten aller a la campagee. Uit het huis —, sortir de la mason.
De fchool gaat nit, on sort dePecole. Van zijne
plaats sortir de sa place. Naar het Leger —, aller a Parmee. —, in beweging
zijn , bewogen worden, aller. Mijn horologic gaat niet , ma montre ne va pas. Uw
horologie gaat te gaauw,, votre montre avance.
Deze klok gaat te langzaam , cette pendule
retarde. De wagen gaat fuel, la voiture va
vite. Dit fchip gaat 20 voet diep , ce vaisseau tire vingt pieds d'eau. Onder zeil
mettre a la voile. Zich gereed maken om onder zeil te
appareiller. Op en neder
,
van een fchip fprekende , tanguer. zich
uititrekken , als : Kan het bijgeloof verder
—? la superstition pent-elle tiller plus loin?
Die weg gaat naar Brusfel , ce ehemin va,
conduit a Bruxelles; fig. Dat gaat te ver,
(worth buitenfporig,) cela va trap loin, excede les horses. Dat zou te ver kunnen
cela pourroit aller trop loin. Te boven
—,surpasser. Dat gaat mien begrip te boyen , cela surpasse ma portde. Dat goat
alle verbeclding te boven, cola passe Pimaination. Zich te buiten commettre des
excàs. Het water ging mij tot aan de middel,
favois de l'eau fusqu'â la ceinture. Dit
bosch gaat tot aan de bergen, ce bois s'etend
jusqu'aux montagnes. lets zullen doen,
Sets ondernemen, beginnen, als: Ik ga fchrijven, flapen, werken, loopen, enz. je vats
icrire , dormir,, travailler,, courir etc.(— loopen, beteekent ook: De vlugt nemen , als:
De helft ging loopen, la moitie prit
— zitten, s'asseoir. i liggen, se concher, se mettre. —flaan, se mettre debout.
AANM. Aldus voor de onbep. wijze van een
ander wcrkw. geplaatst , ,verandert het verl.
deelw. gegaan in gaan, Ik ben het ook
— zien, j'ai aussi etc le volt-. Aan het werk
—, se mettre a l'ouvrage. Aan het fchrijven
—, se mettre a ecrire. —, gangbaar zijn , als:
Dit geld goat hier niet, cette monnoie n'a pas
sours ici, West pas mettable, zie Gangbaar. ergens in bevat zijn , of bevat
kunnen zijn, als: Er — twintig bock papier
op een' riem, vingt mains font une rame de
papier, ant rang e de papier est de vingt
mains. Er gaat eene geheele flesch in dat
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glas, cc verre contient (pent contenir) toute
sine bouteille. Er — drie el laken aan dies
rok, it entre trois aunes de drop dans cot habit.
- (bij de muzijk,)als : Uit welken toon gaat
dit ftuk? sur quel ton gst cette piêce? Het gaat
nit re , elle est en re7 pasfen, als: Deze
fleutel gaat niet op het.flot, cette clef ne va
pas -a la serrure. Deze hoed gaat niet op mijn
hoofd, ma ate n'entrepas clans ce chapeau ; ce
chapeau n'entre pas , ne pent pas entrer dans ma
the. — 5 den fchijn van lets hebben, gehouden
Hij gaat voor eenen Enworden voor,
gelschman , passe pour anglais. zijn,
zich in zekeren toefland bevinden, als : Zwanger —, etre enceinte; fig. zie Zwanger. Dat
gaat nu in twang, cela est en vogue a present, cela est a l'ordre du jour. —, in zeke •
ren Weiland geraken, als: Open —, s'ouvrir.
Te gronde —, (van een vaartuig,) couler
fond, couler has; fig. (van iemands geldzaken ,) couler a fond. Te,: harte aan het
hart —, affecter,, toucher. —, gelukken ,
als: Dat gaat, zal cela va,' cela ira. Dat
gaat niet, sl n'y a pas moyen, cela West pas
possible. —, met het, als : Hoe gaat het ?
comment va-t-il? Het goat vrij wel met hem,
het goat hem vrij ses affaires vont bien.
Gaat het? (bij fpelers,) va-t-il? Het goat om
uw leven, sl y va de . votre vie; fprvekw.
Het gaat om eenen gouden betting of om
eenen ijzeren, on vent tout ou Tien; on risque le tout pour le tout; on joue de son reste.
—, b. w. als Ik heb nog flechts eènen gang te
je n'ai plus d'une commission a faire;
fig. Wat men hem ook zegge, hij gaat zijnen
gang, quoi qu'on lui dise , it va toufours son
chemin. Men moot hem moor zijnen gang
laten (zie ook Laten,) on n'a qu' a le laisser faire. Zich moede —, se fatiguer ea
marchant. Ik heb mij geheel mocde gegaan,
je suis tout lasso du chemin. Ik heb mijne
vocten fink gegaan, je me sills Nesse les peels
en marchant ; zie ook Gaande en Gaon met
de onderfcheidene voorzetfels.
Gaan , 0. de daad van gaan, marche, action
, enkel in: Het — en komen ,
faller et le venir).
wijze van gaan, als :
Ik ken hem aan zijn
je le connois
son marcher. Een our gams, un
tine
lieue, de chemin.
Gaande , (tegenw. deelw. zie Gaan,) inzond. in
bewegingols: Wie heeft dat werk ((lien twist)
— gemaakt ?qui est-ce qui a commence cette noise? Het fchip raakt —, le vaisseau Chasse sur see
ancres. Iethand — (toornig) maken, mettre
q. q. en colare. — houden, tenir en haleine,
tenir occupe ,e , faire Hij houdt den
winkel nog —, it continue toujours lee boutique. De ballast raakte
(awn het rollen 5)
le lest commenca a rouler. Wat is er —? qu'y a-t-il? de quoi
Iemands nieuwsgierigheid — maken, exciter la curiosite de
q. q. Hij is — beenen, hij is — en flaande , it est indispose, sans tenir le lit. Het
— werk, (van een uurwerk, molen, enz.)
rouage, m. De — en komende man , les al!
lasts et les venants. Hii fprak met den gaanden en komenden man, ilparloit aux allants
et venants.
Gaanderij zie Galerij.
Gaapiler, vs. -bailleuse; fig. cello qui bale aux
corneilles.
Gaar, b. n. behoorlijl< gekookt of gebraden ,
cult, e, assez cult, e, assez , e. Half
—, a demi cult, e. Door en door —, pour.ri, e, de cuire. — koken, cuire suffisammeat. Een fchip
maken, (fcheepsw. zen
gen ,
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gen, Braden,)' donner le feu a un vaisseau.
Gaarboorden, o. meerv. zie Kielgangen.
Gaard, m. lusthof, pare.
Gaarde, yr. enkel gebr. in zamenft. zie Diergaarde.
Gaardenaar, Gaardenier,
jardinier.
Gaarder, m. zeker ambtenaar ter inzameling van
de eene of andere belasting, receveur,, percepteur.
Gaarheid, yr. qualite de ce qui est assez cuit.
De te groote — was oorzaak, dat ik het
vleesch niet lustte, la viande itant trop
cuite, je ne pouvois en manger.
Gaarkeuken, yr. herberg, -waar portiewijze gegeten worth, maison de restaurateur, gargote, rotisserie. In eenen eten, manger
chez un restaurateur.
Gaarkok, in. die eene gaarkeuken houdt, restaurateur, gargoteur, rdtisseur.
Gaarkookiler, yr. gargotihre.
Gaarne, bijw. gewilliglijk , met lust, volontiers,
it le
de bon coeur. Hij doet het zeer
visch eten, gamer le
fait tres-volontiers.
oisson. —, het drukt eene gehechtheid aan
sets nit, en wordt dan meestal overgezet door :
aimer a, als: Hij gaat — laat naar bed, it
aime a se coucher tard. Zij fpeelt —, elle
cet homaime jouer. Die man wandelt
aime
me aime a sepromener. Hij praat
(bas de fil.
a jaser.
koufen, des
Gaarnen, b. n. van garen, ale:
Gaas, o. zeker dun doorfchijnend weeffel, gaze, f Linnen —, gaze de fil. ,,Zijden —,
marls,
gaze desoie. Grof gegomd —,
m. Een — over iets werpen, leggen, gazer.
gazier.
Gaasmaker, gaaswerker, gaaswever, ,
Gaauw, b. n. en bijw. fchielijk, vice, preste;
Kom
venez vite. —,
fam. ingambe.
vlug, agile , alerte. - Hij is — in het fpringen , it saute avec agilite. Een — verfland ,
tine grande penetration d'esprit.
Gaauwdief, m. fchurk , coquon, fripon, filou,
boertend, als Hij is een
zie Bedrieger.
flimme —, c'est un fin matois , une fine moudegene,, die fleck, voleur.
che.
Gaauwdieverij , vr. fchurkerij , friponnerie 2 filouterie.
Gaauwerd, m. ietnancl, die vlug is in het doen
van -iets, quelqu'un qui est prompt et adroit
a faire q. goochelaar, joueur de
gobelets,
Gaauwheid, gaauwigheid„ yr. behendigheid,
adresse, dexterite, prestesse. De
zijner antwoorden heeft mij verwonderd,
la prestesse de ses reponses m'a etonne.
Gabaar, vr. (ond. w.) zeker vaartuig, foort van
praam, gabare.
Gabel, yr. zie Tol.
Gacte m. en yr. eehtgenoot epoux,m;, epou(Gaaiketi,) wederpaar van vogese; f..
m. ou femelle, f. des oiseaux
len ,
qui volent en couple.
Gadelijk , b. n. facile; weinig gebr. dan in :
Ongadelijk.
Gadeloos, b. n. zonder gade , sans epoux on
spouse; fig. zonder weergft, sans pareil,
incomparable.
Gadei, bijw. gebr. in: Te —, al te —, ensemble, sous ensemble, le tout ensemble.
Gacleren, b. w. (ik gaclerde, heb . gegaderd), te
zamen brengen, zie Vergaderen.
Gadering, yr. het gaderen , zie Vergadering.
Gadergeld, o. collecte, f.
Gadermeester,, m. gaarder,percepteur, receveur.
Gadeflaan , b. w. (ik floeg. gade , heb gadegeIlagen) , op remand of lets een wakend oog
houden, surveiller, avoir l'oeil sur.
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Gading, yr. zin , genegenheid om iets te koopen , envie d'acheter q. ch. Hcbt gij — in
dat huis ? avez-vous envie d'acheter cette maison? Dat is mijne
niet, cela ne m'accommode pas. Alles is zijne s'accommode
de,..tout. Die — heeft, celui qui a envie
d'acheter.
Gaf, verl. t. zie Geven.
Gaffe', yr. tweetandige vork , fourche. —, (op
fchepen ,) corne de vergue.
Gaffelkruis, o. (in de wapenk.) pairle, m. Hij
voert een zilveren — in een zwart veld, it
porte de sable au pairle d'argent.
Gagel, m. zekere inlandfche clerk riekende
heester, myrte sauvage, bruice.
Gagel, o. (in Gelderl. en elders ,) gehemelte
van den mond , palais,no.—, (in Groningen.,)
tandvleesch , gencive , f.
Gagelen, Gaggelen , o. w. (ik gagelde , heb
gegageld ,) van ganzen , crier.
Gal , yr. zekere in eene blaas beflotene bittere
geelachtigegroene vochtigheid in dierlijke
ligchamen, (bij menschen en dieren),. bole,
fiel, m. —, (bij visfchen en fommige dieren ,)
amer, M. Een overloop van —, debordement, degorgement de bile, m. Zoo bitter als
amer comme du fiel; fig. voor: toorn ,
boosheid, als : Zijne — uitbraken , decharger sa bile, repandre son fiel, vomir son
fiel. De — loopt hem over , zijne — is ontlloken , sa bile s'echauire of se met en colere.
Een duifje zonder une petite doucette,
une jeune personne toute innocents, tone personne sans fiel. Zijne pen in — doopen,
tremper sa plume dans le fiel. Geene — heb- ben, n'avosr point de fiel, n'avoir point de
ressentiment. Zwarte
atrabile.
e'd , vr. (meerv. Gallen ,) zeker ongemak der
paarden , zijnde een knobbel of gezwel aan
de beenen , molette f., javart, m.
Gal , yr. (in fommige Itreken ,) zie-Gaal.
Galachtig , b. n. bilieux, se; fig. oploopend,
emporte , e, fouguenx , se.
Galaffcheiding, yr. secretion de la bile.
Galanteri4i , yr. meerv. allerlei kleine waren
tot tooifel , petits bijoux , m. pl., bijouteries,
galanteries.
Galanteriehandelaar, m. bqoutier.
Galanteriewaren, zie GalanteriUn.
Galanteriewinkel, m. boutique de bijoutier, f.
Galappel, m. zie Galnoot.
Galblaas, yr. visicule du fiel ou biliaire, (in
de ontlk.) bourse.
Galblaasje , o. follicule du fiel, m.
Calbuizen, yr. meerv. (in de ontleedk.) con' loirs de la bile, m. pl. Eene ontiteking in
de —, cystitie ou cystite.
Galjas', yr. groot Venetiaansch, roeifchip met
28 of 32 roeibanken en 3 masten , de groutIle foort van galeijen , van 28 tot 32 roeiriemen, met 6 a 7 man aan elken riem , galeasse.
Galei, vr. zeker vaartuig , met twee masten ,
en 25 a 3o roeiriemen , bij welke gemeenlijk
flaven en veroordeelcle misdadigers tot roeijers worden gebruikt, galere. Eene eigene
( op eigene kosten uitgeruste) — hebben, tenor galere. De — ligt ten anker,, voor anker,, la galere est a Pancre, demeure sur le
er. De galeijen ligtten het anker,, les galefres
serperent. Tot de galeijen veroordeeld
zijn, être condamne, e, aux galeres. De botte, barillard. Een roeiriem eener
lier eener
une rams de galere. Al de roeiriemen
eener galei zamen genomen , lapalamente on
palmente. Zeker zeil eener waarvan men
zich enkel bij eene flormachtige -zee bedient,
marabaut ,m.—, (bij de letterz.) zetplankje ,
waar-
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waarop de zetter de letters rangfchikt, galde.
Galeibank, yr. chiourme.
Galeiboef, een tot de galeifiraf veroordeeld
misdadiger,, forcat, galdrien. Al de galeiboeven , la chiourme.
Galeiroeijer,, m. forcat qui came sur une galere.
Galeifloep , yr. caie, f , caic ou calque, m.
Galeitakel, m. angirolle, f.
Galeiflaaf, zie Galeiboef.
Galeiftraf, vr. in fommige flaten , de veroor- deeling , om als roeijer op eene galei te dienen , of om, bij gebreke van dien , tot zwaren arbeid daar gehouden te worden, in eene
pleats le bagne geheeten , les galeres
travails forces , m. pl.
Galeiwachter,
argousin.
Galerij , vr. gedeelte van een gebouw , overdekte wandelplaats of dreef,
galerie,
f., corridor, m. Overdekte —, van ter zijde
open , portique, m. Bedekte —, peristyle,
m. — ecner kaatsbaan , dedans,.m. zie Gang.
Galg , vr. houtwerk , waaraan in vele staten
misdadigers worden opgehangen ,potence, f.,
gibet, m. Wij zagen van verre eene —,
nous vimes de loin tone potence. Tot de —
veroordeeld zijn , etre condamne , e, a la potence, au gibet. Eene oprigten , dresser en
gibe:. Eene misdaad, waatop de — ftaat , die
de — verdient, un cas pendable. Daar ftaat
— en rad op, it y va de la corde , du gibet,
it n'y va pas de molar que de se faire pendre. Hij dingt naar de —, zie Dingen ; fain.
Aan de — komen , etre pendu, e. Hij ziet er
uit , alsof hij van de gedropen is , zie
Druipen ; in den gcmeenen fpreektr. Loop
naar de —, va to faire pendre; fpreekw.
De — behoudt haar regt , les criminels sont
penis at ou tard; le gibet ne perd point ses
droits.‘ Dat is boter aan de — gefirieerd ,
laver la tete d'un more, (d'un due,) on y
perd la lessive. Help eenen fchurk van de
, hij zal er u aan helpen , zie Helpen.
—, bout of ijzerwerk boven een' katrolput ,
poteau de la bascule d'un puits,m. Tot de
behoorend , patibulaire. De flijlen der —,
les fourches patibulaires.
broekdrager,,
bretelles,f. pl. eenen drukpers , tablette.
Galgebrok , gaIgefchelm , m. een die de galg verdiend heeft , maar haar ontloopen is , reste
de gibet, m.
Galgen , o. w. (het galgde , heeft gegalgd), tot
de galg brengen , enkel gebr. in : Het galgt
beter , dan het burgennestert , y a plus de
d(onger que de profit ; cette entreprise ofre
moans de profit que de danger.
Galgenaas , o. galgenbrok , galgenlapper,, m.
pendard, gibier de potence,
homme de sac et
de corde, reste de potence, reste de gibet.
Galgenftuk , o. rouerie,
Galgenveld , o. lieu de supplice, m., plaine ou
it y a une potence, f., endroit oh Pon expose
les hommes supplicies , on.
Galgladder,, vr. echeIle de gibet.
Galgpaal , m. poteau d'un gibet.
Galig, b. n. vol galen, (ftrepen)plein, e, de raies.
Galijk , zie Gadelijk.
Galijkheid , vr.
Galjoen , o. feint van een zeerchip , poulaine,f.,
bec, dperon, m. Spaanfche Westindievaarder,, gallon, m.
Galjoenborden , o. meerv. tambours, m. pl.
Galjoot , y r. foort van kleine galeijen , met
linen mast en 16 tot en roeiriemen , galiote.
— om te bombarderen , zie Bombardeergaljoot.
Galkoorts , yr. fievre bilieuse.
Galleiders ,
meerv. (in de ontleedk.) conduits biliaires , on. pl.

Gallen, b. w. (ik galde , heb gegald 2 ) de gal
uit (\Tisch) halen, dter l'amer.
Gallig , b. n. bilious , euse.
Gallig , b. n. in fommige ftreken , zie Galig.
Gallikaansch , b. n. De gallikaanfche kerk , katholijke kerk in Frankrijk , eglise gallicane.
Gahm, m. voortdurend geluid , retentissement,
resonnement.
Galmen , o. w. (ill kgalmde , heb gegalmd ,) eenen
galm geven , jeter en cri resonner.
Galmgat , o. een der gaten in eenen klokkentoren , waardoor het geluid te beter gehoOrd
wordt, ouverture d'un ,clocher,, par oh - sort
le son des cloches, (nement , on.
Galming, vr. action . de jeter un on, f, mesonGalnoot, yr. zeketuitwas aan de bladen en takken.,
der eiken en andere boomen , veroorzaakt
door den !leek van een infect , inzonderheid
gebruikt wordende tot het maken van inkt,
noix de gale, casse-nolé.
Galnotenzuur,, o. aside gallique,
Galon , o. (ond. w.) boordfel , galon ,m.
Galonneren , b. w. (ik galonneerde , heb gegalonneerd), ond. w. koorden , galonner.
Galop , in. het rennen , fnelfte loop van een
paard ,gale.
In eenen vollen
rijden,
aller au grand galop.
Gaitypen , o. w. (ik galopte, heb en ben gegalopt) , zie Galopperen.
Galopperen, o. w. (ik galoppeerde , Web en ben
gegaloppeerd ), met Hebben , wanneer de
voortduring , en met Zijn, wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt, in galop rijden,
galoper. Een paard laten galoper un cheval.
Galpen , o. w. (ik galpte , heb gegalpt) , in
Groningen gebr. voor : fchreeuwen , crier.
Galping , vr. action de crier.
Galvaatje , o. conduit biliaire, m.
Galziek , b. n. eene galziekte hebbende , biliens , euse ; fig. hypoconder,, atrabilaire,
bilious, euse, melancolique, chagrin, e.
Galziekte, vr. maladie
polycholie.
Gang , beweging van iemand, die gaat , marche, f. Zijnen — verhaasten , presser sa marche , hater le pas. Zijnen — ergens heen rigten , diriger ses pas yore quelque endroit ;
fig. Zijnen
gaan aller son train. Iemand
zijnen laten gaan , laisser q. q. aller son
train; le laisser faire. Aan den — komen ,
se mettre en train. Iemand aan den — helpen , mettre q. q. en train. Een werktuig
aan den — brengen , maken , mettre une machine en mouvement ; donner le mouvement
ti une machine. Dit rad wordt in zijnen
gehinderd , it y a q. ch. qui empeche cette
roue d'aller. Deze man is traag in het werken , loch als hij eens aan den — is , (als
hij eenmaal begonnen heeft ,) doet hij meer,
dan een ander, cot become est lathe au travail, mais quand it est une fois era branle,
it en fait plus qu'un autre. wijze van
gaan , marcher,,m. defflarche , f. —, van een
paard , allure, f. Ik ken hem aan zijnen
le le connois a son marcher; a sa demarche.
Zij heeft eenen deftigen —, elle a la demarche noble. —, boodfchap enz. in iemands
dienst gedaan , voyage. De kruijer heeft zes
ganger voor inij gedaan , le cracheteur a fait
six voyages pour moi. —, vaart , loop van eeii
fchip , erre , f —, wending van een fchip
in het laveren• revirement. mime tusfchen twee muren in een huis, waardoor men
gaat,tallee,f Een lange , fmalle en donkere —,
une longue allee, etroite et obscure. Een
lange — in een gebouw langs eene rij kamers, corridor, m., galerie, f. De bedekte gangen in vestingwerken, galeries. Een geheime
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van het eerie yertrek in het andere
to komen , couloir. Een bedekte tusfchen
zuilen , peristyle. — tusfchen de zuilen en
den muur,, aan een gebouw met eenen zuilengang omge yen , peridrome. Een onderaardfche — conduit souterrain. Een onderaardfche gewelfde
5 cryptoportique. De
— in eenen ilal achter de paarden, echappee ,
enge ftraat ,
, f., passage,
In. zie bok Gangje.
, (in de ontl.k.)
meat, in.
Gangbaar,, b. n. in omloop zijnde , courant , e.
Gangbare munt ., de la monnoie courante , mettademise, de debit, ayant cours.
emise.,
Gangbare waar , (die wel aan den man wil ,)
une marchandise de debit , de de faire , de belle
' defaite. —, begaanbaar,,praticable. Een gangbare weg , en chemin prdticable. veel
begaan wordende , frequents, e, passant , e.
Eene gangbare {haat tine rue passante.
Gangboord, o. (fcheepsw.) passage, in.
Ganger,
incest in zamenft. zie Voetganger,,
enz.
Gangetje , Gangje , o. verklein w. van Gang,
in den zin van : het gaan , als : Ik heb nog maar
een klein gangetje te doen , je n'ai plus qu'une
petite tournee a faire; fig. Dat gaat cep.gangetje , (dat fchikt uitnemend ,) cola va
aux oiseaux. —, klein firaatje , petit pasf
sage, m. ,
Gangpad 5 zie .Voetpad.
Gangfpil yr. zie Spil.
Ganglier, yr. incest in zamenftell. zie Voetgangfter,, enz.
(bij de mijnw.) gangue, f
Gangiteen .
Gans, yr. zekere bekende zwemvogel , oie.
Tamme —, die domestique. Wilde —, oie sausage. Jonge —, oison, m.; fpreekw. Maak
dat de ganzen wijs, a d'autres ! chansons. De —
trekken , (in het ganzenfpel ,) aver foie.
Brandgans, foort van zeegans , barnache
Lepelgans , spatule. Duikergans , piette.
Gansch , b. n. geheel , entier, ere, tout , e.
De ganfche wereld , tout le monde, le monde
entier, l'univers. De ganfche dag , tout le
jour, tout le long du four. Een — jaar,, une
annee complete, ou entiere. Van ganfcher
harm, de tout mon coeur. De ganfche fom
bedroeg zoo veel , la somme totals, le total
mcntoit a tart. Men het ons een — our
wachten , on nous fit attendre une heure toute
entiere ; in den gemeenz. fpreektr. als i Hij
is een ganfche kerel , c'est un maitre-lzomme,
un homme, un brave homme. bijw. ganfchelijk , entierement , totalement. — niet,
point du tout.
Ganfchelijk , zie Gansch , bijw.
Ganzedistel , yr. (in de kruidk.), palais de lievie, laiteron,
Ganzenbloem, vr. paguerette, petite marguerite.
Ganzenbord , o. carton pour jouer le jeu
Pole, le j ets de Pole. Op het — fpelen ,
jouer le feu de foie.
cuisse d'oie,
Ganzenbout ,
Ganzendrek , m. merde d'oie, f.
Ganzenhok , o. om ganzen te mesten , ipinette ,
mue , plaats, waar men ganzen opfluit,
stable aux oies,
Ganzenkieken , zie Ganzenkuiken.
Ganzenkroos, zie Eendenkroos.
Ganzenkruid , o. (in de kruidk.) naam van onderfcheidene bloerpen , paguerette,f., cormay et , quinze feuilles rouges. —, zilverkruid , argentine ,potentille , herbe aux oies,
Ganzenkuiken , o. Orson , in.
Ganzenmarkt ,
marche aux oies ,
Ganzenlepel, m, zeker werktuig der heelmees-
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ters , om het graved uit de blaas te halen ,
toilette , f.
Ganzenpen , yr. plume d'oie.
Ganzenpeper, yr. bij koks , la petite oie.
Ganzenpoel, m. marals, m. ou fosse oh l'on trouve
beaucoup d'oies , f.
Ganzenpoot ,
patte , f ou .pied, m. d'oie.
Gapzenfchacht ,
plume d'oie.
Ganzenfinout, o. graisse d'oie, f.
Ganzenfpel, o. jeu de Pole, m.
Ganzenveder,, yr. plume d'oie, f
Ganzenvel, o: peau
, f.
Ganzenyeld o. champ ou l'on fait paitre les
oies , m.
Ganzenvet , zie Ganzenfinout.
Ganzen yoct , m. tied (Pole,
—5 zekere
plant , paste d'oie,
Ganzerik , yr. zeker kruid , argentine.
Gapen , o. w. (ik gaapte , heb gegaapt ,) den
‘ mond opfperren , ouvrir la bouche ; fig.
Hij gaapt wijd , it demande beaucoup; figt
niet wel fluiten , etre enteouvert , e. Een
gapend gebrek , en grand defaut, un defaut
visible. Eene gapende wonde tine grande
plaie. Dat gaapt als een oven , (dat is eene
gapende , tastbare leugen ,) cola est evideMment faux ; fpreekw. Tegen eenen oven fiaan
te —, faire un $uvrage inutile, aboyer a la
lune. —, (in den gemeenz. fpreektr.) met
eenen openen mond en opgefperde oogen
toezien , bayer. Het is een luiaard , hij fiaat
, c'est en paresseux qui ne fait
maar te
quo bayer aux corneilles.
geeuwen , bailler.
balker; fig. badaud , celui qui bale
Gaper ,
aux corneilles.
Gaping , yr. het gapen , bafflement, m.
opening, ouverture f ; fig. gebrek , defaut
manque, m. lacune. Er is eene — in dat
werk , it manque q. clz., it y a une lacune,
a cot ouvrage.
Gaps , yr. eene dubbele hand yol , jointle.
Garde , yr. roede , baguette, verge, houssine.
Eenen foldaat door 9de garden laten loopen,
(eertijds eene krijgsllraf,) passer un soldat
par les baguettes. —, roede voor kinderen ,
verges, f. pl.; fig. FIij moet de — nog hebben , it se conduit en enfant.
Garde ,
ond. w. (in de krijgsdienst ,) wacht,
garde.
Gardiaan , in. van een klooster, , gardien.
(bij krijgsl.) 'een die bij de garde dient,
oficier on soldat de la garde.
Gareel , o. (ee) getouw, waarin de paarden
voor een rijtuig worden gefpannen , harnois
de chevaux tie trait, m.; fig. Die twee loopen in
het zelfde —, co sont des gens de mime farine. —, haam , zie Greel.
bourrelier.
Gareeltuigmaker,,
Garen, o. gefponnen draden van yIas , tool of
, m.
fpinnen , filer du fil.
boomwol ,
— haspelen , afwinden , afwikkelen , divider
drs fil. — twijnen , retordre du fil. —, inzond. linnen garen , fib de lin. —, net, filet, in. , rots, in. pl. (bijzond. voor hazen of
konijnen , panneau, m.) Het — fpannen,
tendre , jeter le filet, les filets , les rots;
fpreekw. Hij is menigmaal voor het — geweest , (op bet punt gewecst om gevangen te
worden ,) it a souvent couru risque d'être pris.
Garenklopper,,
maillet pour battre le fil.
marchand de fil.
Garenkooper,,
retordeur.
Garentwipder,,
Garentwki nfter,, yr. retordeuse.
Garenverkooper,,
vendeur de fil.
Garenyerkoopfter, yr. vendeuse de fil.
Garenwiel , o. rouet a filer, m.
Ga-
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Carenklos , m. bobine,
magasin de
Garenwinkel,
Garenzak , in. sac a
Garf, - yr. fchoof, een armvol afgefneden en
zamengebonden ongedorschte graanhalmen ,
gerbe. De garven binden , faire , licr les
gerbes. Het graan in garven binden , gerber, enge'rber le ble , le mettre, le leer en
gerbes. Een hoop garven , tin quintau. Een
tiental garven, ran dizeau. De tiende der
(visch, chevrette.
garven , le champart.
bekende , klcine zeeGarnaal, vr. zekere
Garnaalmarkt yr. marche tzux chevrettes , m.
Garnaalwijf, b. femme qui vend des chevrettes , , ,raison, f.
Garnizoen , 0. (ond. w.) krijgsbezetting , garGarst , zie Gerst.
Garstig , b. n. eenen bedorven', of fterken finaak
hebbende , inzond. van fpek , ranee. Dit
fpek is —S, ce lard est ranee. Garstige boter,, du beurre ranee.
Garstiglreid yr. rancissure.
Carvell, o. w. (ik garfde , heb gegarfd), het
koren in garven binden , gerber', engerber.
, .de garven van het land voeren , transporter les gerbes.
Garver, in. Celui qui transporte les gerbes. Die
de koornrchoven in de fchuur optast, calvanier.
Garving , yr. action de transporter les gerbes.
kunstlucht , gaz, m.
Gas, vr. firaat , rue.
Azijnzuur , gaz acide aceteux.. Zwavelzuar —, gaz acids sulftreux." Wat. in kan
worden veranderd, of hetzelve kan voortbrengen , (bij de fcheik.) gazeifiable.
tasaardig gasfoortig , b.' n. (in de natuurk.)
gazeiforme , gazeux , se.
Gast, iemand , die door cenen gastheer onthaald wordt, convie, connive; fpr. w. Als een
gierigaard gasten heeft, gedraagt hij zich
mild , it n'est chere que tie vilain. Hij is niet
van de gasten , it n'est pas des convies,
n'est pas du nombrc des convies. Mijn vriend
heeft zijne gasten wef onthaald , mon and a
bien rep, bien traits ses convies. Wij zullen heden gasten hebben , nous auroras aujourod'hui du monde a souper, a diner; nous donnons a diner, a souper aujourd'hui. Wilt
gij dozen middag mijn — zijn , voulez - vows
diner avec moi aujourd'hni? Ik zal u eens
vragen , je viendrai
op cenen middag te
volts demander a diner' no jour. Te gaan,
'finer on souper en ville; fig. Hij kwam boar
flecht te —, al sortit bredouille. Aan dies
fchotel zal ik te — gaan , je me regalerai de
vreemdeliug, die In eene herberg
komt huizen of fpijzen, hate. . Die kok beclientzijne gasten wel , ce restaurateur traits
bien ses hoses. Gasten zetten , tenir ordinaive, tenir table ,d'hdte. In dat logement
zijn altoos vele -gasten, it y a tonjours bean, dans cette
coup d'etrangers dans- cet
—, in eenen uitgebreideren zin ,
vreemdeling , als : (in de bijbelvertal.) Gasten en vreemdelingen op der aarde , etrangers et forains. —, in eenen nog uitgebrcider' zin , perfoon , als : Een rijke —,
an richard, nn gros richard, Phomme aux
&us; inzond. een viug fchrander,, bekwaam
perfoon , als : Hij is een —, `(flimme vos ,)
c'est tin matois, tine flue piece, do fin reyard. Hij is een lustige —, c'est un compt!gnon, tin beats compagnon; (ook met in:) Het is
i een —, wacht u
zigt op loosheid:)
voor hem, c'est tin compagnon, defiez-votts de
Een rare —, to drOle de corps , en
plaisant corps. Een gastje., (moedige jongen 7 ) en petit drdle.--, ices , dat groot is,
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als : Dat is een — van een' visch , yuel prodigieux poisson ! quel grandissime potsson!
in zamenflell. gezel , knecht 9 als : Een drukkersgast , tin garcon imprimeur,, compagnonimprimeur. —, (in Gelderl.) hoop fchoven,
die tegen elkander gezet worden om te droogen , quintau.
Gastereren , o. w. (ond. w.) (ik gastereerde ,
hub gegastereerd), gastmaal houden , banqueter. (m. chere.
Gasterij , yr. gastmaal , regal, festin, banquet,
Gastheer,, in. die vrienden te gast heeft, bete.
Gasthoutler,, m.--herbergier,, hits, aubergiste.
Gasthuis, 0. huis, waar aan oude lichen kost
en inwoning gegeven worth , hospice, m. Het
oude-mannen ('hospice des vieillards. —,
huis, waar voor de herflelling van behoeftige zieken gezorgd wordt, hdpital , m.;
fig. Zij liggen daar alien in het
, het is daar
geheel in het —, ils sent tons malades dans
tests maison. Ik heb ook in dat ziek gelegen, fen ai trite; je connois cela par exerience ; Pal fait la mime facts; fpreekw.
at is de weg naar het —, c'est le chemite
de Phdpital; c'est le moyen de se ruiner. —,
huis , waar men , tegen zekeren uitkoop, zijn
leven lang kost en inwoning geniet , commit;tante
Ga-sthuisiwrk yr. eglise de Phdpital, dans um
hdpital , dans tine communaute.
Gasthuislieden ,
meerv.- personnes entretenues dans en hospice, f pl.
Gasthuismeester, m. iconome d'un hospice, directeur ou administrateur de Phdpital ou de
('hospice.
Gasthuismoeder,, y r. econome d'un hospice, directrice ou administratrice de Phdpital ou de
('hospice.
Gasthuisvader, m.
pere ou administrateur de Phdpitar on de Phospice.
Gastmaal, o. festin, regal, no. Groot —, banquet,
m. chere,
Prachtig
, there inhere.
Gastregt , o. wederzijdsche gastvrijheid in oude tijden, bij gebreke van openbare herbergen noodzakelijk, droit d'hospitalite, m.
Gastvrij, b. n. herbergzaam, bereid otn bekenden
en vreemden te onthalen , hospitali4r, iere.
Een zeer — man , un t homme fort hospitalieri,
Gastvrijheid , yr. herbergzaamheid ,
Gat o. eene opening a trots , m. ouverture , f.
( AANm. Ofiverture is, even als opening, het
algemeene woord, dat de fcheiding der deelen van jets aanduidt ; trou, even als gat,
beteekent in het bijzonder eene meestal ronde of. rondachtige opening , in onderfcheiding van de langwerpige opening, spleet,
(fente.) Een — in den moor, in den vlocr,,
in _den grond , in de koufen , tin true ei la
muraille, au plancher, auX bas. in eenen
muur your de fleigerpalen, ook balkgat, (in
de bouwk.) ape, on. — of holte aan den
never onder de wortels der boomen (bij de
visfchers), sourive,
Een
makes, faire
tin trot'. Een
Itoppen , boucher tin trots;
fig. Die Com komt good, om een te floppen , (eene fchuld te betalen ,) cette somme
servira a boucher tin trots. Het eene — maken , om het andere te floppen , (de eene
fehuld maken , om de andere te betalen ,)
fairs de la terre le fosse. 1k zie er geen —
in , (weet er geene uitkomst voor,) je m'y
perch ; ('esprit s'y perd; fpreekw. Hij weet
voor iederen fpij ker een —, (weet voor alles eene uitviugt ,) it (trine cheville pour
chaque trots; autant de trues, autant tie chevilles.11ii ziet door eene plank zonder (hij
is een negenoog ,) it trouve d redire a tout.
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opens wond, als Een — in het hoofd , in
gemoedsaandocning te kennen te geven , geste,
het been hebben, avoir un trou a la téte , 4 la
Deze redenaar maakt te veel gebaren,
jambe. Zich een gat in den arm lateu Ilebelagchelijke' gebaren , cet orateur fait trop
ken, (zich doen aderlaten ,) se faire saide gestes , gesticule crop , a une gesticulation
gner. hol van eenig dier,, trou, m. De
ridicule. De gebaren van dien tooneelfpeler
konijnen kwainen nit hunne gaten , les lapins
hebben veel uitdrukking , hebben iets edels ,
sortirent de leurs trous. Een — van eenen
cet acteur a le geste expresszf, noble. Zijne
mol , un trou de taupe; fig. Het is een —
gebaren zijn niet natuurlijk , son geste n'est
van een huis , ce n'est pas une maison , ce n'est
pas naturel. leven , gearuisch , vacarme,
qu'un trou ; fpreekw. Hij is voor dean niet
bruit, in.
te vangen , (men kan hem niet ligt overflaag Gebaard, b. n. met eenen baard voorzien , barzetten ,) it s' echappe comma une anguille.
bu , e.
verl.
zie Baren.
hok in eene gevangenis, cachet, m. Hij Gebaarmaking , vr. gesticulation.
werd in een donker gezet , on le mit dans Gebabbel , o. het aanhoudend babbelen , batin cachet noir.—, voor de gevangenis zelve ,
bil, m.
als : Hij zit in het —, it est en prison. —, Gebaf, o. het aanhoudend baffen, aboiement,
mond van eene haven , embouchure, entrée
m. Men hoorde het — der honaen , een
d'un port, f.—, in het bout om er een antler
langdurig , on entendit l'aboiement des
fink met de punt in te fteken , mortaise, f.
chiens , de longs aboiements.
—, in het roer,, waarin de helmftok gefloken Gebak , o. het Bakken, action dr cuire an four,
words, mortaise du gouvernail. (fchijfgat)
ou tie frire,f. —, zoo veel brood als op eenvan eene katrol , mortaise de penile. De dorm
maal gebakken wordt , fournee , f. —, in het
noodzaakte ons , om het — in te loopen , la
algemeen , hetgene van meel met eijeren ,
tempete nous forret d'entrer le port. Binnen
melk , boter,, enz. gebakken worth, ptitissegaats , dans le port. Buiten gaats , devant
, f. Houdt gij van —? aimez-vous la pd..
le port. —, engte tusfchen een eiland en het
tisiOie?
vaste land, pertuis, M Het — van St. Maar- Gebalder, o. het aanhoudend balcleren bruid
ten bij Rochelle , le pertuis d'Antioche Ares
retentissant,
de la Rochelle. —, vermindering van voor- Gebarenkunst , yr. de kunst , om met gebaren
raad, als : Die koude heeft een groot — in
gemoedsaandoeningen uit te drukken , mimionze stolen gemaakt , ce froid nous a fait
que.
brraler une grande planate de nos charbons. Gebarenmaker,, m. die in het fpreken te veel
Een — in den dag flapen , dormir la grasse
gebaren maake , gesticulateur.
matinee. het vierkante , de deur, Gebarenfp'el , o. gesticulation, f:
ale : lemand het vierkante — (het gat van Gebarenfpraak, yr. het te kennen geven van gede deur) wijzen , chasser q. q. de chez soi ;
moedsaandoeningen door gebaren , pantomime.
fpreekw. Het is met hem uit mijn — , in Gebas , zie Gebaf.
mijn , (uit mijne deur en in mijne deur, Gebbe , yr. zeker vischnet , trouillote, chauhij is altoos over inijian vloer ,) je suis tondiere.
fours obsedd de lui , it est toujours pendu
Gebed, o. het bidden tot het Opperwezen gerigt,
ma ceinture, attached ma ceinture , je Pai
priere,oraison,f. Het — geeft veel troost , let
continuellement sur le nez. (AANm. zoo het
priare donne beaucoup de consolation. Hij is in
laatfle fpreekw. iets laags fchijnt te beteeit est en oraison. — voor de biecht, conhet
kenen , is het alleen om de fchijnbare dubitior, m. Zijn — doen, faire sa priere ,ses prief
belzinnigheid met de volgende beteek.)
i;es , faire oraison. De gebeden der regtvaarDie zijn brandt, moet op de blaren zitten ,
digen , les trieres des justes. voorfchrift
qui fait la foils , la boit.,—, in de taal van
van zoodanige bede , priest , formule de prilhet lage gemeen , zeker bekend ligchaarnsre , oraison , f. Gebeden voor zieken , voor
deel, cu, m.; fig. Iemand in het — kruipen,
fliervenden , voor reizigers , formules de priehet — likken , flatter q, q., tacker de le gares pour des malades , pour des (mourants)
gner par des soumissions basses et rampanagonissants , pour des voyageurs. Het — des
tes ; faire le Chien couchant, faire le pied de
Heeren , l'oraison dorninicale. InnIrlijk of
, prier°
ffil
5 ()raison mentale. Overlaid
veau. De Hering zit op haar —, le debit se
diminue.
(in iets maken , percer.
vocals.
Gaten , b. w. (ik gaatte , heb gegaat, ) een gat Gebedel , o. bet aanhoudend bedelen , gueuseGatenplatteel , o. zeker keukengereedfchan ,
rie, f. Het — is ongemeen in deze flad , it y
vol gaten , doorflag , vergiettest , passoire , f:
a bien de la gueuserie dans cetse ville.
Gatepetiel , zie Gatenplatteel.
Gebeden, verl. deelw. zie Bidden.
Gatig , b. n. plein , e, de trous.
Gebedenboek , o. livre d'oraisons , de prieres ,
Gatlikken , b. NV. (ik gatlikte, heb gegatlikt) ,
tn. , der roomschgezinden , les heures ,f. pl.
gem. woord , flikilooijen , flatter ltichement, Gebedenhuisje , 0. prze-Dieu, m.
faire le pied de veau.
(adulateur. Gebeef, o. het aanhoudend beven, tremblement
flatteur servile, /ache flatteur,
Gatlikker,
continn, m.
Gebeend, b. n. beenen hebbende , ayant des jamGatlikkerij , yr. ldche flattens, adulation.
beenderen hebbende , ayant des os.
Gatlikking , zie Gatlikkerij.
Gebeente , o. al de beenderen van een dierlijk
Catlikfter,, yr. celle qui Platte ltichement.
les os, m. pl.
Gave, zie Gaaf, yr.
ligchaam , systeme osseux ,
Geaard , verl. deelw. zie Aarden. —, b. n. van
Fijn van zijn , avoir les os delicats; fig,
De ondeugd zit hem tot in het —, it est treseene zekere natuurlijke geflelclheid , als : Wel
of flecht geaarde lieden , des gees d'un bon
mechant. —, van een lijk , les ossements , tn.
inzond. van menfchen , les ossements ,
ou d'un rnauvais naturel.
(in den verh. ft.) la depouille mortelle. Hier
Geaardheid , vr. natunrlijke gefleldheid , naturel, in.
rusten de gebeenten zijner voorouders , ici
Gearind , b. n. armen bebbende ayant des bras.
reposent les ossements tie ses ance'tres. Het
—, arm in arm gaande , se donnant le bras.
graf, dat zijn — omvat , le tombeau qui renGebaar,, o. (meerv. gebaren ,) begging van
ferme sa de'pouille mortelle ; fig. Men befchreit
het ligchaam of van enkele deelen , om eene
nog zijn
(zijnen dood ,) on pleure enco-
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care sa mort; in den gemeenz. fpreektr. Wij
hadden dien haas fchielijk in het — gelegd,
nous domes bientdt expedie ce
Gebeft , b. n. zie Bef.
Gebekt , b. n. met eenen bek voorzien , ayant
un bec; fig. Stijf opiniatre. Spits —,
mordant, e.
Gebergte, o. eene reeks van Bergen, chains de
montagnes 7f:
Gebeten , veil. deelw. zie Bijten. —, b. n. fig.
vergramd , en colere , irrite , e, fiiche , e.
Gebeuk , o. het aanhoudend beuken , battement
continu, m.
Gebeuren, o. w. (het gebeurde , is gebeurd),
&efchieden , arriver. Het gebeurde , dat, enz.
tl arriva que 7 etc. Dat is mij gebeurd, cela
m'est arrive.
Gebeurlijk , b. n. dat gebeuren kan, possible,
ce qui peut arriver.
Gebeurlijkheid , yr. posstbiliti.
Gebeurtenis , yr. evenement , m. aventure, f.
Gebied , o. heerfchappij , domination, f. Onder het — van eenen hertog; sous la domination d'un duc. Zijn — flrekt zich over al
deze gewesten nit, sa domination, sapuissance , son empire s'etend sur toutes ces provinces. —, de uitgeltrektheid lands , waarover
gebied gevoerd worth , territoire, no. Dit
goed. ligt buiten het — , (ook: buiten de,
vrijheid ,) der ftad , cette terre n'est plus
dans le territoire, dans la banlieue, West
plus du ressort de la ville. Het Turkfehe ,
Rusfifche —, le territoire Turc Russe. Ben
onzijdig , tin territoire neutre; zie ook
Regtsgebied ; fig. Het — der welfprekendheid en der dichtkunst ftrekt zich verder uit,
clan dat van alle overige kunsten , le champ
de Peloquence et de la podsie est plus etenaru
quo celui des autres arts. Dat behoort tot
het — der wijsbegeerte , cola est flu ressort
de la philosophic.
Gebieden , b. w. (ik gebood , heb geboden) ,
bevelen , zijnen wil als magthebbende bekend
maken , commander , ordonner. Hij deed hetgene hem geboden was , it fit cequ'on lui avoit
ordonne, commando. lemand flilzwijgen —,
q. —, (in de fpraakk.)
imposer silence
De
gebiedende wijze , (een vorm des werkw.,
t
door welken de fpreker zijnen wil te kennen
neeft, jegens minderen alszebod , jegens gelijken als vermaning , jegens meerderen als
verzoek ,) le mode imperatof, l'imperatif
Gebiedenderwijze , bijw. met magthebbing ,
imperativement.
Gebiedenis , yr. bijna veroud. voorheen gebr.
voor s Groetenis , groet , compliments , m. pl.
baisemains , f: pl., saint, m. Mijne — aan owe
vrouw,, faite mes baisemains a votre epouse.
Gebieder,, m. commandant, chef
Gebieding , yr. action de commander.
Gebiediter,, yr. cello qui commando ,maitresse.
Gebiedzuchtig , b. n heerschzuchtig , imperieux , euse, ambitious, se. (fessu, e.
Gebild, b. n. silk van biller, qui a de grosses fosses,
Gebind, gebindte, o. meerv. gebindten , zie Bind.
Gebit, o. de tanden , les dents, f: pl. denture, f. fam: rdtelier,, m. Een goed — hebben , avoir une belle denture, un beau rd..
teller. Ben — van valfche tandeia , un rdtelier de fausses dents. —, bit , mondftuk van
een paard, mors , frein, M., embouchure, f.
Een paard, dat met zijn — fpeelt , op zijn
— bijt , un cheval quo se foue de son inure,
de son frein, qui badine avec son mors , qui
rouge le more, le frein. Die fporenmaker
verkoopt allerlei foort van gebitten , verflaat
het goed, een
naar den mond van het
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paard te maken , cot eperonnier vend toutes
sortes d'embouchures, s'entend biers 4 emboucher tin
Geblaard , (verl. deelw. zie Blaren.) , b. n.
met eene vlak voor den kop , bij dieren , gee
fpikkeld, morquete ,e , tavele , e.
Geblaas , 0. het aanhoudend blazen , action de
sou:filer, zie Blazen.
Geblaat , o. het aanhoudend blaten &gement ,
m. Het fchaap en het lam herkennen elkander aan bun —, la brebis et Pagneau se reconnoissent a lour &gement.
Gebladerd , b. n. (in de kruidk.) lamelleux ,se.
Geblaf, zie Gebaf.
Gebleken, verl. deelw. zie Blijken.
Gebleven , verl. deelw. zie Blij yen.
Geblik , 0. het aanhoudend blikken met de
oogen , clignotement, cillement,
Gebloemd , b. n. met bloemen verfierd, figure,
e, a flours, taconite ,e. Gebloemde , (gevlamde) itoffen , etofres a fleurs, a ramage , faconIdes. Gebloemde tafellakens , des nappes onGebloemde
b mte , o. allerlei bloemen te zamen , des
flours, f. pl.
Geblonken, verl. deelw. zie Blinken.
Gebod , o. bevel , commandement , ordre precepte , m. injunction, (in de godgel.) De
tien geboden , les dix commandements, le deealogue. huwelijksafkondiging , ban m.
annonce, f. Onder de geboden zijn of {Inn,
avoir' ties annonces. De geboden ftuiten,
arreter ou retenir les bans, les annonces.
Geboden , verl. deelw. zie Bieden en Gebieden.
Geboefte, o. fchuim van yolk , racaille, lie
gueusaille,
du peufile 7
Geboegd , verl. deelw. zie Boegen.
b, n.
qui a tine proue.
Geboert , 0. raillerie, f.
Geboert , Geboerte , o. bij dichters, de hoeren , les paysans.
Gcbogen , verl. deelw. zie Buigen.
Gebogeheld, b. n. eenen bogchel hebbende ,
bossu, e. boogswijze gebogen (als de
kiel van een (chip), argue, e.
Gebom , o. let aanhoudend bommen , resonnement comme d'un tonneau vide, no.
Gebombam , o. het aanhoudend. bombammen ,
tintement continuel,, m.
Gebonden, verl. deelw. zie Binden, b. n.
inzond. bij koks en keukenmeiden , als Eene
wel gebondene faus, une sauce Bien Hie. De
faus moet gevoerd worden , tot zij — is,
fant remuer la sauce jusqn'a ce qu'elle se lie.
Gebons , 0, het aanhoudend bonzen , bruit contine qu'on fait en heurtant, m.
Gebood , verl. deelw. zie Gebieden.
Geboomte , o. vele boomen te zamen , des atbres , in. pl.
Geboord , verl. deelw. zie Boren en Boorden.
Geboorte , yr. het ter wereld konaen 9 naissance,
extraction. Van zijne— af, depuis sr naissance,
(Ms sa naissance. De — des Heilands, in
naissance, la nativite de .Psus-Christ.
afflamnfing , afkomst , naissance. Hi`i is een
Franschman van —, il est Francais de naissance. Van hooge , van lage —, de haute,
de basso naissance. inzond. aanzienlijke afkomst , als Een man van —, tin homme
naissance, qui a de la naissance. Ben man
zonder —, van geene un homir sans
naissance; fig. Een oproer in zijne — dempen , do-offer une sedition dans sa naissance.
Geboortedag , m. dag waarop men gcboren is,
jour de naissance, anniversaire.
Geboortedicht , o. poeme sur la naissance de
q. q. , us. poisie ginethliaque, f.
V2
Ges,
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Geboortegroet, m. felicitation, congratulation
het
, it tombe do haut mad , du mal caduc.
qu'on fait A tine personne le jour de sa nais- Gebrekeloos , zie Gebrekkeloos.
sauce ,
Gebreken , o. w. (het gebrak , heeft gebroken)7
Geboortejaar,, o. annee de .la naissance de q.
zie Ontbreken.
Geboortelied , o. chanson stir la, naissance de Gebrekkelijk , b. n. met gebreken„ onvolmaakt,
impaipit e, .difectueux , ease. Een werk,
Geboorteplaats , Yr. lieu de naissance, lieu naun ouvragecimparfait mail fait: Gebrekketal
lijke waren , des. marehandises defectueuses.
Geboortepunt, o. of -flood , point de naissance
inzond. met ligehamelijke gebreken , eshoroskoop , horoscope, m.
tropie , e. Hij zal al zijn leven — zijn, it
Geboorteflad, vr. ville natale.
sera estropid toute sa bijw. imparCeboortefter,9 yr. bij 'planeetlezers , far, onfaitement.
der Welke iemand geboren is , etoile sous la- Gebrekkelijkheid, vr. imperfection, defectuosite.
quelle une personne est née.
Gebrekkeloos, b. n. zonder gebreken , sans
Geboorteuur, o. hesure de la naissance,
defaut.
Geboortewensch , zie Geboortegroet.
Gebrekkig , b. n. waaraan gebrek is , fchaarsch,
Geboortig , b. n. ne , e natty', iv e. — van
rare. Vlcesch was in die plaats overvloedig
Anifierdam , ne Amsterdam, natif
voorhanden , maar het brood was — , it y
sterdam.
avoit abondance de viande dans cet endroit,
Geboren , b. n. 1,‘ Een kirid dat na zijns
nulls le pain y etoit rare. Een'-- werkwoord,
vaders dood — is , en enfant posthume. —
on verbe defectif. —, met gebreken , zie Geworden , Maitre.
brekkelijk.
Ceborgen , verl. deelw. zie Bergen.
Gebriesch , o. het briefchen (van paarden),
Geborrekik , zie Gerikkerik.
hennissement, (van leeuwen ,) rugissement,
Geborst , b. n. met borsten voorzien , ayant des Gebroed, o. de uitgebroeide kiekens van een
mamelles. zwaar, groat van borsten,
affamming van fommige
nest, collide ,f.
mamelu, e.
hnisdieren en vogels , engeance, Eendvogels
GebOrsten ,
deelw. zie Bersten,
van een fchoon , des canards d'une belle
Gebouw, o. een naar de regels der bouwknnst
engeance ; fig. in eenen kwaden zin , van
opgetrokken geflicht , tot woning of zekere
menfchen, als : Dat vervloekte gebroed , cette
verrigtingen gefchikt , batiment, (wanncer
maudite engeance. (sink.
het eenige merkelijke grootte heeft ,) edifice, Gebroederlingen, in. pl. enfants de freres, conDit huis is een fchoon —, cette maison Gebroeders , nia meerv. broeders , freres , pl.
est un beau bdtiment. Die kerk is een prach.
Zij zijn —, ils sont freres. inzond. in
den koophandel , twee of meer in handelgecette eglise est un mag.nifique edifice.
tig
meenfchap vereenigde breeders , freres. De
Befchrijver van een
architeftonographe.
Befchrijving van een —, architectonographie.
—van Cleeff,, boekhandelaars , les freres van
Cleejr, libraires.
Gc:braad, o. gebraden vleesch , rot;, m.
Gebrabbel , o. het -brabbelcn of hetgene gebrab- Gebroederfchap , yr. broederfchap , confrerie,
beld is , zie Brabbelen, embrouillement,
corporation. De — der H. 1\Iaagd, la conGebragt , verl. deelw. zie Brengen.
frerie de la St. Verge.
Gebrak , verl. deelw. zie Gebreken.
Gebroedfel , zie Gebroed.
Gebrandmerkt , b. n. stigmatise, e, zie verder Gebroekt , b. n. eene brook aanhebbende,
(re ,
Brandmerken.
portant une culotte.
Gebras 5 o. het aanhoudend brasfen , bonne che- Gebroken, verl. deelw. zie Breken en Gebreken. — , b. n. gebrekkig , als: — Fransch
Gebrek, o. (meerv. gebreken ,) behoefte
fchaarschheid, mangel , manque ,m.,faute
fpreken , ecorcher le francois.—, cone break
hebbende , als — zijn , avoir one hernie.
Het — aan geld is er oorzaak van , lc manque d'argent en est la cause. Hij heeft het
— o. (iii de rekenk.) fraction, f. De regel van drieen in het —, la regle de trois
niet kunnen verkrijgen bij — van vrienden, it n'a pa l'obtenir masque d'arnis. Er
en fractions.
is thaiis geen — aan Engelfche waren , les Gebrom , o.' het aanhouclend brommen, bruit
sourd , grondement , in. — van bijen , bourdonmarchandises anglaises vie soot pas raves a
pr esent. Ik heb pennen fat besoin de
nement , m. —, van klokken tintement,
plumes. — aan zog , (in de gencesk.) de fact
zie Brommen.
de , tn. Groot —, penurie , 'Er is ten Gebrui , , o. het bruijen , vacarme, bruit, m.
groot — aan yruchten , it y a one penude de Gebruiik , o, het gebruiken, de aanwending of befleding van iets , usage, emploi, in.—, van iets
fruirs; fpreekw. Bij — van brood cet men korst-.
maken , fibre usage, de q. ch.; (ongebr.) utiles van pasteijen, , croilte de pdte vaut bien
liser. Een good of een flecht — van jets
pain. —, inzonderh. behoefte aan de voormaken , user bleu, user mal de q. ch.; van
naamste levensbenoodigdheden , besoin, m.
daar : gewoonte, usage, 771., continue, f. Het
— Wen, titre dans le besoin, manquer du
— is de dwingeland der levende talon, l'unecessaire.
zedelijke onvolkomenheid ,
sage est le tyran des' langues vivantes. Dit
Alle menfchen hebben hunne g-ederaut ,
woord is niet meer in , ce mot n'est plus en
breken , tout homme a ses defauts, it n'y a
usage, inusite. Terwijl men dat eenmaal in hem
personne sans defiiut. elke ,andere onvoltoegelaten heeft , wil hij er e,en — van makomenheid , ais Dit huis heeft een —, cette
ken
, parce qu'on lui a souffert cola line fois,
maison a un deput. In gebreke blijven
it vent en faire une coutume. Een oud —,
manquer a sa parole, a ses engagements.
tine vieille coutume. jets, dat door kracht
ligchamelijk ongemak , als: Een gehcim
van gewoonte Ills tot cone wet geworden is,
une indisposition secrete. De onderdom
herkomst , usage ,m. , coutume, pratique , f.
komt met vele gebreken , la vieillesse est
Het — wil het zoo, l'usage le vent ainsi. Zoo is
accompagnie de beaucoup d'infirmites. Bij
het—bier to lande, telle est la pratique, la mode
— van, finite de, par, a faute de. Hij
dans ce pays-cl. De gebruiken en gewoonten
is bij — van hulp geflorven , it est mort
van
een land (in de praktijk) , les us et les
inzond.
de
vallende
aute
de
secours.
f
coutumes d'un pays. Naar 's lands —, selon
ziekte , le haut mal , it mal caduc. Hij heeft
cou-
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totztuinc, let coutumes, les usages du pays.

Dc gebruiken (gewoonten , plegtighedenyder
kerk , les ceremonies, les rites de Peglise.
—, het vermogen om te gebruiken , faculte.
Hij ,heeft het — der fpraak verroren it a
perdu la flculte de parler.

Gebruikelijk , b. n. in algemeen gebruik , usite ,
, usuel, Dat is bij ons zcer — cela
est fort usite chez nous. Men most zich van
gebruikelijke bewoordingen bedienen it fact
se servir de termer usuels. Het is hies niet
nieuwjaar te wenfchen , it n'est pas d'usage ici de souhaiter la bonne annee.

Gebruiken , b. w. (ik gebruikte heb gebruik9 ,
aanwenden, befteden , employer, user de, pore
vsage , se servir de q. ch. Men most den
first employer le temps a
tijd tot iets
q. ch. Zekere Spreekwijzen —, user de certaines facons de parler. 1k heb dat geld niet
zeal pas fait . usage de set argebruikt ,
gent. Eenen bril —, se servir tie lunettes.
- bijzond. (Tpijs of drank) innemen , user de,
prendre. Artfenijen —, user de remedes.
Gebruik het met mate usez-en sobrement.
Ik gebrusik geene fnuif, je n'use point de tabac. Wilt gij niets ? vows ne voulez rien
prendre ? \Vat wilt gij — ? que prendrezvous? beflapen , als Eene vrouw —,
avoir un commerce charnel avec une femme.

Zich laten—, (van een oneerlijk vrouwmensch,
dat eenen man te wille is ,) se prosatuer.
Gebruiker,, zie Bruiker.
Gebruis het aanlioudend bruifen, bruissemeat , mugissement (des vagues , des vents), m.

Gcbrul , o. het brullen van den leeuw, rugissement , m.

Gebulder,, zie Gebalder.
Gebulk, o. het bulken , van . runderen , mvessement, meuglement , beuglement, m.

Gebuur,, en. zie Boor.
Gebuurfchap , o. voisinage, m.,voisins,m. pi.
Gedaagde , in. en vr. ajourne , e, assigns, e,
defendeur defenderesse. —, die niet verdefaillante,
Tehijnt , <Valliant,
Cedaan veri. deelw. zie Doen en Gedoen. —,
verrigt, e, fait , e, acheve , e. termine, e.
Het werk is —, l'ouvrage est fini; fig. geèindigd , als:, Het feel is —, la partie est
finis. Het is met hem— , id est a l'extre; ook :11 est ruine ; fpreekw. Gedane dingen hebben geen' keer,, zie Ding. Zij ziet er
vrij wel — uit , ells a zinc asset jolie tournure.
Gedaante, yr. uiterlijk voorkomen , fi*gure,
forme. Een kogel heeft eene ronde , een teen.
ling eene vierkante - , la sphere est d'une
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dehken aan iets antlers afgetrokken , en daardoor niet denkende aan hetgene ik zeide ,)
fitois distrait lorsque Pal dit cela. —,

(inet eeis Meerv.) een door het denkvermogen' gevormd , pensee, idee, notion.
Eene levendige , fehitterende , fijne, lionte
pensievive, brillante, fine, hardie. Eene onrijpe onbekookte — , une
une idee, mal digeree. Ik west niet, of
gij mijne wel begrii pt , ne sais sivous
comprenez bien ma pensee. — 5 de voorftelling eener gewaarwording aan het verfland
idee, conception.
Ik heb daarvad eene
gansch andere — , fen ai nose tout autre
pensee. Zie daar eene vreemde
voila tine
plaisante conception, —, me-ening , gevoelen , pensee, opinion. Zeg mij owe
5
dites-moi votre pensie. Het zoude zeer
bedroeveu inthen gij van mij eene — had
zoo ftriidig met de vriendfchap , die tusfcheo
ons bedaat , serois paid .que vous eussiez
moi une pewee si contra:re Pamitie qui
est entre nous. 1k ben niet van die — je
ne suis pas de cette opinion.—, beraad , consideration. Ik zal die zaak in — nemen ,
je prendrai cette affaire en consideration.
— overleg voornemen , pensee,f., dessein,
projet, nk. Hij heeft de — om te trouwen
opgegeven il a perdu la pensee de se mailer. zeide het met geene andere — ,
je ne Pai pas dit autre intention. Van —
zijn om , enz. , avoir Pintention de, etc.
Van — veranderen , changer de dessein, Al
mijne gedachten zijn verijdeld tous ones projets se sont eVanouzs.
herinnering ,
moire. Dat is rnij uit de — gegaan cela
West eckappe de la memoire.
Gedachteloos , b. n. "onoplettend , inattenty,
bijw. sans attention. (tance.
Gedachteloosheid, vr. inattention, inadverGedachtenbeeld , o. pensee, idde,
Gedachtenis , vr.,hennnering , memoire. Men
'zal eene kolom oprigten ter — van ... , on
dressera une colonne en memoire de .
commemorkson, commemoration, zie deze
de

beide woorden in het Franfche deel. Zaliger
d'heureuse memo/re. Prins \Villein I. ,
glorierijker
, le Prince Guillaume I. , de
glorieuse memotre.
geTchen1( ter gedachtenis , souvenir,„ m.
Gedachtig , zie Indachtig.
Gedans , .o. het da.nfen 5 action tie danser,
Gedarmte , o. de darmen ., intestins, boyaux
m. pl. (bij dieren ,)
Gedartel, o. het aanhoudend dartelen , pMtre-

rie ,
(mesa continu , no;
figure, d'une forme, rondo; le cube mt d'une
fig ure, d'une forme, qiiadrangulaire. In Gedaver , o. het aanhoudend daveren , trembleverfcheiden gedaanten , dans differentes for- Gedeed verl. t. zie Gedoen,
(tion ,
mes ;_ fig. toedragt van zaken als : De za- Gedeelte , o. deel, partie, f:part, m., perken ziju van — veranderd , les <Taires ont Gedeeltclijk , b. n. en bijw. en partie, part"el., le ,,partiellement. Dat behoort
change de face.
fiechts
— , ik heb daaraAn ilechts
Gedaanteveranaring, Gedaanteverwisfeling, vr.
eigendom cela
het aannemen van eene andere gedaante ,
ne m'appartient qn'en partie.
Gectenkblad, o. memoire,
metamorphose, transfiguration.
Gedacht verl. deelw. zie Denken.
, verl. t. Gedenkboek , o. registre, memoire, . De gedenkboeken , les memoriaux, m. pl.
en verl. deelw. zie Gedenken.
Gedachte yr. (zonder meerv.) de werking der Gedenkceel , vr. memoire; its
eer joden ,
denkende zelffiandigheid,pensee, f., penser ,
waarop de tien geboden gachreven waren,,
phylactere, in.
m. (het laadte bijna enkel bij dich-r.) De
ziel kan niet zonder — zijn , l'ame ne pent Geuenken , b. w. (ik gedacht , heb gedacht) aan
eene verledene of afwezige zaak denken , se
étre sans pensee. Het is mij in de — gekosonvenir. Men gef_lenkt zijne heldendaden
men , West venu en pewee, il West venu
nog, on se souvient encore de ses exploits.
dans Pesprit. In zijn , als : Spreek niet
met hens , hij is in — , ne lui parlez pas a
Gedenk mijner, (aan mij) souvenez-vous
Gedenk den armen , sourenez-eous des
eit dans des reflexions,
present ,
s'enaurres. melding maken , faire mention
tretient avec scs pensies. Ik zeide het in — ;

toen ik het zeide , was ik in

2 (door het
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niet , Phistoire ne fait pas mention de ses etploits. De gedachte heer 'le monsieur , dont
il a ete pane, —, aan eerie toekomende zaak
denken , voornemen , als: Ik gedenk dat niet
te doen , ce n'est pas mon intention de faire
cela. verwachten, als Ik gedenk nog
aan die erfenis te komen , je pense toujours
que cette succession m'echerra.
Gedenkpenning , m. medaille,f. Befchrijving der
oude gedenkpenningen , numismatographie.
Kenner van gedenkpenningen, medailliste.
Gedenkrol , yr. memoire, m.
Gedenkfchrift yr. memoire, no.
Gedenkfpreuk, yr. apopthegme,
, zinfprenk , devise. —, (in de redek.) op het
einde eener rede , eptphoneme , m.
Gedenkteeken , yr. monument, tn.
Gedenkzuil , yr. monument , obelisyue,m.,colonne, pyramide, colonise mentor:ale.*
Gedenkwaardig , b. n. memorable.
Gedicht yr. dichtfluk poeme, m. De gedichten van Delille , les poemes de Delille. Onkuisch
, priapee, f.
Gedichtfel , zie Verdichtfel.
Geclienstig , b. n. dienstvaardig , serviable,
obligeant, e ,oificieux , se , complaisant ,e, zie
Behulpzaam. Een gedienstige geest , domes-,
tique, tn. et f.
bijw. avec complaisance.
Gedienstigheid , vt. dienstvaardigheid , complaisance, provenance, f. caractere serviable,
tn. --, clienstbetoon, service, tn.
Geclienstiglijk , bijw. avec complaisance, officieusement, obligeamment.
Gedierte , o. de dieren , les animaux, tn. pl.,
les bites , les brutes , f. p1.
Cedijen , o. w. (ik geclijde , ben geclijd)
voorfpoedig yoortkomen , groeijen profiter.
Het vee gedijt bier wel, le betas profite
bien De peper gedijt bij ons niet, le
poivre ne croit , ne vient . pas chez nous. Al,
teat hij onderneemt, gedij t wel, tout ce qu'il
entreprend, reussit; fpreekw. Onregt goed
vergedijt (bedijt) niet, zie Bedijen.
cela
rekken , als : Dat zal u tot eer
tournera a votre honneur.
pleit,
Ceding , o. regtszaak , proces, m.
tegen eenen renter , prise a
plaidoyer,, tn.
(avoue.
parti,
,procureur ,
procureur,
Gedingbezorger,,
Gedingfchriiver,, tn. griffler,, greffier, secre(tire.
Gedingiluk, o. piece de proces 5 f.
Gedingzaal, zie Pleitzaal.
Gedoe , g.edoen , o. getier,, leven , als : Wat
een daar ? qu'est ce fire c'est que tout
ce mouvement lea? — bezitting , als : Die boer
te zijn , tl parole grse ce
lijkt in een goed
paysan est fort a son arse.
b.
w.
(ik gedeed mij, heb
Gedoen' (zich
mij gedaan), zich behelpen, als : Ik kan mij
, jepuis tn'y passer.
daarmede wel
Gedoente , zie Gedoe.
Gedoken , verl. deelw. zie Dniken.
Gedommel , o. het dommelen der bijen , bourdonnement , nt. —, het zacht fpreken , chuchotement ; zie Dommelen.
Cedolven veil. deelw. zie Delven.
Gedonder,, o. het aanhoudend donderen , vondement du tonnerre , us.
Gedoogen, b. w. (ik gecloogde , heb gedoogd),
gehengen 9 dulden , souffrir, permettre , tale(rer.
Gecloogzaain , zie Verdraagzaam..
Cedoogzaambeid , zie Verclraagzaamheid:
Gedorst , verl. deelw. zie Durven en Dorsten.
hanGedrag , o. leefwijze , conduite, f.
delwijs , procide , tn. allure, f. Een goed,
, tine bonne, mauvaise,
flecht, verflandig
sage, condulte. Men weet niets op zijn
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te zeggen , on ne pout trouver rien d rodire
sa conduite. Gij moet voor zijn
inflaan ,
s'est d vous a repondre de sa conduite. Die
vrouw is altoos van een goed
geweest ,
la conduite de cette femme a toujours eti
sage. Hij is altijd van een verflandig geweest, il a toujours en de la conduite. Len
man van een flecht — nn homme qui n'a
point de conduite, qui n'a nulle conduite , qui
manque de conduite, unhomme sans conduite.
Gedragen (zich), b. w. (ik gedroeg mij , heb
mij gedragen) , zijnen levenswandel inrigten,
se conduite, se comporter. Hij gedraagt zich
wel, kwalijk it se conduit, se comporte,
bien, mal. Die vrouw heeft zich altijd wel
cette femme s'est toujours bien conduite.
Het is te open, dat bij zich voortaan beter
zal — 5 it est 4 esperer qu'il se comporte
miens a l'avenir.
Gedraging, yr. gedrag, conduite , vole, demarche.
Gedrang, o. het aanhoudend dringen , presse,
f. Er was een buiten&emeen , it y avoit
tine presse extraordinatre.- 5 groote toevloed van menfchen , presse, joule, f. Laat
ons wachten, tot het
voorbij is, laissons
passer, ecoulee, la foule.
Gedreig, o. het dreigen , action de menacer,f.
Gedreten , verl. deelw. zie Drijten.
Ged.roeg verl. t. zie Gedragen.
Gedreven , verl. deelw, zie Drijven.
Gedrogt , o. wanfchepfel, monstre, m. 9
eenig groot fchrikvcrwekkend Bier, monstre.
Gedrogtelijk , b. n. wanfchapen , monstrueux,
euse ;
nsonstrueusement.
Gedrogtelijkaeid, yr. wanfchapenheid , monstruosite.
Gedrongen, verl. deelw. zie Dringen.
Gedronken , deelw. zie Drinken.
Gedropen , verl. deelw. zie Druipen.
Gedruisch, 5 o. geraas , bruit , vacartne fracas,
tintamarre, tn. Bij het geringfle wordt hij
wakker,, it s'eveille au moindre bruit.
Geduld , o. lijdzaambeid , patience, f. hebben,
avoir patience, patienter. Zijn lijden met —
dragen prendre son mal avec patience. Men
moet ongemeen veel hebben, om dit te lijden , te verdragen , te dulden faut avoir une
merveilleuse patience pour souffrir cela. Zijn
verliezen , perdre patience. Eindelijk was
mijn — ten einde , enfin ma patience fut
bout , enfin la _patience eichappa, on a pelisse a bout ma patience; fpreekw. Daartoe behoort een Job's — it faut avoir une patience de Job, pour soufrir cela; it y auroit de
quoi lasser la patience d'uss capucin. —, het
tevreden zijn om te wachten , patience, f.
Heb , hij zal oogenblikkelijk komen ,
viendra dans tin moment, prenez patience,
ayez patience, donnez-vous patience. Gij zult
moeten hebben, indien gij betaald wilt
zijn, it faut que vous ayez patience, si vous
voulez être paye. Heb een weinig gij
zult betaald worden , patience un pen, vous
serez page; in den gemeenz. fpreektr. Een
oogenblikje , als het u belieft (val mii
niet in de 'rude ,) patience, patience , s'il
vous plait , un moment de patience, s'il von:
plait; (bij wijze van bedreiging :) Heb — ,
het zal ook mijne beurt word.en , patience,
faurai mon tour; fpreekw. overwint alles , avec de la patience on vient a bout de
tout ; tout vient a point pour qui sait attendre. toegefelijkheid , indulgence, f. Heb
— met een bong onervaren meisje, usez d'indulgence , ayez de l'indulgence pour une fount
personne sans experience. Iemands
misbruiken , abuser de, l'indulgence de q. q.
De-
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Geduldig , b. n. geduld, lijdzaamheid hebbend ,
bijw. patiemment.
patient, e.
Geduldiglijk, zie Geduldig , bijw.
Geduren , o. w. (ik geduurde, heb geduurd) ,
zie Duren.
Gedurende 5 voorz. durant, pendant.
Gedurig , b. n. aanhoudende of telkens weder
gefchiedende , continuel , le, perpetuel, le.
bijw. continuellement , perpetuellement.
GecItiriglijk zie Gedurig , bijw.
Geduurd, veil. deelw. zie Duren en Geduren.
Geduurzaam , b. n. durable, continuel, Ie.
Geduurzaamheid , vr. duree.
Gedwee , b. n. zacht , buigzaam , souple,maniable, flexible. Dat leder is zeer — , ce cuir est
zeer — zijn , om die kunsfort souple. Hij moet
ten to doen , it faut qu'il soit biers souple pour
faire tous les tours qu'il fait; fig. infchikkelijk,
buigzaam , volgzaam , souple. Men inoet —
zijn , om aan het hof Nzijn fortuin te maken ,
a la cour ;
faut etre souple pour reussir
fpreekw. Hij is zoo,\— een juffershandfchoen , it est souple comme un gant; c'est
un homme qui n'a ni bouche ni eperon.
Gedweeheid , vr. eig. en fig. buigzaamheid ,
sotiplesse,flexibilite.
Gedweil , o. het dweilen , action de nettoyer
avec un torchon.
Gedwongen , veil. deelw. zie Dwingen.
Gedwongenheid, yr. contrainte, zie Dwan5.
Geeerd , b. -n. honore ,e, respecte,e,venere,e.
Clef, in : Te geef, (voor niet of bijna om niet,)
als : Hij heeft dat huis te —, it a en cette
'liaison pour un morceau de pain. Men krijgt
het te —, on le jette a la te'te. Het is te
, c'est un marche donne.
Geefs , in : Goed —, (milddadig 5 ) donnant, e.
, elle West pas donnante.
Zij is niet goed.
Geeffter,, yr. donneuse.
Geel , b. n. zekere kleur , jaune. worden,
jaunir. — maken , — verwen , jaunir. De
gele wortel , Garotte, f. De gele zucht ,
zie Geelzucht. —, o. le jaunt, la couleur
j aunt. Donker , bruin —, saure. Hoog —,
Zie ven—, jaunt
j aune fonce.
der de met — zamengeft. woorden : Citroengeel , Goudgeel enz.
Geelachtig , b. n. jaunatre,
Geelachtigheid , yr. couleur jaundtre.
Geelborstje , o. (in de nat. gefch.) fauvette
des roseaux ,
Geelgieter,, m. pneleur . en cuivre , bossetier.
Geelhoofdige bijeneter, vs. (in del nat. gefch.) icterocephale 5 m.
Geelheid , yr. jaunt , m. couleur jaune, f.
pinson jaunt.
Geel yink ,
Geelzucht, yr. zekere ongefleldheid , bij Welke
de lijder eene gele kleur krijgt , jaunisse,
ictere Middel tegen de —, remede icterique.
Geelzuchtig , b. n. qui a la jaunisse.
Geen , b. n. (ee) niet een , aucun, e, nul, le,
pas un , pas une. — van ons heeft het gezien , aucun de nous ne l'a vu. —medelijden
hebben , n'avoir nulle compassion. Op geene
plaats , nulle part, en aucun lien on endroit.
Ik heb — geld en geenen bediende , je n'ai
point d'argent et point de valet. — mensch
weet het , personae ne le salt. IIij is —
edelman , it n'est pas gentilhomme. Zij hceft
geenen man en geene kinderen , elle n'a ni
mart ni enfants. Hij is — kind nicer ,
n'est plus enfant. Hij is — van de fierkfte ,
it n'est pas des plus robustes. Ik heb daar geene fchuld aan , fensuis innocent, ce n'est pas
ma faute, fa n'y ai- point de part. — van
beiden , ni Pun, ni Pautre, anew; des deuxq
Geen , gene, voorn. w. antra, celui-la,
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ce (cet)... /4, cette ... M. Aan gene zij.
de , de i'autre cite. Aan gene zijde des bergs,
au-dela de la montagne. Aan gene zijde van
het graf, dans Pautre monde. Deze 'en gene,
celui-ci et celtii-la, celle-ci et celle-M. Deze
vrouw en gene man, cette femme-ci et cet hommela. Dezen en genen zeggen , plusieurs disent.
Geenerhande , geenerlei , b. n. onverbuigb. ,
toucan, e, d'aucune espece.—, bijw.op — wij ze ,
en aucune maniere, aucunement , nullement.
Geenszins , bijw. nullement , d' aucune maniere,
point du tout.
Geep , yr. (ee) zekere visch , epinoche.
Geer,
(ee) (bij naaisters ,) rchuin gefneden
fhookje , om de wijdte in een hemd, enz. te
krijgen , pointe.
(bij zeilm.) fchuin gefneden fink dock , om de zeilen aan het eene
einde breeder te krijgen , langue, (bij
kleerm. ,) in eenen mantel , chanteate, in.
Geeren,o.w.(ik geerde, heb gegeerd), etre de biais.—, (zeemansw.) voor: afhouden, emborder,
Geefel , m. roede of zweep , fouet , in. , verges,
f. pl. — van lederen riemen , escourgee ,f. ; fig.
13e oorlog is een fcherpe —, Ia guerrc est un
rude Pau. Zie Geefeling.
Geefelaar, m. fouettenr.
Geefelbroeder , zekere dweeper,, flagellant.
Geefelbrok , m. iemand, die dikwijls gegeefeld
wordt , deugniet , celui ou celle qui est fouette, e, chaque jour.
Geefelen , b. w. (ik geefelde heb gegeefeld),
fustiger,fouetter, donner le fouet , flageller.
AANM. Flageller wordt alleen gebezigd van de
geefeling bij de oude Romeinen in gebruik. Jezus Christus is gegeefeld 7 voor dat hij gekruifigd werd „lesus-Christ a etc flagelle avant d'itre crucifil. Binnen's kamers fouetter sous let
custode. Zich zelven —,prendre la discipline.
Geefeling, vr. action de fouetter, flagellation,
nstigation, zie Geefelen. Hij heeft eene —
(eenen geefel) en een brandmerk gehad ,
a ere fouette et marque.
Geefelpaal,
pieti auquel on .attache les criminels condamnes a etre fkuettes. Aan den
komen , etre fouette.
Geefelmonnik, zie Geefelbroeder.
Geefelroede yr. verge, f.
Geest , onligchamelijk wezen , esprit. Cod
is de ongefchapene — Dien est l'esprit inet*. De hemelfche geesten , les esprits celestes. De booze —, /'esprit malin. De heilige —, le saint esprit. —, de menfchelijke
ziel , esprit, in., ame, f: , Het is de —, die
in den mensch denkt 5 c'est /'esprit qui pease
dans Phomme. De mensch bezit eenen onlierfelijken —, Phomme est done d'un esprit
immortel. Tegenwoordigheid van —, presence d'esprit. Dat zweeft mij altijd voor
den —, cela m'est toujours present a /'esprit.
Die naam wil mij thans niet voor den — komen , ce nom ne se presente pas maintenant
mon esprit, a ma memoire; fig. voor het
levee , als : Den — geven , uitblazen , rendre
/'esprit, rendre fame, rendre les deriders
soupirs ,(mourir.) zielsgefieldheid , als :
Hij is vrolijk van —, it a /'esprit jovial.
zielsverinogens , als Een levendige , een
vindingrijke —, tin esprit vi f, inventif; inzond. vernuft , esprit , genie. Hi' heeft 'creel
—, it a beaucoup d'esprO , —, ° ow de perfoon
zelf, die de geestvermogens bezit, als : Eel/
groote —, un homme d'une intelligeluce extraordinaire , un
Ecn fraaije —, un
bel esprit. Len fterke
(een vrijdenker,,
vrijgeest ,) un esprit fort. afgefcheiden
zie/ van afgeflorvenen , fchim , esprit. De
zalige geesten, les esprit bien-heureux. —,
fpook,
V4

i

2e8
GEE
fpook , esprit ? revenant, fantlme. Booze —
cacodemon. zegt dat hij eenen gezien
heat, it dit avoir vu WI esprit, un revenant.
Kwade gcesten, antithees. —, het vlugtige gedeclte, dat van vele dingen , door gisting of
overhaling wordt uitgetrokken, esprit,
quintessence , —van wijn , esprit de — van
zwavel , esprit de soufre. — van zout , esprit
de sel. — van vitriool , esprit de vitriol. Volbens fommige wijsgceren er een algemeene
, die door al de deelen der flofverfpreid is,
scion quelques philosophes , it y a un esprit universel repandu dans toutes les parties de la matière ; fig. Den — (de ware meening) en niet
de letter der wet volgen , suivre P esprit, et nova
la lettre de la loi. Zoodanig was de — (beerfchende meening) der vergadcring , tel etoit
l'esprit de Passemblee. De — (de voornaamfte
inhoud of zin)van een bock, P esprit d'un
Ceest , vr. zandige firook lands , als De —
vafi St. Pancras in Noordholland , la lande
de St. Pancras dans la Nordhollande.
Geestachti, b. n. waarin veel van dat geestachtige is , hetwelk bij vochten geest genoemd
wordt, spiritueux , ease. g en — vocht ,
line liqueur spiritueuse.
Geestachtigheid , yr. qualite spiritueuse.
Geestdrift , yr. flerke , blakende ijver,, your,
enthousiasme , m. verve.
(natique.
Geestdrijfiter,, yr. dweepfler,, enthousiaste , fadweeper,, enthousiaste , fanaGee,stdriivet ,
tique. (thousiasme, m.
Ceestdrijverij , yr. dweeperij , fanatisme , enCeestelijk , b. n. onligchamelijk , spirituel, le,
immateriel, le , incorporel , le. God is een
wezen , Dieu e-st un étre spirituel; fig.
godvruchtig, naar den geest en niet naar
den vleefche levende, pieux, else, saint , e,
religieux, ease, spirituel, le , (in tegenft.
van sensuel , charnel, zinnelijk ;) van daar :
, tot de kerk of godsdienst behoorende,
(tegenft. van temporel, wereldlijk,)spirituel,le.
De keurvorst van Keulen was een — en wereldlijk beer, relecteur de Cologne itoit
seigneur spirituel et temporel; (tegenfl. van
seculier,, wereldlijk ,)€cclesiastique. De geestelijke en wereldlijke vorfien van het voormalige Duitsche rijk , les princes ecclesiastiques
et seculiers du ci-devant empire d'Allemagiie.
Een ambt , one charge ecclesiastique.
Geestclijke goederen , des biens ecciesiastiques. In — gewaad gekleed zijn , etre
veto , e ecclesiastiquement , clericalement. ,In
cone geestelijke orde treden, prendre Phabit
de religieux, entrer dans un ordre religieux.
Ecne geestelijke dochter,, urre religieuse. Het
geestelijke regt, le droit canon.
kerkleeraar, ecclesiastiOe , clerc.
Geestelijke,
Ceestelijkheid , vr. al de geestelijken , clerge ,
Gezamenlijke , hierarques , vs. pl.
necromancien.
Geestenbezweerder,,
Geestenbezwering , yr. necromance on tecromancie , psychomancie.
Geestendom , o. monde intellectuel , m.
Ccestenleer,, yr. pneumatologie.
Geesteloos, b. n. sans esprit.
Geestenrijk , zic Schiinnsenrijk.
Geestenwereld yr. zic Geestendom.
Geestenziener, m. dweeper,, iemand die geesten mecnt to kunnen zien , visionnaire.
Geestig , b. n. geestachtig , zie Geestachtig.. —,
dat vernuft vertoont , sprituel , le,
ease, intellectuel , le. Eon — antwoord , rine
repartie , reponse ? spirituelle. Dat bock is zeer
, ce lore est east avec beaucoup d'esprit.
, bijw. spirituellement , ingenieusement.
Geestigheid, vr. vernuftigheid, esprit, tn.
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Geestiglijk zie Geestig.
Geestkracht, yr. kracht van den geest,
de fame; force d'esprit.
Geestkunde , zie Geestleer.
Geestmaking, vr. (bij de fcheik.), overhaling van
• een vast ligchaam tot geest , spiritualisation.
Geestrijk , b. n. vol geest "spirituel, ingeieux, Buse. —, van vochten , spiritueux , ease,
Geestvermogeii, o. vermogen van den geest,
geestkracht,facultd de lame intellectuelle ,
Gecuwaard , zie Geeuwer.
Geeuwen o. w. (jk,geenwde , hcb gegeeuwd),
nit flaapzucht of verveling den mond onwillekeurig opfperren,
Geeuwer , m.
Gecuwerct, zie Geeuwer.
(de banter if.
Geenwhonger,, m. maldrage.
oscitation, action
Geeuwing , yr. baillement,
(nage ,
Geeuwfter, vr. bailleuse.
Gefemel o. het aanhoudend femelen, iambi. Gefleem, o. het aanhoudend fleemen, cal olerie,
Geflikker,, o. het aanhoudend flikkeren , action
, f eclat,
de jeter des etincelles , de
(Geflikker.
Itincellement , 711.
Gcflonker,, o. het aanhoudend flonkeren , zip
Gefloten, vcrl. deelw. zie Fluiten.
Gefluit, o. het aanhoudend fluiten , si ement ,
Gegadigde ,
degene , die gaoling (lust) in lets
heeft , celui qui a envie d'acheter on d'entreprendre q. cll., amateur , celui qui desire de
Clement, m:
se rendre adjudicataire.
Gegeeuw, o. het aanhoudend geeuwen ,
Gegeten , verl. deelw. zie Eten.
Gegil , o. het aanhoudend gillen , action de
crier, de fete,- des cris aigus
Gegijbel , O. het aanhoudend glibelen , action
do. ricaner,,f. zie Gijbelen.
Gegleden verl. deelw. zie Glijden.
Geglommen verl. deelw. zie Glimmen.
Gegluur,, o. het aanhoudend gluren , action de
lorgner, f:
Gegoed , b. n. in eon goed gedoente, qui a
du bi en on des biens, opulent , e, riche, solvable.
Gegoedheid , yr. opulence, richesse,
Gegolden , verl. declw. zie Gelden.
Gegolf, o. het aanhoudend golven , agitation
continuelle des vaguer; ondulation ,
Gegons , 0. het aanhoudend gonzen , bruissement , bourdonnement, m. zie Gonzen,
Gegooi , o. het aanhoudend gooijen , action tie
jeter,,
Gcgrenen , verb deelw , zie Grijnen.
Gegrepen , verl. deelw. zie Grijpen.
deelw. zie Hebben.
Gehad,
Gehakkel o. het aanhoudend hakkelen , begaiewent , balbutiement , bredouillement , m.
Gehakt , verl. deelw. zie Hakken , — o. gehakt
vleescha hachis
Gehalte , o. innerlijke waarde vanmetalen , aloi,
titre ,m. , qualite d'un metal on d'un mineral,
. Het bij de wet voorgescbrevene — van
fgemunt
of bewerkt zilver,, le denier de fin
on de loi;' fig. voor de waarde van andere
dingen. valeur intrin*ve.
Geharnast , b. n. met den harnas bedekt , convert e, d'une cuirasse , d'une cotte de mail, arme e, de pied en cap, on de touter
pieces, cutrasse , e.
Geheel,b.n.en bijw.( eepgansch,ongefchonden,a1le deelen bijeen hebbende, entier, Aanhet
vender is geene geheele suit meer overig , geene ruit gebleven , it n'y a plus vin seul carroan entier a ceste fenêtre. Haewel het glas
Van de tafel gevallen is , is het evenwel nog —,
quoiqtre le verve soft tombe de dessus la table,
tl est cependant encore entier, it n'est powsant pas cassd. Het geheele jaar Pannere entie-
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bare. De geheele wereld zal daarover verwonderd zijn, tout le monde, le monde entier,,
Punivers, s'en etonnera. fomtijds
words ,nog in het rransch tout overtollig ,

doch lot meerdere klcmgeving , er bijgevoegd ,
als : Ik heb een — uur ge-wacht , j'ai attendu
une heure toute entiere. — . bijw. ook : en al ,
tout a fait.— , o. tout ,total , no. totalite , f.
Het — is grooter,, dan zijn deel , le tout est
plus grand qUe sa pantie. Len — in onderfcheidene deelen deelen, diviser un tout en &Pt-ewes parties. Het — van deze fommen maakt
thin honderd zes4 gulden , le total de ces
sommes finis trois cent soixante florins. Het
gebouw is nog in zijn —, le batiment est
encore dans son entoer. De zaak is nog in
Isaac gebleven, la chose , Pajfaire est encore dans son entier4 zie ook Heel. Over
het — genomen , het is Cene goede zaak,
an total c'est une bonne affaire. Over het
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bijw. mysteriensement.
Gehekel, o, het aanhoudend hekelen (berispen); censure continuelle,
zie Hekelen.
Gehelmd , b, n. casque , e.
Gehemelte , o, bovenite gedeelte biunen den
mond , m. bovenfte gedeelte van
een ledekant , hemel, ciel (d'un lit), on.
— letter, lettre palatale.
Gehengen , b. w. (ik gehengde heb gehengd),
zie Gedoogen.
Gehefchen , \T eri. deelw. zie Hijfchen.
Gehcugen , o, herinneringsvermogen, mimaire,
Een good , gehikkig , fork
, une bonhenreuse, grande , memoire. Een zwak
'
une memoire foible,. pen fidele. Hij
heeft geen —, it n'a point de memoire,
herinnering memoire, f.,,souvenir,, rtssouvenir, m. Ik heb daar geen — van, je n'en
calyptique,

ai uncut; souvenir, je n'ai point de memoire
de rein, it ne m'en reste point de ressouvenir. Bij menfchen — had men zoo lets niet
gezien , de memoire d'homme on n'avoit vu
une telle chose. Het —betreffende, memorial, e.

— (met an woord) het is een good work,
en total c'est un bon ouvrage.- -Zie verder
Gehecllijk.
Geheelal, zie Heelal.
Geheugen , b. w. (ik geheugde , hob geheugd),
Geheellijk , bijw. entie!rement , totalement.
doch meest met den onbep.3.perf. (het geheugGeheim , b. n, fiechts aan eenen of weinigen
de , heeft gelieugd), hehgen „souvenir, resbekend , sect-et, ete. Eenc geheime zamensouvenir. Nu geheugt het mi ., a present it
komst , un rendez-vous secret. Een geheime
Wen. ressouvient. Wanneer gij het vergeet,
omgang , un commerce secret. Aan iemand
zal ik het u helpen si vous Poubliez, je
zijne geheimfle gedachten mededeelen , comvous en feral ressouvenor; fig. bij wijze van
muniquer q.* q. ses plus secretes pensdes.
bedreiging , als : Het zal u nog , eons vous
De geheime artikelen van eon vredestractaat,
en ressouvo endrez un jour, vous en serez puni.
les articles secrets d'un traite de paix. Hij Geheugenis , vr. memoire.
houdt die. zaak , ook Hi) is — (geheim- Geheugenkunst , yr. de kunst, om door zekere
houdend) met die* zaak , rl ttent cette affaire
regelen het herinneringsvermogen op eene buisecrete. De geheime raad , le conseil secret.
tengewone wijze op to wekken, nonemonique.
Eene geheime trap , un escalier derobe on Geheveld , b. n. met deefem voorzien , als :
secret. De geheime plaats , bet geheime geGehevelde en ongehevelde brooden , des
mak , le priye. De geheime deelen (van het
pains leves et non levds.
merifchelijke ligchaam) 7 les parties honteuses , Geheven , veil. deelw. zie Heffen.
les parties. De geheime zin van iets le Gehinnik , o. het hinniken van paarden , hensons mystique de q. ch. —, bijw. secretement.
nissement , m.
Geheim , o. iets dat Ilechts aan eenen of aan Gehoekt , b. n. eenen of meer hoeken bebbenweinigen bekend is , secret , mystere, m. Hij
de , angnlaire. hoekig , vele hoeken lochis in het — (hij draagt kennis van het gebends , anguleux , ease.
heime oogmerk ,) it est dans le secret ,
Gehoetel, o. het hoetelen , bousillage, 7.14.
est du secret. Een ontdekken , radon, Geholpen , veil. deetw. zie Helpen.
verry den , bekend waken, decotovrir,, devi- Gehommel , zie Gedommel.
vet-, trahir, publier un secret. Hij maakt Gehoor,, o. (zonder meerv.) een der zoog-evan alles eon fait mystere de tout.
noemde vijf zinnen , ode,
Scherp van —
Hij maakt er geen — van , it n'en fait pas
zijn , oen fcherp — hebben , avoir
mystere. Weinige menfchen kunnen een —
fine, bonne, subtile , delicate, avoir bonne
bewaven , it y a pen de personnes qui savent
oreille. Hard van — zijn , avoir l'ouie dure ,
gander un secret. In het —, en secret: Iemauvaise. Het — verliezen , perdre Ponies
mands — weten , avoir le secret de q. q. Er
— ," het fijner gehoor voor de toorikunst , het
fieekt een — achter,, it y a quelque mystere
vermogen om de toonen wel to onderfcheicache Th-dessous. De geheimen der godsdienst,
den , als : Een toonkunstenaar moet bobles misteres de la religion, on.
ben , no; musicien dolt avoir de l'oreille.
Geheimbewaarder,, m. confident.
Wanneer men goon — heeft,, kan men niet
Geheimbewaarfter yr. confidente.
op de viool leeren fpelen , viand on n'a point
Geheimenis , yr. verborgenheid , mystere, m.—,
d'oreille, on toe pent pas apprendre d jouer
De geheimenisfcn der liefde , les mysteres de
du violon. —, het aanhooren van hetgene
Pamour.
iemand voordraagt , audience, f. Geef mij
Geheimhoudend , b, n. cache , e.
eon oogenblik thinnez-moi fill moment d'auGeheimhouding, vs. het houden van een godience. Geefmij eon gunstig —, donnez-moi
heim , als : Ik zeg het u under beding van —,
tone audience favorable. Hij wildo mij goon —
je vous dis cela dans le secret, en grand seOven , it ne voulut pas m'ecouter, pas me priter
cret, dans le dernier secret.
Poreille ; fig. Hij wilde mij geen — geven , hetGeheimkamer, vr. secretairerie, m.
geen ik zetde vond bij hem geen —, (geen'
Geheimraad , m. lid vain den geheimen road
ingang,) it ne voulut pas consentir a mapropoconseiller prive.

Geheimfchrift , o. geheime wijze van fehrijven ,
chifrre , no. —, beeldfchrift , hieroglyphe, us.
Geheimfchrijver, m: fchrijver van eenen vorst,
of van' eenig fiaatsligchaam , secretaire.
Geheinifch,rijverfchap o. secretariat.
Geheimzinnig , b, n, mysterieux, ewe, fig. apo-

sition,il ne voulut pas m'ecouter,pas ecouter
tna proposition. Aan de rode, aan de ilem der
natuur — geven , econter la raison, la voix
de la nature. Enkel aan zijne driften , aan
zijnen toorn
geven , n'ecouter que ses passions, sa colere.
inzond. gehoorgeving van

eenen vorst, of voornamen flaamdieuaar,, toeV5
la-
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lating wan minderen , om hunne belangen
hooren , of hunne pligtplegingen te . ontvangen , audience , f. — verleenen , donner audience. Openbaar —, audience publique.
Geheim of bijzonder , audience secrete on
particuliere. Bid het — verfchijnen , assister
a l'audience. De gezant heeft
eerfle —
bij den koning gehad, l'ambassadeur a eu sa
premiere audience du roi. hoorende gemeente , auditoire, m. Die predikant heeft altijd een fchoon —, ce prddicateur a toujours
un bel auditoire.
Gehoorbuis , vr. (in de ontleedk.) canal
auditif, conduit de Poreille , tn.
Gehoorgang ,
meat auditif
Gehoorig , b. n. waar men ligt hooren kan,
als : Een — vertrek , un appartement of Pon
entend facilement ce qui se dot aupres.
Gehoorkunde , yr. kennis van de eigenfchappen
der geluiden , acoustique , f.
Gehoornd , ' b. n. met horens voorzien , cornu, e.
—, (in de wapenk.) , accorne, e.
Gehoorplaats , yr. auditoire , m.
Gehoorvlies, o. membrane de Pouie, f. tympan, m.
Gehoorzaal , yr. audientiezaal , salle d'audience.
— 9 aan eene hoogefchool , zie Hoorzaal.
Gehoorzaam, b. n. gezeggelijk , volgzaam, obeissant , e. Hij is altijd
aan zijnen vader ,
est toujours obeissant a son pert.
bij wijze van beleefdh. : Uw gehoorzame dienaar,,
votre tres-humble ser yiteur. bijw. avec
obeissance.
Gehoorzaamheid , vr. gezgelijkheid , volgzaamheid , obeissance, f. De zoon is den vader — fehuldig , le fils dolt obeissance a son
gebied , als : Hij heeft dat ganpert.
fche land in een jaar tijds onder zijne
gebragt , it a reduit tout ce pays sous son obeissance dans Pespace d'une annee.
Gehoorzaamlijk , bijw. avec obeissance.
Gehoorzamen , o. w. (ik gehoorzaamde , heb
gehoorzaamd) , gehoorzaamheid bewijzen,
vbeir. Iemand niet
, desobeir a q. q.
Gehoorzaming , vr. action d'obeir.
Gehoorzenuw,, vr. nerf acoustique ou auditif, m.
Gehouden , (verl. deelw. zie Houden.) — b.
n. verpligt , oblige , e, tenu, e. Ben ik
daartoe —? suis-je tenu a cela ? Niemand kan
zijn, het onmogelijke te doen , a Pimpossible nul est tenu.
Gehucht,o. drom huizen, bnnrtfchap, dorpje zonder kerk of bijzondere regering , hameau , m.
Gehuil, o. het aanhoudend huilen, hurlement,m.,
action de larmoyer,,
f. zie Huilen.
, b. n.
Gehuisd , (verl. deelw. zie Huizen.)
zijn,
met een huis voorzien , als : Naauw
zijn , loétre loge , e, a Pitrort. Ruim
ge, e, au large.
Gehuisvest , b. n.
, e.
Gehunker,, o. het aanhondend hunkeren , desir
ardent, rn., demangeaison
Gehuppel , o. het aanhouden I huppelen , bondissement , sautillement , m.
fcheepsw. , als : Een zeil op de —,
Gei ,
one voile troussee.
Gejaag, o. het aanhoudend jagen , action de
chasser,, f. zie Jagen.
Gejammer,, o. het aanhoudend jammeren , lamentations, f. pl. Zie Geween.
Gejagt , o. het aanhoudend jagten , diligence
hate , f.
Gejank, o. het janken van honden , enz. clabandage , m. Zie Janken.
Geiblok , o. (fcheepsw.), blok tot het opgeijen,
moufle de palan, f.
Geijen , b. w. (ik geide , heb gegeid), trekken , carguer ou trousser (lee voiles).
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Geil, b. n. van fpijs , walgend van vetheid ,
, van den grond, overdegoiltant , e.
' vloedig gemest , vet , abondamment gras , se.
—, van planten , door overtollig voedfel te
welig in lot en blad opfchietend , poussant
e, trop. —, van het vleesch in wonden , te welig wasfend : vleesch chairs baveuses , f. pl.
—, van menfchen en dieren flerk geprikkcld
tot vermengin,1- 9 en vau claar : onkuisch , lascif, ive , lubrique.
Geilbier,, zie Gijlbier.
Geilheid, yr. overtollige vetheid , abondance
de grabse , etc. zie Geil. onkuisc'nheid 2
lascivete , lubricite.
Geilkuip, zie Gijlkuip.
Geinfler,, m. eene glimmende vonk , itincelle,f:
Gejok , o. het aanhoudend jokken, jokkernij
plaisanterie, f.
Geit, vr. o. het wijfje van den bok, chevre.
, chevreau , biquet ou cabri , m.
Jonge
Geitenbaard ,-m. barbe de chevre, refine des.
p.res
Geitenblad , o. drieblad , citise , m.
kam»
peiToelie chevre-feuille , f.
Geitenhaar, o. poil de chevre, m.
Geitenhoeder,, cheerier.
Bereid cheGeitenleèr,, o. pears de chevre ,
kabretleer,, cabron ,m.
vrotin , m. Jong
last
de
chevre,
m.
Geitenmelk , yr.
Geitenmelker,, m. zekere nachtvogel, tete-chevre, engonlevent ; tn.
oeil
Geitenoog, o. (oog met eene witte
de chevre, on.
Geitenregt, o. chevrotage.
Geitouw,, o. (fcheepsw.) cargue, f:
Geitenftal , int &able a chevre, fe
Gejuich , o. het aanhoudend juichen , acclamations , f. pl. cri de joie, m.
Gejuweeld 9 b. n. met juweelen voorzien , adorne , e, pare, e, de diamants. Wat is zij gejuweeld , comme elle est chargee de diamants.
Gek , b. n. en bijw. dwaas , mal, onverilandig , fou, (voor eenen klinker :) fol , Tolle,
Dat vrouwsperfoon is
sot , te, incense ,
cette femme est folle. Ik ben niet
genoeg , om het te gelooven , je ne saris
pas assez sot que de le croire. Hij is volflagen —, it est foal a courir lei rues ,
est too a Tier. — makes, affoler. —,
in den gemeenz. fpreektr.: Hi) zou mij — gemaakt hebben, al m'a pence faire devenir
m'a fait prendre patience par les
on,
fchoses
m'a ditto , qu'il a faites mal
propos). —, met onverfland gefchiedende,
of nit onveriland voortfpruitende , als : Eene
gekke Itijfhoofdigheid , un fol entétement.
Een — boek , un sot livre. — verzot , onmatig beminnende 9 fou, (fol,) folle. Hij is
— op dat meisje , al est fou de cette fille.
Hij is — op het landleven , it est fou de la
vie champétre.
Gek , iemand die onverflandig of gek is , fou
extravaguant, insense ;fam. Het is een — in
folio , c est un extravaguant ou un fou acheve ,
on fou pomme ; it est fou a vingt quatre carats. — 9 een geheel zmnelooze ,fon. Er zijn
thans weinig gekken in het gekkenhuis , it y
a _peu de pis a present a Phi" pital. —, kluchtenvertooner,, hansworst , fou, bonfon. Hij
fpeelt voor — op den fchouwburg , rl fart
le fon, ou le bouffon au theatre ; fam. Met
iemand den — fieken, den — fcheren , (met
iemand gekfcheren , hem foppen , verlakken
voor het lapje houden,)se-moquer,, so. j ()tier, se
objet de risee , le
divertir ire q. q.., en faire
railler,, le persiffler. Het is niet om den — te
eest tout
kheren , (het is geen gekfeheren
de
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de bon, c'est tout sirieux. Zie ook Gekfche
verwaand perfoon , die zich , inzonderheid op ecne ingebeelde uiterlijke bevalligheid , laat voorftaan , fat. Zie eens lien
eigenbehagelijken —, voyez un pee ce fat,
comme it est plein de complaisance pour lotméme.
knee of mik van eene pomp, potence de brimbale , f draaikap op een'
fchoorfleen 5 tournant d'une cheminee , tabooTin , m. — , fcheepsw. , girouette d'artimon,f:
Gekakel, o. het aanhoudend kakelen , gloussement , m.
babil, m. zie Kakelen.
Gekal , o. het aanhoudend kallen , causerie,
Gekamd, deelw. zie Kammen.) —, b. n.
met eencn kam (hanekam) voorzien, crite ,
e fpreekw. Hij ziet zoo rood als een gekamde haan , it est rouge comme du feu,
comme du cherubin, comme one ecrevisse.
Gekamerd , zie Kameren.
Cekast , zie Kasfen. (glapissement , no.
Gekef,, o. het aanhoudend keften , jappement ,
Gekeken , verl. deelw. zie Kijken.
Gekerm , o. het aanhoudend kermen, gimissemeet , sanglot , m.
Gekeven , verl. deelw. zie Kijven.
Gekheid , vr. dwaasheid, onverfland, folic,
zinneloosheid , demence.
sottise.
Gekje , o. verkl. w. van Gek, zie Gek.
5
inzonderheid een modejonkertje , fat, in.
Gekijf, o. het aanhoudend kijven , action de
gronder , contestation , noise , querelle,f. grabuge , m. (regartier, f.
Gekijk , o. het `aanhoudend kijken , action de
Gekir,, o. het aanhoudend kirren , gemissement,
m. — der doffers , roucoulement, no. — der tottelduiven , gemissement , tn. (lenient, m.
Gekittel , o. het aanhoudend kittelen , chatouilGekken, o. W. (ik gekte , heb gegekt), fchertfen, fpotten, railler, badiner,plaisanter.
Zonder —, sdrieusement , tout de bon. Al
gekkende , en raillant, par moquerie. Met
remand —, se moquer de q. q.
Cekkelijk , b. n. sot, te , bizarre.
bijw.
sottement , follement.
(des fous , m.
Gekkenhuis 5 0. petites-maisons , f.
, hdpital
Gekker,, m. boerter,, moqueur, plaisant.
Gekkernij, yr. boerterij , moquerie,plaisanterie.
Gekkin , yr. vrouw,, die gek is , folle.
Geklag , o. het aanhoudend klagen, plaintes
continuelles, f. pl.
Geklank, o. geluid, son,
Het — der trompetten , le son des trompettes.
Geklap , o. het aanhoudend klappen , caquet ,
babil; fans. verbiage , m.
claquetnent ,
battement, no. Zot
, cailletage, m. zie
Klappen. (quement , no.
Geklapper,, o. het aanhoudend klapperen , claGeklater, o. het aanhoudend klateren , bruit,
tintamarre, fracas, tn.'
Geklep , o. het aanhoudend kleppen eener kleine klok , son d'une petite cloche, —, het
geluid der ooijevaars , claguement cri des
cicognes, m.
Geklets , o. het aanhoudend kletfen , (met eene
zweep,)) claquement , tn. zie Kletfen.
Gekletter,, o. het aanhoudend kletteren , zie
Geklater.
Geklikklak , o. het aanhoudend klikklakken ,
(het geluid van tegen elkander flaande wapenen) cliquetis ,
Ceklink , o. het aanhoudend klinken, tintement
(des petites clothes), choc (des verres), tn.
—vanebl,fch
drelin, m.
Geklok , o. het aanhoudend klokken van eene
hen , gloussetnent, m. zie Klokken.
Geklop , o. het aanhoudend kloppen , action de
frapper,
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Geklommen, veil. deelw. zie Klimmen.
Geklongen , verl. deelw. zie Klingen.
Geklonken, verl. deelw. zle Klinken.
Geklots , o. het aanhoudend klotfen , battement
des vagnes contre un vaisseauou on rocher, no.
Gekloven , verl. deelw. zie Kluiven.
Geknap , 0. van eene hevige vlam , crepitation,f
Geknars , o. het aanhoudend knarfen , grincewent, tn. — van gebrokene ibeenderen , crdpitatIon ,
Gekncrs , zie Geknars.
Geknibbel , o. het aanh'oudend knibbelen , action de ronger, etc. f , zie Knibbelen.
Geknijs , 0. het aanhoudend knijzen , bouderie, f.
Geknik, o. het aanhoudend knikken, zie Knikken.
Geknoei , o. het knoeijen , bousillage ,
Geknor,, o. het aanhoudend knorren , grognement , m. zie Knorren.
Gekocht , verl. deelw. zie Koopen.
Gekonnen , verl. deelw. zie Kunnen.
Gekook , o. het koken , action de bouillir,
coction, f: kookfel , tout ce qui est
bouilli, tn.
Gekorven , verl. deelw. zie Kerveii. , inzond. b. n. (in de natuurlijke gefchied.) kery en hebbende , als : Een — diertje , un imeete.
Gekor, zie Cekir. (causer, causerie, f.
Gekout , o. het aanhoudend kouten , action dd
Gekraai , o. het aanhoudend kraaij(Tentch,am
nt.
(du cog), coquerico ,m.
Gekraak , 0. het aanhoudend kraken , craqueGekrab , o. het aanhoudend krabben , action
de gratter, f.
Gekrabbel , o. het aanhoudend krabbelen., action de gratigneti. Hecht fchrift, griffonnage , no.
Gekras, o. het aanhoudend krasfen, van eene raaf,
le croassement d'un corbeau, m. zit Krasfen.
Gekregen, verl. deelw. zie Krijgen.
Gekreten , verl. deelw. zie Krijten.
Gekriel , o. gewemel , zie Gewemel.
Gekrijsch , o. het aanhoudend krijfchen zie
Krijfchen. (de, clabauderie, f.
Gekrijt o. het aanhoudend krijten, criailleGekrikkrak , o. het aanhoudend krikkraken , craquement,,
no . wemel.
(
Gekrioel , o. het aanhoudend gekriel , zie GeGekristenci, b, n. gedoopt , baptise, e veritablement chretien, ne. (millement, m.
Gekriewel , o. het aanhoudend kriewelen ,fourGekroden , verl. deelw. zie Kruijen.
Gekrompen , verl. deelw. zie Krimpen.
Gekrooijen', verl. deelw. zie Kruijen.
Gekropen , verl. deelw. zie Kruipen.
Gekfcheren , o. w. (ik gekfcheerde , heb gegekfcheerd) , met remand den gek fcheren
hem foppcn , voor het lapje houden , plaisanter , persiifier, q. q., se moquer, se jouer
de q. q. Het is geen —, c'est tout de bon,
c'est tout serieux. Dat is geen , (geene
zaak van weinig belang 2 ) cela n'est pas une
bagatelle. Zonder —, sans raillerie,raillerie
a part , plaisanterie a part. Hij heeft het
uit — gezegd , it l'a dot par gausserie, par
Gekfcheerder,, m. plaisant.
(raillerie.
Gekskap , zie Zotskap. (Continuelle , f.
Gekuch , o. het aanhoudend kugchen , roux
Gekuifd , b. n. eene kuif hebbende , crite, e,
home, e.
Gekuischt , b. n. gezuiverd , als : Een gekuischte
, on style chtitie.
Gekus , o. het aanhoudend kusfen , action do
baiser souvent , f.
Gekwaak , o. het geluid der kikvorfchen , cri tie
la grenouille, coassement, —, der eendvogels , 'cri des canards. to; fig. gefnap, babil, claquement, no.
Ge-
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Gekwak, o. het aanhoudend kw4ken,, bruit
que fait quelque chose en toinbaftt , m.

Gekweel , o. het aanhoudend kwelen , zie Geo. het aanhoudend kwelen 9 gezang
kwaak.
der kleine vogelen, gazonillement , ramage, in.
Gekweest, o. het aanhoudend kweesten , zie
Kweesten.
Gekwel , o. het aanhoudend kwellen , actioq
de tourmenter,,

Gekweten ,
deelw. , zie Kwijteti.
Gekwiin , o. het aanhoudend kw ijnen , kwijning,
langueur,,

Gekwijl, o. iiwijling, salivation, f.
Gelaarsd , b. n. laarzen aanhebbende , botte , e.
, visage , m.
Gelaat , o. aangezigt , figure ,
physionomie,
; fig. Van — veranderen ,
changer de couleur , rougir on palir, changer de visage.
Een vrolijk — aanuemen ,
de' froncer les sourcils.

Gelaatkenner,,

die in de gelaatkunde ervaren

is , physionomiste. (M.

Geklatskleur,, yr. kicur van het aingezigt , teint ,
Gelaatkunde , yr. ervarenheid , om nit iemands
gelaat zijn beffaan op te maken , physionomie.
Gelaatkundig , b. n. op de gelaatkunde betrekking hebbende , de la physionomie. , in' de
gelaatkunde ervaren , verse , e, dans la physionomie.

Cela,atstrek , in. trait de visage.
on.
Gelach , 0. het aanhoudend lagchen,
ricanement , m_
Spottend
Gelallen , (verl. deelw. zie laden.) —, irizond.
Het op iemand hebben , en vouloir a q.
q. ; Het niet op iemand —hebbende, ne pas
aimer

Gelag, o. verteerde kosten in eene herberg ,
ecot, m. Laat elk van ons zijn — betalen ,
payons chaeun de nous notre ecot ;, fpreekw.
• 1-let — betalen (er voor opdraaijen , voor
anderen Ioeten ,) payer les pots casses. Dat
zal een hard — voor hem wezen , (hij zal
moeite hebben, om zich daaruit te redden ,)
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gent, de bonnes especes , de la monnoie de
ponds. Slecht
Spaar-, of
, gem. mazille ,
potgeld , argent mignon ,
— dat te ligt is,
(de groote
monnoie foible on legere. Grof
muntfoorten ,) de la monnoie forte. Klein
, (de kleine muntfoorten ,) de la menue
monnoie, Valsch —, de la fausse monnoie. Papieren —, du papier-monnoie,
mandat ,* assignat , m. Afgezet —, de la monnoie rabaissee , de P argent decrie. Gereed —,
saint tiepin. Eigen gewonnen
(bij regtsg.),
pecule ,
— op hand geven , arrher. —
opuemen (leenen ,) emprunter de P argent.
voorfchieten , (fchieten , uitieenen ,) avancer de P argent. uitzetten , beleggen ,
op
interest zetten ,) placer son argent. —
(
ontvangen , touchier de P argent. Vurig op het
zijn , e'tre dpre a P argent. Hij heeft zijne

kleederen te —moeten maken , (moeten verkoopen , ' om aan te komen ,) it a' dos vendre ses harries pour battre monnoie, Dat
met geen — te betalen , cela -n'a point de
prix. Van zijn — leven, vivre de ses rental. Er is geen — order de menfchen , P argent ne roule pas, ne circule pas. — en
goed hebben , avoir du Bien , de la fortune,
avoir de quoi. Het — is bij hem dun gezaaid , P argent est clair some chez lui. Hij
is niet bij —, it est leger d'argent, court
d'argent. 1k zie daarbij op geen —,
vement a cot objet , je ne regarde pas a P ar.
gent. Goed — naar kwaad — gooijen, (mis-

ichien vruchtelooze kosten maken , om kwade
fchulden to ,) mettre de bon argent conore de mauvais. Hij zit tot de ooren of tot
de ellebogen toe in het —, it est tout cousu
d'argent, al remote l'argent 4 la pelle ; fpreekw.
— is de ziel van de negotie , argent comptact Porte medecine. Geer — gees; Zwitfers,
point d'argent, point de Suisses. Ligt —,
te' waar, koperen —, koperen zielmisfen,
de pen d'argent courte chape , tales gens tel

it aura de la peine a se tirer d'affaire. —,

argent, a gens de village trompette de boas.

drinkgezelfchap , ecot, no. Er waren drie gelagen in den tuin , it y avoit trois ecots
jardin. Gelagen zetten, tenir cabaret ; fprw.
Spreek in ow eigen (bemoei is met uwe
eigene zakeu ,) parlez a votre ecot.
Gelang , o. als : Naar — der omftandigheden ,

Met — komt men overal to regt, voor —
koopt men de flokvischvellen , het — is de
lens, qui a de P argent, a des pirouettes. —,
dat horn is , maakt regt , dat krom is , l'argent
fait tout. Zijn — is naar de maan , son argent est flambe; fig. rijkdom , als : Het is
fomtijds niet good , de kinderen te laten weten , dat de ouders hebben, it nest pas

selon (suivant) les circonstances.

Gelast , verl. deelw. zie Lasten en Gelasten.
w. (ik gelastte , heb gelast) , beGelasten ,
velen , belasten , ordonner , enjoindre. * —,
magti-gen , charger , subdeleguer.
Gelastigde , m. gemagtigde , chargé d'affaires,
commissaire , subdelegue.

bon quelquefois defaire savoir aux enfants que
lours parents ont de la fortune ; fpreekw. Waar
wezen , le Bien cherche le biers.
— is, wil
maltdtier.
Geldafperfer,,
Geldafperfing, yr. malate.
Geldbank, yr. banque.
Geldbefnoeijer,, m. rogneur (respects.
Geldbeurs , yr. bourse.
Geldbezorger,, m. Courtier de change.
Geldboete, yr. amende , poine pecuniaire.
Geldeloos , b. n. zonder geld, sans argent,
impecunieux , se. Het zijn geldehooze tijden ,
l'argent est rare.
Geldeioosheid , yr. impecuniosite.

Gelaten , (zich) b. w. geliet mij , heb
mij gelaten), een gelaat vertoonen , dat niet
met de inwendige gemoedsgefteldheid overeenkomt , veinzen , feindre , faire semblant.
1k geliet mij , als of ik zeer te vreden was,
j e feignis , je fis semblant d'être fort content, e.
Gelaten, b. n. zich zelven genoegzaam meester zijn , om, in tegenfpoed , geene fmart te
laten blacken, resigne , e, calme , modere , e.
Gelden , o. w. (ik gold, heb gegolden), waard
Gelaten , verl. deelw. zie Later.
zijn, kosten , valoir, touter. Eon lotus d'or
Gelatenheid , yr. onwankelbaarheid in tegengeldt vier en twintig franken, ion loads d'or vaut
moderation.
fpoed , resignation, , calme ,
vingt quatre francs. \Vat heeft de wijn voorGeld , o. gemunt metaal, argent, no., monnoie,
leden jaar gegolden ? qu' a vain le yin ,
Baar , gereed —, do
(gemeen) quibus ,
quel a ete le prix du van, P anode derniere?
l'argent comptant, du numeraire. Hij heeft
Dat geldt zijn Leven, cola pent lui collter
met gereed beteald, it a paye en argent
vie. —, van daar: van waarde , van kracht
comptant, en especes sonnantes, en deniers compzijn , als : Dat kan niet voor eon bewijs —,
tants ; it a paye argent sec , argent has , argent
sous corde. Gangbaar —, argent courant, _ cola ne pent pas servir de preuve, cola ne
argent de tours, argent de mise , especes
ayant tours. Coed, wigtig —, de bona

peat passer pour tone preuve, cola ne peut
etre adonis come preuve. Hidguide veelbij

den
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Zen minister , it a du credit, beaucoup de
credit aupres du ministre. Dc meeste Itemmen —, la pluralite des voix Pemporte; (bij
fpelers :) Het geldt , va. Voor jets , (voor
iets gehouden worden ,) als : Hij geldt voor
den bekwaamiten arts van het land , it passe
pour le plus habile medecin du pays. De wil
geldt fomtijds voor de daad , la volonte est
reputee teelqucfoispour le fait. —, (enkel in
den 3 peri.) betreffen , raken , als Ik zie wel,
dat het mij geldt , ft vois biers que c'est a moi
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is niet ver van de zee — , la Hays est situec
a la proximitó de la user ; (van gebouwen
thande en —, sis , e. 'Een huis flaande en
— in de St. -Antonieftraat , sine maison sisa
rue St. Antoine.), Naast elkandcr —, attenant,e; fig. Zoo is het met de zakei —, (gefield,) telle est la situation des affaires.
voor : aangenaam, wel of behoorlijk liggende,
als : Dat huis is zeer — cette mason est fort
convenablement situde. Zij kozen tot bereiking van hun oogmerk eene gelegene plaats ,

qu'on en vent..

ils choisirent un endroit convenable, propre,
commode, pour leurs desseins ; van daar in

Geldbezorger,,
Geldgebrek ,

courtier de change.
manque d'argent ,

rarete

d'argent, f

Geldgeven, o. als : Het — heeft geen einde ,
les depenses ne finissent pas.

Geldgierig, b. n. zeer begeerig naar geld,
.avide d'argent.

Geldgierigheid, yr. desir immodere d'argent ,m.

, ardente so if
- avidite pour Pargent,
Gcldhandclaar,, ro. banquier. (de P or.

Geldig , b. n. met betrekking tot de waarde
of den gewonen prijs, veel kostende , cher,
are. Van daag was de boter —, aujourd'hut
le beurre a ice cher. —, deugdelijk,
valide.

het algemeen : gefchikt , als : Kom op eenen

gelegener' tijd wear, revenez dans sin temps
plus opportun. Gij komy joist ter gelegener
tijd , eons venez a point. Komt het ti
—? vous convient-il a present ? Noem mij
den dag , het our, wanneer het u best —

komt, donnez - moi votre four, votre heure.
—, aangelegen , belangrijk , gewigtig , als :

Mij is daaraan veel
, (daarvan hangt voor
veel af,) cela m'importe beaucoup, m'interesse beaucoup , la chose est tres-interessanta
pour moi. Wil hij , of 'et hij niet , cr is
mij niet aan , qu'il vciille on non , pen In'hnporte , fe m'inquiete pen qu'il veiille ou non.

Gelegenheid ,
(meerv. Gelegenheden ,) ljgGeldkas , vr. cabinet pour serrer Pargent.,
ging, situation. De der plaatfen kennen,
Geldkist, yr. coffee fort, in.
connoitre la -situation des liens; fig. VolGeldlast , m. charge gut se pale en argent ,
gens de — der zaak , d'apres Petat de ParGeldmakelaar,, m. courtier de change.
aire. Naar mate de — zich zal voordoen , suiGeldmandjc , o. corbeille aux deniers,
fvant
les circonstances. gefchikte woning
Geldmiddel , o. moven pecuniaire,m. D e geldof verblijf, als : Hij heeft buiten eene fchoomiddelen van een' ftaat , les finances d'un stet,
ne
it a sine folio ?liaison a la campagne.
f- P l, bekwaam middel om te reizen , of jets
Geldplakkaat, o. edit bursal, tn.
te verzenden , commodite. Ik zal mij van de
Geldrijk , b. n. , triche en argent. • Het is een
— van den bode bcdienen , fe prendrai in
vruchtbaar land, maar niet —, c'est sin pays
commodite du messager. Hebt gij eene —,
it n'est pas riche en argent.
fertile, mais un
om daarheen te gaan ? avez - vous une commohomme pecunieux.
Een — man ,
dite pour aller
Geldfchaaltje , o. ajustoir, m.
Ik zal het met den postwagen zenden, dat is eene 'iekere'
espece.
Geldfoort , geldfpecie , yr.
.10
l'enverrai par la diligence, c'est tine vein
Geldftraf, yr. zie Geldboete.
s g re.
bourreau d'argent.
bekwamc zamentrefiing van tijd cii
Geldyerkwister,,
omitandigheden tot het bewerkftelligen van
Geldswaarde , y r. ce qui vane de Pargent, m.
iets, occasion. Eene , fchoone —,
valour numeraire,
une occasion favorable. De — zich opdoenGeldzaak , yr. araire pecuniaire.
de , dans Poccasion , quand Poccasion se preGeldzak,m.ser a argent;lig.homme riche et aware.
sente. Bij deze
, h cette occasion. VerGeldzucht , zie Geldgierigheid.
fchaf mij eene om u te dienen , procurezGeldzuchtig , zie Geldgierig.
moi, faites - moi naitre Poccasion de vous serGeldzuchtigheid , zie Geldgierigheid.
ver. Hij heeft hem — tot klagten gegeven,
, b. n.
Geleden , verl. deelw. zie Lijden.)
voorbij gegaan in tijd , passe, e. Dat is zeer
lui a donne ties sujets de plainte; fprcekw.
De — maakt den dief, Poccasion fait le lar1,7ng —, tl y a bleu long - temps de cela. Het
ron.
y
a
une
heure.
Het
is
is een our —, it
Men moet de — bij het haar grijpen ,
it Put prendre l'occasion aux cheveux.
, it y a deux fours.
twee dagen
Gelederen , o. meerv. zie Gelid.
Gelegenheidsdicht,o. jedicht, bij gelegenheid ter
viering van eenig bijzonder voorval gemaakt ,
Geleding , yr. articulation.
poetize cyclique, vs.
Geleerd, (verl. deelw. zie Leeren.) — , b. n.
veel kundigheden in de wetenfchappen opge- Gelegenheidsdichter,, in. die gelegenheidsgedichten maakt , poste cyclique.
zameld hebbende , savant, e, docte, drudit ,
e, instruit, e, lettre , e, litteraire. Hij is Gelegenheidsgedicht , zie Gelegenheidsdicht.
een — man , c'est un savant homme, un
Gelegenheidsleerrede , gelegenheidspreek , yr.,
veel geleerdheid bevattende , savant,
leerrede ter viering van eenig bijzonder voorval, sermon de circonstance,
a. Een bock, un livre savant. Eene
geleerde verhandeling , une dissertation sa- Gelegenheids yers , o. poeme cyclique, tn.
Gelei, o. geflold nat , gelee, gelatine, f.
bijw. zie Geleerdelijk.
vante.
Geleerde , in. en yr. die veel geleerdheid be- Gelei, zie Geleide.
un homme
Geleiachtig , b. n. gelatinous, se.
zit , savant , 7» savante,
Geleibrief,
Jetties , litterateur.
brief van vrijgeleide , passe -port,
savamment,
scientifiquement.
Geleerdelijk, bijw.
in. (billet d' acquit,) sauf conduit.
Geleerdheid, yr. bedrevenheid en kunde in de Gelei d , verl. deelw. zie Leiden , Geleiden en
Leggen.
wetenfchappen , savoir,, m,, erudition, litterature.
Geleide , o. vergezelling- (eershalve) , accompagnement, 711 conduite, f De monarch zooGelegen , verl. deelw. zie Liggen. , door
het gebruik in den zin van het tegenw. deelde naar het graf zijner voorouders.gedragen
woord Liggende gebezigd , als: 's Gravenhage
worden , en verfcheideu prinfen waren tot
het

GEL
534
het 4-- van, het lijk beflemd , on alloit porter
le monarque au tombeau de ses ancetres, et
plusieurs princes fu;-ent destines pour l'accompagnement du corps. Gelast zip , om eenen
gezant het — te geven, (hetzi j om hem van
de grenzen naar de vorstelijke verblijfplaats,
of van daar naar de grenzen te vergezellen ,
en voor zijne benoodigdheden op den weg
te zorgen) etre chargé de la conduite d'un
ambassadeur. bepaaldelijk vergezelling
bij iemands vertrek , reconduite , f. Het —
op zich nemen , se charger de la reconduite.
—, (tot veiligheid ,) escorte, Waag het
niet , zonder goed — door dat land te reizen,
ne votes hasardez pas a passer par ce pays-la
sans bonne escorte. Een — van honderd man,
cent hommes d'escorte; zie ook Vrijgeleide.
—, bepaaldelijk ter zee , convoi , m. Men
had aan die koopvaardijfchepen een fregat
tot — beloofd , on avoit proms a ces vaisseaux marchands une frigate pour leer servir
de convoi. leiding , condieite, f. Onder
het — van eenen kundigen leermeester,, sous
la conduite Ain habile precepteur.
Geleidelijk , b. n. ,naar orde , methodique ,avec
Eene geleidelijke voordragt , un
exposé methodique. bijw. mithodiquement.
— van het eene onderwerp tot het andere
overgaan , passer insensiblernent d'un propos
Pautre, aller de flu en aiguille.
Geleiden , b. w. (ik geleidde , heb geleid),
vergezellen , conduire, accompagner; escorter,, convoyer. Eene dame naar hues
accompagner une dame chez elle.
conducteur,, guide.
Geleider,
Geleiding , yr. conduite, action de conduire.
Geleidsman , zie Leidsman.
Geleidfter,, yr. conductrice.
Celeidsvrouw,, zie Geleicifter.
Geleigelden , o. meerv. droit d'escorte ou de
convoi , tn. ('genie, tinge tutelaire.
Geleigeest , m. befchermgeest , befchermengel,
Geleken , verl. deelw. zie Gelijken en Lijken.
Gelel, o. veel en laid praten , babil, m.
Gelen , o. w. (ik geelde , ben gegeeld) , geel
worden , faunir, deviner jaunt. —, b. w.
geel maken, faunir,, rendre jaunt.
Geletterd , (yen'. deelw. zie Letteren.) , b. n.
letterkundig, lettre , e. Een — man , un homme
lewd, un homme de lettres.
G.eletterdlieid yr. bedrevenheid in de letteren ,
erudition.
Gelid, o. (meerv. Gelederen ,) zamenvoeging
der beenderen in het menfchelijke en dierli)ke
ligchaam , article , noeud , joint , , articulation, jointure, emboiture,f. Hij was aan een
der gelederen van den kleinen vinger gewond ,
it droit bless a Pun des articles , des noeuds ,
1u petit doigt. Hij heeft den arm boven het
— gebrokeiv, it s'est casse le bras au-dessus
du joint. Het menfchelijke ligchaam heeft
verfcheidene foorten van gelederen , it y a
plusieurs sortes d'articulations dans le corps
'Hij heeft pijnen in de gelederen,
it a des douleurs dans les jointures. Uit het
—, debate, e, dicloque , e. Hij heeft zijnon arm uit het —, (in de uitfpraak meestal ; uit het lid) gevallen , it s'est
,disloque le bras. —, (in het krijgsw.) rij
foldaten in flagorde , file, f., rang ,m. De
gelederen verdubbelen , doubler les files. De
gelederen doen opfluiten, serrer les files, les
fangs. Het eerfte —, het tweede —, le
premier, le second rang. Uit het — treden,
sortir des rangs , hors des rangs, quitter son
rang. Blijft in het —, tenez , gardez, vos rangs.
De vijandelijke gelederen overhoop werpen,
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enfoncer,, rompre, percer les rang: des ennemis.
Gelidknoop , m. beenderverhevenheid aan een
gelid , condyle.
Gelidfluiter, m. (in het krijgsw.) de uiterfte
van een gelid , wanneer tut de flank gernarcheerd wordt , serre-file.
Gelidwervel , m. vertèbre.
Geliefd , verl. deelw. zie Lieven en Gelieven.
Gelieven , meerv. twee perfonen van onderfcheiden geflacht , die elkanderen heminnen ,
amants.
Gelieven , o. w. (ik geliefde , heb .geliefd),
behagen , plaice. Het zal hem niet gelukken , haar te —, it ne parviendra pas a lei
plaice. willen , als Zij — het niet te
doen, ils ne veulent pas le faire , it ne leer
plait pas de le faire. UEd. :gelieve te betalen aan toonder,, it vous plait'a payer au porteur.
(met den 3 i;erf.) Als het u gelieft , s'il vous plait.
Geli^k, b. n. van eenerlei aanwezen , in eenerlet omftandigheden , mime, pareil, le, egal,
e, semblable. Te gelijker tijd lets doen,
faire q. ch. en mime temps, dans le menee
temps. Zij zijn bijna van gelijken ouderdom,
van gelijke inborst , ils ont a peu prés le
mime age, le mime temperament. Zij zijn
elkander in ftand , jaren en verftand , ils
sont pareils , egaux en qualite , en age, en
sagesse. Met zich zelven —, consequent,
e. Er zijn weinig volkomen gelijke gevallen , it y a pen de cas absolument semblables. Perfonen van gelijke verdiensten , des
personnes d'un merite egal. Zij zijn van gelijke fterkte , ils sent d'egale force. De dood
maakt alle menfchen —, la mort egale les
hommes ; fpreekw. Gelijke monnikeff , gelijke
kappen , tel maitre, tel valet. —, (in de
wiskunde) egal, e. , h. De drie hoeken van
eenen driehoek aan twee regthoeken , les trois angles d'un triangle sont egaux'
a deux angles droits. 2 plus 2 is — aan 4,
a 4. 2 1 4. —, op gelijken voet , au pair,
de pair. Het good ftaat — met het zilvergeld , l'or et l'argent soot au pair. Hij flaat
met de voornaamfte lieden —, op gelijken
voet , it va de pair avec les plies grands seigneurs. Zijns gelijke , son pareil. Haars gelijke, sa pareille. Huns gelijke , leer paroil. Men vindt zijns gelijke niet , on ne
trouve pas son pareil , c'est un homme comme
it n'y .en a. point , conameii y en a peu. Vorst
Kaunitz ging met den pans als met zijns gelijke om , le prince Kseunits traita le page
comme son egal, de pair a compagnon. Hij
blijft zich altoos it est toujours le mime.
—, effen , even, egal, e, uni, e. lets —
maken , (maken dat de enkele deelen eenerlei rigting hebben , en de oppervlakte zonder verhevenheid. zij ,) dresser, egaler,, applanir, rendre egal, e, uni, e. Weder — maken,
redresser. Een gelijke vloer,, en planclier
uni. Men heeft de vestingwerken , dit kasteel met den bodem gemaakt , on a rase
les fortifications, on a abattu ce chateau rezpied , rez-terre. —, van de zelfde hoogte,
als : Eene gelijke fchaal , une balance juste.
—, bijw. zie Gelijkelijk. —, o. hetgeen gelijk is , als: fpreekw. — met — vergelden
rendre la pareille a q. q. (lei faire un trap.
Cement semblable celui qu'on en a rep.)
—, regt , raison, f. Gij hebt — 7 (het is
gelijk gij gezegd hebt ,)vous avez raison. Zoo
gij ongelijk hebt , heb ik —, si vous avez tort,
j'ai raison. —, voegw. als , comme. Zij is
fchoon — de godin der liefde, elle est belle comme la ddesse de Pamour. Het is gebeurd , ik
ge-
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gedacht heb , it en est arrive, comme Paipense.. twee octaves (in de muzijk), iquisonnance.
n. gelijkflachtig , van den zelfGelijkaardig ,
— (van woorden , homonymie. Onvolmaakte
den aard, homogene , Het water
— (der woorden , assonnance.
beftaat uit gelijkaardige dedlen, l'eau est Gelijkmaken, zie ffenen.
composee de parties homogenes. Een klomp Gelijkmaker , m. waterpasfer, nlveleur. —,
goud is een — geheel, one masse d'or est on
(in de bouwk.) die de aarde eener plaats getout similaire.
lijk maakt, regaleur.
Gelijkaardigheid , yr. gelijkflachtigheid, homo- Gelijkmaking , yr. egalisation, f., aplanissetnent, m. —, effenmaking, nivellement , m.
genate.
Gelijkbeduidend, b. n. (in de fpraakk.) van
—(bijregts.)
regalement, tn. — eens erfdeels,
eenerlei beteekenis , synonyme. Geene taal
soute. —, bereiding van hoot , fteen , metaal,
heeft volkoinen gelijkbeduidende woorden ,
degatichissement , m.
n'y a dans aucune langue des synonymes prfaits. Gelijkmatig , b. n. eigenl. de mime mesure ;fig.
Gelijkbeenig, b. n. (in de meetk.) :soak ,
oyereenkomftig, convenable, sortable ,egal,e.
equicrural, e. Een gelijkbeenige driehOek , Gelijkmatigheid, yr. fig. conformite , symetrie.
ten triangle isocele.
Gelijkmoedig, b. n. d'une humeur egale.
Gelijkbeduidendhcid, yr. synonymie.
Gelijkmoedigheid, yr. egalite d'humeur.
Gelijkbeteekenend, zie Gelijkbeduidend.
Gelijknamig, b. n. du mime nom; (in de fpraakk.)
kbeteekenendheid,
zie
Gelijkbeduidendvan gelijke uitfpraak en fpelling, homonyme.
Gehj.
—, (in de meetk.) evenredig, homologue.
heid.
Gelijknamige zijden, elites homologues.
Gelijkelijk, bijw. egalement.
Gelijken, o. w. (ik geleek heb geleken), ge- Gelijknamigheid, yr. homoilyinie.
lijk , van oyereenkomftige gefteldheid zijn, Gelijkflachtig, b. n. homogene.
—,-, in de
fpraakk. epicene. Een — zelfflandig naamressembler,, etre ressemblant, e, ousemblable
De
kindercn
hunnen
ouders
fomwoord, on nom epicene, on epicene. (on
el q. ch.
tijds weinig , (ook: fomtijds weinig op
et one enfant)Gelijkflachtigheid , vr. gelijkhunne ouders,) souvent les enfants ressemaardigheid , homogenate.
blent pen a leers parents. Dit portret gelijkt Gelijkftaltig, b. n. de la mime faille, de /a
mime forme.
zeer, ce portrait ressemble beaucoup, est
eene, geringe overeen- Gelijkflandig, b. n. de la mime situation.
ort ressemblant.
fkomst
in vorm hebben, zie Lijken.
Gelijkflatig, b. n. de la mime majeste.
Gelijkenis, yr. het gelijken, ressemblance. Dit Gelijkftemmig, b. n. (in de toonk.) consonportret is zeer wel geteekend, maar de — is
nant , e.
er niet in, ce portrait est fort Bien pellet,. Gelijktijdig , b. n. op den zelfden tijd beftaande ,
male la ressemblance n'y est pas. —, beeldtecontem_por4in, e, simultane , e, synchrone. De
nis , afbeeldfel, evenbeeld, image. ,Dit is
gelijktijdige fchrijvers melden er niets van , les'
de son pare.
c'est
zij ns vaders
auteurs contemporains n'en font pas mention,
vergelijking, comparaison. Ik zal het u
—, bijw. simultanement , a mime temps. De
door c'ene verklaren , je vous l'expliqueral
beide geweren gingen — af, les deux coups
par one comparaison. —, (in de redek.)papartirent simultanement. ---; (in de werkt,
rite. Ik zal u dat door eene — bewijzen,
k.) isochrone. Gelijktijdige beweging , mooje vous le prouverai par one parite. De —
vement isochrone ou simultani. Gelijktijdige
is niet volkoinen, niet joist, la parite n'est
val, chute synchrone.
(in'de le tterk.) vergelijking, Gelijktijdisheid, vr. contemporaneite , simulta.
pas exacts.
beeld, bceldelijke voordragt , comparaison,
neite, f. isochronisme, synchronisme, in.
parabole, Hij heeft zijne — van Gelijkvloers , bijw. de _Hein pied.
de bijen genomen, it a pris sa comparaison Gelijkvormig , b. n. uneforme , conforme. —,
des abeilles. Christus fprak gemeenlijk in geovereenftemmend, compatible. —,bijw. um.
lijkenisfen, Jesus-Christ parloit ordinairement
formement. — makes, uniformiser.
en parables. De profeet Nathan gaf den ko- Gelijkvormigheid, vr. uniformite „cqmpatibilite,
ning David zijn misdrijf door eene te ken- Gelijkwaardig, b. n. equivalent ,e.—, gelijk in
nen , le pro fete Nathan designa , fit connoitre ,
magi, in kracht , in hecrlijkheid enz. van de
au roi David son peche par one similitude.
drie perfonen in de H. Driel.ienheid, cadged.
Gelijkerhande , bijw. alien te gelijk , tons ensem- Gelijkwijdig ; zie Evenwijdig.
ble,. totes a la fois. (de mime que. Gelijkwij digheid, zie Uyenwljdigheid.
Gelijkerwijs, voegw. als, coronae, ainsi que, Gelijkzij dig, b. n. e'quilateral, e.
Gelijkheid, yr. overeenflemming van twee of Gelijkzinnig, b. n. (in de fpraakk.) gelijkbeweer dingen in derzelver aard en eigenfchapduidend, synonyine, zie Gelijkbeduidend.
pen , parite, conformild. —, even- Gelijkzinnigheid, yr. zie Gelijkbeduidendheid,
redigheid van waarde (in de leerk.), equipol- Gelinieerde o. getrokkene lijnen, reglure,f. In
lence. — van maten en gewigten, egalite de
de tusfchenrunnte van het —fchrijven, ecrire
poids et de mesures. Kunt gij de volkomene
dans les intervalles de la reglure.
— van die twee gcvallen ontkennen ? pouvez- Gelletje , o. gekkernij, als: lemand tot een —
vous vier la parfite parite de ces deux cas?
maken ,faire on objet de risee de q. q., se moi
De — van hunne neigingen , la conformite de
quer de q. q. , le plaisanter,,persiifier , railler.
leurs inclinations. —, effenheid, egalite. Gellig, b. n. gallig, bilieux, Buse.
De — van den grond, Pegalite du terrein.
Gelligheid, yr. humeur bilieuse.
Gelijkhoekig, b. n. (in de meetk.) gelijke hoe- Gelling, yr. hennep zonder zaad, du chanvre
ken hebbende 5 equiangle,isogone. — kristal ,
qui ne ports pas de semence.
cristal gogone.
Geloei , o. het geluid der rtindcren, beugleGelijkjarig , b. n. van gelijke jaren , du mime dge.
ment , meuglement ,intigissement , m. ; fig. go,
Gelijkluidend, b. n. tie la mime tensor, conf orluid der golyen , winden, mugissement, me,
me, homonyme, univoque; als : sain, sein; Gelofte , y r. belofte aan het Opperwezen , voen,
cent, sang, etc. zie Eensluidend. Een —
m. — aan God, aan de H. maagd, enz., voeu
woord, tin homonyme.
a Dieu, It la Ste. Vierge.- 7 (bij de regtsg.)
Gelijkluiding . yr. overeenflemming , consonnanpollicitation.
ce, conformitd.
of gelijkluidendheid van Geloftegift, yr. (in de R. kerk), ex-vote, tn.
Ge-
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Geloken, verl. deelw. zie Luiken.
Gelol, o. het geluid van katers en katten, miaulement; fig. chant desagreable, m.
Geloof, o, vertrouwen op de waarheid van
bets, foi, croyance,
("AANNI. Het onderfcheid der beide Franfche woorden beflaat
daarin, dat het eerfte, ook op zich zelf thande, bepaaldclijk de beteekenis heeft van- vertrouwen op hetgene in de christelijke godsdienst geleerd wordt ; in dien zin genomen heet
het geloof aan de openbaring : het geloof,
la croyance dans les choses revelees constitue
la foi. Anders worden beide meestal onverfchil lig gebruikt.) Dit verdient —, celipmerite
avoir
foi, croyance. In iernand
fel a, croyance en q. q. Deen — geven of
hechten aan iets , geen — geven aan ieinand,
n'ajouter aucune foi a one chose, a one personne, lui refuser sa croyance. Waren op
(vertrouwen) verkoopen, vendre des
good
merchandises a bepaaldelijk het
vertrouwen op de waarheid der christelijke
open-oaring, foi, f ° Een artikel van het —,
un article de foi. Het — verlaten, verza,
ken , renoncer a la foi, resole,' la fol. —,
fielfel van godsdienstige of geloofs13egrippen,
croyance. Het — der Christenen, der Joden,
lrt croyance des chretiens; des Joifs, geloofsleus der apostelen, symbole de foi, symbole des apdtres,m ; (bij cath.) le credo. Het
— bidden , reciter, dire le credo,.
Geloofbaar,, b. n. geloof verdienende , croyacola n'est pas croyable.
ble. Dat is niet
Een — man, no homme croyable;
Geloofbaarheid; yr. credibilite.
Geloofd, verl. deelw. zie Loven en Gelooven.
Geloofeli,ik, b. n. dat te gelooven is-, croyable.
Geloofelijkheid, yr. credibilite.
Geloofsartikel , o. article de foi , m.
Geloofsbelijdents, yr. profession de foi.
Geloofsbekentenis, yr. confession de fol.
Geloofsbrief,
lettre de crZdit,
Geloofsdwang,
persecution de la foi,
Geloofsgenoor,
qui professe la memo foi, frere
en° Jesus-Christ.
Geloofsgeschil, o. controverse,
Geloofsleus, yr. der apostelen, zie op Geloof.
Geloofsleer, yr. zie Leerftuk.
Geloofsonderwijzer ,
cutechiste.
Geloofson, -,,eker,
ioquisiteur.
Geloofspunt, o. question do foi , f., article de
foi, nt.
Celoofsfluk, o. article de foi, m.
Celoofsteeken, o.,signe de foi , m.
Geloofsverwant, in. (in de christ. godsd.) een
medechristen van Celle andere geloofsbelijdenis , als : Tot eene toenaderiisg der onderfcheidene geloofsverwanteu bijdragen , contribeer a un approchement entre les di, drentes
:fetes parmi les chretiens.
Geloofsvrijheid, vr. liberte de consjience.
Geloofwaardig , b. n, dat geloof 4verdient digne
de foi, qui merite d'être cry.
Geloofwaardigheid-, yr. qualite de ce qui est
digne de foi , veracite.
Geloogd, b. n.
Loogzout, sel
lixiviel on alcall.
Geloop , o. het aanhoudend loopen , action de
eourir,
Loope n.
Gelooven, b. w. (ik geloofde, heb geloofd), voor
waar houden zonder eigenlijk te weten , croire,ajouter fol. Het is eon wantrouwend mensch,
hij gelooft niet, wat ,hij voor zijne oogen ziet,
c'est unhomme defiant, it ne croft pas ce qu'il
volt. Gij zult er van — wat u belieft , vous
en croirez ce
vous plaira. Jets vastelijk
croire q. ch, certainement, fermement.
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gelooft dat als eon evangelic ., it croft
cola comme Pevangile, domme en article de
foi. Dat is wel te cola est facile a croire.
1k geloof dat ter goeder trouw, je le crois
bonnement. vertrouwen. Gelooft gij dien
man? croyez-vous cot homme-la? Hij is een
aartsleogenaar, men gelooft lfem niet weer,
c'est un menteur avere," on ne le croft plus.
Ik zal u op uw woord
je vous en croired sur votre parole.
o. w. zich van het
beftaan van lets overtuigd houden, .;noire
q. ch. Hij gelooft aan tooveraars, aan fpoken, aan - Wonderwérken, it croft aux -sor-,
ciers , aux revenants, aux miracles. Hij.zal
er aan inoeten
it sera'orce d'y croire;
(fig.) it faudra qu'il passe par
—, in• zond. wat de godsdienst betreft, croire
Aan , in God , Christus , den Heiligen Geest ,*
aan het evangelic
—, croire en Dieu, eniejesirs-Christ, au Saint-Esprit, croire Pevangile. &lig zijn zij ., die
en niet zien ,,bienheureux ceux gut crolett et quilne voient
spas. Niet
mecroire.
Geioovig, b. n. godsdienstig geloof hebbende,
croyant, e, fidele. De geloovigen ; lee croy,ants, les fideles.
Geloovigheid, yr. weinig gebr. dan in zamenfl.: Ligtgeloovigheid, zie dit woord.
Gelt , b. n. van fnoeken, mannelijk als: Een
gelte fnoek on brochet —, (op fommige plaatfen,) van koeijen, niet dragtig,
ouvruchtbaar, gust, als: Eene Felte‘koe , une
vache qui n'est pas pleine ,qut est brihaigne.
—, (in Noord-Holl.) van de zaadhiiisjes der
bloemen, onyruChtbaar,, sterile.
Geltefnoek, zie op Gelt.
Geltvarken, o. een ongefneden mannetjes var.ken, pourceau entier, verrat , m.
Gelubde, m. eunuque. — zanger, castrat.
Gelui, o. het aanhoudend luij en, son des clo,ches ,
— van de doodklok , clas , m.
o. hetgene hoorbaar is, son, bruit,
Een fcherp , doordringend, helder, dof
un son aign, percant; clair, etouffe.
Het — der item, le son de laSoix. Het —
\run den wind, le bruit quo fait le vent. Lie.
felijke geluiden, des sons harmonieux ; fig.
1k kan geen — geven van verkoudheid, je no
pubs parlor, tact je suis enrhume.
een klein werktuigje , waarGeluidbreker,
mede men het geluid van fommige fnaar- en
blaasfpeeltuigen dempt, sourdine, f.
Geluidkunde, zie Gehoorkunde.
Geluk, o. toefland .an iemand, die onkel redelijke begeerten heeft , en deze alle voldaan
vindt , felicite, etat heureux, M. Ons
geluk liana vooral of van de wijze , hoe wij
de taken Wchouwen, noire felicite depend
principalement de la maniere dont nous envi.
sageons les choses. Er zijn wijsgeeren geweest, die het — in de ledigheid deden beftaan , it y a eu des philosophes qui ant fait
consister la felicite dans Pindolence. —, toedragt -van taken, uit welke welvaart en tevreaenhe id ontfiaat bonheur, etat heureux, m.
Tot iemands — bijdragen, contribuer au bonheur de q. q. Iemands benijden, envier
le bonheur tie q. q. In iemands — deel nemen, belang ffellen, prendre part, s'interesser au bonheur de q. q. Het — des levees
genieten , jouir du bonheur de la vie. Een
on bonheur veritable, solide.
wezehlijk
Een fchijnbaar use bonheur apparent. Iemand — toewenfchen, soultaiter du bonheur
a q. q.—, (bij wijze van beleefdheid,) Het
fiebben , avoir le bonheur. Sedert ik het
niet heb gehad, u te zien , depois quo
n'ai
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reux presage. Eene gelukkige tijding, cue
n'ai pas eu le bonheur de you: voir. zaheureuse nouvelle. Htj heeft iets gelukkigs
mentreffing van aangename of voordeelige ,
ch. d'heureux
in zijn voorkomen, i/ a
van ons zelven onafhankelijke, omflandighedans son exterieur. bijw. heureusement.
den , bonheur, evenement heureux, 111. Etn
Een gevaar— ontkomen, echapper heureuseonverwacht enbonlieur inattendu , inment d'un
es ere ; fpreekw. Meer — dan wijsheid,
plus de bonheur que ek merite, que de Gelukkiglijk, zie Gelukkig, bijw.
science. —, inzond. met betrekking tot tier Geluksbode, tn. die eene gelukkige tijding
brengt , messager de bonne fortune.
of aanzicn in de wcreld, fortune, f Zijn
maker , )(Wye sa prtune. eene voordee- Geluksgodin , yr. (in de fabell.) deesse de la
fortune, la fortune.
lige of aangename toevalligheid, bonheur.
tn., fortune, bonn, chance, f. Het was het Gelukskind, o. iemand , wien alles medeloopt,
un &lime entierement heureux, le fats de la
grootile --van d6 wereld, dat hij er zich
porde blanche, parvenu, m.
uitredde, it s'en est tire par le plus grand
bonheur du monde. Tot zijn
gebeurde Geluksgoederen, o. meerv. biens de la fortune,
m. pl.
,het, dat , enz., it arriva par bonheur pour
roue de fortune.
kn. , etc. Zoo het en ras de fortune. Geluksrad,
Tot mijn — was ik daar, je me rencontrai Gelukskans 5 yr. goede of kwade toevalligheid,
chance, f. Do — is verkeerd, la chance a
la pan bonne fortune pour. moi. Dat heeft
tourne.
mij — aangebragt, cela
Porte chance.
—, in het algemeen toevalligheid , fortune, Geluksller, yr. (bij flerrewigehel.) het geflernts,
dat iemands voor- of tegenfpoed bef , hasard, cas fortuit, no. Men moot iets
ilemt, etoile. goede — 5 une etoile faaan het — overiaten, it fact laisser q. ch.
vorable,, bienfaisante, heureuse, benigne.
eau hasard, a la fortune. Het zal , een groot
Eene kwade , noodlottige
, tine etoile mawezen , zoo mij heritelt, c'est un grand
funeste. Hij is flat- niet aan zijne verliasard, s'il en echappe. —, de fortnin, bij
dienflen, hij is het aan zijne verfchuldigd,
de oude heidcnen, eene godheid, die de mence n'est" pas a son merzte , c'est a son etoile
fchen met voor- of tegenfpoed bedeelde ,
qu'il en est redevable. Tegen zijne kan
fortune, f. De tempel van het —, le temmen niet arngaan, on ne pout alien- contra
ple de la fortune; fig. voor: de wisfelvalligson etoile.
eden der menfchelijke zaken , als: Het —
zie Gelukskind.
Licht hem toe ,(loopAem mede 5 ) la fortu- Celuksvogel,
ne dui sit. De onbeftendigheid, de luimen, Gelukwensch, pligtplcging bij eene voor
icmand aangename gelegenheid, felicitation,
de eigenzinnigheid, de dwaasheid van het
congratulation, f. (AAosiu. Felicitation is thane
Pinconstanee, les caprices, la bizarrebet meest in gebruik , zie Gelukwenfchen.)
rie , les revers de la fortune. Het heeft
hem den rug toegekeerd; la fortune dui a Gclukwenfchen, o. w. (ik wensch geluk, heb geink gewenscht) , eenen gelukwensch afleggen,
toured le dos. Een troetelkind van het —,
un enfant gate de la fortune. Een fpeelbal
feliciter, congrateler. (Het eerfte Franfche
woord is thins het meest in gebruik. Overigens
- van het —, en jouet de la fortune.
is eene felicitatie een bloot compliment , de
Gelukken , w. (het gclukte , is gelukt),
congratulatie een blijk van deelneming. Men
wel uitvallen, reussir,, presperer. \Vat den
eenen gelukt, gelukt den anderen niet , cc qui
feliciPeert nit beleefdheid; men congratuleert nit vriendfchap. Zoo- zeggen de Franreussit „a Pun, ne rdessit-pas a Pautre. Zijn
fchen ook voor het eerfle : faire complivoornemen is hem gelukt, son dessein Jul a
ment a q. q. Ik wensch u geluk met den
reussi , it a reussi dans son dessein. Alles , wat
nieuwen post , dien men n gegeven heeft,
hij onderneemt, gelukt hem, tout ce qu'il enje
vous vous fais compliment, de
treprend, lei _prospiTe,lui succae. , inzond.
lee nouvelle charge qu'on vous a donee. —5
tegen den gewonen regcl aan , wel ultvallen,
ook : Zich (zich verblijden,) als : Ik
reussir. Dat is voor ditmaal gelukt, maar
wensch mij geluk met degoede keuze , welke
vertronw er niet op , beproef het niet weer,
ik gedaan heb, je me felicite du bon' choix
het zou niet weer zoo — , cela a reussi pour
que Pal fait.
ce coup-la, mais ne vous y fiez pas, n'y revenez plus, eel& ne reussiroit pas de meme. Gelukwenfehing, yr. het afleggen van eenen
gelukwensch,- felicitation. Een brief van
Gelukkig, b. n. volkomen vergenoegd-, heu—, une lettre de felicitation.
reux, Buse. Wie is er voor zijnen dood?
quel est Phonsme qui soft heureux avant sa Gelukzalig, b. n. zalig, bien-heureux, ease,
zie , (in den gemeenzamen fpreektr.)
snort? Hij is niet risk, maar dat neemt Diet
.weg, dat hij zich — rekent, y West pas
voorfpoedig, als: Iemand cen — nieuwjaar
wenfchen , souhaiter la bonne annee a f. q.
riche, mais al ne laisse pas de se croire henreux , de vivre heureux; (bij wijze van be- Gelukzaligheid,vt. zaligheid, beatitude, felzcite.
leefdh.) mij deeds acbten, wan- Gelukzaligmakend, b. n. beatifique.
neer ik de gelegenheid heb, u van dienst tc Gelukzegger , in. die iemands geluk voorzegt,
zijn, je use croirai toulours heureux' d'avoir
diseur de bonne aventure, bohemien.
Poccasian de vous titre utile. —, door het Gelukzegfter,, vr. die iemands geluk voorzegt,
diseuse de bonne fortune, pouemienne.
geluk begunstigd,,heureux , once , fortune, e.
Hij is — in alles, it est heureux en tout. Gclukzoeker, avonturier, die zonder vast
beflaan van de voorkomende gelegenheid zijn
Gelukkige eeuw, die hem zag geboren worden , siecle fortune, qui le vit naitre. In
voordeel zoekt, chevalier d'industrie, aventurier.
het fpel (gewoonlijk) — zijn, etre heureux au jeu; ( your flit oogenblik) jott- GeIukzon, yr. (bij dichters) als : Zijne — is
opgegaan, son bonheur a commence.
er heureusement, jouer de bonheur, etre
es fortune, en chance. —, wel uitgevallen
Gelust, yeti. deelw. zie Lusten en Belusten.
als: Dat is eene gelukkige wending, c'est 4Gelusten, o. W. (bet gelustte, heeft gelukt),
avoir envie; als: Wanneer
an tour heureux, sine expression heureuse,
bchagen,
vela est heureusement exprime.
het u — za116 gaan, rand it vous plaira de
geluk
partir.
aanduidend, als :
heuvoorteeken,
GeVIT
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Gemaakt, (verl. deelw. zie Maken.) —, b. n.°
inzond. door kunst yervaardigd arqciel, le.
Gemaakte bloemen, des fleurs artificielles ;
fig. gedwongen, onnatuurlijk, ate, e,
effete ,,e, maniere, e. Gemaakte gebaren,
des gestes affectes. Zij zoude niet onbevallig zijn, indien zij minder — ware, elle ne
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Cemanierd, b. n. welle yend , poll, e, galant, e.
Gemanierdheid, yr. welle yendheid, politesse,

est d'une kumeur facile, d'un agreable commerce. —, dat gemak yerfchaft, commode,
aise, e. Dat is een — rijtuig, c'est sine voiture commode, aisee. Dat is de gemakkec'est le chemin le puns aise. Een
lijkfle
zeer. — huis, tone maison fort logeable. Een
— levels leiden, vivre a son aise. dat

tons les habitants d'un on de plusieurs villages
ant droit d'envoyer leurs troupeaux). — bosch,
een bosch, dat in het — bezeten Wordt , segrairie , Een foldaat, ton simple sot.
dat.—, bij de romeinen , simplain , m. ; (van

urbanite, civilite, fam. entregent , m.

Gemanteld, b. n. zie Bef. —, (in de wapenk.)
manteld, e.

Gemar, o. getalm, action de lattAiner,
deelw. zie Maskeren.)
Gemaskerd,
seroit pas desagreable , si elle etoit moans
b. n. als : Een — bal, (bal, waar men gemasaffetee. Een
voorkomen, ton air apprite.
kerd verfchijnt,) bal masque , m.
Een gemaakte
on style maniere, mete. Gemartel, o. het aanhoudend martelen, action
Gemaaktheid, yr. fig. affectation, affeterie,
de torturer, f.
minauderie.
Gematigd, ( y ell. deelw. zie 1\Iatigen.) —, b.
Gemaal ,
n. in geene uiterften vallende , modere, e.
echtgenoot, inzond. van aanzienlijke lieden, epoux, on.
titre modere, e, dans ses
—inzjebgrt,
Gemaal, o. het maken, action de moudre, f.
destrs. Een — man, un hommemodere , compose. De gematigde luchtilreken, (in de aard,
hetgene gemaald wordt, als Belasting
op het —, in taxe sur les grains qui sent
rijksk.) les zones temperees. —, (in de muzijk, )
envoyes au moulin. —, die belasting zelye,
andante.
als : Eels gaarder van bet
Gematigdheid, yr. eigenfchap van in geene uiun receveur
percepteur de cette taxe.
terflen te yallen, moderation, f.
Cemaal, o. bet mien, onaangename aandrang, Gember, yr. zeker Indisch gewas, gingembre,
moeijelijkheid, importunites , instances enon.
nuyeuses , fpl. zie Malen.
(lement, on. Gemeden, yen/. deelw. zie Mijden.
Gemaauw,, o. bet maauwen der katten , onion- Gemeen, n. dat eerie bezitting of eigenfchap
van weer clan een' perfoon of zaak is, comGemacht , o. de teeldeelen, les parties qui sermon, e. Op gemeene kosten, a frau cornvent a la generation; vooral der mannen,
parties genitaires ,
nouns. Het eten en bet drinken heeft de mensch
pl.
met de beesten — 5 le boire et le manger sont
Gemachtbeen , o. (in de ontleedk.) fchaambeen,
commons a Phomme et aux bites. De geos pubis, m.
meene yijand, Pennemi commun. Deze zaak
Gemagtigde, m. zaakgclastigde van eenen bijheeft niets — met die, waarover zij handelen,
zonderen perfoon, charge de pouvoir,, on.
cette afraire n'a Hen de commun avec cello
Gemak , o. geruste toefland zonder Iloornis of
dont it s'agit. Gemeene bears maken, faire
overhaasting, aise, commodite, f. Op zijn
bourse commune. Een gemeene moor, un
- gaan zitten, se mettre a son aise, rs sa
mur mitoyen; fig.. Men moet zich niet al te
commodite. Op zijn — werken, travailler
maken, it ne font pas 'communiquer trop
a son aise. Veel van zijn — houden, Het
— beminnen, aimer ses aises. Zijn —nemen,
fitmilierement avec toutes sortes de personnes
it ne font pas trop se prodiguer ou se familiprendre ses aloes, ses ccmmodites. Neem ow
ariser; ii ne faut se downer a toes les fours.
(ga zitten,)asseyez-vous..Hood ow —,
Zich met flecht yolk — maken, s'encanail(blijf zitten, restezassis. Betaal mij op ow
ler ; fpreekw. Al to maakt on yriend, zie
payez-moz a votre commodite. Al wet—,
Al. —, dat in het geheel geen bijzondere
jets, dat het
( zoetjes aan,) doucement.
eigendom of hoedanigheicl is, maar aan alien
--„ be yordert, commodite, Eene koets is
behoort, als: Een gemeene weg, sine vole
een groot an carrosse est une grande
commune. De gemeene haard, (in cone hercommodite, d'une grande commodite. Erzijn
berg ,) salle publique: Het gemeene levels ,
vele gemakken (er is veel —) in dat huffs,
la vie commune ; van daar: Men zegt in het
it y a beaucoup
commodites dans cette maigemeene levels, on dit populairement ; fig. lets
bepaald vertrek, chambre,,
door
den druk — maken , publier,,mettre au
appartement, m. Gehejin — 5 (fekreet ,)
four. —, in menigte . voor handen , commun,
prive , no. commodites , aisances, latrines ,f.
e. Aardbevingen zijn in Italie zeer —,
pl. cabinet d'aisances , on.
les tremblements de terre sont fregnents en
Gemakkelijk, b. n. die veel van gemak hondt,
Italie. Het geld was toen zoo —riiet , Par.
niet gaarnc werkt, als : Hij is eon — hoer,
M
gent n'etoit pas si common ,alors. De gemeeit aime a prendre ses aises. toegevend,
ne weiden, les communaux (pdturages,
vriendelijk, als : Hij is ---van omgang, i t

met gemak, ligtelijk kan gedaan worden,
aise, e, facile. Dat is — to aeggtn, cela
est aise a dire. Dat is niet to vinden,
cela n'est pas aise trouver. Het is — owe
zwarigheid op te helfen it est facile a resoudre votre diffictolte. bijw. commodement.— women, titre loge , e, commodement,
aisement, facilement. Gib kunt bet — doen,
vous pouvez le faire facilement , commodement.

Gemakkelijkheid, yr. facilite , commodite, f.
zie Gemakkelijk.
Genial, o. het mallen , action de badiner,
badinage, m. zie Malta.
Cemalin, yr. echtgenoot , inzond. van aanzienlijke lieden, epouse.

daar : Een gemeene, als : Een korporaal met
twaalf gemeenen, un caporal avec douze
soldats ;) gewoon, commun, e, ordinoire. Niets is gemeener dan, enz. rien n'est
plus commun que , etc. De gemeene tijdrekening, Pere commune; van daar gering , niet
aanzienlijk, niet voortreffelijk , laag, conmun , e, vulgaire, ordinaire. Eene gemeene
uitdrukking, une expression vulgatre. Hat
werk bevat enkel ±eer gemeene gcdachten,
Pouvragene contient quo des pensees tres-communes , ordinaires ,vulgaires, triviales. Het
is een zeer —fchilder, c'est use peintre touta-fait common. De gemeene man, le petit
flecht, als : IIij
peuple, le menu people.
huis behelpen, if a
moest zich met een
du s'accommoder d'une mechante maison.
Ge-

GEM
GEM
339
Gemeen, o. het gemeene yolk, de volkshoop,
emeenzaamheid, yr. familiarite, eabilite ,
populace, f. la multitude, le vulgaire.
Gemeenebest , o. republiek , that order zeke- Gemeenzaamlijk, zie Gemeenzaam, bijw.
ren , ecrtijds meer gemeenen regeringsvorm, Gemegen , verl. deelw. zie Mijgen.
waarin het oppergezag bij velen berustte, Gemelijk, b. n. verfloord, ontevreden ,
republique, f: Lid van een —, republicontent, e, peke, e, rechigne , e, de mauvaise humeur.
co le, no.
Gemeenebestelijk , b. n, tot cep gemeenebest Geme!i j kheid, vr. mecontentement, m.mauvaise hu meur,, vr.
behoorende , republicain , e.
Gemeenebestgezind, b. n. (in de Nederl. ge- Gemeld , (verl. deelw. zie Melden.) — 7 b.
fch.) eene gemeenebesteliike regering toegeals: De gemelde brief, la dite lettre.
daan , republicain, e. Gemeenebestgezinde , Gemergd, b. n. merg hcbbende , moelleux
euse.
in. en vr. republicain, e.
Gemeenebestgezindheid , vr. republicanisme, m. Gemerkt , (yeti. deelw. zie Merken.) —,
hij
voegw. aangezien, naardien , vra que.
Gemeenlijk , bijw. gewoonlijk , commonement,
ordinairement.
niet verfchenen is , vu
n'a pas compare.
Gemeenmaking, yr. het gemeenmaken, inzond. Gemet , o. (meerv. Gemeten,) zekere maat
lands, one certaine etendue de terre laboudoor den druk, publication, f.
Gemeenfchap , , vr. gemeen bezit, communaute.
rabic,
arpent, acre, no.
Zij zijn in — van goederen , ils sent Gemetfel , o. het aanhoudend metfelen , ook:
en communaute de biens. verbindtenis, metfelwerk, maronnerie, f: mffonnage, tn.
als : (in de godsdienst ,) De — Gods, Gemijmer,, o. het aanhoudend mijmeren , riverie
(de gemeenfchap der geloovigen met God ,)
la communion avec Dieu, (la communion des Gemijterd, b. n. cenen mijter dragende
fideles en Diets). De — der heiligen , la
tre, e.
COMMUlli012 des saints. Hij heeft zich van Gemoed, o. (meerv. Gemoederen,) de ziel
tie — der kerk afgefcheiden, it s'est separe
inborst, als : Hij is goed, Hecht van —, a
omgang,
de la communion de Peglise.
a fame bonne, mechante. Een trotsch , kruials : Hij houdt geene — met hem , it n'a aupend ,"boosaardig , heerschzuchtig
an escone relation avec lui. Alle — met iemand
grit altier,, one ame basse, un coeur mallafbreken , rompre tout commerce ayec q. q.
gezindcteux, un caractere imperieux.
Alle — met een land afbreken , rompre toute
heid , als Zijn — jegens iemand verandecommunication avec on pays. —, overeenren , changer de sentiment envers q. q. —,
komst, betrekking, als : Dat heeft geene — met
verfland , als Iemand iets te
voeren , reonze zaak , cela n'a aucun rapport avec no-presenter q. ch. a q. q.
geweten,
tre affaire.
-11( geloof in gemoecie , fe crows en conscience; fig. mcnsch in het algemeen, als :
Gemeenfthappelijk, b. n. wan meer dan een'
gemeen, common, e. Het— bezit van iets,
De hoogmoed bekruipt niet zelden de edella possession commune de q. ch. —;bijw. als :
ite gemoederen, l'orgueil se glisse souvent
Ik heb dat huis — met hem gekocht, Pal
dans les ames les plus nobles. —, gevoc,achete cette maison en common avec lea.
len, als : De gemoederen waren verdeeld ,
(meerv. Gemeensmannen en
les esprits etoient &vises.
Gemeensman,
Gemeenslieden; in de Rom. gefch.)beambte Gemoed , b. n. enkel gebruikelijk in: Welgetot het voorflaan van 's yolks regten, tribun.
moed , zie dit Woord.
Gemeente , yr. gezamenlijke burgers eener Gemoedelijk ,
n. die met zijn gemoed (gewgheeft zoo vele
plaats , commune. Deze
ten) te rade gaat, consciencieux , ease. Een
inwoners, cette commune ,a taut d'habitants.
—man, on homme consciencieux , on homme
De — oproepen , assembler la commune. Het
qui suit les lumieres de sa conscience. — bijw.
huis der —, la maison de la commune. —,
consciencieusement. —, op eene wijze , die
(in Engeland,) De gemeenten, (de vertehet gemoed treft , als: Ik heb — met hem
genwoordigers der gemeenten in het park-, gefproken , Pal tache de Pemouvoir.
ment,) les communes. Het huis der gemeen- Gemoedelijkheid , yr. qualite consciencieuse.
ten, la chambre des communes. —, al de le- Gemoedeloos, b. n. en bijw. gewetenloos, sans
den eener kerkelijke gezindheid als : Hij
conscience.
behoort tot de hervormde —, it est de la Gemoedig , b. n. vreedzaam , zachtmoedig, d'un
communion protestante; inzond. zoo ve_len,
caractere doux. — 5 did de infpraak van zijn
als tot eene, plaats behooren , als : Deze pasgeweten volgt, consciencieux , ease ,
contoor lheeft carte kleine
ce cure a une pesuite sa conscience, qui suit les lumteres de
tire paroisse. Hij is bij zijne geheele — besa conscience; fig. (Gemoég ,) zacht , als
it est aimó de toute sa paroisse. Hoe
— leer, du cuir souple.
vele gemeenten bevat dit bisdom ? combien Gemoeg, zie Gemoedig.
dans cet evdche? —, (op Gemoedsaard,
de paroisses y
inborst, caractere,
hufommige plaatfen, gemeene weide, commumeur,
naturel, m.
zie
gemeene
weide
,
op
Gemeen.
Gemoedsbeweging
,
naux m. pl.
yr. eene min of meer heviGemeentebeftuur,, o. plaatfelijk beftuur,, admige aandoening der ziel, agitation, emotion
nistration d'une commune, municipalite ,
el'esprit , alteration de fame. Hij fprak die
Gemeentehuis, o. maison de la commune, f.
woorden met eenige — , it prononca ces pa5-1 emeentewci 5 vr. zie Gemeene wei op Gemeen.
roles avec quelque alteration, avec quelque
Gemeenzaam, b. n; wan de zamenleving eigenemotion. Hevige gemoedsbewegingen zijn
aardig,familier, ere ,affable , sociable. Eene
fchadelijk voor de gezondhcid, les grandes
gemeenzame fpreekwijs, one expression fismiemotions sont nuisibles 4 la sante.
liere. Gemeenzame brieven, des lettres
Gemoedskalmte , zie Gemoedsrust.
lieres. Het is een zijner gemeenzaamfie vrien- Gemoedskrankheid, yr. ongefteldheid der ziel,
den , c'est un de ses amis les plus
maladie de Pesprzt. Gemoedskrankheden zijn
met iemand ombijw. familierement.
dikwijls gevaarlijker dan ligchaamsziekten ,
gaan, converser familiérement, sociablement
les maladies de l'esprit sone souvent plus dais,
q
avecq.
corps.
gereuses que celles
Gc,
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Gemoedsrust, yr. geruste toeftabd der ziel,
tranquillite, ealme, repos de l'esprit , m.
Gemoct, o. enkel gebr. in : Te als : Iemand te — gaan, ailer au devant de q.
aller a la rencontre de q. q. (AANMERKING.
Beide woorden worden met onderfcheid gebrnikt. Het cerfie wordt gebruikt, c;n iemand hierdoor tier te bewijzen, dus ve;ff oronderftelt dit eene foort van bcleefdheid; en
aller a la rencontre, gefchiedt eigenlijk met
oogmerk, om zich eerder tot iemand te vervoegen , of om hem een gedeelte van den
weg te doen fparen, zoo men niet wil hebben , dat hij vender ga; dus wanneer men
iemand. weder terug roept, om hem nog icts
te zeggen , en hem dan te gemoet gaat , opdat hij den geheelen weg niet weer terug kome.) Iemand te komen, rencontrer q. q.; fig.
Iemand in zijne zwakhcid te — 'cornett, manager la foiblesse de q. q. Iemand bij een verlies
te — komen, assister q. q. qui a fait ewe
perre. Te
zien, attendre.
Gemoffel, o. het aanhoudend moifelen, escamotage, m. zie lVloffelen.
Gemogt, yeti. deelw. zie Mogen.
Gemok, o. het aanhoudend mokken, zie . Mokkem
Gemolken , yeti. deelw. zie Melken.
Gemompel, o. het aanhoudeud mompelen, action de noarmotter, f. fig. Ile heb er eenig
— van gehoord, fen as entenduquelque bruit,
sourd et confus.
Gemor, o. het aanhoudend morren, murmure
continua, on.
Gemors, o. het aanhondend morfen, action de
salir, f: tripotage, on.
Gems , vr, zeker dier op de Alpen , van welks vel
het eigenlijke zeemlar wordt bereid, wilde
geit, chamois, m.
Gemuit, o. muiterij, bet muiten, rebellion',
revolte, f.
Gemmel, o. het aanhondend murmelen rmurmure , on. zie Murmelen.
Gemutst, b. n. eene muts ophebbende, portant un bonnet, collie, e; fig. Wel of kwalijk — zijn, titre de bonne on de mauvaise
Lumeur.. Hoe komt hij zoo slecht — van
daag ? par quelle -herbs marche aujourd'hui?
Gemzenjager, m. Chasseur des chamois.
Gemzenjagt, vr. chasse des chamois, f.
Qemzenleer, o. chamois, tn.
Genaakbaar, b. n. (lax te genaken is, toegankelijk , accessible; fig. van perfonen , niet
hoovaardig, fpraakzaam, vriendelijk , accessible, accostable. (zeew.) als : Eene
genaakbare kust, tine cote abordable.
Genade, yr. onverdiende weldaad,grace. Door
Gods —, (eene uitdrukking in den titel,
dien oppermagtige vorsten zich geven ,) par
la grace de Dien. gunst (van eenen vorst),
als: Hij flood in — bij den vorst, it etoit
en grace aupres du prince. —, barmhartigheid, als Om — bidden, demander grace.
De flad gaf zich op — of ongcnade, (ook
enkel : op —) over, la ville se rendit a discretion. Men liet het fchip op — (op Gods
—) drijven, on abandonna le vaisseau a la
vergiffenis, als : De
onerci des c ondos.
, les condamnes obtinveioordeelden kregen
rent grace. Om — , '(om verfchoning, om het
Leven) vragen , demander quartier. bij
godgeleerden in onderfeheidene beteekenisfen, grace. —, zckere titel, dien men aan
adellijke perfoncn gecft, (inzond.in Duitschl. )
als ( tot eenen keurvorst , indien hij niet van
vorstelijken ionize is ,) Uwe —, votre altesse

GEN
electorale; (aan eenen bisfchop ,) Uwe —,
votre grandeur. Uit bijw. graniteWent.
Genadebrief, m. !ewes de grace, f pl.
Genadebrood, o. brood, dat men nit barmhartigheid geeft, inzond. aan perfonen, die ons
lang gediend hebben , en daartoe door onderdom of zwakheid niet mecr in ftaat zijn,
pain precaire, pain de charite , tn.; Iemand
geven , entretenir
het
q.. par grace.
— eten , vivre d'aunidnes.
heeft het
, east une morte-paye.
Genadegift , vr. gratification; fig. — (bij de
roomsg.) auction.
Genadelijk, zie Genadiglijk.
Genadeleer, yr. leer der genade, doctrine de
la grace.
Genadeitoel, m. propitiatnire.
Genadeflag, tn, laatite flag van den beul aan
een' -levend geradbraakten , coup de grace;
fig. Dat was de — voor hem , (het laatfte
kwaad, dat men hem doen
,) c'etoit
coup de grace.
Genadetroon, m. (bij godgel.) trBne de grace.
Genaderijk, o. reigns de la grace, en.
GenadiF; , b. n. barmbartig , clement ,e,propice,
gracieux 7 ease. God is — en barmhartig , Dieu
est clement et "misericordieux. Een —vorst,
regter,, un
, un jugs clement. Godzij
ons
Dieu noun soft propice.
niet
fireng, niet hard, als : Een
oordcel, une
sentence mitigee. Het '-- ma
— met iemand omgaan, iemand
behandelen, user
d'indulgence de; avoir du management. 1k
zie , dat hij het zeer heeft gemaakt, fe
vois qu'il a en bien des minagements.Maakt
het —, epargnez-moi 1111 pen, ne me traitez
pas trop rudement. Genadige heer !seigneur!
monseigneur!
. Allergenadigfte koning ! sire!
bijw. zie Genadiglijk.
Genadiglijk, bijw. gracieusement, misericordieusement.
Genaken, o. w. (ik genaakte, ben genaakt),
naderen, approcher, s'approcher; fig. Hij is
niet te —, (hij is zoo trotsch , dat men bijna geenen toegang tot hem kan verkrijgen,)
it est inaccessible.
Genant , m. en yr. naamgenoot , die-den zelfden
doopnaam heeft, qui a le mime nom de bapteme.
Genas , veil. t. zie Genezen.
Genebd, b. n. eene neb hebbende , ayant en
bee long et pointu.
Geneesbaar, b. n. zie Geneeslijk.
potion medicoiale,
Geneesdrank,
breuvage , m. midecine, pharmacoposie, f:
Geneesgrein, zie Grein.
Geneesheer,, m. arts, medecin.—, (in den gem.
tr.) esculape.
GeneeSkruid, o. herbe, plants medicinale,
Geneeskruiden, des simples, f: pl.
Geneeskunde, vr. kunde van eenen arts, me—, die
decine, f: art de la medecine,
voornamclijk geleerd wordt, nit waarneminmedegen bij itervenden , dos clinifche
— ten opzigte ,der geneesmideine
delen , therapeutique.
G eneeskundig , b. n. tot de geneeskunde behoorcnde , of daarop betrekking hebbende ,
medical, e, medicamentaire, iatrique. —,
in de geneeskunde ervaren ofbedreven , verse
dans la medecine.
Geneeslijk , b. n. kunnende genezen wordcn ,
guerissable, curable.
Geneesmeester, zie Geneesheer.
Geneesmiddel, o. medicament, remede,m. 171 6decine , f: Geneesmiddelen voorfchrijven ,
toedienen, medeciner,, medicamenter. De
kracht
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hracht van een hebbende mödieamenteusr,
euse. De melk is een voedfel , dat de kracht
heeft , le lait est un aliment
van een
voor alle
medicamentous. Algemeen —,
catholicon,
kwalen, panacee,
Geneesvoeder, o. poudre mddicinale
n.
Gcnegen , \Teri. deelw. zie Nijgen. —,
geneigd , dispose, e, e. Hij is —
om mij dienst te doen , it est dispose a me
rendre service. De menfchelijke natuur is
, la nature humaine est
tot het kwade
encline ate gunflig , faviirablement
dispose, e. Hij is mij genegener dan ooit ,
ad est s plits favorablement dispose pour moi que
jamais.
Genegenheid , yr. gencigdheid , disposition ,in&nation. —, gunstige gezindheid , toegenegenheid , disposition favorable, amitie.
Gdneig , o. het aanhoudend neigen , action d'indiner, f.
b. n.
Geneigd , verl. deelw. zie Neigeis.
e, zie
genegen , gereed dispose, e,
Denegen.
Geneigdheid , vr. disposition, inclination , f.
penchant, m.; fig. pence.
Genepen , veil. deelw. zie Nijpen.
Generaal , m. (in de krijgsd. te land ,) een officier van den hoogilen rang, general. —,
bij de roornsch cath. , opperfte eener geestelijke ordc , general.
Generaal , b. n. Cond. w.) algemeen. De staten-generaal , es etats generaux. De generale bas , (in de toonk.) la basse continue.
Generaalfchap, o. rang of waardigheid van
eenen generaal , generalat, m.
generalite.
Generaliteit , yr. algemeenheid
Generaliteitslanden , meerv. (in de Nederl.
gefchied. ,) territoire qni appartenoit a la
generalite des provinces tellies, sans faire partie d'une d'entr'elles separement.
Qeneren (zich), wederk. w. (ik geneerde mij,
heb mij gencerd) , den kost winner, gagner
son pain. —, zich met jets behelpen, s'accommode,- de q. ch. , se contenter. Voor eenen
enkelen keer geneer ik mij met aardappelen ,
pour une stole fois je me contente de pomnies
de terse.
Genet, o. foort van kleine vlugge Spaansche
paarden , genet, m.
Geneugelijk , b. n. behagelijk , aangenaam ,
sant, e, agre able. Eerie geneugelijke plaats , un
vrolijk, opgeruinid ,
endroit agreable.
gai , e,jovial , e. Eon — man , up homme ga d.
agreablement.
—, bijw.
Geneugelijkheid , yr. aangenaamheid , agregaiete, foie.
wilt, m.
Geneugte , yr. vermaak , genoegen ,p/aisir , as.
delectation.
Genever, zie Jenever.
Genezen , b. w. (ik genas , heb genezen), gezond maken , guerir. Deze arts heeft hem
genezen van eene ziekte, wake ongeneeslijk fcheen , °cc medecin l'a gueri d'un mal
qui paroisssit incurable. —, heelen, guerir. Deze pleister gencest kneuzingen , cette
empleitre guerit des contusiops. o. w.
(met Zijn ,) gezond. worden , guerir. 1k hoop
fpoedig te —, fespere guerir bientelt. Hij
is naauwelijks van eene ziekte — it ne
que de sortir d'une maladies heelen ,
guerir. De wood begins te —, la plaie commence el guerir. (AANM. het b. w. zoo wel
als het 0. W. worth in het Fr. en Iloll. fig.
gebruikt , als : Men heeft hem van die dwaling —, on l'a gueri de cette erreur.) Hij
is van zijne eerzucht
, it est gueri de son
ambition.
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Genezing , yr. het gezondmaken- of heelen,
guerison, cure. De — van die foort van
ziekten is moeijelijk , la cure de cette esphcede maladies est difficile. Die arts heeft verfcheidene gelukkige genezingen gehad , ce
medecin a en plusieurs cures heureuses. --,
het gezond worden of heelen , guerison. Hij
heeft eene moeijelijke — gehad , id a en une
guerison Eene fpocdige —, pine
prompte guerison. (AANm. Bride beteekenisfen van het Hollandfche woord zijn zoo' na
aan elkanderen verwant , dat ook het Franfche guerison fours in de eerfte beduiding ,
in die der kunstbewerking namelijk , voorkomt. Doch het fchijnt , dat men voor het
genezen van ingewortelde of hardnekkige
kwalen of wonders liefst aldaar cure gebruikt.)
Schieiijke
fain. resurrection. Zie ook
Heritelling. De
bevorderende , medicamentous, euse.
Genie , o. (ond. woord,) gefchiktheid , bekwaamheid van natuur, genie, m.—, iemand
die genie bezit 7 - genie —, yr. krij gsbouwkunst , genie, in.
Geniepig , b. n. norsch , morrend , sournois , e.
Genies , o. het aanhoudend niezen iternument
cont/77nel, m.
Genieten , b. w. (ik genoot , heb genoten) ,
het genot van lets hebben , fouir de q. ch.
Eene volmaakte l gezondheid — jouir d'une
parfaite saute. Hij weet het leven te —,
sd sait jouir de la vie. Daarvan geniet ik
niets , it ne , m'en revient rien,' fe n'en ai
rien , point de profit , aucune
; fain.
Spijs en drank , prendre de la nourriture.
1k heb nog . niets genoten , je n'ai encore
rien pris, je suis encore el jean. Hij , heeft
in drie dagen niets genoten ,
a ete trois
fours sans manger. Hij heeft volitrekt niets
genoten , it n'a ni mange ni bu. ontvangen , recevoir. 1k dank n voor de genotene eer,, je yous remercie de l'honneur que
vows m'avez fait. —, in eigendom bezitten ,
posseder.
Genietend, b. n. ionissant, e.
Genieter,
celui qui
bezitter,
possesseur.
Genieting vr: jouissance.
Genoeg , bijw. zoo veel men behoeft , zoo vecl
noodig is , assez, suffisamment, autant
faut, a suffisance. (AANMERKING. ASSOZ en
suffisamment worden met onderfcheid gcbruikt.
Het eerfte heeft betrekking op de hoeveelheid , die men wilde hebben , en het andere
op de hoeveelhcid , die men wil gebruiken.
Zoo zegt men : De gierigaard heeft nooit
geld — (nooit zoo veel , als hij wenscht ,)
en de verkwister heeft nooit geld —,
(nook zoo veel, als hij gebruikt), l'avare n'a
jamais assez d'argent, et le prodigue n'ell a
1.11712alS suffisamment.) Geld —, assez d'argent.
1k heb er — van , fen ai assez. Hij heeft
vermogen —, our behoorlijk te kunnen leven,
it a suffisamment pour vivre commodement. Gij
komt vroeg —, vows venez assez —
zijn , suffire. Dat is —, cola suifit. Dat is mij
, (wij willen er niet verdcr van fpreken 9 ) cola me soffit, rein suffit, n'en parlons plus. Weinig assez pen. Goed ,
assez biers. — hebben , aroir suffisance , avoiisa su.Pance. Het fchijnt , dat er dit jaar koren en wijn — zal wczen , it parolt
y
aura cette annee du ble ct du vin a su
sauce._ Het is niet
dat men het zegt, men
moet het ook doen , it ne sup pas de le dire,
it foot le faire. — doen ,
de godW3
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geleesrdh.) satisfaire. Christus heeft voor
ooze zonden genoeg gedaan , Jesus-Christ a
expie nos Eddies.
Genoegdoening , yr,. (in de godgeleerdh.) als :
De — van Christus, la snort satisfaisante de
Jesus-Christ. De — vow' onze zonden , l'expiation de nos peches. De — van Christus
loochenen , Hier la satisfaction 47: JesusChrist.
Genoegelijk , b. n. dat het gevoel aangenaam
ftreelt , dat genoegen geeft , agreable, plaisant , e, -gai, e. Het vuur is — in den
kouden winter , le feu est agreable dans lc
froid de Phiver,, il fait bon aupres du feu
dans le froid de Plziver. bijw, agreablement, plaisamment.
Genoegelijkheid , vr. agrement , in.
Genoegen , o. (zonder meerv.) voldoening 5 tevredenheid , sailfaction, contentement,
en. Ik ben tot mien volkomen — geflaagd ,
Pal reussi a mon entiere satisfaction. 1k zal
— geven , je vous donnerai contentement ;
(AANM. Donner satisfaction zou zijn : Voldoening geven, ter betering eener aangedane
beleediging;) — nemen in een voorftel, (zich
lietzelve laten welgevallen ,) acquiescer
sine proposition. Neem daarvan naar —5
Neem daarvan ( zoo veel u behaagt , )
prenez-en autant qu'il vous plaira , prenezen a votre suffisance. 1k heb mijn (genoeg gegeten of gedronken ,) fen as tout
mon soul, (j'ai mange on bu mon soul.) De
, les pauvres manarmen eten zelden hun
gent rarement leer —, (met meerv.)
vermaak, plaisir, in. satisfaction, f. agrewent, deuce, in. (11.delices.) Toen ik het —
bad , u to zien , lorsque j'ai en le pladsir de vous
voir. Zijn onderhoud heeft mij veel — verfehaft , j'ai en beaucoup de satisfaction de
son entretien. De genoegens van het landleven , les agrements de la vie champétre.
De genoegens der tafel , les deuces de la
table. — in iets vinden , fcheppen , se daceter 4 q.
Genoegen ( zich), wederk. w. (ik genoegde
mij, heb mij genoegd ,) tevreden zijn, se
contente, , titre content , e, de q. ch. Ik genoeg
mij met weinig , je me contente, je suis content de pee de chose. Wel hem , die zich
genoegt met be- gene hij heeft , heureux
feint qui se contents de ce qu'il a. —, b.
w. bevredigen Iemand —, contester q.
q. zie Vergenoegen.
Genoegzaam , b. n. toereikende, suffisant, e,
autant qu'il fast: Dat is geen — bewijs , ewe preuve n'est pas suffisante. Genocgzame vezekeringen geven , dowser des
assurances suffisantes. Een — vermogen hebben, avoir assez de bien, avoir du bien sufhebben,
fisammeilt. Genoegzame krachten
avoir assez tie forces. —, bijw. suffisampresque
enbijna
geheeI
,
went assez. — 5
tierement presque tout-a-fait , pee s'en fact,
4 pee pres. Hij had — zijn doel bereikt ,
it avoit presque atteint son but. Het vleesch
was — bedorven , la viande etoit presque entierement corrompue.
Genoegzaarnheid , yr. siffsance. is beter dan
rijkdom , quelque biers que possede an homme,
s'il ne suit pas s'en contester, it est aussi
malheureux que s'il n'avoit den, qui n'asuffisance ,n'a den.
Genomen , verl. deelw. van Nemen. voegw.
gefteld , onderfteld , vooronderfteld, suppose
qne..— het ware zoo , suppose que cola fill
CMS:.

Cenoot, verl. t. van Genieten.
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Genoot , m. en yr. (so) medgezeI , alleen
zamenftelling gebr. als : Ambtgenoot, bedgenoot , deelgenoot, eedgenoot enz. zie die
woorden.
Genootfchap , o. verfcheiden tot eenig cogmerk zich vereenigende lieden , societe, association, confrerie,
Een letterkundig
, tine societe tine societe tie
gene de lettres, tine compagnie de gees de
lettres. Een godsdienftig —, sane confrerie
religieuse.
Genopt , verl. deelw. zie Noppen. Genopte
bombazijn , futaisse a grain d'orge, f.
Genot , o. genieting, het genieten, jouissance,
f 1-let — van een goed hopen , espirer
jouissance d'un bien. Het — van de verma-kelijkheden dezer wereld hcbben , jouir des
plaisirs de ce monde. —, voordeel , profit,
availtage, m. — van lets hebben , taxer
avantage de q. ch. —, vruchtgebruik , jouissance, f. Hij is geen eigenaar van dit good,
hij heeft flechts het — daarvan , zoo lang
hij leeft , it n'a pas la .propriete de cette
terre, it n'a , que la Puissance, que Pusufruit , sa vie durant.
genieting van fpijs
of drank , action de prendre , d'avaler,, d'humer, q. ch. soit pour se noun*, soit par maniere de remede, f: Onmiddellijk na het —
van dit vleeschnat be yond hij zich kwalijk,
inimediatement apres
eut pris ce bouillon,
ik se sentoit seal.
deelw. van Genieten.
Genoren ,
mannetjesgans , jars.
Gent ,
Genuttigen, b.w. (ik genuttigde, heb genuttigd),
zie Nuttigen.
Geoogd ( yeti. deelw. van oogen). —, b. n.
oogen hebbende , ayant des yeux.
Geoord , b. n. (eenigzins lange) ooren hebbende , ayant des oreilles no pen longues.
Geoorloofd,
deelw. van Oorloven). —,
b. n. pee mss, e. li cite. Dat is niet -7 , cela
West pas permis.
Geoorloofdheid , yr. permission.
Gepaarld , (verl. deelw. van Paarlen.) —, b.
n. met paarlen verfierd , orne, e, de perks,
perle , e. als paarlen gemaakt , fait,
e, en forme de perks. Gepaarlde garst, orge
perk'.
Gepast , (verl. deelw. van Pasfen.) , b. n.
betamelijk , vocgzaam , behoorlijk , pertinent,
e. Hij. heeft mij door zeer gepaste redenen
overtuigd , it m'a convaincu par des raisons
tres-pertmentes.
'Gepastheid , yr. welvoegelijkheid, betamelijkheid , bienseance, decence, f decorum, m.
Gepatenteerd , b. n. patente, e.
Gepeesd. , b. n. van peezen voorzien , nerveux,
cuse.
Gepeins , o. stille , diepe overweging , meditation, reflexion, reverie, pensee, f. recueillement , m.
Gepeld , verl. deelw. van Pellen ; inzonderh.
gepelde garst , de forge monde.
Gepeupel , o. bet gemeene yolk, de heffe des
y olks , populace, f: le menu peuple, ke has
f.
peuple, m.
Gcpeuter,, o. het aanhoudend peuteren , action
tie fouler continuellement.
Gepenzel , o. het aanhoudend peuzelen , action,
zie Pcuzelen.
de lambiner,
Gepiep , o. bet aanhoudend piepen , action de
pepier, piaillerie, f.
Geplind , verl. deelw. van Pijnen; inzond. Gepijnde honig , (geperste honig, in tegenitelling van lekhonig ,) miel press'.
Geplas , o. bet aanhoudend plassen , patrouilage , m, action de repandre de Penn, f.
Ge-
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Geplaag, o. het aanhoudend plagen, action de
tourmenter continuellement,
Gepleit, o. het aanhoudend pleiten,
continuelle,
Geplozen, verl. deelw. van Pluizen.
Gepoch , o. het aanhoudend pogchen, fnoeverij, fanfaronnade, rodomontade, hdblerie ,
vanterie, ostentation
Gepoorterd, b. n. het burgerregt eener flad
hebbende , ayantle droit de bourgeoisie, fait
bourgeois.
Gepopel, o. de fnellere beweging des harten
door vrees, battement de coeur cause par la
crainte, m.
Gepraat , o. het aanhoudend praten, , babil , no.
caquet,
causerie,
Gepreutel, o. het aanhoudend prcutelen, action de grommeler continuellement, gronderie , f murmure,
Geprevel, o. het aanhoudend prevelen, action
de marmotter entre lee dents, murmure
entre les dents, m.
Geprikkel, het aanhoudend prikkelen, chatouillement continue/, picotement , in. zie
Prikkelen.
Gepromoveerde , m. (op eene akademie)gradue.
Gepruikt, (verl. deelw. van Pruiken.) —, b.
n. eene pruik ophebbende, portant une perruque.
Gepruil , o. het aanhoudend pruilen, bouderie,f.
Gepruttel, zie Geprentel.
Gepurperd, b. n. in purper uitgedost, in
purper gekleed, e, de pourpre. —,
met purperachtige vlekken, pourpre , e.
Geraakt , (verl. deelw. van Raken en Geraken.)
—, b. n. door beroerte verlamd, paralytique,
apoplectique, perclus , e.
verfloord, beleedigd, offense ,e, choque ,e,
e. Hij
was er -- over, it en prat la mouche.
Geraaktheid , y r. verlamming door berocrte veroorzaakt , paralysie,
verlloordheid,
mecontentement, m.
Geraamte, een in de natuurlijke hording
gebleven of weder zamengevoegd volledig
beengeflel van een dood mensch of dier , squelette , nu. (van een dier,) carcasse, f ;
fig. van een zeer mager mensch, als : Hij is
zoo mager, als ecn
hij ziet er uit als
een c'est un squelette, nra vrai squelette , un squelette ambulant, (il a Pair d'un
deterre).
Geraas, o. Berk aanhoudend geluid, bruit,
tintamarre, tapage, vacarme, m.
fracas, Ph-e
dui tapage ; tintamarrer.
—maken,
Geraden, (verl. deelw, van Radon.) —, b. n.
dienstig, convenable, a propos. Ik vind bet
je tie le tronye pas convenable, je
diet
ne trouve pas que cela snit a propos.
Gerak , o. (in den gem. fpreektr.) dienst, service , m. assistance, f. Iemand — (ook: —
en gemak) doen, assister q. q. De beesten
hebben bun —, le betail a son fourrage.
Geraken-, o. w. (ik gcraakte , ben geraakt),
aan iets komen, iets verkrijgen, als Zij
zal fpoedig aan den man —, elle aura bienat un marl, elle se mariera bienat. Die
goederen zijn toch aan den man geraakt,
( hebben toch eenen kooper gevonden,) ces
nuarchandises oust etc vendues cependant.
delijk ben ik aan een huis geraakt , en fin Pal
trouve une maison qui me convient. Eindelijk is hij aan eenen post geraakt, a la fin
ii a attrape une place. —, komen , vervallen , als : Hij geraakt in ongnnst bij den vors-t ,
tl encourt la disgrdce du prince. In iemands
gunst
gagner la favour , les bonuses grdces de q. q. Tot zijn oogmerk
, attein-
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dre son but,- parvenir .4 son but. Aan den
drank —, donner dans la boisson, s'adonner
boire. Op eene zandbank — 7 echouer sur
s'ebane de sable. Uit een gevaar
chapper out sortir d'un danger. Uit zijn doen
perdre son bier;,
(int zijn bezitting)
devenir pauvre.
Gerammel, o. bet aanhoudend rammelen, fracas, tintamarre, m. Het — (geklikklak)
der wapenen ,_ le cliquetis des anises ; fig. Gebabbel , babil , caquet ,
Gereden, verl. deelw. van Rijden.
Gereed, (verl. deelw. van Reeden.) — 5 b. n.
vaardig, in zoodanigen toelland, dat men
zich daarvan dadelijk bedienen kan, pret, e,
prepare, e. Zijn de affchriften —? les copies sont-elles prettes? Ik ben — om te vertrekken , je suis pret a partir. Gereede penningen,
— geld, de P argent comptant. — maken,preparer. Spijzen voor eenen maaltijd — maken, preparer des viandes pour un repas. Een middagmaal maken , preparer un diner. Zich
— maken , se preparer.. Mask u — om mij
te volgen, preparez-vous a me suivre. -,
bereidwillig, als: Gij zult mij altijd tot
uwe dienst — vinden, vous me trouverez
toujours pret a vous rendre service.
Gereedelijk, bijw. volvaardig,
volontiers , dg bonne volonte. Ik zal het —
doen , je le feral avec plaisir, volontiers.
dadelijk, sur-le-champ, tout a Pheure,
incontinent, immediatement.
Gereedheid, y r. het gereed zijn, als: Is
sues in —? est-ce quo tout est pret? In —
brengen, appfidter, preparer, disposer. —,
bereidwilligheid, promptitude , celerite , vitesse, f Zijne — om mlj dienst te
doen vereischt alle 'dankbdarheid, sa promptitude, sa bonne volonte , a me rendre service exige toute reconnoissance.
Gereedmaking, y r. preparation.
Gereedfchap, o. gereedmakiaig, toeitel prjparatif, apprit , apparel/, m. preparation,
f. —, huisraad, (inzonderheid in den bijbel,) meubles , m. (Attivm. Deze beide
beteekenisfen beginnen een weinig te verouderen.)
werktuig, instrument, outil ,m.
C ook in eenen verzamelenden zin : outils ,instruments , pl.) Van — voorzien,
Het — van eenen timmerman, fchrijnwerker,
enz. , lee outils d'un charpentier,, menuisier,
etc. — (voor fchepen), al wat bij het bouwen van fchepen vereischt worth, equipage
d'atelier, m. —tot den akkerbouw, Instrz.meats aratoires.
Gerecdschapsmand, y r. panier a outils,
Gereedfchapszak, m. (der fchoenmakers,)
saint-crepin, tn.
Gereformeerd, (verl. deelw. van bet ond. w.
Reformeren.) —, b. n. hervormd, re forme ,
e. De gereformeerde godsdienst, la religion
reformee. De gereformeerden, les reprmes ;
(AANM. De R. Cath. zeggen : la religion
pretendtse reformee, les pretendus refirmes).
Geregeld (verl. deelw. va_s Regelen.) —, b.
n. ordelijk , regulier,, ere. Eene geregelde
leefwijze, une vie reguliere, (diete). — in
zijnen loop , (periodiek).pp-iodique.
Geregeldheid, y r. regularute.
Geregen, verl. deelw. van Rijgen.
Geregt, o. eene vierfchaar, regtbank, cour de
justice, justice, f., juges, M. pl., tribunal, m. Hij is voor het — vcrfchenen,
it a comparu en justice. Iemand voor het —
rocpen , appeler q. q. en justice. Iemand
voor het — dagvaarden , ajourner q. q. Een
dienaar van het —, un oficier de Pisacc.
VAT 4
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cad. net — 2a1 heden vergaderen, Les jugess'assembleront aujourd'hui. regtsgebied, jurisdiction, f: —, do regtertijke
onderzoeking van zedelijke bedrijven, als :
— over iemand houden, Luger q.
geregtsplaats , lien oit Pon execute un
ininel, lieu de supplice, 711. -, aanregting,
opdisfching, service, m. Het eerie —, lepremier service. —, fchotel met fpijs , plat,
Wij zullen flechts drie geregten hebben,
nous n anions que trois plats.
Geregt , b. n, mist , enkel gebruikclijk in eenige
fpreekwijzen , als : De gcregte helft , la juste
moitie. Het geregte vierde &el, le quart
toot juste.
Geregtbank , zie Aanregttafel.
Ceregtelijk , b. juritlique. Dit vonnis is —,
cette sentence est furidigue.—,bijw. door de
magt des regts, par vote de justice, justkiairement, juridiquement. Iemand vervolgen , poursuivre q. q. pat les voles de la justice ou juridiquement.
Geregthuis, zie Regthuis.
Geregtig, b. n. regtvaardig ,fuste. Eene geregtige zaak , one cause juste.— , bijw. avec justice.
Geregtigd, b. n. volgens regt gewettigd , gemagtigd, ayant droit, autorise, e. Hij is
tot een deel der erfenis —,f1 a droit dune
part de la succession. Hij of zijne geregtigden ,
(wettig belanghebbende 2 ) (in de praktijk),
lui ou ses ayants droit.
Geregtighcid, yr. regt, rdktvaardigheid, justice. De — handhaven, rendre (maintenir)
laten wedervaren 5 renla justice. Iemand
dre justice a q. q. Zich zelven laten weIn de — volharse
faire
justice.
dervaren ,
den, perseverer dans la justice. Out de —
vervolging lijden, soil's*persecution pour la
justice; (in den gemeenz. fpreektr.) 1k fpreek
in de —, je park scion r equite ; fig. Therms, f.
Geregtsbode 2 m. messages de justice, huissier.
Geregtsdag, in. four &audience, jour playtioyable. Hi.' is op den eerften — gedagvaard,
it a etc assigne aupremier jour playdoyable.
, (bij het geregtsh.) extra.
Buitengcwone
sergent ou valet de justice,
Geregtsdienaar,
archer, bas skier tie justice, hoqueton.
Geregtshof, o. cour de justice, , tribunal, on.
cour d'eglise. Kerkelijk
Geestelijk
—, for ecciesiastique. Opperfte cour
souveraine. Wereldlijke —, for exterieur,
ou tourlaique.
Ceregtsheer, m. seigneur justicier.
Geregtskostep , m. meerv. vacatiegelden, epi(verouderd.)
ees, f.
greffler de' justice, greffieiCeregtfchnjver,
d'un tribunal, secretaire.
Cerei, zie Gereide.
Gereide, o. allerlei gereedfchap , toute sorte
d'ustensiles, &instruments , d'outils.
Gerel, o. het aanhoudend rellen, caquet, babil , no.
Gereten , yeti. deelw. van Rijven.
Gereutcl, o. keelgeluid van eenen fiervende,
rdlement, no. —, het grommen, gronderie,
Cereven verl. declw. van Rijven.
Gerezen, yell. deelw. van Rijzeu.
Gcrf, vr. in Gelderl. en elders voor : Garf,
zie Garf.
Gerfkamer,, vr. in vele kerken een vertrek, dat
certijds diende tot eene kleedkamer voor de
gccstelijken , sacristie , chambre de consistoire.
Gergel , tn. bij kuipers , inkerving of keep,
welke in de duigen van een vat wordt gemaakt , om den bodem daarin te doen
ten , fable.
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Gergehnes, o. jabloir, m.
Gerffchaaf , vr. sorts de rabot.
Geribd, b. n. met ribbon voorzien , inzond. van
bladeren en andere dingen, qui a des cites,
des nerfs.
Gerigt, b. n. op lets, tendant.
Genj , o. het aanhoudend rijden als : Er is
hier veel —, it passe hi beaucoup de voitures.
—, action trailer en carrosse on a cheval
—,bruit de voiture,m.—, rijtuig voiture, f.
Gerijf, o. gemakkelijke en onderfcheidene
dienst van iets, commodite,
Een rijtuig
is cell groot
one voiture est une grande
commodité, est d'une grande commodite.
heb er veel — van, fen ai beaucoup de service.
Gerijfd , yeti, deelw. van Gerijven en Rijven.
Gerijfelijk , b. n. gedienstig , serviable, officieux , ease, complaisant, e,obligeant,e. Een.
— meisje , nose fillede joie, une
dienstig, van dienst; commode. Een — huis,
rine maison commode, tine maison qui a beaucoup de commoditds.
Gerijfelijkheid, vr. lzumeur officieuse on set-viable.
commodite.
Gerijm, o. het maken van flechte verzen , rimaillerie, action de rimailler,
Gerijven , b. w. (ik gerijfde , heb, gcrijfd) ,
dienst doen , servir, accommoder, alder,
rendre service. Iemand met iets servir
ou accommoder q. q. de q. ch. Zich met iFts
(zich daarmede vergenoegen ,) se contester de q. ch.
Gerikkekik , o. geborrekik , het rikkekikken
kwaken der kikvorfchen, coassement, crl des
grenouilles ,
Gering, b. n. weinig beteekenende , van weinig waarde , insignifiant„ e, de pen &importance, exign, e, Eene geringe ourzaak, une cause insignifiante, une raison
biers mince. —, onaanzienlijk, bas, se,
exign, e, Leger, ere, chetsf, ive, mediocre, petit, e, mince, vii, e. Eene geringe
famine geld , line petite some &argent. Zijne geringe diensten aanbieden , offrir ses
petits services. Een vermogen , un bien
mediocre. Lieden van geringe afkomst, gent
de petite-etoffe, de basse naissance. Een geringe adel, line noblesse mince. Van geringen hand, de basse condition. De geringe
hand , de geringe klasfe , le menu people.
Geringe lieden , de pauvres gees. Een
komcn , an revenu exiga. Voor eenen geringen prijs , a bas prix, a vii prix. Eene germg-e font, une faute legere. Eene geringe
(ligte) ongefleldhejd, un mal Leger. Het is
een — verlies , lei perte West pas grande.
Eene geringe zaak ,.(cene kleinigheid ,) nose
veel te
minutie. Dat is mad veel te
voor mij , cola est au-dessous de moi. —van
geftalte , — van perfoon zijn , .etre d'une
bijw. zie Geringelijk.
le petite.
bassesse. —,
Genngheid, yr. insignifiance.
modicite, exiguite, minupetitesse,
tie , chetivite. —,.pauvrete, zie Gering.
Geringd, b. n. met ringen verficrd , °rose , e,
de bagues. —, met ringen gefloten , ferme,
e, avec ties anneaux, bouclé, e.
Genngelijk , bijw, pauvrement, chetivement,
sobrement, mediocrement.
Geringite , b. n. (overtr. tr. van gcring dikwijls gcbr. voor :) minftc; moindre. Niet du
— zaak , pas la moindre chose. De prijs ,
le minimum.
Gerinkel, o. het aanhoudend rinkelan , cliquetie des acmes, ?Tr.
b. n. aan
Gerist,(verl. deelw.
eene
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eene rist gelmden, mis en glanes. Geriste
nijen, des oignons en glanes.
Geritfel, o. het aanhoudendritfelen, murmurs,
bruit sourd des levitiesque le vent agite, m.
Geroep , 0. het aanhoudend roepen, action d'ap
, cri, en.
peler, de crier , criaillerie ,
Gtroffel, o. het aanhoudend roffe,len, action
de raboter, fi, zie Roffelen.
Gerogchel, o. het aanhoudend rogchelen, action de tousser, de cracker, crachement 5m.
Geroken, verl. deelw. van Ruiken.
Gerommel, o. het aanhoudend rommelen, bruit
sound, murmure, grouillement , m. Ik boorde het zijner ingewanden, j'entendis le
grovillement de ses intestins, le gargouillement.
Geronk, 0. het aanhoudend ronken , rotsflement
Geronnen , verl. deelw. van het veroud. werkw.
Rinnen. —, 'b. n. dik geworden , collie , e, caillebote , e. — blotd, du sang
caille; fpreekw. Zoo gewonnen, zoo —,
ce qv; went de la flute, s'en retourne au
tamnour.
Geroosterd , verl. deelw. van Roosteren. , b.
0. grille , , e. —vieesch , de la carbonnade.
Gerst, vre zeker koren, orge. Gepelde —, de
forge monde.
Gcrsteaar, yr. epi d'orge,
Gersteakker, in. champ seme d'orge, on prepare pour etre ensemence d'orge.
Gerstebier, o. biers d'orge ,
Gerstebrood, o. pain d'orge , m.
Gerstedrank, m. orgeat, m. , tisane, zythum, m.
Gerstegort, yr. graine d'orge, inGerstekoflij, yr. cafe d'orge, us.
Gerstekorrel, in. grain d'orge. —, (in de geneesk.) grantio.
Gerstemeel, o. fariese d'orge, f.
bouillie d'orge
Gerstepap,
Gerflestroo, o. paille d'orge,
Gerstefuiker, yr. sucre d'orge, no.
Gersteter, M critophage.
Gerstewater, o. gerstemelk, eau d'orge, f ,
orgeat, m., orgeade,
Gerucht, o. geraas, bruit , m. Ik hoor —,
fentends du bruit ; fig. Die zaak maakt veel
— in de wereld, cette affaire fait du bruit;
a mauzoo- ook: HU is in een kwaad
vais bruit, (une massvaisc renomm/e). ,
inzondcrh. een van verre gehoord, onzcker,
niaar vrij algemeen bekend, berigt, bruit,
court un bruit,
no. Er loopt een
s'est repandu un bruit. Een valsch — 5 un
uitftrooijen 5 seiner, faibruit. Een
flux
courir un bruit.
Ceruim, b. n. lang durend, als : Een geruime
tijd, un temps considerable. Sedert eenen
geruimen tijd , depuis long-temps. Het is reeds
een' gerg imen tijd gcleden, al y a deja longtenips.
Geruisch, o. een gelaid, dat -eon weinig zachter is, dan men door gedruisch veritaat, als:
Ilet — van eons beck, le murmure , le doux
murmure d'un ruisseau. Het — van de bladeren der boomed, le murmure des feuilles
agitees par le vent. Het — van den wind,
le siifiement du vent. — in de ooren, tinteanent des oreilles , tintovin , zie Ruifchen.
Geruit, (verl. deelw. van Ruiken.) — b. n.
met ruitjes gewerkt, losange, , en losange.
ruitEgewirze gefchakeerd, als cell clambord, enz. chiquete, e.
Cerise, (verl. deelw. van Ruston.) —, b. n.
in rust, ongefloord, vrecdzaam, tranquille,
paisibk , calme. Eenen gerusten flaap
pen, dormir d'un sommeif tranquille. Een
leven leiden, metier tine vie tranquille,
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vivre tranquillement. — van gemoed zijn,
avoir l'esprit tranquille,- fame tranquille.
In bet — bezit zijn van jets, etre passable
possesseur de q. Alles is — in het koningrijk , tout est tranquille, paisible, calme
zonder vrees Iran.
dans le royaume.
tenez-vous tranquille. Zujt des Sege
gsaille , tranquillisez-vous s ur ce point,
sur ce sufet , lit-dessus. Iemand — ftellen,
tranquilliser q. q. Dit itelt mij — 5 cad
me tranquillise. N;Veder — tlellen , rassurer.
bijw. tranquillement , paisiblement.
Gerustelijk, bijw. zie Gerust, bijw. —, inzond. vrij , zonder fchroom, sans crainte.
Doe het —, filites-le sans crainte, ne craignez-pas de le faire.
Gerustheia , yr. tranquillite , f., calme,
— van gemocd fpruit uit een good geweten,
la tranquillite de fame procede dune bonne
conscience.
Gerustftellend, b. n. tranquillisant , e.
Gerustitelling, yr. action de tranquilliser. 1k
kan to uwer — zeggen , pour vous tr.anquilliser, pour vous rendre tranquille, jo
puns vous dire.
Gerw, yr. zeker kruid, mills fessilles.
Gefammel, o. het aanhoudend fammelen ,
teur,, paresse , f.
Gefchaard, (verl. deelw. van Scharen.)
0. fchaarden hebbende, entaille ,e, ebreche,
e, plein , e, de breches. —, in orde gefchikt,
range, e, place , e, par range.
Gefchagcher, o. het fchagcheren, petit trafic,
grivelerie ,
Gefchal, o. het fchallen, bruit eclatant ,sen
Clair,
deelw. van Scheppen.)
Gefchapen ,
b. n. gefleld, ale: Zoo flaat het met de zaak
tel est l'etat de Paffaire. I-Iet fiaat flecht
met do zaken les affaires sont en mattvais etat.
Gefchapenheid, yr. gefteldheid, drat, m., situation, disposition.
Gefcharrel, o. het fcharrelen, action de gam,
Gefchater, o. het fchateren, luide lath, eclats
de rise , m. pl.
Gefchenen, verl. deelw. van Schijnen.
Gefcheten, verl. deelw. van SChijten.
Gefchenk, o. vrijwillige gift, don, present,
(AANDI. , Een gefchenk , gegecadeau ,
yen om iemand wel to doer, of om hem
nuttig to zijn, nit edelmoedigheid of bijzondere toegenegenheid, beet Don; een ge.
fchenk, gegevcn om icmand eenig genoegen
to verfchaffen, of om zich bij hem.aangenaam to maken , nit vricndfchap , nit dankbaarheid , nit beleefacid, of nit eigenbe=
lang , beet Present, (bij ons ook met een.
bastaardwoord : Prefent ;) een gefchenk, dat
naar evenredigheid van bet vermogen van gever en ontvangcr flechts eene kleinigheid is,
beet Cadeau. Icmand iets ten gefchenke gey en , dower quelque chose en present a q. q.,
faire cadeau de q. ch. a q. q. Zij heeft mij
eenen ring ten gefchenke gege yen, elle m'a fait
pres ent d'une bague. Hij heeft mij een fchoon
paard ten gefchenke gegeven , it m'a fait don
d'un beau cheval. Daarne gefchenken outvangen , van gefchenk-en houden , aimer les
prevents.

Gefcherm , o. het aanhoudend fchermen, escrime , action de faire des arises , f:
Gefchermutfel, o. het fchermutfelen, escarmouclie ,
Gefcherts, o. het aanhoudend fchertfen, badinage continue!, no. raillerie, moquerie ,
W5
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Gefchcurd , (verl. deelw.-van Scheuren.)
b. n. eene breuk hebbende, hernieux, euse ,
incommode, e, d'une Bernie ou d'une descente.
Gefcheurdheid, yr, qualite de ce qui est dechire.
Gefchichte , vr. gefchiedenis, histoire.
Gefchichtboek , o. livre d'histoire, m., hispl.
annales ,
toire,
Gefchichtkundig , zie Gefchiedkundig.
Gefchichtfchrij ver , zie Gefchiedfchrij ver.
Gefchiedboek, o. livre d'histoire, m. Gefchiedboeken , meerv. annales ,
pl.
Gefchiedcn, o. w. (het gefchiedde , is gefchied),
gebeuren , plaats hebben , voorvallen ,
ver,,avoir lieu. Dat is bij toeval gefchied,
cola est arriv,-' par hasard. Waar is. dat gefchied ? oa cela est-il arrive? Als de zaken
zoo ftonden, gefchiedde het , dat enz. les
choses etant en ces termes , it avenoit que , etc.
gedaan worden , se fairs. Dit alles gefchiedde n anen dag, cola tut Pouvrage
cela ne pent se
(Pun jour. Dat kan met
cola ne pent avoir lieu. Indien zulks
faire,
kan , zal het mij aangenaam wezen ,
cola se pent faire, j'en serai ravi. Uw wil
gefchiede 5 votre volonte soit faite. —, wedervaren , arriver. Dat is mij gefchied, cela est arrive. Hem gefchiedt onregt 5 on lui
fait tort.
Gefchiedenis, yr. geloofwaardig verhaal van
histoire. 1k zal u eene
gebeurde zaken
kluchtige verhalen , je veux nous raconter
one plaisante histoire. De — van onzcn tijd,
Phistoire- de notre temps. Ile nude , de hedendaagfche Phistoire ancienne, Phistoire moderne. In de — bedreven zijn , etre
verse, e, dans Phistoire savoir biers l'histoire.
Gefcliiedenisboek , zie Gefchiedboek.
Gcfchiedenisje , o. historiette,
Gefchiedkunde , yr. histoire, etude de Phistoire. Hij is hoogleeraar in de —, it est professeur d'histoire.
Gefchiedkundig, b. n. tot de gefchiedkunde behOorende , historique. Een — tafereel,
tableau d'histoire. Gefchiedknndige perfonen, (in tooneelpazij , perfonen uit de gefchiedenis ontleend ,) personnes historiques.
—, in de gefchiedenis ervaren , verse dans
bijw. historiquement.
Plastoire.
en yr. histories.
Geschiedkundigc ,
Cefchiedschrijver, m. hij, die de gefchiedenis
,beschrijft , histories, (door eenen vorst daartoe verkozen en daarvoor bezoldigd ,) historiographe. Stuart is — der Nederlanden
geweest, Stuart a ea' historiographe des PaysBas.
Gefchiet , o. het aanhoudend fchieten, son contine , m.
Gefchik , o. eenigzins veron. d. voor noodlot ,
destin, m.
Gefchikt , (verl. deelw. van Schikken.) —, b.
dienstig tot jets , propre, sortable, convenable. Die post is niet — voor , cot emplot n'est pas convenable , sortable ti vous ,
cot emploi ne vans est pas propre, ne vous
convient pas. Niets is beter voor n —, dap
hetgene men u voorflelt , rien n'est pies
propre pour vous gue ce qu'on vous propose.
pat kleed is enkel voor plegtige dagen —,
c'est un habit qui n'est _propre quo pour des
fours de ceremonie. —, de noodige bekwaamheid van g,eest voor lets hebbende , propre
Hij is niet — voor dien post ,
n'est pas capable a exercer cette charge.
voor de krijgsdienst zijn , titre propre
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la guerre. Tot alles — 5 aptumiste, (*)
pasfend, voegend , opgewektheid tot
iets hebbende , dispose, e. Ik ben er heden niet — toe , je ne suis pas dispose,
d'humeur, aujourd'hui. —, van een zedig,
ordelijk gedrag , range , e, retenu , e.
Een zeer — jongeling , on jeune homine
Bien range. zich naar zijne medemenfchen voegende , maniable. Hij is een
mensch, it est maniable.
bijw. zie Gefchiktelzjk.
Gefchiktelijk , bijw. modestement , honnétement.
Gefchiktheid, yr. bekwaamheid, capacitl. Natuurlijke
(in de wijsb.) aptitude. —,
zedigheid in gedrag, toegevendheid,
discretion, modestie , retenue, honnetete.
Gefchil , 0. verfchil , oneenigheid, twist , dedifferend m. 9 dispute , querelle ,contestation, contention, f fam.
Gefchillig , b. n. oneenig, divise , e.
Gefchilpunt, 0., point do dispute, article en
question, m.
Gefchimmeld , (verl. deelw. van fchimmelen).
—, b. n. van paarden, fchimmelkleurig , gris
pommele.
Gefchimp, o. het aanhoudend fchimpen, action
de 'leaner, f, ricanement , m.
Gefchok , o. het aanhoudend fchokken , cabstage, m. Het — van een rijtuig valt mij
lastig , le cahotage d'une voiture m'incommode.
Gefcholden , verl. deelw. van Schelden.
Gefcholen , veil. deelw. van Schuilen.
Gefchommel, 0, het aanhoudend fchommelen ,
agitation
, mouvement reitire m. , secousses continuelles , f
Gefchongel , o. (het aanhoudend fchongelen,
balancement sur une escarpolette , m.
Gefchonken, verl. deelw. van Schenken.
Gefchoor,, o. gefpuis, canaille, racaille ,
Gefchop, o. het aanhoudend fchoppen, action
de donner des coups de pied, f.
Gefchoren, verl. deelw. van Scheren.
Gefchoten , verl. deelw. van Schicten.
Gefchoven, verl. deelw. van Schuiven.
Gefchreden , verl. deelw. van Schrijden.
Gefchreeuw,, o. het aanhoudend fchreeuwen ,
cri, m., cris continuels, m.pl., crierie ,f.,
crieries , f pl. Ik hoot ecn
j'entends
,un cri. Wat wint gij met al uw —? quo gagnez-vous avec toutes vos crieries , ? Eon groot
une clamour. M en hoordev an alle zijden eon groot —, on entendoit de tons castes
de grandes clamours. Om eene beuzeling een
groot — aanheffen, faire grand bruit pour
peu de chose. Het — der eerstgeboreiie kinderen , le vagissement ; fpreekw. Het is met
hem reel — en weinig wol, it fait plus de
bruit quo de besogne.
Gefchrei , o. het aanhoudend fchreijen , pleurs,
f. pl., cris, m. pl.
Gefchreven , verl. deelw. van Schrijven.
Gefchrift , o. , een gefchreven fink, icrtt , papier,
m. Welk — is datl guel ecrit est-ce hi?
Hij trok een — uit den zak , it tira on
icrtt de sa poche. In — flellen , mettre par
eerie , coacher par ecrit. — met eigene hand
des opflellers autographie, f
Gefchrijf, o. het aanhoudend fchrijven , in den
"dagelijkfchen , action d'ecrire beaucoup ,
Gefchrok , o. het aanhoudend fchrokken , gourmandise, gloutonnerie ,
Gefchrol , o. het aanhoudend fchrollen , action
de critiquer, gronderie continuelle, f zie
Schrollen.
Gefchubd, (verl. deelw. van Schubben.) —
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b. n. met fchubben voorzien, convert, e,
Gefchuifel, o. het fchuifelen der flangen, sip
flement (des serpents), m.
Gefchut, verl. deelw. van Schutten.
Gefchut , o. allerlei fchiettuig met draagbare fielling, artillerie , , canons , m. pl. Grof—, de
Partillerie gros3e. Een fink une piece
tPartillerie. Het — planten, dresser Partilgieten, fondre de Partillerie. Het
lerie.
— laden, charger les canons. Het
tiger les canons. Het — vernagelen , enclouer
les canons.
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van een goed, van een oud ce feune
homme est d'une bonne race, d'une race ancienne. Hij ftamt of nit een Joodsch
est de race juive. De drie geflachten der Franfche koningen, es trois races des rois francals. Het — van Abraham, la lignee d'Abraham. Hij en zijn ganfche .lei et toute
sa generation. Hij is alleen van zijn — overgebleven , it est demeare seal de sa lignee.
—, (in tie praktijk) afkomst, lignage , no.
Den adel van zijn — bewlizen, prouver
noblesse de son extraction. —, de gezamenlijke tijdgenooten , generation, f. Het tegenwbordige —, in generation presente. Het
opkomende —, la generation naissante. De
toekomstige geflachten, les generations fu-

Gefchutboor, yr. alesoir,, on.
(op fchepen,) fermures de
Gefchutgang,
zie Gefchutpoort.
sabords , f. pl.
fondeur de canons."
tures, les races futures, les races a venir.
Gefchutgieter,
Gefchutgieterij, yr. fona!erie de canons.
Alle geflachten der aarde toutes les generaGefchutmeester, in. maitre d'artillerie.
tions de la terre. Van — tot —, de .gene, m.
Gefchutp6rk, o. pare
ration en generation, d'une generation a
Gefchutpoort, yr. op fchepen, sabord, m.
Pantie.
etoupin on estoupin.
Gefchutprop,
GeflachLboom, m. fiamboom, arbre genealoCefchutvulling, yr. zie Gefchutgang.
gigue.
Gefchutwagen,
triquebal, (bij de art.) tri- Geilachtbrief, m. ecrit qui contient une geneaque-bal.
logic.
Gefis, o. het fisfen, bruit semblable a une li- Gefiachteloos , b. n. insexe, e. Eerie gefiachtqueur qu'on verse dans le feu, on d'un fetlooze bloem, une fleur insexee.
chand qu'on trempe dans Peau.
Geflachtkunde , yr. kennis van den oorfprong en
Geflab, o. het aanhoudend ilabben, action de
de volgreeks in afflamming der voorname gerepandre -en mengeant, de lapel-, commefont
flachten, genealogic.
les chiens pour boire, f.
Geflachtlijst , vr. lij st van de voorname geflachGeilacht, o. de gezamenlijke wezens , die,
ten, table genealogique. — 5 (in de fpraakk.)
hoewel in verfchillende foorten ionderfcheiliste alphabetique des substantifs, dont les
den, eene algemeene gclijkheid hebben,
genres sent marques.
,
genre, m. Het — der dieren bevat twee Gefiachtnaam ,
familienaam, nom de
foorten, den mensch en de redelocze dieren,
nom patronymique.
le regne animal contient deux esphces, Nom- Geflachtregister, o. register der geflachten, reme et les brutes. De wolf behoort tot het
gistre genealogique, m. , genealogie, ar— der honden , de- tijger tot het — der katbre genealogiqae,
ten , le losip appartient an genre des chiens, Gefiachrekenaar, m. genealogiste.
le tygre a celut des cloats. Ik weet niet, tot Geflachtrekening, yr. genealogie.
welk — dit kruid behoort, je ne sais a quel Geflachtrij , yr. serg e on suite d'ancetres.
genre, a quelle cette Plante appar- Geflachtrijk, b. u. riche en descendants.
tient. Het menfchelijke —, le genre hu- Gefiachttafel, yr. table genealogique.
main. —, kunne, fekse, de gezamenlijke Geflachtwapen, o. armes de famille 9 armoiries,
wezens, die eene algemeene gclijkheid hebf.
ben niet opzigt tot de deelen ter voortte- Geflagen, verl. deelw. van Slaan.
ling , sexe, m. Er zijn dieren, weike van Gefiagt, o. geflagt vleesch, betes tuees , pl.
beiderlei zijn, it y a des animaux qui
Hebt gij mijn—gezien ? avez-vous vu le boeuf
out les deux sexes. Het mannelijke —, le
(la vache , le cochon) que Pal fait tuer ? Blijn
sexe masculin. Het vrouwelijke —, le sexe
— is wet uitgevallen, le boeuf que Pal feast
(bij den mensch oak: Het fchoone
trier est bien beau. Belasting op het — 5 imfeminin;
pit sur les bites tudes.
—, le bean sexe, of enkel : le sexe.) Bij de
oude Grieken leefden de beide geflachten van Geflagt, verl. deelw. van Slagten.
elkanderen afgezonderd, chez les anciens Grecs Gefleep , o. bet aanhoudend flepen,. action de
les deux sexes vivoient separement Pun de
gevolg 5 fioet , train, cortege,
trainer,
Pautre. Er zijn ook planten van een manm. Hij heeft een groot bij zich, it marche
y
a
nelijk , andere van een vrouwelijk
avec en grand train, avec une grande suite.
aussi des plantes d'autres femelles ; Geflemp, o. het' aanhoudend Hempen, action
dans les plantes aussi les sexes sent separes.

de banqueter, gonfrerie, debauche,,f.

-7-, (in de fpraakk.) de gezamenlijke woor- Geflepen, verl. deelw. van Slijpcn. —, b. ii.
den , waaraan men het eene oandere geflacht
listig, loos, doortrapt, fin, e, ruse , e. Hij
of geenerlei (bet zoogenoem(re onzijdige geis een gast, c'est an fin renard, it est
flacht ,) toekent , genre, in. Het mannelijke,
bien au fait de ces tours, c'est un ruse comvrouwelijke en onzijdige —,, le genre maspare, un fin matois.
culin, le genre fdminin , et le genre neutre; Geflepenheid, vr. loosheid, doortraptheid,
(ook enkel : le masculin , le fiiminin et le
ruse, finesse. —, afgerigtheid, adresse.
neutre). De Franfche taal kent flechts twee Gefleten, verl. deelw. van Slijten.
geflachten, la langue franraise n'a que les Geflingerd, (verl. deelw. van Slingeren.)
deux genres. —, Elam, de gezamenlijke afn. fpiraalvormig 5 spiral , e; fig. onzeker,
flammelingen van eenen fiamvader, (in de
inquiet, ete.
Israelit. gefch.) tribe, m. De twaalf ge- Geflof, o. het floffen, fleepvoeten, action de
flachten Israels, les douze tribes d'is'racl.
trainer les jambes en marchant ,
—, in eenen bepaaldcrcn zin, eene min of Geflonden, verl. deelw. van Slinden.
meer lange reeks afflammelingen van de zelf- Geflonken, verl. deelw. van Slinken.
de voorouders , race , faanille , lignee , mai- Gellopen, verl. deelw. van Sluipen.
son , extraction, f. Deze jonge mensch is Gefloten, verl. deelw. van Sluiten. Met geflote-
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tene deuren, (in de praktijk) h huis dos.
Gefmaal, o. het fmalen, fciiimpen , action de
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wel gefpoorde Haan, an coq bien ergots,

bien eperonne.
critzquer,, de noircir,, de blamer , medisance,f. Gefpot, o. het aanhoudend fpotten, moquerie,
Gefpot,' verl. deelw. van Spotters.
on supplications continuelles, f. pl.

Gefineek , o. het aanhoudend kneeken, prieres

Gefpoten,
deelw. van Spuiten.
deelw. van Smijten.
Gefmeten,
Gefmijde , 0. fieraad, ornement, tn. zie ook Gefpraakzaam , zie Spraakzaam.
Gefpraakaamheid, zie Spraakzaamheid,
Aringefinijde.
Gefpreeuw , zie Gefpot.
Gefmijoig, b. n. ;le Smijdig.
Gefprck, o. conversation , f, entretien,
Gel-molten, verl. deelw. van Smelten.
m., conference,f. discours, propos
Gefnaauw,, 0. fam. onheusch of onbefchoft antwaren met elkandercn in —, nous Mines sin
woord, rebuffade f
entretien ensemble; nous etions en converseGefilap , o. het aanhoudend fnappen, caquet on
tion`, none dtions is discourir ensemble, 1/Vij
jaserie,
babil continuel,
werden in ons
geftoord, on interrompit
Gefneden, verl. deelw. van Snijden.
note entretien. Een vertrouwelijk
Gefnedene , m. ontmande, &mine a qui Jon a
inzond.,
Een — over
entOtien on discours
retranche les parties naturelles.
een zoodanig remand, welke iii het Oosten
godsdienstige zaken, une conference sur des
Zich
met
iemand in
eunuque.
matieres
de
religion.
het opzigt over de vrouwen houdt,
een — inlaten, entree- en conversation avec
gefneden zinger, castrat.
Gefnipper, o. het aanhoudend fnipperen, acq. q. Een
aanknoopen, Tier, nosier conversation. Het —afbreken, eindigen, rom- tion de coupon en de petits morceaux,
pre, finir la conversation. \Vat was het
Gefuor, 0. het aanhoudend fnorren, bourdononderwerp van ow —? sur quel propos en
element, bruit, no.
tiez-v ous ? (AANM. Conversation duidt meest.
Gefnork , o. het aanhoudend fnorken, ronfleal een gefprek aan zonder eenig bepaald
went ; fig. gepoch, hablerie, gasconnade,
onderwerp, enkel voor tijdkorting; Entrerodomontade, f
tien een gefprek met een bepaald doel van
Gefiloten , veri.deelw. van Snuiten.
eenen ernstigen card, in welken zin ook
Gefnoven, verl. deelw. van Snuiven.
Conference wcrdt gebezigd. Nog hebben
Gesp , m. zeker, met een of nicer fpitfe ijzere,n of ftaien tongen voorzien, gereedfchap . de Franfchen het woord Colloque,
voor
tot vasthcchting van onderfcheidene dingen,
een gefprek tusfchen twee partijcn, met
het bepaalde oogmerk, om de wederZijdboucle, f Zilveren gespen, des boucles d'arfche gevoelent over eenig gefehilpunt to
tine ceingent. Een gordel wet eenen
weten; en Dialogue, m, voor etn gefprek
tore a boucle.
tusfchen twee of ineer perfonen, waarvoor
Gefpalk, o. het fpalken, action d'edisser,
wij echter liever het woord Zamenspraak
zie Spalken.
gebruiken.)
Gefpan, o. de paarden, die voor een rijtuig
zijn gefpannen of zullen gefpannen worden, Gefprenkel, o. het aanhoudend fprenkelen,
action d'arroser,
zie Sprenkelen.
Hij heeft een fchoon — van
attelage,
zes roomkleurde paarden , it a on bet atte- Gefprenkeld, (verl. dedw., van fprenkelen.)
fpanb. n. gefpikkeld, tachete , e; fpreekiv. Hij
lage de six chevaux soupe de hat.
is de geillrenkelde- vogel, it est le loop
werk van een dak, assemblioge des chevrons
blanc.
et des solives d'un toit. —, in zameaflell. zie
Gefproken,
verl. deelw. van Sprcken.
Eedgefpan, enz.
Cefpan , m. (bij druids.) medgezel , die met den Gefprorigen , verl. deelw. van Springers.
Gefproten, verl. deelw. van Spruiten.
drukker aan de pens ftaat, camarade.
Gefpanfchap , o. krcits , cerele, pays, no. , con- Gcfpuis , o. geboefte , flecht Volk, canaille,
racaille, populace ; fig. vermine ,
getree, f., canton, in.
tier, geraas, vacarme, bruit, tontamarre,
Gefpartel , o. het aanhoudend fpartelen, remuem4nt fretillement, no.

fpeelmakker, fpeelgenoot , cow- Gest, vr. gist, levure, f.
Geflaald. , b. n. eene flalen runt hebbende , ayant
la points en acier, acere, e.
Cefpeld , verl. deelw. van Spelden en Spellen.
Gespen, b. w. (ik gespte , heb gegespt), met Geftaart , b. n. (in de wapenk.) Eene fier met
eenen ftaart , zone etoile caudee., comete.
eenen gesp of met- gespen vast maken , bossefladig , b. n. weinig verandcrende , beftendig ,
cler, serrer on attacker avec des boucles.
continue',
le , constant , e, durable , stable,
,
fabricant
de
boucles.
faiseur,
Gespenmaker,
assidu,e. Een gefladige regen, unepluie conGespens , o. bijna veroud. vow: fpook, phantdEene gefladige waNite , sine distme , spectre, revenant,
le temps
leer continuelle. Het is —
Gefpeten , verl. deelw. van Spijten.
est constant. Eene geftadige markt, des prix
Gefpierd , b. n. muscle , e.
qui ne haussent ni ne baissent. Eerie geftaGefpin, o. het aanhoudend fpinnen, action de
dige vrees , ens crainte continuelle.—, bijw.
fringe, M.
filer,,
constamment , continuellement , sans cesse , asGefpogen, verl. deelw. van Spuwen.
sidument. — aan den arbeid zijn, travailler
Gefponnen , verl. deelw. van Spinnen.
sans cesse , continuellement ,sans interruption,
Gefpook, o. het aanhoudend fpoken, apparisans reldche.
tion de spectres on de revenants,f. ; fig. Veel
gefpooks over eene zaak maken , faire Lies Geftadigheid, vr. constance, assiduite , duree,
perseverance, continuation.
Flu bruit on des vacarme pour une chose. Veel
gefpooks over eene beuzeling maken, faire Geftadiglijk, zie Gefladig, bijw.
beaucoup rempe-menage pour tone bagatelle. Geltalte , yr. gcdaante, forme, f exterieur,,
no. figure. Onder eene andere —, sous ev
, b. n.
G?fpoord , (verl. deelw. van Sporen. )
(mitre forme; fig. Dc zaak heeft eene andere
fporen aanhebbende, van eenen miter, epe— gekregen, Paffaire a change de frce. —,
ronne, 0. Gelaarsd en — zijn, etre botte et
inzondcrh. de menfehelijke gedaante, en beeperonne. —, met fporen voorzien , van.
,
paaldel. met opzigt tot de lengte,
eenen hum, eperonne, e, ergots, e. Een
Gefpeel,

pagnon, camarade.

sta-
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stature. —, bonding, posture. Eene vrouw
une femme dune belle
van eene fchoone
ITij is van mijne
it est de ma
Hid is van middelbare
est de
moyenne stature.

Ceitaltenis, yr. zie Geffalte.
Geflaltewisfeling, Yr. gedaantewisfeling metamot7thoe, transformation.
Geitand, bijw. enkel gebr. in : doen , executer, efectuer,, ne (Wire. Zijn wootd doen,
tenir sa parole. Zijne belofte — doen , tenir
ce qu'on a promis, sa promesse. Ik zal dat,
wat gij in mijnen na:tm beloofd, gedaan
hcbt, —doen, (nakomen,)f e ne veils en didirai pas.

Geflarnd,

n. vol flan-en,
e,
e, d'etoiles. De geftarnde hemel, le ciel
Geftarnte, zie Gefternte.
Gefleek, 0. het aanhoudend fteken, picotement
continuel,
cement ,

piqdres continuelles, f p.

Gefteen , o. het aanhoudend flenen ,-zuchtend
soupirs continuels, m. pl. gemissement ,

Gelleente , o. (incest in het meerv. gebr.) edele
fteenen, pierreries, pierces precieuses, f pl.
Zij was met kostelij ke gefteenten verfierd,
elle etoit ornee de pierces _Erecieuses. Zekere
vorstin redde een leger d oor de opoffering
barer gefteenten, certaine princesse sauna une
armee par le sacrifice de ,,ses pierreries. —,

(ino.dcn dichterl. ff.) graftombe, monument
funebre,

Geftegen, veil. deelw. van Stijgen.
Geffel, o. zamenvoeging der deelen tot een
geheel, structure, Het — ,(zamenftel, ) van
het menfchelijke ligchaam is verwonderenswaardig , la structure du corps humain est
admirable. —, geaardheid, gefteldhcid, des
ligchaams, constitution, f. Van een fterk,
zwak
dune constitution forte, foible.
Gefteld , (veil. deelw. van fiellen). voegw.
genomen, voorouderfteld, suppose que. — het
ware zoo, suppose veil en fee ainsi.
Gesteldheid, yr. ilaat, toeftand, etat, en. disposition, constitution, f. De — der lucht,
temperature de Pair. De — der tij.den, les
circonstances. Natuurlijke —, physique.
Geffeltenis, zie Gefteldheid.
Geftemd, (veil. deelw. van ftemmen). —b. n.
d'humeur. Hij is niet wel —, it est de manvalet humeur.

Gesten, o. w. (ik gestte, heb gegest), van
vloeibare floffen , opbruifen , in beweging
zijn , fermenter, travailler. Déze wijn gest
nog, ce vin travaille, fermente encore. Dat
tot — of isten kan gebragt worden, fermentable. g
'Dat eene gestende kracht heeft,
gestend, fermentatif, ive.
Gefternd, zie Geflarnd.
Geflernte, o. de flerren in bet algemeen , les
pl.l'asterissne
etoiles,
Zijn lof rijst tot
het sa renommee s'efeve au —, (in
de flerrek.) eene verzameling van flerren
tot een fierrenbceld, constellation , f . Het'
dat wij den kleinen beer nocmen,
constellation nue nous appelons la petite nurse.

(bij Iterrewigeh.) de stand der planeten
zoo wel als der caste flerren op zckcr tijd, constellatiog,
IIij is ondcr een gelukkig — geborcn, it est ne sous une lieureuse constellation.

Gefle yen, veil. deelw. van Stijven.
veil. deelw. van Stichtcn.
Ceitieht, o. gcbouw,, edifice, in. fondation ,f.
Gestig , b. n. van vochten , die nog niet gegist
hebben , onklaar,, trouble.
Gusting, yr. gisting, fermentation.- — van ap-
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peldrank , bortillaison. — van versch bier in
vaten, (bij bierbr.) see. fchielijke beweging der levensgeesten (in de geEene
neesk.) des bloeds, enz. orgasme,
, (beweging,) under het yolk, sine emotion
dans le people. zic Gisting.
Gefloei, o. hut aanhoudend Itoeljen 7 badinage,
m. Zie Stoeijen.
Geftoelte , o. verhevene of ecrshalve ondcrfcheidene zitplaats, siege (Monsieur, basic
ele y e, siege ou bane distingue, m. Het
— in eene kerk, ter onderfcheiding van banchaises, no.
ken, amas
Geftof, o. (met de a als in rot) het aanhoudend {loan, flofwegvegen, action d'dterla
poussiere, d'epousseter.

Geftof, o. (met de o als in dof) het aanhoudend itoffen , fnoeven, fanfaronnade , gasconnade ,

Geftoffecrd, veil. deelw. van Stofferen.
GeftOken, veil. deelw. van Steken.
Geftolen , veil. deelw. van Stelen.
Geilornmel, o. het aanhoudend ftommelen, remuement, bruit coned, rn.` Zie Stommelen.
Gefloniten., veil. deelw. van Stinken.
Gefloord , (veil. deelw. van Storen.) —, b. n.
verftoord , ontevreden Pclid e, mecontent , e.

Geftoordhcid, yr. verftoordheid, fdcherie, colêre , f mecontentement, trouble, m.

Geftoot, 0. het aanhotidend ffooten, action de
pous-ser on de heurter,

cahotage, m.

Gefrorven veil. deelw. van Steryen.
Gelloven, veil. deelw. van Striven.
Gefireden veil. deelw. van- Strijden.
Geflreel, o. het aanhoudend ftreelen, flattevie caresse ,

olerie ,

Gefireept, ( y eti. deelw. van Strepen.)
b. n. met firepen, rave, e. Gefireepte ftof.
fen, des etolfes ray ees.
Eene geitreepte
fchelp, coquillage fascie. Bout
, panache, e.

Gefireken , veil. deelw. van Strijken.
Gefireng, b. n. ffraf, severe, austere, roide,
rigoureux, ease, rigide. lien regter, eon
juge austere, roide, rigoureux, rigide, severe. Geftrenge wetten, des lois severes ,rigoureuses. Zij fprak op eencn geftrengen
toon, elle parla d'un ton severe. Hij is een
varier jegens zijne kinderen, c'est un pere
severe envers ses enfants, u regard de ses
enfants. Hij is een — man, die geene font
vergeeft, c'est un homme rigoureux qui ne
_pardonne aucu;se faute. Zij is gefirenger

omtrent andcren, dan omtrent zich zelve,
elle est plus severe envers anyone- les autres
que pour elle-mime. Eene geftrenge dengd,
tine vertu severe, austere ;tine austere vertu.
Eene geftrenge firaf, 'tine punition severe,
rigoureux. Eene ge,firenge zedeleer, tine
morale severe. Eene gefirenge tucht, tine
discipline severe, rigide. Geffrenge zeden,_
des moeurs austeres. Ecn — onderzoek ,
examen rigoureux. Eencn geflrengen leefregel houden ofvolgen, observer line diete rigoureuse, un regime austere. Eene geftrenge vasten houden , !Moser austerement , rigidement ; fprcekw. Gefirenge heeren regeren
niet lang, la to-op grande se y erite n'est pas
de duree. het regt handhavend, regt-

vaardig , enkel bij wilze van beleefdheid , of
als titel : Tel Edel 6efirenge Freer, le titre
qu'on donne a des ogiciers et des employes superieurs. Moog Edel Gefirenge I-leer, titre
d'un general on d'un ministre . d'etat, monseigneur. —, van het weer, onaangenaam,

fel koud, in welken zin men evenwel liever
Streng
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Strong gebruikt , rigoureux, euse. Een geitrenge winter , un hiver rigoureux. Eenq
gefirenge koude froid rigoureux, dpre.
— 7 bijw. severement, rigidement, rigoureusement , austerement. — ftraffen , punir rigourensement. — vasten jet:liner rigidernent,
austerement.
Gefirengelijk, zie Geftreng, bijw.
Geft,engheid , yr. severite, rigueur, austerite,
rigidite. De — zijner zeden , zijner zedeleer,, la rigidite de ses moeurs , de sa morale.
Gettrikt , (verl, deelw. van Strikken.) —, b.
n. met ilrikken verfierd., orne , e, de rubans.
Geftrook , zie Geftreel.
Gefukkel , o. het aanhoudend fukkelen , retardement , lambinage, m. Zie verder Sukke4en.
Gefuis , o. het aanhoudend fuizen , bruit sourd,
bonrdonnement , thaw/in, tintement d'oreille in.
Getabbcrd , b. n. eenen tabberd aanhebbendc ,
met cenen tabberd omhangen , revetu d'une
robe, en robe.
Getakt, (verl, deelw. van Takken), b. n. van takken voorzicn , branchu , e, ramenx, euse. De
getakte horens (het getakte hoofd) van een
hest, le bois ramieux d'un cerf Een —blad, une
feraille dentelee. —, (in de bouwk, en bij modemaakft.) takswijze gewerkt , festonne , e.
Getal , o. eenc onbepaalde menigte , nombre ,m.
quantite, Onder het — der heidenfche oudheden , dans le nombre des divinites payennes.
Zij waren honderd in —, ils etoient au nombre de cent. In groot —, en grand nombre.
Iemand onzer het — zijner vrienden opnemen,
C ecevoir q. q. au nombre de ses amis. Hij is niet
van bet —, behoort niet tot het — onzer
vrienden, it n'est pas du nombre de nos amis.
Om. het — vol to maken , pour faire nombre.
, (in de rekenkunde ) , nombre, Een
effcn , oneffen —, un nombre fair, impair.
Getallen optellen , additionner des nombres.
Een hoofdgetal, un nombre cardinal. Een rangfchikkend —, un nombre ordinal on d'ordre.
Een gcbroken , une fraction, un nombre
rompu on frsctionnaire. Ondcclbaar —, nombre sourd, irrationna. Een — met eene
breuk , Een gemengd —, un nombre rnixte,
waarin eon ander vele malen
heterogene.
—, dat in een
begrepen is , tine
niet begrepen , niet net opgaat ,
(parole)
(paro le aliquante; en dat net opgaat, all)
qoute. —, (in de fpraakk,) timbre,
in. Het enkel- en meervoudige —, lc nombre
singulier et le &Ha , le singulier et le pipdel. In de Grieksche taal is ook een tweevoudig getal , dans la langue grecque it y
a aussi un nombre duel.
Getalletter,, yr. lettre numerale. I,, V, X,
getalletters in het RoL, C, D, M,
V, X, L, D;111
meinfche cijferfchnft ,
sont des lettres numerales dans le chifre remain.
Getallig , b. n. numeral , e. wat op getallen
betrekking heeft , tot cijfers behoort , telbaar,
numerique.
Getalm, o. het aanhoudend talmen, action de
lambiner,, lambinerie, lanternerie,
Getahnerk , o. cijfcrletter,, chiirre, m.
Getalwoord , zie Telwoord.
Getand, b. n. tanden hebbende 7 van mcnfchen
en dieren , ayant des dents. —, van werktuigen , dente, e, tandswijze gewerkt,
dentele , e. —, (in de wapenk.) danche , e.
endenti, e. —, met gouden en blaauwe tanden in een gevoegd , endente d'or et d'azur.
Rondom met tanden voorzien, engréle , e.
Geteem , o. het aanhoudend teemen, facon de
parlor larmoyante
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Getegen, verl. deelw. van Tijgen.
Getemperdheid , vr. moderation, f. temperament, m. temperature , f
Getier,, o. woesc geraas , het aanhoudend tieren , bruit, fracas, vacarme, tintamarre,
(oiseaux, no.
tapage,
Getjeuter,, o. gazonillement de certains petits
Getij , o. tij , het vallen en wasfen van het
water op den geregelden tijd , maree, f. Het
waarnemen , prendre maree; prendre
le temps quo la maree est favorable_pour entreeou pour sortir d'un port; fig. ((le gelegenhcid waarnemen ,) saascr l'occasion. Het
laten verloopen , laisser echapper Poccasion; fpr. w. Elk vischt op zijn — 7 (leder
neemt de gelegenheid waar „ wanneer zich
dezelve opdoet ,) chacun doit saisir Poccasion quand elle se presence. —, meerv. Getijden , (bij room. cath.) de inhoud van het
getijboek , heures, heures canoniales, f. pl.
Getijboek ,
(bij room, cath.) zeker book,
dat de kerkdienst bevat , en op gezette
den gelezen wordt, heures, f. pl. livred'eglise oa sont continues les heures canoniales,
brivic/ire, m.
Getijde , o. jaargetijde , faizoen , saloon, f. In
onze luchttheek heeft het jaar vier get;jden ,
dans notre climat , l'annle a quatre saisons.
Getijgebed , o. priori des heures, f. Het eerfle —, la prime.
Getijgerd , b. n. gevlakt pis eon tijger, tigre,
e, mouchete , e, comme un tigre.
Getjilp , o. het geluid van cone musch , cr1
d'tin moineau, guilleri, m.
Getimmer,, o. het aanhoudend timmeren , charpenterie , action de batir ott de charpenter,,
Getob, o. het aanhoudend tobben , travail assidu , M.
Getoet , o. het aanhoudend toeten , action do
sonnet- un cot-, f. son d'un cor, m.
Getogen , vorl. deelw. zie Tiegen.
Getokkel , o, het aanhoudend tokkelen , action
de toucher continuel;ement avec les doigts ,
Getommel , o. gedommel, gedruisch , bruit
confus, tumulte, tintamarre, vacarme, no.
Getongd , b. n. met eenc tong voorzien , ayant tine langue; inzond. (in de wapenfchildk.)
lampasse, e. Een rood pietongde leeuw,,
( een loeuw met eene uitilekende roode
tong ,) un lion lampasse de gueules.
Getouw,, o. (bij wevers ,) het werktuig , waarop het dock, enz. geweven wordt, metier de
tisserand, m.
Getraan 7. o. geween , pieurs , cris, no. pl. lamentations, plaintes, f. pl.
Getralied , (verl. deelw. van Tralia.) —,
e,
n. met traliewerk voorzien ,
venfter, tine fenêtre grillisse , e. Een
lee, treillissee.
Getrappel , o. het aanhoudend trappelen , trepignement , no. zie Trappelen.
.,Getreur,, o. het aanhoudend treuren , tristesse
continuelle , action de s'affliger,f.
Getrippel , o. het aanhoudend tr ippelen, trepignement, no. zie Trippelen.
Getroffen , yen'. deelw. van Treffen.
Getrokken , verl, deelw. van Trekken.
Getrommel, o. het aanhoudend trommelen ,
action de tambourine,- on de battre continua,
lement le tambour, f; fain. le tambourinage.
Getrouw,, b. n. volkomen met de waarheid
overeenftemmende fidele. God is —, Dieu
est fickle. Een — verhaal , un recit fickle.
Een — berigt , tin rapport fickle. Een —
tafeverflag , tone relation fickle. Een
vertaler,,
reel , un tableau fickle. Eon
ton traducteur fickle. Len — geheugen , tone
me-
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memoire fidele. aan eenige bepaalde verbindtenis ftandvastig beantwoordende , fickle.
Een — minnaar, vriend , un amant, ami,
blijven , titre fidele a
fidele. Der deugd
la vertu. —, met ijver dienende, fidele. Een
knecht , un domestique fidele. Een — onderdaan , un svjet Aan ove lieve getrouwen (een mid woord , alleenlijk gebruikelijk in opene brieven der koningen van
bijw.
Frankrijk) , a nos ames et fiaux,
fidelement, loyalement. Hij heft mij — gediend , it m'a servi loyalement. —
len , agir loyalement,
Getrouwelijk , zie Getzonw,, bijw.
feaute , loyautl.
Getrouwheid , yr.
Getrouwigheid, zie Getrouwheid.
Getuigd , veil. deelw. van Tuigen en Getuigen.
Getuige , in. en yr. iemand , die een verflag
doet vac hetgene hi) gehoord (zie Oorgetuige) of gezien (zie Ooggetuige) heeft,
(t in regten), temoin, f. (AANM. Temoin, offchoon van het mannelijk geflacht , wordt
ook van vrouwen gebruikt.) Een geloofwaardig
tin temoin digne de foi. Een
en faux alum. Voor — dievalfche
nen , zijn , servir de temoin, porter temoignage, etre amain. Getuigen breng.en ,
produire ; fournir des temoins. De getuigen
verwerpen , recuser,, reprocher les temoins.
*De getuigen tegen elkander verhooren , convan geniifronter les temoins. Het hooren
Zich op eenen
gen , enquete par temoins,
s'en
rapporter
a
un
temoin.
berocpen ,
Er waren geene getuigen bij , la chose s'est
passie sans temoins ; fig.= die iets bijwoont :
Ik roep den hemel tot —, je prends le ciel
pour temoin. Ik neem u alien tot getuigen,
vous prends tons a temoins. Dat is niet
door mijne fchuld gefchied , en ik roep alien tot getuigen , die daarbij tegenwoordig
zijn geweest , cela n'est point arrive par ma
fattte , et fen affecte toes ceux grri etoient
presents a faction. De goden , den hemel
tot — roepen , attester le ciel, les dieux.
God is mijn —, Dicu m'en est temoin. —,
(in den bijbelft.) martelaar,, bloedgetuige
martyr, m.
Getuigen, b. w. (ik getuigde , heb getuigd) ,
de toedragt van iets verhalen , inzond. in
regten , rendre temoignage de q. ch., deposer, declarer. Hij heeft het getuigd, it Pa
declare. o. w. verklaren , betuigen , temoigner, declarer, attester. Hij heeft getuigd,
dat hij het gezien heeft , it a declare de Pavoir
vu. Tegen iemand temoigner on deposer
centre q. q. Men moet nooit tegen de waarheid
—, it ne faut jamais porter, rendre, temoignage contre la verite ; Deze gewoonte getuigt van de barbaarschheid dier tijden, cette
coutume est temoin de la barbarie de ces temps.
Getuigenis, yr. en o. verflag van eenen of
eene getuige , temoignage, m. declaration,
deposition, Een — afleggen , rendre,
porter temoignage, deposer. Volgens het —
van alle toen levende fchrijvers was dat gevecht zeer bloedig , cette bataille fat fort
sanglante selon le temoignage de tons les histortens de ce temps-la. Een fchriftelijk —,
un temoignage par icrit. getuigfchrift
wegens het gedrag van bedienden , enz. , temoignage, certificat, m. attestation, f. Hij
heeft goede getuigenisfen , it a de bonnes
attestations.
Cetuigenisgevend , b. n. testimonial, e.
Getuigfchrift , o. zie Getuigenis in de laatfle
beteekenis.
(de culbuter,, culbute, f.
Getuimel , o. het aanhoudend tuimelen , action
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35zGetuit , o. in de ooren , zie Geruisch.
Getulband , b. n. eenen tulband dra(ggeonildieet,,pomr:
taut un turban.
Geul , yr. naauwe invaart in eene haven, (zeew.)
Geur, m. aangename réuk , bonne odeur,, odour
suave, f. parfum. Eenen — verfpreiden ,
repandre, exhaler une bohne odeur,
agreable senteur. —, van fpijzen fumee,
fumet, m, zie ook Geurtje.
Geurig, b, n. odortferant , e, d'une brleur
agreable, suave, savoureux, se. Geurige
kruiden , des herbes odoriferantes.
Geurigheid, yr. odour agreable,
Gcurtje , 0. (verkl, w. van Geur ;) inzond.
Reukje , weinig flank, zie Reukje.
Geus , m. (in de „Nederl, gefch.) corn que
prirent les Protestants des Pays-Bas dans
la guerre pour secouer le joug de l'bspagne,
et que les catholiques donnent aux protestauts
pour les injurer; gueux, mendiant.
Gem , yr. Zekere fcheepsvlag , pavilion de beaupre , m.
Gevaar,, o. waarfchijnlijkheid van naderend onheil , danger, peril, risque. (AANm. De
Franfchen onderfcheiden de woorden op zoodanige wijze , dat zij Danger gebruilicn voor
eene gefteldheid van zaken , die met eenige
ramp bedreigt ; Peril voor den oogenblikkclijken toeftand , waarin men zich bij cello
zoodanige gefleldheid van zaken bevindt ;
Risque your eene gefleldheid van zaken,
waarin men reden heeft een kwaad te vreezen (of ook iets goeds te hopen ; doch clan
beet bet bij ons geen gevaar). Een generaal {telt zich' aan het gevaar van eenen flag
bloot , om zich nit. eenen flechten toeftand
te redden ; en hij loopt denzelven te
zullen verliezen , zoo zijne foldaten hem
verlaten , un general court le risque .d'une
bataille pour se tiler d'un mauvais pas ; et
it est en danger de la perdre si ses soidats
Pabandonnent dans le peril.) Zich aan
bloot ftellen , s'exposer au danger, se mettre
en danger. Er is geeh - bij , it n'y a pls,
point, de danger. Er is —, Er is — bij ,
it y a du peril. Gij loopt geen vous ne
courez point de risque , point de peril , point
de hasard; it n'y a aucun peril, anew; risque a courir. Groot — loopen , courir
grand hasard. — loopen , ris. quer. Hij flelt
zijn leven in -, it court risque de sa vie.
Zijn leven is in —, sa vie periclite. Ik
zal n met — van mijn leven dienen , je
vous servirai au peril de ma vie.
Gevaar,, 0. (in Gelderl. en Droning,), het
aanhoudend varen , d. (bij de Holland.)
rijden met een rijtuig , als : Hier is veel —,,
it passe beancoup de voitures ici.
rijtuig , voiture,
1k ben met — in de , Clad
gekomen , se sues venu en ville en voiture.
Gevaarlijk; b, n. dangereux , euse perilleux,
euse. Eene gevaarlijke ondernemmg une entreprise dangereuse, perilleuse. Eene gevaarlijke ziekte , une maladie dangereuse, perillouse, Een
mensch , tin homme dangereux,
une malebete. Eene gevaarlijke plaats , (om te
vallen) casse-cou , m.
bijw. dangereusement, perilleusement.
gewond , Hesse
dangereusement.
(ger, m.
Gevaarlijkheid , yr. qualite dangereuse, danGevaarte , o. zwaar en groot geftel , ce qui est
d'une masse considerable, colosse, m.
Gevader,, m. die, in plaats van den vader, een
kind ten doop houdt , of ten doop flaat,
compere, parrain.
Gevaderfchap , o. comperage, m.
Geval , o. toevalligheid, hasard, destin, m.
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fatalite , f Sommigen hebben den oorfprong

der wercld aan ecn blind — tocgefchreven,
quelques uns out attribud l'origine du monde
, par lidsard.
el un pier hasard.
gebeurtenis , aventure , f. accident , m.
( AANM. Aventure is ter een gelukkig, accident een ongelukkig geval; evenwel zegt
men : un heureux accident.) —, voorkoEen onvoorniende omflandigheid , cas,
Zion , vreemd, buitengewoon un cas imprevu, stranger, extraordinaire, bien extraordinaire. De gevallen , bij de wet voorzien , les cas, prevus par la loi. Stel bet
posez le cas.. Stel het dat bet zoo
ware , posez le cas que cela soit. Bij een gebeurlijk —, le cas avenant, si le cas p echet.
In , voegw. au cas , en cas. In — het gebeure, au (en) cats que cela arrive. In —
van overlijden, en cos de wort. In — van
oneenigheid , en cas de rupture. In alien
gevalle, en tout cos, el tout evenement,
(bij toeval,)
quoiqu'il arrive. Bij
fortuitement; zie Gevallig, bijw.

Ge y allen, o. w. (ik geviel, heb gevallen),
bevallen , behagen , Hij gevalt haar
niet , it ne lui plait pas. Zich iets iaten—,
(zich met iets to vreden ftellen,) se contenter de q. ch.

Gevallen ,

genoegen, behagen ,

,

satisfaction, f — in icts hebben , prendre
, se plaire h. Hij vindt in niets —,
it ne se plait a den; lien ne lui plait.

Gevallig, b. n. dat bij geval gebeurt, tocvallig 5 accidental, le, casuel, le , fortuit, e.
Eene gevallige ontmoeting, one rencontre for, bijw. casuellement , fortuitement,
tuite.
accidentellement. Iemand tegenkOmen of
ontmoeten, rencontrer q. q. fortuitement ou
par hasard.

Gevangene, in. en vr. prisonnier, ere, captif, ave.
detenu,e. (AANM. Captif wordt voornamelijk
gebruikt van krijgsgcvangcnen bij de ouden,
en van christenflaven in de Turkfche gevangenisfen.) Eenen -- op zijis woord van
eel loslaten , renvoyer un prisonnier sur sa
parole d'honneur. De bezetting is krijgsgevangen , la garnison est prisonniere. Een
itaatsgevangene, tin prisonnier d'etat.
Gevangenbewaarder, m. cipicr, geolier.
Geyangenbewaarfter,, yr. geoliere.
Gevangenhok , o. iir eene diepe , donkere gevangenis , cul de basse-fos,e , m.
Gevangenhouding, yr. ddtention.
Gevangenhuis , o. zie Gevangenis.
geole.
cachot,
Gevangenis, yr. prison
zetten , inettre au cachet , en prison.
In de
Gevangenneming, vr. cmprisonnement, on. capture, prise de corps ,

Gevangenfchap, vr. etat de prisonnier, w. Hij is
in zijne — overieden, il- est mort en prison.
Gevangenzetting, zie Gevangenneming.
Gevangrol, yr. ecrou, m.
Gevankelijk , b. n. prisonnier, ere.
Gevecht , o. het vechten , itrijd van gewapenf engagede magten , combat, m.
Eon
ment , ni. occasion, rencontre, action
zees heet —, hardnekkig on combat bien
chaud, one occasion Lien chaude. Het —
vermijde n , eviter le combat. Het — aanbieden , oPir le combat. Hij is in een — gebleven , it a ate toe dans on combat.
Gevederd, b. n. vederen hebbende , ayant des
plumes, emplume , e. (Cation, f.

Ge y eins , o. het aanhoudend Veinzen, dissimuGeveinsd , (veil. deelw. van veinzen.) —, b.
n. veinzend, valsch, dissimule, e. Een —
gehuiniensch ., vii homme dissimuld.
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cheld, velsch , • feint, 8. Eene geveinsde
vriendfchap , one amitid feints. bijw.
gvec dissimulation, avec frinte.

Geveinsdelijk , zie eveinsd
G
, bijw.
Geveinsdhesd, yr. 'dissimulation, feinte,
assimulation, simulation, f.

Gevel , m. de voormuur van eon gebouw,, facade, f. frontispice, in. De — van een paleis, la facade d'un —, de bovenite
top van den voormuur, pignon, le haut tin
frontispice; fig. (bij Hooft en anderen der
ouden ,) titel van een bock , frontispice; in
den gemeenz. fpreektr. Hij heeft eenen goeden —, (eenen grooten neus,) it ct on bon
nez au visage, au milieu. do visage.
Gcveldak, o. fronton, in.
Gevellijst , yr. architrave.
Geveltop, m. pignon.
Gevelvormig, b. n. pignond , e.
Geven , b. w. (ik gaf, heb gegeven), ter hand
overreikcn , toeresken , donner. Ik
goof- het u voor veertien dagen , je vous le
donne pour quinze fours. Geef nsij die fieutels, donnez-moi, passez-moi ces clefs. Geef
mij to drinken , donnez-moi a boire. Geef
water om wasfchen, donnez de P eau is laver.
Iemand de hand —, donner la main a q. q.
Geef mijnheer eenen donnez, presentez one 'chaise a monsieur. 1k heb het hem
in de handen gegeven, j e le lni ai donne en nail;
propre.T er bewaring—,donner en garde, mettre
en depot. Iemand zijne dochter
donne,- sa
fille a q. q. _Een paard geven om te proberen 5 donner on cheval ci Pessai, hPepreuve.
donner a credit. Iemanii was
Op crediet
om de ooren
dormer on soufflet a q. q.
donner,,des eperons
Een paard de fporen
a un cheval,piquer des deux. Een bock in het
licht don ter un !ly re au public, le publier. 1k heb\liem het geld reeds gegeven,
je liii ai déjà donne Pargent; van daar:
betalen, als : Hoe -creel moot ik er u voor
—? combien voulez-vous que je vous en donne? Hoe veal loon geeft gij aan ow yolk?
combien de gages donnez-vous a vos Bens?

van hier : belang fiellen , wa ,arde hechten ,
als : 1k zou er moor om geven, indien ik niet
wilt, dat hij , bet niet meende, je m'en soucierois davantage, si je ve savois pas qu'il
sic fait que plaisanter. Hij geeft niets om
lien torn, it ne fait point de cas de ce fardin.

Hij geeft niets om vader of moeder,
ne respecte ni pore ni mere. Hij geeft niet

om de vermaningen, welke men hem doet ,
ne se soucie pas_des exhortations qu'on lui donne.
— 7 uitbrengen, als : Zijne ftem donner
sa voix ; (wel to onderfcheiden van: Iemand
zijne item —, donner so voix a q. q., en faveur de q. q.)
verlaten , als : Den geest
zie Geeste fchenken, donner. Hij
goofs al zijn vermogen aan de armen, it donne tout son bien aux pauvres. Hij heeft haar
eenen ring gegeven, it lui a donne one bague.

De koning heeft hens een jaargeld gegeven,
le roi lui a donne onepension. Aalmoezen
donner PaumOne. Een bal, eenen maaldonner ion bal,
tijd , een feest
estin,
one fete. Aan de hand —, Cingeven,)
f
suggerer; fpr. w. Vie fpoedig geeft, geeft
dubbel, qui donne tot, donne deux fois ; (in
den gemeenz. fpreektr.), Hij zoo het hemd
van het lijf donneroit jusqu'h sa chemise; fpr. w. Het goofs niet, en het nee=
niet, cola ne fait ni bien ni mal ; c'est de
Pargent mis en mitaine. Men moot weten to
— en te nemen, (zeemanfchap weten to gebruiken ,) it font sayoir se reMcher un pen
de
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de ses pritentions, de ses interllts. Men moet
een gegeven Raard niet in den bek zien, a
cheval donne on ne regarde pas dans la bouche; fig. Geloof ajouter fol. Acht —,
prendre garde, faire attention, zie Acht,
Rekenfchap
, rendre compte. Vuur —,
faire feu. Eenen wenk
faire signe.
Eenen zucht
pousser on soupir. Te kennen
faire savoir, mander. In bedenking
laisser a jois;er. Aan zijuenboezem lucht
soulager son coeur. Te verflaan —, donPer a entendre. Te raden
donner a deviner. Zich de moeite
, se donner la peine.
Iets prijs
laisser one chose a l'abandon,
la laisser en prise. Jets verloren desesperer de- q. ch. De hand op iets — 5 donner
la main pour assurance. Eenen reuk van zich
—, rendre, exhaler, jeter, repandre une
odeur. Zijn woord—, donner sa parole. Raad
- donner du conseil. Jets gewonnen —, se confes.ser vaincu,e. Aanleiding
donner occasion.
toeflaan ., accorder, donner. Verlof —,
donner permission.
donner ou accorder un delai a q. Hij kan n niet betalen , indien gij hem geenen tijd geeft ,
ne sauroit vous payer, sz vous ne lui donnez
du temps-. De konmg heeft dezen misdadiger
genade gegeven, le roi a donne grtice a ce
criminel. Ik geef u eene vrij‘e keus, j e vous
donne la liberte du choix. IZen Wilde hem
zijn ontflag niet —, on ne voulut pas lui
donner son cone. Gave Godl plut h Dieu!
verleenen , conferer, donner. Iemand
een ambt
donner on emploi a q. q. , conirer
un-ema
ploi a q. q. Gehoor donner
f
audience, zie Gehoor. —, laten voor eenen
zekeren prijs, laisser. Ik kan het u voor
Bien prijs niet
je ne saurois vous le laisser 4 ce prix. Goedkooper kan ik het n niet
je ne saurois le laisser a moins. Ik geef
het u voor den prijs, dien het mij kost , je
vous le laisse au prix coiztant. verfchaffen , procurer, donner. Het ware to wenfchen , dat er iets gebeurde , hetwelk aan
gansch Europa eenen goeden vrede gaf,
seroit a souhaiter, qu'il arrivdt quelque chose
qui procurdt une bonne paix a toute l'Europe. Getraliede venfters — weinig Licht, des
grillies donnent pen de lumiere,dei our.
fenétres
veroorzaken, causer, donner. Dat zal hem,
veel verdriet cola lui causera beaucoup
de chagrin. Ik vraag u wel verfehooning,
dat ik u de moeite gegeven heb , bier te komen , je vous demande . pardon 9 quo je vous ai
donne la peine de venir ici. opleveren ,
voortbrengen, produire, donner. Die boom
geeft zeer goed ooft, cot arbre produit,
donne de tres-bon fruit. Ik was zoo verkouden , dat ik geen geluid kon
etois tellement enrhume quo le ne pouvois proferer une
,reule parole. —, in : Zich
als : Ik wil mij
wel (fist Illy op mijn ftuk ftaan,) je
veux bien ceder en cola. Zich gevangen —,
se rendre prisonnier. —, (in het kaartfp.
donner, Wie moot —? a qui est-ce a
donner? a qui est-ce4 faire? Ik heb zoo even
gegeven, nu is het owe beurt , je viens de
faire, c'est a vous h donner. Op nieuw —,
redonner les cartes, refaire. Gij Debt valsch
gegeven, gij moet op nieuw (nog eons)—,
vous avez mal donne, it faut refaire. Te
geef, bijw. 4 vil prix, pour den. Zie
ook Geven in zamenflelling met onderfcheidene voorzetfels , Aangeven Argeven 5 Begeven , enz. enz.
Cever,
donneur. De — van alles goods,
fqitif qui nous donne tau; co qui est bon;
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zie Begiftiger.
(eertijds in
fpr. k.)
derde naamval , datif.
Gevest, o. handvatfel van eenen degen , poignee 5 garde (d'epee), f. Hij had.een goudesa
— aan zijnen degen, ii avoit a son epee une
poignie d'or.
Gevlamd, Cverl. deelw. van Viammen.y —,
b. n. met vlammen , onde , e. — hout , du
Lois onde.
Gevieeschd, b. n. met vleesch bekleed , incame., e; (bij dicht.) Mijn gevleeschde God,
mon Dieu incarne ; (in den gemeenz. flij9
Een gevleeschde duivel, un diable incarne.
Gevlei, o. het aanhoudend vleijefi, flatterie,
cajolerie, f.
Gevlekt, (verl, deelw. van Vlekken.) —, b.
n. met vlekken geflipt, gefpikkeld, tachete,
e mooched e, taveld , e, tiquete, e. Een
zwart en wit geviekte hood, un chien tachete de noir et de blanc. Eene gevlekte
Hang, un serpent taveld. Een geviekte luipaard , on leopard tavele. Een gevlekte (ge,
fpikkelde) angelier, on oeillet tiquete.
Gevlerkt , b. n. vlerken hebbende , wile, e.
Gevletigelci, Oren'. deelw. van Vleugelen,)
— 5 b. n. vleugelen hebbende ,
, e. Eene
gevleugelde Clang un serpent aild. Een —
dier , on Gevleugelde of gevlerkte hoed van Mercurius, pdtase wile de
Mercure, m.
Gevlieg, o. het aanhoudend vliegen , action
de voler continuellement fa et la , f.
Gevlochten, veil. deelw. van Viechten.
Gevioden, veil. deelw. van Vlieden.
Gevloek, 0. het aanhoudend vloeken, furements continuels , m. imprecations conti-

nuelles , f.

Gevlogen, yen'. deelw. van Vliegen.
Gevloten , veil. deelw. van Vlieden.
Gevochten veil. deelw. van Vechten.
Gevoeg, o. natuurlijke buikontlasting, Belle,
necesszte , f Zijn — doen, aller a la sale, se decharger,, faire ses nicessitês.
Gevoegelijk , b. n. betamend, decent, e, bienseant, e, convenable, propre.
gezind
um zich naar anderen te voegen, infchikkebijw. convenablelijk complaisant 2 e.
ment, avec bienseance.
Gevoegelijkheid, yr. bebamelijkheid,
ance, convenance, decence.
infchikkelijkheid , complaisance.
Gevoel o. het aanhoudend voelen, toucher,
m. Die blinde onderfcheidt de kleuren door
het cot aveugle distingue les couleurs au
toucher. —, het door alle ligchaamsdeelen
verfpreide vermogen, °in to gevoelen, d. i.
door aanraking gewaar to worden, een der
vijf zoo genoemde zintuigen, tact , m. Die'
blifide heeft een zeer fijn cot aveugle a
le tact bien fin, exquis. — 2 eene door dit
zintuig veroorzaakte aandoening, sensation,
f. Het is moeijelijk te verklaren , op welke
wijze het — plaats heeft, it est difficile
d'expliquer, comment la sensation se fait.
Een aangenaam, een finartelijk one sensation agreable, doulonreuse. —, het gewaarworden door middel van dit zintuig,
sentiment, m. Hij heeft geen — in dien
arm , it n'a point de sentiment a ce bras;
fig. . zielsaandoening , door middel der zintuigen verwekt , sentiment, m. Met welk
een fmartelijk — zag ik haar vertrekken,
avec quel sentiment datiloureux la vii je
partir. Een levendig, een aangenaam —,
un sentiment vif, agreable. ook elke
andere zielsaandoening, sentiment , m. —
finart, ressentiment, m. — van erkentelijkheld,
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heid, van eer, van liefde, van teederheid,
van afkeer, van haat , van medelijden , van
achting, van eerbied, van berouw, sentiment de reconnoissance, d'honneur, d'amour,
de tendresse, d'aversion, de haine, de pitie ,
d'estime, de respect, de repentir. —, het
gevoelen der ziel, sentiment , in. Fijn,
kiesch van — zijn, avoir le sentiment exquis , delicat. —, de teederheid van een
Hij
sensibilite ,
aandoenlijk
ii est d'une grande
heeft veel
Een inwendig en levendig — van zijn
•
eigen geweten, une aperception de soi-meme.
Gevdeld , ved. deelw. van Voelen en Gevoelen.
Gevoelen, o. (zonder meerv.) het door voclen
gewaar worden, sentiment , m. Het — van
eene buitengewone warmte achter mij deed
mij ontwaken, le sentiment d'une chaleur
extraordinaire derriere moi, me reveilla.
(met meerv.) oordeel, meening, sentiment,
tn. opinion, f avis, m. (AANM. Sentiment
is bet gevolg van overtuiging; het is wel op
zich zelf geene zekerheid, (loch worth door
dengenen, die het heeft , daarvoor gehouden ; opinion ontflaat alleen nit het erkennen
eener waarfchijnlijkheid , dock kan deze erkentenis eene zoodanige hebbelijkheid in den
geest verkrijgen,dat zij zich door geene overreding laat ontwortelen ; Elvis is een befluit
van het verfiand omtrent hetgene voor dienfiig en gevoegelijk of uitvoerlijk te houden
is. Het kan verkeerd zijn , maar die hetzelye ter goeder trouw te kennen geeft , houdt
zich van deszelfs gepastheid verzekerd.) Hij
fpreekt tegen zijn park contre son
pro re sentiment. Hij itaafde zijn — met
onderfcheidene voorbeelden, it appuya son
opinion de plusieurs exemples. Hetgene gij
daar zegt, doet mij van — veranderen, ce
que vous dites , me fait changer d'avis;
tam. Hij volgt altijd het — van een' anderen, (is een jabroer ,) it ne fait qu'opiner
du bonnet. — , dunk , als : Hij heeft een
root — van zijfie--verdienfte, it est bien
denkbeeld, idee,
snfatue de son merite.
Wat is uw —? quelle est votre idee ?
parire, m.
—derkoplinhasgefc,
Gevoelen, b. w. (ik gevoelde , heb gevoeld),
door het gevoeL gewaar worden , sentir,
ressentir. Koude sentir du froid. —,
eene gemoedsaandoening hebben, sentir. Hij
gevoelt het verlies nog niet, hetwelk hij geleden heeft, it ne sentpas encore la perte,
qu'il a faite. Ik gevoel nog eene groote
fmart aan den arm, je ressens encore nue
grande douleur au bras. Zich (bewustheid hebben van den toefland, waarin men
zich bevindt ,) se sentir. Ik gevoel mij wel,
ik ben zoo ziek niet, als men meent, je me
sens bien , je ne suis _pas si malade ,qu'on croit.
Gevoelig, b. n. gevoel verwekkende, in den
ligchamelijken en zedelijken zin, sensible.
De koude is dit jaar zeer — geweest, le
froid a ite trhs-sensible cette Het is
zeer — voor een eerlijk man, zich in verdenking te zien, it est tres-sensible poser un
homme de bien de se voir suspect. —, vatbaar voor gevoel, in den ligchamelijken en
in den zedelijken zin , sensible. De zenuwachtige declen zijn de gevoeligfie, les parties nerveuses sont les plus sensibles. Hij is
zeer — op dit fink, c'est son endroit sensible, c'est sa partie sensible. —, bep. geraakt , verftoord, offense , e. Hij is zeer —
over hetgene gij hem gezegd hebt, it est fort.
bijw.
offense de ce que votes lui avez dit.
sensiblement.
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Gevoeligheid, yr. ligchamelijke of zedelilke
aandoenlij kheid , sensibilitd ,
Onmatige
—, (in de geneesk.) hyperesthesie.
, verfloordheid, mecontentement ,ressentiment,m.
Gevoeliglijk, zie Gevoelig, bijw.
Gevoelloos, b. n. van ligchamelijk of zedelijk
gevoel ontbloot , insensible, indolent, e
impassible.* —, bijw. ongevoelig, insenssblement, indolemnsent. Hij gedraagt er zich
zoo — bij, dat , it s'y porte si indolemment
que. Zie Ongevoelig.
Gevoelloosheid, yr. mangel van ligchamelijk of
zedelijk gevoel, ongevoeligheid, impassibilite ,* insensibilite, indolence, apathie.
Gevogelte , o. allerlei vogelen, volaille, f.
toutes sortes d'oiseaux , f. pl.
Gevolg o. de gezamenlijke volgelingen van
eenen voornamen perfoon ;suite , cortege ,m.
De edellieden van 's prinfen les gentilshommes de la suite du prince. Een talrijk —,
un cortege nombreux. eene gebeurtenis,
die uit eene voorafgaande volgt, door dezelve words te weeg gebragt, suite , consequence, f. Die zaak heeft reeds onaangename gevolgen gehad, cette affaire a dela en
de fdcheuses suites. Gelukkige gevolgen,
d'heureuses suites. Die twist kan noodlottige
gevolgen hebben, cette querelle pent avoir de funestes suites. Hetis niet waarfchijnlijk , dat het
eenig hebbe , it n'y a pas apparence quo
cela nit aucune suite. Een voorbeeld van
gevaarlijke gevolgen , un exemple de dang.ereuses consequences. De gevolgen daarvan
te duchten, les suites en sent a craindre.
ook bep. voor : Kwade gevolgen, als : Die
zaak kan gevolgen hebben; cette affaire peut
avoir des suites, pent tirer a consequence,
it en pent arriver quelque chose de facheux;
fig. apanage, in. In gevolge, Ten gevolge
van, (als voorz.) en consequence de. In
gevolge uwe bevelen, en consequence de
vos ordres. Ten gevolge van dien, consequemment. Men heeft ontdekt, dat hij
verftandhouding met den vijand hield; men
heeft hem gevat, zijn proces opgemaakt,
en ten gevolge van dien is hij . veroordeeld, on a decouvert qu'il avoet intelligence avec les ennemis; on l'a arrete, on
lui a fait son proces, et consequemment it a
etc condamnd. —, (in de redek.)befluit,uit
een of meer voorflellen getrokken, consequence,f. Een trekken , ontkennen ,, bewijzen, tirer, nier, prouver une consequence.
inzonderh. het tweede lid eener tweeledige fluitrede , (enthymeme), waarvan bet
eerfle het voorflel beet, (antecedent), conseque its, no. Het — is ongerijmd, due kan
s
bet voorftel
niet waar zijn, le consequent est
absurde, ainsi Pantecident ne peut étrevrai.
Bij —, par consequent, done, ainsi. Gij
hebt het beloofd, bij moet gij het doen,
vous l'avez promis , par consequent vous y
ites oblige.
Gevolgelijk, voegw. ten gevolge van dien,
consequemmeni. bij gevolg, par consequent.
Gevolstrekking, vr. befluit, consequence. De
— is Q uist, la consequence est juste. Valfche
—, inconsequence.
Gevolinagtigcle, in. (in het ilaatsw.), agent
du gotivernement , plenipotentiaire, dele'gite.
—, (in het burgerlijke, zaakgelastigde,)
chargé de pouvoir,, charge d'affaires, agent.
deelw. van Vinden.
Gevonden,
Gevraag, o. het vragen naar iets , question,
inzond. bet vragen naar
demande, f.
naar die wakoopwaren, als : Er is geen
ren,
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ten , ces marchandises ne sont pas de bonne
defaite, elles sent de mauvaise defaite. Er
is veel — naar die waren, ces marchandises
sont de bonne defaite.
Gevrij, 0. het vrijen, action de faire Pamour, f.
Gevreven, verl. deelw. van Vrijven.
Gevroren, Gevrozen , verl. deelw. van Vriezen.
Gewaad, o, deftig kleed, vdtement, ajustewent , m. habits, in. pl.
Gewaagd, verl. deelw. van Wagen en Gewagen. —, b. n. hagchelijk , hasardeux, ease.
Dat is eene gewaagde onderneming, c'est une
entreprise hasardeuse , hasardee ,c'est an coup
hasardeux. Dat is een zeer
fluk, cela est
bien hasardeux.
gevaarlijk, risquable.
Gewaagdheid, yr. kagchelijkheid, hasard, peril, danger, m.
Gewaand, verl. deelw. van Wanen. —, b. n.
voorgewend, valsch, faux , sse, pretenda,
e. De gewaande zoon des konings, le pretendu fils du roi.
Gewaar, bijw. enkel gebruikelijk met Warden, als : warden , (ontdekken , kennis van iets bekomen ,) apercevoir q. ch.,
s'apercevoir de q. ch., decouvrir. Wij werden hem van verre —, nous Paper-climes de
loin. Zij weed hare dwaling —, elle apercut
son erreur. Indien men het — wordt, si
Pon le decouvre.
Gewaarwordelijk, b. voor zelfgewaarwording vatbaar, susceptible d'aperception. —,
bij fommigen , fentimenteel, sentimental, e.
Gewaarwording, yr. het gewaar worden van
iets, zielsaandoening door middel der zintuigen, sensation; (in de zielk.) perception, f.
sentiment produit dans fame par Pimpression
de quelque objet ,
Eene duidelijke , verwarde , onvolkomene
une perception distincte , confuse, imparfaite.
Gewag, o. melding, mention, f. — van iets
maken , faire mention de q. ch. Men heeft
geen — van hem gemaakt, on n'a pas fait
mention de lui,
Gewagen , o. w. (ik gewaagde , heb gewaagd),
gewag maken , faire mention. Van eene zaak
- faire mention d'une chose.
Gewan, bijIia veroud. yeti. tijd van Gewinnen
in de 2. beteek.
Gewangd, b. n. wangen (inzond. dikke) hebbende , ayant les Jones larger, ayant de grosses Jones.
Gewapenderhand, bijw. les armes a la main,
a main armee.
Gewas, o. de oogst, al wat er in het jaar op
den akker gewasfen is, als : Er zal dit jaar
een overvloeclig — zijn, it y aura tine abondante recolte cette annee.
eene plant of een
Een
kruid, planters, herbe, f. 'vegetal,
vreemd —, une plante exotique.
nitwas aan
een ligchaam , excressence , excroissance,
Hij heeft een
aan den halo gekregen , ii
loss est venu une excroissance au con.
Gewaterd, vent. deelw. van Wateren. —, b.
0. watersgewijze, ondd, e, gaufre, e, tabise , e, moire, e. — lint , ruban tabisd , moire.
- ass kamelot, catnelote, e. —, (van diamanten,) als : Een fchoon gewaterde dia.mant, un diamant &tine belle eau.
Geweef, 0. het aanhoudend weven,.action de
tisser, tissure,
Geween, o. het aanhoudend weenen, pleurs
continue's, m. pl. lamentations, f. pl. cris,
no. pl.
Geweer, o. allerlei wapentuig, arme, f. armos , f.
(bij krijgsl.) In het —, sous les
gripes, aux armes,
inzond. fnaphaan ,
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fusit, m. Een — affchieten, ti ger un coup
de fusil; (bij krijgsl.) Op fchouder 't
portez vos armes.
Geweerfabrijk, yr. fabrique aux armes.
Geweermaker,
zwaardveger, artnurier.
Geweerrak, o. aan eenen muur, reitelier d'armes,
Geweest, verl. deelw. van Wezen en Zijn.
Gewei, zie Geweide.
Geweide , o. jagers ,) ingewand van wilde
dieren, ook van vogels, les entrailles des
animaux sauvages et des oiseaux, f. tripes,
f: Pl.

Geweken , verl. deelw. van Wijken.
Geweld, verl. deelw. van Wellen.
Geweld, o. kracht van magt, force, f. — met
- verdrijven of to keer gaan, repousser la
force par la force. Een laud onder zijn
brengen , reduire tin pays sous sa puissance.
- gebruiken, user de force, de violence, employer la force. Iemand aandoen, user de
violence envers q. q., violenter, Een meisje aandoen, (haar verkrachten ,) prendre cone fille de force, violer use fille. Voor
het — wijken, ceder a la force. Iets met —
verkrijgen , obtenir une chose par force. Met
openbaar force ouverte. Met alle
kracht en —, a toute force. Eene deur met
- openen , forcer une porte, rompre tine
porte avec violence. Iets met — doorzetten,
emporter dune chose d'autorite , l'emporter de
om, enz.,
haute-lutte. Hij deed alle
it fit tout co qui etoit dans son pouvoir
pour, etc.; fpr. w. List gaat boven
mieux vaut engin que force; fig. Zich
aandoen, (zich zelven tot iets dwingen,)
se faire violence, se forcer. —, (in den gemeenz. fpr. tr.) groot geraas, grand
bruit, tapage, vacarme, m. Maak zoo veelniet daar, ne frites pas Cant de tapage la-bas.
Een — van den duivel of van de andere wereld maken, faire un sabbat de diable, ou
un tintamarre horrible. Het — der baren,
la fureur des ondes. Het — van het water,
la force ou la violence de Peau. eene
zeer groote mate van iets, quantite prodigieuse , f. Wat heeft die koe een — van
vet afgelegd, quelle prodigieuse quantite de
graisse cette vache a donnee. Dat is met—,
c'est beaucoup.
Geweldbrief, zie Brandbrief.
, bijw. viaGewelddadig, b. n. violent, e.
lemment, avec violence.
Gewelddadigheid, vr. violence, voie de fait.
Gewelddadiglijk, zie Gewelddadig, bijw.
Geweldelijk , bijw. met geweld, par force,
avec violence.
dwingeland , tiran, usurpaGeweldenaar,
tear.
Geweldenarij , yr. tirannie, usurpation.
Geweldig, b. n. van groote kracht of magt,
puissant, e, fort, e, violent, e. Een geweldige , florm, une tempete violente. Eene
van
geweldige drift , tine passion vehemente.
groote hoeveelheid, als: Eene geweldige
menigte gelds, tine prodigieuse quantit4d'argent. —, gewelddadig, als : Een' geweldigen dood fterven, mourir d'une mort violente, , bijw. puissamrnent 7 violemment, considerablernent, grandement. Het waait of
De wind waait —, le vent souffleviolemment.
vous vous trompez granGij bedriegt u
dement, Hii vond zich beleedigd., it se
trouva considerablement offense. — fchreeuwen , crier de toute sa force.
Geweldige Geweldiger, m. kapitein-geweldiger, provoost, próvet.
GeX 2.
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Geweldigerhand , bijw. de force, par violence,
par forte, de vive force , a force ouverte.
Geweldiglijk, zie Geweldig, bijw.
Geweldmaker, m. levenmaker, getiermaker,
fam. tapageur.
Gewelf, o. boogswijze gevormde zoldering
van fteen, von'te,
Vlak
voiite plate.
Kegelvormig
conique ou de trompe.
— met ingelegde bloemperken of verfieringen, voilte en compartiments. — dat aan
Brie zijden tocloopt, voiite en cul de fond.
— dat van boven fpits toeloopt, voeite ogive.
voeite en plein cintre. Half cirRond
kelvormig
votite demi-cycle ou demi-cerde, ou en berceau. Boog van een
arcade'
d'une voate , arceau, ; fig. Het — des hemels, la votre du ciel ,lavo'dte celeste,lavollte
des cieux. Het azuren —, la vate azuree.
vertrek, dat een gewelf heeft, vodte.
Een onderaarsdsch souterrain, m. — van
eenen bakoven, chapelle, f
Gewelfboog, m. arceau. Vooroverftekende —,
(in de bouwk.) pendensif.
Gewelfd, (verl. deelw. van Welven.) —, b.
0. boogswijze gevormd, voila , e. Een gewelfde kelder, une cave votitee. Een gewelfde gang, un passage voila, une allee
youth.
Gewemel, o. het aanhoudend wemelen, monvement continue/ de plusieurs etres vivants, m.
Gewend, verl. deelw. van Wennen, Wennen
en Gewennen.
Gewennen, b. w. (ik gewende, heb gewend),
gewoon maken, accoutumer, habitier, routiner. Men moet de kinderen vroegtijdig aan
den arbeid _Put accoutumer ou habiz
suer de bonne heure les enfants au travail.
Hij is aan dit work zeer gewend, it est
Bien routine a ce travail. Zich aan lets
s'accoutumer, s'habituer a q. ch. Zich
aan de koude
s'accoutumer,,s'habituer
roid.
Zich aan gevaar s'apprivoiser avec
f
le danger. De mensch gewent zich aan alles,
l'homme s'accoutume a tout. —, van dieren ,
maken, dat zij blijven, apprivoiser, faire
rester; ook van menfchen , als : Ik kan mij
daar niet —, (in dezen zin ook: o. w.
Ik kan daar niet —,) fe ne puis m'accoutumer a cette place; fpr. w. Men moet zich
— (Ichikken) in dien ftaat te leven, waarin
men geplaatst is, at la chevre est attachee,
it faut qu'elle y broute. Zie ook Wennen.
Gewest , o. oord, landftreek , region, contree,
gedeelte van eenen ftaat ,province ,f.
Gewestelijk, b. n. van een gewest (gedeelte
van eenen flaat),
e.
Geweten, verl. deelw. van Weten en Wijten.
Geweten, o. een onwillekeurig werkend zielsvermogen , tot goed- of afkeuring van eigene
zedelijke verrigtingen, conscience, f. Een
fehroomvallig, naauwgezet, teeder,, goed,
kwaad, verontrust, ruirn une conscience
timoree, scrupuleuse , delicate, tendre, bonne, mauvaise, alarmee, large. Hij heeft
geen zuiver
n'a pas la conscience nette. Deze man heeft geen cet homme n'a
point de conscience. Ik laat dat aan uw eigen
—over, je laisse vela sur votre conscience. Gij
hebt het op ow vows Pavez sur votre
conscience. Iemand op zijn — vragen, interroger q. q. so? sa conscience. Op uw —,
Cik vraag u op ow —,) zijt gij van dat gevoelen ? en conscience, étes-vows de ce sentiment? Volgens zijn — handelen, fpreken,
agir, parlor selon sa conscience. Tegen zijn
— handelen , fpreken, agir, parlor centre
sa conscience. Een naauw
hebben, avoir
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la conscience êtroite; fpr. w. In zijn — lean
zich wel eene koets met zes paarden omkeeren , a la conscience comme manche d'un
comelier; fig. De , vierfchaar van het —,
for interieur, le tribunal de la conscience.
Menigeen wordt door den wereldlijken regter vrijgefproken , wien de vierfchaar van het
(de inwendige vierfchaar) veroordeelt ,
tel est absous dans le for exterieur,, qui ne
Pest pas dans le for interieur. Vrijheid van
liberte de conscience.
Gewetenloos, b. n. en bijw. sans conscience.
Eon — man, un homme sans conscience, qui
n'a point de conscience, sans foi , sans probite , sans ame. Wie kan zoo — zijn , om jets
dergelijks te doen ? qui pourroit avoir assez
pen d'ame, de conscience, pour agir ainsi,
pour agir de la sorte.
Gewetensangst , m. angoisse cans* par le remord
'de la conscience, synderese, f.
Gewetensdwang ,
gene de conscience,
Gewetensknaging , vr. remords de la conscience;
fig. ver de la conscience, ver rongeur,
Gewetenstwijfel, m. zie Gewetenszwarigheid.
Gewetensvraag, yr. cas de conscience, in.
Gewetensvrijheid, yr. liberti de conscience.
Gewetenszaak, yr. cas, tn. affaire de con.
science.
Gewetenszwarigheid, vr. gewetenszaak, scrupule de conscience, tn. Ik zoude mij daaruit
eene maken, het to doen, fe Wen feral:
un scrupule de le faire.
Gewezen, verl. deelw. van Sb7ijzen.
Gewezen; (oud yeti. deelw. van Wezen of
Zijn , nog gebruik. , ale :) b. n. geweest zijnde-, vorig, voormalig, ancien, ne. Mijn
gewezene leermeester, mon ancien preceptour. De — minister, Pancien ministre, l'exministre.
Gewiekt, b. n. van wieken voorzien, aile, e.
Gewigt, o. afweging, poids, m. Bij het —
verkoopen , rendre au poids. Die koopman
geeft goed
ce marchand fait bon poids.
Doze man geeft Hecht
cot homme vend 4
faux poids. ftuk of de ftukken van bepaalde zwaarte, waarmede men weagt, poids,
in. De gelijkheid der maten en gewigten,
regalia des poids et des mesures. Een geijkt
—, un poids ichantillonne. —, de looden aan
eene huisklok of aan een fpit,/es poids d'une horloge; le poids d'un tourne-broche.
aan eene
deur, om ze van zelve to doen fluiten, valet, in. zwaarte, poids, m. pesanteur,
.f: Het — van eenen last, le poids, la pesanteur d'un fardeau ; gemeenz. Er is —
aan, c'est pesant; fig. belang , aangelegenheld, poids, m. importance, f. Het is eene
zaak van —, c'est une afaire de poids. Dit
is van zoo weinig dat men er geene acht
op moot flaan, Bela est de_si pea de poids,
qu'on ne dolt pas y faire attention. Het getuigenis dozer fehrijvers is van groot le
temoignage de cos auteurs est d'un grand
poids. Een man van —, un homme de poids,
de consideration, d'importance, d'autorite.
—, de vereischte zwaarte , als : Geld, dat
zijn heeft, de la monnoie qui est de poids ;
dat zijn — niet heeft, qui n'est pas de poids.
Befchrijving der gewigten , achtheographie.
horens van een hert, bois , m. ramure, f.
Gewigtig , b. n. dat zijn gewigt heeft, zie
Wigtig. —, van belong of aangelegenheid.,
important , e d'importance , de consideration, de poids. Een — man, un homme de
poids,de consideration,d'importance,d'autoriti.
Gewigtigheid, vr. aaugelegenheid, importance, f. poids,
GP-
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Gewijscle, o. de uitwijzing of het uitgewezene
vonnis eens regters, sentence, f. arret , tn.
Gewijze, b. n. en bijw. enkel gebruikelijk in
zamenitell. als: Trapsgewijze , enz. waarvoor
ook enkel: Trapswijze , enz.
Gewijzigd, b. n. mottifie , e. Een — voorftel,
(vooritel, dat eenige bepaling of voorwaarde
behelst,)proposition modale, f.
Gewild, deelw., van , Willen.) —, b.
0. waar veel gevraag naar is, in den handel, al's: De koffij is thans niet —, le cafe
n'est pas de de'faite a present. —, gezien,
aangenaam , als : Hij is in gezelfchappen zeer
, it est beaucoup desire dans les socidtes
it est recherche dam les societis.
Gewillig, b. n. complaisant, e, serviable, offideux euse.
buigzaam , gezeggelijk,
docile, soumis, e. bijw. volontazrement , de bon gre, d'une maniere serviable.
Gewilligheid, yr. bereidwilligheid, bonne volonte on disposition it servir.
buigzaamheld, gezeggelijkheid, docilite, soumission.
Gewilliglijk, zie Gewillig, bijw.
Gewin, o. winst, gain, lucre, profit , ns. Een
vuil tin gain sordide. hetgene gewonnen wordt, als : De bijen hebben dit
jaar een goed gehad, lee abeilles ont rassemble nose grande quantste de oriel cette annee.
Gewinnen, b. w. (ik gewon, ik heb gewonnen), winnen, winst doen, gagner. Wat
zult gij daarbij —? qu'y gagnerez-woos? —,
(in den bijbelft.) telen, voortbrengen, (in
d ozen zin de verl. tijd, ook: Gewan,) engendrer. Abraham gewan ilbrahans
engendra Isac.
Gewinzucht, yr. amour excessif du gain, m.
Gewis, b. n. zeker, certain, e, stir, e. Dat
is —, cola est certain. Is dat ook —? cela
est-il bien slur? Niets is gewisfer, rien n'est
plus stir. Het is eene gewisfe waarheid,
c'est une verite bien Are.
bijw. certainement , sfirement , assurement, vraiment.
Gewisheid, yr. zekerheid, certitude, sfiretd.
Gewisfe, 0. geweten, conscience, f.
Gewisfelijk, zie Gems, bijw.
Gewoel, 0. gedrang, press°, fouk , gedruisch , tracers, m. Zich aan het — der wereld onttrekken, se retirer du tracas du
monde.
Gewold, b. n. wol hebbende, wollig, convert,
e, de laine, laineux , se.
Gewogen, \Teri. deelw. van Wegen.
Gewolkt, b. n. met wolken bedekt, convert,
e, de nuages , nuageux, se. —, gewaterd,
van floffen, onde, e.
Gewon , verl. t. van Gewinnen.
Gewoncien, verl. deelw. van Winden.
Gewonnen, verl. deelw. van Winnen en Gewinnen.
Gewoon, b. n. dat dagelijks gebeurt, algemeen , ordinaire,commun,e,usuel,le. De gewone loop der natustr,, le cours ordinaire de la
nature. Dat is eene zeer gewone zaak, c'est
une chose fort commune. Een — mensch,
vn homme ordinaire.
gewend, accoutu, e, habitue, e. Jets
worden, s'accoutumer, s'habituer a q. ch.
Gewoonlijk , bijw. ordinairement , communement, usuellement , habituellement. De herfst
is — regenachtig, Pautomne est ordinairement pluvieux. Itudeert hij zeven siren
's daags , d'ordinaire, pour Pordinaire it btudie sept heures par four. Zoo als
Pordinatre.
Gewoonte , yr. hebbelijkheid , gebruik, coutume,
habitude, routine. Men doet veel nit —, on
fait beaucoup de choses par coutume. Tot
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eene
worden, passer, tourner en coutume.
Kerkelijke
(plegtigheid,) rite, m. flit
, habituellement. Hij liegt nit —, Het
liegen is hem tot eene — geworden, sl ment
habituellement. Eene — aaniremen, prendre
tine coutume, contractor one habitude. De
hebben, (gewoon zijn ,) avoir la coutume.
Hij heeft tegen zijne — veer gefproken,
a beaucoup pane contre son ordinaire. Naar
zijne comme ti son ordinaire, selon see
coutume; fpr. w. De — wordt tot eene
tweede natuur, Phabitude devient one seconde
nature. Eene kwade
laat zich niet goed
afwennen, la hart sent toujours le fagot.
Geworden, verl. deelw. van Worden en Geworden.
Geworden, o. w. (het gewordt, t. ontbreekt 0 is geworden,) ter hand komen,
parvenir. De brief is mij —, la lettre m'est
parvenue. Het geld gewordt mij , je repois
Pargent. Het is mij
je l'ai
Zal mij
repu, je le recevrai. Het bock zal a —,
(laten
votes aurez le livre. Iemand laten
begaan ,) als : Laat hem —, laissez-le
son train, laissez-le faire.
Gewormte, o. allerles wonnen, toutes sortes
de vers, f. pl. vermine,
Geworpen, verl. deelw./ van Werpen.
Geworven , verl. deelw. van Werven.
Gewreven , verl. deelw. van Wrijven.
Gewricht, o. zamenvoeging der leden van het
mcnfchelijke en dierlijke Iigchaam, joint, m.
jointure, (bij heel- en ontleedk.) articulation, f. Gij hebt den flag niet, eenen kapoen voor to fnijden , gij kunt de gewrichten
niet vinden, vous ne vous entendez pas
couper use clzapon, vous ne sauriez trouver le
joint. Het — der hpd , le poignet ; fig. In dit
— van zaken, dans cette conjoncture; (in de
ontleedk.) diarthrose, f
Gewrocht, yeti. deelw. van Wrochten.
Gewrocht, 0. uitwerkfel, resultat , effae t ,
Men kent de oorzaak nit hare gewrochten,
on connoit la cause par ses e ets.
Gewroet, 0. het aanhouden wroeten, zie
Wroeten.
Gewroet, verl. deelw. van Wroeten.
Gewroken, verl. aeelw. van Wreken.
Gewrongen, verl. deelw. van Wringen.
Gewulf, zie Gewelf.
Gezaai, o. het zaaijen, action de sensor, f.
Gezaaide, o. hetgene gezaaid is, ce qui a etc
sena , m. semence, semaille, uitgefproten koren, bled, m. champs de bled,
m. p1.
Gezabber, o. het aanhoudend zabberen, action
de haver, 1.
Gezag , o. aanzien , magt , autorite , puissance, f:
credit, respect , m. Het opperfie
Pautoritd
supreme. Hij heeft geeei bij zijne leerEngels, it ne salt pas se faire respecter par
ses disciples; fig. Hij heeft het — van honderd goede fchrijvers in zijn voordeel, it a
cent bonnes autorites pour lui. bevel,
commandement , m. Het — over eene vloot
voeren, (war le commandement d'une flotte,
bijw. met —,
commander une fiotte.
(geweld) aanzien, de haute-hate.
directeur, administrateur,,
Gezaghebber,
chef.
Gezaghebber, vr. directrice, administratrice.
Gezagtigen, b. w. - (ik gezagtigde, heb gezagtigd), door gezag onderftennen, appuyer
par l'autorite.
Gezagvoerder, zie Gezaghebber.
Gezamenderhand, bijw. gezamenlijk, conjoinCement.
GeX3
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zel, compagnon de voyage. —, ambachteGezamenlijk, bijw. te zamen genomen, eonknecht, compagnon,garcon. Deze kleermaker
jointement, ensemble. Wij danken u
heeft twaalf gezellen, ce tailleur a douze
nous vous remercions tons ensemble, tons tant
compapons, garcons. Hij werkte als — bij
que vous ites. —, b. n. tout, toute, tons,
H. , stoat compagnon chez H.; zie ook de
toutes. De gezamenlijke burgerij, la bourzamengeftelde: Boekdrukkersgezel, enz. —,
geoisie en corps, toute la bourgeoisie. De
jongman, ook : Jong —, jeune homme. Vrij
gezamenlijke adel, la noblesse en corps. De
, garcon, (homme qui n'est pas mane.)
gezamenlijke brieven van Cicero, toutes les
Gezellig , b. n. genegen om met anderen in
lettres de Ciceron.
gezelfchap te leven, sociable. Hij is een
Gezang; o. het zingen, chant, rn. De godszeer — man , c'est un homme bien sociable.
dienst met — beginners, commencer le service
De mensch is een — dier, l'homme est un
divin par le chant. —, zangftuk, chant,
animal sociable. —, gezelfchappelijk, sociin. chanson, f. Geestelijke gezangen, des
al, e. Het gezellige leven, la vie sociale.
cantiques spintuels,m.pl.; fig. — der vogelen,
De gezellige deugden, les vertu, sociales.
chant, ramage des oiseaux, m. afdeeling
van een groot gedicht , heldendieht , chant, m. Gezelligheid, yr. sociabilite , humeur sociable.
De zucht tot —, le penchant pour la vie soHet eerfte gezang van Klopftocks Mesfiade,
ciale.
le premier chant de la Mess iade.
Gezangboek, o. livre de cantiques, m. —, met Gezellin, vr. compagne.
liedjes, chansonnier, m. koorboek met Gezelfchap, o. het gezellige zamenzijn, compagnie, f. Iemand — houden, tenir comnoten, (in de R. K.) antiphonier ou antipagnie, faire compagnie, a q. q. Zijn
phoniaire, m.
zal mij aangenaam wezen, sa comGezant, m. zendeling van flaat, ambassadeur,
pagnie, sa presence me sera agreable. Gaarw,
. envoye. Een paufelijke un nonce, le gat. Een
ne in — zijn , Veel van — houden , aimer
—, die'? een vorst aan den pans zendt, om
la compagnie. Het is beter, alleen te zijn, dan
hem zijne kinderlijke gehoorzaamheid te bein flecht vaut mieux etre seal qu'en
tuigen, ambassadeur d'obedience. De vrouw
mauvaise compagnie. Wij zullen er in —
van eenen ambassadrice. dienaar
heen gaan, 720115 y irons de compagnie. —,
van het evangelic in de eerfle tijden van het
de in gezelfchap verzamelde perfonen, cornChristendom, envoye de Dieu.
pagnie , societe, assemblee, f cercle,m. Dit
Gezantfchap , o. waardigheid van eenen ge- bevalt mij niet, cette compagnie, cette
zant , of de gezamenlijke perfonen tot een
assemblee ne me plait pas, hebben, avoir
gezantfchap behoorende, ambassade, legadu monde. Hij is in —, Hij heeft — bij
tion, — van den pans, legation ,nonciazich, il est en compagnie. Het — was taIture , f:
Gezantfchapsraad, m. conseiller d'ambassade.
rijk, Passemblie stoat nombreuse. Uit een
- fcheiden, desassocier. Een — van vrouGezantfchapsfecretaris, m. secretaire d'ambaswen, cercle. Deze man fchittert in de gesade, de legation.
zelfchappen der dames, cet homme brilGezeg, o. gepraat, als: Daarover valt veel
le dans les cercles.
een aantal tot eenig
gezegs, c'est une afraire dont on parle beauoogmerk vereenigde perfonen, compagnie,
coup. —, gezegde, als : Ik weet niet, eenig
je
,
van
dien
aard
gevonden
te
hebben,
Een
—
van
geleerden
, une cornsociete
,
.f.
—
tie sais pas avoir trouve une expression de
pagnie de gens de lettres. Een geleerd —,
une societe literaire. Een — tooneelfpelers,
cette nature; zie Gezegde.
Gezegd, (verl. deelw. van Zeggen.) —, b.
une troupe de comediens, (of: gelijk zij zich
zelven noemen ,) une societe d'artistes. Een
n. gemeld, genoemd, dit, e. Gezegde brief,
befloten
(kransje,) coterie.
la Bite lettre.
Gezegde, o. jets, dat gezegd is, dire ,rn. Zijn Gezelfchapachtig, zie Gezellig in de a. beteek.
— met gronden bewijzen, (in de praktijk)
prouver son dire. —, uitdrukking, expres- Gezelfehaphouder, m. compagnon.
sion, f Indien ik zijne gezegden wel ver- Gezelfchappelijk, zie Gezellig in de 2. besi je comprends bien ses expressions.
teek.
tin beau mot. Een geestig
Gezet, deelw. van Zetten.) —, b. n.
Een fraai
dik, (dock enkel van menfchen, zwaarlijfin bon mot, une eutrapelie. —, (in de retick. en fpr. k.) predicaat, attribut, m. Als
vig,) replet, ete, corpulent, e, Bros, se.
men zegt: God is almagtig, dan is God het
Wat is hij — geworden ! comme il est dovenu replet! Zij is te — 5 elle est trop replete.
onderwerp en almagtig het lorsqu'on dit :
Dieu est tout-puissant , Dieu est le sujet, et Gezeten, verl. deelw. van Zitten. n.
gevestigd, eene vaste woonplaats hebbende,
tout-puissant rattribut.
etabli, e, domicilie, e. Een — burger, un
Gezegeld, (verl. deelw. van Zegelen.) —,
b. n. met een zegel, landszegel voorzien,
homme etabli ou domicilie ici on lh.
timbre , e. —papier, du papier timbre. Ge- Gezetheid, vr. dikheid, zwaarlijvigheid, repletion, corpulence, 1. embonpoint, on. —
zegelde kaarten, des cartes timbrees.
op jets, fantaisie pour q. ch.
Gezegen, verl. deelw. van Zijgen.
Gezeggelijk, b. n. zich latende gezeggen, Gezien , (verl. deelw. van Zien.) —, b. n.
obeissant, e, soumis, e.
geacht, estime, e, considers, e. Hij is aan het
traitable,
hof zeer (geacht,) il est fort considers
Gezeggelijkheid, yr. docilite , soumission,
a la cour. Hij is in de dad zeer — en gesance.
acht, (fig. en gemeenzaam) il est la coqueluche
Gezeggen , o. w. (enkel gebruikelijk in de ondans la ville. Hij is in dit gezelfchap niet
bep. wijze,) ale: Zich laten —, se laisser
il est mal voulu dans cette societe.
persuader, dissuader, ou conseiller; scouter
des conseils ou des remontrances. Hij wil zich Gezigt, o. (zonder meerv.) een der zoo genoemde vijf zinnen, vue, f. la faculte par
ne vent pas entendre raison.
niet laten
laquelle on volt. Eenhoed, doordringend,
c'est un
Het is een man, die zich laat
fcherp — hebben , avoir la vue bonne, perhomme qui se pane de raison.
pante , subtile. Een zwak, flecht —, la vue
Cezeid, verl. deelw. van Zeggen.
foible, mauvaise. Kort van — zijn (bijreisgeGezel, m. medgezel, compagnon.
zieu-
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ziende zijn , miops ,) avoir la vue courte,
basse. Hij heeft het — verloren , it aperdu
la vue. Mijn reikt niet zoo verre , ma
vue ne porte pas si loin. —, de gewaarwording der voorwerpen door het gezi t , vue,
perception des objets par le moyen de la vile.
Ik heb er niet sees een — van gehad , je
n'en ai pas settlement en la vue. Zoo ver
het —, kan reiken , taut que la vue pent se
tendre, jusqu'oil la vile pent porter, a perte
de vue. In het — der clad, a pollee de vue
de la ville. Gij zit mij vlak in het —, (in
het licht 5 ) vous étes assis dans mon jour.
, de daad van zien , het befchouwen der
voorwerpen , die zich aan het gezigt vertoonen , vue, f. Bezie die itoffen , het — hebt
gij voor niet , voyez ces etoffes, la vue ne
vous en colitera rien. Wend het — naar
dien kant , tournez la vue de ce
in den wetenfchappelijke flip.: vision, f.) De
wijsgeeren zijn het niet eens over de w;jze
hoe , en over het deel van het oog , waarmede het — plaats heeft, le; philosophes disputent de quelle maniere et en quelle partie
de l'oeil se fait la vision. —, (met een
meerv.) nitzigt , vue, Dit huis heeft een
fchoon —, cette maison a une belle vue.
une grande &endue de vue.
Een ruim
Geen — point de vue. Een zeer beperkt —,
une vue ties-bombe. vertooning , aanzigt , aanzien , vtie , f: aspect, no. Dat geeft
een fchoon —, cela fait une belle vue, un
bed aspect. Het — der flad, van dien heuvel
genomen , is zeer fraai, Paspect de la ville,
pr is de cette colline, est tres-beau. af-beelding van een 'gezigt , vue, f. tableau ou
estampe qui represents un lieu, une ville,
etc. Gezigten van Rome , van de Kaap , des
vues de Rome, du Cap. —, (bij godgel.)
eene , in de verbeelding verwekte, levendige
vooritelling , vision, f. De gezigten der
profeten , les visions des prophetes. Het werd
hem in een geopenbaard , cela lui fut
revile dans une vision. —, aangezigt , gelaat , visage, m. face, f. Zijn — is mij niet
bekend, onbekend , son visage ne West
pas connu, inconnu. Ik ken hem enkel van
je ne le connois que de visage. Iemand
eene fnede in het — geven , zie Aangezigt.
, en visage
Een breed, rond, lang , fmal
bedeklarge, rond, long, etroit. Zijn
ken , se cony,* la face. Iemand in he , —
zien , envisager 9. q. Len lagchend , vroijk
un visage giant, une face enjoude.
voor den perfoon zelven , als : Zie daar vele
vreemde gezigten , voila biell des visages
que je ne connois point, des nouveaux visages. Er waren verfcheidene aardige gezigtles in dat gezelfchip , it y avoit plusieurs
.. —,
j olis petits visages dans cette assembles
de trekken van het aangezigt , mine, f. Hij
maakt een droevig —, it fait triste mine.
Een fier,, firaf — une mine Pre, severe.
Gezigten maken , trekken , faire des grimaces. Een leelijk , moue. Tegen Iemand
een leelijk, fcheef — maken, faire la moue
a q. q.
Gezigteinder, gezigtskring, (in de aardrijksen fterrek.) eene met het top- en voetpunt
regthoekig , en met den aardbol eemniddelpuntig cirkelvlak, hetwelk den hemel in twee
helften deelt, horison, cercle finiteur. Er moet
zich eene (ZODS- of maans-) verduistering boven
vertoonen, tl doit se faire une eclipse
onzen
stir notre horizon. De hoogte van een hemelligchaam boven den —,
hauteur d'un as, (in het gemeene letre stir l'horizon.
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yen 5 ) de uitgefirektheid , zoo verre het gezigt op eene vlakte reikt , horizon. Dezen
— noemt men den zigtbaren , ter onderfcheiding van den fierrekundlien , welken men
den waren noemt , cet horizon est a pele horizon sensible, pour le distinguer de Phorizoo astronomique qui est nomme horizon rationnel ; fig. 'Dat is buiten mijnen cela est
hors de ma sphere.
Gezigtkring , zie Gezigteinder.
Gezigtkunde , yr. de kennis van de wetten,.
naar welke de gewaarwording der voorwerpen , door middel van het gezigt , gefchiedt,
optique. Het is eels geheim der —, als nabij
te doen voorkomen, hetgene op eenen af{land is, c'est un secret d"optique, de Poptiue , de faire paroitre proche ce qui est
eloigne.
Gezigtkundig , b. n. tot de gezigtkunde betrekking hebbende , optique. Een — bedrog ,
une illusion optique. —, in de gezigtkunde
ervaren , verse en optique. Hij is zeer
it est fort verse en optique.
Gezigtkundige , m. optic/en. —, vr. femme
verses en optique.
Gezigtkunst , zie Gezigtkunde.
Gezigtshoek , in. angle facial.
Gezigtslijn , vr. ligne visuelle, horoptere.
Gezigtsftraal, m. rayon visuel.
Gezigtsveld , o. ,champ de vision, m.
Gezigtzenuw,, yr. nerf optique, visuel , m.
Gezin, o. de gezamenlijke dienstboden eener
huishouding , les domestiques , les Bens, m.
pl. famille, f. Schaam u voor het — menagez-vous devant les gene.
Gezind , b. n. geneigd , dispose , e, intentionne, e. Iemand wel of kwalijk — zijn , étre
bien ou mil dispose, e, envers q. q. Kwa(gemeen ,) malevole. Anders
lijk
zijn , étre d'un autre sentiment. —,
voornemens , als : Hij is —, naar A. te gaan,
it a P intention- d'aller Wat is hij —
te doen ? quelle est son intention ? .
Gezindheid, yr. gencigdheid , disposition, inclination. Ik heb hem in eene zeer gunftige
— voor uwe belangen gelaten , je l'ai laissi
dans une disposition bien favorable pour ce
qui vous regards, je l'ai laisse avoit
de tres-bonnes dispositions pour vous. —,
godsdienftig geloof, croyance. Van welke
— is hij ?quelle croyance est-71? Hij is
van de Roomfche —, it est de Peglise eatholique. —, de gezamenlijke voorftanders
van eenige , het zij godsdienitige , het zij
wijsgeerige begrippen , secte. De onderfcheidene gezindheden der wijsgeeren , lee
differentes sectes des philosophes.
Gezindte , zie Gezindheid in de laatite beteek.
Gezocht , veil. deelw. van Zoeken. —, b. n.
ver gehaald , force, e, fig. alambique , .e.
Eene gezochte gelijkenis , (die er met de
Karen bij gefleept is ,) une comparaison forces. , (qui est amenee au sujet avec violence,
ou avec trop de subtilite ,qui est par
les cheveux, aux cheveux.) Dat zip al te
ver gezochte dingen , ce t.ont des chosis trop
rechercliees.
Gezoden , veil. deelw. van Zieden.
Gezoen , o. het aanhoudend zoenen , baisers
continuels, m. p1.
Gezogen , veil. deelw. van Zuigen.
Gezond , b. n. welvarende , in den onverdorvenen natuurlijken fleet, sain, e. Dat is een
zeer gezonde boom, c'est un arbre bien
Zcer gezonde planten , des plantes men
Een — ligchaam en corps sain. Gezonde ledematen , des 'timbres rains.
—X
bout,
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hout, du bois s in.

inzond, van menfchen en dieren, tegenitelling van ziek ,
sain, e, bien portant , e. Hij is gezond van
ligchaam en ziel, it est sain de corps et d'esprit. worden, (van eene ziekte herftellen,) recouvrir la sante, guerir, retablir
revenir d'une maladie. De vreugde heeft
hem — gemaakt, la joie l'a gueri , lui a
rendu la sante. zijn, etre en sante, se
porter bien. Om — to leven , moet men alle
uitfporigheden mijden , pour vivre sainement,
pour se bien porter, it faut dviter toute sorte
d'exces. In mijne gezonde dagen dacht ik
er niet aan , Iorsque je jouissois encore de
la sante, fe n'y pensois pas. Hij is frisch, en
terug gekomen, it est revenu sain et sauf.
Er — uitzien, avoir l'air de- sante, avoir
nn visage de saute. dat voor de gezondheld niet fchadelijk is, sain, e. De lucht
van deze clad is zeer Pair de cette vile
est fort sain. De beweging is —, l'exercice est
sain. liloerasfige plaatfen zijn niet —, les
lieux marecageux ne sont pas sail s. Gezonde
kost, de la nourriture saine. —, de gezondheid bevorderend, salubre. Mineraalwateren zijn zeer —, des eaux minerales
tont fort salubres. Eene gezonde lucht, un
air salubre. Een gezonde leefregel, un regime
salubre. —, de gezondheid heritellende, heilzaam,salutaire. De koortsbast is — tegen de
koorts, le quinquina est salutaire contre la
re; fig. — verftand, bon sens jugement ,
in. De gezonde rede, leo saine raison,
le bon sens , le sens commun. Dat ftrijdt
tegen de gezonde cede , cola choque 7e sens
-commun. Een man van — vent-and., nn
homme qui a bon sons, qui a le sens droit.
- vleesch, (bij eene wond,) chair vive.
— in het geloof, orthodoxe ; (in den gemeenz. fpr. tr.) De zaak is —, Pal faire est
en bon point. —, bijw. sainement.
nen, etre loge , e, sainement; fig. — over
eene zaak oordeelen, fuger sainement d'une
chose. — maken, assainir.* Kruidmagazijnen gezond maken, assainir des magasins a poudre.*
Gezondelijk, bijw. sainement, zie Gezond,
bijw.
Gezonden, verl. deelw. van Zenden.
Gezondheid, yr. het gezond zijn, inzonderh.
van menfchen en dieren, sante. Hoe that
het met owe —? comment va leo sante ? la
sante est-elle bonne? Eene goede — genie,
ten, etre en bonne sante. Eene ijzeren
tine sante imperturbable , tine sante de raclseteur. De — is eon groote fchat, la sante
est un grand tresor,, c'est un grand tresor
gue la sante. Officier van- —, (bij het
krijgsw.) of/icier de sante, Op remands —
drinken boire a la sante de q. q. ; van daar :
—, de toewenfching van gezondheid en allerlei welvaren bij het drinken van eenen
beker, toast, sante, f. taste ,toast ,m. (een
woord, even als de gewoonte zelve, van de
Engelfchen overgenomen, fpr. tost.) Eene
- uitbrengen, porter une sante, tin toste.
Er werden twintig gezondheden uitgebragt,
it y avoit vingt tostes de portes. Iemands
- uitbrengen, porter tine sante de q. q.
q. Iemands
q. q., tester
porter un toste
— drinken boire a la sante de q. q. Ik
breng u de — van uwen vriend, doe mij
befcheid, je vous ports la sante de votre
azni, faites-moi raison. Zij hebben den ganfchen nacht met het drinken van gezondheden
doorgebragt, ils out passé la unit a toster.
bewarend, voorbehoedend, (in de geneesk.)
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pophylaetique. —, het bevorderlijk aijrz
voor de gezondheid, salubrite, f De
—vandelucht gws,
la salubrite de
Pair de cette province. De — der fpijzen,
leo salubrite des aliments. —, zeker kleedingfluk , ceinture de sante.
Gezondheidsbron, yr. source minerale, source
medicinale.
Gezondheidsbad, o. bails medicinal, m.
Gezondheidsleer, yr. de leer over het onderhouden der gezondheid, hygiane,prophylaxie.
Gezondheidsregcl , m. regel ter onderhouding
assaider gezondheid, ràgle dietetique,
nissement ,
Gezondmaking, yr. guerison, cure.
Gezongen, verl. deelw. van Zingen.
Gezonken, verl. deelw. van Zinken.
Gczopen verl. deelw. van Zuipen.
Gezucht, verl. deelw. van Zuchten.
Gezucht, o. het aanhoudend zuchten, action
gemissement, soupir, m.
de soupirer,
Gezuip , o. het aanhoudend zuipen, action de
boire, ivrognerie, f.
Gezuis, o. het aanhoudend zuizen, murmures
continuels , m. pl.
Gezult, o. hetgene gezult is, marinade, f.
Gezult, verl. deelw. van Zulten.
elles
Gezusters, yr. meerv. soeurs. Zij zijn
sont soeurs. inzond. in den koophandel,
twee of meer zusters , die eenen gemeenfchappelijken handel drijven, soeurs. De —
N. N. , modemaakfters, les soeurs N.
,
marchandes de mode.
Gezwagers, m. meerv. beaux-fires.
Gezweer, o. het aanhoudend zweren, (vloeken ,) action de juror sans cesse.
Gezweer, o. eene met etter gepaarde ontfteking in de weeke deelen des ligchaams,
ulcare, apostume, (bij de geneesk.) aposteme,, abces, m. Eon — aan de long, un
abces dans le poumon. Een kankerachtig
nn ulcere chancreux.
Gezwegen, verl. deelw. van Zwijgen.
Gezweken, \Teri. deelw. van Zwijkea.
Gezwel, o. onnatuurlijke uitzetting in de
vleezige deelen van een dierlijk ligchaam,
tumour , enflure, (in de geneesk.) tumefac— aan den hals, in de keel, (in de
tion,
geneesk.) esquinancie parotidee,
aan
de pooten der paarden, der honden, courbe,
buture, — in de lies,poulain,m. — roodom de lendenen van eenen waterzuchtige,
bourrelet, ns. Blind — aan het hoofd, (bij
wondh.) fpekbuil, taupe, f. Verhard
zonder fmart , squirre ou squirrhe ,
Een vleezig —, une carnosite. Het verminderen van eon —, la desenflure. Eene
zalf, om gezwellen to verdrijven ., un unguent
pour desenfler.
Gezwenn , o. het aanhoudend zwermen, zie
Zwermen.
Gezwets, o, zwetferij, het aanhoudend zwet..fen, fnorkende taal, fanfaronnades ,
fanfaronnerie, rodomontade, vanterie,
Gezwind, b. n. vlug, fool, agile, vite,alerte,
soudain, e, prompt , e, rapids, preste.
bijw. vite, promptement, sondainement. Ik
ben er weer,fe suis de retour dans un instant.
Gezwindelijk, zie Gezwind, bijw.
Gezwindheid, vs. vitesse, promptitude, rapidice , velocite , celerite, prestesse.
Gezwolgen, verl. deelw. van Zwelgen.
Gezwollen, verl. deelw. van Zwellen.
un style enfle.
b. n. fig. Een
Gezwollenheid , yr. het dik zijn, (zie Gczwel,)
enflure; fig. — van ftijl, enflure de style,
boursou are; zie-Opgezwollenheid.
Ge-
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Gezwommen, verl. deelw. van Zwemmen.
Gezwonden, verl. deelw. van Zwinden.
Gezworen verl. deelw. van Zweren.
b.
p. beiiedigd, assermente, e, jure, e. Een
makelaar, un courtier jure'. Een — vertaler,, un traducteur jure ; fig. Een vijand ,
un ennemi irreconciliable.
Gezworene , in. beeedigd perfoon , jure , (ongebr.) sermente. Eertijds beflond de breede
raad te Groningen uit burgemeesters, raadsheeren en gezworenen (ook : gezworens) ,
autrefois le grand conseil de Groningue etoit
conieose de bourgmestres , de conseillers et de
jures. inzonderheid heeten bij eene
lijffiraffelijke regtbauk de gezamenlijke gezworenen : le furl,
Krijgsgeregt van
gezworenen, furl militaire.
Gezworven, verl. deelw. van Zwerven.
Gids, in. en yr. leidsman , leidsvrouw,, guide,
conducteur, 17Z conductrice, f.
Giegagen, 0. w. (ik giegaagde , heb gegiegaagd), fchreeuwen als een ezel, braire.
Gier,
zekere roofvogel , vautour.
Gier, in. deaf, .fpoeling voor de varkens, lavure pour les cochons, f.
Gier, m. zwaai, mouvement rapide et de biais.
Met gieren kwam hij eindelijk bij mij , en
tournant et virant , enfin it vint a moi.
Gier, o. in Gelderl. , zie Uijcr (eener koe).
Gierarend , m. gier,, vautour, (in ..kfrika,)cafre.
Gierbrug, yr. eene op fchepen liggende
brug, die door middel van den firoom van
den eenen oever naar den anderen giert,
Mont-volant , m.
Gieren , o. w. (ik gierde , heb gegierd),
(fcheepsw.) door tegenwind heen en weer
drijven, zonder tegen den firoom op of regt
nit te kunnen varen, être fete, e, de cote et
d'autre par le vent ; courir a petites bordies ; fig. flingerende gaan , aller a pas chancelants , comme des gens ivres.
Gieren, o. w. (ik gierde, heb gegierd), een
zeer fcherp geluid maken, jeter des cris aigus,
,pedants.
Gieren, b. w. (ik gierde , heb gegierd ,) met
alle magt bijeenfchrapen , accaparer.
Gierig, b. n. fcliraapzuchtig, geldzuchtig,
avare, avaricieux , euse, lathe, chiche.
Hij is —, (hij is vasthoudend ,) it est dur
bijw. avarement, d'une
el la desserre.
maniere avare.
Gierigaard, gierig mensch , avare, (gem.
tr.) grigou , caque-denier,,harpagon ,t pincemaille.
Gierigheid, yr. geldzucht, avarice, cupidite
vilence.
Gieriglijk , zie Gierig, bijw.
Giering , yr. action de, zie Gieren.
Gierst, yr. zeker graangewas, mil, millet ,
Gierflen , b. n. van gierst , de millet.
Gierftenbrood, o. pain de millet ,laganiste ,
Giervalk , m. zekere roofvogel, gerfaut.
Gierstvogel, m. preyer , proyer ou prayer.
Gierstvormig, b. n. miliaire.
Gierwolf, m. zeker roofdier,, Jinx, loup-cery ler.
Giefzwaluw, vr. zekere zwaluw, martinet, m.
Gietbad, o. douche, f.
Gieteling , m. zekere bekende inlandfche zingvogel, sorte d'oiseau chantant.
Gieten , b. w. (ik goot , heb gegoten), water
of andere vloeiflof uitflorten , verser , jeter.
Water in eene kruik —, verser de l'eau dans
sine cruche. Water op den grond verser
de l'eau a terre. Water boven in de pomp —,
charger la pompe. Water op de tafel —,
verser de 'eau sur la table. Een vloeibaar
ligchaam nit het eene vat in het andere —,
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transvaser une liqueur, verser tine liqueur d'un vase dans un autre. Water door
eenen trechter —, passer de Peau par nn
entonnoir; fig. Het regent, dat het giet,
pieta a verse; fig. Olie in het vuur Ciernand , die vergramd is, nog weer verbitteren ,) jeter de Phuile dans le feu. —, eenig
droop ligchaam nat maken., begieten, arroser. Bloemen
arroser des Hears. —,
aan metalen door fmeiting zeiCiren vorm geyen , fondre. Klokken
fondre des cloches.
In eenen vorm jeter en moule. Gegoten
werk , ouvrage de fonte, on. Een pot van gegoten ij zer,, une marmite de fonte. Gegotene kaarfen, des chandelles mottlees. Spiegel§ —, couler des glaces. Gegotene fpie.gels, des glaces coulees; fig. Die rok flaat
'hem alsof hij aan zijn lijf gegoten is, cet
habit lui va comme s'il Itoit cousu sur
Gietemmer,, zie Gieter in de 2. beteek.
Gieter,
een werkman , die giet (zie Gieten
ill de 3 . beteek.), fondeur.
gietemmer,
werktuig om te begieten , arrosoir,,
fpr.
w. Hij ziet er
alsof hij nit eenen
gedronken had , (hij ziet er uit, als de flood,,)
al a le visage d'un deterre.
Gieterij , yr. Giethuis, o. werkplaats , waar gegoten wordt, fonderie, moulerie.
Gieting , vr. action de verser, etc. zie Gieten.
fonte.
Gietklomp , m. houten werktuig, veelal van
eenen klomp gemaakt, aan eenen langen fled
vast gemaakt, om, bij gebrek van gieter, linnen
enz. op de bleek te bevochtigen, ecope, f:
— der wasfmelters, eculon.
Gietkunst , yr. art de fondre, m.
Gietlogen , in. en vr. perfoon , die in het lieen volhard is, grand menteur, menteur
efe ,
grande menteuse ,f.
Gietiter, yr. cello qui verse, arrose, etc. zie
Gieten.
Gietvat , o. gieter, arrosoir, m.
Gietvorm , m. creux , m. — voor de penningen , zegels, letters, matrice, (bij
de mijnw.) rayaux , tn. pl.
Gift , o. vergift, poison, m. zie Vergift. Venerisch —, virus, m.
Gift , yr. gaaf, present, don, m. zie Gaaf.
Giftbeker,, m. coupe empoisonnee, f.
Giftig, b. n. vergiftig, (van dieren,) venimeux, euse, (van planten ,) veneneux , euse.
Een dicr, un animal venimeux. Eene
giftige plant, une pante vineneuse. Het fap
van den fcheerling is —, le sue de la ciguê
est veneneux. Giftige fpinnen , des araignies
venimeuses; fig. Eene giftige tong, une langue venimeuse, une longue envenimee; une
personne medisante et maligne.
Gij , voornaamw. voor den tweeden perfoon,
enkel- en meerv., tu,sing.,vous,p1. (AANM.
Beleefdheidshalve wordt het meerv. vous gemeenlijk ook tot eenen enkelen perfoon gerigt. Dichters hebben hiertoe vrijheid, hetwelk
anders enkel voorkomt, wanneer men nude
Grieken en Romeinen of andere oosterfche
volken fprekend invoert, of jegens zeer veel
geringere of ook zoodanige perfonen, met
welke men op eenen allervertrouwelijkften
voet omgaat. Om het gebruiken van het
enkelvondige tu, uit vertrouwelijke gemeenzaamheid, aan te duiden , hebben de Franfchen het werkw. Tutoyer, zoo veel als : Tu
zeggen. Wanneer men to zegt 5 gebruikt men
ton, ta, tee, le tien, la tienne, lee tiens ,
les tiennes , voor het bezittelijk uw, uwe,
de uwe, de uwen; voor den 3. en 4. naamval van het perfoonlijk voornaamw. te of
X5
toi,

362
GIJB
toi, a toi , en ook• in den naamv. toi ,
telkens, wanneer het anders, dan als het
voornaamw. van een werkw. voorkomt. Wat
zoudt gij antwoorden , gij enz. , que
repondrozs-tu, toi qui, etc. Gij zijt het,
c'est toi.
Gijbelen, o. w. (ik gijbelde , heb gegijbeld),
lagchen met eene poging om zich in te, houden 7 rice sous cape, ricaner.
Gijblok, o. (fcheepsw.) zie Geiblok.
Gijen, b. w. (ik gij de , heb gegijd), zie
Geijen.
Gijk, vr. (fcheepsw.) een fpriet, waarmede
men op grootere fchepen de bijzeilen uitzet ;
op kleine vaartuigen een flok , aan het fchooverzeil vastgemaakt, om hetzelve uit te zetten, arc-boutant, boute-hors , m.
Gijkijzer,, o. ijzer aan de gijken, (fcheepsw.)
fbr d'arc-boutant, m.
vr. (bij brouwers,) bier, dat nog niet
uitgegist is, moist de biere, m. blare qui est
encore en fermentation, f. —,gisting van versch
bier in vaten, le guillage de la biere.
Gijlbier, o. blare qui n'a pas encore fermente,
qui guille encore.
Gijlen , o. w. (ik gijlde , heb gegijld.), gisten,
gullies. ; fig. avoir un desir immodere de q.
ch. —, van duiven , se becqueter, se caresser.
Gijlieden, verlenging van het meery. voornaamwoord gij, om aan te duiden, dat het
tneerv. bedoeld wordt. In de nieuwe fpraakk.
wordt deze achtervoeging van lieden gewraakt en men zegt enkel gij.
Gijling, yr. fermentation, f. guillage; fig. desir
ardent , m.
action de becqueter.
Gijlkuip, yr. (bij brouwers ,) cove on la biere
fermente.
gistkuip, guilloire.
Gijn, (fcheepsw.) caliorne , palan a caliorne.
Gijnbalk , m. (fcheepsw.) bigue, f.
Gijntouw, 0. (fcheepsw.) balancine de chaloupe , f. —, al het wow op een fchip, dat
niet geteerd is, zwaar touwwerk, franc
funin , m.
Gijp , yr. (fcheepsw.) gui, m.
Gijpen, o. W. (ik gijpte , heb gegijpt), met
open' mond naar den adem fnappen , dprouver
one grande tit:Pula de respiration ; gemeenz.
op het — liggen , (den laatflen adem halen,)
titre a Pextremite, dire aux abois, 'etre
(fcheepsw.) van de zeilen,
se tourner subitement.
Gijtouw, o. (fcheepsw.) gording, cargue, f.
— van het marszeil, (dempgordingen,) retraites de Nunes, f: pl.
Gijzelaar, m. iemand, die met zijn lijf tot onderpand diem voor de nakoming van eenige
verbindtenis, of voor de zekerheid van andere perfonen, Stage. Tot zekerheid voor
de betaling der brandfchatting, gaf de clad
zes heeren tot gijzelaars, pour seiretd de
payement de la contribution are guerre la ville a donne six seigneurs en Stage. De gijzelaars zijn van wederzijde terug gezonden,
les Stages ont etc renvoyes de part et d'autre.
Giizelen, b. w. (ik gijzelde , heb gegijzeld),
lemand gevangen zetten, om hem tot voldoening van fchulden te dwingen , faire saisir
ou art-her q. q. et tenir _prisonnier pour dettes,
contraindre par corps ; fig. verbergen, (bij
dichters ,) caches-, inserer, faire entrer.
Gijzelbrief,
lettre qui contient les conditions
que les Stages promettent de tenir,f.
Gijzeling , vr. het gevangen zetten van iemand,
om hem tot voldoening van fchulden te
dwingen, arrét , m. saisie, prise , con-,
trainte par corps pour dettes. — 7 de
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daartoe dienende gevangenis, prison pons.
dettes. In de — zetten, dire saisi et mis
en prison pour dettes.
Gijzelkamer, zie Gijzeling in de 2. beteek.
Gij zelplaats, zie Gijzelkamer.
Gijzelregt, o. regt om te gijzelen, droit de
contrainte par coops , droit de saisie pour
dettes, m.
Gil, m. doordringende en fcherpe fchreeuw,
cri percant et aigu.
Gild, Gilde , o. de gezamenlijke ambachtslieden van een handwerk, in fommige landen,
een , voor zoo verre een handwerk betreft,
door bijzondere wetten befluurd genootfchap
uitmakende , corporation, f: corps de métier,
m. Het gilde winnen, se faire recevoir dans
un coops de metier. Iemand nit het gilde
zetten , exclure q. q. du corps de métier.
Gildebier, o. traitement qu'on donne a toes
les membres d'un corps de métier , tn.
Gildeboek o. registre d'un corps de métier, m.
Gildebode, in. valet on bedeau d'un corps de
métier.
Gildebrief, m. acte pour entrer dans un corps
de metier, m. chartre d'un corps de metier, lettre de maitrise, f.
Gildebroeder, m. confrere, tnembre d'un corps
de métier.
Gildeheer, m. syndic d'un corps de métier.
Gildehuis , o. zie Gildekamer.
Gildekamer, yr. chambre d'un corps de metier.
Gildeknecht , m. valet d'un corps de métier,
embaucheur.
Gildemeester, m. prdvdt , doyen, maitre on
syndic d'un corps de métier.
Gildemeesterfchap , o. maitrise,
Gildepenning, m. mereau, m. medaille que
recoit chaque membre d'un corps de nil• tier, f.
Gilderegt, o. privilege on statut d'un corps de
metier, tn.
Gildos, m. boeuf fort go-as et ornd de rubans
qu'on promene par la ville avant de le tuer.
Te Parijs gefchiedt de optogt met den
• in den flemptijd, a Paris la procession du
boeuf gras se fait dans le temps du carnaval.
Gillen , o. w. (ik gilde, heb gegild), eenen
gil geven , fetes. un cri percant et aigu. —,
b. w. (bij fcheepstimmerl.) fchuins affnijden, cooper ou scier de biais.
Giller,
celui qui jette des cris percants et
ales.
Gillmg, yr. action de feter des cris percants
et aigus.
,(bij fcheepstimmerl.)
hoot, bois coupe ou sad de biais ou en biais.
Gillinghout, o. zie Gilling in de laatfle beteek.
Gilfter, yr. celle qui jette des cris percants et
aigus.
Ginder, zie Ginds.
Ginderheen, bijw. par-la , la.
Ginds , bijw. zekere eenigzins verwijderde plaats
aancluidende, , la-bas. De troepen waren
— en herwaarts verfpreid, les troupes dtoient
dispersdes Fa et ft ; fig. fain. — en weer,
( voor een oogenblik,)pour un moment.. Leen
mij — en weer ow pennemes, prettez-moi
pour un moment votre canif.
Gindsch, b. n. dat ginds is , qui est la-bas.
Het gindfche huis, la maison qui est la-bas.
Gindsheen Gindschwaarts , bijw. naar gindfche plaats, zie Ginderheen.
Ging, verl. t. van Gaan.
Gingas, Gingan, o. gingas ors guingans.
Ginnegabben, o. w. (ik ginnegabde , heb geginnegabd), onbefchaafd lagchen, nit domheid

IN
heid or nit fpotzucht ricaner. In plaats
van ernflig te antwoorden , begon zij te
,
au lieu de repondre serieusement, elle se wit
ricaner. Hij ginnegabt bij al, wat men
zegt, it ricane te tout propos.
Ginnegabber , m. ricaneur.
Ginnegabber, yr. ricaneuse.
Ginnegappen , o. w. (ik ginnegapte , heb geginnegapt) , zie Ginnegabben.
Ginnegapper,, zie Ginnegabber.
Ginnegapiter,, zie Ginnegabber.
Ginniken , o. w. (ik ginnikte, heb geginnikt),
hinniken , van paarden, hennir.
fpot' tend lagchen, ricaner.
Gips , yr. zekere Witte kalkaarde , pidtre, ((in
de natuurl. gefch.) gypse, tn. mengen,
maken , Ocher ou faire du pldtre. Eenen
muur met — beftrijken , enduire, crepir une
muraille de .pldtre. Een ftandbeeld van —,
tine statue de pldtre. Met — bedekken ,
beftrijken , pldtrer. Dunne
, coulis 5 m.
Gipsachtig , b. n. gips bevattende , pliitreux
euse, gypseux , ease. Een gipsachtige grond,
un terrain platreux. Eene gipsachtige aarde,
one terse pldtreuse.
Gipfen , b. n. de pldtre. Eene
figurir, one
figure de pliitre.
Gipfen , b. w. (ik gipfle , heb gegipst), met
gips bearijken enduire ou crepir
de pi/titre.
Gipsgroef, vr. pidiriere.
Gipskoopman , m. pMtrier.
Gipsmijn , zie Gipsgroef.
Gipsfteen ,
pierre de pMtre, f. gypse.
Gipswerk, o. pldtrage, m.
Girgel , zie Gergel.
Cis, yr. gisfing, als : Bij de — rekenen , calculer en gros on ti-peulres , en bloc. • Bij de
doen , agir par conjectures.
Gisp , yr. dunne roede of fmalle riem om te
flaan , baguette, houssine.
Gispen, b. w. (ik gispte , heb gegispt), met
eene gisp flaan , frapper avec une baguette
en houssine ; fouetter ; fig. doorftrijken, doorhalen, hekelen, critiquer, censurer, reprendre.
Gisper,, m. celui qui fouette , fouetteur; fig.
celui qui critiyue, censure, reprend.
Gisping,
action de fouetter,gustigation 5
fig. critique, censure, repriman e.
Cisfen , b. w. (ik giste , heb gegist), over iets
oordeelen naar bloote waarfchijnlijkheid,
soupronner. Uit het verledene gis ik het
toekomende , par lepasse je conjecture de
l'avenir. o. w. Naar iets , conjecturer q. ch. Ik gis , dat hij Hagen zal , je
conjecture qu'il rdossira; fpr. w. doet
misfen , a beaucoup cenjecturer on pent se
tramper beaucoup.
Gisfer, m. conjectureur.
Gisfing yr. oordeelvelling naar bloote waarfchijnlijkheid
, conjecture. Indien mijne —
mij niet bedriegt , si ma conjecture ne me
tronipe pas. Dit gevoelen is flechts op gisfingen gegrond, cette opinion n'est fondde
que stir des conjectures.
Gist , zie Gest.
Gisten , o. w. (ik giste, heb gegist), zie Gesten.
Gister, zie Gisteren.
Gisteren, bijw. op den laatst verloopenen dag,
bier. avond , hid an soir. morgen ,
bier au matin, bier matin. Hij is eerst —
vertrokken , it n'est parti Sue d'hier, quo
tin jour d'hier. — over (zie ook : Over ,)
acht dagen , d'hier en hunt fours; fp. w. Hij
is niet van —, (hij heeft de wereld gezien,
hij is niet ligt te bedotten, hij komt niet
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eerst kijken it a vu le long. Gij doet,
als waren wij van —, vous yens moquez des
gene; vous nous prenez pour des gens de Pautre monde , pour des gees de de-la l'eau.
Gisting , yr. zie Gesting inzond. fig. onrustige bewesing welke tot oproer kan overflaan , agitation, commotion. Er is eene --older het yolk , al y a de Pagitation parmi
le people.
Gistingmeter, m. (bij de fcheik. ,) zymosivietre.
Gistkuip yr. gestkuip , (bij brouwers 2) gullloire.
Git , o. zekere fchoonblinkende zwarte delfflof, jais 'diet, tn. .gagate , f. Zoo zwart
als —, noir comme jells comme du lais.
Gittegom , vr. zekere harsachtige Indifche gem,
(in de heel- en fchilderk.)gomme-gutte.
Gitten , b. n. van git, de jais.
Glaasje, o. verkl. w. van Glas , un petit verre,
godet. — 5 inzond. drinkglaasje , peti: verre
boire, m. ; in de gemeenz. taal : Het — ligten ,
( wakker clrinken , bekeren ,)
Hij is een liefhebber van een
5 van het
aime a Niter, Hij heeft wat diep in
het — gekeken , it est dans les vignes. Een
— tot affcheid , op den valreep , le vin de
Petrier. Onder het — zitten , vider une
bouteille.
kijkglaasje , lorgnette, f.
Glad , b. n. en bijw. effen , niet row, lisle,
une, e, poll, e. Alle gladde ligchamen zijn
natuurlijk koud op het gevoel tons les corps
lisses sont vaturellement froids au toucher.
Gladde floffen , des itoffes lisses. als
glas , als een fpiegel 5 lisle comme du verre,
uni comme une glace. — maken , lisser,
ragreer, planer , unir, polir. Met puimfteen maken , poncer. draaijen , tournasser. Eene plank — fchaven , recaler une planche. — affnijden , cou_per ras.
Eenen hoed — borstelen , coacher 7e pail
iron chapeau. — fcheren , tondre ou raser
de pres. — fchuren polir, en ecurant. —
firijken lisser en repassant ; van hier : niet
ruig , tegenft. van ring , als : Hij is nog —
om de kin , it a encore le menton ras,
n'a pas encore un brin de poll au menton;
van bier fig. waar niets van overblijft. Men
heeft hem het haar — afgefchoren , on lui a
coupe les cheveux ras. Alles — opeten , manger tout sans rien Mister. Hij floeg het hem
— af, it le lui refusa nettement, rondement.
De Palts was — verloren , le Palatinat
&oft perdu sans ressource. 1k heb het — vergeten , je Pai tout-a -fait oublie ; fpr. w. Hij
is zoo — als een aal al est gueux comme tin
rat d'eglise; zie Aal.
, glibberig , glissant, e. Het ijs is zeer —, la glace est
tres-gllssante. Een gladde weg , un chemin
glissant. Het is hier
om te gaan„ it fait
glissant ici; fig. Op ijs flaan (in gevaar
zijn om ongelukkig te worden ; inzonderheid
om zijnen post te verliezen ,) braider au
manche; e' tre comme l'oiseau sur la branche.
Die wijn gaat er — in, ce y in' se bolt tout
doucement, c'est on via coolant. Een gladde
flij1 , on style coolant. Gladde verzen , des
vers coolants. Eene gladde tong hebben
avoir la langue bien pendue, avoir une grande facilite de parler. Gladde woorden , on
&scours flattens; des paroles enimiellees. Hij
is —, (men heeft hem al zijn geld afgenomen ,) on l'a mis au blanc. Hij is zoo —
als een aal s'echappe domino une anguille ;
zie Aal. Hij heeft eenen gladden aal bij den
fiaart , zie Aal.
Gladachtig, b. n. glabriuscule.
Glad-
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valfche diaGladbek ,
zie Vlasbaard.
mant , faux diamant.
Gladdigheid , zie Gladheid.
Gladhout , o. (bij fchoenm.) machinoir, m.
een Oostindifche boom, glabrier, m.
Gladheid, vr. itat de ce qui est lisse, uni,
poli, glissant,
— van een blad , (in de
glabreitd d'une feuille.
Gladflager,, m. degene , die iets glad flaat, planear.
inzond. blikflager,, ferblantier.
Gladtand , yr. (bij boekb.) , frottoir, m.
Gladwrijven , b. w. (ik wreef glad , heb glad
gewreven) , refrayer.
Glans , in. de eigenfchap van een ligchaam,
waardoor het eigene lichtfiralen uitgeeft ,
éclat, m. De — der zon , Peclat du soleil;
(in den deftigen dijl en bij dichters ,) la splendeur du soleil ; fig. eigendommelijke luister,,
roem, hooge waardigheid , pracht , ten won
fpreiding van rijkdom, splendeur , f. De —
van zijnen naam , la splendeur de son nom.
Hij leeft met veel vii avec beaucoup
de splendeur. Hij is met — aan het hofverfchenen , it a pare avec éclat a la tour. —,
de eigenfchap van een ligchaam , waardoor
het van deszelfs gladde oppervlakte de ontvangene lichtitralen terug kaatst , lustre, bril/ant, eclat, m. Het Sinefclie verlakt heeft
eenen fchoonen —, le vernis de la Chine
est d'un beau lustre. De Oosterfche paarlen
hebben zekeren dien men bij de andere
niet ontmoet , lee perles orientales ont un
certain brillant qui ne se trouve point dans
les autres. Deze gefteenten hebben veel —,
ces pierreries ont beaucoup d'eclat. De
van marmer,, ebbenhout , wapenen , le poli
du marbre, de Pebene, des armes. — aan
leer geven , eclaircir le cuir. Den — ontnemen , depolir. Den —, welke ftoffen door
het perfen krijgen , wegnemen , depressor (les
draps), decatir. Den — verliezen , perdre le
lustre , Peclat , se ternir. aan eenen hoed,
enz. geven , lustrer. Deze flof heeft geen
cette &op n'a point de lustre, d'oeil ;
fig. dool...cenige omflandigheid verkregene
luister,, lustre, éclat, m. Edele fteenen zetten aan de fchoonheid der vrouwen bij ,
lee pierreries donnent du lustre a la beaute
des femmes: Dat ambt geeft hem eenen grooten —, cette charge Luz donne un grand lustre. Dat heeft aan zijn geflacht veel — gegeven , cola a re!pandu un grand éclat sur
sa famille.
Glansborstel ,
polijsthout , polissoir.
Glansrijk , b. n. veel glans hebbende , eclatant,
e, brillant, e, radieux , euse, resplendissant. , e; fig. Glansrijke daden , des actions
glorieuses.
bijw. fig. glorieusement.
Glansrijkheid , yr. qualite eclatante , brillante ;
fig. qualitó glorieuse, gloire.
Glansiteen , m. calandrine,.f. lissoir, m.
Glanzen , b. w. (ik glansde , heb geglansd) ,
door glad maken eenen glans aan iets geven,
lisser, lustrer. Papier —, lisser du papier.
Eene zijden flof— , lustrer une etoffe de sole.
o. w. glans van zich geven , luire, reluire , eclater, briller, rayonner,, scesplendir. De diamant glanst , le diamant brille.
Glanzer , m. lustreur. (de Peclat.
Glanzig , b. n. luisant, e, qui a du lustre ou
Glas , o. (zonder meerv.) eigenlijk al, wat glans
van zich geeft ; doch in dezen zin enkel in
zamenftell. Spiesglas , zie Spiesglas. —,
eenig vast , en tevens fijn , tegen matig visor
beftand en doorfchijnend ligchaani , door de
ineenfmelting van aardachtige deelen gewrocht , verre, m. Er zijn metalen en delf-
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ftoffen , welke het vuor in — verandert ily
des metaux et des. mineraux quo le feu change en verre. Bakfteen door middel van eenen
brandfpiegel tot — maken , vitrifier de la
brique au miroir ardent. Het good wordt
niet tot —, dan door middel van eenen brandfpiegel van een bijzonder maakfel , Por no
se transforme en verre, n'est vitrifiable, vitrescible , ne se vitrifie, qu'au moyen d'un
miroir ardent d'une construction _particuliere.
—, in het gemeene leven , dat vaste , fineltbare voortbrengfel eener bekende kunstbewerking , hetwelk wel het licht en de warmte , maar geene digtere vloeiftof doorlaat ,
verre, Sommige fchrijvers willen , dat
men oudtijds het geheim ontdekt heeft, om
het — fineedbaar te maken, quelques-uns ont
ecrit , qu'autrefois on avolt trouve le sett-et
du verre malleable. Men maakt allerlei werken van —, on fait toutes sortes d'ouvrages
de verre. Op — fchilderen , peindre sur
verre. — blazen, souffler 'le verre. —,
( met een meerv,) eenig tot een bijzonder
gebruik dienend, en daartoe eene bijzondere
gedaante hebbend fink glas, verre, tn. Holle
glazen , des verre concaves. Bolle glazen,
des verres convexes. meer bepaaldelijk
eenig glazen gereedfchap , als Een bril met
vier glazen , une lunette a quatre verres.
Men moot een voor die teekening zetten , faut mettre un verre devant ce dessin. —, bijzond. ruit van een vender, vitre,carreau, m. De glazen wasfchen , laver
Les nitres. De glazen breken , inflaan , casser les vitres ; fpr. w. Het huis door de glazen gooijen , (dubbel opteren ,) briller la
chandelle par les deux bouts. Gekken en
dwazen fchrijven hunne namen op vensters
en glazen , les murailles sons le papier des
—,-van eene koets, glace, f. Het —
ophalen , neerlaten , lever , baisser la glace.
ook en zeer algemeen , bijzonder een
nit glas gemaakt drinkvat , verre, m. Een
groot —, tin grand verre. Een klein
un petit verre. De voet van een---- , la pate
d'un verre. De rand van een
, le bord
d'un verre. Een — Vullen , vol fchenken ,
remplir un verre. Een — ledigen , viderun
verve; van daar : fig. Te diep in het — kijken , se griser, s'enivrer.
voor een glas
vol , als Een — wijn , bier , un verre de
via, de biere.
(bij
glazen klok
om meloenen , enz. te trekken of tegen koude te befchutten , cloche , cf. Zie ook de met
glas zamengeflelde woor len, als Bierglas,
Branclglas, enz.
Glasachtig , b. n. (in de nat. gefch.) hyalin, e.
(in de ontl. k. ,) hyaldide. Glas—
achtige vochtigheid van het oog , humeur
hyaloide.
Glasblazen , o. art de,souffler le verre, soup
flage , in.
Glasblazer,, m. vernier ;felatier.
Glasblazersbank , yr. bodee.
Glasblazerij , yr. verrerie.
Glasblazerstang , yr. rektang, ?moralities , fp!.
Glasdiamant , yr. valfche diamant, diamant do
vericle , f.
Glasgordijn , yr. en o. rideau devant rine fe.
nitre, m.
Glasgroen , b. n. couleur de verre.
Glashandel, m. trafic en verrerie, vitrerie.
vernier.
Glashandelaar,
Glashitis, o. plaats om planten kunstmatig op
te kweeken, verriere, f.
Glashut , yr. verrerie.
GlaskWurig , b. n. hyaloide.
Glas-
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Glasklomp , m. (bij de glasbl.) Bosse, f.
Glazig , b. n. (bij de fcheilt.) vitraux, se.
verrier.
Glazuurfel, o. (ond. woord) verglafel , waarmeGlaskooper,, in.
de aardewerk overtogen wordt , nit loodasch,
Glaskoraal, yr. en o. grain de verre, Zie
ook Glasparel. Kleine glaskoralen, waarmezout en zand vervaardigd , vernis, m. —,
de de wilden in Amerika zich verfieren,
Blaauw —, saop porfelein , couverte,
rassades , f.
contre-brode, m.
blinkende oppervlakte , waarfre , m.
Glaskorf, korf tot verzending van glas,
mede het beenachtige gedeelee der tanden
panier a verre. — 5 korf met vakken , voor
bedekt is , email ,
drinkglazen, verrier. =, corbeille de verre, f Glazuren , b. w. (ik glazuurde , heb geglaGlaskraam , vr. boutique de verrerie, de verzuurd), (ond. w.) het glazuur aail aarderoterie.
werk geven , verglazen , vernir, plomber,
Glaskramer,, m. marchand verrier en detail.
zie Verglazen.
Glaskruid , o. muurkruid , parietaire, f.
Gleed , verl. t. zie
Glaslantaarn , yr. lanterne a vitre.
Gleis , zie Verglaasd.
Glaslijtn , yr. en o. colle el verre ,f.
Gleifen , b. w. (ik gleiste heb gegleist), zie
Glasmaker,, m. verrier. Vergelijk GlazemaVergiazen. —, o. w. veroud. fchijnen ,
luire.
ker.
Gleiswerk , o. verglaasd werk , poterie verGlasmakerij , yr. verrerie.
nissde ou plombee.
Glasmand , vr. (bij de glasbl.) ravestan,
Glibberen , o. w. (ik glibberbe , ben geglibGlasoog, o. van een paard , oeil vairon, m.
berd) , wegens de gladheid uitglijden , glisGlasoogig, b. n. qui a l'oeil vairon. Len —
ser.
paard un cheval a l'oeil vairon.
Glasoven , mfourneau de verrerie,m.carcaise, f. Glibberig , b. n. glad, glissant, e. fmeGlasparel , yr. fausse perle, perle de Denise.
rig , pai teux , se. De weg is —, le chemin
est glissant, pateux. Het is —, il fait glis.Glasporfelein , o. porcelaine de Reautnur, f:
Glasraam, yr. en o. fenêtre vitree, croisee ,f.
sant.
Glasroede, yr. tringle, verge de vitres.
Glibberigheid , yr. etat de ce qui est glissant,
Glasfchijf, yr. Glastafel , tringlette , f.
no. De — van den weg deed hem vallen ,
le chemin glissant le fit tomber.
Glasfchilder, m. peintre sur verre, emailleur,
appreteur.
Glidkruid o. zeker kruid 5 duizendblad, gerw,
Glasfchilderen , o. peinture d'apprgt,
zie Gerw.
Glasfchrijver,, zie Glasfehilder.
Glijbaan , Glijdbaan , yr. op het ijs, glissoire.
Glasfchunn , o. fritte , f. — bereiden , fritter.
Glijden o. w. (ik gleed , heb gegleden), wanGlasfchuimbereider,,
frittier.
neer de voortduring der beweging , en ben
Glasflak, vr. (in de nat. gefch.), vitrine.
gegleden wanneer de plaatsverandering beGlasflijper,, m. ,polisseur de glaces.
brildoeld wordt 5 ) glisser. Zij — op het ijs ,
lenmaker,, lunettier. —, van fpiegelglas, adouils glissent sur la glace. Ik ben van den
cisseur.
trap gegleden , je glissois de l'escalier. Op
Glasfpinnen , o. het uittrekken van het nog
de billen (postwagen rijden, zeker kinvloeibare glas, filage de verre, tn.
derfpel ,) toner a ecorche-cu. Degene , die
Glasfleen , m. zekere, eenigzins doorzigtige
glijdt op het ijs, glisseur, euse. Het —,
Italiaanfche fleen , waaruit glas gemaakt
glissement, m.
wordt , Pierre a verre, alabandine ou alaGlijen , zie Glijden.
mandine, f.
Glastafel, yr. groot vierkant fink glas, table Glimlach , zie Grimlach.
Glimlagchen , o. w. (ik glimlachte , heb gede verre, zie Glasfchijf.
glimlacht) , zie Grimlagchen.
Glastranen , m. meerv. larmes de verre, larGlimmen, o. w. (ik glom, heb geglommen),
mes bataviques, f. pl.
eenen zwakken of flaauwen glans van zich geGlasvocht , o. humeur vitree, f.
ven , jeter une foible lueur. zwak bran-Glaswaren , vr. meerv. verrerie, verroterie , f.
den , visor houden , zonder uitgedoofd te
Glaswerk , o. allerlei werk van glas gemaakt,
zijn , maar ook zonder vlam te geven , als :
verrerie ,f.—, inzond. het glaswerk aan een
Het visor glimt onder de asch , le feu couve
huis , vitrage, m. (aan eene kerk ,) vitraux,
sous la cendre. —, (met Zijn ,) doorgloeiIn. pl. Klein , flecht —, verroterie, f.
jen , aangloeijen , s'allumer. Eene geglommen
Glaswerker,, na. vitrier.
kool , un charbon ardent. Stoffen doen —,
Glaswinkel , m. boutique de verrerie, f:
glanzig maken glacer des'Itoffes. GlimmenGlaswording , yr. vstrsfaction. Tot — gede taf, du taffetas glace.
fchikt (in de natuijrk.) vitrifiable on vitrescible.
Glimp, m. bedriegelijke fchijn , fausse appatenet , f. Onder eenen — van vriendfchap ,
Glaszand , o. zand, tot glasmaken gefchikt , sable propre el faire do verre, on.
sous le masque de l'amitie. Aan iets eenen —
geven -donner une couleur specieuse a q. ch.,
Glazen , b. n. van glas gemaakt, de verre.
Eett — oog , (van glas gemaakt , ook ondercolorer q. ch.
(ik glimpte , heb geglimpt),
fcheiden van glasoog , zie dit woord ,) no Glimpen , o.
beteek.
coil de verre ou de cristal. Eene — flesch,
weinig gebr. zie Glimmen , in de
one bouteille de verre. Eene — klok , une Glimpig , b. n. fchoonfchijnend , specieux ,euse.
Een
—
fchotel
,
spddes
arguments
cloche de verre.
Glimpige bewijsredenen ,
un plat de
verre. —, met glas of glaswerk voorzien ,
cieux.
bijw. specieusement.
vitre, e. Eene — deur,, one Porte vitree. Glimplach, zie Grimlach.
Eene — kas , armoire vitre e.
Glimworm , m. zekere in het duister licht geGlazenmaker,,
werkman , die glazen ruiten
vende worm , ver luisant. Voornamelijk in
in vensters zet , vitrier. Glazenmakers
den herfst ziet men glimwormen , c'est en aubisaigui f.
winkel , vitrerie 5 f.
tomne principalement qu'on volt des vers luiGlazenvenster,, o. vitre, f.
sants.
Glazenfpuit vr. seringne a laver les vitres.
Glinfler,,
glinfterende vonk , itincelle
Glazenwasfcher,, m. brosse a laver les vitres, f.
sante 5 f.
personne qui lava les vitres,
Glinfteren , o. w. (ik glinflerde heb geglinflerd)
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Herd), eenen fchitterenden glans van zich
geven fchitteren , briller, reluire, resplertdir. De lucht was holder, alle Herren glinfterden, Pair dtoit clair, toutes les dtoiles
resplendissoient. Zijne wapenen ses arvies reluisent.
Glinfterig, b. n. glinfterend, brillant, e, reluisant , e, radieux , ease.
Glinstering, yr. fchittering, scintillation, action de briller, de reluire,
papillotage ,
eclat brillant,
splendeur, lueur, f.
Glinsterworm, zie Glimworm.
Glinting, yr. in eenen tuin, lattis le long des
mars d'un jardin pour soutenir les branches
des arbres fruitiers , m.
Glip , yr. fpleet in eene pen, fente dans tine
plume.
Glippen , b. w. (ik glipte, heb geglipt), eerie
fpleet in eene pen maken, 'faire une fente
dans une plume. o. w. (met Zijn ,) wegens gladdigheid ontglippen, glisser. Dat
is mij nit de handen geglipt, eela m'a glisse
des mains; fig. s'echapper. Hij, is gain —,
i/ a deguerpi. Hij is daar loses over heen
geglipt , (heeft eat artikel maar eventjes aangeroerd ,) it a passé la-dessus comme chat
sur braise.
Glipperig , zie Glibberig.
Glipping, yr. action de faire tine fente dans
une plume. —, action de glisser; fig. ontfnapping , action de, s'echapper, evasion.
Glisfen , o. w. (ik gliste , ben geglist), glijden , glisser. Iemand aan het — brengen,
faire glisser q. q.
Glit, o, (in de fcheik.) een lood, dat met
onzuiverheden van koper vervuld., en door
verkalking in de gedaante van metaalfchuim
gebragt is, f, litharge,f. goudglit 9 zilverglit , glette,
Globe , yr. Cond. woord) aard- of hemelkloot ,
(in de aardrijksk.) globe , m.
Gloed, m. de hitte en fchijn van een vuur van
enkel gloeijende kolen, l'ardeur et la ininidre que donne tin brasier. —, zoodanig
een vuur, brasier, m. braise , f. Neem wat
— nit het aschgat, prenez de la braise dans
Titre. Zich boven den — warmen, se
dander auprds de la braise. Het huis fond
in eenen —, la maison dtoit tin grand brasier; fig. fterke hitte , ardent-, .f. De —
der zon, Pardeur du soleil. De — van onzen ijver, van onze dankbaarheid, l'ardeur
de notre zele, de notre reconnaissance. De —
der min, le feu de Pamour. De — van diamanten , Pdclat des diamants, m.
Gloeijen o. w. (ik gloeide, heb gegloeid), geheel van your doordrongen zijn , en alzoo
iterke hitte van zich geven , zonder vlam , (in
den eigenlijken zin meest enkel in het tegenwoordig deelw. gebruikelijk ,) etre rouge,
etre, ardent, e. Het ijzer gloeit, le fer est
rouge. Gloeijend ijzer, fer rouge, fer ardent, in. Eene wonde met een gloeijend ijzer
branden , appliquer le fer el nose plaie. Gloeijende kogels, des boulets rouges. Eene vesting
met gloeijende kogels befehieten, tirer
boulets rouges sur une forteresse. Gloeijende
kolen,e la braise, des charbons ardents.
Een vuur van gloeijende kolen, tin brasier,
tin feu de charbons ardents, de braise; fpr.
w. Gloeijende kolen op het hoofd van zijnen vijand hoopen of verzamelen , (hem her
kwade met goed vergelden ,) amasser des
charbons ardents stir la tete de son ennemi.
Ik fa op gloeijende kolen, Pal les pieds sur
la braise, je sêche sur pied. —, eenen ferken graad van butte hebben, brisler. Het is
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bier gloeijend beet, it fait ici tine chaleur
brdlante, , dtouffante. De zon geeft eene
gloeijende hitte , le soleil est extremement
ardent , bra/ant. Het zand in Afrika gloeit
onder de voeten, les sables d'Afrique bra.
lent sons les pieds. Een gloeijende wind,
tin vent brdl-ant. Gloeijende handen, des
mains brdlantes. Hij gloeit over het ganfclie lijf, it est brdlant par tout le corps,
c'est tin brasier que son corps. —, eene levendige , roode kleur hebben, als : De blos
der jeugd gloeide op hare wangen, la frai.
cheur de la jeunesse dtoit empreinte sur set
joues, embellissoit ses joues. helder fchijnen , als : Men ziet daar geene diamanten
—, la on ne voit point briller des diamants.
vurig zijn, als : Zijne oogen — van den
drank, it a les yeux tout rouges a force de
boire; zoo ook: Zijne oogen — van toorn,
ii est si en cadre qu'il a les yeux tout
en feu, it a les yeux dtincelants de coldre.
—, zeer levendig zijn , als Eene gloeijende
liefde , tin amour ardent. Zijn gloeijende
ijver , son zale ardent. Eene gloeijende verbeelding , une imagination ardente. Elks
boezem gloeit voor 't vaderland, tons les
coeurs brdlent pour la patrie. —, b. w,
gloeijend maken, doen gloeijen, faire rougir dans le fen. Een ijzer faire rougir
tin for dans le feu, donner la chaude an for.
Dit ijzer moet twee of driemaal gegloeid worden , eer men het fmeden kan, it faut deux
on trois chaudes pour forger cette piece de
fer.
Gloeioven , m. four oyfourneau a faire romp
gir les indtatix.
Gloeijing, yr. action d'être ardent , etc. zie
Gloeijen. —, action de faire rougir dans le,
feu.
Gloeipan, yr. poglon a faire rougir P argent , in.
Glom, verl. t. van Glimmen.
Glooijing , yr. fchniOte van eenen muur, berg,
enz., doorn, talus, m.
Gloor, in. glans, éclat, m.; fig. roem , gla.
re , f.
Glop, o. flop, final flraatje, gang, passage,
m. ruelle, f.; fig. gat, (vermindering van
voorraad,) als: De laatfle koude heeft een
groot — in onze kolen gemaakt, le dernier
froid nous a fait briller une grande quantite
de charbons. Dit maakt een groot — in mijn'
voorraad, cela diminue ma provision.
Gloren o. w. (ik gloorde ,
gegloord),
glimmen, zie Glimmen.
Glorie , vr.'fierlijkheid, luister, gloire. Gods
zoon zal komen in zijne —, in de majesteit
zijner —, le fats de Dieu , viendra dans sa
glare, dans la majeste de sa glare. —,
roem , vermaardheid wegens fchitterende (laden, gloire. Verre verfpreidde hij de — van
zijne daden, van zijnen naam, van zijne wapenen, it dtendit, porta bien loin la gloire
de ses actions, de son nom, de ses armes.
Naar — dorsten, etre avide de gloire. Valfche fausse gloire. Die er eer in felt
zich to wreken, jaagt flechts valfche — na,
celui qui met son honneur a se venger, ne recherche qu'une fausse gloire.
trotschheid,
ingebeelclheid, gloire. Hij berst van —,
crêve de gloire. Dwaze, ijdele , flechte —,
sotte, mauvaise, vaine gloire. Eerie ijdele
beneemt het verdienstelijke van de beste
Baden, une vaine gloire corrompt le me'rite
des meilleures actions. —, (bij fchilders,)
de Itralenkrans, waarmede heiligen worden
afgebeeld, gloire, aureole.
Glorierijk., b. n. roemrip:, glorieux, once.
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Glorierijker gedachtenis, de gloriense wemoire. —, bijw. glorieusement.
Glorieus-, b. n. (ond. woord,) ingebeeld, verwaand, glorieux, euse , orgueilleux, euse , fier,
ere. (Le glorieux vent paroitre quelque chose;
Porgueilleux croit titre quelque chose ; Pavantageux agit comme etoit quelque chose ;
le fier croit que lui seal est quelque chose et
que les autres ne sont rien.)
Gloriezueht, yr. roemzucht , ambition, soif de
heeft hem zijne eer doen
gloire. Zijne
fait perdre son
verliezen , son ambition
honneur.
Gins , yr. ophelderende kantteekening , glose,
note mar finale. Het is bij oude boeken gebeurd, dat de — in den teksc geraakt is,
it est arrive dans les livres anciens que
glose a etc inseree, est entrée, dans le texte. Glosfen op den bijbel maken, gloser la
bible; van hier : fig. Glosfen op iets maken , (aanmerkingen op iets maken ,) gloser
sur q. ch., la critiquer. Glosfen maken op
iemands daden , woorden, gedrag , gloser sur
les actions , les paroles , la conduite , de q. q.
Gluip, yr. (oul. eene vogelknip; thans nog
in :) De deur flaat op cone —, la porte est
entre-baillee; fig. Jets ter gluips (ter folk)
doen, faire quelque chose a la derobee. Ter
gluips komen , venir a la derobee.
Gluipen , o. w. (ik gluipte , heb gegluipt ,)
van ter zijne of door eene kleine opening loeren, lorgner, guetter, epier; zie
Gluren. Hij gluipt door het venster,
regarde par la fenêtre 4 la derobee; fig.
het oog op iets hebben , als Hij gluipt
op dat ambt, ii lorgne cette charge. —,
den hoed diep op de oogen dragen , marcher
le chapeau rabattu sur les yeux.
Gluiper,, Gluiperd, m. qui marche le chapeau
rabattu sur les yeux.
Gluips, zie Gluip.
Gluipsch , b. n. qui porte un coup en trahison
ou sans qu'on s'y attende. bijw. secretement , a la derobee.
Gluren , o.- w. (ik gluurde , heb gegluurd),
epier, guetter, lorgner, guigner. Naar iets
lorgner, epier, guetter, q. ch. Men
gluurt naar ons, on nous Ole, zie Begluten.
Glaring , yr. action de lorgner.
Gluurder,, in. celui qui lorgne, epie.
Gluurfter, vr. celle qui lorgne, epic.
Gnap , zie Knap.
Gniffelen , o. w. (ik gniffelde , heb gegniffeld),
(in Groningen ,) in de vilist lagchen , sire
sous cape.
Gnorren , o. w. (ik porde , heb gegnord),
zie Knorren.
God, m. (het voimaakt goede , en van daar :)
een dier verhevene wezens , welke , volgens
de heidenfche leerbegrippen, oorzaak waren
van de wereldsche lotgevallen , eene godheid,
Dieu, m. divinite , De goden der mindere orde, les dieux ells second ordre. Halve
goden , (gefproten nit den omgang van een
goddelijk met een menfchelijk wezen ,) les
demi-dieux. De onderaardfche goden , les
dieux infernaux. Mars was de — van den
oorlog , Mars etoit le dieu de la guerre.
Apollo de — der dichtkunst , Apollon le
dieu de la poesie. Mercurius de — van
den koophandel , Mercure le dieu du commerce. —, bij wijze van uitroep :
0 goden ! o Goon ! Doeux! grinds dieux!
fig. iets waaraan men zees gehecht is, als :
l'argent est son dieu.
Het geld is zijn
Hij maakt van zijnen buik zijnen —, fai
(zonder meerv.)
dieu de son ventre.
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naar het hedendaagfche begrip, het eenige
opperfte wezen , eerfle oorzaak van alles,
wat buiten hetzelve beflaat , Dieu. Er is
flechts den n'y a qu'un soul Dieu.
Die maar een' eenig' — aanbidt deicole. De
joden bidden maar een' eenig' — aan , les _full}
sont deicoles. In den tijd der Franfche omwenteling verklaarde de nationale vergadering bij een beiluit : Er is een , dans le
temps de la revolution francaise, la convention nationale decreta : Il y a on dieu. Ongodist noemt men zulk eenen, die geenen —
erkent , (die het beflaan van eenen — loochent ,) on appelle athee celui qui ne reconnoit pas Dieu. —, inzond. volgens
de leer der christenen , het uit vader,, zoon
en heiligen geest beflaande, opperwezen,
Dieu, (veelal als eigennaam zonder lidwoord
gebruikt :) Gods zoon , de zoon Gods , le
fils de Dieu; (of voor een' dezer drie perfo.
nen der godheid, als : De moeder Gods , la
mere de Dieu ;) — is de fchepper van hemel en aarde , Dieu est le createur du ciel
et de la terre. Er zijn drie perfonen in —,
it y a trois personnes a Dieu. — is almagtig,
algoedertieren , albarmhartig , Dieu est toutpuissant, tout-boos, tout-misericordieux. Den
naam Gods ijdellijk gebruiken, prendre le nom
de Dieu en vain. De vreeze Gods, la crainte
de Dieu. Hierin ziet men den vinger Gods,
on reconnoit en cola le doigt de Dieu. Geef
Gode wat Godes, is, rendez- h Dieu ce qui"
est a Dieu. Het woord. Gods prediken, pricher la parole de Diets. dienen , servir
Dieu. In — gelooven , croire en Dieu.
in verfcheidene fpreekwijzen van het gemeene ileven als : — weet het, (d. 1,
de fpreker weet het niet ,) Dieu le sache,
Dieu le snit. Gij vraagt mij , wat er van
mij worden zal? — weet het, vous me
demandez ce que je deviendrai , Dieu le snit ;
(AANM. Dieu snit verzekert ftellig, dat iets
is of niet is , als : — weet het, dat gib wel zult
ontvangen worden, Dieu salt que vow- serez
bien reps. — weet het of ik het gedaan heb,
Dien sait si je l'ai fait ;) van iets, dat men
wenscht , of, buiten geval van verhindering,
voorneraens is to doen : Zoo — wil ! s'il plait'
ti Dieu! Hij zal herftellen , zoo — wil ,
en echtsppera, s'il plait a Dieu. Ik denlc
overmorgen to vertrekken , zoo — wil,
fais itat de partir apses demain, s'il plait el
geve het ! Gave — ! Dieu le
Dieu; zoo ook
veuille ! plot a Dieu ! ; en in tegendeel : beware mij daarvoor! — verhoede het ! Dieu m'ett
garde ! Dieu m'en preserve ! a Dieu ne plaise ! ;
om tevredenheid over iets aan to duiden :
— dank ! graces a Dieu ! Dieu morel ! Ale
eene thans in onbruik geraakte foort van
pligtpleging bij het niezen van iemand , ook
bij het weigeren eener aalmoes aan eenen
bedelaar : helpe u! — zegene u! Diets
vons benisse ! Dieu vous contente! Dieu you;
assiste ! Dieu vous soit en aide !; tot Iterken
aandrang bij een verzoek : Om Gods wil ,
om Gods , in Gods naam , au nom de
Dieu, pour l'amour de Dieu; (om Gods
wil, pour l'amour de Dieu; beteekent ook :
Om niet , zonder eenig inzigt van belong,
nit enkele barmhartigheid; en verder: karig,
als : Men heeft er hem als om Gods wil van
gegeven , on lui en a donne comme pour Pamour de Dieu. In Gocls naam beteekent
ook, wanneer men zijns ondanks zijne toeItemming tot iets geeft , als : Gij wilt het
dan volffrekt doen, wel nu, in Gods naam,
you: voulez absolument le faire, eh bien fat.
tes-
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tes-le; bij wijze van nitroep : God ! mijn
!
goede — ! Dieu! mon Dieu! bon Dieu! bonte
de Dieu! bontd divine ! welk een ongeval.! Dieu ! fuel malheur! Dieu ! quel accident! bij wijze van bekrachtiging , als : Zoo
waar leeft , zoo waar als er een — is,
sur mon Diets; devant Dieu; Dieu m'ert temoin; Diets m'en est timoin. Als gewoon
formulier van eenen plegtigen eed: Zoo waar
helpe mij — almagtig, ainsi Dieu me soit
aide. —, bij Roomsch Cath. , het heilige,
(op fommige ' plaatfen Ons Heer ,) de in
het vleesch en bloed van Christus veranderde
hostie , le bon Dieu; (bij ons weinig anders
gebruikelijk , dan in het zamengeitelde Godsdragt , zie Godsdragt ; doch de Franfchen
zeggen van het opheffen van den gewijden
ouwel , on love le bon Dieu; van het dragen
deszelven naar eenen ziekc , on va porter
le bon Diets ti ce malade.) —, (in den bijbelft. en dan gewoonlijk met bijvoeging van
het lidwoord.) De — der heirfcharen , der
legerfcharen , le Dieu des arondes. De der
wrake , le Dieu des vengeances. De naijverige —, le ,Dieu jaloux. De — der barmhartigheid , le Diets des misericordes. —,
door een op last van God werkend fchepfel,
als Mozes was de — van Aaron , Noise fut le
Dieu d'Aaron. Hij zal voor de goden (overheden) gebragt worden , it sera amend devent les Dieux. in het algemeen , naar het
Hebreeuwsch , in den zin van uitnemendheld , uitmuntendheicl , voortreffelijkheid, en
van claar (inzond. bij de Israeliten gebruikelijk ,) Hij is een man Gods , c'est un homme
de Dieu; fpr. w. — geeft hulp aan de zijnen in den flaap , (men verkrijgt foms een
geluk onverwacht en zonder eigen toedoen ,)
le Bien vient en dormant a ceux que Diets
aime. De item des yolks is de item van God,
la voix dn peuple est la voix de Dieu. Elk
het zijne en — voor ons alien, zie Elk.
Gods water over Gods akker of land laten loopen , zie Akker. God en mensch, theanthrope.
Goddelijk , b. n. der godheid eigen , divin,
e, theologal, e. Het goddelijke wezen , de
goddelijke eigenfchappen en volmaaktheden ,
l'essence divine, les qualites et perfections
divines. De goddelijke voorzienigheid ,
providence divine. De goddelijke natuur van
Christus , la nature divine de ,llsui-Christ.
Goddelijke ingevinglk inspiration divine.
Voor erkennen, (vergoden ,) diviniser,,
deifier. De heidenen erkenden de orakels
voor —, les payees divinisoient les oracles.
dat eene godheid toekomt , divin, e.
De Romeinen bewezen goddelijke eer aan
hunne keizers , les Romains rendoient des
honneurs divins a leurs empereurs. De goddelijke eer toekennen , &firer, decerner les
honneurs divins. uitnemend , voortreffelijk , divin, e. De goddelijke Plato , le divin Platon. Hij is een — mensch , c'est
homme divin. Eene goddelijke fchoonheid ,
uye beaute divine. Een — werk , un ouvrabijw. divinement. Zij zingt ,
ge divin.
danst , fchrijft
, elle clzante, danse, ecrit
divinement.
Goddelpheid , yr. goddelijke eigenfchap , divinite. De — van het woord , la divinite
du verbe. goddelijke oorfprong , divinite. De — der heilige fchrift , der openbaring , la divinite de Pecriture Sainte, de la
revelation. -- en menfchelijkheid, (in de
godg.) tlzianthropie.
n. ongodsdienflig-, impie,
Goddeloos ,
chant, e, pervers, e. Goddelooze taal , des
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paroles impies, des discours impies. zedeloos, ondeugend , impie, deprave, e, me
chant, e. God ftraft de goddeloozen , Dieu
punit les impies , les mdchants. —, (in eenen
zachteren zin ,) als : Welk een
leven
maakt gij daar ? quel afreux ,tintamarre
bijw. d'une manure
faites-vous
impie. —,mechamment, avec mechancete.
terriblement,..sacrilêgement.
Goddeloosheid ;Arr. ongodsdienstigheid,
zedeloosheid, depravitd mdchancetd , perversite.
Godendienst, vr. heidenfche godsdienst , cults
des dieux, m.
Goddelooslijk , zie Goddeloos , bijw.
Godendom , o. de gezamenlijke heidenfche
godheden , les divinites payennes, fepl. les
dieux de la fable ,
Godendrank, m. (in de fabell.) nectar.
Godenleer,, yr. fabellcer,, de leer van het heidensch godendom, mythologie. Men moet
iets van de — weten , om de dichter's to veritaan , it Taut savoir q. ch. de la mythologia
pour entendre les poêtes.
Godenmaal , o. (in de fabell.) festin des dieux,
no. — (bij de Romeinen), lectisterne, m.
Godenfpijs, yr. (in de fabell.) ambroisie.
Godentijd , m. de tijd , toen men de heidenfche godheden vereerde , les temps mytholos
gigues.
Godes zie Godin.
Godgeleerd , b, n. tot de godgeleerdheid behoorende , theologique. Godgeleerde gefprek-,
ken, des entretiens theologiques. Eene godgeleerde vraag, tine question theologique.
—, in de 5 odgeleerd4eid ervaren , verse ,e,
dans la theologie. — ,.bijw. theologiquement,
d'une maniere theologique, en theologien.
Godgeleerde, m. die de godgeleerdheid vet,
ilaat , beoefent, onderwijst , theologien.
(bij de R. K.) kanonik voor de godge-,
leerdheid , ecoldtre.
Goclgeleerdelijk , zie Godgeleerd , bijw.
Godgeleerdlleid , yr. de kcnnis van hetgene
tot de goddelijke leer behoort , thdologie.
Men verdeelt de — in twee foorten : de natuurlijke — en de bovennatuurlijke —, on
divise la theologie, en deux especes , la tidologic naturelle , et la theologie- spirituelle. De
befpiegelende —, la thdologie speculative.
De beoefenende
, la tido/ogle pratique on
morale. Stellige , theologoe positive.
Schoolfche —, thdologie scolastIque. Hoogleeraar in de —, professeur en theologie. In
de — ituderen , etudier en theologie.
Godgezant , m. (in den bijbelitij1,) envoye de
Diets, propltête.
Godgewijd , b. n. aan God gewijd , consacre ,
e, a Dieu. Een — altaar,, un autel consacre
a Dieu.
Godheid , yr. heidenfche god of godin , 4dite ,
divinite, f. dieu, m. De heidensche godheden, les divinites payennes. (zonder
meerv.) het Opperwezen , God , la divinite. De — ontkennen , niet erkennen , is alle Licht der rede verloochenen , nier la divinite , ne reconnoitre point de divinite , c'est
renoncer a toutes les Mmieres de la raison.
, goddelijkheid, divinite, essence on nature divine. De — van Jezus .la divinite
de_ Jesus-Christ.
Godin , vr. (in de fabell.) goddelijk wezen
van het vrouwelijk geflacht , deesse. Diana,
de — der bosfchen , Diane, la deesse des forets; fig. Deze vrouw heeft een voorkomen
als eene , cette femme a le port d'une deesse.
God-

G O D
todinnendom o. de gezamenlijke godinnen,
routes les :Messes ,f. pl. domaine des deesses, m.
Godist , m. remand, die , zonder aan eenige
openbaring te gelooven , door bloote redenering van het beftaan eens opperften wezens
erkent overtuigd te zijn , deiste, on. et f.
arien, ne.
Godisterij , yr. deisme, m. Zie Godist.
Godlievend, b. n. qui gime et craint Dieu,
divot, e, religieux, euse, pieux euse.
Godloochenaar, m. die het beftaan van een
opperfte wezen ontkent , wide, m. et f.
Godloochenaarfter, yr. zie Godverloochenaarfler.
Godloochenarij , yr. het ontkennen van het
beftaan eens opperften wezens , atheisme ,on.
Godmensch , m. (in de christ. godgel.) •hristus, die en God en mensch is, homme-Dieu, m.
Godsbode , zie Godsgezaiit.
Godsdienst , yr. goddelijke eeredienst , culte,
culte divin, culte religieux. De vorst maakt
wetten tot regeling van de openbare —, le
prince fait des lois pour regler le cults public. —, godsdienstoefening , als : De —
bijwonen , (bij de roomsch kath. ) assister h
Poffice, (bij de h.ervormd.) assister au preche , (au service divin). Vrije uitoefening
der —, libre exercice de la religion. —,
godsdienstige gezindheid , geloof, religion,
Eene — belijden ,professer unereliOon. Belijdenis doen van eene faire profession d'une
religion. Eene nieuwe —waken, fonder ou crier
tine nouvelle religion. Zich eene — naar zijnen
fmaak vormen , se faire une religion el sa guise.
De — van het land , van ooze ouders , van
den vorst , la religion du pays de nos pares
( ancétres), du prince. Voor de — fterven ,
tnourir pour la religion. Het is een mensch
zonder —, c'est .un homme sans religion, qui
n'a point de religion. Alle godsdiensten zijn
hem gelijk, toutes les religions lui soot bonnes. .De — van Mahomet, la religion de
Mahomet. De joodfche —, la religion juive,
De ghristelijke — 7 la religion chretienne.
De hervormde —, la religion reformee , (de
Roomsch kath. in Frankrijk zeggen :) la
religion pritendue re:Armee. De belijders van
de hervormde (bij de Roomfchen), les religionnaires. De Roomsch-katholieke —, de
Roomfche —, of (gelijk de Roomschgezinden
zelven liever zeggen :) De katholieke —,
la religion catholique , la religion romaine.
Godsdienstig , b. n. tot de godsdienst behoorende , religieux , euse. Godsdienstige plegtigheden des ceremonies religieuses. Een —
geloof, une croyance religieuse —, de voorfchriften van eene godsdienst (godsdienstig
geloof) betrachtende , pieux, euse , divot, e,
(devotieux , euse)t. Een — man , tin homme
pieux , religieux, tin homme divot, confit
en devotion. —, bijw. zie Godsdienstiglijk.
Godsdienstigheid , vr. het betrachcen van de
voorfchriften der godsdienst s pieta, devotion,
religion. Zie ook Godsvrucht.
Godsdienstiglijk , bijw. religieusement, d'une
maniere religieuse. — leven, vivre religieusement.
Godsdienstvrijheid , yr. libre exercice de la
m. libertd de religion oz de conscience, f:
Godsdienstverzaker,, m. afvallige , apostat.
Godsdiei\stverzaking, vr. afvalligheid , apostasie.
Godsdragt , y r. bij de Roomsch kath. het omdragen van het heilige , procession dans laquelle on porte le bon Dieu ,Phostie consacree.
Godsgave , yr. don de Dieu , on.
Godsgenade , y r. (in de kruidk.) kleirr vingerhoedkruid gratiole.
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Godsgeregt, o. (in de gefchied.) ieregtelijk
tweegevecht of andere proeve , bij Welke,
men onderftelde , dat God ten voordeele der
onfchuld befliste jugement de Dieu, tn. or-,
dalie, f. De godsgeregten hadden plaats in
Engeland , Duitschland en Frankrijk , les ordalies se pratiquoient en ilngleterre, en
Allemagne et en France.
Godsgezant, m. voorlooper,, (Johannes) envoys de Dieu, preeurseur.
Godshuis , o, gasthuis ,- hospice, hdpital,
tem—, kerk, maison de .Dieu, eglise,
ple ,Godkkunde , yr. godgeleerdheid , theologie.
Godslasteraar,, m. blasphernateur. Een mensch,
die den naam Gods ijdellijk gebruikt , is een
—, un homme qui prea le noon de Dieu en
vain , est en blasphimateur.
Godslastering , yr. blaspheme, on. Godslasteringen uitfpreken , dire, proferer,, prononcer des blasphemes , blasphemer. Iemand van
befchuldigen , accuser q. q. de blaspheme.
Godslasterlijk , b. n. blasphimatoire. Een —
werk , un ouvrage Naspliematoire. bijw.
d'une maniere blasphimatoire.
Godsmoord , m. (in de christel. &efch.) de ter
dood brenging van Jezus ,
Godspenning, handgift , gift tot een teeken
van de ernstigheid eener aangegane verbindtenis , inzond. bij het huren van dienstboden,
arrhes, f. pl. denier a Dieu, on. Den —
geven , donner les arrhes. Hij heeft den —
terug gegeven , it a rendu le denier h Dieu.
Godfpraak, yr. (in de gefch.) eene voorzegging , die men vaor goddelijk hield , oracle,
Eene dubbelzinnige —, un oracle ambi.
gu, ou a double sens ; fig. Zijne woorden waren godfpraken, ses discours etoient des oracles.
Godsregering , yr. (in de Israel. gefch.) flaatsbeftuur , welks hoofden enkel als de uitvoerders van, onmiddellijke bevelen Gods befchouwd Werden , theocratie , f. gouvernemens
theocratique, on. De Hebreers leveren ons
het eenige $.00rbeeld eener ware —, le peuple des Hebreux nous fournit le seul'exemple
d'une vrale theocratic. Dat betrekking heeft
op de
, theocratique.
Godsregt , 'o. (in de oudheid) proef van onfchuld , ordalie.
Godsvereering , yr. vereering die aan God alleen toekomt , Hem alleen bewezen wordt ,
culte de latrie, m.
Godsvrucht , yr. eerbiedig ontzag voor God,
religion, (AANM. Het Nederduitsch heeft
de Brie woorden : godsvrucht , godsdienuigheid en vroomheid ; het Fransch , religion,
pieta, devotion, f. Uiterlijk vertoon is minder
de eigenfchap der godsvrucht (religion),
clan wezenlijke huisvesting in het hart ; de
godsdienstigheid (pieta) woont mede in het
hart, maar vertoont zich tevens uiterlijk ;
vroomheid (devotion) kan ook bloote uiterlijke vertooning zijn, la religion est plus dans
le coeur qu'elle ne part* au-dehors; la piste
est dans le coeur et paroit au-dehors; la devotion parolequelquefois au-dehors sans etre
dans le coeur.) Zie ook Godzaligheid.
Godvergeten , b. n. goddeloos, impie,seelerat ,
e, profane, sacrilege, mechant. Een — mensch,
on homme impie. bijw, d'une maniere
impie , sans religion, irrellgieusement. Hij is
— lui , ii est diablement paresseux , fam.
Godverloochenaar,, in. die .zijnen God verloochent , athee. Zie Godloochenaar.
Godverloochenaarfter,, yr. femme qui niePexistence d'un Dieu, aide, f.
Goaverzaakfter, zie Godloochenaariter.
V
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Godverzaker, zie Godloochenaar.
(narij.
Godverzaking , vr. athdisme m. zie GodloocheGodvreezend , b. n. zie Godvruchtig.
Godvreezendheid, zie Godvruchtigheid.
Godvruchtig, b. n. godvreezend, die in de
vreeze Gods leeft, religieux , euse, pieux ,
euse , ascatique; (in den godgel. ft.) vivant
dans la crainte de Diets. —, bijw. religieusement, pieusement, devoterneut, dans la
crainte tie Dieu. — leven, vivre dans la
crainte de .Dieu.
Godvruchtigheid, zie Godsvrucht.
Godvruchtiglijk, zie Godvruchtig, bijw.
Godzalig, b. n. (in den godgel. It) die in de
vreeze Gods leeft, vivant dans la crainte
de Dieu. Een — leven leiden, vivre dans
la crainte de Dieu, selon Dieu, pour Dieu.
bijw. dans la crainte de Dieu, selon
Dieu, pour Dieu.
Godzaligheid, vr, godsvrucht, religion, la
crainte de Dieu. In de — leven , vivre dans
la crainte de Dieu, zie Godzalig.
Coed, b. n. en bijw. geene onvolkomenheid
hebbende , bon, me. God alleen is volmaakt
, it n'y a que Dieu qui soft souverainement bon. —, in eenen minder iirengen zin,.
(vergr. tr. Beter, oveftr. tr. Best ; zie ook
die woorden ;) aan deszelfs beftemming
beantwoordende, bon, ne. God zag, dat het
licht — was, Dieu vit que la lumiere holt
bonne. .411es, wat God gefchapen heeft, is
—, tout ce que Dieu a cree, est bon.
de bon pain. — bier , de bonne blare.
—brod,
Dit papier is —, dat is beter, en het
uwe is het beste , ce papier est bon7celui-la
est meilleur, et le vetre est le meilleur. Een
boek , un bon livre. Goede hoedanighe, den, de bonnes qualites. Een — land, un
bop pays. Een prediker, un bon predicatour. Hij was altijd een — foldaat, een —
zeeman,
fut toujours bon . soldat , bon
tnarin. Een werkman, un bon ouvrier.
Goede wenfchen, de bonnes gens. Men
moet wel zeer — zijn, om dat te dulden,
it faut etre bien bon pour souffl-ir cela. Een
best man , zie Best. Hij heeft dat gemaakt, ii a bien arrange cela; (Goedma-,
ken, zie Goedmaken ; en Goed maken, zie
Goed, o. bier beneden.) Dat zal u,— doen,
Bela vous fera du bien. Hij doet den armen
veel Hij doet veel goed aan de armen ,
it fait beaucoup de bien aux pauvres ; (Goed-,
doen, zie Goeddoen.) Dit middel is —
(clienilig) voor de hoofdpijn, ce remade est
bon pour le mal de tete , contre le mal de the.
Die trap is — om den hall
breken, cet
escalier est 143 casse-cou. Waar is dat
voor? a quoi sert cela ? Deze voering past
bij de flof van dit kleed, cette doublure
assorts:, bien l'etoffe de cot habit. Deze
kleur flaat niet — bij de andere, cette couleur n'assortit pas a Pautre , ne revient pas a
cette autre. De wind is —, it fait bon vent,
le vent est favorable. Dit is — weér voor reizigers , voila un bon temps pour les voyageurs,
un temps favorable aux voyageurs. Een —
(groot) gecieelte , une bonne part. Het is een
— our (ruim een our) van liter, it y a une
bonne heue d'ici Ik verwacht u reeds
een — uur, it y a une bonne heure que je
vous attends. Van goeden huize, (van een
aanzienlijk geflacht ,) de bonne famille.,
Ik weet het van goeder hand, je le sais de'
bonne part. lets ten goede duiden, pren-,
dre q. ch. en bonne part. Op deze plaats is,
het — leven, it fait bon en cetendroit. Het;
is niet — met hem te doen te hebben, it ne
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fait pas
pas son avoir affaire a lui, on avealui.
Hij
alles zijn, it permet tout; fig.
connive a tout. Zich goede dagen verfchaffen,
se donner du bon temps, passer de beaux fours.
Goede dagen hebben, avoir du bon temps. Iemand eenen goeden dag wenfchen, remand
goeden dag zeggen, soulsaiter, donner, dire le bon jour a q. q. De zaak is,in goede
handen, Papire est .en bonne main, entie
bonnes mains. Ik vind die kersfen zeer
je trouve ces cerises tras-bonnes; (Goedvinden , zie Goedvinden.) Deze bloem ruikt —,
cette flour sent bon. Geef ons goeden wijn,
donnez-nous de bon yin; fpr. w. Goede wijn
behoeft geendn krans, a bon yin, it ne faut
point de bouchon. Op eenen goeden voet
zijn, (goed geregeld zijii,) etre sur un bon
pied, stir bon pied. Den goeden weg inthan, etreen bon chemin. Met iemand op eenen
goeden voet zijn , etre bien avec q. q. De
koopman is —, (in den handel,) rijk en in
that om te betalen , le marchand est bon.
Hij heeft zijne boodfchap — gedaan, ils'est
bien acquittd de sa commission. Zich te
doen, se donner du bon temp, prendie ses
aises ; s'endonner a coeur Jose. Gij hebt
praten , vans avez beau dire. Dat zal u —
(te pas) komen, cela vous viendra a propos
ou vous sera utile, vous servira. Het is —,
dat ik het weet , le bon est que je le sais.
Het is —, indien hij komt , c'est bonne
'marque lorsqu'il vient. Het zou even zoo —
geweest zijn, enz. autant auroit vain de, ou que. Voor — houden, juger bon,
trouver bon, juger a propos. Ik acht mij te —,
dit te doen, je crois cela au-dessous de moi;
je croirois m'abaisser, m'avilir en faisant
cela„ Hij acht zich te —, met mij te fpreken, it ne daigne pas one parler ; it dedaigne
de me parler. — beginnen, commencer bten.
Voor remand fpreken, repondre pour q. q.
de q. ch. ; dtre garant ou caution pour q. q. lk
fpreek — voor de betaling, Jo fera: les deniers bons. Ik heb nog honderd gulden van
het vorige jaar bij hem te lui reste
encore a me payer cent florists de Pannee derniare. Hoe veel hebt gij te —? combien
gvez-vous de bona demander? fpr. w. Al
te — is buurmans gek , qui se fait brebis le
loup le mange. (Het te
o. le revenant
bon.) Te houden, faire credit de q. ch.
Ter goeder trpuw,, de bonne fol. Ter goe•
der ure, a point nommd. Goede woorden,
zie op Woord. Geld op goede rekening
ontvangen, recevoir de l'argent is bon compte; (bij wijze van beleefdheid:) Wees zoo
ayez la bona; fig. lets voor goede munt
opnemen, zie Munt. (bij de R. Cath.)
Goede yrijdag, vendred: saint. De goede
week, la semaine sainte, la semaine de la
passion; fpr. w. — rond, — Zeeuwsch, en
bon Gaulois. — geld naar kwaad geld, zie Geld.
Een goede naam is beter dan rijkdommen,
bonne hnommde vaut mieux que ceinture do.
roe. Er — uitzien, avoir bonne mine. Het
— hebben, etre en bon hat; etre fort bien;
titre a son aise; l'avoir belle. Gij zult het
— hebben , vous vous en trouverez bien. Hij
heeft het zeer —bij zijnen meester,, it est fort
bien chez son maitre. — voor iemand zijn,
bien- traitor q. q. ; lui vouloir du lien. Deze
twee perfonen voegen — bij elkander, ces
deux personnes se conviennent fort , s'accordent Alen. Het eene is zoo — als het andere.
De eene is zoo — als de andere , Pun vaut
Pautre, Pune vaut Pautre. Hij wordt ligt
toornig, maar is fpoedig war —, it se facile

G OE
the easement , ends s'appaisa di mime a il
revient aussitet. Jets weder — maken , reparer tine perte, un dommage, tine . faute.
weet, wat voor hem is., ce qui
Aii est,propre ou lui va bien. Zoo — als gedaan, (bijna gedaan ,) cemme fait, e. De zaak
is zoo — als gedaan , la chose est comme
faite. Ik acht het zoo — als gedaan , je le
tiens pour fait. Dat is zoo — voor mij . als
rust, cela me tient lieu de repos. Hij is
zoo — als de bank , it est reel et effectif.
In goeden ernst, serieusement; tout de bon.
(bij wijze van uitroeping ,) bon! Goecle
, bijw. bien,bonnement.
God ! Ban Dieu!
Goed, o. (zonder meerv.) al, wat goed is,
, Dieu est
bien, m. God is het hoogfle
le souverain bien. (meerv. Goederen , )
bezitting , bien, m. Raerende en onroerende goederen, des biens meubles et imme,ubles, (ook enkel :) meubles et immeubles.
Hij bezit veel geld en —, •1 a de Brands.
biens. Een man , die vele groote en fchoone
goederen bezit, un homme riche en fonds
de terre; un terrien; eene vrouw, une
(landterrienne. Een fraai gelegen
goed) , tine terre bien situee. Have en
verliezen , perdre tout son bien. Geestelijke goederen kerkelijke goederen , biens ,
revenue ecclesiastiques ; biens m. pl.
Fabrijkgoed , des biens de fabrtque, m. pl.
Vergankelijke goederen, wereldfche goederen,
biens passagers, temporels, mondains, m. pl. —
en bloed waged, hasarder bien et vie. Voor al
het — (al de goederen) der wereld deed ik het
niet , je ne le ferois pas pour , tous lee liens
bedijt
du monde; fpr. w. Onregtvaardig
(gedijt) niet , zie op Bedijen. , koopwaar, meestal meerv. Goederen , marchandices , f. pl. Er zijn vele goederen aangekomen , il- est arrive beaucoup de marchandices. Zijn de goederen ontfcheept (gelost) ?
lee marchandises sont-elles debarquees? Deze
goederen zijn bedorven , befchadigd , ces marchandises soot —, (in het enkelv.) habits , effete, m. pl. hardes,f. pl. bagage, m. Is
mijn -7 gemaakt ? mes habits sons-ils faits ? 1k
heb eenig — genomen , om veertien dagen
buiten te blijven , prix quelques hardes
pour passer quinze fours a la campagne. Is
mijn — aangekomen ? Ines hardes sent-elles
arrivies? Heeft de waschvrouw mijn — geapporte mon
bragt ? la blanchisseuse
hinge? Ons — is vertrokken, notre bagage
est parti. allerlei dingen , welker namen men niet weet , of niet verkist te noemen , als Ingelegd , des confitures. Dat
— is zeer bitter , cette drogue est bien antere. Wat moet ik met dat — doen? qu'est
ce que je dais faire de cola? Breng al dat
— naar boven , portez tons ces effete , toutes
tee choses. , en haut. Wij hebben dit jaar
' veel van dat ‘— op de boomen , nous avons
cette annie bien de cette vermine-la sur
les arbres. —,'voor allerlei ftoffen , zijde ,
laken, linnen , enz., enz. De kleermaker heeft
geen — genoeg , le tailleur n'a pas assez de
drap, de lingo, etc: — wordt niet zelden
gebruikt in den zin van tuig, flecht goed,
als : Wat zal ik met dat — aanvangen ? que
ferai-je de ces colifichets, de ces bagatelles?
Goedaardig , b. n. van eenen goeden aard , zachtmoedig , d'un bon naturel,doux, ce,benin ,
igne , debonnaire, bonasse, fam. (AANM. De
woorden Benin en Debonnaire gebruiken de
Fr-in eenen kwaden zin. Un mari debonnaire
et benin, is een goedaardig man , die geduldig verdraagt, dat ziine vronw een on-
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geregeld 'even leidt.) Eon — kind, un
enfant d'un bon nature!. Eene goedaardige
inborst , une humeur donee. Een karakter , un caractere doux. Goedaardige
derpokken , de la petite verole discrete on
bijw. bOnnement, avec bona,
bdnigne.
avec douceur; fam. avec debonnairete , f.
Goedaardigheid , yr. bon nature!, rn. bonte ,f.
caractere doux, humour donee, bonhomie,
benignia , f:
Goedaardiglijk , zie Goedaardig , bijw.
Goedbezitter, m. (bij regtsgel. die de goedeten van eene erfenis in bezitting heeft ,)
bien-tenant. De erfgenamen en goedbezitters ,, les hdritiers et bien-tenants.
Goeddadig, b. ri. weldadig 2. bien faisant, e,
liberal , e, charitable. —, bijw. liberalement.
Goeddadigheid yr. weldadigheid , bienfaisancharite. Ruime , vorstelijke
ce,
— munificence.
Goe ddoen, w. (ik deed goed, heb goedgedaan) , vergoeden , rembourser, compenser,
balancer, reparer, indemniser. Hetgene gij
er bij verliest , zal ik je vous rembourserai ce quo vous y perdez; zie Goed.
Goeddoen , o. het doen van goede laden, het
bewijzen van weldaden, faire du bien, distribuer, prodiguer des bienfaits. Dat is nu
mijn dank voor al mijn —, voila ma recompense pour mes bien faits.
Goeddunken, o. w. (het dacht goed, heeft
goedgedacht), gepast voorkomen , trouver
bon, approuver , estimer, sembler bon. als :
het heeft den minister goedgedacht , enz.
ministre a trouye bon de, etc. Doe zoo als het
U goeddnnkt , faites comme bon vous semblera.
Goeddunken, o. meening , gevoeled, avis,
sentiment, m. opinion, f. Ik zal er u mijn;
— van zeggen,. je vous dirai mon opinion
14-dessus. eigen wit', als : Hij doet alien
naar zijn eigen —, it fait tout comme ben
lui semble.
Goede , o. al wat goed is , zie Goed, o.
Goederen , meerv. zie Goed.
(bonne part.
Goederhand , ( van) bijw. de bonne main, At
Goedertieren , b. n. barmhartig , clement., e,
sericordieux , se, debonnaire, benin, igne.
Zie de AANM. op Goedaardig. — , bi,jw.
misdricordieusement , debonnairement;
Goedertierenheid , yr. barmhartigheid , admen-,
ce, misericorde, debonnairetd, benignite „
f. God. ontvangt met — de zondaars ,. die
tot Hem terug keeren , Dieu recoit
cordieusement les pecheurs qui reviennent a lui.
Goedgedaan , verl. deelw. van Goeddoen.
Goedgedacht , verl. deelw. van Goeddunken.
Goegefproken , verl. deelw. van Goedfpreken.
Goedgevonden , verl. deelw. van Goedvinden.
. m. celui qui ne souhaite que du
Goedgunner,
bien, atm , patron, protecteur.
Goedgunitig , b. n. gunftig , toegenegen, af:
bien-porti tour,
fectionne, e, favorable,
bijw. zie Goedgunitiglijk.
bdnevole,
Goectguniligheid, yr. toegenegenheid , affection,
bonne volonte, favour, bienveillance. (ment.
Goedgunitiglijk , bijw. avec affection,favorableGoedhartig, b. fi. goedig , welwillend omtrent
anderen , doux , ce , humain , e, cordial , e,
qui a le coeur bon, debonnaire. Hij is een
- mensch, c'est un bon coeur. Lodewijlc
de vrome , ,de goedhartige , Louis le debonbijw. zie Goedhartiglijk.
naire.
Goeclhartigheid , yr. goediglieid , welwillendheid jegens anderen , douceur, humanite,
bond de coeur bonte naturelle , bonhomie.
Zijne — heeft hem ongelukkig gemaakt, sa
bona Pa rusui.
GoedY '2
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Goedhartiglijk, bijw. debonnalrement.
Goedheid , yr. (zonder meerv.) de genegenheid , om aan anderen lets nuttigs , heilzaams
of aangenaams te verfchaffen, bonne, God
is de volmaaktfle —, .Dieu est la souveraine
bonne, la supreme bonne. Ik ben van uwe
overtuigd, je suis persuade de votre bona ;
(bij wijze van beleefdh.) Zoudt gij wel de
— willen hebben , auriez-vous bien la bonte ?
Heb de — en help mij 5 de grtice,aidez-moi.
— zachtmoedigheid, douceur. Alles met
par,
, niets met geweld , tout douceur,rien
par force. — 5 (met een meerv.) dienstbetooning , als : Hij heeft veel goedheden you
mij gehad, it a eu beaucopp (bien des) de
bontes pour moi.
Goedig, zie Goedhartig.
Goedigheid , zie Goedhrtigheid.
Goediglijk, zie Goedhartiglijk.
Goed.keurder,, m. approbateur.
Goedkeuren , b. w. (ik keurde goed, heb goedgekeurd ,) approuver, agreer, applaudir;
fig. goetter. 1k keur goed, wat gij zegt ,
je go4te bien ce quo vous dites.
Goedkeurend , b. n. goedgekeurd, approbistif,
lye, approuve, e. , (bij regtsgel.) piacite, e. Zijn rekwest is goedgekeurd , sa
requite est placitee ou accordee.
.Goedkeuring, yr. approbation, f. agrement,
m. Het gedrag van den generaal heeft de
-7 weggedragenyan den vorst , la conduite du
general a eu l'approbation du prince. Iemands
— verwerven,obtenir ou,emporterl'approbation
de q. q. Zijne — aan lets seven, (fig. Het
zegel zijner aan lets hechten ,) donner,
accorder son approbation a q. ch. Zijne — te
kennen seven manifester son approbation.
.Goedkeurfler, yr. approbatrice.
Coedkoop , b. n. en bijw. naar evenredigheid der
waarde voor eenen geriOgen prijs, a bon marche, a prix, bon marche. Deze waar is zeer
—, veel goedkooper dan voorheen , cette
marchandise est a bon marche, a beaucoup
meilleur marche qu'a Pordinaire. Jets —
seven of verkoopen , faire bon marche d'une
chose. Het is hier — leven , it fait bon
5 tout est a bon marAlles is
vivre
else , a bas prix. Ik ben er aan gekomen,
je l'ai eu a bon marche. Ik heb goedkooper
gekocht , dan gij , Pal achete a meilleur
marche que vous. Ik heb deze kerfen — gekocht , eu bon marche de ces cerises.
Goedkooper worden , devenir a meilleuifnarche ; baisser, diminuer de prix. Het is
al te —, het is te geef,, c'est trop bon marche,
c'est pour rien, c'est marche donne ! fig. Hij is
er — afgekomen , (hij heeft er weinig bij
verloren ,) it en est quitte a bon marche.
Hij er zoo — niet, afkoopen , it n'en
sera pas quitte a si bon marche; fpr. w.
Duurkoop is —, qui bon Pachete, bon le
bolt. dikwijls enkel in den zin van :
kostende , (doch enkel hi den vergrootenden
en overtreffenden trap) als: Deze hoed is
goedkooper, dan de owe , ce chapeau tout
moins que le votre. Welk van die drie huizen is het goedkoopfte ? laquelle de ces trois
maisons con' te le moins?
Goedkoopheid , yr. la modicite du prix , le bon
marche, le bas prix d'une chose. De —
dezer waren deed mij dezelve koopen , la
modicite du prix de ces marchandises me fit
les acheter. Om de -- behoeft gij bij dien
koopman niet te gaan , ce marchand ne vend
pas meilleur marche quo les_ autres. Ik
-ben verwonderd over de — van deze Itoffen,
je suis Otonni du bas prix de ces etoffes.
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Goedmaken , b. w. (ik maakte gogd,' heb goed&emaakt), fchadeloos fiellen , dedommager,
indemniser, reparer, restituer.
Goedmaking, vr. fchadeloositelling , dedommagement, m. restitution, reparation, indemnisation 'on indemnite, f.
Goedsmoeds , bijw. met overleg , in koelen bloede , de propos delibere, de sang froid, tout bonnement. wel te moede , gaiment. —zijn ,
etre de bonne humeur; avoir bon courage.
Hij is altijd — it a toujours bon courage.
Goedfchiks , ,bijw. de bon gre. (temps.
Goedstijds , bijw. vroeg, de bonne heure,
Goedfpreken , o. w. (ik fprak goed , heb goedgefproken) , borg zijn voor remand, repondre pour q. g. Ik ben niet bezorgd voor de
fom ,. die men mij fchuldig is , want gij hebt
er goed voor gefproken, je ne suis pas en
peine de la Somme qui m'est dice, car vous
m'en avez repondu.
Goedvinden , b. w. (ik vond goed , heb goedgevonden) , voor oorbaar houden , trouver
bo jug.er a propos. Indien gij het goedvinat , s; vous le trouvez bon.
Goedvinden , o. welmeenen , permission, f.
Ik zal naar mijn eigen — handelen , je feral
contuse bon me semblera. Met ow —, avec
votre permission.
Goedwillig , b. n. zonder tegenzin , vrijwillig ,
volontaire, bien-porte pour complaisant. —,
bijw. voiontairement, sans contrainte, de
bonne, de franche volonte.
Goedwilligheid , yr. bonne volonte , complaisance, facilite , bonte , bienveillance.
Goelijk, b.. n. aanvallig , lief, joli, e, gentil,
le, agreable, aimable. Een — meisje , une
bijw. joliment.
jolie fille.
Goelijkheid , vr, aanvalligheid, beminnelijkheld , amabilite. (man, arbitre.
Goéman , m. (meerv. Goémanuen ,) fcheidsGolf, vr. waterbaar,, onde, vague, f. flit, m.
Hooge — na eenen form, houle ou houlle , lame. De golven gingen nog zeer hal 5,
la houle etoit encore fort grosse. , (bij
dichters ,) inzond, in het meerv. voor : zee,
als : Het fcl'ip werd begraven in de golven,
le vaisseau fut enseveli dans les ondes.
bale, f. De —
—, zeeboezem , golfe,
van Venetie , le golfe de Venise.
Golfachtig , b, n. onde , e, houlleux, euse. De
zee is —, la mer est houleuse. als met
golven , ondoyant, e. De golfachtige rook,
la futnee ondoyante. —, met golven gemaakt,
ondq, e. —, met kleine , fijne golven , (in
de ktruidk.) ondule, e, onduleux, se.
Golven , o. w. (ik golfde , heb gegolfd) , van
de baren , zwellend rollen , flitter par ondes ; meestal (bij dichters , ) fig, eene golvende beweging hebben , ondoyer, onduler.
Zijne haren golfden in den wind , ses cheveux ondoyoient au gre du vent. Golvende
haren, des cheveux ondoyants. Eene golvende beweging , un mouvement ondulatoire , un mouvement d'ondulation. Golvende
beweging der vochten , fluctuation des humeurs. Eene golvende beweging voortbrengen of hebben, onduler.
Golving , vr. ondulation. De — of, golvenvor'mige beweging der lucht , Pondulation de Pair.
Gom , yr. zekere ligt itollende lijmachtige
zelfitandigheid , die uit fommige plantgewasfen
druipt , gomme f. Arabifche —, gomme arabigue. Veerkrachtige —, (bij ons gemeenlijk
met den Franfchen naam :) gomme elastique.
Gomachtig , b. n. naar gom gelijkende , gommeux , euse. Eene gomachtige zelfitandigheid ung substance gommeuse,
Com.
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Gomboom ,
zekere Amerikaanfche boom ,
den hem met fleenen, les garcons lui fetoient
die veel gom voortbrengt, gommier, m.
des pierres; zie verder Werpen en Smitten.
Gomhars , yr. gomme-resine.
Gooijer,, m. celui qui jette, jeteur.
Gommen , b. w. (ik gomde , heb gegomd) , Gooijing , yr. action de jeter, f. zie Warp.
met gom glanzig maken , gommer. Lint —, Gooifter,, vr. cello qui jette, jeteuse.
gommer des rubans. Gegotad linnen, toile Goon , m. meerv. (bij dichters , voor :) Gobougrande.
den , zie God.
Gommen , o. gommement, m.
Goor , b. n. (oo) van melk , zuurachtig door
Gommer, m. celui qui gomme, gommeur.
bederf, aigre, acre, tourni, e. van
Gommig , b. n. gom bevactende , gommemy , ease.
fpek , ranzig , ranee. — fpek , lard ranee.
Gomming, vr. het gommen , gommement, m.
Dit fpek ruikt —, ce lard sent le ranee.
Gomrijk , b. n. riche, abondant en gomme.
(Goor beteekende ondtijds : Mest, Slijk;
Comfier, yr. celle qui gomme.
van daar zeggen wij :) — land , champ quo
Gomfteen , m. zircon.
rapporte sans titre cultive ou engraisse; van
Gomwater,, o. eau gommee, f.
hier : fig. zeer vuil , sale. Een — hemd ,
Gondel, yr. zeker, Italiaansch vaartuig, gonune chemise fort sale. Goore handen , des
dole ,
mains fort sales. Goore taal, des paroles
Gondelier,, m. fchipper of roeijer eener gonsales. Een goore vent , kerel , nn vilain
del, gondolier , m.
(ment , m.
homme. bijw. d'une maniere vilaine,
Gons , m. gommelend gebrom , bourdonned'une vilaine facon, salement.
Gonstol, m. zie Bromtol.
Goorachtig , b. n. een weinig goor, pen
Gonst , yr. (op de Veluwe 2) engrais reste dans
aigre, acre, ranee, aigrelet, te, suret , te.
une terse arable, tn.
Gooren , o. w. (ik goorde , heb gegoord),
Gonzen , o. w. (ik gonsde, heb gegonsd),
zuur worden , tourner, s'aigrir. —, van
een dommelend geluid maken , bourdonner.
fpek, rancor.
Eene menigte bijen gonsden mij om de ooren, Goornat , o. wei ,
tine multitude d'abeilles bourdonnoient a mes Goot , verl. t. van Gieten.
°reales. Het — der bijen , le bourdonnement Goot , vr. houten of loo pen bnis, tuyatt, condes abeilles. (bij de Noordholl.) van
duit, egout , m. (dakgoot Ogouttiêre,/: —,
het water , zie Zingtn , Razen.
hanggoot , dakgoot , chéneau, m. Kleine —
Gonzer,, m. personne ou chose qui bourdonne.
aan een dakvenfter, ook tusfchen twee daGonzing, vr. bourdonnement, m.
ken , die zich vereenigen , noulet , 'tn. KleiGoochelaar,, m. die goochelt , fonglettr, joueur
ne — voor eenen waterval , aan fonteinwerk,
de passe-passe, joueur de gobelets, joueur des
goulotte, goulette. Kleine —, (in de zoutgobelets , bateleur ; escamoteur.
keek) . maure ,•, (midden 'op de ftraGoochelaarspopje, yr. godenot, m.
ten , om het water of te leid.en ,) °ruisGoochelares , yr. joueuse de gobelets, des goseau, egout , m.; fpr. w. Zoo loopen de gobelets, bateleuse.
ten, als het regent , ce sont les consequences
Goochelarij , yr. tours de passe passe, tours de
de tels procedes. —, (op de Veluwe ,)
gibeciere, tours de gobelets, m. pl. batelage,
plaats , waar men de vaten wascht , en ander
tn. fonglerie , f.
huifelijk werk verrigt , lavoir de cuisine,
Goochelen , o. w. (ik goochelcle , heb gegootn. Goten in een fchip , waardoor het wacheld) , door vaardige handgrepen het oog
ter naar de pomp loopt , tinguillers , m. pl.
bedriegen , faire des tours de_passe-passe,jonanguillees, f. Watergoot, fpijgat op een
gler. Met bekers —, f otter des gobelets. Uit de
fchip , dalot, m.
tasch , faire des tours de gibeciere. —, Gootgat 9 o. trou par di s' ecoule l'eau du lavoir
b. w. als : Hij heeft mij den zakcioek nit
de cuisine, m. trou du lavoir.
den zak gegoocheld ,par un tour d'adresse
Gootje , o. verkl. w. van Goot. —, feheutje,
m'a escamote mon niouchoir de poche.
filet, m. goutte, f
Goocheling , yr. action de jotter des gobelets, Gootplank, yr. planche qui couvre une goutetc, f.
tiere , an ruisseau, un egoist.
(larij.
Goochelfpel, o. het goochelen , zie Gooche- Gootfteen , m. in eene keuken,
Goocheltasch , yr. tasch , waarvan de go.oche- Gootvormig , b. n. (in de kruidk.) blad met
laars zich bedionen , ter berging hunner beeenen hoek als eene goot , fetstdle carenee.
kers en andere gereedfchappen , gibeciere. Gootwater, o. eau de gouttiere on de ruisseau,
Uit de — fpelen , faire des tours tie gibteau &clout , f — van een' vuilnisput , cloague, .
ciere. (tour, tn.
Goochelftuk , o. tour de passe-p(isse ,,d'escamo- Gord , 'or& , yr. (bij fcheepstimmerl.) rib
Gooi, m. worp , jet, m. action de jeter,
van een fchip cite d'un vaisseau, tn.
Een — met eenen fteen , un jet ou coup tie Gordel , m. fierlijke riem om de middel ; coinpierre. De — van eenen Ikea met eenen
ture , f Een zijden leeren — , une ceinture
flinger is fnelier,, dan met de 'hand , le jet
de sole , de cuir. genen — omdoen , se
dune pierre avec la fronde est plus violent
ceindre; fig. Iemanct een hart onder den —
qu'avec le bras. Een — met dobbelfteenen ,
fteken , encourager q. q. om wapenen
un coup de des. Den eerften — hebben ,
aan of in te dragon , ceinturon, tn.
avoir le de ; (in het kegelen :) avoir la bon.- Gordelgesp , m. boucle de ceinture ,
le. Hij . heeft eenen gelukkigen — gedaan , Gordelmaker m. ceinturier, tn.
it a fait un coup de pantie. In eenen — Gorden , b. w. (ik gordde , heb gegord) , met
alle negen kegels omfmijten , faire tout le
eenen gordel vastmaken , ceindre, sanquillier en un coup. Eenen doen, faire
gler. Een paard — , sangler un cheval. Het
un coup, jeter un coup.
zwaard aan de heup mettre Pepee au ate,
Gooijen , b. w. (ik gooide, heb gegooid,) in
ceindre 'epee ; fig. (ook : -Zich ten ftrijde — ,)
eenige betetkenisfen en uitdrukkingen het
se priparer a la guerre. Zich — , se ceindre.
zelfde als werpen , jeter. Iemand met fiee- Gordijn , yr. en o. zeker voorhangfel , rideau,
nen —; of: Steenen naar iemand —, JoIn. De gordijnen van een ledekant, la gar- ter des pierres a q. q. Door of met het — van
niture , le tour de lit. — voor eene deur ,
fleenen , a coups de pterres.. De jongens gooiportiere,f. —,in eenen fchouwburg voor het
tooY3
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tooneel, toile f. De oplialen netrlaof mat. Edit
rot. Ongepollijst , ruw
ten , lever, baser la toile. De gordijn valt,
, faux or. Kleuvrat or. Valsch
wordt opgehaald , la toile se baisse , se hausse.
, or de couleur. Gefmolten of
rig
De — open fchuiven , tirer ou ouvrir le rideau.
vloeibaar
, or en bain. Drinkbaar —, ot.
(AANM. Tirer le rideau beteekent zoo wel
potable. Gemunt —, or tnonnoyi. Al het
toefchuiven , als open fchuiven : Tirez le ri,
vaatwerk was van , tous les vases itoient
dean, je veux dormir, fchuif de — toe, ik
d'or. In — werken , travailler en or. Eene
wil flapen. Tirez le rideau, je me leve,
fom in — betalen , payer une somme on or.
fcliuif de — open , ik fla op.) Schuif de
Hij zoekt
voor zilvergeld , it cherche
voor die fchilderij , tirez le rideau sur
Por pour de Pargent blanc. Eene ton gouds ,
ce tableau. Schuif de —, voor die fchildecent mille florins d'Hollande ; fig. Het is eery
rij we o- , tirez le rideau de devant ce tableau.
man van —, Hij is met geen — te betalen, op,
te wegen , cet . homme vaut son pesant d'or.
Schuif de gordijnen van mijn bed open of
toe , tirez les rideaux de mon lit; fig. Dat
Dat is zoo goed als —, (zoo goed als gereed geld , men kan het tot geld maken ,
is eene zaak , waar men eene moet voorzoo dra men wil 7 ) c'est de Por en barre;
fchuiven , (men moet er niet meer van fpreken ,) c'est une chose sur laquelle it faut
fpr. w. De morgenilond heeft — in den mond,
Paurore est Pamie des muses. Het is niet alles
firer le rideau. Hij is reeds achter de gordijnen, (te bed,) it est déjà au lit. Men
—, dat blinkt, zie Blinken. Eigen haard is —
waard , zie Haard. —, dat flom is, maakt
moot niet van achter de gordijnen klappen
ce . qui se passe entre le mar: et la femme,
regt dat krom is , (er is geen pot zoo fcheef,
dot etre secret. Laat ons eene fchuiven
of er wordt wel ten dekiel op gevonden,)
Por supplee souvent le merite et la beaute ,
voor die ongelukkige tijden, tirons le rideau
zie Dekfel. —, (bij dichters ,) fig. voor
sur ces temps malheureux. Hij houdt zichdingen, die eene gele kleur hebben , als : Het —
achter
, it se tient derriere le rideau.
zijner Karen, l'or de ses cheveux ; voor: rijj
—, (in den vestingb.) cQurtine, f:
graan , Por des moissons ; voor : tie ilraCordiinmis , zie Gordijnpreek.
len der zon , les rayons du soleil; voor : den
Gordijnpreek, yr. bumping , die een der echtglans der fterren , Peclat des etoiles. —, (in
genooten aan den anderen doet achter de
de wapenk.) gele kleur, in plaatdruk door
gordijnen, sermon de lit, in. mercuriale de
itipjes aangeduid , or.
lit, reprimande particuliJre.
Goudachtig
, b. n. ressemblant a Por.
Gordijnring, m. anneau de rideau,
Goudadelaar,, zie Goudarend.
(veine d'or.
Gordijnroede , yr.' tringle.
Cording , yr. enkel gijtouw,, (zeew.)cargue,f. Goudader,, yr. miingarig, die gouderts bevat ,
Goudarend
,
m.
dore, angle royal , f.
tneerv. Gordings en Gordin. gen , barkhouten,
f pl. — van Goudberg , m. tnontagne qui content des mines
( fcheepsw.)preceintes, cesntes,
d'or,
de
een ciak , die op de dakiloelen rust ,
bouwk.)panne , f. Gordingen , om palisfaden Goudbeurs , yr. bourse d'or, qui est plane d'or.
aan elkander te verbinden , linteaux , tn. pl. Goudblaadje , 0. bracticle, paillette, f.
Goudbloem, yr. zekere gele bloem , souci , tn.
Cordriem , m. ceinture de cuir, sangle, f.
Goudbrafem , m. zekere brafem , die tusfchen
Gorge]., rn. ftrot, gosier, tn. gorge, f:
de oogen eene gele booglijn heeft , dorade,f:
Gorgeldrank , m. gargarisme m.
Gorgelen , o. w. (ik gorgelde , heb gegor- Gouddorst, m. onmatige begoerte naar rijkdom,
soil de l'or, f.
(l'or, arguer.
geld), de keel met eenig vocht fpoelen ,
Gouddraad, o. flu d'or, en.
trekken , tirer
(gargarisme
gargariser.
Gorgeling , yr. action de se gargariser, f. Gouddraadtrekker,, m. tireur d'or. Die den
draad voor de vierde maal doortrekt , avanGorgelklep , zie Keellelletje.
ceur,, tn.
(gee, f:
Gorgelknoop , zie Keelknobbel.
Gouddraadtrekkers werkplaats , trekbank , arGorgelpijp, zie Longpijp.
Gouden , b. n. van gond, d'or. Een
penGorgelwater,, o. gargarisme, in.
ning, une medallic d'or. Een
horologie,
Gors , yr. aangeflibd land bij eene rivier,, ter-,
une montre d'or.
kant , dentelle d'or.
res qui se forment aupres d'une riviêre, f.
Eene — keten , tine chaine d'or. Het
alluvJon, zie ook Binnengors en Buitengors.
vlies , la toison d'or. De orde (ridderorde)
Gore, vr. grut , gruau, m. Boekweiten —,
van het — vlies, l'ordre de la toison,
gruau
Havergort
,
gruau de bid sarrasin.
toison d'or. Een ridder van het — vlies,
d'avoine.
(ook wel : Vliesridder ,) chevalier de la toiCortbeuling , m. boudin de gruau,
son.
Hij. heeft de orde van het
vlies
Gortenbrij , m. bouillie de gruau
a la toison. De — bulle , la belle d'or,
Gortentelder, m. fam. fig. vrek , ladre, jozie Bulle ; fig. Ik heb daar dagen doorgecrisse 5 avare.
bragt, j'y at passé des fours cousus d'or et
Gortig , b. n. van zekere varkensziekte ladre.
de sole. Zijn haar golfde in — lokken op
bijw, fig. Hij maakt het —, it se conzijne fchouders , ses cheveux flottoient en
duit mal.
boucles d'or sur ses epaules. De — eeuw,
Gortigheid, yr. ladrerie.
Page d'or, zie Eeuw. Eene bruiloft ,
,
zie
Grutter.
Gortmaker,
zie Bruiloft. — regen , (zeker geel bloeiGortmolen , m. moulin a gruau.
jend heestertje ,) citise ou cytise des illpes.
Gortworm , m. ver qui se trouve dans le
tor , zie Tor ; fpr. w. — bergen belo—
gruau, ver de gruau, m.
yen , zie Berg. Eenen vlugtenden vijand
Gortworst , yr. zie Gortbeuling.
moet men eene brug bouwen , it faut
klein fink gefchut , berche, f:
Goteling ,
faire un pont d'or a Pennemi. —, (in de
Good , yr. bekend kostbaar metaal , or , m.
ontleedk.) De — ader, la veipe hemorroidaFijn —, or fin. Slecht —, bus or. Cedele , Phemorrholde, la hemorrholde. De blingen of zuiver , or massif ou vierge. Gede — ader,, les hemorrhoides eches.
fponnen
, or file. Getrokken —, or trait.
Bladgoud , or d'applique, or en feuilles. Ge- Gouderts , m. mine d'or, f: minerals d'or.
, or moulu, or de coquille. Geflagen Goudgeel, b. n. jaune dore , e , jaune de cimalen
, o. couleur d'or, f.
tron, couleur d'or.
—, or battu. — in Raven, or en lingoes, en barGoud-
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Goudgeld , o. monnaie d'or, de )'or, f
Goudgewigt, o, poids pour peser Por, pads de
goudfchialtje , trebuchet , tn.
Por,
Goudglit , o. goudkleurig glit , litharge d'or,
glette d'or, f.
Goudgroef, Goudgroeve , yr. mine d'or
Goudgulden, in. piece de vingt-huit sous d'Hol(chrysocome, f.
lande, f. florin d'or, m.
poudhaar,, o. (in de kruidk.) zekere plant,
Goudhaantje , o. zeker infect, chrysomele, m.
—,zekere vogel,roitelet ordinaire, ou huppe im.
Coucikever, m. zeker infect, gouden tor,
ssarabee dore, scarabde Omeraudin, hannetpn dore , m.
Goudkleur,, zie Goudverw.
Goudkleurig, zie Goudverwig.
Goudklomp , m. masse d'or , f.
Goudkust, yr. de kust van Afrika en Indie
van waar men goud pleegt te halen, cite de
Guinee, cite d'or.
Goudlaken , o. met good doorweven laken,
drap d'or, zekere kever, zie Goudkever.
Goudlakensch, b. n. de kleur hebbende van
goudlaken , als: Een goudlakenfche fazant,
nn faisan dore.
Goudleer, o. verguld leer; cuir dore,
Goudlijm yr. en o. soudure d'or ,
Goudmaarle , zie Goudmeerle.
Goudmaker , m. fcheikundige , die voorgeeft
van andere metalen goud te kunnen maken,
alchymiste.
Goudmakerij, vr. de gewaande kunst , om andere metalen in goud te veranderen, alchymie , chrysopie.
Goudmeerle , Goudmerle , yr. zekere vogel van
eene geelachtig groene kleur, loriot, m.
Gouclmijn , yr. goud bek-attende mijn, mine
d'or; fig. iets dat rijkdom aanbrengt, source
de richesse, f: le Peron.
Goudmunt, yr. gouden munt , monnaie d'or.
Goudpeer, y r. aurate, tn.
Goudpoeder, yr. poudre d'or,f: (bij de feheik.)
poudre de projection.
Goudsbloem , zie Goudbloem.
Goudfchaal, yr. trebuchet, (in de munterij
enz.) biquet, m. ; fig. Elk woord op de — wegen, peser toutes ses paroles.
Goudfchuim , o. fchuim van goud, scorie d'or,
f. — 5 valsch bladgoud, oripeau, m.
Goudflager, m. werkman, die het goud tot
zeer donne blaadjes flaat, batteur d'or, Icacheur d'or, tn.
Goudfi-nid , m. werkman , die allerlei goud- en
zilverwerk vervaarcligt, orfevre,
Goudfmidsjongen m. garcon d'oifivre.
Goudfmidsknecht, m. garcon d'orfevre.
Goudfmidsoven, m. fourneau d'orfevre ,
Goudfrnidswerk , o. orfevrerie, f: ouvrage,,
on marchandise d'orfevre, f.
Goudfmidswinkel, m. boutique d'orfevre,f.
Goudfleen , m. toetsfleen , Pierre de touche, f.
, zekere Been met gouden
aventurine, f.
flipjes, chrysolithe, f
Goudtrekker, zie Gouddraadtrekker.
Goud.vernis, o. vernis d'or , tn.
Goudverw , yr. couleur d'or, f. (in de fchilderk.)
or-couleur, m.
Goudverwig, b. n. de couleur d'or.
ringvinger, doigt annulaire,m.
Goudvinger,
Goudvink, m. zekere zingvogel , pivoine, m.
naam van verfcheidene goudGoudvisch ,
kleurige visfchen , dorade , f.
inzond.
zekere visch, welken men in glazen kommen
cy rin dore, m.
houdt, dorade chinoise,
Goudvisfcher,, m. goudzoeker in het zand van
eene rivier, orpailleur ou of pailleur,
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Goudvischkom, vr. vase de verre peter y mettre
m.
des dorades,
Goudvlieg, vr, zekere goudkleurige vlieg ,
chrysoméle,
Goudvlies, o. toison d'or, f:
Goudwerk m. toutes sortes d'ouvrage d'or,
orfevrerie,
Goudwerker, m. ouvrier en or, m.
zeker infekt , bupreste, f. ver
Gondworm,
luisant, richard, m.
Goudwortel , zekere plant, chilidoine, f.
GOndzand, o. sable d'or, m. balux, vs.
Goudzoeker, zie Goudmaker.
Goudzucht , vr. so:1de Por, m.
Goudzuiger,, m. uitzuiger van het yolk , sangsue du peuple,.exacteur, m.
Gouw,, Gouwe , yr. veroud. provincie
trict, landfchap , province, cam_pagne , contree, f. —, in Noordholl, nog gebruikelijk
in : Hij woont aan de —, it demure pros
d'une chaussee le long tie laquelle it y a an
canal.
Gouw,, Gonwe vr. zekere plant , goudwortel, fchelkruid, chelidoine, f. Groote flinkende —, grande chelidoine,eclaire, f. Kleine
—, petite chelidoine.
theid;
Graad , zeker gedeelte eener hoegroo
(in de wisk.) het 36ofte en naar eene andere
ver4eeling het 400fte gedeelte van eenen cirkel ; (in de kiuidk.) zekere mate van hitte
of koude ; (in de geflachtrekenk.) trap van
afflamming , degre, m. De thermometer is tot
op dertig graden gerezen , le thermomerre
est monte fusqu'â trente degres. Het vierde
van een' cirkel is 90 graden, le quart de circle a 90 degres. Een hoek van 45 graden,;
an angle de 45 degres. Graadlengte , degre
de longitude. Graadbreedte , degre de latitude. leder teeken van den dierenriem bevat
3o graden, chaque signe du zodiac contient
3o degres. Zij sijn bloedverwanten in den
eerflen —, ils sour parents au premier degre;
fig. trap , degre. Hij is in den hoogflen —
onbefchaamd , it est insolent au dernier degre. Hij bezit deze deugd in eenen zeer
possede eminemment cette verhoogen
tu. De eerfle — der pijnbank, la question
ordinaire. De laatfle — der pijnbank ,
question extraordinaire. Eenen akademifchen
aannemen , pcendre ses degres, ses gradess
se fare graduer.
Graadboek, o. bij zeelieden, een boek met
zeekaarten, enz, routier, m. — van de Egging en befchrijving der zeehavens en kusten
enz., portulan, in.
Graadboog , m. zeker wiskundig werktuig,,
inzond. op zee gebr. , om de hoogte der zon
en flerren te meten , arbalestrille, f. radiometre, m. arbalete, baton defacob,rayon
astronomique, (bij de lanchn.) alidade, f.
Graaf, yr. werktgig om te graven , fehop ,
fpatle, biche, fY
Graaf, in. hoogfle adellijke waardigheid , onder
eenen hertog en boven eenen baron, comte, m.
Graaffchap , o. (ook wel : yr.) coma, comtat, m. De — Zutphen ;) heerlijkheid,
waataan de titel van graaf gehecht is ,
? in. Het — Venaisfin , le comtat Venaissain.
Graafijzer, a. werktuig om te graven , houweel , hone, f (cheuse.
Graaffler, yr. celle qui beche,, qui crease, biGraafwerk o. ouvrage qui se fait a la beche,
ouvrage a la biche,
Graag, b. n. lust tot eten hebbende, ayant de Pappetit,ayant bon appdtit,bon mangenr. I k ben heden niet
fe Was point d'appetit aujourd'hui,
!Ili
Y4
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FIij heeft altijd eene grage maag, it a tow.
fours bon appetit, Pappgtit ne lui manque
pas. dat koopers vtndt, gewild, als:
De koffij is thans niet —, le café n'est pas
de delaite a present, n'est pas recherche.
bijw. avec appetit. — eten, manger
gaarne, voronavec appetit, trappetit.
le fais
tiers , avec plaisir. Ik doe het —,
faire.
volontiers , j'aime
Graagheid, Graagte, yr. eetlust, appetit, m.
flerke begeerte , desir ardent, m.
Graan, o. allerlei koren , tarw,, rog, bockweit, enz., grain, in. De granen rijzen ,
dalen, les . grains haussent, baissent. Zie
(plantes cerdales, f. pl.
ook Graantje.
Graangeyas, o. toutes sortes de grains en herbe,
Graanhandel, m. commerce des grains.
Graanhandelaar, m. marchand de grains, de
bid , (in het klein ,) grenetier, bldtier, m.
Graankar, yr. gerbihre, f.
Graankooper, zie Graanhandelaar.
Graanmarkt, yr. march( au bid , m. halle aux
grains, f:
Graanfchuur, yr. grange a ble , f.
Graantje , o. verkl. van Graan ; fig. Een
pikken, prendre ou piqu.,er une goutte.
Graanverkooper, m. celut qui vend des grains,
(transp.ort de ble.
grenetier,
Graanvloot 5 -yr. flotte chargé de grams , convoi,
, m.
Graanzolder, m. grenier a
Graat, vr. vischbeen, arete,f. Eene —,in de
avoir
une
arete
au osier. Dekeel hebben,
ze visch heeft weinig ce poisson a peu
d'ar(tes. De . graten uit eenen visch daen,
desosser en poisson, en titer les arites. Neem
u in acht voor de graten, prenez garde aux
aretes; fpr. w. Men weet niet, of men visch
of — (knit of haring) aan hem heeft, (men
weet niet , hoe hij het meent, of iets hem
aangenaam of onaangenaam is; hij meent het
nn zus,„ dan zoo , ) it est moitie chair , moitie poisson; on ne suit s'il est chair ou poisson. Er is visch noch — aan hem, (hij is
tot niets gefchikt ,)n'est ni chair ni
maigrit expoisson. Hij valt van ae
trémement , tl devient maigre comme un ecot.
Graauw, b. n. grijs , aschkleurig, gris, e;
fig. Eene graauwe lucht, un temps convert,
un temps gris. De lucht flaat —, it fait
gris, tl fart un temps gris. Graauwe loop,
(bij de g.eneesk.) flux d'aliment ; fpr. w. Do
nachts zip alle katten 5 (in den nacht onderfcheidt men eene mooije vrouw niet van
eene leelijke,) la nuit tons les chatssontgris.
grids,
fchilderen , verwen,
worden , grisonner , vieillir.
Graauw, 0. het gemeen, de heffe des yolks,
populace, la lie du peu_ple, gueusaille, racaille, f. canaille.
filaauw, hard woord., brusquerie,
Graauw,
rudesse, grossierete,f: coup de langue, m.
Graauwachtig, b. n. naar het graauwe trekkende, grtstitre.
Graauwachtigheid, yr. qualite de ce iqui est grisdtre , grisaille. Cfrere mimme.
Graauwbroeder, m. minderbroeder, minime ,
Graauwen , o. w. (ik graauwde , heb gegraauwd), norsch , onvriendelijk -fpreken ,
parler rudement, parler de grosses dents,
rabrouer, rudoyer, gourmander, brusquer. Men
met niet tegen kinderen —, it ne fact pas rudoyer les enfants. Deze man doet niets dan
— en fnaauwen tegen diegenen , weike van
hem afhangen , cet homme gourmande sans
cesse ceux qui dependent de lui.
Graauwer,5 m. celut qui parte rudement, grossier,
brutal, rustre,manant, qui rudoie, gourmande.
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Graanwheld, Graanwigheid, vr. couleur grise.
Graauwkeeltje, o. (in de nat. gefch.) het
gefireepte vliegenvangertje, grisette, f,
Graauwfter, vr. celle qui parle rudement, qui
rudoie, gourmande.
Graauwtje , o. (petit) cheval gris, grison, m.
naam voor eenen ezel, maitre aliboron, m.
Grabbel, yr. opraping van dingen, die door
elkandereii liggen, aeeion de ramasser. Geld
te — gooijen, deter de l'argent au people;
fig. Zijn geld te — gooijen, etre _prodigue
de Pargent. Hij geeft om geen geld, hij
gooit het te — 5 it ne tient point compte
de Pat-gent, it en fait litiere, it le fete par
lee fenetres.
Grabbelen, o. w. (ik grabbelde ., heb gegrabbeld), in het wild grijpen naar door elkanderen liggende dingen, en dezelve trachten te
krij.gen, faire des efforts pour attraper
se deter avec avidite sur q. ch.
Grabbeling, yr. action de ramasser,, gribouillette.
Gracht, yr. eene uitgegravene waterleiding,
fosse, canal, m. Eene drooge tin fosse
sec. Eene — vullen, dempen, remplsr tin
fosse.
ftraten aan wederzijde eener gracht,
als Hij woont opgindfche demeure
a cite du canal-la ; fig. De geheele — is op
de been, toes ceux qui demeurent pres du
canal sont en mouvement.
Grachtwater, o. eau de fosse ou tie canal, fi
Gradeerijzer, o. (bij beeldh.) gradine, f
Graf, o. bergplaats voor lijken, fosse, sepulture, f. sepulcre,
tombe, f. tombeau, m.
(AANM. Fosse is het gegraven gat, waarin
het lijk gelegd words. Men graaft zijn —
op het kerkhof, on fait sa fosse dans le cimetiere; sepulture beteekent elke plaats,
gewelf, "kelder, waarin merf een graf heeft.
Deze -familie heeft haar — in dat klooster,
cette famille a sa sepulture dans ce monastere; sepulcre is hetzelfde, maar worth weinig anders, dan overdragtelijk gebruikt , of
wanneer men van de graven der oudheid
fpreekt: Bij de ouclen had elk geflacht zijn
—, chez les anciens chaque famille avoit son
sepulcre. Het heilige —, le saint sepulcre;
Tombe is eigenlijk de marmeren of fleenen
plaat, waarmede gewoonlijk een graf bedekt
words. Er is geen graffchrift op dit
n'y a point d'epitaphe sur eerie tombe; doch
men zegt met eene redekunilige figuurvoor:
Hij is in het —, it est dans la tombel Tombeau is een graf met de beteekenis van een ged.ênkteeken voor de asrch van eenen overledene : Een prachtig — 5 un tombeau magniflque.
Een praalgraf, un mausolle. Men zegt ook : Die
fainilie heeft haar — in die kerk, cette famille a son tombeau dans cette eglise; en in de
fpreekwijzen . waarin graf, fig. voor : dood
voorkomt, als : Wij alien dalen ten grave,
it nous faudra tons descendre au tombeau.
Getrouw tot aan het —, fiddlejusyu'au tombeau.) De akeligheid, de duisternis van het
Phorreur du tombeau, la nuit du tombeau. Dat heeft hem in fret gebragt, c'est
la ce qui Pa mis , mend, au tombeau,
ook: au cercueil , dat eigenlijk doodkist beteekent. Een lijk in het — leggen, mettre
ou descendre un corps mort dans la fosse. Een
lijtc naar het — vergezellen, accompagner on
corps mort; assister a un enterremont. De
afwezigheid is het — der liefde , Pabsence
est le tombeau de Pamour. Hij is op den
rand des grafs ; Hij flaat op den rand des
grafs; Hij gaat met den eenen voet in het
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it est aux portes du tombean; it a un Granaatboom, m. grenadier, m. Wilde —, balaustier, grenadier sauvage,
pied clans sa fosse, dans la tombe. Onze
Reiland noemt de huichelaars wit gemaakte Granaatkern yr. grain de grenade, en.
graven, notre Seigneur appelle les lypocrites Granaatfchil, yr. ecorce de grenade, f.
(in het krijgsw.) grenadier, m.
des sepulcres blanchis. — van den fultan bij Granadier,,
Granadiersmuts , yr. bonnet de grenadier , m.
de Turken , turbe, sn.
Grafdicht , o. treurdicht , poeme funibre, m. Granadierstasch , yr. grenadiere , f.
ele'gie, f:
Grandefchap , o. waardigheid der Grandes in
Spanje , grandesse , f.
Grafdief, m. voleur des tombeaux.
Grafdoek, yr. doodkleed, o. linceul, on. , Graniet , o. zekere harde fleen , die nit eene
verzameling van andere fleenen van verfchilwaarin de H. Jezus in het graf werd tgelegd sindon, m.
lende kleuren beflaat en zeer hard is , granit 111.
Grafelijk , b. n. en bijw. appartenant, e, an
marmer, marbre
comte, corntal,‘ e, en comte, de comae. Granietachtig, b. n. als :
granitelle, m.
Eene grafelijke kroon , une couronne corntale. Een — inkomen , huis , wapen , reve- Grap, vr. klu'cht , aardigheid , kwinkflag , farce, plaisanterie, bouffonnerie , facétie , f:
nus , maison, armes de comte. Grafelijke
goguettes , f. pl. Grappen maken, faire des
goederen , biens de comte, m. pl.
bouronneries. Grappen verhalen , center des
Grafelijkheid , yr. dignite de comte.
goguettes. Voor de —, Uit de —, par railGrafgefleente , m. tombeau, no.
Grafkelder,, m. caveau, m. sepulture, f.
lerie , pour rire, par plaisanterie, par jeu;
Grafkuil, m. fosse, f.
fig. fain. Dat is lang geene —, cola passe le
Graflied , o. canape funebre , m.
jeu; Bela est plus fort que feu; c'est une chose serieuse.
Grafmaker , m. fossoyeur, m. Het grafmaken,fbssoyage , m. _
Grappenmaakfler,, yr. femme plaisante on facetieuse , rieuse.
Grafnaald , yr. pyremide,
obilisque dresse
sur un tombeau, m.
(sepulture, f. Grappenmaker, m. farceur, homme plaisant ou
Grafplaats , yr. plaats, waar men een graf heeft,
facetieux, rteur, bouffOn.
Graffchrift , o. epitaphe, ,Een — maken, Grappig , b. n. kluchtig , plaisant, e, facetieux, se, croustilleux, se.
faire une epitaphe. — in dicht , epitaphe en
plaisamment.
vers.
Grappigheid , yr. plaisanterie, facetie, f.
Graffpade , yr. (bij de mijnw.) bucket , m.
Gras , o. (zonder meerv.) zeker bekend groen,
kortwasfend veldkruid, herbe, verdure, f:
Graffpelonk , yr. catacombe, f.
herbage, gazon , m. (bij dichters ,) herbet-,
Grafflecle yr. grafkuil, fosse, f —, gra.fte, f. hondsgras , gramen , m. Het —
plaats , sepulture,
graffteen , tombe,
maaiien , faucher l'herbe. Op het — liggen ,
—, grafgeflicht , tombeau, m.
Boucher sur l'herbe. Op het — uitfpreiden
Graffleen ,
tombe, f:
om te bleeken , Kerber. Op het — gaan zitGraft, zie Gracht.
ten , s'asseoir sur le gazon. Op — gebleekt
Graftombe , yr. tombeau, sarcopliage, m.
linnen , du lingo herbe ; fig. Daarover is al lang
Gram , b. n. grammoedig , gramflorig , toornig , vergramd , irrite , e, fiche , e, colerigue,
— gegroeid , (dat is al lang vergeten ,) c'est
nne chose oublide; on ne pense plus a Bela. 1k
emparte, e, violent, e, courrouce , e, irascible, susceptible. Op iemand — zijn, étre fdzal er geen — over laten groe9en , (het niet
uithellen , ) je ne le delayerai pas. Ik zal
(le , e, contre q. q. — worden, se filcher, se
er geen — over laten groeijen, eer ik het
mettre en colere. Tegen iemand
worden,
hem betaald zet , je le 1u7 rendrai tout chaud ;
s'emporter, se Ocher contre q. q. Iemand —
je le lui rendrai comme braise; fpr. w. Ieaanzien , regarder q. q. d'un air fdche. In
grammen moede , en colere. Iemand — mamand het — voor de voeten wegmaaijen ,
ken , irriter,, pit cher q. q. le mettre en co(hem onderkruipen ,) couper Pherbe sous le
lere.
pied a q. q.; s'upplanter q. q. Bij hooi en
bijw. avec colere.
Gramme, yr. Fransch gewigt , gramme, m. Tien
bij —, (telkens afgebroken , nu en dan, bij
grammen , decagramme. ' (roux.
horten en flooten ,) de temps en temps ;a baGrammelijk , bijw. avec colere, en colere, en cone-tons-rompus ; par hasard. —,(meerv. Grazen,)
Grammoedig zie Gram.
zekere landmaat van bijna eenen morgen, cerGrammoedigheid , yr. colere, emportement, m.
taint mesure de terrain , pros d'un arpent.
Grasachtig , b. n. herbeux , ease, herbu, e.
Grammoediglijk , zie Gram , bijw.
Gramfchap , yr. toornigheid , toorn , colere, f.
Een grasachtige weg, un chemin herbu.
courroux, m.; fig: bile. De — des hemels , Grasanjelier,, m. pluimpjes , oeuillet [rare ,
le courroux du Biel.
oeillet de pate, m.
Grasbloem , yr. flour d'herbe.
Gramflorig, zie Gram.
Grasboter, yr. beurre de mai, m.
Gramflorigheid, zie Grammoedigheid.
Gramfloriglijk , zie Grammoediglijk.
Grasduinen , m. meerv. dunes couvertes d'herbe, , pl. f. fig. In — gain , faire bonne chore,
Granaat , yr. granaatappel , zekere vrucht ,
grenade, f. handgranaat , zeker oorlogsse livrer a la joie.
tuig , grenade. Blinde granaten , des gre- Grasgroen , b. n. vert d'herbe, tn.
nades borgnes. Granaten werpen , jeter des Grasharing , m. hareng _Hobe pros de la ate.
grenades.
Grashupper,, m. (prinkhaan sauterelle , f.
Granaat , m. granaatboOm , zie Granaatboom.
Grasje , verkl. w. van Gras , brin d'herbe, m.
Granaat , in. en o. zeker edelgefleente ;
voor Graskamp , m. pre, m.
den Been, (met een meerv.) o. voor de flof, Grasland ,
herbage, m. terre convene d'herEchte granabe, f.
( zonder meerv.) grenat,
ten , des greliats orientaux. Boheemfche Grasleder, m. foort van gewas met groene dragranaten , des grenats occidentaux.
den , die op het water drijven , conferve,
Granaatappel, m. grenade, f.
Graslook , o. bieslook, ciboule, f.
Granaatbloem , yr. fleur de grenade, f. Granaat- Grasmaaijer,,
faucheur,, m.
bloemen , (bij apoth.) wilde balaustes , Grasmaand , yr. April , avril, m.
Grasmusch, yr. musch, die veelal in het gras
f. p1.
YS
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nestelt , moineau de campagne , des champs , m.
Grasperk , o. pelouse. f:
Grasplaats , vr. gioen veldje, boulingrin, m.
Grasplant, yr. graminee , f.
Grasfoortig , b. n. naar gras gelijkende , graminiforme , herbiforme.
(del dettes.
Grasvellig , b. n. ce qui dolt etre vendu pour
, vr. onvruchtbare weide in Amerigrasvlaktc
ka , savane ou savanne, f.
Grasvretend, b. n. dier,, animal herbivore.
Grasworm , m. sorte de chenille, f.
racine du chiendent , f.
Graswortel ,
Graszode , vr. gazon. Met graszoden beleggen,
gazonner.
.Gratig 5 b. n. vol graten , plein, e, d'aretes.
Grange visch, 4 poisson plein d'aretes , du
Poisson qui a beaucoup d'arétes. (tee.
Gratigheid , vr. qualite de ce qui est plein
Grave , zie Graaf, m.
Graveel , o. zekere ziekte , nierwee, gravelle, f calcul , m. Het — hebben, avoir la
. gravelle ; etre sujet , e, a la gravelle, attaqui, e, de la gravelle. gruis en zand in de
blaas , gravier, in.
Graveelachtig , b. n. het graveel hebbende
graveleux , euse, calculeux, se. De graveelachtigen en jichtigen zijn zeer te beklagen ,
les'graveleux et lee goutteux sont fort a plaindre. blijken van graveel vertoonende ,
graveleux , euse. Eene graveelachtige water, loozing , une urine graveleuse.
Graveelig , b. n. zie Graveelachtig ; fig. hostbaar,, duur , tres-cher, ere. Dat is mij te
cela me coil te trop.
Graveeligheid, yr. etat de celui qui est sujet
ti la gravelle , qui a la douleur nephretique.
Graveelileen, m. jade, m.
Graveerder, plaatfnijder,, graveur ; ciseleur.
Graveerijzer , o. graveernaald , burin, poinf on, ciselet, onglet, m. cisoire, f. — der
zwaardvegers , frisoir,, m. —, om 4en vorm
der fpeldeknoppen te maken , boutereau, m.
Graveerkunst , yr. burin, m. gravure, f.
Graveernaald, yr. zie Graveerijzer.
Graveerpriem, yr. tracelet, trafoir,
Graveerfel , o. het gegraveerde , gravure, f.
Graveerflaal , zie Graveerijzer.
Graveerwerk , o. het plaatfnijden, gravure, f.
Graven , b. w. (ik groef, heb gegraven) ,
delven , creuser, bécher, fouir. Eenen put
fpitten , bicker.
creuser un puits.
Een graf creuser on faire tine fosse ;
fpr. w. Die voor eenen and.eren eenen kuil
graaft , valt er zelf in , qui creuse une fosse
pour un autre, y tombe souvent
, o. w. zich met graafwerk bezig houden,
creuser. In de aarde —, creuser en terre.
Graver , m. celui qui creuse ,b'ecneur,fossoyeur.
Graveren , b. - w. (ik graveerde , heb gegraveerd), met de graveernaald werken, graver, buriner, ciseler. Kenner van gegraveerde fleenen, glyptographe , en de kunde
daarvan , glyptographie, glyptognosie, f:
Graveren, 0. gravure, f —, op edelgefteenten , glyptique,
Graveur,, m. (ond. w.) zie Graveerder.
(creusement, in.
Gravin , yr. comtesse,
Graving, yr. action de creuser , de hither,
Grazen, o. w. (ik graasde , heb gegraasd ,
in het gras weiden , paitre; brouter l'herbe,
manger Pherbe, (bid de jagers , van wilde
zw. ijnen 9 ) herbeiller. Het vee laten —,
lazsser paitre le betail. De wilde zwijnen
hebben Kier gegraasd , les sangliers out broute
ice. Het hert graast des nachts , le cerf va
Tiander la unit; fig. In Bens antlers land —,
(zich ruhn bedieuen van iets, dat eenen an-
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deren toebehoort ,) manger Pherbe d'autrui,
faire du cuir d'autrui large courroie.
Grazig , b. n. vol gras, herbeux, euse,herbu,
e. Eene grazige plaats , une place herbeuse.
—, naar gras fmakende , als : Grazige boter,
zie Grasboter.
Greb , zie Greppel.
'Greel , o. (ee) zie Gareel.
Green , verl. t. van Grijnen.
Green , Greenenboom, m. sapin rouge.
Greenen, b. n. van greenen bout , de bole de
sapin rouge, du sapin rouge.
Greenenhout , o. bais de sapin rouge, on.
Greep , veil. t. van Grijpen.
Greep , m. het grijpen , action de tacher, de
saisir, f. Eenen blinder — naar iets doen ,
tacher de saisir q. ch. au hasard; fig. behendigheid, flag, artifice, tour , tour de passe passe,
habitude, f. toter de main , coup d'adresse. Het
is maar een —, ce West qu'un tour d'adresse.
—, yr. dat aangegrepen word.t , als : De —
van eenen degen , la poignie d'une epee. —,
handvol , als : Eene — geld , une poi nee
d'argent. —., Cin Gelderl.) mestvork, fourche a furrier, f.
Grein , o. zekere fiof, camelot, m. —, zed:
klein apothekers gewigt , grain, m.; fig. Hij
heeft Been — (greint j e) verftand , it n'a pas
un grain de bon sens, de jugement. — , zekere kleine peper,, "geneesgrein , maltsguette 5 graine de paradis, maniquette, f,
zie ook Greintje.
Greinen , zie Greenen.
Greinen , b. n. van grein , de camelot.
,Greintje, o. verkl. van Grein , zie Grein , fig.
Hij heeft geen — verftand , it n'a pas Pombre d'esprit, de bons 'sens 5 d'intelligence.
Greling , m. (fcheepsw.) grelin, m.
Grendel , m. ijzeren fchuif tot fluiting van dettren , venflers , enz. verrou, m. Den — op de
deur doen, fermer la porte au verrou , verrouiller une porte. Den — op (eene deur,
enz.) fchuiven , mettre le verrou , pousser le
verrou. —, aan een grendelflot , pine, m,
Plaaigrendel van eene venfterdeur, targette, f.
Grendelboom , m. barre , pour fermer une potte, une fenétre dedans , f.
Grendelen , b. w. (ik grendelde , heb gegrendeld), met den grendel fluiten , verrouiller,
fermer au verrou. Dubbel —, fermer a
deux verroux.
Grendelgat , o. trop de verrou, m. —, voor
' den grendel van een grendelflot , Oche, f.
Grendelkrammen 5 yr. meerv. van een grendelflot , om den grendel aan het Plot te houden, picolets, m. pl.
Grendelflot , o. serrure a pene , f.
Greniken , o. w. (ik grenikte, heb gegrenikt,)
zie Grinniken.
Grens, yr. fcheiding, fcheidpaal,/imite,frontiére,
barriere, extremite. De grenzen van een land,
les bornes , les linlites, les lisieres,, les confine
d'un pays. De dorpen, die op de grenzen dezer
provincie liggen , les villages qui sont sur les
confins , stir les lisieres de cette province. De
grenzen van eenen laat regelen , regler•les
limites , les confins d'un etat. Spanje heeft
tot grenzen de twee zeeen en de Pyreneen ,
l'Espagne a pour bornes les deux viers et les
Pyrenees. De grenzen van zijn land uitbreiden 1 etendre les barites, les unites de son
empire ; reculer les frontieres de son empire.
De Rijn was voorheen de — van Duitschland, diende Duitschland tot —, autrefois
le Ruin bornoit Pilllemagne. De Rijnftroom
verftrekt Frankrijk en Duitschland tot —,
le Rhin sort de barriere a la France et a
Pdii-
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Ptillernagne, Men ontving dezen vorst op
de grenzen , on recut ce prince sur la frontiere. Over de grenzen gaan , passer la frontiere ; fig. De grenzen zijner magt to buiten
gaan , overfchrijderi , passer les bornes de son
pouvoir. Zijn hoogmoed is zonder grenzen,
son orgueil n'a point de bornes.
Grensbepaling , yr. abornement , m. limite ,
Grensbewaardcr,, m. liminarque gardien des
frontieres.
Grensbewakers te paard , m. meerv. in Polen
en Volhijnie , tegen de invallen der Tarta(frontieres.
ren , quartuatres.
Grensbewoners , m. meerv. les habitants des
meerv. arbres de lisiere.
Grensboomen ,
Grensgod, m. (bij . de ouden) le diets Terme.
Grenslijn , yr. ligne de demarcation; fig. Eene
trekken , tiger line ligne.
Grensbeelden, o. meerv. (bij de ouden ,) bee-den , die tot grenzen dienden , termes, m. pi.
Grenspaal, m. Iteenen of houten paal , om eene
grens aan te wijzen , borne , f.; fig. Grenspalen , (grenzen ,) bornes, limites 5 1 pl. confrontieres,
fins , m.
Grensfcheiding , yr. het aanwijzen der grendemarcation
des limites.
grenzen,
zen,
pl.
limites , bornes ,
GrenSplaats zie Grensftad.
GrensItad , yr. ftad op de grenzen , vine frontiere.
Grensfleen , in. borne , f. Grensfleenen zetten ,
planter , asseoir des bornes. Het zetten der
grensfleenen , bornage.
Grensweg , m. chemin de frontiere.
Grensfloot , yr. fosse limitrophe.
Grensteeken , o. borne, demarcation, f:
Grenzen , o. w. (ik grensde , heb gegrensd),
aanpalen , confiner , avoisiner, etre limitrophe, toucher a, etre contigu. Frankrijk grenst
aan Duitschland , la France confine a , avec.
PAllemagne. De hoiden, welke aan Duitschland grenzen, les pays qui avoisinent l'Allemagne, qui soot hmitrophes de l'Allemagne;
fig. Zijn verdriet grenst aan wanhoop , son
chagrin approche du desespoir.
Grenzenloos , b. n. sans bornes.
Greppel, yr. final flootje in landerijen tot waterleiding , rigole. De akkeis door greppels
yerdeelen (landb.) assoler.
Gretig , b. n. happig, begeerig , avide,
naar rijkdommen ,
deux , se, ardent , te.
avide de dchesses. — naar yerinaken , avide
de plaisirs , ardent pour les plaisirs. Met
een — oog befchouwen , contempler d'un oeil
avide , contempler avidement , ou avec avidibijw. dvidement , avec avidite ,d'un
te.
oeil avide, ardemment.
Gretighcid, yr. happigheid , begeerigheid ,
avidite, ardour, concupiscence , (naar ongeoorloofde vermaken.)
Gretiglijk , zie Gretig , bijw.
creveGrief, yr. hartzeer,, fmart , douleur,,
coeur. bezwaar,, grief, no.
Hij beklaagt zich over verfcheidene geledene grieven , it se plaint de plusieurs griefs
qu'il a recus.
Crick , in. fig. Hij is een oude (cen oude
fchalk ,) c'est un vieux routier. Het is een
regte —, (een wonderlijk mensch) c'est un
grec.
Grieksch , b. n. grec, quo, helThne. — your,
( kunftig onder water brandend your ,) feu gregeois. Griekschgezind ,
Griel , zie Grabbel.
(zie Grabbelen.
Grielen , 0. w. (ik grielde , heb gegrield ,)
Grietpenning , m.
dat te grabbel wordt
gegooid , argent fete au potpie.
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wilgenland , lieu plant) de sauGriend,
les , m. oseraie ,
Griendland , o. terrain marecageux ou it a
saussaie,
des saules,
Gries , yr. zie Griezeltje. (crimnon, m,
Griesmeel , o. grof roggenmeel , gresillon,
Griet , yr. zekere visch, sorte de grand carlet, no.
Grietenij , yr. zekere uitgeflrektheid lands in
Vriesland , onder eenen grietman flaande
nom de certains districts en Frise , on.
Grietman,m. bailli ou chefd'un grietenij en Prise.
Grieve, zie Grief.
Grieven 5 b. w. (ik griefde , heb gegriefd) , met
iets ergens in- fteken, navrer, piquer, blesser ;
fig. diep bedroeven , affliger, percer le coeur.
Grieving , yr. action de percer ; fig. affliction.
Griezel , yr. zie Griezeltje.
Griezelen , o. w. (ik griezelde , heb gegriezeld) , eene huivering gevoelen , frisonner,
tremblotter, v. n.
(ment ,
Griezeling, yr. huivering, frisson, frissonneGriezeltje , o. ziertje , weinigje , brin, m. Hij
zal er geen — van hebben , rl n'en aura pas
un brin.
Grif, b. n. en bijw. zonder haperen , vaar.
dig , vlot , adroit , e, n fairs q. q. sans manquer,, habilement, (in het fpreken ,) coolant, e, coulamment.
Griffel, yr. ftiftje om op eene lei te fchrijven,
touche, booment, greffe , zie Ent. —
in de fchors , entrijs , empeau , tn.
Griffelen , b. w. (ik grifilde , heb gegriffeld),
enters , enter grefer ecussonner; fig. zie
ook Griffen.
Griffen , b. w. (ik grifte, heb gegrift), enten , ongebr. behalve in fig. indrukken inprenten , graver. De wet der natuur is alien
menfchen in het hart gegrift , la loi de la
nature est gravee dans le coeur de taus les
lions
Griffie , yr. zie Griffel in de i. beteek.
Griffie , yr. geregtsfchrijfkamer,, kanfelarij
greffe, m.
Griffier,,
geregtsfchrij yer,5 kanfelier,, greffler.
Griffierfchap , o. office de greffler,
Griffoen , m. zekere roofvogel , griffon , tn.
GI-1ft , yr. gracht , fosse,
, zie Griffel.
Grijn , grijnsaard , knorrepot , pruiler, boudeur, grognard. Een nude —, an radoteur un vieux grognon.
Grijnen , o. w. (ik grijnde of green , heb gegrijnd of gegrenen ,) fchreijen , bouder,pleu,
rer , crier.
Grijnig , b. n. knorrig , chagrin ,e ,refrogne,e.
Grij ns , yr. mom , masker , masque, In.
Grijnsaard , zie Grijn.
Grijnzen , o. w. (ik grijnsde , heb gegrijnsd), het
voorhoofd in fronfels trekken , froncer le sourknorrig zijn , etre de mauvaise humour,
grogner, grander. —, met eenen vertrokken'
mond lagchen , grimacer , faire la grimace.
Grijp, zie Grijpvogel.
Grijp, yr. (in de geneesk.) grippe, f.
Grijpeii, b. w. (ik greep , heb gegrepen), vatten , prendre, saisir gripper. Eenen vogel
prendre un oiseau, se saisir d'un oiseau.
Men heeft de dieven gegrepen , on a pris les
voleurs ; fig. Men moet de gelegenheid bij
het Naar —, zie Gelegenheiel ; fig. Moed
prendre courage. Plaats (of stand) grijpen ,
avoir lieu. — , o. W. de hand naar jets uitflrekken om het te vatten , porter, mettre
la main sur quelque chose pour s'en saisir.
Een meisje aan, bij of in den boezem —,
toucher la gorge d'uue Pe. Iemand bij de
haren
, prendre q. q. par les, on aux che, toucher a q. ch.
veux. Aan lets
Grijp-
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Grij. pachtig , b. n. qui aime prores
Grimvogel , m. zekere roofvogel , grilron; fig.
gierigaard, yrek , ladre, avare, arabe,m.
Gres, b. n. lichtgraauw gris, e, grison, ne.
liken, du trap gris. Een grij ze baard,
une barbe grise. Hij heeft grijze haren, hij
is geheel —, it a les cheveux gris, it est
tout gris. — van ouderdom, chenu, e.
—makenofverwn,Zich nhet
— kleeden , s'habiller de gris. — worden ,
grisonner, devenir grison. Een in de ondeugd — geworden booswicht , un scelerat
envieille; fig. Hij laat zich daarover geene
grijze haren wasfen , (hij floort er zich weinig aan ,) ib ne s'en soucie pas. De oorfprong dezer gewoonte verliest zich in de
grijze oudheid , l'origine de cette coutume se
perd dans Pantiquiti la plus reculde.
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huilen ,
len , gelijk de leeuw,, rugir.
gelijk kinderen , pleurer, crier, criailler.
Grimmig , b. n. woedend , furieux, euse, furibond, e, enrage, e, courrouce, e. Een
grimmige tijger , un tigre furieux. worden , entrer en fureur, en furie, enrager.
, bijw. furieusement. Iemand aanzien,
regarder q. q. avec fureur ou d'un oeil courrouce.

Grimrnigheid , yr. woede , fureur, furie, rage,
f. courroux, acharnement, m. colere,

Grinniken , o. w. (ik grinnikte , heb gegrinnikc), zie Ginniken.
Grint , yr. seconde flour du bid sarrasin, f —,
grof zand , gravier, m. — op de paden
brengen , sabler les allees de gravier.
Grintpad , o. sentier sable de gravier, m.
Grintweg , m. chemin sable ou convert de gra-

Grqsaard , m. grijskop , grison. oud man,
vier, chemin de gravier.
vteillard. Een eerwaardig - 5 un venerable Grippel , zie Greppel.
vieillard.
Grisfen , b. w. (ik griste, heb gegrist) , bijeen
Grjsachtig , b. n. grisatre.
Helen,
Grijsheid, yr. quailed , grise, couleur grise. —, Grisfer,,
voleur.
ouderdom , vieillesse ,
Groef, yr. grappel, tranchee ,f. Eene — maken
Grijskop , in. man met een grijs hoofd , grison.
om eenen grondmuur,, faire une tranchee
Grij skruid , o. soret de -lante odoriPrante, f.
pour la fondation de la muraille. graflde , heb gegr,jGrijzelen, o. w. (ik grijze
kuil , fosse, f. zie Graf. —, grafplaats ,
zeld) , zie Griezelen.
tombeau, tn. —, begravenis , enkel in : Te
Grijzeling, zie Griezeling.
groeve noodigen , inviter a un enterrement.
Grijz.en , o. w. (ik grijsde , ben gegrijsd) ,
Te groeve gaan , aller a un enterrement.
grij s worden„ devenir gris, e, grisonner.
langwerpige holligheid in eenen pilaar,
GrJjzigheid , zie Grijsheid.
enz., cannelure, rainure, entaillure.
, frisson, tremble- Groef, veil. t. van Graven.
Gril , yr. huivering,
ment , m.
eigenzinmgheid , nuk , capri- Groefbidder,, zie Begravenisbidder.
ce, m. fantaisie, boutade , quinte, chimere, Groefijzer,, o. burin, on.
Grillen in het hoofd hebben , avoir des Groefwerk , o. ouvrage cannelld, m.
quintes, des rats, etc. dans la tete; avoir Groei , m. groeijing, wasdom , croissance,futaie,
martel en tete. Hij heeft wonderlijke grilerne ,f: essort , m. Die boom , dat kind , heeft
len , cet homme a des fantaisies ridicules, ou
nog met zijnen yollen cot arbre, cot enfant
musquies. —, poets, grap , farce, f:
n'a pas encore gris toute sa crue. De — der
Grillen , o. w. (ik grilde , heb gegrild) , rilplanten , la vegetation des plantes. Het lelen , frissonner, trembloter, trembler.
yen der planten beflaat enkel in den —, les
Grillig , b. n. en bijw. huiverig , frilleux , se,
planets n'ont qu'une vie vegetative.
dat huivering verwekt, Groeibaar,, b. n. vegetable.
tremblotant , e.
froid, e. eigenzinnig , herfenfchimmig , Groeijen , 0. w. (ik groeide, ben gegroeid), wasbizarre, boutadeux , se, capricieux , euse,
fen , croitre, s'elever, sortir, germer. Het gras
réveur, euse, quinteux, euse, fantasque. —,
groeit , l'herbe croft. Ik laat mijn' baard —, je
aardig , fnaaksch, drele. Een — mensch , un
laisse croitre ma barbe. De planten — beflendig
ratier, m. ratiere,
tot zij fterven , les plantes croissent,
Grilligheid , yr. itat de ce qui tremblote ,
tent toujours fusqu'a ce qu'elles meurent. Er
eigenzinnigheid , fantaisie, bigroeit geen koren in dit land , it ne vient
son ,
zarrerie , f caprice, m.
point de ble dans ce pays. Dit hooi is op
Grilling , yr. huivering , frisson, no.
mime weide gegroeid , ce fain est de mon
emu. Iemand over het hoofd —, deGrilwerk , o. grotesques , tn. pl.
Grilziek , b. n. quinteux, ease, fantasque.
venir plus grand qu'un autre; fig. In eons
antlers teed —, se region& de la peine (PauGrim , zie Grimmigheid.
trui. dik en vet worden , engraisser.
Grimas , yr. vertrokken gelaatstrek , grimace.
Grimasfen maken , grimacer.
Hij groeit er tegen in , (niettegenflaande het
grimaciere.
onaangename
zijner omflandigheden wordt
Grimasfenmaakfter,, yr.
grtmacier.
hij dik ,) it engraisse de mat avoir.
Grimasfenmaker,,
Grimbekken, o. w. (ik grimbekte , heb ge- Groeikracht, yr. la faculté ou vertu vegetative.
grimbekt) , de tanden laten zien , montrer
Groeijing , yr. croissance , vegetation.
les dents.
lach door eene enkele Groeifel , o. het gegroeide , erg,
Grimlach ,
vriendelijke vertrekking van den mond , Sou- Groeizaam , b. n. den groei bevorderende , van
het weer, als : — weer, temps fertile.
ris, sourire, m.
f
Grimlagehen , o. w. (ik grimlachite , heb ge- Groeizaamheid , yr. — van het weer, firtilitd
du temps.
grimlacht) 1111 lagchen met eene enkele
vriendelijke vertrekking van den mood , sou- Groen , b. n. van zekere bekende kleur , vert,
e. De groene kleur is aangenaam voor het
, sourire
rire, ricaner. Tegen iemand
oog , la couleur verte est agreable a Poeil.
q•
—
lakes, drap vert. Een — lint, unrttban
Grimmelen , o. w. (ik grimmelde , heb gevert. Op het groene gras , sur l'herbe
grimmeld) , wriemelen, krielen , wemelen ,
verte. — maken , — fchilderen , (verwen ,)
fourmiller, grouiller.
verdir, peindre en vert. Deze ideur is niet
Grimmen , o. w. (ik grimde , heb gegrimd),
— meer,, men moet ze op nieuw — verwen,
woeden , van woede op de tanden knarfen ,
cette Porte n'est plus verte faut la reverdir.
lamer de rage, grincer let dents. —, brub
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verwen , (van floffen daar indoopen, enz.)
teindre en vert. — worden , verdir, devenir vert ; verdoyer. In de lente , als alles
begint te worden , arc pr,intemps, lorsque
tout commence a verdir. De bosfchen beginnen te worden, le bois commence a
verdoyer. De groene velden , les Plaines
verdoyantes. Een — prial , un cabinet de
verdure. Het groene woud , le bois verdoyant ; la fords- verdoyante. —, (in de wapenfchildk. ) sinople, m. Hij voert eenen zilveren adelaar in een — veld , it porte le sinople a l'aigle d'argent; fig. Het worelt mij
— en geel voor de oogen , rl me semble gue
tout tourne devant mes yeux ; la tete me
tourne. Iemand — op het lijf (iemand
haten ,) hair q. q. —, waarin nog fap is,
vent, e. Deze boom is niet dood, hij is nog
cet arbre n'est pas moil, it est encore
vert. Dit hoot zal niet branders, het is nog
zeer —, ce bois ne bri'ilera pas, it est encore' vert. versch , als : Groene haring,
du hareng qui vient d'être sale ,hareng frais.
Groene zalm , du saumon vert. jeugdig ,
als Een groene vrijer,, un jeune Blanc-bec
yui 'fait Pamour. In het groenfle zijner
jeugd , dans la fleur de sa jeunesse, dans sa
verte jeunesse. onrijp, vert, e. De
druiven zijn nog geheel —, les raisins sont
encore tout verts. Groene erwten , des poids
veldje , groene kegelbaan , grasverts.
plaats , boulingrin.
onbefchaafd , als :
Hid is nog —, it est encore novice, it n'est
pas encore Unwise. inzond. op de hoogefchoIen , die nog niet ontgroend is , zie Ontgroenen.
Groen , o. groene kleur,, vert , m. couleur verte, f Het — is behagelijk voor het oog ,
gele vert est agreable a l'oeil. In het
, e, en vert.
kleed ,
groen loof
en kruiden , verdure, f. Het — der wei- den, la verdure des pres. Onder het — dangroene
fen , danser dans la
verw,, couleur verte. Spaansch —, vert-degris , m.
groente , zie Groente.
Groenachtig , b. n. verdatre; (in de geneesk.
van de gal,) bile drugineuse , porracee.
Groenboer,, m. paysan qui cultive et vend des
legumes , maraicher ou marager.
Groenen , o. w. groende , heb gegroend),
groen worden of zijn , verdir , verdoyer.
Alles begint te —, tout commence a verdir,
a verdoyer. Eene deur — verwen, verdir
tine porte.
Groenharing , zie Panharing.
Groenheid, vr. couleur verte, f vest, tn. qualite verte. —, wrangheid , verdeur, acidite,
Groenig , b. n. verddere.
Groenigheid , zie Groenheid.
Groenkelder,, m. cave (di Pon vend des legumes, cave a legumes, f.
Groenkooper ,
marchand de legumes , m.
Groenkoopfter,, zie Groenvrouw.
Groenling , yr. zekere vogel , tarin, m.
Groenman , m. vendeur d'verbes „potageres , m.
Groenmand , yr. panier
herves,
Groenmarkt , yr. marche aux herbes , m.
Groenmeisje , o. jeune flue qui vend des legumes, f.
Groenmoes , o. herbes potageres , f pl.
Groente , yr. het groen van loomen of planten , verdure, f. —, (met een meerv.) Allerlei groen voor de keuken , groenmoes ,
legume , m. herbe potagere, f. Van groenten leven , vivre de legumes.
Groentefoep, vr. soupe aux legumes, f., potage,m.
Cwenti g 2 U. zekere peer , als; Sapp% — (ge-

woonlijk Sapperdegroentje ,) sorte de poste
onbedreven mensch , mats,
savoureure.
, inzond. fludent , die nog niet ontzie Ontgroenen.
novice
,
groend is ,
Groenverkooper,, zie Groenkooper.
Groenverkoopfler,, zie Groenkoopiler.
Groenvrouw , yr. marchande de legumes, maraichêre. (vrouw,, zie Groenvrouw.
Groenwijf, o. verachtelijke naam voor groenGroentuin , zie i\Ioestuin.
Groep , vr. gracht , rigole , tranchee. — inzond. in eenen koeflal , de goot achter de
koeijen , rigole derriere les inches , f —,
eene vereeniging van voorwerpen , (in de
teeken- en beeldhouwk.) g:roupe, m. Eene
figuren , une group de figures.
Groet , = groeting , saint , compliment, tn.
salutation, f. Den — beantwoorden , rendre
le saint. Mijnen — aan Mevr. , faites vies
compliments a madame. —, in de krijgsd.
op zee ,) eerbewijzing met veldteekenen of
gefchut, saint. De — op zee, le saint de
mer. Een fthip eene vesting den'— weigeren , refuses le salut a un vaisseau, ?tune
forteresse., De — met den degen , met de
vaan , enz. , it saint de P epee , du drapeau, etc.
Groeten , b. w. (ik groette , heb gegroet),
door eenen groet eer bewijzen , saluer. Iemand met het afnemen van den hoed en met
eene bulging — saluer q. q. en eitant le chapeau et en s'inclinant. Ik heb hem gegroet,
maar,, hij heeft mijnen groet niet beantwoordt, niet weder gegroet ,) je Pai
salve, mais al ne m'a pas rendu le solut,
it n'a parrepondu au saint. Heb de goedheid , wanneer gij hem ziet , hem fchrijft ,
hem van mij te groeten, je vouspriedele saluer
de ma part quand vans le verrez, quand vous
lui icrirez. Met den degen — (in de
krijgsd.) saltier de Tepee. Met de vlag —,
pavilion. Met de zei( op zee ,) saluer
len —, saluer des voiles. Met kanonfchoten
saluer en tirant le canon. De admiraal
werd met drie kanonfchoten gegroet, Pamiral fut salve de trois decharges de canon.
De fchepen groetten elkanderen met drie kanonfchoten, les vaisseaux se saluerent de trois
coups de canon. De fchepen , die eene vesting voorbij zeilen , — dezelve , la mer salue la terse. bij bet affcheid nemen ,
als Zijt gegroet , adieu! ou je vows salve.
Groet , yr. groet aan eenen afwezende , compliment,m. salutation, f. meestal in het meerv.
Mine — aan mijn beer uwen broeder,, mes
compliments (mes respects) a Mr. votre frere.
Groeve , zie Groef.
Groeven , b. w. (ik groefde , heb gegroefd),
groeven in eenen pilaar maken , (in de bonwk.)
canneler. Eene zuil —, canneler une cotonne. Met den beitel canneler au ciseats.
Groeze, yr. jeugdige groen , premiere verdure.
Grof, n. niet fijn , tegentt. van fijn , gros,
se, grossier,, ere. — laken , de gros drap,
garen , de gros
du drap glossier.
—
brood , pain chaland. linnen , de grosse
toile, de la toile grossiere. — werk , travail grossier. Grove trekken , des traits grossiers. De grove deelen , les parties grossieres. — vocdfel , une nourriture grossare,
des aliments grossiers. Grove flofren , des
etofes grossieres.
zand , du gros-sable , du
gravier. — meel , grosse farine.
gefchut,
le gros canon, la grosse
— fchrift,
grosses lettres, lettres de gros — geld,
grosses especes ; fig. — geld verdienen , gagner
beaucoup d'argent, do grosses somas d'argent.
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gent. -- geld verteeren , faire tine grosse
depense. Eene grove item, tine voix rude.
, lomp , dom , bot , als Eeu — vet-dud,
fin esprit glossier. onbefchaafd 5 als : (grove taal fpreken , parler on langage glossier)
grove manieren , des manieres grosszeres.—,
tegendeel van teeder,, als : — van leden ,
( ook enkel: ,) ayant les membres gros ,
membru, e. — van vel , qui a la peau rude,
epaisse , dove; fig. Eene grove leugen , un
mensonge grassier. Eene grove foot , une
aute grossiere. Eene grove dwaling , une
ferreur
grossiere. bijw. grossierement.
Een — gemaakt week , tin ouvrage grossierefpelen , jouer gros jets. Zich
went fait.
— vergissen , vergrijpen, se tramper grossieliegen , mentir grossierement; fig.
rement.
Gij maakt het te —, (boot,)) zie Bont.
Crofachtig , b. n. un pen grassier, are.
Groffelijk , zie Grovelijk.
Grofheid , vr. het grof zijn , grossierete. De
— van werk , laken, linnen , flof, enz.

eenen tuin wil aanleggen, moet men op den
— acht geven , quand on vent faire un jardin,
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grossierete d'un travail , ouvrage , d'un drag,
d'une toile, etc, zie Grof.
Groflijvig , b. n. grof van lijf, corpulent, e,
replet, etc.
Groflijvigheid,vr. grofheid van lijf, corpulence, f.
tegenft. van ijzerfonid , forgeron.
Groffmid ,
, zotternij ,
Grol, yr. beuzeling , bagatelle, f.
sornette , f:

Grollen , v. w. grolde, heb gegrold) 5 knorrig zijn, gronder, grogner.—, Krollen , zie
Kronen.
Grollig , b. n. geestig, boersig, plaisant , e,
badin, e ,bouffon, ne.—, bijw.plaisamment,

d'une maniere badine.

Groin, o. ingewand .van visch , entrailles , f:
pl. boyaux , in. pl. —, (bij dicht.) ingewand
van geflagte offerdieren , entrailles d'une vietime immoMe, f: —„ vuiligheid , sale-

te

Grommelen , o. w. (ik grommelde , heb gegrommeld), zich in iets wentelen , se roofer, se vautrer. In zijn bloed —, se rouler
dans sons sang. In het flijk —, se vautrer

dans la bone.

Grommelig , b. n. sale , crasseux, cuss, mal-

propre ,fangeux.

Grommeling, yr. het grommelen 5 action de se
rouler, do se vautrer. vuiligheid , bone,

salete 5 ordure.

Grommen , o. w. (ik gromde, heb gegromd), van
het geluid der beeren, gronder , grogner. De
beer gromt van verdriet , Pours gronde de
chagrin; fig. Zijne ontevredenheid betoonen
door woorden , gronder. Hij gromt altijd ,
it gronde toujours. Hij gromt tegen al zijne
domesdienstboden , al gronde contre tons
agues. Hij wilde met mij —, avoit resolu de me gronder. —, b. w. het ingewand
nit visch semen, eventrer ou vider (le poisson). Ik heb den visch gegromd, j'ai even-

tre le poisson.

Grommig , b. n. knorrig , grogneux, ease, grognon. Hij heeft een — humeur,, it est d'humeur grogneuse. Een — man , un homme
grognon. Eene grominige vrouw, une femme
grognon. Het grommigfte oude wijf, la
vieille la plus grognon. onzuiver,, qui

u'est itas bien eventre, e, nettoye, e.

Grommogheid, yr. mauvaise humeur.
Grompot , m. en yr. knorrepot , grognon,

grogneur,, grognard ,une grognon , grogneuse.

Grond , m. eenig gedeelte van de oppervlakte
des aardbodems 5 inzond. ten opzigte van deszelfs -meerdere of mindere vruchtbaarheid befchouwd, col, terroir, terrain. Wanneer men

it faut considerer le eel. Een vette , magere,

vruchtbare , onvruchtbare (ondankbare),
fieenachtige , zandige , natte , clrooge , ligte, losfe , kleiachtige —, tin terroir gras ,

maitre, fertile (terrain fécond) /sterile,
ingrat, pierreux=, sablonneux , humide,
sec, tin sol Mger, poreux, argileux.

met opzigt tot de uitgebreidbeid , of het
gebruik, hetwelk men daarvan maakt of maken konde, terrain (terrein). Men heeft
mij zeer weinig — overgelaten , on m'a
laisse tres-peu de terrain. De belegerden
betwistten elkander eenen geruimen tied den
—, les assieges se disputerent long-temps le
terrain. Hij heeft eenen fchoonen — om
te bouwen, it a tin beau terrain pour batir. Hij heeft een huis gebouwd en van
zijnen kleinen — veel partij getrokken ,

Ma tine maison et bien menage le pets
de terrain qu'il avoit. —, met betrek-

a

king tot fommige eigenfchappen , als De
— is ongelijk , week , hard, le terrain est
moo, dur. Neem to in acht, de
- is bier glibberig , prenez garde , le terrain est glissant ici; fig. Het was mij ,
als of ik in den — zonk , (zoo zeer was
ik verbaasd ,) je pensai Comber de mon
haut. —, met betrekking tot den eigendom , fonds. Hij is rijk in liggende groin
est riche en fonds de terre. Men moet
den,
niet `bouwen op eens anders ne fats!
pas batir sur le fonds d'autrui ;—, (bij regtsgel.) ook sol, als : Die den — bezit , kan
zijn huis zoo hoog opbouwen als hij verkiest , qui est maitre du sol , est maitre d'elever sa maison autant qu'ilveut. In het algemeen , de grond ofbodem , waarop men zich
bevindt , terre, f. Iemand op den —werpen ,

jeter q. terre, contre terre, ou par terre, le
terrasser. Op den — vallen , tomber ou par
terre. Een weg onder den —, un chemin sous
terre. Een huis met den — gelijk maken, mettre
un batiment rez terve, rez pied. Op tlen —
gaan liggen , se coucher terre, ou par terre ,
plate terve. Op den — flapen , coucher sur
terre , a plate terre, fam.
terre ,
wenschte , dat ik honderd voet onder den

— was , je voudrois etre cent pieds sous
terre. —, de onderfte bodem van iets ,
De — van een vat , le fond d'un
fond, m. fpr.
w. Op den — des vats vindt
tonneau;
men de heffe , au fond du tonneau on trouye la lie ; fig. Uit den — des harten mijnes , zijns harten , uit 's harten — , de bon
coeur, de coeur et d'ame; du meilleur de
mon (son) coeur. God kent den — der harten , Dieu connoit le fond des coeurs ; Dieu
volt le fond de vos pensees. bijzonder
den bodem der zee , fond. De zeelieden beitrijken het peillood met vet , om te weten,

of de — zand of rots is , les marine graissent le bout de la sonde pour savoir si le fond
est sable ou rocher. Een fchip aantasten en in
den — boren attaquer tin vaisseau et le couler a fond ou le coulerbas a coups de canon.
Het fchip gaat te — (gronde) , le vaisseau
coule a fond coule bas. (AANN. Met onderfcheid , voor het te gronde gaan aan
den — geraken , op ondiepten in de zee ,
echouer, ensabler ; beide ook bedrijvend
Het water was te laag in de rivier , de
fchipper voer ons aan den — , n'y avoit

pas assez d'eau dans la riviere, le batelier
nous ensabla. Er zijn weinig ondiepten voor

de haven , doch de loots zeilde ons met
moed-
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moedwil aan den —? it y a pen de bas fonds
devant le port, mass le pilots nous dchoua
par malice; fig. Hij is een flecht mensch , hij
zal met al zijn vermogen te — gaan, c'est
un mechant homme, sl dchouera avec tout
son bien. Het is genoeg , om hem geheel in den
te helpen , en voila assez pour consommer sa
ruins, son malheur; voila de quoi Pachever;
c'est pour Pachever, le perdre; (ook met
couler a fond bedrijvend en niet bedrijvend).
Die man had een groat aanzien, eenen grooten post aan het hof, men heeft hem in den
— geholpen , hij is te — gegaan , cet hornme avoit un grand credit, un grand poste a
la cour, on Pa could a fond, , il est could a
ond. —, ondiepte , zaudbank , basfond. Hij
fkent
alle gronden , hij is een kenner der
gronden , (hij is grondkundig , hij is een
grondkundig man ,) sl connoit toes les bas—, de vlakte , waarop iets geteekend
fofonds.
gegrveerd is , champ , fonds, m. De van
een wapenfchild, le champ d'un ecusson. Hij
voert eenen rooden toren op eenen blaauwen
, it poste Por a la tour de gueules. De
— van doze fchilderij is te licht , le champ,
le fonds de ce tableau est trop Blair. —,
het in den grond aangebragte metselwerk ,
waarop eenig gebouw moot rusten , fondement,m. De gronden van een gebouw leggen,
jeter les fondements d'un edifice; fig. lk zeg
dit niet zonder —, je ne dis pas cell sans
ondements, sans quelque fondement. Eene
fziekte
in den — genezen , guerir une maladie radicalement. Eene zaak in den — kennen , savoir une chose a fond. De gronden
eener leer, lee bases d'une doctrine. De
gronden eener wetenfchap , les principes
d'une science. De eerite gronden , lee
elements. De vrede van Utrecht went bij de
onderhandelingen ten — gelegd , paix
d'Utrecht fist prise pour base des negociations; van daar verger : bij floffen , het
eerfte of ten grond liggend weeffel , fond.
Een borduurfel op eenen zijden , witten ,
groenen une broderie sur unfond de satin, sur un fond blanc , vert ; (in zamenflell. heeft grond nu eens de eene , dan de
andere der opgegevene beteekenisfen , zie
de zamengeflelde woorden.) — Een platte
—, plan, m. delineation, f. dessein d'un
bdtiment ou de tout autre ouvrage d'architecture trace sur le pap ier, selon ses di erentes mesures et ses differentes parties.
Grondbeginfel , o. beginfel dat ten grond ligt,
principe, m. Wijsgecrige , flaatkundige en
zedelijke grondbeginfelen , principes philosophiques, politiques et morass's. De grondbeginfelen eener wetenfchap , les principes, les
elements d'une science,m. Elk heeft zijne grondbeginfelen , chacun a ses principes, ses maximes ,
Grondbalk m. (in de bouwk.) fleunbalk ,
De grondbalken eener brug , les
racinal.
racinaux d'un posit. damplank , paalplank voor het fundament van het paalwerk
eens dijks of voormuur van het hoofd eener
haven (in de waterl. kunst ,) palplanche, f.
Grondbegrip , o. eerfle begrip , waarop andere
fteunen , ides fondamentale, f.
Grondbelasting , yr. impit leve sur lee biensfonds , 7B. contribution fonciere.
Grondboor,, yr. sonde ,
Grondeigenaar,, m. landeigenaar , propricltaire
de biens-fonds, proprietaire, terries, 7B.
Grondeigendom , m.landeigendom , biens-fonds,
m.
Gronabreuk yr. breuk in eenen dijk, breche on
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ettverture all fondement cu du pied d'une
Grdoigndueb.ri ef, m. lettre emphyteotique, hypothe•
que,
Grondcijns ,
cens, m. relevance, rents, f.
rents fonceere ,
Grofidel , zie Groncleling.
Grondelijk, zie Grondig.
Grondeling , m. zekere visch, gouf on , gob ie,
Grondeloos , b. n. zeer diep , waarvan men
den grond niet kan peilen , sans fond, tresprofond, e. Een grondelooze kolk 5 un abyme
sans fond, un goufre sans fond; fig. oneine, immense.
dig ,
Gronden , b. w. (ik grondde , heb gegrond),
grondvesten , fonder. Hij , die het heelal
grondde , cclui qui fonda Punivers ; fig.
Hierop grondt hij zijn gevoelen , voila sur
quoi sl fonds soli opinion. —, (bij fchilders ,) de grondverf leggen , donner la premiere concise. De deur is gegrond , le peintie a donne la premiere concise a laporte.
o. W. grond voelen , toucher au find.
Grondgebied , o. uitgeflrektheid lands, waarover
bewind wordt gevoerd , territoire, m.
Grondgebouw,, o. fondement, m.
Grondgetal , o. hoofdgetal , nombre cardinal, m.
Grondhaak , m. (bij fchuitevoerd.) perche,f.
Grondheer, m. eigenaar,, landheer,, seigneur
foncier, m.
Grondig , b. n. op vaste gronden fteunende
solide. Een
oordeel , un jugement sonde.
, diep , wel doordacht, profond, e. Hij
heeft eene grondige kennis van die zaken ,
il a tine connoissance profonde de ces chosesgrondige geleerdheid , une prola.
fonde erudition.—, van visch, enz. naar den
grond fmakende , als grondige visch , du
Poisson qui sent la bourbe. bijw. solidemeat, a fond, profondement , parfaitement.
Grondigheid, yr. solidite ,
Grcindiglijk , zie Grondig , bijw.
Grondijs , o. &Fon que la nviere charie, m.
Het — gaat , la riviere charie.
Gronding , yr. fondation,
Grondkundig, b. n. Zie Grond.
Grondlast ,
zie Grondbelasting.
Grondleen , o. terre feadale, f, fief, us.
Grondleer,, yr. de leer , die ten grond ligt,
doctrine fondamentale.
Grondlegger,, Richter, fondateur, auteur,
createur. Cyrus was de — van het Perfifche
rijk , Cyrus fut le fondateur de Pempire des
Perses.
Grondlegging , yr. ftichting , fondation, creation, etablissement.
Grondlegfter,, yr. flichtfler,, fondatrice.
Grondles , vr. grondflelling , maxims, f. principe , m.
Grondmuur,, m. (in de bouwk.) embasement,
jambage , m. plates, f.
Grondoorzaak , yr. eerfle oorzaak , premiere
cause, f. przncipe, m.
Grondpaal , vr.
, tn.
Grondregel ,
grondflelling , ftelregel , principe , m. maxime, f axiome, m. regle, f.
Grondregt , 0. het refit van grondeigendom,
droit dominant , foncier,
Grondrent, yr. grondcs resets fanciere.
Grondfap , zie Grondfap.
o
Grondfchatting , y r. grondbelasting , belasting
op vaste gronden , contribution fonciere.
Grondfcheiding , vr. separation des terres.
Grondflag , m. het in den grond gelegde metfelwerk , waarop een gebouw most rusten, fondewent , empattement, emportement, base, ap' pui. De grondilagen van een gebouw leggen,
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jeter ou poser les fondements d'un edifice ; fig.
fondemcnt. Hij legde toen den — tot den
roem , dien hij naderhand verwierf,, it jetoit
alors le fondements de la reputation qu'il eut
depuis,
Grondfop , o. droefem , lie, f. mart, sediment, in. effondrilles , fondrilles 5 f.
Gronditegn ,
P ierre fondamentale, base ,
Grondflelling , yr. zie Grondregel. Gevaarlijke —, poison. Toegeftemde —, (in de
meeck.) postulat, m.
Grondltem , yr. (in de toonk.) doorgaande
bas , basso continue.
Grondftof, yr. hoofdflof, element, in. De onde natuorkundigen telden flechts vier grondfloffen , het water , het your , de aarde en
de lucht , les anciens physiciens ne comptoient que nuatre elements, Peau, le feu, la
terre et P
, (bij de fcheid.) radical ,m.
Grondcaal , yr. oorfpronkelijke taal , langue
originale on primitive.
Grondteekening, vr. platte grond,p/an, m. Manche , esquisse ,f— fchets , plan van een groot
gebouw,, (in de bouwk.) epure , zie Grond.
Grondtekst , m. texte original.
Grondvast , b. n. ferme ,
Grondverw,, yr. (bij fchilders ,) eerfle verw,,
premiere couche.
Grondvergadering , yr. (in de omwentelingsgefch.) assemble* primaire ; fig. Hij is naar
de — (gegaan) (flood en begraven ,) est
alle au royaume des taupes , a pass , ii
est passé.
Grondvest , yr. zie Grondflag.
Grondvesten , b. w. (ik gröndvestte , heb gegrondvest), gronden , vestigen ,fon der, baser.
Grondvesting, yr. fondation,
sol , m. base, f.
Grondvlakte, yr. aire
Grondwaarheid , yr. eerfle waarheid, oorfpronverite
fondamentale.
kelijke waarheid ,
Grondwater, o. eau souterraine , f.
Grow' et, vr. ten grondflag dienende wet , loi
f mentale. , inzond. ftaatsregeling ,
constitution, loi fondamentale d'un etat.
Oude —, (in fommige landen, ) chartre , m.
Grondwoord , o. oorfpronkelijk woord , mot
primitif, pri-nitif, mot radical ou original, m.
Groom, zie Worn.
Grondwortel , oorfpronkeiijk beftanddeel
van een woord , racine generatrice d'un
mot, f.
Groot b. n. en bijw. (oo) tegenft. van klein
grand, e. De zon is veel grooter, dan alle
plapeten te zamen , le soleil est plus graved
que .outes les planetes ensemble. Hij is een
hoofd grooter dan ik , it me passe de la
tote. Hij is — geworden , il est devenu grand, it a grandi. Een pas geboren
kind , dat zeer , un enfant noth,eau-ne
qui est tres-grand. Een groote jongen , un
gros garcon. Een groote (lange) man , un
grand homme, qui est grand. Eene groote
yrouw,, une grande femme. Een — man,
(een man van verdienste) no homme grand.
Eene groote zaal , un grand ou vaste salon, une grande Een zeer — woud,
one foret immense. De groote mast (op
een fchip ,) le grand mat. — gaan , (zwanbrenger zijn ,) 'etre enceinte. Kinderen
gen , elever des enfants. Zeer , tresgrand , e; fam. grandissime ; fig. Eene
groote honderd golden , une bonne centaine
uur gaans, tine bonne
de florins. Een
flerk , ongemeen, grand, e. Een
geraas , tin grand bruit. Groote blijdfchap, droefheid , une grande joie, tristesse. — gefchreeuw, de grands Cris; fprw.
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— geschreeuw en weinig wol , zie Gefchreeuw. Eene groote ramp , une grande
calamite. gewigtig , grand, e. Het is
eerie groote zaak, dat men zijnen tijd wel
weet te nemen , c'est un grand point que de savoir Bien prendre son temps. De dag van
eenen veldilag is een groote dag voor eeiien
generaal , le lour d'une bataille est on grand
lour pour un general. —, voortreffclijk.
Newton was een — man , Newton etoit tin
grand bemuse. Een — wijsgeer,, un grand
plsilosoplse. Een — veroveraar,, un grand conquerant. Alexander de groote , Alexandre
le grand. —, prachtig, grand, e. Een
groote maaltijd , un grand festin. aanzienlijk , grand, e. Een — heer,, un grand
seigneur. De grooten , les grands. De groote wereld , de grooten , le grand monde;
fam. Leven als de grooten , vivre 4 la
grande. Een —koopman , un grand negociant.
De groote Heer (titel van den Turkfchen
zer,) le grand seigneur. bijw. grandement.
Groot, o. een halve ftuiver,, la valeur d'un
demi sol d'Hollande. Een pond — un livre
de gros, m. la valeur de fix florins d'Hollande.
Grootachtbaar ,• b. n. zekere titel , venerable,
tres-venerable.
Grootachtbaarheid, yr. grandeur tres-venerable,
Grootbek, in. en yr. fam. die veel aan den
inond heeft , hableur --.‘euse , fanfaron, ne.
Girotaalmoezenier ., m ..rand-aumdnier.
Grootboek , o. (NJ kooplieden in het finantiewezen ,) le grand livre.
Grootdadig , b. n. prachtig, magnifique, splen,
heldhafcig, heroique,
dide.
Grootdadigheid , yr. irtagnificence,
—., heldhaftigheid 5 herdisme ,
Grootelijks, bijw. zeer, grandement, extremement , fort, beaucoup. voornamelijk,
principalement.
Groothartig , zie Grootmoedig.
Groothartigheid , zie Grootmoedigheid.
Grootheid , yr. het groot zijn ,
alle beteekenisfen van het bijgev. w. zie Groot ,)
grandeur, , bijzond. (in de wick.) al hetgene voor vermeerdering ofvermindering vatbaar is , grandeur. Zamengeftelde , tweevoudige —, als a b , bindme 5
Gegevene
bekende grootheden , donnees.
Groothertog , m. grand-due.
Groothertogdom , o. grand-duche , ns
Groothertogin , yr. grande duchesse.
Grootje , o. verkleinw. van Groot ; enkel ge,
br. in fpr. w. Vele kleintjes maken een , les
petits ruisseaux font de grandes rivieres.—,
gemeenzame naam voor : grootmoeder of in
het algemeen voor : oude vrouw,, grand'me,
re, bonne femme.
zekere waardigheid, Op,
Grootkamerheer,,
perkamerheer,, grand-chambellan.
Grootkanfelier,, m. zekere waardigheid , grandchancellor.
Grootkeirkenmeester,, m. zekere waardigheid,
grand-maitre de la cuisine.
Grootmoei, yr. groottante , oudmoei , grand',
tante.
Grootkruis , o. die de eerfle waardigheid in
eerie militaire orde heeft , grand-croix ,
Grootmaarfchalk ,
archimarechal.
Grootmagtig , b. n. zekere titel , tres-puissant , e.
•*.
Grootmaking , yr. elevation, exaltation, f.
Grootmeester,, m. het opperhoofd eerier orde,
grand-maitre.
Grootmeesterfchap, o. grande-maitrise,
Grootmoeder,, vr. de moeder van vader
of
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Vaderlijof moeder, grand'mere,
ke —, of --van vaders zijde, aleule paters/elle.
Grootmoedig, b. n, magnanime, qui a fame
grande, noble. — 5 bijw, magnanimement.
Grootmoedigheid, yr. magnanimiti , generosite , grandeur d'ame.
Grootmoediglijk , zie Grootmoedig, bijw.
Grootmond-, zie Grootbek.
Grootneus, in. en yr. qui a le nez gros ou long.,
Grootoom, m. oudoom, grand-oncle.
Grootoor, m. en yr. qui a tie grandes oreilles.
Grootouders , m. meerv. aieuls.
Grootsch, b. n. hoovaardig, glorieus , fier, iere,
orgueilleux , euse , arrogant , e, superbe, glorieux , euse. , eer in lets flellende , als:
Ik ben daar — op , je m'en fais honneur,
je m'en giorifie. heerlijk , prachtig, magnifique , majestueux , euse. Een — gebouw,
un edifice magnirnue. Eene grootfche gedachte , une pensee noble.
Grootschheid, yr. hoogmoed, orgueil,
, heerlilkheid grandeur.
arrogance ,
Grootfpraak 5 vr. fnoeveru , fanfaronnade,g9sconnade , rodomontade , bravade, vanterie,
ongebr. jactance. —, (in de welfprekendh.)
vergroote fpreekmanier, overdrijving, hyperbole.
Grootfpreker, m. fnoever, rodomont, fan aron 5 8.lorieux diseur de grands mots , fendeur de naseta enfonceur de portes ouvertes, grand cas ;- de raquettes.
Grootfpreking, ‘.. fnoeverij , rodomontade,
fanfaronnade 5 fanfaronnerie, bravado. Zie
Grootfpraak.

Grootte , yr. uitgebreidheid , grandeur , &endue, grosseur,, taille. Deze twee broeders
zijn van gelijke
ces deux frerer sont de
=erne grandeur. De — van een bosch ,
la grandeur d'un bois. De — eener clad,
Petendue d'une ville. De fchijnbare —, la
grandeur apparente. fpr.w. Aan de — is het
niet altijd gelegen, (naar de uiterlijke gedaante kan men niet oordeelen), de toute taille
bon levrier. Heeft hij de —? (de vereisch.
ten ?) est-il de taille ? De middelmatige —
der menfchen is van vijf voet of vijf voet
een duim tot vijf voet vier duim, la taille
mediocre pour les hommes est de cinq plods
cinq plods un pouce, jusqu'â cinq plods quatre pouces.
Grootftalmeester,, m. zeker zeer voornaam hofbeambte , grand-ecuyer.
Grootvader. m. vader van vader of moeder,
grand pore, Moederlijke dieul
maternel.
Grootzegelbewaarder, rn. ambtenaar die het zegel van den flaat bewaart, garde du sceau.
Grootvorst erfprins van Rusland , prince
hereditaire, grand-duc.
Grootvorstin , vr. erfprinfes van Rusland , princesse hereditaire, grande-duchesse.
Grop, vr. groef, greppel , rigole.
Gros, o. twaalf dozijn, grosse
Een
knoopen , one grosse de boutons. groot ,
gros , m. Een koopman in het —, on marchand en gros. In het — (in het groot en
in het klem), en gros et en detail. In het
— berekenen , calculer sommairement , grossierement. —, het grootfle deel, als : Het
— van het leger, le gros de Parmee. Het
— der menfchen is van dit gevoelen, le
gros (la plupart) du monde a cette opinion.
- Duitsche munt, omtrent een en een halve
fluive r (Nederl.) gros.
Gros, zie Drosfe.
Grosfe, y r. (ond. w.), (bij notarisfen,) wijd
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nit een gefchreven affchrift eener minute,

grosse.
Grosferen, b. w. (ik grosfeerde, heb gegrosfeerd), (bij notarisfen) een wijd uiteen gefchreven affchrift maken, grossoyer, tirer
des- grosses ; fig. (overdrijven), exagerer.
Grosfier,, m. koopman in het gros , marchand
en gros.
Grot, vr. natuurlijk of door kunst aangelegd
hol, grotto.
Grotwerk 5 o. rocaille , f.
Grotwerker, m. rocailleur.
Grouwel, zie Gruwel.
Grouweldaad zie Gruweldaad.
Grouwelen, o. w.
grouwelde 2 heb gegrouweld) zie Gruwelen.
Grouweluk , zie Gruwelijk.
Grouwelijkheid, zie Gruwelijkheid.
Grouwelituk;. zie Gruweldaad.
Grou-wen, zie Gruwen.
Grouwzaam, zie Gruwzaam.
Grouwzaamheid, zie Gruwzaamheid.
Grovelijk , zie Grof, bijw.
Gruis, o. verbrijzeld pum, keizand, gravier,
tn., petits grains , petits morceaux , m. p1.
— 5 van fleenkolen, kagchelgruis, charbon
en poussiere, poussiere de charbon, f.
menu charbon, m. houille, f. — van boutskolen , poussier, m. — 5 van diamanten,
poussiere ou petits-grains de diamant , f
dat ingeflort of ingevallen is , puin, Obou,
Gruisachtig , b. n. als gruis, graveleux , euse,
sablonneux , euse, brise , e, pile, e.
Gruisdroog, zie Beendroog.
Gruisijzer,, o. (bij glazemakers ,) gresoir,, m.
Gruiskooper, m. charbonnier,, marchand "do
charbon.
Gruiszand , o. grofzand , gravier,, gros sable, m.
Gruit, (veroud. droesfem ; thans enkel in :)
fig. De — in lets brengen , gate: une afraire.
Gruizen , b. w. (ik gruisde, h4,,gegruisd),
zie Vergruizen;
Gruizig, zie Gruisachtig.
Gruizigheid, yr. qualitd de ce qui est graveleux.
Grup , zie Grop.
Gruppel , zie Greppel.
Grut , yr. gort, gruau , 115. Zie Gort, Garst.
—, jets, dat klein of nutteloos zijnde , uitgefchoten wordt , rebut , m.; fig. fretin, m.
Grutjes , o. meerv. verkl. w. van Grut, fpijs
van Grut , gruaux, tn. pl. Wij hebben —
gegeten , nous avons mange du gruau , ou des
gruaux.
Grutmolen, m. moulin a gruau.
Grutten , o. w. (ik grutte , heb gegrut),7grut
maken, faire du gruau.
Gruttenbrij , m. bouiltie de gruau,
Gruttenmeel, o. boekweite meel, farine de
bid sarrasin, f.
Grutter,, m. qua fait ou vend du gruau, grenetier.
Grutterij , yr. greneterie , boutique de grenetier,, (in Grutmolen,)
Gruttersknecht , m. garcon-grenetier.
Grutterspaard,o. cheval d'unjazseur de groati,m.
Grutgerswaren , yr. meerv. graines vendues par
un faiseur de gruau.
Gruwel,
hoogfte afkeer, fnoodheid, af
grijzing, horreur , execration , sceleratesse 5 impzete , abomination , Een — van
iets hebben , avoir q. ch. en horreur. —,
ijselijk wanbedrijf, atrocite , cruaute. Allerlei gruwelen bedrijven, exercer toute
sort° de cruautes. Als men al de gruwelen , die dat monster in zijn leven bedreven heeft, wilde verhalen, si Pon vonlait raconter toutes les abominations, toute,
les
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du sable sec et mou.
les horreurs que ce monstre a commis durant
openhartig ,
e, sincere, franc, che, ouvert, e, insa vie.
genu , e. bijw. cordialement 5 sincereGruweldaad , vr. gruwelijk wanbedrijf, crime
anent, franchement, sans-detour, el coeur ouatroce ou enorme, atrocite , cruaute, acvert.
tion detestable.
Gruwelen , o. w. (ik gruwelde , heb gegru- Gulaardig , zie Gulhartig.
Guldeling ,
zekere appel , calville,
weld) zie Gruwen.
pomme d'or ou doree, f.
Gruwelijk , b. n. afgrijsfelijk, fchrikkelijk, horriGulden
,
yr.
zekere
bekende
munt
,
ble, efrroyable, epouvantable, atroce, aboflorin,
Tien —, dix florins. Vijf , cinq florins.
minable, execrable , detestable. Eene gruGoudgulden , florin d'or , f 1.40. Kruisgulwelijke , gruwzame verwoesting aanrigten ,
den , dix florins. Duitfche —, florin d'illfaire un degat horrible, une destruction eflemagne. Hollandfche —, florin d'Hollande.
bijw. horribleroyable, epouvantable.
fmeat,
Franfche — livre de France.
detestablement , d'une maniere atroce.
Hij gaat
aan , (1 fait un bruit terrible, Gulden, b. n. gouden , d'or. De — eeuw,,
l' d'or , siecle d'or,,m. Het vlies 5 la toiepouvantable.
son d'or. Het — getal (in den almanak ,) le
Gruwelijkheid , vr. atrocité ,enormite , horreur,
Hombre d'or; fig. De — triiddelfland, Plats-abomination.
reuse mediocritó.
GruwelItuk , o. zie Gruweldaad.
Gruwen , o. w. (ik gruwde , heb gegruwd) Guldenfluk , o. piece d'un florin, f. florin, tn.
, b. n. cordial , e. bijw. cordifremir ., tressaillir,, trembler d'horreur,, Gulhartig
alement. Zie Gul.
d'effroi, avoir horreur. Van lets — de q. q.
, ce crime Gulhartigheicl , yr. cordialite.
Gij zoudt van die misdaad
vous ferait horreur , vous causerait de l'ef- Gulhartiglijk , zie Gulhartig, bijw.
roi, vous ferait fremir,,• trembler. — groo- Gulheid , yr. zachtheid , mollesse. Schraalheid,
ftelijks
aridite, secheresse. hartelijkheid , cordaverfoeij en , abhorrer,,-detester, avoir
alite , zie Gul.
en horreur , en abomination.
Gruwzaam , zie Gruwelijk Gruwzaamheid, Gulp, yr. groom baar, floe, m. elide enfiee,
nape
d'eau, lame d'eau,f. groote —, grand,
zie Gruwelijkheid.
long trait, m. (bij kleerm.) opening
Grads, vr. fteekbeitel met eenen hollen bek ,
voor in eene brook , brayette, patte.
(outil el charpentier,. etc.) gouge, f. ciseau
Gulpen , o. w. (ik gulpte, heb gegulpt),
canneler le bois ou la pierre, m.
met groote teugen drinken , damper, sabler,
Gudfen ,` b. w. (ik gudfie , heb gegudst), met
boire a longs traits , boire a tire-larigot.
eene guds tritfleken , creuser avec une gouge, gouger, canneler, faire des cannelures. Gulzig , b. n. happig , gretig , avide ; bijzond.
in het eten, gourmand, e, goulu, e, glop0. w. (met Zijn), tappelings uitloopen ,
ton , ne; veroud. goinfre. Eene gulzige
rnisseler, sortir a B ros bouillons. Het bloed
eetlust
, un appitit glouton. Een gulzige
gudile nit zijne wonden , le sang ruisseloit
honger,, geeuwhonger,, une fain canine.
de ses plaies.
Guf, b. n. (eenigzins veroud.) verkwistend , Gulzigaard , in het eten , gourmand, (hornme) goulu, glouton, goinfre, gouliafre. —
prodigue. bijw. d'une maniere prodigue.
en gourmand houdt van eten , maar niet
Gufheid , yr. (eenigzins veroud.), verkwisting ,
zonder keus. Un homme goulu eet nice,
prodigalite.
maar verflindt. Un glouton eet met een
Guigelheil , o. zekere pijnflillende plant , muuronaangenaam geruisch , en met zulk eene
kruid, anagallis, tnouron, m., morveline,
gulzigheid, dat hij haast alles , wat voor
1. (rouge on bleue).
hem itaat , opeet verilindt. Un goinfre,
Guichelen , o. w. (ik guichelde , heb gegui-

vraat, flokop , fiopt zich met alles vol ;
cheld) , zie Goochelen.
hij Oct onophoudelijk om to eten.
Gui.g , vr. befpotting , moue ,nique, grimace,
t i re-langue, f; als Iemand de — nafteken, Gulzigheid, vr. gretigheid , happigheid , aviCite ; bijzond. in het eten, gourmandise,
se moquer de q. faire la moue 4 q. q.,
gloutonnerie.

tirer la fatigue ares q. q.

Gullvr. eene merrie die nog niet gcdragcn Gulziglijk, bijw. gloutonnement, goulument,
avec gourmandise.
he eft , fument qui n'a pas encore pouline
Gunnen , b. w. (ik gunde , heb gegund) , ccp ouliche , pouline.
genil. van benijden, gaarne zien genieten ,
Guil, m. onwetend mensch , idiot, lourdaut.
no pas envier. 1k gun hem zijn gelnk , je
lafaard , patron; (gem.) colon.
ne
lui envie point, fe lui cede volontiers,
fiche,
pusillanime.
—,
bijw.
Gull, b. n. laf,
je lui souhaite sa bonne fortune. Hij Bunt
Mchement, d'une maniere hiche.
zich
zelven het brood niet, dat hij in den
Guinie . yr. eene Engelfche goudmunt van 2o
mond fteekt , it pleure le pain qu'il mange;
(Eng.) ichellingen , guinee. Hollandf mu, n t
fpreekw. Ongegund brood wordt het nicest
f".55.
gegeten , le pain envie est celui dont on
fpotboef, dengcniet , fchelm , espieCult ,
mange le plus.— , vergunnen , toeflaan , acgle, maraud (vooral van de fcholieren
pon , coquin , Mitre , fourbe, pendar , seelerat.
Cuitachtig , b. n. fripon., no, ruse, e.

Guitar, vr. (lier : gitaar ,) zeket fnaarfpeel, guitare, mandoline , (bij de ouden.) lyre,

corder,,permettre , souffrir, octroyer, conceder.

Gun mi.) uwe aandacht voor eenige oogen.
blikken , accordez-moi votre attention pontquelques moments. Gun mij dat ik u zegge,
souffi.ir,, permettez . que je vous dice.

Gunlier, , celui accorde etc. zie Gunnen.
Gnitenftuk , 0. friponncrie, coquinerie, our- Gunning , yr. de claad van gunnen , action de
.luth.

berie, f: tour de fripon,

fredaine

ne pas envier, d'accorder, etc.

Gunst , yr. toegenegenheid , faveur, grace
Cuitenwerk , 0. zie Guitenftuk.
vetf. , bienveillance, borate,
Guiterij , vr.friponnerie , fourberie.
, maar geregtigheid , it ne
langt geese
Guitje, 0. verkl. w. van guit , petit espieglc
Alice
demande point faveur,, mais justice.
petit fripon.
gaat tier Haar , tout va_ ici par compere
zand,
Gul, b. n. mul, zacht en droog
ei

GUN
et par commere. ,—, voorkeur om bij iemand lets te koopen , preference, chalandisc. Gij zijt te duur,, gib zult mime —'niet
hebben , vous étes trop cher,,vous n'aurez pas
ma chalandise. Bij iemand in de — zijn , etre
dans la faveur , dans les bonnes graces tie
q. q. De — van eene fchoone , les faveurs
d'une belle. —, acne uit — bewezene weldaad , eene — die vrijwillig gefchiedt , waartoe men niet verpligt is, grace. Mag ik u om
eene — verzoeken ? oserais-je vous demander
une grace ? (on accorde une grace mime a son
ennemi , et on accorde des faveurs a ceux
que Pon acme.)
Gunstbejag , o. intrigues pour Itre en faveur,
f Ph
Gunstbetoon , o. het 4toonen van gunst , grace, f: marque de faveur, a ection; gratifi.
cation, f.
Gunstbewijs , zie Gunstbetoon.
Gunstblik , m. regard favorable.
Gunstbrief, m. lettre patente, f octroi , privilege, m. Onverzegelde koninklijke —,
brevet. Zulk eenen — geven , breveter.
Gunsteling , m. en yr. favori , te, protege , e.
Zie Begunstigen ; fig. creature, f.
Gunsteloos , b. n. sans faveur, hors de faveur,
hors des bonnes graces, —, wangunstige ,
vijand , ennemi, contraire, malveillant.

Gunstgenoot, zie Gunsteling.
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Gunstgoden , yr. (in de fabell.) gratien , grdces,
P4.
Gunstjagt , yr. zie Gunstbejag.
Gunstig, b. n. favorable, propice, bienveillant,
e, beninigne , bon, ne, avantageux , in.
fluent , a, salutaire. Iemand — zijn , favoriser q. q. —, bijw. favorablement, d'une
maniere favorable.
Gunstiglijk , zie Gunstig , bijw.
Gunstrijk , b. n. favorable, propice, affectionye, e.
Gunstwoord, o. gunstig woord , aanbeveling ,
recommandation , parole favorable, f.
Gunt , Hetgunt , zie Hetgeen.
Gust , b. n. niet dragtig , (van dieren) qui ne
Porte pas, qui ne vele pas, qui n'a point ate
saillie ou couverte , f. (d'une vache). —, van
fpijs , zonder vleesch , maigre.
Gurkje , zie Agnrkje.
Guttegom , zie Gittegom.
Guur,, b. n. van het wear, koud , winderig ,
rude, severe, Ore, gris , froid et piquant.
— weer , un temps rude. Het gore weer of
de ongemakken daarvan , les injures tie Pair,
la rigueur de la saison. Een gure wind , un
vent apre. —, fluursch , bourru, e. Een —
mensch , un homme boorru, un homme d'une,
humeur bourrue; rebarbatif, ye.
Guurheid , yr. van het wear , alprerd, rigueur,
froidure. —, van menfchen, humour bourrue.
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II, yr. de 'achtfle letter der letterlijst, h, tn.
Eene groote —, an grand I, tin h majuscule.
Ha , tusfclicnw. hal ah!
Haaf,, zie Have.
Haag , yr. heg , hale. Eene levende —, aye
haze vive. Met eene digte omgeven , environner, clorre ou fernier d'une haie epaisse; fpr. w. Het roer in de — fteken (bij
krijgslieden , deferteren) , deserter.
Haagappel , m. vrucht van den haagappelboom,
arbouse, f, fruit de Parbousier, m.
(zekere boom ,) arbouHaagappelboom ,
sier.
Haagbes , vr. bale de buissons , mire saavage.
Haagbeuk , m. foort van beuk, welke zeer hart
hoot heeft , charme , m.
Haagbezie , zie Haagbes.
broussailbuisson,
Haag,bosch , o.
les ,
Haagdis , vr. (zeker dier ,) !hard, m.
Haagdoorn-, m. spine blanche, aubepine, noble
epine,
Haageik, m. rouvre.
Haagmes , o. fnoeimes , serge, f.
Haai , m. zekere yisch , regain. —, zeewolf, loop de me'r ; fpr. w. Er zijn haaijen
op de knot, er is gevaar, , prenez garde
a vow.. De — gaat op den rug liggen
om zijne roof te happen, le regain se
met , se tourne sur le dos pour happer,, engloutir sa prole.
werktuig om lets naar zich toe te
Haak ,
halen , of op te hangen , (* IOC (een kleine crochet, en. Een ijzeren , an
croc de fey. Een —, om vleesch daaraan
te hangen 9 crochet, croc a pendre de la viande,
de la volaille. Een fialen , om een horlogie
daaraan te hangen , crochet d'acier pour
pendre une montre, De — aan eenen angel,
le crochet d'un hamecon. De haken aan
eene weegfchaal , les esses, les crochets ,au
bout du fleau d'une balance ; zie ook Enterhaak , Ankerhaak , Bootshaak, enz. ; fig.
Een proces aan den — hangen , pendre an
fchippersboom, croc,
proces au croc.
perche ou gaffe (de batelier). bij
fiotenmak. kromme fleutel , om floten op
te fleken looper,, crochet de serrurier, passe-partout. —, bij letterzetters , zethaak ,
composteur. bij naaifters , enz. Haken
en oogen, agrafes et portes , f pl.; fig. Het
zijn hier maar haken en oogen (alles is in
de war ,) c'est an fagot d'epine, c'est une
confusion. De wereld is vol haken en oogen,
le monde estplein de disputes. — bij timmerl.
winkelhaak, equerre, f Het hoot is niet in
den —, le Bois n'est pas d'egaerre. In den —
fchaven of houden , equarrzr ; fig. Het is
niet in den —, (Met zoo als het behoort),
het is buiten den —, cela n'est pas en regle , pas comme it fant. — zeker vuurroer
of geweer,, zie Haakbus ; , fcheur in eels
kleed , accroc, enz. gemeenlijk winkelhaak ,
zie Winkelhaak. —, op fcheepstimmerwery en , ijzeren haak , waarmede men het hoot
aanvat en van de eene plaats naar de andere
bij wondheelers,
fleept , renard.
ter,, crochet , m. erigne 5 f. Ijzeren — der
filchers , die den vorm vasthoudt, opdat hij
niet van zijnc plaats wijke, jobet. Boekhaak
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of flot , ook fluithaak aan eene fchaafbank,
fermoir.
Haakachtig , b. n. dat ligt haakt , qui s'accroche pcilement. haken hebbende , met
haken , croche 5 e.
pentare, f couplet.
Haakband ,
Haakbeentje , o. beentje met eenen haak ,petit
crochu , us.
Haakblok , o. pourie a croc, f:
Haakbout , m. cheville a croc, f.
Haakbus , Yr. zeker fchiettuig , (bij de art.
dubbelhaak), arquebase a croc.
Haakje , o. crecheton, m. — aan een' rotting
in plaats van eenen kn9p, bee de corbin,.M.
Twee haakjes , (in fluitteekens , parenthesis),
parenthese, f — in hoot , ijzer of antler. hard
ligchaam, om in te haken , of op te hoeuden 5
keep, kerf, crap . De haal of den hengel,
een haakje hooger of lager haken, hausser
ou baisser la cremaillare d'un cran.
Haakjesmaker, m. crochetier.
Haaklasch , vr. assemblage en cremaillere,
Haaknoot, vr. Staartnoot, croche.
Haakploeg, m. croc,
Haaks , bijw. bij timmerl. , in den haak ,
querre. Daze tafel is niet —, cette table
West pas d'equerre.
Haakvormig , b. n. gelijk een vischhaak gekromd , hameconne , e.
H aakswijs , b. n. in den vorm van eenen haak,
crochu , e , en forme de croc.
Haal , m. trek in het fchrijven , trait de
plume. — met de zaag, trait de scie.
teug, flok , trait. —, ruk , trek , action
de tig er-, secousse, f. fig. in den gemeenz.
fpreektr. Aan den — gaan , (het hazepad kiezen ,) prendre la fuite.
Haal , vr. en o. zeker ijzeren, enz. keukengereedfchap, waaraan men eels' pot te vuur
hangt , cren2aillere, f
Haalbier, o. bier , dat men bij de pint , enz.
haalt, biere qu'on va chercher a petites mesures 9 f.
Haalboom, m. boom , waaraan de haal wordt
gehangen , meestal van ijzer, doch ook foms
van bout, barred laguelle on attache la
cremaillere, f., Barre de cheminee.
Haalkan, vr. kan 9 waarin men bier , wijn, enz.
haalt , pot dans lequel on cherche de la biere,
du yin, etc. , in.
Haalketting , m. ketting, waaraan men , in plaats
van haal , den pot te vuur hangt , chains de
cuisine,
Haalmaat , y r. zie het meer gebruikelijk Haalkan.
Jong matroos , franc matelot,
EIaalover,,
hale-bowline, m.
Haalfteen , m. zekere Eisen aan eene fluis , arganeau,
Haaltje , o. hetwelk aan eene groote haal gehecht words, cremaillon,
Haalwijn , m. wijn , dies men in eene herberg
haah , y in qu'on va chercher au cabaret on
a l'auberge.
Haam , o. halsband van eels karrepaard , enz.,
collier d'un cheval de charrette, m. bricole,
(bij de art.) atelle,
Haan, m. mannetje van hennen , kaikoenen
paauwen , (en in het algemeen , van alle
vogels) , cog, (male des oiseaux et particu, zie
lierement de la pools). Een gefneden
KaAa
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Kapoen. Eenen — fnijden, chaponner
coq. Een kalkoenfche haan, un coq d'Inde,
ton dindon. Waarzeggerij door middel van
eenen
alectoromancie. Een jonge —,
un cochet, ton jeune coq. Gebraden jonge
hanen, kuikens, des poulets rdtis, m. pl. De
— kraait , le coq chante. De gelaarsde —,
le coq pattu, le coq de Baum. De haan met
eene kuif, de gekuifde —, le coq huppe.
De — , zonder fiaart, de ongeflaarte —, le
coq sans croupion, le coq de Perse. De ruige —, le coq frise. Hij is een (Hij is
een haantje, driftig,) c'est un hardi compere, un qui a vu le loop. Hij fpeelt den
gebraden haan , (hij hangt den grooten heer
nit ,) it tranche du grand seigneur; fpr.w.
Il fait une ostention somptueuse et prodigue.
Zinn — moet altijd koning kraaijen , Chij
moet altijd gelijk hebben 9 ) it dame le pion,
it fait la barbe a toes les autres; it fan:
que les autres mettent pavilion bus devant
lui , al l'emporte sur les compositeurs. Hij
is een — op zijn' eigenen mesthoop , (voor
zijne eigene zaak durft hij wel fpreken ,)
a assez de courage, grand it s'agit de ses
ropres affaires. Er zal geen naar kraalpJen
, (niemand zal er lets van weten), personne ne s'en souciera; personne n'en sacra
la moindre chose. —, van een geweer of
fnaphaan, chien d'un fusil. Den — fpannen, bander ou armer un fusil. Spant den
haan, (bij foldaten commandowoord, om
zich tot vuren gereed te maken), preparezvous ! — van een musket-roer, serpentin.
van eene kraan, fleutel, clef (du
robinet), f. —, op eenen kerktoren , windcoq,
wijzer in de gedaante van eenen
In., girouette, f. bij artilleristen en
fcheepslieden, meche allumie , f. Den rooden — laten kraaijen (een fchip in den
brand fieken) mettre le feu a (in vaisseau).
Haander, m. mand, om vruchten in te verzamelen, cueilloir, m.
Haantleen, m. zekere fleen , welke men foms
in de ingewanden van eenen haan vindt ,
alectoire, pierre alectorienne, f.
Haar, perfoonl. voornaamw. van den 3, perf.
vr. (3. naamv, enkelv.) lui, a elle, (4.
naamv. enkelv.) la 5 elle , (3. naamv. meerv.)
leur, a elles, (4. naamv, meerv.) les, elles.
Daar is mine zuster, geef haar het book,
voila ma soeur, donnez-lui le livre. Ik zag
— niet , je ne la voyais pas. Daar zijn de
dochters van den beer L., zeg het —, voila les flues de Mr. L., dites-le leur (a elles)
Zijn de naaifters daar? ik zag — niet , les
couturieres sont-elles je ne les voyais
pas.
Haar, bijvoeg. bezittelijk voornaamw. van den
3. pert., yr. (enkelv.), son, sa, ses,
( meerv.) lour, leurs. — man, son marl.
— huis , sa maison. — bril, ses lunettes.
De meisjes doen haren pligt, les flues font
leur devoir. Uwe zusters beminnen hare brooders, yes scours aiment leurs freres ; van hier :
De hare, het hare, zelffland. bezittel. voornaamw. van den 3. pers. yr. (enk.) le sien,
la sienne , les siens, les siennes, (meerv.)
le lour, la leur, les leurs.
Haar , o. op bet hoofd der menfchen, haartje ,
cheveu, m. Hij is kaal, hij heeft geen enkel it est chauve , it n'a pas un cheveu.
Opgemaakt — achter op het hoofd eener
juffer, chignon, in. Rondgevlochten — op
het hoofd, tortillon, m. Malkander bij de
haren plukken, vatten , se prendre aux cheveux. Zijne haren vallen nit, les cheveux
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lui tombent; fig. Zorg maakt grijze haren,
celui qui a beaucoup de chagrin, devient
vieux avant le temps. Het fcheelt geen haar
breed, it ne s'en fact pas Pipaisseur d'un
cheveu. Geen — breed van zijn regt afflaan,
ne ceder rien de son droit. Het fcheelde
geen —, (of geen — breed), of hij had er
het leven bij ingefchoten, it s'en est peu
fallu n'ait ite toe. U zal geen — gekrenkt worden, it ne vous arrivera aucun
mal , vous n'yperdrez rien. Er is geen good
aan hem , re vaut rien du tout. Iemand
op een — gelijken , ressembler beaucoup a q. q.
Elkander op een — gelijken , se ressembler
comme deux gouttes d'eau. Hij is geen —
ne vaut pas
beter, dan zijn broeder,
mieux que son ft-ere. Geen om lets geyen , ne pas se soucier de q. ch. De haren
rezen mid te berge , les cheveux se dresserent sur ma tete. —, de gezamenlijke
pl. chevelure, f:
hoofdharen , cheveux,
Schoon — hebben, avoir de beaux cheveux,
une belle chevelure.
Sluikhaar, cheveux
cheveux postiches. Met
pTats. Valsch
loshangende haren, les cheveux epers. Lang
— hebbend, clzevelu, e. De noordelijke
volkeren hebben larger dan de zuidelijke , les peoples septentrionaux sent plus cheveins que ceux du midi. Kroes cheveux cotonnes, cripus, frises ; fig. Elkander
in het — zitten, se tenir aux cheveux.
Met de handen in het — zitten, (verlegen zijn,) ne pas savoir a quel saint se
vetoer ; de quel bois faire fleche; e
' tre au
bout de son role. Hij moet er — laten,
(Hij delft het onderipit ,) it y laisse du
poll, tl y laisse des plumes, it y laisse
tie ses plumes, it y pea. Die gelijkenis is
bij het haar getrokken, (of is bij de haren er bij gehaald), cette comparaison est tinée par les cheveux. Het haar flaat hem te
berge, ses cheveux se dressent sur sa tete;
in den gemeenzamen fpreekt. Met huid en
(geheel en al ,) entierement, tout-afait. —, van andere deelen des menfchelijken ligchaams en van dieren (hetzij van
een enkel haartje , of voor de gezamenlijke
haren ,) poll, m. Men trok hem den baard
- voor nit , on lui arracha la barbe
poll a poll. Het — tusfchen de'wenkbraauwen , la taroupe, le poll qui croft entre les
deux sourcils. De haren in de neusgaten ,
le poll des narines. De haren der okfels, le
pod des oisselles. Het — aan de fchaamdeelen , le poll des parties honteuses. Hij begint — aan de kin te krijgen, le poll commence a lui poindre au menton. Deze bond
heeft borstelig ce chien a le poll hirisse. De haren van onderfcheidene dieren
met opzigt tot de kleur, le pelage. Deze
beide paarden zijn niet van een —, cos
deux cheveux ne sons pas du meme pelage,
vos heeft rood —, le
du meme poll. ,
renard a le pol roux. Deze bond verliest
zijn haar, de haren vallen hem nit, ce chien
perd son poll, le poil lui tombe. Het lange
— aan den hals van een paard, van eenen
leeuw, de manen, la criniere au con d'un
coeval, d'un lion. Het lange haar aan den
fiaart van een paard, le crin de la queue
d'un cheval. De lange haren van fommige
dieren, les soles, f. pl. Deze bond heeft
ce chien a de belles soles.
fchoon,, Lang
— van viervoetige dieren, vulhaar, hourre, f: Koehaar, bourre rouge. Het —,
dat aan een vel is blijven zitten , Parrierelleur , f. Het —, haarbal, iu de Inge.
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gewanden van fommige dieren , igagropi- Haarnet, o. (hi* de juffers) coiffe de Mean, f.
le, y. ; fig. Zij heeft — op de tanden, (zij Haarpluis, o. p uisje van wollen floffen, brins
is eene feeks,) elle a bec et ongles, elle a
de lathe, poils de lame qui se dótachent
du sang aux ongles. Wild — in den neus des itoffes , m.
hebben, (onhandelbaar zijn,) titre intrai- Haarpoeder, Haarpoeijer, o. poudre a poutable. Hij heeft een wild — in den neus,
deer les cheveux, f.
c'est une tote foils, un etourdi. Hij heeft Haarfcheel, o. zie Scheel.
zijn wild — verloren , it a fete sa gourme. Haarfnijder, m. celui qui coupe les cheveux,
p in het — hebben , (in
eene kwade luim
coupeur de cheveux.
Pi
zip ,) titre de mauvaise humeur.
Haarfnijclen , o. Haarfnijding, yr. coupe de
Haarachtig, b. n. naar haar gelijkende , qui
cheveux , f.
ressemble au poll, capillaire, delis', e, corn- Haarfnoer, o. zie Haarband.
me un cheveu.
Haarfpeld, yr. aiguille de tete. Vrouwen —
Haarband, m. ruban a tresser, ruban a entremet eenen diamanten knop , (bij de juw.)

lacer ou a entortiller lee cheveux , cordonnet

poincon de diamant ,

aux cheveux.
Haarfpleetbreuk, yr. (bij de wondh.) trichisHaarbles , yr. toupet, in., touffe de cheveux,
me, in.
f. zie Bles.
Haarflar, Haarlter, yr. etoile chevelue, zie
Haarborstel, zie Hoofdborstel.
Staartfter.
Haarbos ,
bos haren, touffe de cheveux, f. Haartje , o. verklein w. zie Haar. —, dun
toupillon.
gewasfen, zie Haarvezel en Haarwortel.
Haard,
plaats in een huis, waar men vuur
Haartjes des oogleden, cils , m.
maakt, foyer ,
Bij of aan den — zit- Haartooifel , o. coifire , frisure, f.
ten, in het hoekje van den — zitten, etre Haartrekker,, m. klein tangetje , om haren uit
assis an coin du feu. De gemeene —, (in
te trekken ., tire-poil,
pincettes 4 arraeene herberg),
salle publique; fpreekw.
cher le poll, f. pl.
Eigen — is good waard, chaque oiseau trou-. Haartrens, yr. tresse, matte de cheveux.
ye son nid beau; tin chez-soi est tout au Haarvisch , m. (in de nat. gefch.),. trichidion.
monde. —, gereedfchap, waarin vuur ge- Haarvezel, yr. Haarvezeltje , o.
Haarwormaakt wordt , haardje , foyer portatif:
tel.
Haardasch , yr. cendre, f.
Haarvlechter, m. tresseur de cheveux.
Haardgeld , o. belasting op de haardfleden, haard- Haarvlecht, zie Haartrens. Lange — cadenette.
ftedegeld, fouage, m.
Haarworm, m. dartre , f. teigne, gale seche,
Haardgoden , m. meerv. (in de fabell.), huisgo- Haarwortel m. aan plantgewasfen , haarachtiden , penates , dieux penates , dieux domesge wortel, racine chevelue , on capillaire, f.
tiques, lares, tn.
Haarziekte, vs. pique.
Haardje, verkleinw. van haard, zie Haard in de Haas , in. zeker viervoetig dier, waarop veel
loathe beteek.
jags worth gemaakt, lievre. jonge —,
Haardijzer, o. rooster , gril,
ijzer
meer dan twee maanden out zijnde, leum den haard, garde-fen , m.
vraut ; en die nog in het nest ligt, levreijzer aan
den haard , waarop men het bout' legt , vuurteau ou lievreteau. — aan de oogen , trichir
ijzer, chenet ,
ase on trichiasis. Het mannetje der hazen , zie
Haardoek, o. dock , kleed van haar, haire, f.
Rammelaar. Het wijfje der hazen , la hase.
Haardplaat, yr. plaat aan eenen haard, plaque
Eenen — jagen, courir un lievre. Een' —
de feu , plaque de cheminee, f.
in het leger vangen , prendre un lievre en
Haardflede , yr. ftookplaats , feu, chauffoir,
forme, on au gite; fpr. w. Vele honden zijn
in. ; fig. Voor haardfteden en altaren firij- der hazen dood, tl faut ceder au nombre, a la
den, combattre pro aris et focis.
fin on est accable par le nombre. Daar loHaarciftedegeld, o. belasting op. de haardftepen vele hazen om (fpreekw.),
y a bien
den, fouage, m. (droit de), i mpots sur les
des liavres en ces quartiers-14.
zeker
foyers , tn.
keurig fink van een rund, haasje , filet , m.
Haarkam, m. peigne.
zeker geflernte, lievre.
Haarkrulling, yr. papillotage, nt.
Haasje, o. verkl. w. zie Haas, in de tweede
Haarklein, bijw. fig. tot in de kleinfte bijzonbeteekenis.
inzonderheid van rundvleesch,
derheden, als : Jets — verhalen , raconter
zie Haas in de voorlaatfle beteek.
une chose avec toutes les circonstances , fort Haasje-over, o. zeker kinderfpel, coupe fete,
en detail.
— fpelen, loner a coupe-tete.
Haarkloven , o. w. (ik haarkloofde , heb ge- Haast, m. fpoed, ijl, gezwindheid, hate,
haarkloofd ,) vitten , chicaner, ergoter,,sub- promptitude, diligence, vitesse, f. —, matiliser, pontiller, vetiller, quintescencier.
ken , faire diligence , se presser , se hater.,
Haarklover, m. vitter, chicaneur, ergoteur,
se depêcher, se diligenter. Maakt
homme pointilleux.
tez-vous. Indien gij geenen — maakt , zult
Haarkloverij , vr. vitterij , vitten , chicane,
gij te laat koinen , si vous ne vous pressevas
chicanerte , pedanterie ,vetillerie , ergoterie,
vous arriverez trop tard. —, drift, hate,
pointillerie.
precipitation , f. empressement, rn. Met —
ifaarkloving , zie Haarkloverij.
doen, in — doen, faire 4 la hate; fpr. w.
Haarknipper, zie Haarfnijder.
hoe minder fpoed, hoe grooter
Hoe meer
Haarlok, yr. ink haar , boucle de cheveux.
, hoe minder fpoed , plus on se hate, moans
Groote — of krul, boudin, marron. Rond
on avance.
gebrek aan tijd, hate, pregekrulde
anneau.
ne se hate
cipitation. Hij heeft geen
Haarloos, b. n. zonder haar, kaal, qui teapas ,
ne se presse pas, it n'est pas _presse.
point de cheveux on de poll, chauve , pole ,e,
D aar is geen — bij het werk, Pajfaire n'est
610i1 , e.
zonder vezeltjes (in de
pas pressante.
kruidk.), glabre.
Haast, bijw. fpoedig, welhaast , dra , bientdt.
Haarmos, o. vrouwenhaar, vederclod, (in de
Hij zal
komen, sl viendra bientelt. —,
kruidk.) politric on polytric, m.
bijna, omtrent, na genoeg, presque , pre:
Haarnaald, zie Haarfpeld.
de, a pen pres. Het is — negen uur, :1 est
pres
Aaa
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pHs de neuf heures. Hij was gevallen,
it a failli de tomber,, it a risque de Comber.
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fig. Met zilveren fchieten , (wild koopen , wanneer men zelf niets heeft opgedaan ,) acheter du gibier (au lieu de le tuer
Haaftelijk , zie Haastig , bijw.
Haasten (zich), b. n. (ik haaste mij, heb mij
lui-mdme). janhagel , gemeen yolk , canaille,
gehaast), haast maken , ijlen „zich fpoeden ,
racaille, lie du peuple, f.
se hater, se presser, s'empresser, faire di- Hagelbui , vr. orage mile de pluie et de grele.
ligence, se depecher, se diligenter. Hij
no.; fig. Eene
(d.
drom) van pipen
haast zich te komen, rl s'empresse de venir ;
van fiagen , van fLeenen enz. tine grele
fpr. w. Haast u langzaam, it farm eller bride
traits, , de coups de pierces.
en main, on ne fait pas les af:-:. ires en cou- Hagelen y o. w. met den onbep. 3. perf. (het
rant; ce n'est pas le tout que de courir,
hagelde , heeft gehageld ,) van het weer,
it put partir de bonne heure. —, b. w.
wanneer er bagel valt, greler, (wanneer de
als : Iemand —, presser, q. q.
bagel fljn is 7 ) gresiller. Het hagelt ,
Haastig , b. w. haast hebbend, presse, e, emgrele, it tombe de la grele, it gresille. Het
presse , e pressant, e. gees zoo — niet ,
hagelde van kogeis , les boulets , les balles
ne soyez pas si pressant. Hij is al te —,
pleuvaient comme la grele.
went, na.
it se presse trop, it est trop hate ; fig. Oploopend , driftig , op vliegend , prompt, e, Hagelgans , yr. wilde gans , oie sauvage,
grain de grefougueux , se, colere, colerique, brusque, Hagelfiag , m. Hagelkorrel ,
emporte, e. Hij is een zeer mensch ,
le,
zie HagelfIcen.
c'est tin homme fort emporte , fougueux , Hagelflag, m. dommage cause, destruction
—, met fpoed , fnel , plotfeling , soudain,
causee, par la grele.
e, subit, e. bijw. promptement, vite- Hagelfleen ,
wanneer dezelve zeer groot is,
grelon, anders : grain de grele.
ment , en diligence, a la hate , avec vitesse,
vim
Hageltasch , vr. Hagelzak, m. sachet a dragee.
Haastigheid, yr. haast , hate , ewre:sement, Hagelwit , b. n. blanc, chi , comme neige , extremement blanc.
m. promptitude, precipitation, f. —, Oploopendheid , fougue ,f. emportement , trans- Hagen, o, w. (het haagde, heeft gehaagd ,)
port,
plaire, zie Behagen.
TIaastiglijk , zie Haastig , bijw.
Hagendeveld , b. n. excellent, e, exquis, e,
Haat , m. vijandfchap , haine, aversion, ranzie Pnik.
cune ,f ressentiment ,m. Iemand — toedra- Hair, zie Haar, o.
- gen 7 porter de la haine a q. q.; avoir de la Hairachtig , zie Haarachtig.
haine, pour q. q. Eenen — tegen iemand Flak, m. een houw,, coup, „torte avec tin inopvatten , prendre q. q. en haine. Een ingestrument tranchant. Een, — met de fabel ,
un coup de sabre. —, ('zonder meerv.) de
kankerde , ingewortelde of oude —, wrok,
tijd. wanneer het host geveld of gehakt wordt,
tine haine inveteree , one rancune, une malveillance. Iemand toedragen , garder ranhaktijd , le temps de la coupe , la coupe du
bois; fig. Eenen — op iemand hebben , (hem
cune a q. q.
haten,) en vouloir a q. q., le hair.
Eaatdragend , b. n. die haat over iets blijft
dragen, haineux, se, vindicatif, ive. —, Hak , vr. (houweel met twee tanden ,) hoyau,
m. houe. Bij paarden , paturon, m. Kiel,
-wraakzuchtig , rancunier, iere. Een
mensch, tin homme vindicatif.
talon; fig. Iemand op de hakken zitten, (van
Haatdragendheid , yr. zucht om zich te wrenabij vervolgen ,) poursuivre, talonner, •
ken , desir de se venger, caractere haineux.
suivre de pies q, q.; etre sur ses talons, a
Haatfter,, yr. benijdfler, celle qui hit, femme
ses trousses.
vindicative, envieuse.
Hakbank , vr. hachoir, m,. — , flagters vIeeschbank , ais, m.
Haauwtje , o. bij tuinlieden , bol van ranonHakbiji , vr. hackie, cognee. bijlhamer der
kels en anemonen ,patte, f.
Hach , yr. gevaar, risque , peril, tn.
timmerlieden , der kuipers , ook bikhamer
der metfelaars, heckette.
Hachje , o. verkleinw. van Hach ; enkel gebruik. fig. baldadige knaap, grivois, me- Hakblok , o. (bij flagers , ) billot, tronc, m.
— der kuipers op drie poten, tronchet , m.
chant garnement, debauche , mechant role;
fig. het — laten varen , ldcher prise, ceder, Hakbord , o. hachoir, talloir, tranchoir. —,
screndre.
zeker fnaarfpeeltuig , foort van harp , psalHacht , yr. groot fink (b. v. brood), morceau,
terion, tympanon. Op het — fpelen, jouer
grand morceau,
du tympanon. —, (op fchepen ,) hakHad , verl. t. van Hebben.
kebord , frise, sculpture, fronteau, fronton, m. 7 het bovenfte van het achterHaft, o. foort van infekt, dat flechts eenen
dag leeft , e'pheinere, mouche ephemere,.gafchip , couronnement,
lere (in de nat. gefch.)
Hakbosch , o bosch , dat men van tijd tot tijd
; fig. Het is
zoo dik als —, on coo trouve une grande
afhakt , kreupelbosch , taillis, bois taillis ,
quantite, une fourmiliere.
Haken (toehaken) agraffer, attacher avec
Hagchelijk , b. n. gevaarlijk , hasardeux , se,
line agree.
perilleux, se, critique , dangereux , se. —
Haken , b. w. (ik haakte , heb gehaakt), lets
bijw. hasardeusement , perilleusement, avec
met eenen haak vatten , naar zich trekken ,
risque, avec peril.
accrocher,, prendre q. ch. avec un croc , atTIagchelijkheid , yr. hasard, peril, danger,,m.
tirer a soi avec tin croc; fig. Ergens naar
Hagedis, zie Haagdis.
aspirer a q. ch., le desirer ardemment.
Hagedoorn , zie Haagdoorn.
—, o. w. ergens in vast raken, vastgehecht
Bagel m. bevrozene regendroppelen , grele,
zijn, s'accrocher,, etre accroche, retenu,
f: (wanneer dezelve fijn is ,) gresil. Er
q. ch. s'embarresser; fig. in verwarring zijn,
valt — it tombe de la grele, sl grele. De
etre dans l'embarras. Zoo lang als die za
ken
nog —, is er niets aan te doen, jus
— heeft deze geheele ftreek verwoest la
qu'a ce que ces chases ne soient pas arran
grele a desold toute cette contree, toute
cette contree a etc grelee. om te fchiegees, it n'y a rien a faire. IVlooije meisjes
ten, fiju fchroot , van loocl , dragde, f.;
en gefcheurde kleederen haken ligt , belle
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fille et michante robe trouye toufours qui
Paccroche.
flaking, yr. flerke begeerte, verlangen, desir
ardent pour q. m. vasthaking ,
accroc , accrochement ,
Hakkelaar,, m. Stamelaar,, begue, begayer,, bredouilleur.
Hakkelarij , yr. flottering, bigaiement, bredOuillement , m.
Hakkelen , o. w. (ik hakkelde , heb gehakkeld),
"ilamelen , begayer, bredouiller, hesiter
buar. Hij hakkelt zoo ilerk, dat men alle
moeite van de wereld heeft, om hem te verItaan , it begaye si fort, qu'on a routes les
peines du monde a Penteudre. —, b. w.
aan kleine itukjes hakken , hacker en petits
morceaux ; (in dozen zin enkel in het verl.
deelw. gebr.) Met gehakkelde (verfcheurde , )
kieederen , convert, e, de guenilles , de
Hakkeling, yr. hakkelarij , begaiement , m.
Hakkelkees , hakkeitong, m. en yr. fpotnaam ,
Bien men gemeenlijk aan eenen hakkelaar
ie P
on denne.vulgairement
geeft, sobriquet V
a an begue.
Hakken , b. w. (ik hakte , heb gehakt), leacher,
donner an coup de Bache, de sabre , etc.,
couper, trancher, flout —, Toper du
hois, bucker. Hij hakte hem met zijnen degen , it lui an coup de son epee. In
kleine fiukken —, hacker, couper menu; fig.
Een leger in de pan —, tailler tine armee
en pieces, sager an corps d'armee. Hij
hakte er maar op in , Cluj uitte ruwelijk
zijn 'gevoelen ,) al dit nettemenr, brusquement son avis.
Hakkenei, vr. telpaard, pasganger, liaquenee.
Eakker, celui qui hache, qui coupe. —,
die de wol tot de tapijten kort haitt, hacheur. Houthakker,, bucheron, (op fche, pen), bsisileur.
Ilakketeren , o. w. (ik hakketeerde, heb gehakketeerd), kibbelen , twisters, harrewar. ren , disputer avec chaleur,, quereller,, ergoter, chicaner; fig. of finw.
ttrer au (court) bdton.
Hakketeerder, m. disputeur; chicaneur,` etc.
Hakketering , yr. dispute, contention , chicane.
Hakking, vr. der boomen , coupe.
Hakleder, 0. passe-talon, m.
— om dun hoot te
Hakmes , o. couperet ,
hakken , faucillon, m.
Hakmoes, o. herbes potageres coupees ou haelides menues , f: pl.
, m.
Hakpap , yr. hachis
Hakfel, o. gehakt , gekapt vleesch, hachis ,
m.
Hakfluk , o. hielfluk van eenen fchoen , guar_ tier d'un soulier, talonniere ,
Haktijd, m. coupe, f.
IIakvleesch, o. vulfel, farce, f.
Hal, yr. overdekte plaats tot verkoop,
zie Lakenhal , Vieeschhal , enz. — o, hardigheid der aarde door den vorst veroorzaakt , terse endurcie par la gelde , terre
geleee.
Halbewaarder,
halopenfluiter,
Halen , b. w. (ik haalde , heb gehaald), van
de eene plaats naar die , waar men zich bevindt , afbrengen , afhalen, querir, (is enkel gebr. in de onbep. wijs), alley chercher. Ga uwe boeken alley chercher,
prendre vos livres. Laten — envoyer chercher, faire chercher. Hij zoo goed wezen , om den dood te , al seroit bon a alletquerir la mort.
bij uitbreiding, adem—,
respi rer. Zich op den halo
s'attirer.
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Bijeen . assembler. Een kind — eene vrouw
verlosfen , (bij vroedm. vroedvrOaccoucher
une femme. —, koopen, als : Ik laat alles in
dozen winkel je fais acheter tout dans
cette boutique ; Betalen, als : hij haalt het
duur genoeg, it le pale assez cher ; fig. Waar
haalt hij het van daan ? (hoe valt het hens
in de gedachte ?) ou a-t-il etc prendre cela?
inzonderh. door trekken naar zich toebrengen , tirer, titer. Uithalen (uitredden),
sauver. • Over hoop —, entasser, brouiller,,
confondre ; (zeew.) haler. Haal de boot
aan wal, tirez la nacelle vers le rivage.
Aan boord
, mettre a bord. Een kabeltonw (aanhalen) haler sur cable. De
fchipper fchreenw.,e haal ! haal ! le batelier
crioit: Joule! hale! Het anker te huis —,
(opwinden ,) virer Pancre a bard. Water
faire Peau 9 puiser de l'eau. Haal (trek)
uwen hoed in de oogen , tirez votre chapeau sur les yeux ; fig. Zulke lieden zijn
graag, waar wat te — (te fehrapen) is, de
pareilles gene ainient a se trouver ou y a
q. ch. a prendre dans l'occasion de faire quelque pro t. — 5 wegen , Ik geloof niet,
dit varken twee honderd ponden zal
je
ne crois pas que ce cochon peso deux cents
livres. Niet niet bijkomen, n'approcher pas. Uw ongeluk haalt niet bij hetgeen mij wedervaren is , votre malheur n'approche pas, n'est nen en comparaison ,
tie ce qui m'est arrive ; Men moet
geene oude koeijen (geene verdronkene koe)
nit de foot —, it ne faut pas reveiller le
chat qui dort. — bereiken. Inhalen , rattraper,, atteindre. Zion ik de fchuit nog kunnen
—? pourrois-je encore venir a temps pour
partir avec la barque ? Ergens eer bij
acquerir, remporter de Phonneur.
Half, halve, b. n. demi , e, moitie, semi,
(AANMERKING , Demi voor.een zelfftandig
naamw. itaande , is altijd onbuigbaar, maar
nice achter hetzelve flaande , als : Een half
bolwerk , an demi-bastion. Een — voet,
an demi-pied. Een — pond , tine demi-livre.
— twee (nun), une heure et demie. Dit
uurwerk flaat de heele en halve uren , cette
horloge sonne les heures et les demies.
midi et demi , (bij nacht) —en(bijdag)
nuit et demi. Halve kost , demi-pension.
Halve kostganger, demi-pensionnaire. De
halve flad fpreekt er van „ moitie de la ville
en parle. bijw. ten halve , a demi , a maitie. Het vat is — ledig, le tonneau est a
moitie vide. — en —, moitie de Pun,
moitie de Pautre. Hij drinkt — water —
wijn, it bolt moitie eau, moitie vin ; fig.
met een woord verflaan , entendre a demi-mot ; bijw. Ik heb den zin flechts — begrepen , je n'en al saisi le sons qu'imparfaitement. •— goed fchiks — door dwang , mot'?
tie de gre , moitie de force , moitie figue,
moitie raisin. (AANMERKING.) Wanneer
men de helft eener maand wil aanduiden ,
Maart ,
zegt men mi (voor moitie); als :
— October , mi-Mars , mi-Octobre. Zoo
wog, mi, (voor a moitie) chemin.
ook:
—vasten , Hij zal —Junij komen,
it viendra a la mi ruin. Laat ons weg gaan,
allons jusqu'a mi-chemin. —roodé , — zwarte
rok , robe mi-partie de rouge et de noire. De
halve zomer, la mi-etc, enz. Zie vender op
Mi, mijn Fransch-Nederduitsth woordenbock pag. 743. — semi, als bijw. is alleen
gebruikelijk in zamenflellingen ; als : Halve
toon , semi-ton. — bewils setni-preuve. —
gebloemd ,
maansvormig semi-lanaire.
SeAa3
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semi-fleuronneux, se, ou flosculeux, se; zie Halo , m. cou ,col (het 2de woord worth
flechts bij dichters gebr.) —, keel, gorge,
fr. ned. woordenboek, pag. 1178. Nu zullen
wij nog eenige woorden laten volgen , die met
f. Een kieken den — omdraaijen, tordre
le con a un poulet. Iemand den — affnijden,
Half of Halve zijn zamengefteld:
Halfboos, b. n. un peu fiche , e.
couper le con, la gorge a q. q. Dat breekt
Half-cirkelvormig, b. n. (in de kruidk.) heons den —, cela nous coupe la gorge. Ietnispherique.
mand om den — vallen, sauter au con, se
, (in de meetk.) hemespheroide.
jeter au con de q. q Den — breken , (eenen
Halfdeelig , b. n. (in de meetk.) sous-double.
doodelijken val doen), se casser,, se rompre
Halfdek, o. (op fchepen)gaillard d'arriere,
le con. Uwe zuster heeft eenen blanken —,
susain, pont-coupe demi-po h t, tn.
votre soeur a la gorge blanche. Hij had bijHalfdenken, zie Vermoeden, Argwanen.
na den — gebroken , i/ a penfe se rompre le
Halfdoek , o.
m.
cou. Zij maakt eenen langen —, elle anonHalfdood, b. n. a demz-snort, e.
zieltoge le con. Uit den — ruiken , avoir l'haleine
gend , moribond, e.
forte ou puante; fig. Zijn flecht gedrag heeft
Halfdronken, b. n. a moitie, 4 demi-ivre,
hem den — gebroken, (zijne zaken bedorentre deux vins, un pen gris, e.
ven), it s'est rompu, casse le con par sa
Halfebbe , vr. (zeew.) demi-jusant, tn.
tnauvaise conduite. Waartoe daarvoor zoo
(presHalfeiland, o. fchiereiland,presqu'lle ,
vele woorden den — to breken? a quoi bon
qu'isle ,) peninsule, [.
taut de _pare/es? Hij zal die fmaadredenen
Half gedeeld, b. n. me-parti, e.
weder in zijnen moeten halen , (weder
Half geleerde , in. en yr. demi-savant, e.
moeten herroepen,) ces paroles offensantes
Half gelubde, als : Een half gelubde jonge
on lui fern rentrerpar la gorge ; fig. —voor
haan,
coquatre.
leven, als: Het zal den — niet kosten, i/
Halfgezigt, o. (van ter zijde) (bij fchilders)
n'y va pas de la vie. lets op — en keel verprofit tn.
bieden , defendre q. ch. sous peine de la vie,
Halfgod, m. demi-Dieu.
de snort. Op den — gevangen zitten, etre
Halfhemd, o. overhemd, chemisette, f:
en prison on detenu pour tin crime capital,
Halfhooren, b. w. (ik hoorde half, heb half
et en danger tie perdre la vie. Om— raken,
gehoord), flaauwelijk hooren, enteouir. Ik
komen 5 (het leven verliezen ,) perdre la vie,
heb ilechts half gehoord wat hij gezegd
peril-. Om —brengen (dooden,) tuer. Met
heeft, je n'ai fait qu'entr'ouir ce qu'il a dit.
den — betalen, payer de la tete. Het kan
Half jaar, m. demi-an, six mois, tn. pl. senseshem den — kosten; hij kan het met den —
ere, tn.
betalen ; zijn hangs er aan, it pent lui
Halfjarig, b. n. semestre.
en touter la tete; it y va de la vie. Zijuen
Halfmaanvormig, b. n. semi-lunaire.
— ergens onder verwedden, verzetten, gaHalfman, — wijf, m. hermaphrodite, tn. et f.
ger ou parier sa tete, hasarder ou risquer
Halfmenfch,
paard, centaure,
sa vie. Hij heeft eenen zwaren last op zijHalfmetaal, o. demi-metal
nen —, it est chargé d'un pesant fardeau ,
Halfopen , b. n. enteouvert , e denti-ouvert,e.
it a des afraires penibles sur les bras , sur le
Halfrijp, b. n. deini-mar,, e.
dos. — over kop , (met den uicerften haast ,)
Halfrond, o. de helft van den aardkloot, heprecipitamment , avec precipitation, en gran=
misphere, tn.
de hate, a van de route. — eener viool,
Halffchaduw, yr. Halve-fchaduwe, overgang
enz., manche. De — van eene flesch, le
van licht tot fchaduwe (bij de fchild.)degoulot , le con d'une bouteille. De — van
ini-teinte, f: —, (in de flerrek.), penomeen deurhengfel, le collet de penture. De —
bre , f.
van een paard, ook van een anker, PencoluHalffcharlakenverw, yr. (bij de verw.) demire , f.
kraag van een hemd, collet de
graine.
chemise. —, (Icheepsw.) amure,
BeHalfflachtig, b. n. van twee geflachten, amamure d'artimon. Kluiver
zaans
phibie, m.
amure du grand foc. — van een fchip tusHalfilapen. Zie Dutten, fluimeren.
fchen den fokke- en grooten mast, embelle,
Halffcheid, Vr. zie Helft.
onnoozele bloed, hence, niais, pauf.
Halfflag, m. demi-tour.
vre homme.
Halfileek, m. demi-clef, f.
Halsader, yr. jugulaire, veine jugulaire.
Halfter, m. licou. Een paard bij den — lei- Halsband, m. collier. —, halsfieraad der onden , mener un cheval avec un, par le licon.
den , gorgere, f. — van een kanon , collet.
Een paard den --afcloen , ddchevitrer vn Halsblok , o. (fcheepsw.) poulie d'amure,
f.
cheval. Den — afwerpen , se delicoter. Dit Halsbrekend, b. n. hoogst gevaarlijk, perilpaard werpt gaarne den — af, ce cheval est
leux , se, tres-dangereux, se.
sujet a se delicoter.
Halsdoek , m. (der vrouwen ,) fichu, mouchoir
Halfvlak , o. (bij fchild.) meplat, on.
de con. — (der mannen,) cra yate, f. — der
Halfvenfler, o. minder hoog dan breed, fenenonnen), barbotte, guimpe.
tre mezzanine ou mezanine, f.
Halsgat, o. zie Halsklamp.
Halfverheven, vlak verheven beeldwerk, o. Halsgeding, o. (in de prakt.) procedure ordi(in de beeldh.), bas-relief, tn.
natre.
Halfzijden damast, o. damas cafard, m.
Halsgeregt, 0. lijfftraffelijk geregt, hooger
Halfwind, m. (zeew.) vent de travers, de
geregt, tour de justice criminelle, haute
bouline, f.
justice, justice capitate , 1.
Halleluja, o. (hebr. w.) lofzang, looft den Halsgezwel, o. (in de geneesk.) gougrone , f.
Heere, alleluja, m.
— en keelgezwel,, esquinancie parotidee ., f.
Halm, m. chaume. —, (in de kr. k.) tuyau Halshaak, m. crochet de cou.
de bled, tn. —, van hennep, chenerotte,/: Halsheer, m. oppergeregtsheer, pant ,justiHalmknoop , m, uitgehaalde korenaar, epi
cier.
de ble egrene.
Halsheerlijkheid, yr. haute et basso justice,
Halmfleel, vr. van planten, graangewasfen,
seigneurte.
lige, tuyau de bled, m.
Halsjicht , yr. trachelagre.
Hale-
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Halzen o. w. (ik halsde , heb gehalsd ,)
Halsijzer, o. cancan, collier deer, m.
Halsketen , y r. halsketting, y r. halsfieraad ,)
( zeew.) voor den wind omwenden , virer
vent arriere —, (met bak- of ftuurboord)
chaine, chainette (d'or, de per es, etc.) coltoezeilen, aller ou courir avec les amures
aan het twig van eenen muillier, m.
a babord ou 4 tribord, courir, babord ou
ezel, carcadoire, f.
tribord
amures. (tusfchen twee) zei.zie Halsketen.
Halsketting,
len , courir entre deux ecoutes.
Halskruis, o. croix, f. —, (hangend) zonder
kolant , (bij de juw.) branlant, m. Klein Ham, y r. jambon, m. Westfaalfche —, jambon
de Mayence. Eene kleine fambonneau,
— 5 maintenon, m.
m. Kinnebakshammetje, bajoue, f.
Halsklampen , m. meerv. halsgaten, (fcheepsw. )
klampen aan de zijden van het boord , waar Hamel., y r. het uiterfle lick voor eene Radspoort , barriere.
aai men de zeiltouwen vastmaakt, dogues ,
Hamel , m, gefneden mannetje van een fchaap,
Pl•
belier cluitre , mouton.
Halsklieren, vr. meerv. Keel-nekklieren, glanHamer
marteau. Houten — met twee
des jugulaires,cervicales.
hoofden
(drijfhamer), maillet. aan de
gorgerette,f,
Halskraag, m. (der vrouwen ,)
fraise ,
Gene zijde fpits, en aan de andere getand,
tour de gorge, m. Geplooide
marteline, f: — met klaauwen, — die van
aan eenen
golile, f:
Spaanfche
boven gefpleten is, waarmede men fpijkers
ringkraag (der ofmansrok, collet, in.
kan uithalen , marteau a dents. Groote —
ficiers ,) hausse-col, m.
in eenen papiermolen, martinet. Zie verder
Halskwabbe, y r.' van het rundvee, kossem,
de met hamer zamengeftelde woorden, als :
fanon, m.
Hoefhamer,, Straathamer enz. Eenen fpijker
FIalsregt, o. execution a mart, vr. zie Halsmet den — inllaan , chasser un clou avec un
geregt.
marteau ; fpr. w. Tusfchen den — en het aanHalsregter,, m. jugs d'une cour criininelle,
beeld zijn, (zeer verlegen zijn,) 'etre entre
lieutenant criminel, hunt justicier.
le marteau et l'enclume , souffrir de tons cd'
Halsregterlijk , b. n. criminel , le.
tes.
Halsfieraad , o. collier (de perles , d'or, etc,) m.
Hamerbijl,
vr. (der timmerl.) hachette, comuscle
cervical,
m.
Halsfpier, y r.
glide a marteau. zie Kuipers disfel , disfeltje.
Halsftarrig b. n. hardnekkig, flijfhoofdig ,
— (fcheepsw.) petarasse, 1.
obstine , e ', tette, e, refractaire,
Hameren , o. w. (ik hamerde , heb gehamerd),
bijw. zie Halsflarriglijk.
aheurti, e.
met den homer flaan, kloppen , marteler,
Halflarrigheid , yr. hardnekkigheid, itij aloofbattre 4 coups de marteau. Metaal koud —,
cligheid , opiniatrete , obstination, f. entétefmeden, icrouir.
ment , aheurtement , m.
Halftarriglijk, bijw. opiaMtrement avec ob- Hamerilag, m. flag met den hamer, coup de
marteau. — houden, battre le for en casatiation 5 obstinement.
dence. o. fchilfertjes van heet ijzer,,
Halsftraf, y r. doodflraf, peine de snort, polite
die bij het flaan afvallen, paillettes, f. pl.
capitale.
batiture, f. iclailles de fer,
Pl. mticheHalter, zie Haifter.
fer, m.
Halsflreng, vr. corde.
Halsfluk , o. van een lijfwapen, harnas, gor- Hamerfleel, m. manche de marteau.
Hamertje , o. petit marteau, martelet ,
aan eene flede , accolure,
gerin ,
aan een klavecimbaal , martereau, m.
—, van een geflagt fchaap of kalf, boutHamertjesorgel, o, xylorgano, m.
m.
saigneux , collet,
Hals-talie , y r. (fcheepw.) palan d'amure, m. Hamervisch, (in de nat. g e fch.) zygene, f:
Hammevet , 0. graisse de jambon, f.
Halsvriend, m. ami intisne , ami de coeur.
Halszaak, y r. regtzaak, waaraan het leven Hand, y r. main. Het hol van de —, le creux
de la main. De palm der —, la paume de
hangt , afraire criminelle , affaire qui va a
la main. De vlakke — (middelhand,) me-'
la moll, qui doit finir par une condemnation
tacarpe m. De verkeerde —, le revers, le
a snort, un crime capital.
dessus , de la main. Iemand de geven ,
helpzeel , bretelles , pl.
Halszeel,
drukken , donner, touchier, serrer la main
Halt, vr. in de krijgsdienst , bevel om to than,
a q. q. Jets in de — hebben , avoir q. ch.
halte, — maken , faire halte.
a la main. Neem de pen in de — 5 pi..enez,
Halve , voorz. om den wil van , uit inzigt van,
mettez, la plume a la main. De — in den
ten opzigte van , pour amour de, en consifchotel fteken, mettre la main au plat. Hij
deration de, quanta, a cause de, en igard
fchrijft
eene goede it fait une belle
Doe
het
om
mijnent
,
om
onzent
—
of
a.
ecriture, it ecrit ties bien. Ik heb het
wille , faites le pour Pamour de moi , a notre
nit de eerfle — , je Pai de la premiere
consideration. Gib zijt er gewetens — toe
main. (zegt men van de koopwaren.) Ik heb
verpligt, vous y êtes oblige en conscience.
het van goeder hand, fe le teens de bonne
Halveren, b. w. (ik halveerde , heb gehalmain. GU hebt daar alles bij de —, votes
veerd), partager en deux , par moitie.
avez la toutes choses a la main, sous la
Halve broeder, m. demi-ft-ere. — van vaders
main. Met beide handen eten, manger
zijde , frere consanguin. — van moeders
a deux mains. Iemand , gewapender aankant , frere uterin.
vallen , attaquer q. q. a main arose , les
Halve cirkel, o. denzi-circle , himicycle, m.
acmes a la main. Men moet de handen aan
Halve deur, m. vouwdeur porte-brisee.
het werk flaan, it fact mettre la main a
Halve laars, y r. bottine, f. brodequin , m.
Pouvrage, au travail. De laatfte aan
(in
de
vest.
b.)
demi-lune
,
Halve maan, vr.
een werk leggen, mettre, donner, la derdemi-lune, ravelin, m. — 5 veld- en rijkft.
niere main a un ouvrage, Pachever, le
der Turken, croissant, m.
perfectionner. De handen gebonden hebben,
Halve pick, y r. (zeew.) demi-pique d'abordaavoir les mains ?ides. Voor de — zitge, esponton, m.
ten (in het kaartfp.) avoir la main. Iemand
Halvezuster,, y r. demi-soeur. — van vaders zijiets ter — ftellen , mettre, remettre q. ch.
de , soeur consanguine. — van moeders kant,

f

soeur uterine.

en main propre do q. q. Ik vond het voor de
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liggen, je de trouvais sons mes mains.
Van — tot —, de main en main; par tradition. De handen van iets afwasfchen ,
s'en laver les mains. Ik wasch er mijne
handen van af, je Wen lave les mains.
Van honer —, par ordre superieur, de la
part du gouvernement, du sonverain. Aan
de winnende zijn, etre en train de gagner, commencer a' gagner. Hij is ver van
de —, if est a une grande distance d'ici.
Bij de —, zijn (knap zijn,) etre au fait,
a portee de q. ch., habile, adroit. Is ow
vader bij de• —? (om met hem te kunnen fpreken;) votre pert est-il visible,,
bij de —? (reeds opgeflaan), deja leve ? Zij
komt harer moeder reeds in de —, elle commence dela a debarrasser sa mere des solos
du menage. Het wordt ti.jd, dat gij iets bjj
de — neemt, vat, (eenig bedrijf begint,)
it est temps que vous songiez it vous faire un
etat. Valt het u in of nit de — ? vous y
êtes-vous trouve bien on mal? Men moet er
de — aan houden, it font le tenir en bon
itat. Ik zal hem wel de — boven het hoofd
houden, je le protegerai Men. Men kan
geen ijzer met handen breken, h l'isnpossible n'est tenu. Hij haalt geen — breed
water bij den anderen, it ne lui va pas jusqu'a la jarretiere ; it y a bien 4 dire entre
- ces deux personnes. Men zal de — niet van
hem aftrekken, on ne l'abandonnera pas, on
ne tessera pas de l'assister. Ult . de -- vallen , (niet zoo goed uitvallen als men dacht),
trouver mains bon, moindre que Pon ne pest
De courant is in handen, la gazette-solt.
est déjà prise. Hij zal wel in mijne ban' den vallen, it tombera bien sous mes mains ;
it passera bless par mes Ik kreeg er
de handen vol van, j'en ens A main. 1enand een goed baantje aan de — geven,
doen, proposer pelque emploi lucratif of q.
q. Met eene zaak de — ligten, (ze door
de vingers zien ,) former les yessx sur q. ch.
Hij viel in 's vljands handen , it est tombe
au pouvoir on entre les mains de Pennemi. Het fiaat nog in owe handen, voile
en êtes encore le maitre. Hij heeft er de —
in gehad, it s'en est meld. Uw werk is onder handen, votre ouvrage est entre lee mains,
est en train, on travaille a Pouvrage que vous
avez commande, on y est apres. Hij wil hem
naar zijne zetten, tf vent le menet-, le
gourerner, lui faire faire tont ce qu'il veut.
Hij heeft thans eene zeer netelige zaak onder handen, it s'occupe maintenant d'une affaire tres-epineuse. Ik moet hem daarin de
• hand leenen, bieden (behulpzaam zijn ,)il
cola je int donne, je laai prete
font qu'en
main. Hij heeft mij de zaak in handen gegeven, (de zorg daarover aan mij opgedragen,) il a commis cette affaire a mes
Hij heeft om hare — gevraagd,
demandee en mariage, on it a demande sa
main. De — ergens mede ligten, Bieber la
main, dinner a meilleur marche. Hij kan de
handen niet te huis houden, it prend tout
ce qu'il pent attraper. fpreekw. Als men
hem een' vinger geeft , neemt hij de geheele
hand, viand it ale bras, it vent la manche.
Iemand op de handen pasfen , surveiller q. q.
Dat gaat hem goed van de —, it travaille
avec beaucoup de vitesse, de sfizcilite. De
handen nit tie mom fteken, de handen niet
te huis houden, (toonen dat men handen
aan het lijfheeft ,) mettre la main a la pito,
a d'oeuvre, la cognee a Parbre; mettre les
firs an feu. Met de handen over elkander,
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in den fchoot blijven zitten, rester les bras
croises„ ne faire oeuvre de ses dix doigts;
avoir les mains dans les poches. De handen
aan zich-zelven flaan, attenter a sa vie ,
ses fours. Gij that de handen goed in een,
(gij zijt twee handen op anen bulk ,) vous
ices deux tics dans un bonnet; vous vous
donnez la moist Pun a Pautre; eons vous tenez par la main; vous agissez de concert;
vous étes d'accord; volts vous entendez. De
handen ruim hebben , niet gebonden hebben,
ne pas etre gene dans cc qu'on a'a faire;
avoir ses coudees franches , les mains fibres.
Iemand de handen ruim of vrij laten, daisser a q. q. le champ fibre, lint donner
Hij heeft de handen vol t (hij heeft veel te
doen ,) it est tres-affaire, occupe. Nog iets
achter de — hebben (niet van de — in den
tand leven ,) avoir garde sine poise pour la
coif. Alles gaat voor de —, tout va bien.
Gij moet het voor de — nemen, (zoo als
het in de handen valt, niet nitkiezen), id
fact le prendre a bout° vue, sans choisir..
Ik zal het dan voor de (voor 's hands)
maar doen, je le feral done en attendant.
lets voorhanden hebben, avoir q. ch. en vue.
De winter is op handen, Phiver s'approche,
est Ca la porte, nous entrons 'dans l'hiver.
De gebeurtenisfen , die voorhanden zijn,
les evenements gni se pre/arent. Hij heeft
hem op zijne Pa a sa disposition. Gij moet het niet van de — wijzen, tl ne fast pas le refaser, le refetter.
Ik heb een glaasje op mijne eigene
un verre particulier pour moi. Hij 'deed het
op zijne eigene it Pa pit de sa propre
autorite. 'Vruchten nit de — e'en , manger
des fruit's dans fear hat natured. Het werk
loopt mij over de —, je me trouve surcharge de besogne, fe suis surcharge 'd'affaires.
1k zal dat voordeeltje niet nit de — latent
je ne laisserai point echapper cette aubaine.
Iemand de — fmeren, grasser la patio a q.
q. Met cone handvol geld terugzenden,
renvoyer les mains pleines. — over —
de plus en plus. Onder de —, onder
's hands , (in 't geheim), sous main , en confidence, en cachette. Uit de — verkoopen,
vendre de la main a la main, de gre it gre.
Uit de derde —, par main tierce. Hij heeft
dit basis nit de — gekocht, it a achete cette
maison a Pamiable, a la main. Goederen nit
de tweede —, des marclzandises de rencontre, de la seconde main. Op — geven, arricer. Iemand geld op — geven, donner des
arrhes a q. q., donner Pengagethent a un
soldat.
5 van een anker,, zie Ankerhand.
Handbekken, o. waschbekken,
bassist,
lave-main, m.
Handberrie, yr. (zeew.) waarop men den kabeljaauw draagt, boiard, m.
Handbieding, vr. hulp, bijfland, aissistance,
aide. —, (in de prakt.) aan het regt, gewapende hand, main forte.
Handblaker, zie Blaker.
(bij geweerm.) voor den trekHandbeugel ,
ker aan een fchietgeweer, pouted.
Handboeijen, yr. meerv. menottes, manicles,
osselets , m. pi. — aandoen, emmenotter.
Handboekje, zakboekje, 0. manned, livre
poche , livret , memoire , agenda , m.
Handboog, m. arbalete , manub4iste,f.
Handboom, m. hefboom, handfpaak, levier.
Handboor, yr. vilebrequin, m.
Handbreedte, yr. handbreed, largeur de la
main, paume. Dent — van iets verwijderd,
e, a deux doigts de.'
Hand-
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Handdadig, b. n. medepligtig, com.pliee, coupable.
roldoek, tonHanddoek, m. essuie-main.
aille, f. waarmede de priester, na de
dienst, den kelk uitveegt, en de handen afdroogt, purificatoire , 112.
Handel, in. koophandel, commerce, negoce,
trafic. AANMERKING. Commerce is het meest
onbepaald, beteekenende de railing van al
wat waarde heeft Legal eenige andere wearde. Negoce , ziet bijzonder op de berekende ondernenung der kooplieden ; trafic is bepaaldelijk die foort van handel, waardoor
eene want van pleats tot pleats (van perfoon
tot perfoon) worth omgezet. Bien zegt : de
der Engelfchen , le commerce des Anglais.
De — van dit of dat'huis,. le negoce* c1c telle
on' tells maison de commerce. De — van
eenen uitdrager, le trafic d'un revendeUr.
Het varen langs eene kust om— te drijven,
(zeew.), cabotage. Bedriegelijke (bij
het ger. hof,) wanneer iernandiets vrij verkoopt , dat belast is, stellionat , as. Tot den
behoorende of daarop betrekking hebbende , . commercial, e, mercantile. Wetten
omtrent den statute commerciaux. Hetgeen voor den — doodelijk is, denzelven
—5 gedrag ,
vernietigt , commercicide
incest enkel in : — en wandel, vie , conpl. precede, traite.
moeurs
&site ,
Hij drift eenen it fait en vilain
negoce. Groote, aanzienlijke, uitgebreide
—, en grand commerce,' un commerce eten-'
drs, cons iderable. Land-hande I 5 commerce
continental on du continent. — ter zee en
te land, commerce . par eau -et par terse.
traite
piraterze, f Slaven
Rapers
des esclaves, des negres , f — drijven,
maniement
Wapen
aire
commerce.
fdes armee , exercice. Graan —, commerce
- etc grains. — in het groot en in het klein,
commerce en , gros et en detail. Karavanen
—, commerce des caravanes. Zee — 5 commerce maritime. Binnenlandfche —, commertraite, m. negociace interienr. Vrede
tion de paix, f.
koopman,conmercant, negociHandelaar,
5 navoerder,, bedrij ver ,
ant , marchand.
agent. — in wisfels, cambiste.
Handelbaar, b. n. smedig, gedwee, maniable,
souple. Van de metalen, vriendelijk , traitable, deux, ce.
Handelaarfter, y r. marchande, negociante.
trafiqueur. Zie Dandelaar.
Handeldrijver,
n. commercant, e, trafiHandeldrijvend,
quant, e. de commerce.
Handelen , b. w. (ik handelde, heb gehandeld), behandelen, in handen nemen, beGij moet dit
voelen 5 betasten, manier.
zacht (behandelen, bevoelen ,) it faut
manier cela doucement. —, o. w. te werk gaan,
zich gedragen, en user, agir, proceder..
traiter. Als broeders — 5 traiter en freres.
Met iemand flecht (mishandelen,) maltraiter, q. q. Vergeef mij dat ik zoo
vrij met u handel, le vows demands pardon, si fen use si familierement , si - librement arec vows. Zoo — brave menfchen onder elkanderen , on en use ainsi entre braves gees. Hij handeide als een eerlijk man, it agissoit en honnete homme. Zij.
ne wijze van — is zeer vreemd, sa maniere
d'agir est fort strange. Gij handelt kwalijk
met uwen broeder, y ens procedez mal avec
votre frere. —, ten onclerwerp hebben,
als: Dit bock handelt over de onfterfelijkheld der ziel, ce- livre traits de l'immorta-
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lite de fame. koopmanfchap, handel
drijven, faire commerce, negoce ,,ndgocier,
In tat land handelt men in alle-foorten van
waren, darns ce pays-la on fait commerce es;
toutes sortes de marchandises. Köoplieden,
die op de Levant , op Spanje , enz: —, des
marcnands qui commercent, qui font negoce
dans' le Levant, en Espagne; Zijn broeder
handelt in fpecerijen, in zijde, son frke
trafique en epiceries en soier-ies. Mr. handelt in lakens, Mr. fait dans les drape. Hij
handelt in alles, it fzit ;levee de )out. Zie de
aanmerking op Handel: Hij handelt in 't groot ,
in "t
trafique en - pros, en detail.
bij wijze van kbOp , verruilen, als:
De jood vraagt , of er niets te
is? le juif
demande
n'y a den a troquer; Tegen
tronw en pligt
próvariquer.
Handelgeest , m. geest der kooplieden, negociantisme . genie du marchand, du on pour le
le commerce.
Handeling , yr. handelwijs, bedrijf, verrigting, dead, action , precede, m, conduite,
egard, maniere, methode. lk was geed,
meester' van . mijne handelingen, is n'etois
pas maitre de uses actions. Handelingen
en beiluiten 5 actes , m. pl. Dc handelingen
der apostelen , lee actes des apetres. —,
gevoel, tact, toucher , M. Men kent de
deugd van het laken bij de —, on connait
la bonze du drag au tact. —, behandeling , maniement, 711.
Handelhuis,
mazson de commerce, f.
Handelmaatfchappij , yr. society en conimandite.
Handeloos, b. n. en bijw. sans mains ; manchat e, estropie ;fig. —, onbedreven, onhandig 5 mal-adroit, e, gauche.
Handeloosheid, yr. onhandigheid mad- adresse , gaucherie, ma-habilite.
Handelrijk, b. n. commercant, e, trafiquant, e.
Handelftad; yr. koopitad, vine de commerce.
Han dclverdrag, o. transaction Commerciale, f.
Handelwijs, yr. maniere d'agir,, methode, allure. —, behandeling, traitement,proced:',m.
Handeuvel, o. handjicht, goutte aux mains,
ciziragre,
Handgaauw, b. n. diefachtig, large vingers
hebbende, qui a lee mains crochues, Libre
de la main, sujet a caution, enclin, e,
adroit, e , a voler.
Handgaauwheid, yr. adresse, legerete de la
m ean.
Handgebaar, o. bezigheid met de handen, occupations des mains, gestes, f p1.
'Handgekinp, o. battement des' maws applaudissement, m.
Handgeld, o. (zeew.) avance, engagement,
no. ; zie Aanridsgeld.
Handgemeen, b. n. van lijftot lijfvechtende,
aux mains, aux prises. —
etre aux
Mains, aux prises.
worden 5 en venir
aux mains , aux prises.
Handgemeenfchap , yr. handgevecht , vechtpartij , melee,
Handgift , yr. eerfle ontvangst van cenen koopman op elken tag, etrenne, premiere recette.
Handgreep, yr. handvol, poignee,. behendigheid , adresse, f. tour de main, no. —,
met geweer, (bij de art.) maniement des
armies, m.
Handhaaffter, yr. befchermfter, begunstigfter,
protectrice, fautrice, patronise.
Handhaven , b. w. (ik handhaafde, heb gehandhaafd), befchermen, begunstigen, met
Aa5
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ernst verdedi.gen , maintenir, protiger, ad
ministrer, delendre. Het regt — admi
nistrer la justice.
Handhave , zie Handvatfel.
FIandhaver,, m. befchermer,, begunstiger,, protecteur,, fauteur,, defenseur, patron.
Handhaving , vr. 'oefcherming , begunstiging ,
maintien 5 m. administration, protection,
conservation, manutention, maintenue. De
overheid waakt over de — der wetten , le
magistrat voile a la manutention , au maintien des lois.
Handig , b. n. behendig , vaardig , adroit, e,
habile, prompte. =, bijw. adroitement,
habilement, promptement.
Handigheid, yr. behendigheld, vaardigheid ,
adresse, habil/a 9 promptitude dexter:a'.
Handje , o. verkl. w. van hand , petite main;
fam. menotte. voor gewoonte , hebbe1ijkheid , als : Hij heeft een goed — van liegen , it n'enrage pas pour mentir. Hij heeft
daar een — van , (is daarop afgerigt), c'estla sa maniere; fam. it est style a cela.
Handjegaauw,, zie Handgaauw.
Handjeplak , o. (zeker kinderfpel ,) mainchaude, f.
Handjicht , yr. zie Handenvel.
Handijzers, o. meerv. zie Handboeijen.
Handkijker ., m. kleine verrekijker, tooneelkijker,, petite lunette d'approche,
zie
Handwaarzegger.
Handkus , yr. baise-main, m.
Hancllanger,, m. hulp van eenen werkman , daglooner,, aide-ouvrier, (bij metfelaars ,) aide
a macon, manoeuvre.
Handler, o. bij eenige werklieden , gantelet,
m. manzque, f. — van eenen fchoenmaker,
manique de cordonnier.
Handleiding , yr. tot eenige wetenfchap of
eenig werk , instruction dlimentaire, f. enseignement , m. leiding bij de hand,
conduite a la main, maniiduction.
Handmerk , o. zie Handteekening.
Handmolen , m. moulin 4 bras.
Handopenir% , yr. permission pour prodder a
la vocation, a l'ilection d'un mtnistre de
culte.
Handoplegging , vr. imposition des mains. —9
beflag , arret, saisie de biens main, mise.
Handpaard , o. cheval de ,main, sous-verge ,m.
Handpijl , m. werppijl , javelot, dard, trait.
Handreiken , b. w. (ik handreikte , heb gehandreikt) , helpen , bij than , pricer la main,
secourir, alder, assister.
Handreiker,, m. celui qui aide, assiste, préte
la main.
Handreiking, vr. aide, assistance, f. secours,
tn.
Handfcherm , o. ecran, in.
Handfchoen , m. gant. Een paar handfchoenen
die goed pasfen , nose paire de gants qui
gantent bier. Zijne handfchoenen uittrek.
ken, se deganter. lJzeren gantelet. —
met eenen duim 9 (want) mitaine,
Handfchoenfabrijk of kraam , yr. ganterie.
Handfchoenleer,, o. peau a faire des gants, f.
Handfchoenmaakfler,, yr. gantiere.
gantier.
Handfchoenmaker,,
Handfchrift , o. een gefchreven werk , bijzonder de fchriften der ouden , die vbbr de nitvinding der boekdrukkunst moesten gefchreven worden, manuscrit , m. Hier is een
grieksch , voila un manuscrit grec. —,
o. Een gefchreven werk , dat gedrukt zal
warden,. manuscrit, m. (waarnaar men
werkt bij' de boekdr.), copie, f: Het — is
tot het drukken klaar,, le manuscrit (la co-
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pie) est pret, (e) a etre imprime , (e).

, oorfpronkelijk fink, fchrift , original,
ecrit,- in. Het originele — ligt bij mij
Pdcrit original est chez moi. —, hand,
wijze van fchrijven , ten aanzien der fchrijfletters , dcriture, main, f. caractere, m.
Dat is zijns vaders —, c'est Pecriture , la
main de son pere. (bij de regtsg..) den.ture. Erkenning van een -=, reconnaissance
d'une icriture. ontvangfchrift , recu,
recipisse ,in. 1k wil hem die papieren geven
tegen een goed —, (ontvangbriefje ,) je lui
donnerai ces papiers sur un bon rece'pisse,
rep.
gefchreven met de eigen hand
des opflellers, oorfpronkelijlt gefehrift ,
tographe.
gefchreven briefje , billet de
la main de q. q. fchriftelijke verzekering , bijzonder voor eene fomme gelds, die
betaald moet worden , reconnaissance, f.
billet, m. vol met kantteekeningen,
(bij boekdr.) ouvrage a manchettes , in.—,
naamonderteekening ; zie Handteekening, Onderteekening.
Handfchroef, yr. vis a main, f: etau a main,
m.
Handflede , vr. petit traineau, traineau a bras,
m.
Handfpaak , yr. levier, pied de chevre ,
(fcheepsw.) anspect, m.
Handfpies , , halve pick, demi-pique , f: sponton, m.—, jagtfpies, zwijnfpriet op de wilde zwijnenjagt , dpieu, m.
Handfpieken , vr. meerv. handbanden (in de
ontleedk.), ligaments annulaires de la main,
Handfpuit , yr. seringue a main.
Handfteen , m. fteen, die de gedaante van eene
hand heeft , chirite, f.
Handtasting , yr. hanclgeving , action de donner la main, de toucher dans la main. Onder — iemand ontflaan (in regten ,) relticher
sous promesse de se reprdsenter, Torsqu'on y
sera requis, a la premiere requisition.
Handtastelijk , b. n. fig. zoo zeker als of men
het met de hand konde tasten , palpable.
Eene handi:astelijke waarheid, une Write
palpable.
Handteekening, yr. naamteekening , onderteekening , signature, f. seing, cyrographe, m.
1k ken zijne —, je connois sa signature.
Zet daar uwe — onder, , mettez-y votre
seing, votre nom. —, met eenen trek , un
seing avec un parafe.
Handtering, yr. handwerk , bedrijf, profession,
etc.

Handvat , Handvatfel , o. he cht , ,manche ,
on., prise, f. hengel , apse, f.; fpr.
w. Elke pot heeft twee handvatten (elke
zaak laat zich op tweederlei wijze aanzien),
chaque pot a dens anses. —, van eenen
vorm , chappe , greep van een regen&herrn , potgnee,f. zie verder Zwengel. Dit
vat is geheel rond, er is geen — aan , ce
vase est tout rend, it n'y a point de prise.
De handvatfels van eenen koffer , les portants
d'un cofre.
Handvatfeltje , Handvatje , o. oortje , hengeltje , ansette, f.
Handveger,, m. (bij de artill.) brosse a nettoyer, f.
Handvest , yr. fchriftelijke nude oorkonde van
eenig plaatfelijk voorregt, chartre ou charHandvesten , (voorregten ,) privilete ,
ges. verzameling van brieven en oorkonden van eene kerk, van een klooster ,
enz. cartulaire , m.
Handvol , yr. poignie. Eene
zout, une poignee
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gide de sel. Eene (kleine hoeveelheid)
menfchen, une pofgnie de monde. —, (in
de artfenijk.) manipule. Dubbele —, twee
handen vol, jointee,
Handvonnig, b. n. (in de kruidk.) words van
bladeren gezegd, die naar eene opene hand
gelijken, zoo als die van eenen wijngaard,
ahornboom, palms, e.
Handw a arzeger ,
(waarzegger uit de hand),
chiromancten, m.
Handwaarzeggerij yr. chiromancie.
Handwaarzegiter, vr. chiromancienne.
Handwagen
camion,
Handwater, o. eau a laver les mains, f; fig.
Dat heeft, haalt daar geen — bij, cela est
bien loin d'être comparable a Pautre ; it n'y
a pas de comparaison de l'un a Pautre; les
deux choses sont eloignees comme le ciel de
la terre; cela n'en approche pas, cela ne
pent pas soutenir la comparaison.
Handwerk, o. ambacht , metier, travail, onvrage, m. Een kind een ambacht laten
leeren , faire apprendre on metier a un enfant. beroep , bedrijf, profession, vocation, manoeuvre, f. Het is een flecht —,
c'est un vilain métier. Van welk — is hij?
Hij is fchoenmaker van zijn —, de quelle
profession ect-il ? 1-1 est cordonnier de sa profession. Handwerken, (vrouw.) ouvrage de
mains.
Handwerker, in. Handwerk;man, m., ambachtsman, artisan, ouvrier, homme de métier.
Dandwerkslieden , .gens de metier. Vrouw
van eeneu
arttsane.
Handwerkfler, vr. ouvriêre.
Handwindfel, o. (bij de wondh.) gantelet , In.
Handwoordenboek, o. zakwoordenboek , dictionnaire portattf, manuel , lexique.
Handwijzer, m. hand aan eenen paal op den
-weg, die den affland van de' eene naar de
andere plaats aanduidt, colonise itineraire.
Handzaag, yr. petite scze, scie el main. —,
flootzaag, egohine.
(bij de boekb.) om
den rug van een boek in te zagen, grecque.
Kleine — der kabinetwerkers, sciotte, f:
Handzaam , b. n. maniable, tractable. —weer,
temps maniable. Zie FIandelbaar.
Hanebalk, m, solive de traverse, f. faux-extrait, m.
dwarsbalk (bij de timm.) tirant.
Hanegekragi, o. chant de coq, alectophorornene, an.
Hanegevecht, o. combat de cog, tn.
Hauekam, yr. crete de coq, (in de kruidk.)
rhinanthe.
Hanemat, yr. dale pour servir a un combat
de cogs.
Hanepoot, m. pied de coq; fig. grifonnage,
pied de mouche, m. (fcheepsw.) — der
gaffel, martinet de la corne, m. — van een
zeil, carque vue. Hanepooten, (fcheerlijnen ,) marticles , m.
Hanefpoor, yr. ergot de coq, m.
Hanet red, m. germe d'un oeuf, on. ci catricule, f.
Haneveer, yr. veer van eenen haan , plume de
cog; fig. Helleveeg, flout vrouwsperfoon ,
vischwijf, effrontee, harenghre,garconniêre.
Hang, ns. barre, corde ei la quelle on pond
q. ch., attache, f: plaats waar men lets
hangt, enkel in zamenfiell. zie Bokkinghang,
enz.
Hangbast, m. lait du beurre egoutte et epaisse. —, galgebrok , bdlitre, gibier le potence, pendard, pendu.
Hangblaker, m. chandelier a crochet , en forme
de bras , lustre, bras de cheminee.
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Hangbord, o. uithangbord,enseigne, Houdt
gib mijn arm voor ten hangbord, prenezvous mon bras pour une enseigne.
Hangbuik, m. dikbuik, ventre
fam.
daitze,
Hangdief, Hangman, m. zie Beul.
Hangen, b. , w. en o. (ik hing, heb gehangen) , ophangen , pendre , suspendre.
Vleesch aan den haak pendre de la vinude au croc. Water overhangen , mettre de
Peau sur le feu. De aarde hangt, zweeft, in
de ruimte , la terre est suspendue dans, l'espace. Een fleutel blijft aan eenen zeilfteen
une clef ,demeure suspendue a un aimant.
IIij bleef met zijnen rok demeuroit
accrocher par son habit; fig. Zijn hart aan
jets
s'attacher fortement a q. ch. Zijn
geld aan ices
depenser son argent a q.
ch. Iemand iets in het hoofd (ingeven,)
suggerer une action a q. q. fpr. w. Den mantel , de huik naar den wind —, (de omflandigheden raadplegen , van partij veranderen),
s'accommoder du ,au., temps, aux circonstances ; hurler avec les loups; voir de quel cite
vient le vent. De kap op den tuin jeter
le froc aux orties, tourner casaque. De'wapenen aan den wand —, (de krijgsdienst
verlaten ,) pendre son epee au croc, mettre
les armes au croc. Den degen op zijde —,
ceindre Tepee, porter Pepie.
bepaaldelijk
voor ophangen, aan de galg hangen, pendre.
Hij word veroordeeld om gehangen-te worden,
it fist condamne a titre pendu -a la potence;
fam. Ik wil —, zoo ik toefla hetgeen men
mid vraagt, je veux etre pendu, si je consens
ce qu'on me demande; fpr. w. Tusfchen
— en wurgen zijn, (niet weten welke partij
te kiezen , omdat er van alle kanten gevaar
is ,) tenir le loop par les oreilles ; 'etre entre
Penclume et le marteau. o. pendre.
Het geweer hangt aan den muur, le fossil
pend, est suspendu ei la muraille. De boom
hangt (is,) vol vruchten , l'arbre est chargé,
surcharge de fruits. De kip laat de vlerken
—, la pools baisse, traine les wiles; fig. Die
zaak hangt nog aan den fpijker, (is nog niet
afgedaan ,) cette affaire est demeuree en suspens, 1'a afire est indecise, la cause est encore pendante. Afhangen, dependre. Zijne
zaak hangt voor het hof, son proces est pendante a la cour. Aan die onderneming hangt
veel geld, cette entreprise demandebeaucoup
d'argent. Zijne welvaart hangt er aan,
(hangt er van af,) son bien-titre en depend ; fig. Men moet niet aan de woorden blijven
ne faut pas s'arréter
Pecorce des mots. Hij blijft aan een' ilroo
it se laisse retenir faciiement. Het hangt
maar aan eenen zijnen draad, cela ne tient
qu'a un fil lemand iets in het hoofd —,
mettre q. ch. en tete a q. q. Jets over het
hoofd
(mede bedreigd worden), titre
menace de q. ch. Staan te
(leunen ,
niet regt op Chan,) s'appuyer, se tenir de
travers. Op zijde poacher. Die muur
hangt een weinig op, the zijde, ce murpenche un pen de ce cite-la; fig. Het hoofd
laten —, (den moed verliezen) perdre courage, titre abattu, e. De lip laten —
(pruilen ,) titre micontent, e. Zij hangers
aan elkander , (zijn het eens ,) ils sont attaches l'un a Pautre, ils s'entendent. In het — ,
(in de helling) van den berg, au penchant
de la montagne. Zie Hellen, Hulling. Het
— (overhangen) (zeew.) van den achterfleven der masten, In quite de Petambord des
wits. Aan den wind — , chicaner le vent.
Het

sus
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Het —, (ophangen,) pentierie, je. Gem. Hanzebeker, m. groote beker, grand bocal,
pendaison,

grande coupe, f.

Hangend, b. n. pendant, e, suspendu, e. Hanzeiteden, yr. meerv. vrije koopfleden van
Duitschland, die een verdedigings-verbond
Hangende ooren, des oreilles pendantes.
met elkander geiloten hadden, vines anseatihangende haren, des cheveux spars. Een
ques ou hanseatiques.
hangende . wagen, un chariot suspendu.
fpr. w. Met hangende pootjes (on- Hap , m. beet , of lepel vol, morceau qu'on
derdanig, nederig) komen, (alles doen ,
sipare en mordant en une fozs , m. bouchee,f.
coup de dent. Dat is geen hapje waard ,
wat men hebben wil,) yeah h Aube, pire
cola ne vaut pas un coup de dent ; fig.
le pied de veau, Gasser la pantoufle. XViet
hangende wieken te dais komen, (met beErgens eenen uithalen, (eenig voordeel
bejagen ,) tirer profit de q. ch.
fchaaindheid afdeinzen ,) se retirer la queue
entre les jambes, confus e, avec haute et Haperen , o. w. (ik haperde heb gehaperd),
ftuiten , niet voortgaan , ophouden, s'arre,
confusion: voorz. 5 gedurende , penter, retarder , discontinues. Het wiel of ra d
dant.
Hanger, m. aan eenen oorring der juffers,
hapert, :Ty a q. ch. qui arrite la roue. —,
pendeloque, pendant d'oreille; (fcheepsw.)
Ilamelen met de tong, hesiter en parlant ,
waaraan de katrol of de takel, enz. hangt ,
begayer; fig. dnonner. Hij zeide zijne les
pendeur, m. pantoires , pl. — van de
op zonder recita sa lecon sans hesikeerjijns aan den top van den mast van eenen
ter. —, ontbreken. Het hapert* hem aan
geld , it lui manque d'argent. Wat hapert
kielligter,, pendeur de redresse. blok ,
penile pendante, poulie de guinderesse, f.
er aan ? a quoi tient-il ? Er hapert lets aan,
y a q. ch. qui cloche; fig. qui se de— bout, alonge de remplissage.
manche.
Hanggat, m. en yr. talmagtige perfoon, lambin, lambine, lourdeau, malotre , salope ,f. Hapering, yr.' verhindering, beletfel, empeHangijzer, 9. handtreeft, zonder poten t sorts
chement, obstacle, m. ; .fam. anicroche ,
flameling; ftottering, begaiement , m. hesitade trepid pendant, trepie a anses ; fpr. w.
Het is een beet om aan te tasten , c'est
tion; fig. tinannement, m.
un grimoire une mer a boire, une a 'aire Happen , b. w. (ik hapte , deb gehapt ,)bijten , dapper , mordre. grijpen, harper,
biers dificile el ,entreprendre.
Hangkamer, yr. opkamertje , soupente, f. -en- prendre, saisir.
Happig, b. n. gretig, begeerig, gulzig, avitresol, m.
de, safre , goulu , e , gourmand , e ; fig. dare,
Hangklok , yr. pendule.
affame, e. Het is een happige vogel, Ceen
mars of draagkorf op den rug,
Hangkorf,
gulzigaard,) c'est un hippo-lapin.hotte ,
Happigheid,
yr. gretigheid, avidite , gourmanhamac,
branle,
strapontin,m.
Hangmat, .vr.
disc.
Hangoor, o. tafel met neerflaande bladen , taHappiglijk , bijw. happig, gulziglijk , avideble a deux batte-ints , table pliante ,
meat, gouldment.
hond met lange ooren, chien a longues oreilHapfchaar , yr. (fpotnaam der geregtsdienaars,)
les. —, flordige vent, gueux deguenille.
pousse-cul, recors , no. —, een zeer begeeHangriem, m. aan een rijtuig, soupente,
rig mensch , un homme avide.
Hangenswaardig, b. n. de galg, den prop verHard , b. en bijW. tegenft. van week, zacht,
dienende, pendable.
dur, e. Een — ei, un oeuf dur. Een harde
Hangflot, o. cadenas, in.
{teen, une pierre dare. — ,ruw. Een harde
Hangfels o. meerv. (fcheepsw.) van valpoor11;j1, un style dur. — weer, temps rude.
ten, ferrures , pentures de mantelets de saHarde winter , /liver rude. —,'norsch. Een
horde, f.
antwoord, une reponse dare. Harde woorHangfInk, o. van eenen draagband, pendant
den 5 grosses paroles , paroles offensantes. —,
d'un baudrier, d'un ceinturon, m.
flreng. Eene harde behandeling , usa traitegeil,
ice
Hanig, b. n.
moeijelijk , zwaar.
ment dur, severe.
lard , e.
om aan de kost to komen,
Hij heeft het
Hannekemaaijer, fpotnaam, dien men geeft
it a de la-penis a vivre; fpr. w. it tire le
aan Westfaalfche boeren , die hier in Nederdiable par la queue ; fairs. Dat is --- te
land komen, om te maaijen, faucheur,, lourd
ken , cola est dur a digerer,, fd cheux a soufWestplialien.
zich gelastera te zien,
Het valt
frir).
Hans, in, verkorte mans naam, Johannes, Jan ,
it est dur de se voix calomnie. treffend,
Jean; fig. Den grooten — fpelen, faire le
bedroevend,
droevig.
Eene
harde noodzakeseigneur, gros jean, le gros seigneur,
lijkheid , une dure necessite. Een — geval ,
gascon, fan-faron.
un accident triste, funeste , douloureux.
Han& , o. verk. vrouwennaam, Johanna „Jeanhevig. Een harde wind, un grand vent. Een
nette. — in den kelder (op de gezondheid
harde dorm , une tempéte vzolente. Eene harvan een nog niet geboren kind ,) Jean tie la
de koorts , nose forte fiêvre. Berk, laid.
cave; fpr. w. Wat — niet leert Hans
Eene harde ftem , une voix forte, grosse.
nooit, ce qu'on n'apprend pas etant jeune ,
— onmeedoogend, onbuigzaam. Een
ne s'apprendra jamais.
hart, un coeur dur, inflexible, inhumain.
Hansop , m. foort van kinderkleedje, zie Apen— fchreeuwen , crier ti haute voix. — lagrok ; fig. lange broek , pantalon. foort
chess, eclater de vire ,rire d gorge deployee. —
van hansworst, tooneelzot, potfenmaker,,
maken, rendre dur, e, durcir. De groote
arlequi.: „jean-farine ou potage,
hitte maakt de aarde la grande chaleur
, etc.
fagotin, bouffe ,
durcit
la terse. Het eikenhout wordt — in
zie Hansop , in 'de laatite beHansworst,
het water, le chine durcit dans l'eau. —
teekenis. (kinderfpeeltuig, (bordpapieworden , harden. Ergens — in worden, zich
ren mannetje , dat zijne amen en beenen beverharden, s'endurcir a q. q. De voetzool
weegt , wanneer men aan een touwtje trekt,
wordt — door veel gaan , la plante du pied
pantin.
dat aan hetzelve vast
s'endurcit a force de marcher. — roeijen,
Hanze, yr. verbond, bondgenootfchap , alliance, confederation, ligue , hanse,

faire force de rang es; fig. of fpr. w.

heat
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it est trop opiniatre, obe. Hij is al te
heeft het — 7 it seuffre Dien. Gij liebt het
stine. Men moet daarop niet blijven flaan,
— voor nwe fchenen, vows etes lien a plainit ne fact pas etre entete en cela; fig. Een
die assilrenzent. Het is — tegen , a bon
— gevecht (waarin van beide zijden — gechat, boa rat. Het is met — loopen Diet
ftreden wordt,) un combat opinidtre. Eene
te doen , qui trop se hate en cheminant, , en
&irehardnekkige ziekte , long aanhoudende 5 lino
bijw.
beau clzemin se fourvoye.
warden , s'obopinidtre , rebelle.
ment , fortement ,vigoureusement, fort, vite.
stiner, s'opinidtrer.
bijw. zie Hardnektele fort. In het hardHet vriest
au
fort
kiglijk.
je van den winter, van den dorm ,
de Phiver, de la tempéte. Iemand —, Ilardnekkigheid, vr. obstination, opiniatrete ,
f. entitement, m.
(raw) bejegenen , traiter q. q. rudement. —
Hardnekkiglijk , b. w. opiniatrement, obstinenedervallen, tomber inclement. Hij fiapt
nefrapanent, tenacement. Hij heeft die dwaling
can , it marche vite. Sla niet te
ftaande gehouden, it a soutenu opinia trement
pez pas trop fort.
cette erreur.
Hardachtig, b. n. eenigzins hart, an pee dur,
Bardfteen, m. arduinfleen, pierre de taille, f.
e, auret , te,duriscule.
Hardbekkig, Hardbittig, b. n. van een paard, Hardflecnen , b. n. qui est de pierre de taffies
hard in den bek, qui force la main , qui a Hardvochtig , b. n. fleck, robuste, forme, vigoureux , se. —, koudvochtig, onaandoenla bouche forte, bouche` dare.
lijk , flegmatique.
Harddraven , o. w. (ik harddraafde , heb geharddraafd), aller au grand- trot , trotter, Hardvochtigheid, yr. fl-mete , vigneur, force.
— 7 koudvochtigheid, onaandoenlijkheid „flogconrir k toute bride.
me, m.; fig. durete.
Harddraver, cheval qui va le grand trot,
coursier, coureur,cheval dresse pour les courses. Haren , b. n. van haar, tie poil, de cheveux,
de crin. Een — gordel, kleed, dike ,
Harddraverij,vr.course de chevaux au grand trot.
haire, f.
Harddraving, vr. grand trot, m.
Hardebol, m. flijfhoofd, homme tétu, opinia- Harig , b. n. met haar bezet , ruig, vein, e,
poilu , 0, chevelu ,e, convert , , de poll. AAN•
tre, entete.
MERKING. Chevelu, wordt alleen van het
Hardebollen , o. w. (ik hardébolde, heb gohoofdhaar gezegd. Een ligchaam, an corps
' hardebold), se henrter la tete Pun contre
poilu. Een — Bier, un "animal vela. HariPautre, s'entre-heurter, s'entre-choquer; fig.
ge handen , des mains velues. —, (in de
disputer avec opinidtrete , s'acharner a la
kruidk.) hirsute, e.
dispute,' s'opinidtrer. Tegen het noodlot,
(zich daartegen) aankanten, battre con- Harigheid, yr. ruwheid, rudesse. De — van
den baard, la rudesse de la barbe.
tre le destin, se roidir.
Harden, b. w. (ik hardde, heb gehard), hard Flaring , th. hareng. Nieuwe —, groene —, hareng frais , blanc. Drooge, gerookte (bokwaken, durcir, rendre dur. Het filial, ijzer—,
tremner racier, le for, thinner la trempe
king ,) hareng saur on soret. — kaken, caquer
du hareng. — rooken , saurer du hareng. Het
tau for, 1a l'acier. uitfiaan , dulden , enrooken van —, saurissage, f.; fig. Wij zadarer , souffrir,, supporter. Men kan het Diet
ten daar als de haringen opeen gepakt, nous
Langer —, van koud.e, le froid n'est plus
y etions presses comme des harengs ; fpr. w.
supportable. Hij kon het niet voor dat
Ik zal er — of knit van hebben fen arrahij het hem zeide, it n'avoit point de repos
cherai ou tirerai pied ou aile. Mijn —braadt
avant de le lui avoir Bat.
daar niet, je n'ai den a attendre de ce ate-.
(zekere visch) rouge, mugil.
Harder,
lit; je ne Buis gueres estime-lit; je n'y ferns
Hardhartig, b. n. ayant le coeur dur,inhumain.
Hardheid, vr. teg-eng. van weekheid, zachtpas fortune.
durete.
durete
FIaringbuis
, yr. espece de flibot, debilche ,pour
De
—
van
het
ijzer
,
la
heid ,
la peche du hareng, base ou busche a hareng,
du for; fig. —, ongevoeligheid., durete, f, enneure, trinquart , m.
durcissement, m. — van ligchaam„ des harten , durete, du corps , du coeur. — van den Haringdrooger, rooker, m. celui qui satire les
harengs, saurisseur.
'winter, durete, rzgueur de Phiver.
wreedheid, ftrengheid, cruautd 5 severite.
Haringkaken , en inzouten, b. w. caquer. Het
Hardhoofd, o. tete dure, yr.
Flaringkaken, caquage 'ou cacage, m.
lompert,
lourdaud,
Haringkaker, caqueur de harengs, encaqueur.
Hardhoofdig, b. n. tetu, e, entete, e
opi- Haringmarkt, vr. harengerie.
niatre. Zie Hardnekkig.
Haringnet , o. harenguiere, marstaque, f.
Hardhoofdigheid, vr. entétement,m. opiniatreGroot —, redre, m.
Tlaringpakker,, paqueur,, encaqueur.
te, f.
Hardhoorig, Hardhoorend, b. n. doof, ayant Haringpakkerij , yr. lieu oh Pon encaque les haPareille dure , qui entend dur, sourd, e,
rengs, oh on gardelestonneaux de harengs pour
sourdaud, e.
les envo:yer ailleurs (comme d Amsterdam).
salade
Hardhoorigheid, vr. doofheid , surdite, du- Haringfalade, yr. hareng en salade,
rote d'oreille, hypocophosie, dysecee.
de harengs, de pommes etc.
Hardigheid, zie Hardheid.
Harington, vr. caque aux harengs.
Harding , vr. (van ijzer, Baal,) trempe du Haringtijd., m. harengeaison, f.
for, de Pacier.
Haringvanger, m. pécheur de harengs.
Hardleerend, b. n. dom, stupide, lourd , e, Hayingvangst , Haringvisfcherij , yr. peche tin
imbecille, bite.
hareng, I2arengaison.
Hardleerendheid vr. stupidite, imbecillite.
Haringvronw,, Haringwijf, o. harengere, f.
-Hardlijvig , b. n. Beene gemakkelijke ontlasting Haringzout , o. pekel, saumure, f.
hebbende, constipe, e, resserre , 0.
Hark , yr. ratean ,
Hardlijvigheid. vr. constipation.
Harken, b. w. (ik harkte, heb geharkt), klouHardlooper ; m. homme, cheval qui est en bon
wen , rdteler.
coureur.
Harlekein, zie Hansworst.
Hardnekkig, b. n. en bijw. ftijfhoofdig , opini- Harmen ,
bekende mans naam , Germain. fpr.
litre , obstine, e, reviche , tétu, e, entete,
W. Met der tijd komt — in het wambuis ,
(voor
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(voor en na brengt men de zaak tot nand),
maille a maille se fait le haubergeon; avec
le temps et la .paille les nefles murissent ; petit a petit l'oiseau fait son nod.
Harmonic , vr. overeenftemming, harmot3ie.
arHarnas, o. zeker wapentuig, harnois,
tnure , cuirasse , f.; fig. Iemand in het — jagen, mettre q. q. en colere, Pirriter. Ik zal
er geen — over aandoen , le ne m'en soucieraj pas , je n'en feral pas grand cas. Voor

iemand het — aangespen, (zijne partij kiezen ,) prendre le parts de q. q., le defendre.
Harnasmaker, m. wapenfmid, armurier.
Harp, yr. zeker fnaarfpeeltuig, harpe. Op de
fpelen , de — flaan, jouer de la harpe
korenharp, crible a,
toucher la harpe.
bled.

Harpen, b. w. (ik harpte, heb geharpt), het
graan met de harp zuiveren, cribler le ble.
Harpij , f. (in de fabell.) , zeker gedrogt , half
vogel ,) harpie.
Harpluis, o. geteerd touw om reten van fchepen te breeuwen, etoupe goudronnee pour le
calfeutrage des vaisseaux , f:

Harpoen , m. werphaak der walvischvangers,
harpon. — om fchildpadden te fteken , varre,
lancer , jeter,
f: Den — werpen , fchieten,
le harpon. Een fchildpad met den — fchieten , varrer une tortue.
Harpoenen , b. w. (ik harpoende , heb geharpoend), harponner, darder avec le harpon.
Harpoenier, m. harpoenfchieter, harponneur,,
pecheur choisi flour lancer le harpon.
varreur.
—vorfchildpaen,
Harpfpeler, Harpflager, m. joueur de harpe.
Harpuis , o. mengfel van vet, zwavel en harst,
(fcheepsw.) resine. —, waarmede men, de
fchepen pefmeert tegen het gewormte , coterie, f. — en fcheepspek , rase . f. Osfen
of koeijenhaar met teer, dat op de huid van
een fchip wordt gefmeerd, voor dat er de
buitenhuid worth opgelegd, plod, tn.
Harpuizen, b. w. (ik harpuisde, heb geharpuisd), frotter de couret , donner la courree a un vaisseau, ploquer ; (op fchepen,)
resiner.

Harrewarder, m. twistzoeker, chicaneur,,querelleur.

Harrewarren, o. (ik harrewarde, heb geharreward), kihbelen 5 vitten, disputer,,que-

H AR
kent de geheimen van ons

Dieu fond les
coeurs , est scrutateur des coeurs, connoit les
voor ieplis et les replis du coeur. Zijn
mand openen , ouvrir, decharger son coeur
q. q. Zijn mond zegt het, maar zijn
meent het niet , it le dit des levres , mais le
coeur n'y est pas. Uit het oog, uit het —,
loin des yeux , loin die coeur. Daar het —
vol van is, loopt de mond van over, de Pabondance du coeur la bouche parle ,(on parle
volontiers des chases dont on a le coeur rempli).
up;
gevoel. Een goeci, voortreffelijk
bon, excellent coeur. Die man heeft een
fteenen cot homme a le coeur de roche,
de marbre, d'airain, it ne pent etre touche
ni de pitie ni d'amour ; il a le coeur endurci. Een ligt zie Ligthart. Dat ligt,
gaat mij ter harte, cola me tient â coeur,
me touche au coeur. Iemands — treffen, attendrir,, amollir le coeur de q. q., Pemouvoir,,le flechir. Gij doet mij het — bloeden,
vans me faites saigner le coeur; vows excitez dans mon coeur un grand attendrissement.

bloedt over nw ongeluk , (zeer ben
Mijn
ik er over bedroefd ,) j'ai le coeur navri de
votre tnalheur. gencgenheid, belangflelling. Eene zaak ter harte nemen, prendre
a coeur une affaire, prendre part , s'attacher,, s' interesser a q. ch. Zijn — aen lets ophalen , s'endonner a coeur joie, se donner au
coeur joie. Hij ftelt zijn — op de wereldfche
zaken , il met son coeur aux choses de ce monde. Hi) heeft voor zijn beroep , it a le
coeur a son metier. Ik heb het met al mijn
hart , van ganfcher harte gedaan, je Pai fait
de coeur et d'afection, de coeur et d'ame ,de
grand coeur, de tout mon coeur. Hij heeft
zijn gewonnen , it a gagne son coeur.— ,
moed, coeur , courage. Hij heeft het — op
de regte plaats, il a le coeur bien place. Hij
heeft geen — 5 il n'a point de coeur, de coueen — in het
,lief fprerage; fpr. w. IemancF
ken , mettre a q. q. le coeur au ventre , lui
hausser le coeur, lui rehausser le courage,
Pencourager. Ithnand een goed, kwaad —
toedragen, aimer,, hair q. q.; fig. Iemancl
aan het — drukken, (hem omarmen ,) embrasser q. q. Dat was nit het — gefproken,
cela partit du coeur. Een luchtig — hebbinnenben, etre gal, e, gaillard, e.

fte of midden van iets; als : In het
Duitschland, van de {tad, van den winter,
van den zomer, au coeur de l'Allemagne ,
, de Phiver, de Pete.— van eenen
de la
boom, le coeur, le milieu d'un arbre. Het
caneuse, querelleuse.
van
een
fchip , le gros d'un vaisseau. —
Gezuiverde
—
resine
,
poix
thine.
Hars , vr.
van een touw, media d'une corded. —, ftronk ,
voor den firijkflok van eene viool, colophagebak ,
trognon ale thou, m.
van
eene
kool,
ne, f.
in de gedaante van een espece de gateau
Harsachtig, b. n. resinous, se.
de marsepain. Ontleding van het hart , carHarsdragend , (in de kruidk.), risinifere.
diatomie, f. Verhandeling over het —, cardiHarshoom, m. arbre rdsineux (tel quo le pin,
alogie,f. Hartbefchrijving, cardiagraphie,f:
sa_pin , etc.)
Hartader, yr. groote flagader, grosse artere,
Harfenen, zie Herfenen.
aorta, artere coronaire, veine arterielle.
Harst, m. zeker fluk rundervleesch uit de lenHartbrekend, b. n. treffend, verteederend,
den, aloyau (de boeuf:)
touchant , e, attendrissant , a qui fait ereHart, o. in het ligchaam der menfchen en
ver le coeur. Zie Hartroerentl.
beesten, coeur, on. Het — is het eerHarteleed,
zie Hartzeer.
le
fte , dat leeft, en het laatfte dat fterft,
vurigr, arcoeur est le premier vivant, et le der- Hartelijk, b. n. cordial, e.
bijw. cordialeinent, ardemdent, e.
Hij. filet hem den degen
nier mourant.
went,
do
bon
coeur,
tres-volontiers.
door het —, perca le coeur de son
Ode; fig. of fpr. w. Bitter in den mond Hartelijkheid, vr..cordialiti.
is voor het — gezond., ce qui est amer a la Harteloos, b. n. moedeloos, sans coeur, sans
courage , ldche.
bouche, est doux au coeur. Het — op de lippen hebben , (niet veinzen), avoir le coeur Hartelust, m. tout ce quo le coeur pent disirer, plaisir extreme. zoon is mijn —,
sur le bord des levres. God peilt in de barmon fils fait torte ma Jose.
ten, leest in de verborgenfle fchuilhocken ,
liarroller , chicaner.

llarrewarrerij , yr. woordenftrijd, muggenziftenj , twist, contestation, querelle , chicane.
Harrewarfter, yr. bedillter, twistzoekfter,, chi-
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Harten, yr. (in het kaartfpel ,) coeur, m.
Hartenaas, o. as de coeur ,
Hartenacht, yr. huit de coeur , m.
Hartenboer, m. valet de coeur, m.
Hartendrie, yr. trois de coeur , m.
Hartenheer, zie Hartenkoning.
Hartenkoning , m. roi de coeur.
Hartenkoningin , yr. reine de coeur.
Hartennegen, vr. neuf de coeur , m.
Hartentien, yr. dix de coeur, m.
Hartentwee, yr. deux de rotor , m.
Hartenvier,, yr. quatre de coeur, m.
Hartenvijf, vr. mg, de coeur , m.
Hartenvrouw, zie Hartenkoningin.
Hartenzes, yr. six de coeur , m.
Hartenzeven, yr. sept de coeur ,
Hartenet, Hartevlies , o. (in de ontl.) piricards , m.
Hartevriend, m. ami de coeur , arrant.
Hartewensch, o. tout ce que le coeur souhalte,
souhait de coeur, ou ardent , m. Naar —,
a souhait.
Hartgrondig, b. n. cordial, e, du fond de coeur,
sincere. —, bijw. cordialement.
Hartje , o. verkl. w. van Hart; als : vleiwoord,
mijn liefje , lieffte, mon coeur, mon petit coeur,
mon cher coeur ; ma chore. ultdrukkingen eener woeder, jegens een klein kind;
fanfan , m. et f.; fig. In het — (in het
midden) van den nacht , au milieu de la unit.
Hartjesfchelpen, yr. meerv. cardites.
Hartjesdag, m. jour oil jadis la chasse aux lapins dans les dunes , aux environs de Harlem,
etoit permise, et que le people celebre encore, mime a Amsterdam, le x6 Ada.
Hartig , b. n. fterk , fort ,e,robuste.—, krachtig, welgezouten en gepeperd van fpijzen,
bless assaisonve , e, point fade, nourrissant,
e. bijw. — lagchen , rine de bon coeur. —
drinken, boire un bon coup, comme it fact.
Hartklier, yr. glande cordiaque.
Hartklopping, yr. battement de coeur, m.palpitation, f.
Hartkolk, m. zie Hartputje.
cardiaque, m.
Hartkruid, o. agripa y me,
Hartog, zie Hertog.
kuil van het hart, fossette
Hartkuil,
coeur, f scrobicule, f.
Hartontfteking, yr. carditie.
Hartpijn, yr. doulear de coeur , f. vial de
coeur, m.
Hartputje, 0. zie Hartkuil.
Hartroerend, b. n. zielroerend, treffend, toochant, e, pathitique. bijw. pathetiquewent.
Hartfterkend , b. n. levenskrachten opwekkend,
cordial, e, cordiaque ., restaurant, e. —,
verfterkend, confortatif, ly e, fortifiant, e.
Hartfterking, vr. Verfterking (in de geneesk.)
hartverfterkend geneesmidconfortation.
del, cordial, remede confortatif,
Hartstogt, m. drift, passion, f. In deze fchilderij zijn de hartstogten goed nitgedrukt, les
passions sont Bien touchees . dans ce tableau.
Hartstogtelijk, b. n. passionnd , e.
bijw.
passionnement.
Trartstong, zie Hertstong.
Hartsvanger, m. poignard.
Hartverfcheurend, b. n. qui dechire le coeur,
dichirant, e.
Hartvormig, b. n. cordiforme.
Hartworm, m. (ver) cordiaire.
Hartwortel, m. (van eenen boom) pivot.
Hartvinpr, m. ringvinger,, doigt annulaire.
Hartzakj e, o. hartevlies, pericarde, 777.
Hartzeer,, o. harteleed 5 chagrin, crive-coeur, tn.
ainHaspel, m. dividoir, travouil, ficellier, gain-
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dre. — voor goud-, zilverdraad, tracanoir, diligent; fpr. w. Op den — pasfen, Calks nagaan, nazien), pendre garde ou veiller q. ch. avow l'oreille au
guet. Dat fluit als haspels in een zak,
tl n'y a point de connexion. —, aan
eene viool, dme d'un violon, —, balk
met ijzeren punten, mu eenen weg, eene
doorvaart te fluiten, barriêro, poutre armee de pointes de fer,
draaiboom
op een voetpad, tourniquet; fig. Een —
( van een mensch), tin brouillon, une brouillonne , bonnie nul, inegal.
Haspelaar, m. devideur. Haspelaarfter,
douse ; fig. Die alles in de war doet, zie
Haspel in de fig. beteekenis.
Haspelen, b. w. (ik haspelde, heb gehaspeld), divider, travouiller,, tracaner; fig.
Verwarren, in de war brengen, brouiller ou
confondre tout. Zich door iets heen
(nit eene verwarde zaak redden ,) se tirer
de quelque embarras. Ergens over —, (kibbelen) disputer sur q. ch.
Haspeling, vr. afhaspeling, dividage 5 tn.; fig.
Verwarring, confusion, f brouillamint, m.
Haspelraam, vs. en o. sorte de chassis, pour
divider.
Haspelwerk, 0. verward of Hecht werk, knoeiwerk, ouvrage tnal-fait, mai-concerti ; fig.
bousillage,
Hasfebasfen, o. w. (ik hasfebaste, heb gehasfebast), kijven 5 tieren, razen, se .quereller,
tempiter, criailler. zich moeite geven ,
se peiner,, se fatiguer a instruire, se rompre
la tite a gronder des enfants.
Hasfebasfen , o. Hasfebasferij 5 yr. hoofdbreking, rompement de ate, casse-tote, 7n. fatigue, f
Hatelijk, b. n. haissable , odieux, , se. Dat is
een zeer — man, c'est un homme fort haissable , (detestable, abominable, atroce).
Hatelijkheid, vr. fchandelijkheid, turpitude,
horreur, detestation.
Haten, b. w. (ik haatte, heb gehaat), hair.
Hater , m. qui haft, ennemi, envious.
Have, yr. al war men bezit, biens , tn. pl. tout
ce qu'on possede. Tilbare of varende
Croerende goecleren,) mobilier,, m. biens
meubles. Levende —, betail, bestiaux, pl.
bites domestiques que Pon possetle , f: pl.
Haveloos, b. n. flordig, ongeredderd, diguee, depenaille , e. mal-propre , sale,
mal-equipe 5 e, maussade. —, arm, indigent,
e, sans biens.
Haveloosheid , yr. morfigheid 5 flordigheid ,
saleti , mal-proprete , saloperie, f. derangement, depenaillement,
Haven, yr. port ,m. Kleine —, havre, m. Eene
— aandoen , toucher 4 un port, reldcher. In
eene—komen , inloopen, eene bezeilen,
entrer,, mourner dans un port. De —uitgaan,
sortir du port. Eene—beflaan, former , boucler un port. Eene veilige —, un havre
sir. Eene zeehaven, un port de user. Opehavre d'entree. Vloedhaven, havre
ne
havre brut. Bede barre. Natuurlijke
flotene —, port boucle. De fluiting van
eene —, la .fertneture d'un port ; fig. In
behouden — zijn, itre en area itre
arrive a bon port, hors de danger. In de —
zijner begeerte geraken, arvenir a son but,
au comble tie ses voeux. Hij is in eerie vreemde — geweest, it a en un commerce illicite
avec one femme. Daar is Beene — met dien
jongen te bezeilen, it n'y a den a esperer
de ce jeune vaurien, on• e'en sauroit venir
a bout , ii n'est boy a ries?.
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Havencijns, h-aventiende,

avenage.
Havenen; o. (ik havende , ,heb gehavend),
in de haven komen, prendre terre,'-arriveru port. • —,, b. w. de haven in orde brengen ,-reinigen, arranger , nettoyer,, mettre.
dans l'ordre convenable; —, (inzonderheid
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Hazedrek, ,, o. (bij- japers,,) repaire de lievre, tn.
Hazelaar, in. WazelnoteboOm, coltdriei, cots
dre, noisetier; avelitlier. Stokje van 'den —;
baguette de coudrier, ,Witte —; aubier.
Hazelaarsbotch; -o;coudritie, coudrette, f.
Hazelaarshofit,
bolt tie coudrier, m.

Hazelhoen, Hatelkorhoen, Wildhoen; o.
van kinderen), kammen en wasfchen,
notte des bois, f. francolin, m.
Zijn de kinderen gehavend? les enfants sonsils peignes et laves? —, in wanorde bren- Hazeleger ; o. het leger van eenen Naas, Bite,
du lievre, m.
gen , flecht behandelen, kreukeleft , afrosfen,
Maltraiter, chiffonner,, rosser, &Hilo, de- Hazelip, yr. hazemond, (bij de wondh.) gefpleten lip ; 'bee de lievre,
labrer: Gij moet dat zoo met —, ii ne
pas -tant chifonner ceTh. Wat heeft Hazelmuis, vr. 'foort van bergrot, muscardin,
faut
croque-noix,
U de wind gehavend ! que le vent vous a
aveline.
derange' Hij werd deerlijk gehavend, (arge- Hazelnoot , yr. noisette. Groote
Buitenfle
fchil van eene'
fat
roise;
frotte,
d'im_portance.
chaton,m.
Tost,)
(zee-vv.) De fchepen Warerx zees 5ehaVend 7 les Hazelnotenboom, zie Hazelaar.
vaisseaux etaient avaries, delabres,maltrattes. Hazelnotenkraker, m. (vogel) casse-noisette.
Havengeld., o. havenregt,.- ankerregt , kerk- Hazelnotenolie, vr. hutle d'aveline.
regt, om vrij op' de kust, (in de haven) van Hazelwortel, m. mansoor, (in de kruidk.),
asarum , asaret , cabaret.
eene'-andere mogendheid het anker uit to
'werpen, droit d'ancrage, droit tie port , m. Hazemond ,.m. tie Hazelip.
Havening, yr. action tie nettoyer,, d ie Havenen. Hazeoog, o. (in de geneesk.) ziekte aan de
oogleden, lagophtalmie, 6phthalmie, f.
Havenkapitein, m. capitaine de port.
Havenmeester, m. maitre de port, debdeleur. Hazeoor, o. (zekere plant) buplevrum, tn,
oreille de lievre,
Havenregt, o. zie Havengeld.
Hazepad, o. fig. Het — kiezen, (op den:loop
Trlavenfcliender,,` m. celui qui viole un port.
gaan,) prendre la fuite, la clef du champ,
Havenfluiter, m. bacleur.
lacher le pied, montrer les talons.
Haventon, yr. (zeebaak) amarque, balise,
Hazepastei ; vr. pate' de lievre; m.
boude, f:
Haver , yr. avoine, .f: (wanneer zij tilog op het Hazepeper, yr. ragout de lieue, civet, nt.
fpr. W. Hij weet Hazepoot, m. patte de lievre,
veld flaat,) avoines,
onvaste flaap, sommeil Leger.
het van tot gort, t sait toes les tenants Hazeflaap,
et aboutissants de l'affaire. De paarden, die Hazefpoor,, o. piste du lievre, f.
Hazeyel,
o.
peau
de lievre, f.
de — verdienen krijgen ze niet, famais a un
levrier.
bon chien, it ne vient un bon os. Zijn paard Hazewind, Hazewindhond,
Hazevet 9 o. graisse de lievre, f.
lange haver geven, faire gagner Pavane
Hazevoet, m. (zekere plant) pied de lievre.
son cheval, le mener kon train.
He! tusfchenw. he! eh!
Haverakker, m. Haverveld, o. avoinerie, f.
Hebachtig, b. n. zie Hebzuchtig.
Haverbezie,. vr. prunelle hasive.
Hebachtigheid, zie Hebzuch.t.
Haverbier, o. biere, brassie d'avoine,f.
Hebbelijk , b. n. gewoon , eigen, habituel, le.
Haverbloefem, m. grumel.
Gefchikt, welvoegelijk, decent, e, bienseant
Haverbrij', m. bouillie de great' d'avoine, f.
e, convenable.
Haverbrood, o. pain d'avoine, m.
Hebbelijkheid,
yr. gewoonte, bedrevenheid
Haveresch, m. kwalfter, fréne sauvage.
iets , habitude, f. savoir-fatre 9 tn.
Havergort, vr, gruau d'avoine, tn.
Hebben, o. w. (ilc had, heb gehad), bezitHavergras, o. fromental , m.
ten, avoir , posseder. Hij heeft veel kindeHaverij , vr. averij , in den koophandel, fchade
ren , it a beaucoup, d'enfants. Hij heeft veel
en onkosten aan fchepen of goederen , door
goed , it a, it possede de grands biens. Ik. moet
eenig onheiL op eene zeereis, veroorzaakt,
'een paar fchoenen il me faut une paire
avarte, fortune tie mer.
de souliers ; fig. — is —, maar krijgeori is de
Haverkaf, o. balle d'avoine, m.
kunst , quand it s'agit d'avoir j. ch. , on
-Haverklap, vr. zie Haverftroo in de 2. beteek.
s'embarrasse pest de uelle maniere. Dorst
Haverkist, yr. cofre a avoine,
Haverkneu , yr. groene vlasvink, bruant,. - avoir soif. Wat hebt gij aan dien twist?
yue gagnerez-vous a cette dispute ? Iets tegen
briant m.
ibmand
avoir une dent contre q. q. —, toe'Haverkorrel, vr. grain d'avoine, m.
laten , als: Mijne ouders willen het niet
Havermeel, 0. fartne d'avoine ,
mes parents ne veulent point le permettre.
-Haverpap, yr. zie Haverbrij.
onv. onr. h. w., zonder anclere betee'Haverftroo",_ b. paille d'avoine, f.; fig. Hij
kenis, dan de 'tijdaanwijzing. ,Ik heb gehad,
wordt boos om een (een' haverklap,)
j'ai .eu. Wij hadden gehad, nous avions eu.
it tueroit en mercier pour unpeigne; a peine
a-t-on Bit un mot, que voila le feu aux .pou- Heblust, m. zie Hebzucht.
een
dres ; il se met aux champs pour la motndre Hebreer, m. Hebreu,
geleerde in het Hebreeuwsch, hebraisant.
chore; il se ftiche d'une bagatelle.
Haverzak, m. sac 4 avoine, havresac; fig. Een Hebreeuwsch, b. n. hebreu, hebraique. Het
, l'hebreu. Hebreeuwfche fpreekwijze,
paard met den — om de ooren flaan , Bonner
hebredsme, tn.; fig. flat is — voor je
beaucoup d'avoine a en cheval.
n'entends rien de ce que vous dites, vous me
autour, vautour.
Havik ,
parlez hebreu, la langue hibraiqtfe ce que
Havikskruid, o. (zekere plant,) Wilde latuw,
vous dites est de l'hebreu pour mos.
hieracium, m. eperviere 9 f.
Hebzucht, yr. fchraapzucht, begeerlijkheid,
Haviksneus, m. nez aquilin.
avidite, cupidite.
Havikfteen , m. hieraczte.
Hazebek, m. (in de kruidk.) deurblad, huge- Hebzuchtig, b. n. fchraapzuchtig, avide.
Hecht, b. n. vast aan een gevoegd, solide,
vre , m. perce-feuille, f. bec-de lievre.
fort, e, biers
ferme,serri, e. —,
Hazejagt, yr. chaste au lievre.
bijw. solidement.
f:
Hazekop, m. tete de lievre,
Hecht,
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Hecht, o, heft, handvatfel , manche, m. Een Heelmeester, tn. wondheeler, chirurgien.
mes, met een ivoren, zilveren en cou- Heelpleister, yr. emplaltre qui glib-it, m.
teau a manche d'ivoire, d'argent; poignee, Heelfter, yr. ophoucifter van geftolene goedemanivelle, f Van het — losgaan, se ,deren, receleuse.
muncher; fpr. w. Het — en lemmet in Heelvleesch , o. enkel g.ebr. in : Goed —, chair
de hand houden, (zich iets niet laten ontfraiche, fertne, guertssable, f. etat physique
wringen), avoir sore de ne point se dessaisir
favorable a une prompte guerison a'une bles-

de l'objet principal qui pent faire reussir ce
sure,
que Pon a en vise; :I fast bon tenir son che- 1-Teem, (ee) in Groningen , boerderij , ferme ,f.
vat par la bride.
Heemraad, een aanzienlijk dijkbeambte,
Hechten, b. w. (ik hechtte , heb gehecht),
inspecteur, administrateur ou dtrecteur des
vast maken, aan elkander voegen, joindre
digues, f.
solidement a, attacker 4, agrafer.
Heemraadfchap, o, inspection, direction des
Hechtenis, vr. gevangenis, prison. gevandigues, f.
genneming. , arrestation.. In — nemen, met- Heeniftede vr,
logic, m,; zie Heem.
tre en prison, emprisonner.
Heemfleclegeld, o. impt cur les fermes, ns.
Hechtheid, yr. vastheid , soliditi.
Heen, bijw. (dit bijwoord worth dikwijls geHechting , yr. hechtfel , action d'attacher,, de
voegd bij de werkwoorden, die eene bewejoindre. —, het ineen voegen der leden aan
ging aanduiden, en toont aan eene verwijden romp van een beeld, emanchement, m.
dering , een weggaan van eene plaats; als: —
eener wonde, (bij.heelm.) suture.
gaan, s'en aller. Hij gaat s'en va.
Hcchtpleister, yr. glut inant, tn.
Waar gaat gij —? oh allez-vous? de quel ate
Hechtrankjes, o. meerv., der planten, vrilles,
reizen, partir pour
allez-vous? Ergens
quelque endroit. Wat weg is hij
gegaan?
Ph
Heden, bijw. van daag, aujonrd'hui. Op den
je m'p
de quel cote est-il alle? Ik ga er
dag van —, au jour d'aujourd'hui, de nos
rends. Hij is al —, weg, ;1 est déjà parts.
Jour!. dezen morgen, ce matin. —,
Er zijn veel tuinen hier om
y a beaudezen namiddag, cet apris-midi. Het is niet
coup de Jardine aux environs d'ici. Loop
van —, dat wij elkander kennel', ce n'est
allez-vous en. Gij duet niets clan — en
pas d'aujourd'hui que nous nous connaissons.
weer gaan, vous ne /elites qu'aller et venir.
Hedendaags, bijw. thans, presentement, a preNa veel — en weer loopen, apris plusieurs
sent, ass temps oa nous sommes , aujourd'hui,
allies et venues. De tied ging met — en
modernement.
weer loopen voorbij, le temps se passa en
Hedendaagsch, b, n. d'aujourd'hui, du temps
allees et venues; fig. Dat gut nog —, (Ian
oa nous sommes, moderns, de Pheure
er nog door,) cela passe encore, vela peat
te, d'apresent, e. De hedendaagfche jengd,
passer , cela n'est pas si mal encore. Waar wil
la feunesse d'aujourd'hui. De hedendaagdat —? (waar lijkt dat naar ?) ole cela nous
fche, nieuwe gefchiedenis, l'histoire modermeneroit-il? ole en serions-nous? Laat dit
, ne, de notre temps. De hedendaagfche fmaak,
gaan, laissez passer cela. Het zal
zoo
le . gout moclerne. Naar de hedendaagfche
loopen, (nog Lang dunog ver, lang
wijze, a la moderne.
rep ,) c'est tine affaire de longue hale/ne.
Heeg, serf. t. van Hijgen.
Iij Epp over dg zaak ligt passa liHeel, b. n. (ee) geheel, gansch, entier,
gerement sur cette affaire , it la traita en
De fchotel viel, maar zij is nog —, le plat
bagatelle. De geheele zomer zal er mede
tombait, mais it est encore es tier; fig. Hij kwana
loopen, cela prendra tout Pete. Gij hebt
er heelshoofds, heelshuids, af, it en eJt reveer to ligt over — geloopen, vous n'y avez
nu sain et sauf.—, zeer groot,fortgrand, e.
pas fait assez sPattention. De edachten
bijw. zeer vroeg, de grand matin. —en
loopen allecn daar c'est la Popsnlon comal, ganfchelijk, entierement, tout-a-fait. Hij
mune; la voix tits public va la. Ook ilaa.t
is — to grond gegaan, it est entierement
het — wel achter andere bijwoorden, als:
genezen, gueri, e. De wood
Hier —, par ici, par cet endroit. Daar—,
is —, la blessure est guerie, —., (van Heler)
la, de ce
par-M. Door —,
achterhoudend, digt, secret, e, :woe/able, peu
travers de. Ergens en quelque lieu on
communicatif, , reserve, e. bijw. d'une
endroit. AANM. Wij zullen hier nog eenige
maniere reservee, froidement.
met — zamengeftelde werkwoordeu lawn

Heelal, zie Geheelal, (de wereld).
volgen; als;
Heelbaar,, b. n. geneeslijk, guirissable,curable. Heenbrengen, b. w. (ik bragt heen, heb heen
Heelder, zie Heler.
gebragt), mener en q. lieu, emmencr, conHeelen , b. w. (ik heelde , heb geheeld), geduire.
nezen, guirir, se cicatriser, refermer, con- Heendrijven , b. w. (ik dreef heen, heb heen
solider. Die wonde is wel gefloten, maar
gedreven), (voor zich driiven,) chasser demen heeft dezelve nog niet kunnen cetvant soi.
te plaie est rejointe; mais on n'a . pu encore Heengaan, o. w. (ik ging heen, ben heen
0. W. (met Zip-10 heel,
la consolider.
gegaan), weggaan, s'en aller, partir; zie
beter worden, guerir.
in het begin van , Heen; fig. fterven, als:
Heelheid, vr, onvriendelijkheid, achterhou,
wanneer hij war inflort, •zal hij er mede
dendheid, retenue, froideur, incivilite.
s'il retombe, it en mourra.
Heeling, yr. genezing, guerison.
Heenloopen, o. w. (ik liep heen, ben heen
Heelkruid, o, heelend kruid, herbe ou plante
au
geloopen), Pentair, s'en courir,
vulneratre,
gepied. Loop —, zie op Heen. Hij
Heelkuncle , HeelkunSt , yr. wonclheelkunde ,
loopen, (gevlugt,)it s'est enfui.
chirurgie, therapeutique.
Heenreizen, 0. w. (ik reisde heen, ben been
Heelkundig, b. n. wat de wondheelkunst aangereisd), weg reizen, vertrekken, partir.
gaat, tot dezelve betrekking hebbencle, chi- Heenrijden, 0. w. (ik reed heen, ben been
rurgtque, (meer algem.) chirurgical, e.
gereden), partir a chews, oil en voiture.
w. (ilt fleepte been , heb beengrvaren in de heelknnst, verse e, dans la Heenflepen ,
Fhirargie,
geileept), trainer quelque part,
1. 3 h

Hetn
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Heenflappen , 0.
(ik flapte heen , ben heengeflapt) , partir de son pied gaillard.
Heentrekken , o. w. (ik trok heen , ben heen
getrokken), partir pour quelque endroit,
marcher vers quelque lieu. Heen en wear
trekken , (flingeren ,) tirailler.
Heenvaren , o. w. (ik voer heen , ben heen
gevaren) partir en bateau, el; vaisseau
par eau mettre a la voile.
Heenvliegen, o. w. (ik vloog heen , ben heengevlogen) , s'envoler. Heen en wear vliegen , voltiger.
Heenwaaijen , o. w. (ik waaide heen, hen heengewaaid), itre empoi-te , e, chassi, e, par
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y avoit plusieurs femmes, (dames) mais pas
un chapeau. —, koning , in het kaartfpel,
roi. De — van harten , le roi de Coeur.
'Heerbaan , yr. grand chemin, chemin royal,
m. grande route, voie publique.
Heerbijl, yr. heirbijl, bathe d'armes.
Heerendienst , 'yr. corvee. Alle heerendienften
zijn in dit land afgefchaft , toutes lee corvies
soot supprimees en ce pays.
Heerengeld , o. contribution, imposee aux personnes qui ont des dotnestiques a gages, f.
Heerenhuis , ,o. maison de seigneur, maison
seigneuriale, f. (homme a livree.
Heerenknecht , m. lakei , valet de pied, laquais ,

le vent.
''s Heerenregt , 0. (in het leenflelfel) op de
Heenzwerven , o. w. (ik zworf heen, heb heenlastdieren , sommage 5'm.
gezworven) , omzwerven , vagabonder,, er- 5 s Heerenftraat , zie 's Heerenweg.
rer Fa et la.
's Heerenweg , m. ftraat , voie publique 5 che.:
Heep, vr. (ee)foort van fnoeimes , (in Gelderl.)
minpublic , royal, grand chemin public, m. rue
serpe, serviette, f: faucillon 5 m.
publique,
Heer,, o. heir, leger,, armee , f.
Heerenwoning, yr. zie Heerenhuis.
Heer,, m. grondbezitter,, meester van een land, Heergewaden, o. ineerv. presents dont les vasvan eene pleats , van een adellijk landgoed,
saux font hommage a leer seigneur, m. pl.
seigneur. Hij was — over verfcheidene
Heerleger,, o. heirleger,, armee,
ten , sl fut seigneur de plusieurs etats. De Heerlijk, b: n. prachtig, maginnue, excellent, e,
inwoners erkenden hem voor hunnen
, les
splendide. Dat zijn heerlijke beloften, ce soot
.habitants le reconnurent pour seigneur. De
des promesses mcgnifiques.
bijw. magni— van het dorp , le seigneur du village. Als
iquement, splesedidement.
f
'titel van den Turkfchen keizer. De groote Heerlijkheid , yr. pracht, magnificence, gran—, le grand seigneur, l'empereur de Turdeur, gloire.
(adellijke) bezitting van
lvie.
eertitel. in Spanje , dons ou don.
eenen heer seigneurie, terre seigneuriale.
Koning , Sire. Mijn — de Prins, mon
Vrije
baronnie.
seigneur le Prince. (bij uitfluiting) De —, IIeeroom , in. (van eenen pastoor of priester
,(het Opperwezen ,) le Seigneur. —, de eeufprekend), votre reverence, f.
wige God , l'Eternel. Dat fpreekt de —, Heerfch.aar,, y r. heirfchaar,, troep krijgs yolk ,
,,ce dit l'Eternel. Onze lieve —, (God ,) le troupe armee. De God der heirfcharen, le
bon Dieu. 'Ooze — Jezus Christus , notre Dieu des armies celestes.
Seigneur Jesus Christ. Hat nachtmaal des Heerschachtig, b. n. heerschzuchtig , imperi,Heeren, la sainte,cene du Seigneur. Het
eux , se 5 ambitieux , se, des ireux, se, de regner.
woord des Heeren , Gods woord la parole
trotsch , hoogmoedig , altier, ere.
de Dieu— Het gebed des Heeren Poraison
bijw. imperieusement.
(meerv. voor de overheid) , de Heerschachtigheicl yr. air de sup erioriti , m.
heeren, les magistrats, les juges. Hij is
envie de dominer, ambition , f: desir de sivoor de heeren geroepen geweest , sl a ete
gner, m.
cite, mande, appeM en justice. —, als een Heerfchap , o. (in fommige plaatfen voor:)
bloote titel , bij wijze van beleefdheid tot
meester , heer , maitre , monsieur, seigneurie ,
,of van eenen man van fatfoenlijken fland fpregrandeur. Waar is ow — ? cis est votre maitre.
kende , monsieur. —, adellijk heer, welede- Heerfchappij , vr; gebied, magt, regering,
le —, monseigneur. Hoe vaart gij , mijn —?
empire, regne, vs. domination, autori:comment sous portez-vous , monsieur? Kent gij
te , puissance, monarchie. hebben , doden — connaissez-vous ligr.'L.? Er waren
miner stir, presider a. De zon hecft —
flechts twee heeren in de learner, it n'y cut que
over den dag , le soleil preside au jour.
,deux messieurs dans la chambre. • De heeren —, van vele koningen,„ van een geflacht of
burgemeesteren der clad, messieurs les bourgueuit hetzelfde flamhuis , die na elkander gemestres de la ville. Mijne heeren , ?messi- regeerd hebben, dynastic.
eurs; fpr. w., Het zal wat fchoons* zijn, als Heerfchen , o. w. (ik heerschte , heb gehet voor de heeren komt , ce sera q. ch. de
heerseht) 5 heerfchappij voerep , regner, goubeau quand cela versa le four. Strenge hee- venter, avoir empire, dominer, presider.
ren regeren niet lang , nose trop grande seGod heerscht over alles , Dieu refine sur
Tithe ne mine pas a sine autorite durable.
tout; fig. in zwang zijn of gaan , als : Het
—, meester van eenen 'knecht , enz. maitre, geel. is thans de heerfchende kleur,, le jaune
patron. Wie is uw —? qui est votre maiest la couleur favorite a present. Daar —
tre, patron? Mijn is niet to huis , mon veel vooroordee en,ily a beaueoup de prejuges.
maitre nest pas au logis, 4 l'hotel; fpr. w. Heerfcher, m. beheerfcher,, dominateur, moZoo —, zoo knecht , tel maitre, tel valet.
opperheer,, souverain.
narque.
AANM. In °pet/bare gefchriften , in een' regts- Heeriching , yr. beheerfching , domination. —,
ltiji , enz. zegt men : le s lour ; iii bijzondere
elated, bewind , gouvernement ,-m.
brieven worth dit woord gebezigd , wanneer Heerschlust , m. zie Heerschzucht.
een meerdere eenen mincleren benoemt , als : Heerfchouw, yr. heerfchouwing , monftering,
Gij zult aan den — D. zeggen, dat hij zich
revue ou montre des troupes on d'une armee.
daarnaar gedrage, vous airez au sieur D. , Heerschzucht, yr. desir de regner, empire,
0'11 agisse en consiquence. Siettr kan overif.
ns. envie de dominer, humeur
gens, op eenen eigen naam volgentle , ook
eerzucht, ambition.
dean • hoer eener plants beteekenen , -tel Heerschzuchtig, b. .n. impel-le:ix, se, desireux
sieur d'un tel lieu. ,
als tegenft. van dade regner, ambitieux , se. Een — man , un
we of vrouw, chapeau, -hoinMe. Er waren
homme imperieux. De hoedanigheid van
erfcheiciedie dames, raaar niet ten heer,
eenen heerschzuchtigen,* imperiositi , hauteur.
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—7 peat-on nommer, appeler valour tine action si temeraire? Dat heet ik flapen,
bijw. imperieusement, ambitieusement.
voila qui s'appele dormir; fig., Lets goed
Hterschzuchtiglijk, zie Heerschzuchtig, bijw.
(goedkeuren ,) approuver q. ch. Iemand
Heerfpits, yr. tete d'une armee, avant-garde.
lets — liegen, donner un dementia q. q.
Heertogt, m. expedition militaire ou marche
Iemand
welkom
souhaiter la bless venue
dune
armee, f.
'
a q. q. Ik heet u welkom, soyez le biers
sleep of gevolg van een lever,
Heertros,
beduid.en, signifier. Wat zal
venu.
bagages , m. pl. suite d'une armee, f.
train,
dat —? que signifie cela? Wat heet dat in
Heervaart , zie Heertogt.
het Latijn? que signifie cela, qu'est-ce que
Heervorst , m. algemeen ltrijgshoofd, general
cela vent dire en Latin? —, gebieden , beou chef d'une armee.
yelen, ordonner , commander. Ik heet u te
Heerweg, yr. zie Heerbaan.
zwijgen
, je votes ordonne de vons taire.
et:roue,
e,
(ee)
fchor,
IIeesch b. n. en bijw.
rauque. Eene heefche Item, une voix ran- Heeter, m. chauffeur , celui qui chaufe, echaufre.
que. — zijn, titre enrolee, e. — worden Heetgebakerd zie . Heethoofdig.
fchreenwen, s'egosiller,, Heetheid. yr. hitte , warmte, chaleur.
s'enrouer. Zich
s'enrouer a force de crier. -Ben — mensch, Heethoofd, m. en yr. tete chaude, f. personnel
ardente, colare, qui a la tote pros du bonun h o mme enroted.
net, emporte.
Heesch (hijsChte) veil. t. vair Hijfchen,
Heethoofdig, b. n. heet gebakerd, haastig,
Heesachtig, b. n. on pen enrolee, e, rauque.
driftig , prompt , e, colere , emporte , e; viaHeeschheid , yr. fchorheid , enrouement , m. ranlent , e.
cite , asaphie.• De — verdrijven, desenrouer.
Heester, yr. kort opfchietend houtgewa's, ar- Heetfter, yr. chauffeuse, cello qui chauffe.
grondfap, droefem, moer, lie;;
Hef, yr.
isseri n m..
butte, arb r,
zie cieze woorden. De wijn loopt op de —,
Fleet, b. n. (te) zeer warm, chaud, e,
le
via
tire
an
bas; fig. De — des yolks,
un
fer
cleated.
Een — ijzer,
ardent
,
e.
(het gemeen, graauw ,) la lie du people, la
zijn, avoir grand chaud; fig. Een —verplus vile on la plus basso populace.
langen, nit desir ardent. Heete tranen
itorten, pleurer a chandes lartnes ; fpr. w. Hefboom , m. werktuig om eenen last op te ligicoperche,
ten, levier. Grooter dan een
Men moot het ijzer fmeclen , wanneer het —
f. levier ecoperche.( Tweearmige — om het
est
is, it faut battre le fer, tandis
kouter
vats
eenen
ploeg
op
te
listen,
traifates poursuivre note affalre penchaud;
noire, f.
handfpaak, Cfcheepsw.) andant qu'elle est en train. — en koud nit
breekijzer,, (bij de artill.) pied
spect.
eenen mond blazes, 'etre faux, double ,faire
de chevre.
pour et centre salon le temps; faire la pluie
et le beau temps; souffler le chafed et le froid. Hefdeeg, o. zuurdeeg, levain, m.
Op heete kolen than titre sur les opines, Heffe , zie Hef.
dans les transes, brider 'eimpatience ; fig. Heffen , b. w. (ik hief, heb geheven), opbeuren , opheffen, lever, hausser, elever. De
Het ging er — van den rooster, le combat
oogen ten hemel —, lever les yeux au ciel;
fist sanglant; l'action itoit been chande. In
fig. Met gezag eifchen, lever, percevoir,,
het heetfte van den dag, au plies grand dialed
, recueillir, , als : Schattingen —,
exiger,
du j our; fig. — van den ftrijd , au plus chaud
lever des taxes, des impets , des contributedu combat ; au fort de la melee. - Het is een
ens. Geld —, faire des levies de deniers.
- hangijoer, c'est one affairs bier epineuse; c'ese un fer chated a empoigner. Op Heifer, m. celna qui live, eleve, hausse.
leveur.
gaarder,
sur
le
fait.
en
flagrant
heeter daad,
flerke warmte veroorzakende, als : Eene Heffing; yr. opbeuring, action de lever on d'e-lever.
—,
met gezag, als: De — der belasheete koorts, une fievre chaude, ardeute.
tingen , la levee des impets.
, belasting ,
fcherp , bijtend , flerk prikkelende, dcre,
fchatting, taxe, contribution, f.
mordant , e, piquant, e. ,De peper is —
op de tong , le poivre broils sur la Mng.tee, Hefoffer,, o. bij de Joden eertijds elk offer, hetwelk opgeheven , aangeboden werd ; bijzonder
est piquant. —, verzot , gezet op iets, apre
de eerftelingen der yruchten, welke op zulk
a. Gretig, happig. Hij is — op let fpel,
eene wijze geofferd werden , offerande , o-blait est elpre au jeu; it est passionne pour le
zie Offer.
Sion,
, ritfig, ontuchtig, geil, lasctf, eve,
feu.
chant!, e, en chaleur. — zijn, etre chaud, e, Heffter, yr. cells qui eleve, leveuse.
en chaleur, ea - amour, (van dieren); brig- Heft, zie Hecht.
ler, prendre feu, (van menfchen). Dus past Heftig, zie- Hevig.
het geen' mensch to zeggen: je suis chaud Heg, Hegge, yr. hale. Door heggen en
ftruiken loopen , courir ou brosser a trailers
on chande, hetwelk van vrouwen manziek, en
les broussailles.
van mannen , beet op vrouwen, zoude heteeDe
Hei
! tusfchenw. he! eh!
une
fills
lascive.
meisje
,
kenen. Een
dies, le bone est un animal Hei , yr. heiblok , een houten werktuig om palen
bok is een
mede te heijen, gros billet de bois, arms de fer,
bijw. chaudement.
ti Nide du quell on en fence des pienx, monHeeten, b. w. (ik heette , heb geheet) , beet,
(bij de art.) sonnette.
ton, an. hie, f.
warm maken, chamfer. Den oven —, chaufflraatitamper,, om de ftraatfleenen vast
fer le four. — worden , fig. driftig worden,
hie,
demoiselle,
batte.
te
hampers,
s'echatt.,firer.
Heeten, b. en 0. W. (ik heette, heb gehee- Hei, zie Heide.
balai de, bruyere.
ten), noemen, genoemd worden, nommer , Heibezem,
appeler, s'appeler, se nommer. Hoe heet hij? Heiblok, o. zie Hei.
comment s'appelle-t-il? Hij heet Jan, it se Heide, yr. bruyere, lands, brands.
nomme Jean. Hij werd bij den doop , Peter Heidebloem, yr. Wilde tijm, fleur de bruyere,
f ferpolet , tn.
geheeten, au baptéme, it fiat nomme Pierre.
Ik heet eenen waren vriend dien, Pap- Heiden, b.' n. de bruyere, ou fait, e, de bruyere.
je nomme, ten vrai ami celtei gut. Kan Heiden, m. (meerv. Heidenen ,) afgodendiegentil, idoldtre. AANM. Het
naar,
men eene zoo roekelooze daad dapperheid
HEE

eermichtig, ambitieux, se. —,

Bb2

ecr-

HEI
HEI
ligen, het allerheiligfte, (in de Isr, gefch.)
eerfte woord pa7en, words bijzonder gebele saint des saints ; le sanctuaire. onverzigd van de met Joodfche volkeren , tijdens
brekelijk , onfchendbaar, geheiligd, gewijd„
de bevestiging van den Joodfchen flaat ; het
sacre, e, inviolable. Die belofte moet -tweede van de oude volkeren, als: Egyptezijn, cette promesse doit etre sacree.
naren , Grieken en Romeinen, die na de be-.
bijw.
saintement.
kendmaking van het evangelie de afgodendienst bleven aankleven ; en het derde worth Heiligavond, m. vieravond, soirée tie fete ou
de repos, de loisir,, chdmage. houden,
gezegd van de hedendaagfche volkeren, die
(niets doen,) cheesier, se delasker.
geene der Brie hoofdgodsdienften belijden.
De roeping der Heidenen , la vocation des Heiligbeen , o. ftuitbeen, (in de ond.k.)(lat.
uitdr.) os sacrum, le croupion , m.
gentils. Onder Theodofius den groote beilond de fenaat nog nit Heidenen, sous The- Heiligbitter, o. certain electuaire fort amer,
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odose le grand, le senat etoit encore paien.

saint amer , no.

doree , e, f.

tabernacle, m.

• Den Heidenen prediken, pricker les idold- Heiligdom, o, sanctuaire, lieu ties-saint, m. —,
perk, temple , m. eglise, f. — geheiligde
tres. (meerv. Heidens ,) landlooper,,
zaak , chose sacree, consacree, Unite, reliwaarzegger, bohemien, egyptien, vagabond.
que, Zij bewaart dit als een —, elle
Heidendom, o. paganisme, m. gentillisme m.
garde cela, comme une relique.
(weinig gebr.) afgodendienst, f.
Heiligdomhutsje
o. fakristie , plaats waar de
Heidensch, b. n. paten, ne , idolatre, gentil,
gewijde kerkelijke dingen bewaard worden,
le. Zie de AANM. op Heiden.
fakramentshuisje , reliquaire, m. sacristie, f
Heidenswondkruid, o. (in de kruidk.) verge
Heilige , m. en vr, saint, sainte. Vereering
Heideftruik, m. bruyere ,
dune.
der heiligen, culte des saints,
landloopHeidin , FIeidinne, yr. paienne.
Heiligen, b. w. (ik heiligde , heb geheiligd),
-fter,, egyptienne, vagabonde, bohernienne.
heilig maken , sanctifier. Uw naam worde
Heiduk, m. (in Hongarije) heiduque
geheiligd, ton, votre , nom soft sanctifier.
Heijen , b. w. (ik heide, heb geheid), met
onder het getal, in den rang der heilieen heiblok of eene hei paten in den grond
gen plaatfen, canoniser, beatiffer; daarvan
piloter,
bier,
enfoncer
des
pieux.
—
•drijven,
nitfchrappen , decanoniser. —, tot een heilig
•o. w. (fcheepsw.) to diep geladen zijn , tirer
gebruik afzonderen , consacrer, Moir, satrop d'eau, a cause de la charge. Op en
crer. Ilene geheiligde (gewijde) hostie , ens
dampen, tanguer.
nebr
hostie ,consacree.
Heifer, m. celui qui pilote , qui enfonce des
FIeiligheid, yr. saintetl. Zijne —, (titel van
pseux.
Men .pans,) sa saintete.
Hering, vr. action de piloter.
d'un
Heil, o. zaligheid, behoudenis, m. re- Heiligie , o. image, figure, estampe,
saint.
demption, delivrance, f. Hij zoekt zijn — in
de vlugt, it cherche son salut dans la fuite. Heiliging, vr., sancgfication, consecration,
zie Heiligen.
—, nut, voorfpoed, Bien, profit, m, prospirite. Ik wensch u veel heil en zegen in Heiligkas, yr. reliquiekas, reliquaire, ns. Zie
He iligdomshuisje.
het nieuwe jaar, fe vous souhaite toute sorte
Heiliglijk, bijw. saintement, religi.eusement,
de prosperites dans cette nouvelle annee.
Hi) heat,— geleefd, it a vie:: saintement.
Heiland, m. Zaligmaker,, sauveur, redemptour. jezus Christus is onze Heer en —, Heiligmaker, m. sanctificateur. foort van
koek, zie Hijligmaker.
Jesus-Christ est notre seigneur et redempteur.
Heiligmakend , b. n. zaligmakend, sanctifiant ,e.
Heilbede , yr. zie Heilwensch.
Heilbegeerig, b. n. qui desire son saint, sa Heiligmaking, zie Heiliging.
Heiligfchender, m. kerkroover, sacrilege ,proconservation.
fanateur, m.
foort van tarbot , sorte de turbot,
Heilbot,
Heiligfchending, yr. ontheiliging, kerkfchen,
fietan ou fleton, no. barbue, f
n is sacrilege, m. profanation..
Heilbron, yr. fontaine de saint, de benediction,
Heiligverklaring, vr, door den `pans, heiligsource medicinale.
fpreking , canonisation, beatification.
Heigrond, m. de grond, waarin paten tot waterwerken en andere gebouwen ingeflagen of Heilloos , b. n, zonder heil, ongelukkig, malheureux
, se. — 5 zeer fnood, goddeloos,
landes,
f
pl.
geheid worden,
see' drat , e, tnichant e, impie, pervert , e, deHeilig, b. n, zedelijke en geestelijke volprave, e.
bijw. perversement, michamkomenheden in den hoogflen graad bezittenment, d'une maniere impie.
de , saint, e. De heilige driaenheid, la
sainte trinite. De heilige geest , le saint Heilloosheid, yr. fnoodheid, booSheid , enz.
impieti,perversite, michanceri, sceleratesse.
esprit. —, deze volkomenheden in eenen
zeer hoogen graad bezittende , als : Een — Hetlrijk , b. n. salutaire.
man, un saint homme. De heilige vader, Heilweg, m. chemin du saint.*
le saint-pere ; (titel van den paus.) De heilige Heilwensch, yr. gelukwenfching, souhait pour
le bien de q. q. salut, voeu, m. benediction.
noel, (bij de Roomf.) le saint siege. De heilige vaders (de kerkvaders ,) les saints peres. Heilzaam, b. n. hell aanbrengende , salutaire,
(c'est a dire, propre a la sante et au salut,)
De groode zondaar kan — worden , le plus
salubre , (c'est dire
: qui contribue a la sana
grand péclieur .pent devenir saint. Voor — verte.) Dit is zeer — voor de gezondheid, cela
canonas.er.
—,
saint,
e,
sacre
,
e.
klaren,
est salutaire a, est tres-bon pour la sante.
•Aan God gewijd, of tot de godsdienst be(gezond) voedfel, une nourriture
Een
hoorencle , als: Alle kerken zijn heilige
salubre.
bij w. salutairement.
toutes
les
eglises
sent
des
liens
plaatfen ,
sacres , saints. De heilige fchrift, salute Heilzaamheid, yr. gezondheid, salubrite , qualite
de
ce
qui
est salubre. De — of gezondecrittire. Het heilige fakrament rtes altaars,
heid der lucht , la salubriti de fair.
le saint sacrement de rautel, Heilige dam,
jour de fete. Het heilige land, (het land, Heimelijk, b. n. geheim , verborgen, clap:destin, e, secret, C. Eene heimelijke zaak,
waarin de Heiland geboren is, en ,geleefd
bijw. clandestinefine affaire secrete.
beeft,) la terre sainte. Het heilige der heiment,
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HekgeId Hekkegeld drat de barriere,m.
Hekjes , o. meerv. (fcheepsw.) kleine flukjes
Heimelijkheid, yr. geheimheid , (bij het per.
hoot, die de topitanders boven en beneden
h. ) ciandestsnitd.
geheimenis , geheim ,
vasthouden , equinettes de pirouettes, f. pl.
secret, m. (ion, m. Hekkenfpringer,, m. fl". zie Wildzang.
Heimpje , 0. foort van krekel , sorte de gril- Heks , yr. tooveres , tooverkol , sorciere, fee,
Heimraad, m. zie Heemraad.
enclzanteresse; fig. Oud leelijk wijf, vieille
Heimwee, o. hevig verlangen naar zijne gesorciere. (balustre, a;.
boorteplaats , maladie du pays , fhemve , m. fIekfchei , yr. latte d'une barn-ere ,f barreau ,
nostalgie f."
Hekfen , o. w. (ik hektie , heb gehekst) , tooHeinde , bijw. kort bij, pies, tout press
veren , exercer la magic, faire le sorcier,
Heinen , b. w. (ik heinde , heb geheind), zie
la sorciere, user de sortileges.
Omheinen.
Hekfendans, m. dame des sorciers, des sortieMining, vr. heg , fchutting , ornvang eener
res , f.
beflotene plaats , haie, enclos, m. enceinte, Hekfenwerk , o. Hekferij , vr. tooverij , sorcloison, cldture, boucheture. paalwerk ,
cellerie, magie, f. enchantement, sortilhpalissade. — van flaken, perchis , in.
ge ,
Heinfloot , vr. fosse qui entoure (um champ, Hekfluiter,, m. serre-file, derider d'une marune terre), m.
che , d'un cortege.
Heipaal,
heimast ,
Hekfluk , o. ( fcheepsw.) boven aan den ach*
pieu.
Heir, zie Heer,, o.
alonge
teriteven van een fchip, treport,
Ileifa I tusfchenw. courage! bon courage!
d'arcasse de cornière, f. Cf: pl.
Heiwerk, o. pilotage, m.
Hekflutter, o. meerv. (fcheepsw.) cornihres,
Eck, o. affchutfel , flagboom , barriere, f. Hekwerk , o. (fcheepsw. ) areasse, f.
—, balie voor een huis , balustrade ,f. —, Hel , yr. plaats der verdoemden ,
de fa.
doophek in de kerk , parquet ,
belk.) fchiminenrijk , enfer et au pl. engetralied affchutfel , grille ,
rs, tn. —, (blj dichters) averne, tar—, van een
fi
(chip , fpiegel Parrihre du vaisseau, areastare , m. pakhuis, waar aangehaalde ,
se, poupe, fpiegel van een final-chip,
geflokene goederen in worden opgelegd ,
tableau, m. In den gean. fpr. tr. fpr. w.
bewaard , greFe, magasin oh l'on garde les
of fig. Het — is van den dam, (er is gees
biens saisis, depot pour des marchandises
op- of toezigt • meer ,) l'oeil du maitre n'y
saisies , in.
bij kleermakers, plaats waar zij
est plus , chacun fait ce qu'il vent ; quand
de geflolene lappen brengen , oeil, bij
les chats n'y sons pas, les souris dansent.
letterzetters , case oh le compositeur fette les
De hekken zijn verhangen , (de omftandigcaracteres de rebut, case aux rebuts. —, plaats,
heden ziju veranderd,) les ajJ'aires ont chanwaar een aangehaiald fchip aan de ketting ligt ,
HEI

merit, en secret, en cachette a la sottrdine,
a la derobie; fam. en tapinois.

ge de face; la medaille est tournee. Flat —
iluiten , etre le dernier'ou le serre-file d'un
cortege. Het — met biezen fluiten , faire
mauvaise garde.
Hekbalk , m. van een fchip , lisse de hourdie,
grande barre d'arcasse, f.
(derriere, m.
Hekboot ,
(fcheepsw.) batiment plat par

Hekel, zeker fcherptandig werktuig om
vias, hennep mede to hekelen , seran, aai
noir, regayoir ; fig. Iemand over den — halen , (hem fcherpe verwijtingen doen ,)parler de grosses dents a q. q. , lui bien laver
la tete; le reprimander rudement; (in zijne
afwezendheid kwaad van hem fpreken), cabonnier q. q. , le mettre a la pile, au verPis , le mal equiper,, dechirer, decrier, censurer, critiquer fortement q. q. Met het

hoofd tegen den — loopen , (in zijne verwachting bedrogeri worden ,) etre frustre ,
e, dans son attente.

Hekelaar,, m. die vias, hennep, hekelt , seran, ceur, chanvrier; fig. berisper,, critique,censeur severe, icrivain satirique.

bassin, estacade oh l'on met a la chaine
vaisseau arra' —, (op fchepen) plaats waar
de blokken en het touwwerk liggen , fosse
a lions ; fig. Een monfter,, dat de hel heeft
uitgebraakt, un monstre que l'enfrr a vomi.
De — bouwen , faire mauvais menage, vivre
cocaine chief; et chat, c. a. d. en mauvaise intelligence (en parlant de deux manes). Een' roof
voor de — weghalen , *courir jusqu'aux enfers, fusqu'au bout du monde, pour dire:
etre fort determine, e, on entreprenant , e.
Voor de deur van de — weghalen, emporter malgre- tons les obstacles, avec beaucoup
deoint. Van het vagevuur in de —, de
male en pis, de fievre en chaud mal, Dit
huis is eene — voor mij c'est un enfer
pour moi que cette maison.
Hel, b. n. clair, e. Eene helle (fchelle)_flem,
lone voix claire, sonore. Op huller. mtddag
en plein midi. Eene belle vlam , une flamme
eclatante, claire, un feu clair,, ardent.
Helaas tusfchenw. helas
Held , m. heros, homme vaillant.

Hekeldicht , 0. satire, f poime satiriyue, m. Helddadig, zie Heldhaftig.
Een vinnig , fcherp —, une satire piquante, Heldenbloed , o. sang des /zeros, sang herdsanglante,

que , sang martial, tn.

Hekeldichter,, m. pate satirique.
Heldendaad yr. action hirolque, prouesse, f.
Ilekelen , b. w. vias, (ik hekelde , heb geheexploit, fait herdique, on. acre de bravoure,
keld), peigner, serancer,regayer, at6ner. Getn. De heldendaden van Alexander, les exhekelde hennep , chanvres sirances ifig. of fam.
ploits d'illexandre.
berispen , fcherp doorhalen , (Tit:fuer,, sa- Heldendeugd , yr. vertu herdiqu ^.
tirises, reprendre rudement, habiller,tan- Heldendicht , o. (in de letterk.) poeme orpique,
cer; fig. frontier, zie op Hekel.
ou heroique, als cen bijzonder ituk
Ilekeling, yr. (van vias, enz.) action de seder dichtkunst , waarin het een of ander geranter; fig. critique, reprimande, censure;
fchfedkundig onderwerp uitgebreid en bezonfig. philippique.
gen wordt , epopee, f.
Hekelfchrift , o. satire, f. dcrit satirique,
pate epique on /drape.
Heldendichter,,
pasquinade, f. —, fmaadfchrift , libelle , f. Heldenmoed , m. courage het-ague, lzeroisme,
Hekelfter, yr. celle qui serance; fig. qui crim. bravoure, hirdicite, f
tique.
Charengere. Heldenfluk , o. zie Heldendaad.
flekelteef, vr. (gemeen) vischwijf, paissarde, Heldentijd, m. temps kdroiques
pl.
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Helder, b. n. en bijw. licht, klaar,, clair, e,
serails, e. Met eene heldere item fpreken ,
parlor clair. Een begrip van lets heb.
ben, avoir une idee lumineuse, claire, de q.
ch. De hemel was — 5 le ciel holt serein.
doorfchijnend, transparent ,e , diaphane.
fchitterend, glinfterend , eclatart, e. De
heldere glans der zon, l'eclat brillant du soleil. Eene heldere flreep, sine trace lumiveuse. —rood, nacarat. zindelijk 5 wit,
zuiver, propre, blanc , che, net, te, pus ., e.
, blinkend, klinkend , argentin, e. Heldere bui of vlaag van eenen krankzinnige ,
intervalle lucide, m. — opzingen , chanter
d'une voix claire, a ?kin gasser ; fig. Ieafrosfen , etriller q. q. de la bonne
mand
maniere. Het is er niet y a de Pot-dure dans la flute ; it y a quelque fer qui
cloche.
(ik helderde, ben gehelderd),
Helderen, o.
zie Ophelderen.
Helderheid, yr. van licht, clarte. — van wa— der item, gracilite. —, netter,
heid , fchooliheid, proprete, nettete,purete.
neldering, zie Opheldering.
Heldertjes, bijw. nettement, proprement.
Heldhaftig, b, n. dapper, moedig, herdique ,
courageux, se, valeureux , se, brave, intrepide, martial, e, guerrier, ere. —4, bijw.
zie neldhaftiglijk.
Heldhaftigheid, yr. zie Heldenmoed.
Heldhaftiglijk , b. n. hdroiquement, courageusement.
Heldin , yr. heroine, amazone.
Helen, b. w. (ik heelde, heb geheeld) verbergen , realer cacher,, (geflolene goederen
of dieven).
Heler, m. receleur; fpr. w. De — is zoo goed
, autant vaut celui qui tieyt,
als de fieler
que celui qui ecorche; le recileur ne vaut
pas mieux que le voleur.
Helft, vr. Moitie. Eene groote of kleine —,
quelque chose de plus on de moms que la mottit. — van eene vouw of dubbele deur, bat, a la moitie.
tant , m. Op de
Helhond, m. chien infernal; cerbere ; fig. homuse mechant.
Heling, yr. recelement, m.
Hellebaard, m. oud krijgsgeweer,, hallebarde,
onde ftrijdbijI, pertuisane, f.
f.
Hellebarciier, m. hallebardier, pikenier bij tie
Romeinen, hastaire.
Hellen, o. (ik helde, heb geheld), overhangen , .pencher,, incliner. De munr- helt
een weinig over naar die zijde , la muraille
penche unpen de ce cote-la, le mur est en
surplomb. Een hellende tak , un rameau
incline. Een hellend vlak un plan incline.
Dit lakes helt naar ( yak, in) het groene ,
ce drap tire sur le vert. Een fchip doen
(zeew.) abattre un vaissean, un navire.
Over zijde —, carguer. Het zie Helling.
Hellend , b. n. inclinant, e, diclive, penchtint, e.
koperen, Duitfche munt, denier.
Heller,
eertijds eene kleine koperen Franfche
munt , halve penning, maille, m. obole, f.;
fig. Geen' heller noch penning hebben , n'avoir denier ni maille.
Helleveeg, vr. bits wijf, diablesse , fettle, harengere , furibonde, megere.
Hellewaarts, bijw. a l'enfer, aux viers, en
en fer.
Hellewacht, vr. de driehoofdige helhond,
cerbere, m.
liellewicht on. en vr. verdoemde , fnood mensch,
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impie,dainue , e, reprouve, e tison d'erfer.
Hellig, b. n. boos, mechant, e, facile, e.
Helling vr. overhanging, penchant , m.pente,
declivste. , De — van eenen berg , la petite
d'une montagne.
(in de bouwk.) surplomb,
-doors, de met voordacht
aan eenen' moor of wal gegevene helling,
talus , —, fchuinte , afhellende rand van
eenen vijver,, glacis d'un etang, tn. —,
borstwering, (in eene vesting ,) glacis , talus, in.; ook — van eene (kroon) lijst om
het afloopen van het regenwater te bevorderen, glacis de corniche, m. op eene
fcheepstimmerwerf, chantier, us. tale. — van
eene ader in eene fleenkolengroeve pondag,
no. —, fallen naar het middelpunt der aarde,
(in de natzurk.) propension,. f.; fig. Nei.
ging, penchant, m. inclination, propension;
zie Neiging. — 5 wijfjes hennip, chanvre
femelle.
Hellingsmeter, m. (in de bouwk.),clitometre.
Helm, m, ijzeren flormhoed, bourguignote, f.
ook (in de wapenk.) boven een wapen , casque,
armet , heaume, timbre. —, zeker geboortevlies over het hoofd, coif e, f Met eenen —
geboren zijn, etre ne, e, avec une coi e,
etre ne, e, coiffe,e; fig. etre heureux ,se.
distilleerhelm, dela -el van cone distil.leerkolf,,,enz. chapiteau ,„ns. chape d'un alembic , dome; f: duinholin , zekere gra.sfoort
tot beplanting tier duinen , genet sauvage.
Helindek , o. (in de wapenk.) achements, m. pl.
Helmet, o. "(helm bij dichters,) casque, m.
Helmgat , o. trots de la.visiere du casque, par
le quel on respire.
Helmkam, m. crete de casque, f. (in de -wapenk.) crimier.
Helmkrans, zie Helmkam.
Helminaker,
heautnier.
Helmplant , zie Helm in de laatile beteekenis.
Helnifpits vr. poitite on clone du casque.
Helmitijltje o. van bloemen (in de kruidk.)
itamine f.
Helinflok , m. (fcheepsw.) ftok, waarmede het
roer gedraaid wordt, Simon, m. barre du
gouvernail,
Helinteeken, o. boven een wapen,
(in de wapenk.) cimier, m.
Helmtop , m. sommet d'un casque.
Helpen , b. w. (ik hielp , heb geholpen), iemands toefland volkomener maken , hem nit
nood of behoeke , nit verlegenheid redden,
alder, assister, secourir. AANM. Deze drie
woorden worden met onderfcheid gebruikt :
alder. — in eenig werk , /bij moeite en arbeid ; als : Help mi.) (om dien last te torfchen ,)
aidez-moi. Help hem werken, aidez-lui 4
travailler. Help hem op het paard ftijgen ,
aidez-liii a monter a cheval. — in eenige
behoefte , (bij gebrek ,) assister; als: Help
mij met geld, (om mijne fchulden te betalen ,) asszstez-mot d'argent, e Iemancl in den
assister q. q. dans ses necessites.
nood
God helpe Dieu vans assiste ou vous soit
en aide; en — in eenig gevaar, wordt secourir gebezigd; als: Hij zal verdrinken,
zoo gij hem niet helpt, it se noyera, si vans
ne le secourez pas , Ss vous ne venez pas
(hem
son secours. Iemand nit den nood
daaruit verlosfen ,) tirer q. q, de pane, de
la misere. Hij weet zich wel te — salt
bien se tirer d'affaire; fpr. w. Help u zelven, zoo heipt u God, aide-toi , et Dieu t'aldera ; a trame ourdie , Dieu env de le fil.
voordeel of nut aanbrengen, servir,
etre utile , bon , alder. Help u, zelven

(aan tafel),

Dat
heefc

servez-vous vow name.
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/weft hem tot niets geholpen, (gedie-nd ,)
cela ne lui a servi a den. Waartoe kan dat
—? a quoi cela peut-il servir, étre utile?
De zaak is niet meer te —, on n'y sauroit
je ne sauplus remedier. Ik kan het niet
bijilaan , seconder. Hij
rais qu'y faire.
is in die zaak geholpen, it a ate seconds' dans
bijbrengen , contribuer h.
cette affaire.
veriigten. Die leerwijze heipt de memorie,
het geheugen , cette methode aide, soulage la
mernoire.--,zijnen invloed tot voordeel van
anderen , ook tot nadeel, aanwenden ; als :
Iemand aan een ambt — 5 procurer tine chargeq. q. Iemand den grond —,
ruiner, ablmer q. q. Iemand in de maling
—, faire tourner la cervelle a q. q.; emberrasser q. q.; fpr. w. Help eenen ichurk van
graissez les
de ,galg, hij zal er a aan
bottes d'un vilain, et it dire peon les lui
vous polndra; poigbrifle; oignez
vous oindra. Niet kunnen
nez
(eene wijs van zich te verontfchuldigen , er
Beene fchuld of oorzaak van- zijn ,) ne savoir qu'y faire; n'en etre pas la cause; n'en
pouvoir mats. Ik kan dat niet je n'en
puss mans, je ne saurais qu'y faire. Zoude
-hij het kunnen —? en pourroit-il mais ? qn'y
ferait-il? Zoo waarlijk helpe mij God ! (=flier van eedzwering„) ainsi que Dieu me soit
en aide! Verder zegt men: lemand van kant
—, se de faire de q, q. , Jo afire perir, le
tuer. Een meisje aan den man —, trouver
tin mars on en parti a une Deze geneesheer heeft velen naar de andere wereld
geholpen ., ce medecin en a beaucoup depeche.
De zaak is niet meer te
n'y a plus de
remade, it n'y a Tien a faire; fam. Hij west
zijne waar wel aan den man te (brengeA ,) it salt bien faire valoir sa drogue , de
biter sa merchandise. Help ! help ! (uitroeping) an secours! a Paide!
Helper, m. assistant, aide, second', secours ,
auxiliaire; fig. Hij dient mij tot —, it me
sert de second.
Helpfter, vr. cells qui aide, assistants, aide.
Helpzeel, o. hennepzeel, bretelles (de portefaix , etc. f. pl.
Helsch, b. n. tot de hel behoorende, daaraan
gelijk of daarvan afkomflig zijn , infernal,
e, diabolique, d'enfer. Een — ontwerp of
vuornemen , un pro et infernal ,un diabolique
dessein ; fig. mechant , e, impie.
Hem, perf. vooin. m. (enkelv. 3. naamv.)
a lui, (4. naamv.) le, lui. Geef — eenen
gulden , donnez-lui un florin. Ik zie — niet,
je ne le vois pas. Ik zie noch — noch Haar,
je ne vois ni lui ni elle. —, tusfchenw. (met
roepen) hen;!
Hemd, o. chemise, f Overhemd, chemise garnie. Onderifemd, chemise de dessous. Bovenhemd, chemise de dessus. Half — chemiune chemise blanche.
sette. Een fchoon
Een linnen une chemise de toile. Een
katoenen —, line chemise de coton; fpr.
Het — is nader dan de rok, la peau m'est
plus proche que la chemise; charite bien ordonnee commence par soi-meme; fpr. w. Hij
heeft geen aan zijn lijf, it n'a pas la cheniise L au dos, it est panvre comme job. Iemand tot op het — uttfchudden, inettre q.
jusqu'a la cheq. en chemise; depouiller q.
mise.
Hemdeboord, o. ourlet de chemise, poignet, born
de la manche, d'une chemise, in.
Hemdeloos, b. n. sans chemise.
nedidendoek , Hemderginntn , ©. toile h faire
des chemises, f.
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Hemdennaailler, yr. linnennaaifter, lingere ,
couturiere en hinge.
Hemdsboord , zie Hemdeboord.
Hemdje , o. half hemd, overhemd ,.chemisette.
Ilemdrok, m. camisole, f zie Borstrok. Wine
boeren
blanchet , m.
Hemdsknoop, m. bouton de poignet, bouton
chemise.
Heindskraag, m. collet, tour de con..
Hemdflip , yr. pan ore le d'une chemise, no.
Hemd.smouw, yr. manche de chemise.
Hemel, m. het fchijnbare blaauwe gewelf, dat
boven de oppervlakte der aarde verheven is
en dezelve bedekt , ciel (meerv. cieux). Eeh
klare un ciel serein, chair, voor de
lucht, air. Onder den blaauwen of blooten
—, (in de opens lucht,) a la belle etoile, a
Pair, en plain air , 4 dieouvert; het uitfpanfel, le firmament. Den loop des hemels befchouwen , contempler le cours des cieux,
des astres; fig. Tot den —, toe prijzen ,
verheffen , /lever jusqU'aux nues, jusqu'au
( troisiame) ciel. — en aarde bewegen, (alles infpannen,) remuer ciel et terre, faire
tons ses efforts; employer touts sorts de
moyens pour pi?rvenir a q. ch.; fpr. w. Als
de — valt, zijn wij alien flood, si ciel
tombe, it y aura bien des alouettes prises. —, (in den godgel. zin ,) de verblijfplaats der zaligen , ciel. Den — verdienen,
gagner le ciel. Het rijk der hemelen, le
royaume des cieux. De derde —, (het para.
dijs,), le troisiame ciel, le ciel empyrie , le parades. Een goed huishouden is een — op
aarde, un oon ménage est un paradis en terre.
Het geduld is de weg des hemels, la patience est le chemin dnt ciel. Zij meenen daarmede den — te verdienen , it pensent ainsi,gagner le ciel. De blaauwe —, la vate etheree,
azurie. De huwelijken worden in den — gefloten , les marieges sont faits au ciel. —,
voor God zelven , als : De — zij ons gunflig,
le ciel nous soit propice. De — heeft het gewild, le ciel l'a voulu. J.Jitroeping, 0 —!
o ciel ! ou mon Dieu ! Lieve —! bon Dieu!
—, van een ledekant, van eene bedflede ,
fchilderij , ciel (meerv. ciels.) —, van eene
koets, imperiale,
boven eenen predikfloeI i abat-voix. verhemelte, boven
eenen koningstroon , boven het hoogwaardige , boven het groote altaar, enz. (bij de
Roomfchen ,) dais.
Hemelbefchouwing, yr. (in de leerk.) uranoscopie.
Hemelberchrij ying, yr. (in de leerk.) uranographic.
Hemelbode,
engel, ange, messager du ciel,
envoys' celeste.
Hemelbrood , o. zie Hemelsbrood.
Hemelboog, m. hemelgewelf, cercle celeste,
m. voiite celeste, voilte azuree, f.
Hemerdauw, in. rosés, rosee du ciel, f. (la
pink.)
Hemelen, o. (ik hem'elde, heb gehemeld),
ten hemel varen , iterven , étre transporte ,
e, dans le sejour des bien heureux , monter
au ciel, mourir , trepasser, payer le tributa
la nature, dormer au seigneur. Het kindje
wil —, le petit enfant vent mourir, s'en eller en paradis.
Hemelgewelf, o. zie Hemelboog.
Hemelheer, Hemelheir, o. armee celeste ,f:
anges, m. pl. —, hecr der hemelen, God,,
seigneur des cieux, Dieu.
Hemelhof, o. cour celeste, f.
Hemelboog, b. n. en bijw. fort , tree-least, e,
jusqu'aux cieux, jusqu'aux num,
Bb4
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pityant contr.* le vent, caboter.
nut(in de fterrek.) edne kart der
Hemelltaart
lets trachten , om iemands deur — als ofmen
fierrenbeeld.en, carte astronomique.
passer
et
repasser
souvent
er aan vast ware,
Hemelkloot, vr. globe celeste, m. sphere alesdevant 1 a maison de q. q. , tournoyer, (in
te, f:
een' kwaden zin), rider autour; fig. ErnHemerkring zie Hemelboog.
itige pogingen doen , om jets te verkrijHemellicht, o. iter, etoile, f: astre, feu cegen, asp:1-er a, briguer une chose; sedonner
(in den godgel. zin) luminaileste, m.
du mouvement pour l'obtenir.
re, m.
Hemelligchaam, o. filar, corps celeste, astre, Hengeling, y r. action de picker a la
heen en weer varen, als leunende op den
m. (bij dichters) les celeste, flambeaux.
wind, action de caboter.
Hemelling, m. en yr. gelukzalige in den hemand met eenen dekfel, cofmel, bien-heureux, se, saint, e, habitant Hengelkorf,
fin; zie Hengfelmand.
du
Hemelloop , m. loop der flarren, tour des as- Hengelmand, zie Rengfelmand.
Hengelroede, yr. angelroede , baton a picker,
tres, mouvement celeste.
rn. verge, baguette pour picher 4 la ligne ;
Hemelloopkunde, zie Sterrekunde
verge d'hamecon.
Hemelpoort, y r. (bij dichters) porte celeste.
Hemelrijk , 0. royaurne des cieux, paradis, se- Hengelfnoer, yr. vischlijn, ligne (a pecher).
jour des bien-heureux , m. derneure celeste, f. Hengelitoof, zie Hengfelfloof.
Hemelsblaaltw, b. n. bleu celeste. Het —, Hengfel, o. heng, boogswijie gekromd handvatfel, anse, f. — van eenen emmer, pot,
verwen, azurer.
Pazur, m.
ketel , enz. , anse d'un sceau, d'un pot, d'un
Hemelsbrood , o. (in de Israel. gefch.) manna,
aan lets maken, anpain celeste, on. manne, f.chaudron, etc. Een
aan eene deur, aan een veniler,
ser.
Ilemelsch, b. n. celeste, du diet.
fcharnier, charenz.penture , f. couplet, m.
Hemelschgeluk, o. felicite celeste, f.
niare ,f. Hengfels van een roer, (fcheepsw.)
Alemirlschgezind, b. n. godvruchtig, vroom,
masles on melts , f. El.
pieux, euse , religieux, se.
Hengfelmand, yr. panzer a anse, m.
Hemelschverblijf, o. demeures celestes, f. pl.
Hemeltoorts, vr. (bij dichters), flambeau du Hengfelftoof, yr. ftoof, vuurfloof met een
hengfel, chaufrepied,m. on chaufferette a anse.
four, m..
Hengfeltje, o. ansette, f.
Hemelsteeken, o. signe celeste, on.
Hengst, m. cheval-entler, (fpringhengst ,) etaHemelftreek, vr. (bij dichters,) plage.
ion. Eenen — fnijden, chdtrer tin cheval.
luchtflreek, (in de aardr.) climat, m.
Een dikke vette —, un roussin. —, in het
Hemelvaart, vr. van J. Christus, ascension. —
algemeen (moedig) paard, cheval, coursier.
van Maria, assomption, (in andere zinnen),
Hengftebron
, yr. (in de fabelk.) eene fabelbron
enlevement, on. relevation an ciel.
op den zandberg Helicon , fontaine hippojour de Pascension, de
Hemelvaartsdag,
crbne , de Pegase; fig. Uit de — drinken,
Passomption.
een dichter zijn, titre ne poete, avoir bu
Hemelval, m. (bij dichters) dat nit den hemel
de ('Hippocrene, a la fontaine de Pegase.
gevallen is, eene leer die onmiddellijk van
God komt, of eene wet door den hemel zel- flengftig, b. n. bronitig, en rut, en chaleur,
chaud , e.
ven gegeven, doctrine on loi divine, f.
Henker, tn, fcherpregter, bourreau, execuIlemelverfchijnfel, zie Luchtverfchijnfel.
teur. De —, (een gemeen woord om te zweHemelvreugd, yr. joie celeste.
tusfchenw. peste!
ren) diantre.
Hemelwaarts, bijw. vers les cieux, au ciel.
(ik
hemde,
heb
gehemd,)
ieHennebezie,
zie Framboos.
Hemmen, b. w.
mand door het woordje hem! roepen, appe- Hennegat, o. (fcheepsw.) opening, waardoor
de kop van het roer gaat, jaumiare,
ler q. q. en criant hem! hem!
Hen, vierde naamval van het perf. meerv. m. Hennekleed, zie Doodkleed.
Hennentaster, zie Janhen.
en o. voorn. zij , eux, les.
filasse de
chanvre. Geheltelde
Hen, y r. het wijfje van eenen haan en andere Hennep,
chanvre, f. Zaailingshennep , chanvre male.
vogelen, die onder dit foort geteld worden,
Hellingshennep , chanvre femelle. — pinkpoule. Kalkoenfche,—, poule d'Inde. —met
ken, braken, fchillen, afilroopen , cueillir,
pouleteene kuif ; poule huppie. jonge
briser, tiller ou teiller, le chanvre.
te
te. Leghen, poule qui pond. Broeihen, poule
rotten,
te broeijen leggen, tremper,, rotar
poule
qui
glousse,
qui
Klokhen,
qui couve.
le chanvre. — hekelcn , serancer,, regayer
appele ses poussins; fig. Die vrouw is eene
le chanvre.
huishen, c'est tine femme attachie a son meyr. macque, broie, f., briEene
—
met
fporen,
vrouwsperHennepbraak,
nage.
soir, eclzanvoir, m.
foon, die groot en flerk is, en uiterlijk veel
cheneviere, f.
Hennepakker,
m.
dia(leeks,)
van eenen man heeft, virago;
blesse, maltresse commere, (in Frankrijk) Hennepbreker, m. teilleur.
sine femme qui Porte les culottes. Een fan- Hennepbroeijing, yr. rodissage, m.
hen, zot, die zich bij den neus laat leiden, Hennepen, b. n. de chanvre- fig. Door een —
' hangen,)avoil
venfter kijken, (aan de galg
un Jean-fait-tout , une vrai jocrisse.
un collier ou une cravatte de chanvre, danser
Henen, zie Heen.
en Pair.
Heng, y r. zie Hengfel.
Hengel, m. ligne (a pecher), f. angelroede, Hennephekel, m. regayoir.
Hennephekelaar, m. chanvrier, seranceur.
zie Hengfel.
zie Hengelroede.
Hennepkaarditer, yr. hekelaariter, pignaresse.
Hengelaar, m. picheur a la ligne.
Hengelen, o. w. (ik hengelde , heb gehen- Henneplinnen, o. toile de chanvre, f.
geld), met den heneel visfchen, pecher a la Hennepflok, m. chenevotte,
voortdurend werkwoord van han- Hennepteelt, vr. culture de chanvre.
gen , zich al hangende op zijde been en weer Hennepzaad , o. chenevis, on. graine de chanvre, f.
bewegen, (van vogelen, enz.) voltiger.
p/.
van een-,vaartuig, als leunende op den wind, Hennepzeel, o. bretelles dp porte-faix
aptangle
de chanvre,
keen eu weer zeilen, vogue" CO M on
Her,
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Her, yr. duim van een venfter of deurhengfel, Herboorte , zie Wedergeboorte.
gond, m.; fig. De deur itaat op eene —, Herbouwen , b. w. (ik herbouwde, heb herbouwd) , iets , dat vervallen is , weder opboula porte
Her, bijw. van plaats, (herwaarts) eene toewen 5 rebastir, rdedifier, relever,, reconstruinadering uit de verte aanduidende , doch onre. Na de terugkonw nit de gevangenis,
herbouwden de Joden den tempel van Jerueigenlijk , namelijk met betrekking tot den
zalem , les juifs , au retour de la captivite
tijd ; als : van ouds —, van alle oudheid
rebatirent le temple de Jerusalem.
van de oudite tijden —, de toute antiquite ,
depuis les temps les _plus reculles jusqu'a Herbouwing, yr. wederopbouwing,
tion , reconstruction, action de rebatir.
cette heure. dient insgelijks als een onwederoprigting, restaurarion.
fcheidbaar voorzetfel voor fommige werkwoorden (in het ft-. re), hebbende de -be- Herbragt , veal. t. en veal. d. van Herbrengen.
teekenis van wederom (de nouveau), ofeene Herbrengen , b. w. (ik herbragt, heb herbragt) , wederbrengen , terugbrengen, reporplaatfing in den vorigen Eland, of eene herter, rapporter. (lk bragt her, heb hergedoening van de vorige daad ; gelijk wij aan-'
bragt), als : Eene van onze voorouders herfloods zien zullen.
bragte gewoonte , une coutume qui nous a
Herademen, o. w. (ik herademde , heb herete transmise de nos ancetres.
ademd), respirer de nouveau , reprendre haHerdaan, veil. d. van Herdoen.
leine.
Heraut, m. plegtig aankondiger van eene ge- Herdacht , veal. t. en veal. d. van Herdenken.
wigtige zaak , wapendrager,, hdraut (d'ar-, Herdagen , b. w. (ik herdaagde , heb herdaagd),
andermaal dagvaarden, ajourner,, assigner,
mes).
titer de nouveau, reajourner. Herdagen, o.
Herbakken, b. w. (ik herbakte , heb herbak-,
w. het herdaagde , het heeft herdaagd), dag
ken), opbakken, recuire, cuire une seconde
worden, recommencer a faire jour.
fois , (comme des biscuits).
Herbaren , b. w. ( ik herbaarde , heb herbaard ), Herdeed, veal. t. van Herdoen.
wederbaren, regendrer,, reproduire, mettre Herdenken , b. w. (ik herdacht heb herdacht),
weder in gedachten brengen, zich herinneau monde une seconde fois, zie ook Herren, se ressouvenir, se rappeler, repenser,
boren.
rdflichir, se remettre, mediter. Gib hebt
Herberg , yr. huisvesting voor reizigers , audie zaak niet rijpelijk genoeg_berdacht , ik
berge , hdtellerie, f: logement, logis, m. (in
raad u dezelve re —, alvorens een besluit to
den boert. flip), hebergement, —,
memen vous n'avez pas awzmilrement pensd
kroeg, cabaret, estaminet, m. taverne, f.
a cette affaire, je vous conseille d'y tepenser
Kleine herberg buiten de clad, guinguette.
avant do vous determiner ; zie zich Herinvoornaam logement, betel, m.
neren.
Herbergen, b. w. en o. (ik herbergde, heb
geherbergd), huisvesten , loger, dtre loge, Herdenking, yr. weclerherinnering, reminise, donner logement, prendre logis. —, (in
cence, f. ressouvenir, tn.
Herder, m. opzigter eener kudde , patre,
den boert. Elul) heberger.
berger, pasteur. AANM. Het eerfle is een
Herbergier, m. waard, aubergiste,
hoherder van groot vee, als van osfen koeijen ,
telier, cabaretier.
ook van geiten , enz. Het tweede is een
Herbergierfter, yr. latesse, cabaretiere, hikefchaapherder,, en pasteur ziet meestal op
Here.
eenen herder van klein vee. De engelen
Herberging, yr. logement, tn.
verkondigden deli herders de geboorte van
Herbergje , o. kleine , geringe herberg, taverden Mesas , les anges annoncerent aux berne , f. petit cabaret, cabaret borgne, m.
gers in naissance du Messie. Een goede
FIerbergzaam, b. n. gastvrij , hospitalier, e,
- laat zijn leven voor zijne fchapen, us;
bijw. avec hospital/a.
charitable.
bon pasteur donne sa vie pour ses brebis;
Herbergzaamheicl, yr. hospitalite, cliarite'.
Herbinden, b. w. (ik herbond, heb herbonfig. Een geestelijke, kerkleeraar,, pasteur,
cure , ministre de la parole de Dieu. Onze
den), op nieuw binden, relier, Tier de nouHeiland is de goede —, die het afgedwaalde
veau.
fchaap weer to refit brengt, notre Seigneur
Herblinken, o. W. (ik herblonk , heb herblonest le bonpasteur ramene la .brebis egaken), op nieuw blinken , reluire, resplenroe. De herders leeraars) der (Walfche)
dir, reparaitre avec éclat.
kerk , les pasteurs ae
(Wallene). Een
Herbloeijen, o. w. (ik herbloeide , heb her— van een dorp, koedrijver worth vacher
bloeid), wederom bloeijen , refieurir, .fleude village genoemd. Een jonge un jeune
rir de nouveau. De oranjeboomen , die in
pasteur, (in de dichtk.)pastoyreau. Een —
het voorjaar bloefems gedrageii hebben —
der kalveren , vddelet.
gemeenlijk in den herfst , les orangers apres
avoir porte des fieurs au printemps, refleu- Herderdom , o. herderleven, vie pastorale ,f.
rissent ordinairement en autom.ne; renaitre, Herderin, yr. bergere. Zij was als eene — geressusciter restaurer,,
kleed 5 elle etoit habillee en bergere. Eerie
revivre. Doen
jonge une jeune bergere, une pastoufaire renaitre. Het — der
faire revivre,
relle.
letteren, la renaissance des lettres; fig. De
letteren , de fchoone kunflen beginnen, in dat Herderlijk, b. _n, tot het herderleven behoorende , pastoral, e, en pasteur, bucolique.
land to les lettres, les beaux arts combijw. pastoralement, a la maniere des
mencent d refleurir dans ce pays.
pdtres, d la bergere.
Herblonken, veal.
van Herblinken.
Herbonden, veil. d. van Herbinden.
Herderloos , b. n. sans berger; sans pasteur.
Herboren, b. n. wedergeboren , regeneri , e, Herdersambt , o. function pastorale, f.
zie Wederboren. De kinderen van Adam wor- Herdersdans , yr. danse pastorale.
Herdersdicht,
den in J. Christus
(wedergeboren ,)
herderszang, poime
que m. pastorale, idylle, (in den vorm van
enfants d'Adam sont regeneres en J. Christ.
— worden, renaitre, revenir, , reparaitre.
een gefprek) dglo ue, f. Herdeisdichten,
meerv. bergeries, .
Doen
worden, herleven, renouveler,, (de
wedergeboorte geven ,) riengendrer.
'Ike de herHerdersfluit, yr. c alumeau ,
b
ger,,
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ger, f. (in de dichtk.) herderspijp, pipeatt,

m. —, (in de natuurk.) zekere waterplant,
damasonium.
Herdershond, m. matin, chien de berger.
horen van eenen kocdrijHerdershoren,
ver, cornet du vacher.
Herdershut , yr. Herdershuisje, o. butte, Cabane de berger, f.
Herdersjongen, m. garcon patre.
Herclersknaap , zie Herdersjongen.
herders.gefprek , eglogues, conHerderskout,
versation pastorale, dialogue de bergers , f.
Herderslied, o. air de berger. —, (in de
letterk.) chant bucolique, pastoral. —, m.
(in de nniz.) pastorale, f.
Herdersleven , o. vie pastorale, - f:
Herderspijp, zie Herdersfluit.
Herdersfpel, o. foort van tooneelituk, waarin
de perfonen herders vooritellen , pastorale, f.
Herdersfpin , yr. hooiwagen, langpoot , fatscheux on faucheur, m.
Herdersflaf, m. houlette, f. baton pastoral.
crosse, f.
—vanebisfchop,
Herderstasch yr. gibeciere, panetiere.
Herdersuurtje , o. (in de dichtk.) gelukkig
uurtje , gunflig bogenblik voor de vrijers ,
heure du berger,
Herderszang , m. zie Herderslied, Herdersdicht.
De hederszangen van Virgilius , les bucoliques
de Virgile (door hem zelven eglogues genoemd). Theokritus en Virgilius hebben uitgetunnt in herderszangen, Theocrite,et Virgile out excelle dans le genre bucolique. Oude —, bucoliasme, m. Soort van —, viladicht , minnedicht , idylle, f.
nelle.
Herdoen, b. w. (ik herdeed, heb herdaan),
hervatten, wedercioen , refaire. Indien het
te — ware, zoude ik het doen, si c'etoit
refaire , je le ferais.
Herdoening, yr. action de refaire.
Herdoop, in. second on nouveau bapteme.
Herdoopen , b. w. (ik herdoopte , heb herdoopt), op nieuw doopen, wederdoopen ,
rebaptiser. De Donatisten herdoopten hen,
die tot de afgodendienst vervallen waren ,
les , Donatistes rebaptiserent ceux qui etoient
totnbes dans l'idoldtrie.
Herdooper,, wederdooper, die bij de R.
Cath. van gevoelen was, dat men de Chris-'
tenen van andere godsdienstbelijdenis, die
tot de Roomfche kerk wilden overgaan, her- doopen moeSt , rebapthant. —, die tot eene
grondflelling heeft, dat niemand behoort gedoopt te worden , alvorens hij reden konde
geven van zijn geloof, Doopsge'zinde , ana-:
batiste.
Herdooping ,
rebaptisation. —
Herdruk, m. een tweede , enz. druk, nouvelle impression ou edition, reimpression, f.
Herdrukken,
w. (ik herdrukte i heb herdrukt), op nieuw drukken, reim_primer. Een
herdrukt , verbeterd vel , on,onglit.
Herdrukking, yr. zie Herdruk.
Hereenen , b. w. (ik hereende,• heb hereend),
weder vereenigen , reunir, rallier.
Hereenigen , b. w. (ik hereenigde, heb
eenigd), zie Hereenen:
Hereeniging , yr. reunion. —, (in ,de krijgsd.)
ralliement, m. De — (herzameling) der
-troepeng-efchiedde achter het dorp, ralliement des troupes se fit derriere le village.
Hereerlijken., b. w. (ik herectlijkte, heb hereerlijkt), wederom voor éerlijk verklaren ,
herftellen in den vorigen •that of iland,
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eischt), wederom eifchen, terug vragen,
eifchen, redemander, Sommer, exigerde nouveau, ficlamer, revendiquer. Hij heeft zijn
paard herkend, en het nereischt , (geregtelijk terug geeischt ,) it a reconnu son eheval , et it Pa revendiqud.
Hereilching, vr. action d'exiger de nouveau,
reclamation, demande reitdree, seconde`sommation.
Herfst , m. automne, m. et f. arriere-saison,
one automne pluf. Een regenachtige
vieuse. Een fchoone un bel automne;
fig. Hij is in den — zijner dagen, it est sur
le retour.
Herfstachtig, b. n. automnal, e, qui ressemble
a l'automne.
Herfstbloem, yr. fleur automnale on d'autonne.
Herfstboter, vr. du beurre fait en automne, m.
Herfstdag, m. jour d'automne.
Herfstdraden , meerv. filandres, f pl. filets
de St. Martin, filets blancs et longs qui volent en-Pair dans les beaux fours d'automne,
et qui s'attachent aux heroes, aux haies,
pl.
Herfsthoen, o. poulet d'automne, m.
Herfst4oi, o. nagras, regain, foie de Parriere-saison, m.
Herfstkaas, yr. frontage, fait en automat , m.
Herfstkoorts, vr. fievre autonpale.
Herfstmaand, vr. September, mois de Septembre , m.
Herfstlucht , yr. air automnal, en.
unit d'automne.
Herfstnacht,
Herfstnachtevening, yr. equinoxe de Pautontne.
Herfsttijd, m. arriere-saison,
Herfstvrucht, vr. fruit d'automne, tn.
Herfstweder, o. temps d'automne, m.
Hergaf, verl. t. van Hergeven.
Hergebragt , verl. d. zie Herbrengen.
Hergeven , b. w. (ik hergaf, heb hergeven),
wederom g,even , redonner. Zijne tegenwoordigheid hergaf cooed aan het krijgsvolk, sa
presence redonna du courage aux troupes. —,
op nieuw kaart geven , refaire. Gij hebt
, vows avez
verkeerd gegeven , gij moet
mql fait , it faut refaire.
Hergieten, o. w. (ik hergoot, heb hergoten),
wedergieten , refondre. Men moet die klok
taut refondre cette cloche.
Hergloeijen , b. w. (ik hergloeide , heb hergloeid), ijzer na het harden —, recuire le

Hergloeijing, yr. recuit, en. Het gefmede
ijzer wordt door eene — tot ilaal , le for
forge - se cenvortit en'acier par Yin recuit.
Hergoot, verl. t. van Hergieten.
d. van Hergieten.
Hergoten,
Hergooijeu, b. w. (ik hergooide , heb hergooid), op nieuw, wederom gooijen, jeter
de nouveau, rejeter.
Hergreep , verl. t. van Hergrijpen.
Hergrepen, verl. van Hergrijpen.
Hergrijpen, b. w. (ik hergreep, heb hergrepeni , op nieuw grijpen, hervatten,
repren re, empolgner de nouveau; fig. weder
beginnen, opvatten , recommencer, reiterer.
Hergroeijen, o. w. (ik hergroeicle , heb hergroeid), op nieuw groeijen , recroftre, reh ssaei r:
Htroua
m. zie Herhaling.
Herhaald, b. n. hervat, reitiri, e, (in de
prakt, ) iteratif, ive. Herhaalde malen of reizen, a diverses reprises, a plusieurs foil.
Herhaalde aanmaningen, verzoeken, lardHereerlijking, y r. rehabilitation.
ertives rensontrances zie verier Herhalen.
, b. Ntr.-(ik hereischte, heb herHer-
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Herhakken, b. w. (1k herhakte, heb herhakt),
hacher, couper de nouveau.
Herhalen, b. w. (ik herhaalde, heb-herhaald),
herdoen, reiterer. De aderlating moet herhaald worden, it fact reiterer la saignee.
--- 5 herzeggen, repeter, redire. Iemands
woorden herhalen , repeter les paroles de q.
q. Hij herhaalt altijd hetzelfde, it redit
toufours la mime chose; fig. Het denkbeeld,
het beeld, enz. retracer, rappeler. In het
kart —, resumer. Zijne eigene bewijsgronden —, bijbrengen 5 se resumer. Eenenni4flag
recidiver.
Herhalend, b. n. reiteratif, ive; iteratif,
ive , etc.
celui qui 'Ware redit on repete,
Herhaler,
repetiteur, rediseur.
Herhaling, yr. repetition, reiteration, redite,
reprises. pit zijn ilechts herhalingen, cc ne
sent ,que des redites. Bij herhalingen, par
reprises, par intervalles. Norte eener rede, van een gcfprek, anacephaMose, recapitulation. Menigvuldige onnutte — in Gene
redevoering, rabeichage , Onnoodige ,
noodelooze — van een woord op het einde
van een vers, en in het begin van het volgentle, palingologie. — van dezelfde toonen, (in de innzijk,) repercussion. — van.
cene ziekte; — van de vijandeIijkheden , reprise. — van een tooneel,
renouveilement, retour, m. — van eenen
misflag, (in de prakt.) recidive. De
—vane nmisflagwordtheng ethaf,
dan de eerfle misdaad, la recidive est punie
plus rigoureusement que le premier delit. Kor(refumptie der notulen,) resumption. Bij
te
bijw. iterativement. Men heeft hem bij
— gedagvaard, on Pa somme iterativement,
Herheffen, b. w. (ik herhief, heb herheven)5
elever de nouveau, retablir remettre,' reintegrer.
Herheffing, vr. action d'elever, de lever, de
percevoir de nouveau, renouvellement a'impdts.
Herheven, veil. dw. zie Herheffen:
Herhief, veil. t. van Herheffen.
Herhield, veil. t. van Herhouden.
Herhouden, b. w. (ik herhield, heb herhouden), wederhouden, retenir. Hij zoude in
den afgrond geftort zijn, hadde ik hem niet
terug gehouden, sl seroit tombe dans le
precipice, si je ne l'eusse retenu.
Herhuwen , b. w. (ik herhuwde , heb herhuwd),
wederom hu`Wen, hertrouwen, se remarier,,
reprendre en mariage, convoler a un second
mariage.
Hering, m. zie Haring.
Herinneren, b. w. (ik herinnerde, heb herinnerd), wederom in het geheugen brengen,
te binnen brengen, rememorer, rappeler ,
rappeler q.
Iemand iets
faireausouvenir.
souvenir de q. q. Doe mij dat
Ch.
ik er gaan moet , fait-es moi souvenir d'y alley. Zich —, se rappeler q. ch., se souvenir,
se ressouvenir de q. ch. se remettre, repenser
a q. ch. Ik heb eenen knoop in mijnen zakdock gemaakt, om mij het te Pai fait
/fin noeud a mon mouchoir pour m'en ressouvenir. Ik herinner mij dat weer, it m'en
Herinnert gij u dat nog? vous en sou•
Kunt gij to zijn gezige niet wene vous remettez-vous pas son visage?
•
—?
der
Het herinneren, gedachtenis, la sonvenance.
Herinnerend, b. n. mdmoratif, ive, commimoratif,
Herinnering, yr. souvenir, ressouvenir,
tnimoire, rdflexion, commemoration on COMmisoraisdn , (zie- dew beide woorden in het
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Franfche deel,) remini!cence. Ik heb eeni-

ge — van die zaak i j'ai quelque reminiscence-4e cette affaire.
Herinneringsvermogen, o. memoire, f.
Herk, zie Hark.
Herkaauwen, b. w. (ik herkaauwde, heb her•
kaauwc1), andennaal kaauWen , ruminer,, remdcher. De koeijen —, les vaches ruminent. De herkaauwende dieren, les animaut
ruminants. Het hert herkaauwt, (bij jagers ,) le cerf ronge (rumine); fig. herdenken , bepeinzen mediter, ruminer, rouler
dans son esprit, remilcher; repasser dans son
esprit, dans sa memoire.
H erkaauwing, vr. rumination, action de remdcher; fig. overdenking, befpiegeling, niiditation.
Herkammen, b. w. (ik herkamde, heb herkamd), peigner de nouveau , repeigner.
Herkeeren, b. w. (ik herkeerde, heb herkeerd), tourner une seconde fois. Het linnen
om het te laten droogen, tourner encore line fois le- linge pour le faire sdchir.
—, o. w. (met Zijn ,) terug gaan , retourner.
Herken, zie Harken.
Herkennen, b. w. (ik herkende, heb herkend),
reconnaitre. Herkent gij mij niet ? ne me reconnaissez-vous pas ? ne me remettez-vous pas?
Herkenning , yr. reconnaissance, action de reconnaitre.
Herkiezen, b. w. (ik herkoos, heb herkozen),
choisir, elever pour une seconde fois.
Herkiezing, yr. second choix, seconde election,
reelection. Gefchikt om op nienw verkozen
te worden, reeligibilite ,* die claartoe ge(chikt is, reeligible.*
Herkneden, b. w. ,(ik herkneedde, heb herkneed), repetrir,, petrir -de- nouveau.
Herknoopen, b. w. (ik hcrknoopte, hcb herknoopt), reboutonner; fig. hernieuwen , rerenouer
nosier. De oucle vriendlchap
Pancienne amitie. Eene .onderhandeling —,
hernieuwen, remettre en train line negociati Oa.

Herknooping, yr. renouement r tn.
Herkocht, yeti. t. van Herkoopen.
Herkoken , b. w. (ik herkookte, heb herkookt)',
recuire; faire bouillir une seconde pis; fig.
Zorgvuldig wederom overwegen, poser, reflechir de nouveau.
Herkoking, yr. seconde coction, coction reite; fig. —, tweede overweging, deliberation retteree.
Herkomen, o. (ik herkwam, ben herkomen), weder bijkomen, revenir. Ik ben nog
niet — van dien fchrik, le tie suis pas encore
revenu , remis, de -cette. frayeur. (ik
kwam her, ben hergekoinen), van' de oudheld tot ons komen , venir,, parvenir. Ik
weet niet , van waar die gewoonte hergekomen is, je ne saispas d'oii cette coutume est
venue ,provenne ; zie Spruiten , afkomilig zijn.
Herkomst, yr. afkomst, oorfprong, issue,
origine , naissance , famille, extraction.
Herkomitig, b. n. afkomftig, descendu, e, issue, e, originaire, derive-, e.
Herkoopt, m. wedennkooping, rachat, action
de racheter, redemption, delivrance (d'un
cap t
Herkoopen, b. w. (ik herkocht, heb herkocht) , wederinkoopen , racheter.
Herkooper, m. celui qui rachete.
Herkooping, yr. zie Herkoop.
Heikoopfter, yr. cello qui rachete,
Herkreeg, verl. t. ,vaiCHerkrijgen.
Herkregen, yeti. d. van Herkrijgen.

Herkrijgen , b. w.

herkreeg heb herkeegen),
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gen), wederkrijgen, obtenir, recevoir de Hermalen , b. w. (ik hermaalite, hob hernialen), wederom malen, remoudre.
nouveau, tiecouvrer, reprendre,ramener. Hij heeft zijne krachten, zijne ge- Hermaling , vr. action de remoudre.
zondheid, herkregen, it a recouvrd , repris Hermanen, b. w. (ik hermaande, heb hermaand), demander on solliciter une seconds
ses forces, sa sante. Tracht to hetgeen
fois ce qui est du, redemander son
men u ontnomen heeft , tachez de ravoir ce
Hermaning, vr. sollicitation, instance, doque l'on vous a pris , de vous recuperer.
mande reiterie de payer, sommation, pourHerkrijging, yr. recouvrement, m. reprise.
suite.
Herkruifen, b. w. (ik herkruiste, heb herkruist), op nieuw kruifen, faire de nouvel- Hermanskruid, o. (zekere plant) hermanne , f.
les courses, croiser de nouveau.
Herkruifing, yr. nouvelle croisiere.
Hermaphrodiet, m. en vr. tweellachtigmensch,
hermaphrodite , androgyne.
Herkusfen, b. w. (ik herkuste, heb herkust),
op nieuw kusfen, rebaiser, baiser de nou- Hermat , verl. d. van Hermeten.
Hermelip,
foort van wezeltje, hermine,f:
veau, une seconde fois, iterativement.
Hermelij nen, b. n. d'hermine.
Herkwam, verl. t. van Herkomen.
Herladen , b. w. (ik herlaadde, heb herladen), Hermeten, b. w. (ik hermat, heb hermeten),
wederom meten, mesurer une seconde fois on
op nieuw laden, recharger, charger de noude nouveau , remesurer.
veau , rembarquer. De foldaten hebben niet
zoodra een fchot gedaan, of zij hebben aan- Hermeting, vr. nouveau thesurage, mesurago
reitere , m.
flonds —, les soldats n'ont pas plutet tire
Hermunten, b. w. (ik hermuntte, hob hernu coup, qu'aussiat ils ont recharge.
Her!aaing, yr. action de recharger.
' munt), wederom munten, monnoyer ou monHerlas, verl. t. van Herlezen.
nayer de nouveau ; refondre et refrapper les
anczennes especes.
Herleeren , b. w. (ik herleerde , heb herleerd),
wederom leeren, (van den leerling,) ap- Hermunting, vr. action de refrapper.
prendre de nouveau, rapprendre. Hij heeft Hernaaijen , b. w. (ik hernaaide , heb hernaaid),
wederom naaijen, recoudre.
hut rckenen vergeten, hij moet het it a
oublie le calcul, it fact qu'il le rapprenne. Hernaaijing, vr. action de recoudre.
(van den onderwijzer, wederonderwij- Hernam, verl. t. van Hernemen.
zen), renseigner.
Hernemen, b. w. (ik hernam, heb hernomen);
hervatten, repondre, reprendre. Zie in deHerleiden , b. w. (ik herleidde , heb herleid),
terug brengen, reconduire, ramener, rezen zin: Hervatten. .Dat is buiten twijfel,
hernam hij, cola est indubitable, reprit-il.
porter, reduire. Breuken tot geheelen, en
geheelen tot breuken reduire des fractiheroveren, reprendre, ressaisir, reconquerir. De ftad word hernomen, la villa
ons en entiers, et des entiers en fractions.
, Herleiding, yr. reduction, evaluation. De —
fist reprise. Dat is eene hernomene provincie, c est une province reconquise.
der mater, iniftiten van het cone land tot
die van een ander, la reduction des mesures, Herneming, vr. reprise. —, (zeew.) van ecu
fchip, recousse.
des tnonnaies , d'un
en cellos d'un autre.
— van eene figuurincone andere van gelij- Hernhutter, m. frere moravien.
ken inhoud, (in de meetk.) transforma- Hernhuttersch, b. n. moravien , ne.
tion.
Hernieuwen , b. w. (ik hernieuwde 9 heb herHerleven, o. w. (ik herleefd.e, hen herleefd),
nieuwd.), wederom nieuw maken, vernieu,
wen, herbouwen, renouveler, relever, rewederom het levee ontvangen , renaltre ,
tablir, reparer, refaire, rechanger.
revivre, retourner a la vie, se ranimer. De
dooden zullen —, les morts revivront. Doen Hernieuwing, vr. vernieuwin tg, renouvellemeat , on. renovation, reparation.
ranimer, rallumer, rendre la vie a,
reveller, rappeler, ranimer, ressusciter. Hernoemen, b. w. (ik hernoemde , heb her13. w. Den mood ranimer le courage.
noemd) , andermaal noemen , nommer de nourendre le courage a, etc. De hoop van
veau , appeler une seconde
eenen vrijer doen
ranimer l'esperan- Hernoeming, yr. action de nommer on d'appeler
ce d'un amant. Hij. is dood, ewe trade nouveau ou one seconde fois.
nen zullen hem niet doen
it est Hernomen, verl. t. van Hernemen.
mon*, vos larmes ne le feront pas revivre. Herom, zie Omher.
nieuwen wasdom en tier verkrijgen, re Herop, voorz. van beneden naar boven,
haut ; als:
nature, revivre. In de lente herleeft de
ganfche natuur, la nature revit ou renait
Heropkomen, o. w. (ik kwam heron, ben herprintemps. Dat toch de koophandel herleve!
op gekonien), naar boven kOmen, venir en
que le negoce revive!
hunt, monter. Zoo ook :
klauteren , —
klimmen ,
flijgen.
Herleveren, b. w. (ik herleverde, heb herleverd), weder leveren, op nieuw voorzien, Heroptooijen, w. (ik tooide herop, heb
heropgetooid), orner on parer de nouveau.
livrer de nouveau, refournir.
Heroveraar, m. ce"ui qui reconquiert, un reHerleving, yr. opflanding, retour, rappel
conquerant.
la vie, m. resurrection. De — (het (herbloeijen) der fraaije letteren, /a renais- Heroveren , b. w. (ik heroverde, hob herosance des belles lettres.
verd), hernemen reconquevir,, reprendre etc.
De viand heeft al de fleden heroverd, die men
Herlezen, b. w. (ik herlas, heb herlezen),
hem had afgenomen, Pennezni a reconquis
andermaal lezen , Ik heb dit bock
gelezen en herlezen, Pal lie et relit ce livre.
routes les villes qn'on lui avoit prises.
Herlezing, vr. action de relive, lecture reite- Herovering, vr. action de reConquerir, reprise.
ree , seconde lecture. Door —, en relisant , Herpachten, h. w. (ik herpachtte, heb hera force de refire.
pacht), andermaal pachten, reprendre a
Hermaken, b. w. (ik hermaakte, heb herferme , afermer une seconde fois, renouveler
maakt), op nieuw maken, refaire 3 refabrile bail.
quer , refafonner.
Herpachting, ye. renouvellement du bail, nt.
Htrmaking, vr. action de refaire.
seconde ferme , second bail, in.
Her-
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Herpakken, b. w. (ik herpakte, heb herpakt), Herfcheping, yr. wederinrcheping, retnbarop nieuw inpakken, remballer, rempaquequement, tn.
ter, emballer de nouveau. Hij begint zijne Herfcheppen , b. w. (ik herfchepte , heb her.
fchept), wederom fcheppen 9 puiser une se.
koopwaren te it commence ti remballer,
a rempaqueter ses marchandises. De harinconde (ik herfchiep,- heb herfchapen), van gedaante Moen veranderen, metagen —, weder pakken, rempaquer les harengs.
morphoser, transformer. Volgens de dichHerpakker,
celui qui rembeille, retnpaters , herfchiep Latona de boeren in kikvorqueue.
fchen, suivant les poems Latone metttmorHerpakking, yr. action de remballer, zie Herphosa , lee paysans en grenouilles. De vrouw
, pakken.
van Loth werd in eenen zoutpilaar herfchaHerparen, b. w. (ik herpaarde , heb herpaard),
pen,' (veranderd,) la femme de Loth fat
raccoupler, appareiller de nouveau,rappareiller on raparter.

Herpasfen, b. w. (ik herpaste , heb herpast),
weder pasfen, compasser, essayer de nouveau.

Herpauk , zie Pack.
Herpekken, b. w. (ik herpekte, heb herpekt),
weder met pek befirijken, poisser de nou-

transformee en une, statue de sel.

eenen. godgel. zin) eerie zedelijke verandering te weeg brengen, als: De herfcheppende genade, la grace regenerante. Verhevene deugden kunnen alldèn een yolk—,

de grandes vertus seules peuvent reginerer
:me nation. Zich —, se regenerer, se reformer, se reproduire.
veau.
Herfchepping, yr. metamorphose, transformaHerperfen, b. w. (ik herperste, heb herperst),
tion. —, wedergeboorte. regeneration.
andermaal perfen , presser une seconde fois, Herfchiep , verl. t. van Herfcheppen, in de a.
remettre sous la presse ou en presse.
beteek.
Herplakken, b. w. (ik herplakte, .heb her- Herfchijnen, o. w. (ik herfcheen, heb herplakt), op nieuw plakken, met ftijffel, lijm,
fchenen), weder verfchijnen, luire de nouenz. coller, placarder de nouveau. —, weveau , reparoltre, se moptrer de nouveau.
derom in de gevangenis zetten, emprisonner, Herfchijning, vr. wederverfchijning, reparitienfermer tie nouveau.
on , lueur reiteree.

Flerplanten, b. w. (ik herplantte, heb her- Herfchikken, h. w. (ik herfchikte., heb herplant), wederom planten, replanter.
fchikt), arranger on accommoder de nouHerplanter, m. celui qui replante.
veau, rechanger,, changer Pordre, ParranHerplanting, yr. action de replanter.
gement, donner un nouveau tour, une autre
Herpoten, b. w. (ik herpootte, heb herpoot),
tournure.
zie Herplanten. Herfchikking, yr. nouvel arrangement ,
Herproeven , b. w. (ik herproefde, heb her- Herfehouwen, b. w. (ik herfchouwde, heb
proefd), essayer une seconde fois, regouter.
herfchouwd), examiner, inspecter de nouHerproeving, yr. action de regoa ter, d'essayer
veau, reinspecter; fig. retoucher, revolt,.
une seconde fois.
Herfchouwing,, yr. nouvelle inspection.
Herre, yr. zie Her.
Herfchreef, yeti. t. van Herfchrijven.
Herrekenen, b. w. (ik herrekende, heb her- Herfchreven, verl. dw. zie 'Herfchrijven.
rekend), recompter, calculer de nouveau.
Herfchrijven ,, b. w. (ik herfchreef, heb herHerriep, verl. t. van Herroepen.
fchreven), overfchrijven, recrire, ecrire ou
Herroepelijk, b. n. revocable, kevocatoire,ritranscrire de nouveau, recopier.
vocatif. In het gemeen zijn alle lastgevingen Herfchrijving, yr. overfchriging, action de

ordinairement toutes les,procurations sent
recrire , copie, seconds copies
revocable%
Herren, yr. meestal meerv. herfens, herfenen,
het brein, cerveau, m. cervelle, f. Iemand
' lite.
de herfenen inflaan, faire sauter la cervelle
Herroepen, b. w. (ik herriep, heb herroea q. q., lui casser la tete. Het fcheelt hem

Herroepelij kheid , yr. revocabilite, amovibi-

pen), weder intrekken door openbare afkonin de herfenen, zijne herfens loopen door,
diging, krachteloos waken; ook terug roe(hij is niet wel bij het hoofd,) it a le cerpen, revoquer, rappeler, casser. Eenen
veau mal demonti, on timbre, perclus,
terflen wil vernietigen, revoquer, ancreux; it a un coup de hache. De dampen
nuller tin testament. De koning herriep
vliegen naar de herfens, les vapours, les fuzi)nen gezant, (riep hem terug -,) le roi
mies montent au cerveau, donnent a la tete.
revoqua son ambassadeur. intrekken,'
Dat de herfens aangaat, cerebral, e.
retracter, contremander, se dedire ; voor Herfenbeeld, o. idee, imagination, f.
onwaar verklaren. Galileus werd genood- Herfenbekken, o. crane, pericrane,
zaakt zijn leerftelfel van den bouw der we- Herfenberchermer,, m., werktuig der wondheereld te
fat oblige de retractor
lers dienende om het herfenvlies, bij het
son systeme du tnonde.
trep4neren, te befchutten, miningophylax.
Herroepend, b, n. revocatif, ive.
Herfenholte, yr. holte in de herfenen, venHerroeping, vr, revocation, retractation, cestricule de cerveau, tn.
sation. — van zijn woord, dedit, m.
Herfenklier, yr. glande piniale.
—
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panne- Herfenkruid, o. zie Nieskruid.
-, (in de praktijk), ademption.
Herfenloos, b. n. zonder hgpfens, sans cervel,
Herrollen , b. w. (ik herrolde , heb herrold) ,
le; fig. dom, verfiandeloos, onbedacht,
rouler de nouveau.

ecervele , e, etourdi, e, sans cervelle; sans

embarquer de nouveau.

chimerigue.

Herrolling„ yr. action de rouler de nouveau.
jugement, sans esprit. Een — mensch, domHerfchapen, verl. d. zie Herfcheppen in de z
kop , une tete ecervelee.
beteek.
Herfenpan, yr. zie Herfenbekken.
Herfcheen, \Teri. t. van Herfchijnen.
Herfenfchim ? Yr. zotte inbeelding, chimhre ,
Herfchenen, verl. t. van Herfchijnen.
ides chimerique; vision, fantaisie, caprice,
Herfchepen, b. w, (ik herfcheepte, heb herfolic.
fcheept), op nieuw infchepen, rembarquer, Herfenfaimmig, b. n. ingebeeld , verdicht,
Tier-
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Herfenflagader, yr. arara FerJbta1s ou Nut
ningee,
Herfenvat , o. vaisseau du cervedu, to.; fig.
cerveau, crane.
Herfenverdichtfel, o. zie Herfenfchim.
Herfenvlies, o. meninge, dure mere, f Dun
meningette, pie-mere, f.
Herfenvrucht , yr. ouvrage d'esprit , tn.
Herfenwerk , , o. ouvrage d'esprit i m.
Herfenwoecle , vr. egarement d'esprit,.m. frenefie, fureur violente, deminus transport au
cerveau.
Herfmeden, b. w.
herfmeedde, heb herfmeed), reforger, forger de nouveau.
HeFfineding, yr. action de reforger.
Herfmelten, b. w. (ik herfmolt , heb herfmolten), refondre, fondre de nouveau. Was —,
regrcler.
Herfmelting , yr. action de refondre. — van
was , regrelage, m.
Herfmolt , veil. t. van Herfmelten.
Herfinolten„ veil. dw. van Herfmelten.
Herfneed. veil. t. van Herfnijden.
Herfneden , veil. dw. zie Herfnijden.
Herfnijden, b. w. (ik herfneed, heb herfneden), retailer, recouper.
Herfnijding, yr. action do retailler, action de
recoups-, f: retaillement, in.
Herfpaden. b. w. (ik herfpaadde , heb herfpaad), Hazer de nouveau; fig. retravailler.
Herfpacting, yr. action de bdcher tine seconde
fois.
Herfpannen, b. w. (ik herfpande, heb herfpannen), rebasider, recendre.
Herfpelden , b. w. (ik herfpelde , heb herfpeld), rattacher avec des epingles.
Heripelding. yr. action de rattacher avec des
epingles.
Herfpelen, b. w. (ik herfpeelde, heb herfpeeld). , het fpel hervatten, recommencer le
j eu, jailer de nouveau, rejouer.
HerfpeIlen , b. w. (ik herfpelde , heb herfpeld), epeler de nouveau.
FIeripelling, yr. action crepeler de nouveau.
Herfpeten, b. w. (ik herfpeette , heb herfpeet), remettre a, la broche, embrocher de
nouveau , reMbroches-.
Herfpijzen, b. w. (ik herfpijsde , heb her-.
fpijsd), op nieuw van leeftogt voorzien ,
ravitailler.
Herfpitten , o. w. (ik herfpitte , herfpittede ,
heb herfpit), bicker de nouveau.
Herfpitting, vr. action de bécher de nouveau.
Herfla.k verl._ t. van Herfteken.
Herfleken, b. w. (ik heritak , heb herfioken),
repiquer, repencer, replanter, (als ook herplanteu).
Herftel, zie Herftelling.
Herflelhaar, b. n. reparable, restituable, reformable, ramendable, _
Herftellen , b. w. (ik herflelde heb herfteld),
op de vorige plaats ftellen , replacer, remettre. Herflelt u, (in de krijgsoef.) (als
ook van de fchrik , enz.) remettez-vous. —,
weder in cle.n.vorigen toefland brengen , retablir, restaurer, reparer,, remedier a,
(van een werktuig, remonter, raccommoder;
(fcheepsw.) radouber. AANM. R(!tablir,,
wordt gezegd van jets , dat vernield is , dat
zijn aanwezen, zijne kracht verloren heeft ;
geflechte vestingwerken; eene afgefchafte wet;
eenen burger, wren zijne burgerregten ontzegd
waren. De rust is in deze flad herfteld , le
repos est ritabli dans cette vile. Zijne gezondheid retablir sa sauté. Restaurer,
worth gebruikt van iets, dat in vei-val geraakt is, dat \reel van zijne kracht , of luister
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verloren heeft. Den koophandel, de kunften,
en wetenfchappen (wederom herlevendigen ,) restaurer le commerce, les arts et les
sciences. Reparer relever, bezigt men ten aanzien van lets, dat fchade geleden heeft, een
verwaarloosd gebouw ; eenen wal waarinbres
gefchoten is ; de eer welke men iemand ten
onregte,benomen heeft. Men heeft zijn huts
reeds herficid, on a déjà repard sa maison.
Men zegt: R.Otablir, Restaurer en Re parer
see. forces (zijne krachten). Het eerlte beteekent dan, de verlorene krachten met den
tijd herkrijgen ; het. tweede wil zeggen: dat
de verzwakte krachten door een krachtdadig
middel weder worden gewekt ; en het derde , dat men de geledene vermindering van
krachten allengskens vergoedt. In het bezit
(bij regtsg.) rlintegrer, rehabiliter,
—, vergoeden, restituer. o. w. (met
Zijn ,) guerir. Weder —. (van den moed,)
relever, ranimer. (weder gezonci worden,) se retablir, se remettre, (van een
verlies) in den koophandel —, se recuperer,
se remonter.
(zeew.) de linie van batalje
, reformer la ligne de bataille. Lent bedorvene lading bonifier tine cargaison
avaride.
Herfleller, , restaurateur, riparateur, res.
tituteur. Hij is de — van deze hoogefchool
geweest , rl a ete le restaurateur de cette
academie.
Heraelling, yr. ritablissement , restauration,
reparation, guerison, convalescence. Twee.de —, — na eene inflorting, (in de geneesk.) exanastrophie. Iemand in het bezit
- (bij regtsg.) reintegrande. Zie de AANse.
op Herfiellen. vergoeding, restitution.
— van eenen flaat , zoo als dezelve voor den
oorlog was , — van huis en hofhwaaruit
men met geweld door den vi j and verdreven
was, postliminie, f — in eer of goed,
ook in den vorigen flaat, rehabilitation. —,
(feheepsw.) radoub, m. — van draagbare
wapcnen , rabillage des armes . portatives,
m. het weder in bezit ftellen van eenig
ambt , dat men verloren heeft, reintegration.
De — van een werktuig, rajustement d'une
machine, tn. — van inetalen, (bij de fcheik.)
revivification.
Herftelfter, vr. restauratrice.
Herftemmen, b. w. (ik herftemde , heb herflemd), donner sa voix de nouveau, reopiner.
Herftempelen b. w. (ik herflempelde , heb
herftempeld), marques- les vieilles espices
d'argent avec un nouveau coin, (bij de munt.)
rengriner, refrapper les monnaies.
FIerftempeling, yr. action de marquer les vieilles ese. eces d'un coin neuf, (bij de munt.)
rengrenement, m.
Herflichten, b. w. (ik herflichtte , heb her•
fticht), weder opbouwen, rebdtir, realfier, riedification.
Heraichting, yr. action tie rebdtir, de reidifier, reedification.
Herfloken, • verl. d. zie Herfteken.
Hert , o. cerf, m. Jong —, faon. Eenjarig
broquart. Tweejarig
, daguet.
Vierjarig —, vijfjarig
un cerf a sa secerf
conde, a sa troisieme tete. Zesjarig
a dix cons ou cerfidix-cors. Tam —, cerf
estelaire. Dom daim. Op de herten jagen , courir les cerfi on le cerf Het —
fchreeuwt , le cerf brame. De tijd , wanneer de herten vet zijn, cervaison, f: Een
dv eliregIennudde—
. , kever,, cerf volant, zie yerHerteekenen, b. w. (ik hezteekende, heb hertee-

n
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teekend), signer oil dessiner de nouveau.
Herteekening, yr. action de dessiner de nouveau, nouvelle signature.
Hencelen, b. w. (ik'herteelde , heb herteeld),
op nieuw voortbrengen, faire renaitre, reproduire.
Herteeling, yr. aaion de reproduire, reproduction.

Hertellen, b. w. (ik hertelde, heb herteld),
recompter, compter de nouveau.
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gefprek,
reprenons le &scours ,-la conversa,ver—
dezen zin ook, als men zich
tion,
ist,) se .reprendre. Ik zal :het eens

(ik zal op eenen andereii tijd edns weder
komeri;)
reviendrai une autrefois.
bezoek is to kort geweest, hervat het eens,

votre visite a ete trop courte, reprenez-la,
reiterez-la une autrefois. Weder
o. w.
reprendre feu.
Hervatting, vr. reprise. — van een regtsgeding, reprise d'un proses. Zie Herhaling.
Herveiling , vr. weder verkooping, revente.

Ileneliing, yr. action de recompter.
Hertenborstfiuk, o. (bij jag.) hampe , f.
Herverwen, b. w. (ik herverwde , heb herhertenbil, cuissot de cerf.
Hertcnbout,
verwd), op nieuw verwen, fchilderen, reHertendrek, o. hertenmist, fumdes, torches,
f. pl. bousards, rn.

teindre , repeindre, teindre de nouveau.Men

moet dit taken
fact reteindre ce drap.
Hertenhoofd, 0. tete de cerf, f. (in de waHerviel, verl. t. van Hervallen.
penk.) massacre, in.
Hervinden, b. w. (ik hervond„ heb hervonHertenjagt, yr. chasse au cerf.
den), wedergm vinden, reit;ouver.
Hertennet, o. net om herten to vangen, briHervinding, vi. action de retrouver.
cole , f.
Hervoegeri, b. w. (ik hervoegde, heb herHertenpastei, yr. phi de cerf, m.
voegd), weder zamenvoegen, joindre de
Hertenvleesch, o. chair du cerf, f cerf,m.
nouveau , rejoindre.
la chair de cerf est
—ishardvnetcg,
Hervoegiug, vr. action de rejoindre.
de dure digestion. I.
Hertimmeren, b. w. (ik hertimmerde, heb Hervoewn, b. w. (ik hervoerde, heb hervoerd), terug voeren, ramener.
hertimmcrd), reconstruire, rebatir.
Hertiatmering, yr. herbouwing, action de re- Hervoering, yr. action de ramener.
Hervond, verl. t. van Hervinden.
construire 5 de rebatir, reconstruction.
flervonden , verl. dw. van Hervinden.
Hertog, m. duc.
fiervormde, m. en vr. die de hervormde godsHertogooin, o. ducks; tn.
dienst . belijdt , gereformeerde, reforme, m.
Hertogelijk, zie Hertoglijk.
reformee, f. AANM. De katholijken zeggen
Hertogin, vr.- duchesse.
pretend,: rdforme , m. pretendue reformie , f.
Hcrtoglijk, b. n. ducal , e. Hertoglijke kroon,
Hervormen , b. w. (ik hervormde, heb hercouronne ducale.
vormd), op nieuw vormen, eenen nienwen
wedertogt, terugtogt, nouvelle
Hertogt,
vorm aan iets geven , van gedaante doer
marche, retraite, f. retour, tn.
veranderen, transformer„ metamorphoses,
Hertooijen, b. w. (ik hertooide, heb hertransfigurer, reformer, refondre,ameliorer.
.tooid), orner de nouveau.
Weder in den vorm brengen enz., remetretraite,
f.
terugtred, aftogt,
Hertred,
tre, sun la forme, rejeter en moule. Een
Hertrouw, m. zie-Hertrouwing.
worm in eene vlieg hervormd, un vet
rHcrtrouiven, b. w. (ik hertrouwde , heb hertrans
forme en mouche. Narcisfus werd in
trouwd), remarier, marier de nouveau,
eene bloem 4ervormd, die zijnen naam
ep ouscr, convoler d tin second mariage.
draagt, NarØsse fat metamorphose en tp:e
o. w. (met Zijn ,) 4 se remarier. Zip
goat —, elle va se remarzer.
fieur qui porte son nom. —, den oori'pronkelijten vorm van jets herfiellen,
Hertrouwing, yr. action de (se) remarier,sezedelijk verbeteren, reformer. De zeden
cond mariage,-f.
der eeuw rtfirmer les moeurs dts sicle.
Hertshoorn, in. de horens van een hert, bois
De hervormde godsdienst, la religion refor.
de cerf, cornes de cerf, f.phyllitis. De eermee, (bij de kath.) la religion pretendue
Ile humus van het hert, les dagues , f. pl.
reformee.
—, de itof, tot ondericheiden gebruik diereformateur, (bij de kath.)
Hervormer,
calve
de
cerf,
f.
nende ,
pretendu reformateur.
Hertshoren, zie Hertshoorn.
Hervorming , vr. herfchepping in eenen nieuHertstong, yr. tong van ecn hert, langue
wen vorm — van gedaante, transforma, (zekere plant ,) fteenvaren, mildcerf:
tion, metamorphose. —, herftelling in den
kruid, ceterac, scolopendre, tn.
onden vorm, reformation, reforMe, (bij de
couteau de chasse.
Hertsvanger,
kath.)
la pretendue reforme. AANM. Het
Heruit, voorz. eene beweging van uit-het bineerfie ziet meer op de dash van hervormen,
neiffte van iets Haar buiten aanduidende, deinzonderheid op de — van de godsdienst,
hors. In zamenit., fcheidbaar, zie de zarefonnatie , en reforme op de uitwerking van
meng. woordcn.
die daad. De — (verbetering) der zeden,
heb
w. (ik dreef
Heruitdrijven,
la reformation des moeurs. De — (reformaheruitgedreven), clzasser, pousser dehors.
tie) werd begonnen tegen het midden der
Heruitjagen, b. w. (ik jaagde of joeg heruit,
zsstiende eeuw, la reformation fist commenheb heruitgejaagd), chasser dehors.
cee vers le milieu du seizieme siècle. Die
Heruitkomen, o. w. (ik kwam heruit, ben
Bingen hebben (verbetering) noodig, ces
heiuitgekomen), venir dehors._
choses-la out besoin de reforme.
Hervallen, o. w. ik herviel, ben hervallen),
weder vallen, retomber. den zelfden Hervouwen, b. w. (ik hervouwde, heb hervouwen), replier.
misflag, recidiver. —, van geloofveranderen,
Hervouwing," vr. action de replier.
apostasier.
herhaling van Hervragen , b. w. (ik hervraaide of hervroeg, ,
Hervalling, vr. rechute.
heb hervraagd), redemander.
eenen misflag, recidive.
Hervatten, b. w. (ik hervatte, heb hervat), Hervraging, vr. action de remander, nouvelle
demands, re'petee, reitiree.
weder vatten, wetter opvatten, reprendre,
recommencer, reiterer, rassaissr, resumes-, Hcrvreef, verl. t. van Herwrijven.
Hervreven, yeti. dw. van Herwrijven.
wij
fam. rempoigner.
remonter
Her-

HER
Hervrilven, b. w. (ik hervreef, heb herYreyen), zie Herwrijven.
Hervroeg, verl. t. van Hervragen.
Herwaarts , ' bijw. naar dezen oord toe, de ce
vets ici, vers ce lien.
Herwannen , b. w. (ik herwande, heb harwand), vanner de nouveau.
Ilerwanning, yr. action de vanner de nouveau.
Flerwapenen, b. w. (ik herwapende, heb herwapend), armor de nouveau, Harmer.
Herwapening, vr. action d'armer de nouveau.
Herwarmen, b. w. (ik herwarmde, heb herwarmd), rechauffer.
Herwarming, vi. action de rechauffer.
Herwasfchen, b. w. elk herwiesch , heb herwasfchen), relaver.
Herwasfching-, yr. action tie relaver, relavage.
Herwasfen, o. w. (ik herwies, ben herWasfen), recroitre.
Herwegen, b. w. (ik herwoog, heb herwogen), repeser.
Herweging, yr. action de repeser.
Herwentelen, b. w. (ik herwentelde, heb herwenteld), wederom wentelen, rouler .de
nouveau, retourner.
Herwenteling, yr. action de reeler de nouveau,
de retourner.
Herwerven, b. w. (ik herwierf, heb herworven), obtenir de nouveau, regagner.
Herwerving, yr. action de regagner.
Herwierfs verl. t. van Herwerven.
Herwies , verl. t. van Herwasfen.,
Herwiesch, verl. t. van Herwasfchen.
Herwijden , b. w. (ik herwijdde , heb herwijd),
nieuw inwijden , consacrer on dedier tie
nouveau, resacrer. Eene kerk consacrer
tie nouveau une eglise, la rededier, rebenir.
Eene ontheiligde kerk
reconcilier une
Iglise profanee.
Ilerwijcling, yr. action de fesacrer, de consacrer, de tiddler de nouveau, de redddier, de
rebenir, nouvelle consecration.
Herwinnen, b. w. (ik herwon, heb herwonnen) , regagner, reconquerir, reprendre.
Herwinning, yr. action de regagner, de reconquerir,, reprise, f. racquit, tn. Na de
— van hetgeen hij reeds verloren had, Meld
hij op met fpelen, aprês le racquit de ce
qu'il avoit dela perdu, it cessa de fouer.
Herwisfel, m. (koopmansw.)rechange. Wisfel
en — 5 change et rechange.
Herwitten , b. w. (ik herwittede, heb herwit),
overwitten , reblanchir, blanchir de nouveau.
Herwitting, yr. action tie reblanchir.
Herwegen, verl. d. van Herwegen.
Herwon, verl. t. van Herwinnen.
Herwonnen, verl. dw. van Herwinnen.
Herwoog, ,verl. t. van Herwegen.
Herworf, verl. t. van Herwerven.
Herworven, verl. dw. van Herwerven.
Herwreef, verl. t. van Herwrijven.
Herwreven, verl. dw. van Herwrijven.
Herwrijven, b. w. (ik herwreef, heb herwreven), frotter de nouveau, refrotter.
Herwrijving, yr. action de refi-otter.
Herwringen , zie Herdraaijen.
Herzaaijen , b. W. (ik herzaaide , heb herzaaid),
semer de nouveau, resemer, ressemer.
Herzaaijing, yr. action de resemer, de ressemer.
Herzadelen, b. w. (ik herzadelde , heb herza(kid), resseller, seller tie nouveau.
Herzag, verl. t. van Herzien.
Herzamelen, b. w. (ik herzamelde, heb herzameld), assembler de nouveau, rallier.
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'Herzameling, yr. action do rassembler do nosvean , rallsement, tn.
Herzegenen , b. w. (ik herzegende , heb herzegend), benir de nouveau, rebenir.
Herzegening, yr. action de rebenir.
Herze o-qlen, b. w. (ik herzegelde, heb herzegeld, sceller de nouveau.
Herzegeling, yr. action de sceller de nouveau..
Herzeggen, b. w. (ik herzeide , heb herzegd),
redire, repeter, reiterer.
Herzegger,
herhaler, rediseur.
Herzegging, vr. redite , repetition, reiteration.
Herzeid, verl. d. van Herzeggen.
Herzeide , verl. t. zie Herzeggen.
Herzetten, b. w. (ik herzette, heb herzet),
bij
wederom zetten , replacer, remettre.
letterz. op nieuw zetten, recomposer.
Herzetting, yr. action de replacer, tie recomposer.
Herzien, b. w. (ik herzag , heb herzien),
revoir, examiner de nouveau, plisser en revue, retoucher, repasser.
Herziening, yr. overziening, revifie, revision, revue.
Herziften, b. w. (ik herzifte, heb herzift),
ressasser.
Herzingen, b. w. (ik herzing, heb herzongen), rechanter, chanter tie nouveau.
Herzocht , verl. t. en d. van Herzoeken.
Herzoeken, b. w. (ik herzocht, heb her-,
zocht), rechercher, chercher tie nouveau.
1k heb gezocht en herzocht, zonder het
te kunnen vinden, Pal cherche et recherche
sans pouvoir le trouver.
Herzoeking , yr. nieu onderzoek, nouvelle
recherche, perquisition , recherche itirative.
Herzong, verl. t. van Herzingen.
Herzongen , verl. dw. van Herzingen.
Hespe, ye. zie Hieltje.
Het, bep. lidw. voor het enkelv. van het o,
gell. (in den a. en 4. naamv.) le , la, 1',
in den 3. naamv.) an, a la, a P. Het good
is zwaar,, l'or est pesant. Zend het boek weg,
envoyez le livre. Het huis, la maison. Het
fladhuis , Plidtel de ville. Geef aan het kind
eenen gulden, donnez tin florin ti !'enfant.
Het, pert. voorn. voor het enkelv. des onz.
gefl. (in den naamv.) ii, elle, lui, (voor
den 3. naamv.) lui, a lui, â elle. Het (papier) is flecht , it est mauvais. 1k vind het
(boek) niet, je ne le trouve pas. Dit is
het (meisje), c'est elle. Dit is het (kind),
c'est lui. Geef het (kind) een boek, donnez-lui en livre. ,Geef het (meisje) geld,
donnez-lui tie Pargent.,
voor eenig onderwerp der rode, zonder bepaalde perfoons,
aanduiding,
ce. lie ben het, c'est moi.
Het zijn kooplieden , ce sont des marchands.
— is beter, it vaut mieux. voor de
onperf. werkw., het dondert, het regent,
it tonne, it pleat. — is warm, koud,
it fait clzaud, froid. — is fchoon weer,
it fait beau temps. Zie op Faire, het
Fr. deel. voor het werkw. zijn, ge,
volgd van een bijvoegelijk naamw. met to
of dot ena'zich hebbende , als : — is fchan,
delijk zoo te fpreken, it est honteux de par-,
ler ainsi. — is noodzakelijk dat gij er naar
toe gnat, it est nicessaire que vous y alliez;
zoo ook voor het zelfft. naamw. temps. zonder lidw. ook voor de bijw. van tijd
en voor de onbep. wijs der werkw, met a;
als: — is laat il est tard. — is te hopen,
est a esperer.
ce, vc5Or het woord zijn,
geyolgd van cep zelfft. naamw. dat alleen
float,
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Wait, of een bijv. naamw. met een of de Heulbol, in. tete de pavot. f. zie Slaapbol.
voor Zich hebbende, als: — is jammer, c'est Heulen, o.
(ik heulde, heb geheuld),
dommage. — is de waarheid, c'est la venizamenfpannen, heimelijk deel nemen, se lire. — is een goe'de jongen, c'est tin bon
guer, conniver, cabaler, titre d'accord,s'engarcon. — is de grootfte fchande , c'est la
tendre.
plus grande honte: zoo ook voor een eigen Heulen, o. w. (ik heuide, heb geheuld),
naamw., voorn., deelw., voorz. en voor
elkander kusfen, zoenen, s'entrebaiser, se
de meeste bijw. , bijzonder voor die van
baiser en passant on petit pont de bois.
hoeveelheid ; als: Wie is daar? — is Hen- Heulfap, o. sac de pave:, (opium), m.
drik, qui est lit? c'est Henri. — is mij ne Heulzaad, o. graine de pavot,
zuster, c'est ma soeur. — is geeindigd, Heup, yr. hanche. Eene ontwrichte
hebc'est fini. — is voor
ben, titre dehacite, e. sorts de liourrec'est pour vous. —
is genoeg, c'est assez. Men bedient ,zich
let dont les Amines se servent pour tenir
ook van het woordje 'het , ce, bij het werkleurs jupes, zie Wrong.
woord zijn, waar het als een voorn. plaats Heupbeen , o. os de la hanche, (in de ontleedk.) ischion, m.
grijpt, betrekking hebbende op alle geflachten,, in het enkelv. zoo wel als n
i het Heupbloedader, yr. vane sciatique.
meerv.; bijzonder ook voor de perf. voorn. Heupbreuk, vr. (in de ontleedk..) hernie ischiatique , (in de geneesk.) ischiatocele ou
waar het fomwijlen achter aan geplaatst
wordt ; als : Ik ben —, c'est moi. Wij zijn
ischiocele.
(sciatique.
c'est nous. Gij zij t — 5 c'est vous. Zij Heupjicht,
Heupwee, o. sciatique, goutte
zn
ce sont eux, elles. — zijn brave Hear, zie Haar, voorn.
ij
kinderen, ce son: de braves enfants. Bij an- Heusch, bijv. beleefd, complaisant, e, civil,
dere werkw. vervangt het de plaats van een
e, poli, e, obligeant, e. bijw. civilebetrekkelijk voorn. le, la, op het vorige naamwent , poliment , honnetement; obligeamment, Het is — waar, c'est la pure veriti.
woord terug ziende, als : Hebt gij het boek
ontvangen ? ja ik heb — ontvangen, avez-vous Heufchelijk , zie Heusch, bijw.
rep le ?ly re? our je Pai repu. Heeft hij Heuschheid, yr. beleefdheid, civilite , politesse, honnétete, urbanite, complaisance, huhet huis gezien ? neen, hij heeft — nog
niet gezien, a-t-il vu la malson? non, it ne
meur complaisante.
Pa pas encore vue. AANM. Bij —, met be- Heuvel, m. kleine berghoogte, colline, emitrekking tot eene vrouw gebezigd wordennence, f. ceteau, Opgeworpen heuveltje,
de, is in acht te nemen, of het de plaats
butte, f: —, op ecnen kleinen zandberg aan
van eon bijv. woord of van een naamwoord
de kust, bergje, (zeew.) mondrain, montivervangt. Op de vraag : zijt gij ziek ? itescube, tertre.
you: malade ? kan eene vrouw antwoorden: Heuvelachtig, bijv. bergachtig, oneffen, semik ben het niet, maar ik zal het wel haast
blable a des collines, montueux, se, bdworden, je ne le suis pas, mais je le serai
gal, e.
bientet. Op . de vraag : zijt gij de zieke ? Heuveltop, m. sommet d'une colline.
ites-vous la malade? antwoordt zij ik ben Heve, zie Hef.
je la suis. Zoo ook zegt men jegens Hevel, m. een houten handf,paak, waarmede
haar, bijv. Gij zijt niet ziek, maar gefleld
fcheepstimmerlieden iets opheffen , levier de
dat gij — waart, vous n'êtes pas malade,
bois. (bij de wijnk. oul. deefem,) zie Gemais suppose que vous le fussiez.
heveld. — 5 pijp om itukvaten of te tappen,
zie Hitte.
siphon, tote-vin.
Hetwelk, betr. voorn. lequel, laquelle,
Hevig, b. n. geweldig, driftig, fnel, vinnig,
(comme sujets.), ce, lequel, laquelle, que,
violent, e, impetuous, se, rude, vif, ive,
(comme regimes).
furieux , se. De wind is —, le vent est
fletzij , voegw. soit-que. — dat, (ten ware
violent. Eene hevige ftorm une violente,
dat), h mains que. hij het doe, — hij
furieuse tempéte. De zeegolven zijn—,
het niet doe , soit qu'il le fasse, soit
(onftuimig), les flots de la men sent impeme le fasse pas, qu'il .le fasse au qu'il ne le
tueux. Een — (vinnig) gevecht, Met drift
en gramfchap gepaard, un grand combat,
(heu, m.
fasse pas.
Hen, Heude, y r. (zeew.) noordsch vaartuig,
un violent combat. Een hevige dood, une
Heug, vr. zin, genoegen, enz. enkel gebr.
mart violente. Hij gevoelt eene hevige pijn,
in : tegen — en meug, a contre-coeur.
it sent une douleur vive. bijw. violemHeugel, m;cremaillére, f ; zie Haal, yr.
ment, impetueusernent, vivement avec chaHeugelijk , bijv. aangenaam, agreable, plaileur avec acharnement, avec furie. Ik ben
sant, e.
gedenkwaardig , memorable.
— of heviglijk over uwen toeftand getrofHeugelijkheid, vr. agrement, plaisir, m.
fen , je suit vivement touché de votre sort.
Heugen, o.
(het heugde, heeft geheugd),
In het hevigite van de koorts, van het gese souvenir, se ressouvenir. Het heugt
vecht, enz. au fort de la Pyre, de la meje me souviens , je me rappele. Het heugt
lee, etc.
mij dit gelezen te hebben, it me souvient de Hevigheid, yr. violence, impituosite, vehePavoir in.
mence. —, (in de natuurk.) intension, inHeugenis, vr. geheugen , souvenir, ns. memoitensite. De hitte is nu in de grootfte —,
re , f.; zie Geheugenis.
op haar hoogfte, la chaleur est a present
Heuker, m. (in Groningen gebr.) een kruidela plus grande intensite.
nier in het klein, petit spicier.
Heviglijk, zie Hevig, bijw.
Heul, m. mankop, flaapbol, flaapkruid ,.pa- Hiacint, m. zekere fteen, hyacinthe, f.
vet. Gehoornde pavot cornu, glauctum.
bloem, yr. jacinthe, hyacinths, ,f;
Heul, o. hulp bijftand, troost, secours, re- Hiacintenbed, o. planche de jactnthes, hyafuge, asik, on'. assistance, consolation, f:
cinthes , f.
Heul, y r. houten bruggetje, dat los over eene Hiacintenbol, tn. bulbs de jacinthe,
vignoo
wetering enz. gelegd wordt, petit pant de , de jacinthe.
bois ,
Hief, verl. t. van Heffen.
lieulbloem, yr. flour de pawl,
Hiel, m. hak, achterfie van den voet, fchoen,
Cc
kous,
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kons, laars , talon. Er ,zija gaten aan de
hielen mijner koufen, y a des trous aux
talons de mes bas. — van een paard, paturon, m. jointe, f: — van eenen mast of
nen, (fcheepsw.) pied on caisse de mdt ,
ou de mdt de tinne; fig. Iemand . op de hielen zitten , titre sur les talons de q. q., le suivre
de pres. —, (in den gem. fpreektr.) talonner q. q. Zijne hielen toonen of ligten ,
(ontvlugten ,) het hazepad kiezen, wijken ,
tnontrer les talons. Zijn veritand zit hem in
de hielen , it a, l'esprit aux talons (boertig).
Naar de hielen omzien (zegt' men van een
meisje , dat aan de vrijers begint te denken ,)
commencer a se sentir, a se connaltre. Dit
meisje treedt hare moeder al op de hielen,
cette fille marche déjà stir les talons de sa
mere, c. a. d. est déjà
Hielbeen, o. (in de ontleedk.) calcanium,m.
Hield, verl. t. van Houden.
Hielen, o. w. (ik hielde, heb gehield),
(zeew.) achter over pollen of kroppen
carguer Parr:We, mettre sur le cal.
Een kabeltouw op —, ajuster, marier, un
grelin.
Hielhoutmaker, m. talonnier.
Hieling, yr. achterfte van de kiel,(fcheepsw.)
talon de la quille, tn. — van een kabeltouw, mariage du grelin, m. aan eene
fchaats,_piece de derriere.
Hielp , verl. t. van Helpen.
Hielftuk, o. van eenen fchoen , enz. quartier,
talon de soulier,, tn. Hielitukken, meerv.
hielleertjes aan de voetzolen der monniken ;
ook dichterlijk, hielvlerken van den God Mercurius , talonnteres, f pl.
Hieltje , o. -van eenen ham , van eenen fchapenbout, manche d'un jambon, d'un gigot
de mouton, f.
Hier, bijw. op deze plaats, ici, Zij is
—, elle est ici. De — tegenwoordig zijnde
perfonen, les personnes ici presentes. —, in
eenen zeer ruimen zin, als : — (in dit land)
vriest het zeer zelden, bien rarement dans ce pays-ci. ('AANM. De beteekenis van het Franfche ici ftrekt zich niet verder uit , dan tot eene ilad); fig., in dit leven , als : en hiernamaals, dans ce monde
et dans l'autre. —, in een' zeer beperkten
zin, tegenflelling van daar, als: Zet de tafel —, en den floe' daar, mettez la table
ici et la chaise la. — en daar, ici et la
par-ci, par-la, ca et M. Tot — toe, jusqu'ici. — ben ik , me voici. zijn wij
met ons vieren, nous voici quatre. — om
Been, autour d'ici, dans les environs. —, in
plaats van dit of deze zaak of zaken , met
een voorzetfel daarvan' vast, (dat echter ook
door velen daarvan afgefcheiden wordt ,)
— en . daarover fpreken, parler de diftrentes choses. Van — (door dit,d. i. door
deze zaak of zaken) ontftond al de kwelling,
ceci .occasionna toute cette vexation. AANM.
Daar het echter zeer moeijelijk , zoo niet
volftrekt onmogelijk zou wezen , om bij deze zamenflellingen alle beteekenisfen op te
geven, zullen wij ons vergenoegen , de
voornaamite mede te deelen , en het aan den
gebruiker overeaten, om de andere nit den
zameihang der cede op te make,,. voor
eenen tegenwoordigen tijd , als: — kon ik
mijne tranen niet weerhouden, ici je nepouvois retenir mes larmes.
Hieraan , bijw. ci-joint , a ceci, en, a cela, y.
— zal men zien, on reconnaitra par-14. —
niet te
likt alles, tout get en cola.
n'y faut pas penser. — ie niet te .
denken

HIE
twijfelen r it n'en fact pas douter, bred
gelegen, cola est d'importance, de consequence, zie Hiernevens.
Hierachter,, bijw. ici derriere.
Hieraf, bijw. de ceci.
Hierbeneden, bijw. ici-bas, dans ce bas monde.
Hierbenevens, bijw. outre ceci ,. de plus, entr' autres.
digte bij , pros, proche d'ici,
Hierbij,
ici, y, a cela, a ceci, la, id-dedans, cijoint, als: — nog, outre cola, ajoute a cela.
Ontvang recovez ici ou ci-joint. zult
gij vinden, vous trouverez la-dedans, vous y
trouverez. — moest ik ophouden, it fallut
m'arrltor M. — ontvangt gij, avec cola von:
.recevez.
Hierbinnen , bijw. en ce lieu-ci, en cot endroit,
ici dedans, dans.
Hierboven, bijw. ci-dessus. —, dans Pautre
monde.
Hierbuiten , bijw. 14-dehors.
Hierdoor,, bijw. door deze plaats, par ici. —,
door deze zaak, door dit middel, par ceci,
par ce moyen,
Hierheen, bijw. par id, ici, de ce
*
ate.
Hierin, bijw. in deze plaats, ci-dedans, ici
dedans. —, in deze zaak, en cola, en ceci.
Hierlangs, bijw. le, long d'ici, de cette place.
Hiermede , bijw. par ceci , par cola , par la ,
ainsi, avec ceci, avec cola. Wat wilt gij —
aanvangen? qu'en voulez-vous faire? — bederft gij alles, c'est par cela quo vous gdtez
tout. — heeft het fchouwfpel een erode,
ainsi finit la comedic. — wil ik u maar zeggen, je veux simplement vous dire par-la.
Hierna, bijw. ci-apres. —, dans l'autre
monde.
Hiernaar, bijw, hi-dessus, d'apres ceci, sur
ceci, sur cela. Rigt reglez-vous ladessus. — zal niemand vragen, personne ne
demandera cela, ne questionnera la-dessus.
Hiernaast , bijw, a cote d'ici , dans la maison
h-cdte, chez mon voisin. Vraag het —,
demandez-le a mon voisin. Hij woont —,
it est mon plus proche voisin.
Hierneven, bijw. ici a cite; zie Hiernaast.
ci-joint , e. vindt gij zijne verklaring , vous trouverez ci-jointe sa declaration.
Hiernevens, bijw. zie Hierneven in de 2. beteek.
Hierom, bijw. om deze plaats, autour d'ici.
nit oorzaak van, pour cola, pour cette
raison, pour cette cause, c'est pourquoi.
Hieromflreeks, rondom, bijw. autour d'ici,
ici-h-Pentour, dans ces environs, aux environs.
Hieromtrent, bijw. zie Hieromftreeks. —, ten
opzigte van dat, a cet egard, a ce sujet.
FIieronder, bijw. ci-dessous.
Hierop, bijw. op deze plaats, ici dessus.
na deze zaak , vervolgens, la ou ci-dessus , sur
cola, a Bela. — ging zit heen, 14-dessus or;
apres cola elle s'en alla. Zij antwoordde —,
elle repondit a cola. — zal het niet aankomen , qu'a cela ne tienne. Zij antwoordde
, elle repondit a ces mots. lk verlaat mij
je m'y fie ty mets ma-confiance.
Hierover, bijw. over of tegen over deze
plaats, ici vis-à-vis.
betrekkelijk deze
zaak, sur cette matiere , sur ce sujet, la-dessus.
Hiertegen , bijw. tegen dit, ci-contre, contre
cela, ceci.
daarentegen, en revanche.
Hiertoe, bijw. jusqu'ici. —, tot deze zaak,
pour ceci, a cola.
Hiertusfchen, bijw. entre deux, entre ces deux
choses. — is een groot onclerfcheid, it y a
nose grande difference entre - cot deux choses.
flier-
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Ik was Hiltik, tn. osselet, zie'' Bikkel,
4ieruit, bijw., tilt deze plaats,
blijde
te zijn, fetois Bien aise d'être hors Hiltikken, o. w. (ik hiltikte, heb gehiltikt),
met bikkels, kootjes fpelen, jouer aux os•
—, door of uit dit, par ceci, de
selets.
ceci.
kan men befluiten, delel on pent
Hinde, yr. het wijfje van een hert, biche.
conclure.
Hiervan, bijw. van dit, de ceci, de cela, en. Hindekalf, o. faon de biche, faon, in.
Hinder, m. nadeel, beletfel, hinderpaal, ensHiervoor, bijw. voor dit, pour cela.
Hiervoren -, bijw: voor dezen tijd, ci-devant.
péchernent , obstacle, inconvenient, dommage.
Hieuw, veil. t. van Houwen.
Ik heb er geen' — van , cela'ne me gene pas,
zie Hindernis, Hinderpaal.
Hij , perf. voorn. van den 3. perf. des m.
ii. Hij zegt, it tilt. Hij fpreekt , it parle. Hinderen , b. w. ( ik hinderde, heb gehinderd),
beletten , fchade toebrengen, ftremmen,
7, buiten onmiddellijk verband met een
empicher, incommoder, centrarier,, apporter
werkw. m. lui. — is het, c'est lui.
aanw. voornaamw. , degene
obstacle, ewer. faire tort, noire. Dat kan
—, die
mij niet
dat gelooft, bedriegt zich, celui qui croit
(fchaden ,) cela ne sauroit one
nutre. Wie zou het hem —? qui est-ce qui
cela, se trompe.
een mannetje van
eenig dierfoort, male. Is het een hij of
Pempécheroit. Hinder hem niet, (laat hem
begaan,) ne Pincommodez pas.
zij ? est,-tie tin male on une femelle? —, in
den gemeenz. fpreektr., als: Is de perfoon, Hindering, action d'empecher, zie Hindernis.
van wien gij fpreekt, een — of eene zij ? la Hinderlaag, y r. verborgene plaats, waar eene
personne dont vous parlez, est-ce un homme
tot eenen onverhoedfchen aanval, verfchuild
ou une femme?
liggende troep krijgsvolk ligt, embuscade,
Hijgen, 0.
embuche, f.
(ik hijgde of heeg , heb gehijgd
embuches , pl. f.
of gehegen), bezwaarlijk adem halen, ha- pihge, m. De vijand vies in de —, l'ennemi
tomba dans l'embuscade. Hij heeft zich uit
leter, titre hors d'haleine , souffler de fatigue ; fig. Naar iets
de hinderlagen gered, die men hem gelegcl
naar eene zaak ilerk
jagen, verlangen, aspirer
had, it s'est sauve des embuches qu'on lui
ch., le disirer ardemment.
avott dressees. Het is geen tweegevecht,
Huger,
het is eene —, men heeft op hem geloerd
celui qui halite, qui est hors d'haen hem gedood, ce West point un duel,
leine, qui est haletant.
c'est un guet-apens, on l'a tue de - guet-apens.
Hijging, yr. action de haleter,, respiration frequente et embarrassee.
Hinderlijk , b. n, nadeelig, fchadelijk, lastig,
prifudiciable,
Hijlik, o. zie Huwelijk.
v
embarrassant, e,
Hijlikmaakfter, yr. zie Huwelijkmaakfler4
incommode, facheux, se. Iemand — in lets
Hijlikmaker, zie Huwelijkmaker,
zijn, empêcher, contrarier q. q.
Hijlikmaken, zie Koppelen in de laatfte be- Hindernis, yr. beletfe4 empechement, obstateekenis.
cle, tracas, ni.; fig. entrave, epine, meestal
Hijlikmaker,
zie Koppelaar.
zekere
meerv.; fig. fam. encombre,
Hij is zonkoek , espbce de pain d'ipices en tablettes
der — aangekomen,
est arrive sans enq. u'anciennement on servait aux nelces.
combre.
floring,‘detourbier, tn. —,
oponthoud, remora on rdmore, retardement, m.
Hijmen, o. w. (ik hijmde, heb gehijmd), zie
Hijgen in de eerfte beteek.
Hinderpaal, m. obstacle, zie Verhindering, ook
Hijpotheek , vr. kusting, fchepénkennis,
Hindernis. — 5 tegenftand, opposition,
pothêque. Ik heb eene — op zijn huis, j ai Hinkbaan, yr. merelle.
une hypotheque sur sa maison.
Hinken, o. w. (ik hinkte, heb gehitiltt), opHijs, Mize, yr. een iluk rookvleesch, morceau
4en been -voorthuppelen, als kinderen doen,
tie boeuf fume, m.
alter, saucer a cloche pied, jouer aux meHijschblok, o. katrol,
relies.
mank, kreupel gaan, zich in het
f
Hijfchen, b. w. (ik heesch , heb gehefchen of
gaan meer op de eene, dan op de andere
gehijscht), door middel van eene katrol opzijde bewegen, bolter, clocker; lam, clopi.
trekken, hisser, grinder. *(Scheepsw.) De
ner, aller clopin-clopant. Hij hinkt met
marszeil raas
den regter voet, it cloche du pied droit.
top —, hisser les vergoes des huniers en téte de bois. Het anker
AANM. Clocker gefchiedt, wanneer het eene
voor de kraan
guilder, bosser Pancre,
been korter is dan het andere, en bolter nit
amener l'ancre stir le bossoir.
hoofcle van eenig gebrek of van eene zwak4ijfcher, m. (fcheepsw.) guinderesse du met,
,heid in een of meer led.en, wier dienst tot
du grand, au petit mat deperroquet , etc. —,
het gaan vereilcht wordt;' fig. Zij hinkt
die de vaartuigen op de nvieren voorthelpt,
op beide zijden, elle boite de deux cotes,
chableur.
elle tribuche, (zij is onzeker, weet niet,
Hijschtouw, o. chableau, m. —, (op fchepen ,)
wat te kiezen.) Dat hinkt (daar hapert wat
drisse, f: issas, m.
takel of talie,
aan,) cela cloche., Niemand hinkt aan eene
plan, m, corde de poulie , f. Een
aan
anders zeer; (elk wordt door zijne eigene
een blok vastmaken mil het op te hijfchen,
ramp het meest gekweld, het is moeijelijk
chabler. De vastmaking zelve 5 chablage, m.
het leed van eenen anderen te beoordeelen
Hijschijzer, o. ijzer met twee haken aan een
mal d'autrui ne fait bolter personne; fam.,
hijschtouw, elingue de pattes, f.
chacun salt oil le bat le blesse; fpr. w. De
zie Hijs,
hinkende bode, het hinkende paard komt
Hijzop,
een plantgewas, hysope , f.
achter aan, (voorloopende gunflige narigten
Hik, m. fnok, hoquet.
zijn menigmaal valsch, de flechtfte tijding
Hikken, 0. W. (it hikte, heb gehikt), avoir
hoort men het ,laittfte,) it fain attendre le
le hoquet.
boiteux; fain.
y aura peat titre bleu a dicompter,
Hild , yr. eene plaats voor hoof, itroo, enz.
boven de koeftal, grange au foil's, a lapail- Hinking, vr. het kreupel gaan, elochement,
le, f' grenier, fensl, in,
geleerd w. cholose, claudication, f.
Hilletje, o. het klepje in eene pomp, chapel
van eetv Bier, (bij de jagers ,) boitement
de pompe, tn. soupape, f
Hinkend, b. n. boiteux, se, elochant; zie het
Hilt, m. traverse ?'un krin d'estoc, f,
fpr.
op Hinken.
Ma.
Cc;
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Hinkepink, tn. en yr. (een fpotnaam voor ieeen hobbelpaard rijden, alter 4 cheval cur
mand, die hinkt,) (sobriquet) beiteux, m.
un baton, alter-4 dada. —, fiamelen, bi•
boiteuse, f: cheilopons , cloptn-clopant, fain.
gayer. —, traag voortgaan, weifelen ,
Hinkperk, zie Hinkbaan.
Hobbelig , b.- n. onefferr, raboteux, euse,
Hiiikfpel, o. jeu a cloche-pied, m. merelle,f.
e, rude. Een hobbelige weg, un chezie
Hinneken, o. van paarden, hennir.
min raboteux.
(in
Ginniken.
Hobbeligheid. yr. inigaliti , rudesse.
de ontleedk.) anfractuosite.
Hip. pelen , o. w. (ik hippelde, heb gehippeld),
zie Huppelen.
Hobbeling, yr. geflinger, beweging, agitation,
ftamering, begaiement,
Hippen, o. w. (ik hipte, heb gehipt), zie
f balancement ,
Happen.
m. hesitation.
(zeer bekende drank ,) hip- FIobbelpaard, o. dada, tn. cheval de bois sur
Hippokras,
pocras.
le quel les enfants s'amusent a mower.
Historic, yr. gefchiedenis, gefchiedverhaal, Hobben, 0. w. (ik hobde, heb gehobd.), op
recit d'un evenement,
en neder bewogen worden, etre ballots, e,
histoire,
zie Hobbelen in de eerfie' beteek. ; fig. Iepeintre d'histoire.
Historiefchilder,
mand laten — en tobben , (hem laten begaan
Historiefchrijver, ,m. historien, (een aangefickle , die daarvoor loon trekt ,) historiczoo als hij wil ,) laisser faire q. q. comme
it vent, et ne plus s'en soucier. Met veel
graphe. Als zoodanig een aangeflelde —
— en tobben, en tirant le diable par la
fchrij yen , historiographer.
Historietje , o. vertellehje, historiette, f.
queue. Met iemand -7 en tobben, se totermenter; fam. se tracasser, se mettre en
Historieftuk, o. tableau d'histoire, m.
quatre pour q. q.
Historietrek, in. trait d'histoire.
Historisch, b. n. gefchiedkundig, historique, Hobo, tn. haut-bois. Hij fpeelt goed op den
joue bien du haut-bois.
historial, e. (gefchiedkundiglijk), historiquement.
HoboIst, haut-bois. Zinn broeder is een
voortreffelijk —, son frere est us; excellent
Hitje, o. petit cheval, bidet.
Hit,
haut-bois.
Hits, zie Hitfig.
Hitfen, b. w. (ik hitfle, heb gehitst), de Hoe, bijw. comment? de quellemaniére? d'oh?
'Dear dit woordje op veel verfchillende wijhonden tot toorn of woede aanzetten, haler,
zen gebruikt -wordt, zullen wij hier van de
acharner, animer les chiens ; fig. Den mensch
meest gebruikelijke een voorbeeld geven:
tot lets (aandrijven, aanfioken 2 ) excials: Bij wijze van ondervraging naar de
ter, inciter , porter, pousser a q. ch.
oorzaak, reden, gesteldheid, wils,uitkomst,
Hitfig, b. n. dat door eene groote meat van
vaart uw vader? comment se porte
warmte fnel in beweging is, ardent , e,
enz.
bloed, sang-ichauffe. —,
votre pere ? gaat het ? comment va-t-il?
tres-chaud, e.
ridverbrand, (in de geneesk.) aduste.
— zegt gij , dat hij heet ? comment dites-vous
- fig geil, loopsch, die door hevige trek
qu'il s'appile? — hebt gij dat gedaan? comment, de quelle maniere avez-vous fait cela?
gedreven vvordt , lubrique, lascif, ive. Een
— meisje, une fille lubrique, lascive. De
—, (op welke wijze) het ook zij , de quelle
maniere que ce soit. — zal ik mij daarbij
herten zijn —, les cerfs sent en rut. Eene
hitfige teef, une chienne chaude, —, ilerk
honden? de quelle maniere voulez-vous que
je m'y condulse? Ik weet niet — ik mij
begeerig, desireux, euse, avide, ayftnt un
daarin gedragen moet; je ne sais de quelle
un desir ardent; fig. apre.
extreme
maniere, comment, m'y prendre. — nu gegeilHitfigheid, yr. ardeur, chaleur.
daan ? comment faire apresent ? —, (van
held , lascivite.
wear) komt het, dat gij , gevallen zijt? d'oit
Hitte, yr. zeer hooge graad van warmte, chavient que vows etes tomb s . Van hoegrootheid,
leur excessive. —, zeer heet your, gloed,
combien ? — lang zal uw broederiich hier op(bij glasblazers, zilverfmeden, enz.)cnaude.
groots meat van drift, woede , begeerhouden ? combien de temps votrefi-ere s'arritete, chaleur, ardeur, fureur, fougue. De —
ra-t-il ici ? lang is uiv vader dood ? combien
(de temps) y a-s-il que Notre pere est mort?
der jeugd, la fugue de Page. In de hitte
combien d'argpnt avez—velgdhbtij?
van het gevecht, dans la chaleur du combat. In de eerfte — (of drift) , a la chauyour? — veel verfchilt dat ? de combien cela
combien
deveel vraagt gij?
de , dans le premier feu. Overnuat van —,
athermasie, (in de geneesk.)
mandez-vous? — veel kost dit bock ? combien codte ce livre? — dikwijls, — veel
Hittepijp, yr. caliduc, na.
maal hebt gij hem gezien? combien de foss
Hittig, b. n. 'zie Heet.
Hittigheid, yr. zie Hitte.
Pavez-vous vu? Er waren, ik weet niet —
Hittiglijk, bijw. thaudement, ardemment.
veel menfchen, it y avoit, je ne sais, consHo ! tusfchenw. ho !
bien de personnes. — zeer, indien gij wist,
hood fill! arritez!
fchadelijk die dwaling is, si vous saviez,
Hobbel, oneffene hoogte, knobbel, inegalite , bosse, f, De boter is in den —, (in
combien cette erreur est .pernIcieuse. Gij kunt
niet gelooven moeijelijk' dat is , vous ne
Overijsfel gebr.) phraseusitee.dans la prosaurez croire combien cela est difficile. Gij
vince d'Overissel , pour signifier que, par un
weet inlet, — lief hij n heeft, — hij u beeffet de Petat orageux tie Pair, la baratte
ne prodnit point de beurre; fig. (in den
mint, vous ne savez pas, combien on
quel point it vous aime. — ver is Amfierdam
gem. fpr. tr.) Het is -alles in den —, (verward,) tout est brouille.
van hier ? combien (de lieues) y a-t-il d'ici
m. en yr. zie
Hobbelbek.
a Amsterdam. weinig heb ik er voor
Hobbelbek, in. en yr. celui ou -celle qui begaie.
gegeven, combien pen fen ai donne. Gij
aangenaam hem fat moet zijn, vous
Hobbelen, o. w. (ik hObbelde, heb gehobweet
dolt étre agreable.
savez combien . cela
beld), been en weer bewogen worden,
Zie hier — nog op verfchillende wijzen gegeren „ secouer, router, agiter, balancer,
wat? combezigd. Bit verwondering.
se balances-. •Zij hebben met het fchuitje in
is hij dood!
de gracht ,gehobbeld, its ont secoue dans
ment? quos? que? als:
durft gij dat doen !
comment, est-il mon:
leer petite -nacelle dans le ,canal. —, op
cons
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gecomment osez-vous faire cela !
lukkig is hij ! (wat is hij gelukkig qu'il est
bedriegt gij u! que vous vous
keureux!
fchielijk, kan hij vallen ! qu'il
trompez!
lui est facile de tomber! — ver, (tot w.aartoe) hebt gij hem gebragt? jusqu'oh
vous conduit? — (waarmede) quoi, brengt gij
uwen tijd. door? a quoi passez-vous le temps?
Gij zie: — de zaak zit, hoe de zaak zich
toedroeg,'‘ vous voyez Petat de Paffaire,
comment Paffaire se passa.— het ook zij
ik zal niets doen, quoi qu'il en soit, je n'en
feral 'den. Dat zal gebeuren — het u ook
mag fpijten, cela se fera malgre vous, malgre le depit que vous en avez. Hij zegt noch
noch wat, (hij zegt Diets), it ne dit
ni quoi ni West-cc? Hij moet zeWn —
of wat, (het een of het andere ,) :1 faut
s'expliquer, qu'il disc Pun ou l'autre. Eind.elijk,
verdubbeling (met den overtr.
meer
trap) of gevOlgd door des te ; als :
hij drinkt, — meer dorst hij heeft, plus it
bolt, plus it a
— rijker (des te) _gieriger, plus on est riche, plus on est avare.
- langer erger, de pis, en pis. — eer -(des te) beter, le plutilt possible. — meer gij
hem hiertoe. aanzet , — minder hij het zal
doen , plus vous lui en direz, moans it le
fera. — longer — beter, de mieux en
mieux. — langer — meer, — meer — never, de plus en plus. — langer gij wacht —
erger het zijn zal, plus vous attevdrez, pis
ce sera. — grooter een, kind is, — zoeter
het behoort te wezen, plus un enfant est
grand, plus id dolt etre sage. Ten laatfte
words — nog door quel, quelle, tout-que,
quelque-que, hoe ook, vertaald, als - —oud
zs hij ? quel .age a-t-il? — groot, de quelle
grandeur ou grosseur? — groot zijne krachten ook zijn , quelles que soient ses forces.
— groot is de afftand ? quelle distance I at . il? — clerk gij ook zijt, ik vrees u Diet,
tout fort que vous ites je rie vous crains
pas. — groot zijne misdaad ook zij , quelque grand que soit son crime. — klein uwe
-appelen ook zijn mogen, zij zijn goed,
quelque petites que soient vos pommes, elles
sont bonnes. deugdza-am deze jonge duffers
ook mogen zijn , quelque vertueuses que
soient ces demosselles. AANM. Men zieehier,
dat quelque-que, hoe ook, als een voegwoord, dat den fubjonctif regeert, befchouwd
-wordt, dus ionbuigbaar is, een bijv. naamw.
tusfchen .quelque en que hebbende. o.
comment. Gij vergeet het —, vous oubliez
le commevt.
Hoed, m. chapeau. Een kastoren
een —
van beverhaar, un castor, un chapeau de pail
ale loutre, castor. Een vilten
un chapeau de flutre. Zijden —, chapeau de sole.
Waterproef
.chapeau impermeable. Den
- voor iemand afnemen, titer le chapeau
q., se decouvrir. Den — Op hebben,
etre convert, e. Begroeting door het afnemen van den —; coup-de-chapeau, m.
chapellade, f. De opgeflagene rand van den
—, le retroussis; fig. Den -- in de hand
semen, (eerbied betoonen 7 ) mettre la
main au bonnet, biter son bonnet. Dat'zijn
lied.en, welke men antlers dan met
den — in de'hand moet -aanfpreken;'-'ce .stint
des .gens 7 aux quels
ne faut parley' que la
!masts au, bonnet, que chapeau bar.
et
is een man, voor Wien men den--- moet
afnemen; zie Afnemen. Veel hoofden onder
eenen — brengen, mettre d'accord plusielirs
personnes; fpr. w. Waar hoeden zijn, gelel-
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den Beene mutfen, ou Il y des hommes, les
femmes ne palest: pas. zekere maat voor
ileenkolen, kalk, enz. .certaine mesure ' de
charbon, de chaux, etc. Zie verder de met
Hoed zamengeftelde woorden,als:Jagthoed,
Vingerhoed, enz.
Hoedanig, vrag. voorn. wat voor een, eene?
quel? quelle espece, quelle sorte, de?
—enmaish
j. ? quelle sorte d'homme est-ce?
— hij ook zij , quel qu'il soit. — die ook
mogen zijn , quels qu'ili puissent etre.
bijw. zie Hoe? op wat wijze.
Hoedanigheid, vr. qualite, propriete , f. eta:,
attribut , m. Goede of kwade (bijzonder van vruchten ,) acabit, m.' Pap van
mindere —, (bij de papierm.) piite vanante.
— van het onderwerp, attribut, m.
aard, inborst , caractere • calibre, genre, m.
Hoeflband, m. cordon, ruban
'
de chapeau, m.
laisse, f. Zilveren of zijden
hourdaloue.
Hoedbodem, m. ciel de chapeau.
Hoedborstel, m. brosse a chapeau, f.
Hoede y r. befcherming , garde, protection.
God neme u in zijne heilige Dieu von:
prenne en sa samte garde. —, voorzorg,
precaution, f. gardes, f. pl. Op zijne —
zijn, se tenir, etre sur ses gardes, ou sur
le qui vivo, prendre garde. Wees op uwe
, garde a vous.
Hoeden , b. w. (ik hoedde , hob gehoed), tegen kwaad dek4en; beveiligen behoeclen ,
garder, preserver, garantir. Zich voor iemand
wachten, se donner de garde
9. q. etre en garde contre
q. Zich voor
lets —, se garder de q. q. .Hoed„ wacht u
voor
gare les coups , le baton. —,
weiden, mener paitre, garder les troupeaux.
De varkens
paitre les porceaux.
Hoedenbol,
vorm , forme de chapeau,, f.
Hoedendoos, yr. boite 4 chapeau, m.
Hoedenfabrijk, yr. fabrique de chapeaux..
Hoedenkas, zie Hoedendoos.
Hoedenkoopman, zie Hoedenkramer..
Hoedenkramer, m, marchand chapelier.
Hoedenmaakfler, yr. chapeliere.
(beteek.
Hoedenmaken, o. zie Hoedenmakerij in de a.
Hoedenmaker,. m. chapelier.
Hoedenmakerij, yr. fabrique ou manufacture
de chapeau.
Hoedenmaking, vr. het maken van hoeden,
fabrication des chapeaux, chapellerie,f. metier de chapelier, m. - 7 kunst van den hoedenmaker, art du chapelier, werkplaats van den hoedenmaker, atelier du chapelier, m.
Hoedenmakersnaald, carretet, m.
Hoedenmakersgild, o. corps, des chapeliers , vs.
Hoedenftoffeerder, m. celui qui monte des
chapeaux, garntsseur de chapeaux.
Hoedenwinkel, m. boutique de chapelier, f.
Hoeder, m. bewaarder, befchermer, praecteur, gardien. Koeijenhoeder, fchapenhoeder, gardeur de vaches, vacher, garde:4r
de brebis.
Hoederin, yr. garde ,.gardienne ., gardeuse.
Hoedje, verkl. w. zie Hoed ; inzond. Hoedjes, meerv. toawiagen (fcheepsw.) sauverabans, m. pl. , tordes f.;
,
Hoedkap , m; kali
eenen hoed cafe de
chapeau, f.
floedpiuim," vu. vederbos, plumet, m.
Hoedtterr, y r: befchermffer, bewaarfter, protectrice,, ,gttsrdienne.
Hoef, m. ,, het hoornachrige gedeelte aan den
voet een_s_ paards , enz. sabot de cheyal, patron , m. cokne, f:
Cc3
Hoer,
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Hoef,, vr..zie Hoeve,
Hoefblad
in' de kruidk.) tussilage, m.
(pas d'ane), cacalie,
Hoefhamer, m. brochoir, ferretier.
Hoefijzer, 0. fer de cheval ou fer 4 cheval,
en. Een oud weder opgelegd un rassis.
Gaten in, een — flaan, (bij de hoeffmeden ,)
itamper un fer de cheval. }let
afflaan, deferrer. Het — verlieten, se deferrer.
Hoefmes, o. boutoir, m.
Hoefkruid, zie Hoefblad.
Hoefnagel, m. clou 4 fetter un cheval, m.
caboge, f.
Hoefflag-, in. flag% van den hoef Bens paards ,
coup de pied d'un cheval. - L , het,gedeelte
van eenen dijk of weg, dat elk eigenaar van
eene hoeve moet in orde houden, partie
de digue on tie chemin, que chaque proprietaire d'une ferme est oblige d'entretenir ;
fig. Dat is buiten mijnen c'est hors de
ma sphere. —, de plaats, welke voor het
verblijf van iemand, van kriigslieden, of
voor den fland van lets, gefclukt is, demeure , habitation,
FIoeffmederij , yr. kunst van den hoeffmid,
marechalerie, f. de werkplaats zelve, forge
de marechal.
Hoeffmid, m. marechal ferrant.
Hoefftal, m. noodflal, travail.
Hoegrootheid, yr. bepaahle grootheid van
eentge zaak, grandeur, quantite , quotite
determinee, f. nombre fixes
Hoek, m. coin, angle , coude , m. carne, Zet
dezen flok in dien mettez cette canoe dans le
coin. Eene tale met vier hoeken, une table a
quatre carnes. Eene dobbelfteen heeft zes
vlakken en acht hoeken, un de a six faces
et knit carnes. De — vast twee zamenloopende muren, encoignure, f. Men heeft in
dezen hoek een kabinet aangebragt, geplaatst , on a menage un cabinet daps cette
encoignure- Deze muur maakt eenen ce
mar fait le coude. De hoek van dit huis is
zeer fcherp , Pangle de cette maison est
tres-saillant. De fcherpe hoeken van eenen fleen afhouwen, afzagen, ecorner une
Pierre. De hoeken van eene pastel., les
cbrnes d'un pate. De vier hoeken of ruiten
van een fchild, (in de wapenk.) canton.
Hij .voert gouden kruis met eene liar
in elken hoek van hetzelve , it porte une
Croix d'or et une toile a chaque canton. De
regterhoek , linkerhoek , le canton dextre,
sinistre. De vier hoeken van een fchild,
met de daarbij behoorende flukken verfieren,
eantonner un ecu. — van eene nok , (in de
bouwk.) brisis , — van gereedfchappen,
enz. coude, f: — van eenen winkelhaak ,
coude d'une equerre. —, het uiterfte einde
der ftraat,
van lets, coin. Op den
coin de la rue. —, kromte, draai van eene
Zich
in
eenen
— der katournant.
ltraat,
-mer verbergen, se cacher au coin de la
drijven, acuehambre. Iema,nd in eenen
kr q. afgelegene plaats, coin,quartier , als : Men heeft alle hoeken der ftad
doorzocht, on a cherche dans tons les coins
de la ville. Hij woont in een' afgelegen,
it demeure dans tin quartier eloigne. Een eenzaam hoekje, fchuilplaati, enz. ?Wait. Hoe. ken en winkels, yerborgene hoeken , coins et
recoins. — of kaap , of een, tiltilek in den
hoek des lands, Pointe- de tote, f: cap.
Eenen omzeilen, (zeew.) doubler le
cap; fpr. w. Den -7 te boven komen,
(het gevaar ontkomen ,) etre hors du danger, Oval vainer les obstacles. —.1 gewest,
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Ilreek. .De vier hoeken der aarde, les quatre
coins de la terre; voor kant„ zij de, ate, als
Uit dien wachten wij norm, c'est de cc
cdtd-14 que nous attendons la tempéte. De
wind heeft lang in dien — geftaan, le vent
a ete longtemps de ce olte-lti • fig. Den
— om zijn , (in de volkstaa1,)
' overladen zijn, als: Hij is den — om , (hij is
dood ,) sl ,_est mort, it a passé le pas. Uit
den — komen, (voor den dag komen,)
zich openbaren, se declarer, parler franchement , se montrer, lets uit den — halen,
mettre ou faire paroitre q. ch. au jour. Den
— (het hoekje) te boven zijn, l'avoir
ichappe belle. —, webrhaak, waarmede men
vischt, hamecon. De visch is aan den —,
le poisson est a Phamecon; fig. of fpr. w.
Hij heeft den — al in de keel, (de man is
reeds fn het net,) it a deja mordu a Pharnecon, it est déjàdans les filets, it a donne
dans le panneau. (in de meetk.) onbepaalde ruimte , begrepen tusfchen twee lijnen , die elkander flIden , angle. Eene regte, fcherpe , flompe , kromlijnige an
angle droit, aigu, obtus , curviligne. Een
— van 45 , van xoo graders , un angle de
45, de too degres. , De ligchamelijke ruimte, begrepen tusfchen twee vlakken, welke
elkander fnijden , wordt tweevlakkige genoemd, Pespace indefini , compris entre deux
plans qui se coupent, se nomme angle diedre,
angle a deux faces. Ligchaam nit twintig
gelijkzijdige hoeken beftaande. Zie verder
de met 'Hoek zamengeftelde woorden, als:
Vierhoek , Vijfhoek , Zeshoek, Achthoek,
enz. insgelijks Schuilhoek , enz.
Hoekachug, Hoekig , b. n. angulaire, anguleux , se , a angle , plein de coins, denteli, e,
cornu, e. Een hoekig en puntig brood, en
bijw. angula,rement.
pain cornu:
Hoekbalk , m. (fcheepsw.) aritant,poteau coryr. zie Toonbank.
Ho
b
r
neikeank,
Hoekboot , yr. zie Hoeker.
Hoekbuffet , zie Hoekkas.
Hoeker , m. zeker vaartuig, houcre, kourque,
sorte de biitimeut de pêcheur,
Hoekje, o. verkl. w. 'van Hoek.
— van
den hlard., zie Haard.
Hoekhuis, o. maison du coin , f.
Hoekkast, yr. armoire placie an
Hoekkas,
coin „encoignure.
hoekfpar, (in de bouwft.)
Hoekkeper,
solive qui joint et soutient un coin, aritier.
Hoeklijn , yr. diagonale.
Hoekman , image ou figure d'homme qui
sect d'ornement au coin de la poupe d'un
vaisseau, f.
Hoekmeetkuncle , yr. (in de meetk.) goniome, eter, nr. (in de meetk.) , rapporteur,
HotreCom
(bij de
recipiangle, xrapho-metre.
der natuurlijke krislandm.) theodolite.
tallen , goniometre.

Hoekmeting, zie Hoekmeetkunde.
Hoekpilaren, m. meerv. antes.
Hoekpilast,er, m. pilastre cornier. Hoekpost,
poteau„cornier.

Hoekpleisteringen, yr. meerv. aritieres.
Hoekpunt, o. , (in de meetk.) sommet, on.
HOeksch , b,„ rt, in de Ned. gefch. zie Kabeljaauwsch.

meerv. (in
Hoekfcheri en Kabeljaauwfchen,
de Ned. gefch. zeer bekend,) Hamecons et
Hoekfpar vr. (in de bouwk.) chanlatte
aritier tot:
Hoek-
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Iloekfteen, bindfleen , pierre i s refend,
du coin, de Tangle, d'encoignure. —, (in
de H. Schrift, pierre angulaire. — van een
venfler,, enz. (in de bouwk.)dcoinson. Grooaan een bruggehoofd, butde, f.
te
in. van het verhemelte eener koets,
cornier.
Hoektand, m. oogtand, dent oeillere, f —,
baktand , dent mnicheliere. — van een paard,
coin, m.
Hoekvatter, m. angloir.
Hoekvenfler, o. fendtre angulaire, f.
Hoekvijl, vr. lime angulaire,
Hoekvormig , b. n. zie Hoekig.
Hoekvorst, yr. (in de bouwk.) faits cornier, m.
Hoekwant , o. filet de peckeur, garni d'hamecons, m.
Hoekswijs, bijw. en forme d'angle, de figure
angulaire.
Hoekzuil vr. colonne angulaire.
Hoen, o. in het algemeen zoo wel een haan
als eene hen, poule,. f. De hoenders zijn
in den twin, les poules sent dans le jardin.
—, het jong van eene hen , kuiken , poulet, on. kuiken , wanneer het nog zeer
jong, niet lang uitgebroeid is , poussin, m.
Deze hen heeft acht hoenders, kuikens,
cette poule a huit poussins. Jong, vet gemest poularde, f. poulet engraisse, ook
wel geline,gelinotte,.f. genoemd. Stooffel van
jonge hoenders , gibelotte , f. Jong —, kip,
rine hen , poulette, f Een (eene kip
of hen ,) die haast zal leggen, poulette prete
a pondre ; zie Hen , Kip; fpr. w. Hij flaat
er onder als malle Jan onder de hoenders,
it en parle a tort et a travers; fig. Met de
hoendertjes naar het rek gaan, se coucher
avec lee ponies.
bij jagers, veldhoen,
perdrix,
Zie verder de zamengeft. woorclen : Korhoen Waterhoen, enz.
Hoenderborst, yr. blanc de poulet., m.
Hoenderbout , m. cuisse de poulet , f.
Hoenderdief,
kuikenvoleur de ponies.
dief, (wouw) milan.
Hoenclerei, o. oeuf de poule, m.
Hoendereten Hoendervoeder., o. de la mangeaille pour les poulets', de la -ditrempe, f.
Hoenderhok, o. poulailler,
Hoenderkooper, m.
marchand poulailler, de volaille.
Hoenderkorf, m. corbeille a la volaille, f.
Hoenderluis , yr. you de poule, m.
Hoendermaag, yr. (tweede maag der vogels 7)
gesier de pestle, f.; fig. Eene — hebben ,
avoir sin estomac d'autruche, avoir bon appetit.
Hoendermarkt , .vr. marche aux ponies, a la
volaille, m.
Hoendermelker, m. celui qui Reim des poulets,
des poules.
Hoendermest of mist ; m; fiente de poules,
Hoendernest , o. nid de poules
Hoenderpastei, yr. phi de poulets , tn.
Heenderpoot , vr. pane de poule.
Hoenderrek , o. juchoir, perchoir.
Hoenders , o.
Hoen.
Hoenderfoep, yr. soupe aux ponies.
Hoenderfoort, yr. gallinacie. De flruisvogel
is een tot de — behoorende kart gevlerkte
vogel, Pautruche est sine gallinacee brevipenne.
Hoep , m. ring zonder ingelegde fteenen ,fonc,
anneau, zie Hoepring.. wrong op het
hoofd, bourlet, bourrelet.
Hoepel, m. band om vaatwerk, ceraau, cercle.
aan eene trom , vergettei
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Hoepden 0. W. (ik hoepelcle,, heb gehoepeld) jotter ass cercle, mener un cercle,
faire rouler les cercles.
oepelrok, m. hoep of hoepel .van walvischbeen , dien de vrouwen eertijds aan de heupen droegen, om hare rokken wijd uit to
zetten , vertugade,
vertug:adin, m.
Hoephout, 0. boas propre a faire des cercles,
des cerceaux.
'Hoepkooper, m. marchand de cercles ou de
cerceaux.
Hoepmaker,, m. faiseur de cercles ou de cerceaux, cerclier.
Hoepriiig, m. (bij de juwel.) jonc. Een zilveren zonder Keen of kas, tin jonc
d'argent.
Hoepflok ,
baton qui sort a jouer au cercle, au cerceau,.
Hoer, yr. putain; prostitude, paillarde, garce ,
femme de joie, femme publiquit
ornicatrsce ; beleefd w. fille facile, qui
fWest
pas cruelle. grisette. In de
openbaring wordt het heideniche Rome de
groote Babylonfche — genoemd, dans Papocalypse, Rome paenne est appelie la
granite Babylone prostitude. Met hoeren omgaan, banter les garces; fin den gem. tr.)
calla.
Hoerachtig, b. n. onkuisch , impudique,.lascsy;
ive , adonnd aux femmes, paillard, ribaud,
e. — meisje , fille lascive. taal , propos
obscenes,m. obscenitds,fpL —wordeu,s'appaillesrder. Op eene — wijze , bijw. padlardement.
Hoerdom, o. hoerenleven , putanisme, m. vie
impudique, f.
Hoereerder t m. poitassier,, paillard, e, forts
ribaud.
Hoereerfter,, yr. fornicatrice. tie Hoer.
Hoerekind, o. fils oas fille de putain, batard,
e, enfant illegitime ou naturel.
Hoerep, o. w. (ik hoerde , heb gehoerd), zie
Hoereren.
Hoerendochter, yr. fine de putain.
Hoerendop, m. coureur de bordel.
Hoerengewaad , o. costume de prostitude; habillement dishonnéte, de putain, m.
Hoereujager,, m. hoerenlooper, bordelier,
putassier, coureur de bordeli, zie Hoereerder.
Hoerenkoekje, o. certain petit gateau, m.
Hoerenkot, zie Hoerhuis.
Hoerenlied , m. chanson obscene, f
Hoerenliefde, yr. amour la soif, m.
Hoerenloon, o. salaire de putain, m.
Hoerenpiartij , o. racaille de bordels,
Hoerenpraat Hoerentaal, yr. vuile redenen,
discours , langage impudique,
obscdnites ,
Ph
Hoerentranen, m. meerv. larmes de putain,
Hoer env oogd. , zie Hoerenwaard.
Hoerenwaard, m. maquereau, maitre de bordel, gem-rufien.
Hoerenwaardin , yr. maquerelle, maitresse de
bordel.'
Hoerenwerk, o. hoerenftreek , action impudique, f tour de putain, etc., m. hoerenbedrijf, postage, m.
Hoerenwinkel,. m. zie Hoerhuis.
Hoerenzoon", nt. fils de putain , bitard.
Hoereren, 0.,
(ik hoereercle , heb gehoereerd), paillarder, courir les bordels, donner dans le putanisme, putaniser, (van
vrouwen ,) se prostituer, se livrer a Pimpudicitd.
Hoererij, vs. ontucht, putanisme, mi paillardiC0 4
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dise , fornication, imp:id/eta , gem. ribau(vrijen,) faire la cour d fine demoiselle,
derie.
galanttser. Open ,-- (vri.je tafel) houden,
Hoerhuis, o. Bordeel, bordel, lieu oil les
tenir table ouverte, tenir cour pleniére;
fluespubliques se prostituent, lieu de (Wanfig. Vrij — hebben, (vrijheid hebben to
che , m.
doen , wat men wil,) avoir la clef des
Hoersch, b. n. onkuisch, zie Hoerachtig.
champs, avoir permission on champ libre.
Hoest, m. toux , f. Een hevige, drooge —,
plants, waar men pleit ; de regters die daar
tine toux violente, seche; fig. fain. Ik heb
vergaderen 9 eene hoogere regtbank , cour,,f.
er den — van , (ik kreun er mij niet om ,)
Het— van justitie, la cour de justice. —van
je ne m'en soucie pas, je m'en moque; fain.
asfifes , la cour d'assises. Het — van casfatie,
la cour de cassation. Hij heeft op het — van
je m'en bats l'oeil. Zie Kinkhoest enz.
Hoesten, o. w. (1k hoestte, heb gehoest),
casfatie geappelleerd, it s'esqourvu en cassatousser; fig. Hij denkt dat ik hem grootetion. Zie verder de met Hoi, als: Geregtslijks van nooden heb, maar ik hoest hem
hof, enz. zamengeflelde woorden. ministerie , kabinet, cabinet, m. De hoven
wat, it croit que j'ai grand besoin de lui ,
rnais je lui fats la nique, je ne m'en soucie
van Petersburg en Weenen , les cabinets de
pas , etc. Het —, la tousserie.
Petersbourg et de Vienne. —, zie Hofje.
zie Tom.
Hoetelaar, m. broddelaar, knoeijer, bousilleur,
Hofapotheek, vr. apothicairerie, pharmacie
gate-metier, savetier.
de la cour.
Hoetelaarfler,, yr. knoeifter, broddelaarfter,
Hofapotheker, m. apothicaire, pharmacien de
bousilleuse.
la cour.
Hoetelarij , vr. knoeijerij , bousillage,
Hoetelen , o. w. (ik hoetelde , heb gehoeteld), FIofarts, m. midecin de la cour.
boulanger de la cour, panetier.
knoeijen, broddelen, gdter la besogne, bon- Hof bakker,
Hofbakkerij , vr. paneterie, boulangerie de la
siller,, saveter.
Cour.
FIoetelerij, zie Hoetelarij.
Hofbarbiei-, in. bat-bier de la cour.
Hoetelwerk, o. broddelwerk, bousillage, m.
Hoeve , yr. pachthoeve, landhoeve , ferme, Hofbed, o. zie Tuinbed.
metairie, cense. —, (in de prakt.) tene- Hofbediende, m. officier de la cour.
Hofbibliotheek, vr. bibliotheque de la cour.
ment, m. Kleine —, borderie.
Hofbloem, zie Tuinbloem.
Hoeveel , bijw. combien.
Hoeveelheid, yr. quantite, quotite, f: hom- Hofdame , yr. dame de la cour, dame d'honneur.
Hofdienst, vr. service, emploi, tn. charge 4
bre, m.
la cour,
Hoeveelfte, b. n. quantieme. De — is hij , le
imprimeur de la cour.
quantieme est-il. (vragend van den dag Hofdrukker,
der maand ,) le quantieme, in. Den hoe- Hoffeest, 0. gala, tn.
veelfien van de maand hebben wij heden? le Hoffelijk , b. n. wellevend, civil ,e,obligeant,
poli, arse, courtois, e, galant , e; fain. acquantieme, di: mois avons-nous aujourd'hui?
cort, e. bijw. civilement, poliment,
Van den hbeveelflen is zijn brief? du
honnetement , galamment, etc.
quantieme de quel quantieme, vous ecrit-il?
Een horologie , dat den hoeveelften der maand Hoffelijkheid, yr. wellevendheid, beleefdheid,
civilite, politesse , galanterie, urbanite,
aantoont, une montre a quantieme.
courtoisie.
Hoeven, b. w. (ik hoefde, heb gehoefd),
noodig hebben, behoeven, avoir besoin de Hofgebruik , o. etiquette (de la cour), f.
q. ch., zie Behoeven. o. w. noodig Hofgek, zie Hofnar.
zijn, behoeven, etre necessaire. Niet —, Hofgeregt , o. conseil aulique , m. chambre
aulique , f.
n'avoir que faire de. Ik zoo er niet — te
gaan, je n'aurais que faire d'y aller. Het Hofgewas, o. plantes, herbes, d'un jardin,
potageres f pl.
ne sera pas necessaire.
zal niet
Hoevenaar, m. bruiker eener hoeve, metayer, Hofgezind, o. hofgevolg, cour, suite d'un
rot, f., les courtesans.
fermier,, censier.
Hoevenaariter, yr. mitayere, fermiare, con- Hofheer,, tn. officier de la cour.
Hofhoer, yr. courtisavne.
siere.
chien de basse-cour; chien d'atHoewel, Hoezeer, voegw. quoique, bien que. Hofhond,
tache , matin.
Hoezee , tusfchenw. , ivat.
Hof, in. Coin, jardin. De — van Eden, le Hofhouding, yr. cour, siege de la cow-. —,
de kosten tot onderhoud van het hof., renjardin trEden, le paradis terrestre.
tretien de la cour, m.; parade, ótalage, ceHof, o. vorstelijke woonplaats, paleis,palais.
remonie.
Het voormalige — te Groningen, is thans
tot een ander gebruik beflemd, rancien pa- Hofhuisje o, tuinhuisje, maisonnette, f. cabinet de jardin, m.
lais a Groningue est maintenant destine a
un autre usage. hofhouding, de vorst Hofjager, m. chasseur du prince.
zelf met zijne hovelingen, die den vorst Hofjagermeester, yr. opperjagermeester, mat'ire de chasse de la cour, grand veneur.
gewoonlijk vergezellen, cour, f. Het — is
vertrokken naar BrusfeL, la cour est partie Hofje , o. godsdienflig en weldadig gefticht,
voor oude of zwakke lieden, etablissement
pour Bruxelles. Het — is op de jagt, la
de bienfaisance pour des personnes dgees
cour est 4 la chasse. Ten hove verfchijnen,
infirmes.
paraitre a la cour. Ten hove voorgeileld
worden, 'etre presence - a la cour; faire sa Hofjonker, m. jeune seigneur de la cour,
gentil-homme de la cour.
cour au prince , au monarque , etc. ; fig. zijn
(zijne opwachting) bij iemand maken, Hofjuffer, zie Hofdame.
zie HofHofkamer
(wanneer
dit
meeraire
la
cour
a
q.
q.,
fmalen gefchiedt, en met oogmerk , om iets geregt. yr. zie Tuinkamer.
chancelier
de
la
cour.
te verkrijgen , vleijen om eene gunst,)cour- FIofkanfelier, m.
tiser q. q. Den vrouwen het — maken, (aan Hofkapel, yr. chapelle du tai, du prince etc.
dezelve alle oplettendheden bewijzen ,) cour- Hofkapellaan , m. chapelain du prince.
carvi.
User les dames. Eene juffer het — maken, Hofkapucijn,
Hof-
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1-Tofkok, in. cuisinier de la cone.

Hofkruiden, o. meerv. moeskruiden, herbes
potageres, f.
Hofkuiper, m. tonnelier de la cour,
Hoflaan , yr. allee du jardin.
Hofleveu, 0. de hoffche levenswijze, le genre
tie vie que Pen mene 4 la cour,
Hoflieden, o. Bens de cour, courtisans, m.
zie H0veling.
Hoflucht, yr. air de la cour,
Hofmeester, m. opzigter over eene huishou-ding , maitre d'heltel. opperopzigtei
van eenen vorst, l'intendant de la maison
d'un prince, du palais.
opvoeder van
eenen jongeling, gouverneur.
, op fchepen , maitre valet du capitaine.
Rofmeesterfchap , o. charge de maitre d'hOtel,
intendance du palais,
Hofnar, m. bouffon, de cour, fou de cour.
Eofpartij, yr. party de la c.our, m.
Eofplaats, zie Hofhouding in de
beteek.
Hofpoort , vr. porte de Photel de la cour, du
palais, d'un Cardin.
Hofpop, yr. poupee de cour, coquette ; fig. zie
Saletjonker.
Hofprediker, m. aumelnier de la cour.
Hofraad, m. conseiller aulique, conseiller de la
tour.

Hofraad, vr. geregt, Conseil aulique, charnbre
aulique,
Hofraadsvrouw, yr. conseillere de la cour.
Hofregt, o. droit f in.. justice de la cour,
Hofregter,,
juge d'une cour.
Hofrouw ,.m. deud de la cour..
Hoffchenker, m. dchanson de la cour.
Hoffchilder, m. peintre de la cour.
Hofflagter, m. boucher de la cour.
Hofilak , yr. zie Tuinflak.
Hoffleep, zie Hoffloet.
Hofftaat,
cour, f.
Hofftad , zie Hofplaats.
Hofftede, vr. heeren landhoeve, maison de
campagne, campagne, maison de plaisance.
vorstelijk gbed, domaine. Goeden dag
, (vaarwel aan de vermaken,) adieu paniers , vendages sont faites.
140fitoet, m. cortege, equipage, tn. suite de la
Hofvergadering, yr. algemeene, voile, cour
pliniere. (palais.
Hofwacht, vr. garde de to cour, garde du
Hofwachter, m. tuinwachter, garde du jardin.
Hok, o. kot, eene afgefchotene plaats-, om
er yee enz. in , op to fluiten ofto bergen,
flat, loge pour le betail, loge d'etabk, clotSoto f ton, retranchement, riduit, coin,
recoin, m.; van hier : Duivenhok , Hoenderhok , Hondenhok, Konijnenhok 'enz. Zie
deze w,00rden fpr. w. Bij iemand het —
inkrijgen, (iemands vertrouwen en genegenheid winnen ,) gogner la confiance et l'afjection de q. q. — voor bezems,,borflels,
luiwagens, enz. decharge, in eene
gevangenis, cachet, tn. Donker —, noir
cachet. —, (op fchepen-,) pare de marine,
pare d'un attelier. plaats voor onttakelde fchepen, espice de bossin, pour des
vaisseaux Marines. De grootfte fchepen zijn
al in het — gehaald, on 9 deice renferme les
plus gros vaisseuux dons le pare.
voor
masten-, fosse aux mats ,
—, nest , vuile
woning, taudis, chervil, tn.
Hokduif, yr. pigeon de voliere.
Hokhond, m. chitin d'attache, de basse cour.
Hokkeling, m. en yr. eenjarig kalf, un veau
d'un an; fig. jeune novice, feline blanc-bec.
Hok.ken o.
(ik hokte , beb- gehokt), (in
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het kaartfpel,) het niet voorbanden zijn-van
de volgkaart , renoncer. Waar de .kleur
hokt , (die de kleur der kaart mist 5 ) verliest
het fpel, le renoncanrperd le feu ;, fig.. Het
hokt , cela ne va pas. Het hokte ergens,
ii est survenu quelque accroc. zie,Hurken,, Nederhurken.
Hokkonijn, 0. lapin domestique, lapin de
clapier, us.
Hal, o. fpelonk , grot, nest der toofdieren, aardkuil , creux, antre, repaire,m.caverge, grotte, f. AANik.""intre is diep , duister 5 akelig;
wilde dieren, verkiezen het -tot hun holverblijf. Caverne heeft zekere ruins-ae „ eene
behoorlijke hoogte, en is, op de apening
door natuur of kunst van alle kanten:befloten en beveiligd. Roo'verbenden vinden Oarin eene gefehikte wijk- en ftapelplaats.-Grot-,
to is inzonderheid eene natuurlijke of kunftige uitholling .door , den tooi _ der natuur
veraangenaamd of hiertoe gefchikt.; een
zenaar vindt ,daarin eene, naar zijnen ,fmaalc
gefchikte, eenzame woning. JZepoire is ook
het —, Leger of nest Nan wilde dieren, als
Leeuwenhol of. kuil, -repoire d'un etc,
en fig. roofnest , fclinflplaats der roovers.
Dat der vosfett worth taniire, renardihre
genoemd. , Dat van hazen, terrier de,:lievre.
Zie verder: Ko pijnenhol, ,c/444r, terrier
dOnk;er gede lapin, VosfenkuiF, enz;:
ook-het num
vangenhuis , cachot, en.
van een fchip ook de dieptervan een (chip,
( fcheepsw.), pontal. — in , ha,rultn., creux
dans la cafe. Met ftangen en raas in 'het
liggen, (fcheepsw.) avoir ,les ,nrd t4, de hunor
et les basses, vergues calees et amenees. Het
— der hand, le creux de la — van
den voet , la :plante du pied, zit, verder Holligheid. —, _fchrik der paarden; als De
paarden raakten op —, (op den, loop ,),:leg
chevaux prirent le mors , le frein, aux den0;,
fig. Op — . raken , (losbandig worden_,)°
s'adonner a une vie dissolve, se plongerlonsla debauche,, „van kinderen (wild fpelen,
s'imanciper,,,perdre la raison. Zijn „hoofd)
is op, —, (loopt om,) it a Pesprit ,egare
it a perdu le ben sens, it a martel en tete.
Die dweeper heeft veel hoofden op gebragt, ce,fanatique a mis bien des tetes
Penvers.
Hol-; b. n. dat inwendig eene ledige ruimte
he-eft, creux, se, vide. Een ,holle boom,
un, arbre creux.- Eerie holle kies, une dent
creuse; fig. Eene hope maag (honger) hebben, avoir le Ventre creux, .-Pestoma,c- vide.
—, in het Midden ingeboge-n , concave. ---geflepene glazen , des verres concaves: Eene holle
opperylakte, une superficie concave. — uitgehold, cave, e,cannele,e,creuse,e.(bij timmerl.)
vanbinuen eels eene,bufs,, tabiferme.
uitflaan, gedreven ;werk maken,fetreindre„
ingezonken., enfonce e.
HcAle ,
diep in het hoofd liggende., oDgen , des yeux
enfo.nces • danS .1a tete. diep, als nit eon
hol opkomend ; eene hone, grove, item,
-une 4.rosse voix, une voix -sourde, —, on-,
ftuirnig, (van het water gefproken , wanneer
onder de oppervlakte , eene holligheidfchijnt
to zijn. Eene holle zee , une m,er. grosse,
agitee , orageuse, houleuse.
dui4ter4 als :
in het holle van den nacht,-,dans.
Pat
noire. Holle weg, door plasregen
geworden , ravin, un chemin creux, tn. coyee,
f.fitijwerk op pilaren ,. {in -de bauwk.)
covet,
onder de okfelen , 4ousset,
m;‘ ,
,een been , waarikFten_apdpr been
draait„
of
de ontleedk.) cotyle, p
Cc5

boi ,
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bol, (kinderfpel,) concave on onvexet fig,
of fpr. w. — over bol wegloopen, se sacver .venire a terre, allonger le jarret.
étre sens dessus dessous,
—overblign,
Itre tout en desordre. Det ging er — over
bol, it y tut Bien de la confusion.
Holachtig, b. n. ran pea creux, se; etc. —,
dat inwendig vele holligheden heeft, celluleux, se.
Holader , yr. veiny cave.
Holblok,
klomp, sabot, m.
Holbollig, b. n. grappig, koddig, boertig,
enz. 'croustilleux, se, plaisant ,e,facitieux,
(fuser-burlesque.
Holboor, yr. Holbeitel, m. evidoir, m.
Holbuik, in. en yr. (zeker dier,) goulu,
glouton, m.
Holderdebolder, 'm. onbedachtzaam, hurlubrein,
dessus, dessous.
Holheid, yr. zie Holligheid.
Holijzer, -o. guds, gouge, f.
Holkeel, m. en vr. goulu, e; ook: buveur,
euse. ifizond. gat, holte, (bij de horologiemakers) (en timmerl.) affnuiting van
eenen balk, chanfrein ,
Holla ! tusfchenw. bola! hei'
Hollen, o. w. (ik hoide , heb gehold,) van
paarden , -elm door fchrik op den loop gaan,
prendr$' le mars, le frein, aux dents. Het
paard 'is op hol, (in de rijfchOol,) le cheval -sifemporte; fig. van een' mensch, en ook
van kinderen, s'imanciper, perdre la ratson; fpr. Het hollende paard naloopen,
courir apres un Bien qu'on a perdu. Het is
met hem.— of itilflaan it court la poste ou
s'arrete tout court; if va t ujours d'une extrimitti - Pautre ; fig. Die ajongeling-is aan
het —, ee jettne h'omme est en debauche.
hoofd holt er van, j'en perils la tete.
Eene hollende verbeeldingskracht, fine imagination- extravagance. excaver,
creuser.
Holletje,, verkl. woord van Hol. —, inzond. fig. Een — openlaten,-(zich matigen
in het eten, fchoon men daartoe jnog lust
hebbe ,)‘ laisser fine- vide ou une large , c.
a. d. ,moderer Pappetit, ne pas manger a sa
— openlaten voor het
faim. Ik zal een
tweede geregt, je me reserve pour le second
service.
Holligheid, yr. holte, creux, m. cavite ,
cavernosite, f.; van een rond ligchaam,
concavite. Oorsholligheid , (in, de ontl.
k.) ‘conque. — der Borst, cavite, capacite
de la poitrine. De —, ruimte van eene ton ,
la -capacite 'd'un tonneau. —, die boogswijze gemaakt is , bombement, chantournement,
m. Kleine — der herfenen, cellule. —,
verzakking van den grond onder een gebouw,
holook in eene fteengroeve , fondis, m.
te daar het oog in ftaat, oogholte, (in de
k.) orbite, m. onder de okfeien ,
gousset. —, gat aan den- oever onder de
wortels der ,boomers, (bij de visichers,) sourive, f.
Holoogig, b. n. ayant les yeux enfonces
creux.
Holrond, b. n. concaves
Holfler, m. pistoolkoker, faurreau tie pistolet, m.- fence pear pistolet, f. foldaten
knapzak, lavresac.
Holfierkap, vr.. chaperon pour fente de pistolet,
custode , f.
, gainier, fourHolttermaker, m. fcheedemaker,
relier.
—, (in de -ona. k.)- sinus,
Holte , Art.
Oar laerfencn le-siaus.- de cerVeau.
m. De
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of blur in meta:a
Ronde —, concaviti. ,
of glas, soufflure. -- der hand, creux de la
main, m. — van den hiel, creux du talon,
en bij een paard, paturon, m. zie Holligheid.
Holwangig, b. n. qui a les fortes creases.
Hdlwortel, m. farazijnskruid, aristoloche, f.
Flom-, yr. van visch, laite, laitance (d'un
zie verder Hommetje.
poisson
perche laitect, f.
Hombaars,
Homber, zie Lomber.
Hombergat, o. gat , met eene fchijf, dat boven in de toppen der marten gemaakt wordt,
(fcheepsw.) encornail , m.
Homberfpel, zie Lomberfpel, o.
Hombokking, m. hareng sauret
Hommelbij , yr. bourdon, mannetje
der bijen , abeille, terrestre, f.; fig. luiaard , paresseux, m.
Hommelen o. w. (ik hommelde, heb gehommeld), hourdonner. mompelen, hourdonne:; murmurer entre les 'dents.
merHommeling, yr. bourdonnethent,
mure ,poisson male ou laite.
Hommerd,
Hommetje , 0. hom aan een overhemd enz.
jabot, m.
Homp, yr. een onsefchikt, lomp, dik link,
gros morceau, guignon, lapin, m. —brood,
bribe, f.
Homp,elaar, m. celui qui cloche, boite , clopine.
Hompelen, o. w. (ik hompelde, 'heb en ben
gehompeld) , ,mank gaan , hinken , clocker,
clopiner. Zie verder de AANM. op Hinken.
Hompelig, -b. n. clochant, e, clopinant, e,
zie Hobbelig.
Hompeling, yr. hinking, clochement, m. action de bolter, boiteux, euse; fig.
Hompelvoet, m. en vr. kreupele, boiteux,
euse.
Hond, een bekend }buisdier, chien: Het
wijfje van eenen hond, zie Teef. Een dol.
le —, en chien enrage. Een Engelfche —,
(dog,) dogue; zie verder de met Hood zamengeitelde woordeu, als : jagthond, Patrijshond , Waterhond enz. zonder Doren
Hoch Chart, courtaud. Flonden -werpen,
(jongen ,) chienner, faire des Petits chiens;
, je suis
fain. Ik ben zoo moede als een
een vuile
las comme un chien; fig. Hij
c'est un vilain natin, rent mauvaise ate; fpr. w. Hij is bekend als de bonte
(hi' is cm zijne daden,' bij alien in
eenen kwaden naam ,) it est connu cornme le loup blanc. Hij ligt of is daar als
een — aan den ketting, it est Ili comme un
chien a Pattache. Slapende honden moet
men niet wakker maken, (eene
heid, welke men vermijden -kan, veroorzaken,) it ne faut pas reveiller le chat, qui
dort , rl ne fact pas emouvoir - frelons.
Kome ik over den —, zoo kom ik °Olt over
den {hart, (overwinne ik het 'grootere,
dan overwin ik ook het kleinere , heb ik A
gezegd, zoo moet ik ook 13.zeggen,)quand
on a avail le boeuf, on ne dolt pas s'arriter
a la queue. Den — in den pot- linden,
(komen als de tafel afgenomen is, en de
bond de eaten uitlikt,) diner par coeur,
trouver fasts- rite a manger. Als men eenen
— wil flaan kan men wel eenen Itok vinden , (als men iets zoeken wil , .om onregt
td plegeti, twist to zoeken, kan men aitoos
lets vinclen,) (quand.on vent commettre une
injustice, on trouve toujours de suoi la colorer) quand en vent noyer un chum, MO det
red
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WU p la rap. BlaTende honden bljten
niet, chiens qua aboient ne mordent pas. L..):
komen overeen, als de kat en de —, (zij
verftaan elkander niet,) ils s'accordent comme le chien et le chat. Het zijn twee honden om een been, ce soot deux chiens apres
un os. Die met de honden naar bed gaat,
moet met de vlooijen opflaan, comme on pit
son lit, on se couche. Daar ligt de — begraven , c'est la quo git le lievre; c'est
le noeud de
—, de naam eener
fier, canicule,
zie Hondfter. De groote
en kleine
le grand et le petit chien.
Hondebed, o. flecht bed, (gemeen,) mechant
lit , grabat 717.
Hondebeet , m. (van windhonden) dentee, f.
Hondekenskruid, zie Hondskullekenskruid.
Honden, o. w. enkcl in : fig. Het zal er —,
(er zullen ftokflagen vallen.) y
sera charade, it y aura des coups de donnes.
Hondenbrood, o. pain de chien, gros pain ,m.
nourriture de olden, f.
Hondendrek,
zic Hondenkeutel.
Hondenend en Hondeneind, o. meerv. (op
fchepen ,) tdmoin de cordage, m.
Hondenfok,
flaggarnaat , (fcheepsw.) grenadin.
Hondengeblaf, o. aboi, aboiement , rn.
Hondengek, als: Hij .is een regte
aime les chiens a l'exces.
Hondenhok, o. chervil, m. loge de olden, f.;
fig. Zijn huis is een waar sa malson
n'est qu'un vial chenil.
Hondenhuis, zie Hondenhok in de eigenl. beteekenis.
Hondenjongen, zie Hondsjongen.
Hondenkot, zie Hondenhok.
Hondenkeutel, vr. crotte de chien,
êtron de
chien m.
Hondenleer, o. zie Hondenvel.
Hondenleven,
ellendig leven, vie de chien,
misere,
Hondenmarkt, yr. marche aux chiens, m.
Hondennaam, in. nom d'un chien.
Hondennest, zie Hondenhok.
Hondenroep, o. (bij jagers) het terugroepen
- der honden, forhus ,m.
Hondenflager, m. chasse-chien.
Hondenvel, o. peau de chien,
Hondenvet, o. vet van eenen hood , axonge
de chien,
Hondenwacht , yr. de middernachtwacht op
een fchip , le quart de nuit, de minuit
quatre.
Hondenzweep, yr. fouet pour les chiens,
Honderd, telw. cent. — man, cent hommes.
Twee — gulden, deux cents florins. Drie
— vijftig osfen , trois cent cinquante boeufs.
Tien ten —, (percent,) dix pour cent. Er
is — voor — mede te winnen, it y a cent
pour cent a gagner. Het is — tegen een,
tl y a cent contre un a parier ; fig. voor
eene onbepaalde menigte Ik heb het u wel
— maal gezegd, fe vous Pal bien dit cent'
ois. Dat is — anderen voor u gebeurd,
f
y a plus de cent a qui cola est arrive avant
vous.
o. honderdtal, en yr. om het
itoffelijke cijfergetal nit te drukken, cent,
tn. centaine, Geef mij een — noten,
donnez-moi un cent , une centaine de noix.
Bij honderden , ,par, a, centaines; fig. Gij
flaat , fchermt
't —, (in het ruwe ,)
bat la campagne. Hoofdman over —, (bij
de Rom. une centurie), centurion.
Honderdbladig, bijw. qui a cent feuilles
cent feuilles.
Honderderlei,
n. tie eent espêces:
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Honderdhandig, b. n. qui a cent mains..
Honderdjarig, b. n. centenaire, qui a cent.
ans , qui dare cent ans,
Een —grijsaard,
tan centenaire, tn. alle honderd jaren
plaats hebbende, seculaire. Het flotjaar van
eene eeuw, annee seculaire.
Honderdmaal, bijw. cent fois. — vermeerderen , centupler.
Fionderdman, in. (lid der Rom. reg.) centumHoofdman over honderd, centenier.
De waardigheid van zulk eenen perfoon,
centumvirat. floofdman over honderd man,
zie de laatfle beteek. op Honderd.
Honderdoogig , b. n. qui a cent yeux. De
honderdoogige Argus, Argus aux cent yeux.
Honderdite, b. n. le, la centieme. Het —
varken , le centierne cochon. De — koe, /a
centieme vache. Het — deel, (nieuwe Fr.
maat, gewigt enz. , centi. als : Het —
van eene gramme , centigramme. — van
eenen franc, centime.
Honderdtal, o. centaine, f.
Honderdvoud, o. centuple, m.
Honderdvoudig, b. n. centuple. Dit land
draagt honderdvoudige vruchten, cette terre
rend au centuple.
Honderdvoetig, b. n. qui a cent plods.
Honderdwert, bijw. cent fois.
Hondje, o. kleine bond, petit chien. Klein
Deensch
roquet, 717. Turksch
turquet , ; fig. Dit kind is ,een lief —, cot
enfant est un petit drdle. Hij is van het —
gebeten, il.est fier , it fait legrand seigneur.
Hondsch, b. n. de chien, canin , e; fig. zeer
onbefchoft, onbeleefd, brutal, e, malhonfête.
oneerbaar, cyniquo. De hondfche
wijsgeeren, (in de Gr. gefch.) les unique:
ou ies philosophes cyniques,
pl,
bijw.
brutalement , maMonnetement.
Hondsaap,
singe cynocephale.
Hondsbeet, yr. morsure &Ian chien,
Dollehondsbeet , morsure d'un chien enrage, f.
Hondsblaar, yr. (in de geneesk.) terminthe, m.
Hondsbloem, zie Paardebloem.
Hondschheid, yr. fig. brutalite , malhonnétete.
Hondsdagen, m. meerv. la canicule, les fours
caniculaires.
Hondsdistel, m. anthemis ,
Hondsdolheid, yr. rage de alien, hydrophobic,
zie Watervrees.
Hondsdood, m. (in de kruidk.) apocvn.
Hondsdraf, m. aardveel, (in de kruidk.) Herre terrestre ou trainant.
Hondsdrek, m. zie Hondenkeutel.
Hondsgras, o. (in de kruidk.) chiendent , tn.
Hondshaar, m. poil du chien.
Hondshonger, m. faint canine, cynorexie, ;
zie Geeuwhonger.
Hondsjong, o. petit d'un chien, tn.
Hondsjongen, , m. jongen, die voor de honden
zorgt, garcon qui prend soin des chiens,
(fchimpnaam) vaurien.
Hondskers , yr. (in de kruidk.) xylosteon on
xylosteum, tn.
Hondskool, yr. (in de kruidk.) cynocrambe, tn.
Hondskramp, yr. fardonisch of gemaakt dagiton, ris sardonien ou spasme cynique,
Hondskruid, o. zie Hondsgras.
Hondskruis, o. croix qui pond au cou d'un
chien , f.
Hondskullekenskruid, o. ook ftandelkruid ge, noemd, (in de kruidk.) orchis, satyrien
de chien, 7n. etc.
Hondsleer, o. zie Hondsvel,
Hondsluis , yr. ague.
Hondsroos, yr. Wilde roos, rose de chien, rose
sauvage, f, eglantier, in.
Honds-
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Hondsfter, vr. canicule , (in de fterrek.) eene Honigbereiding, yr. der bijen, mellification.
der Herren van den grooten hond, de groot- Honigbij , \r. abeille, mouche a miel.
lie en fchitterendfte van alle voor ons zigt- Honigb.to'em, yr. (in de kruidk.)melianthe,m.,
Honigdauw, m. brand in koren , nielle, mielbare Iterren, Sirius, m.
lee , rniellure, f:
m. manne, f.
flondstong, Jangue de chien. —, (in de
Honigdrank
,
m.
Mee.
cynoglosse,
cdrinthee
ou
hydromel;
kraidk). navetkruid,
Honiggeel, b. n. jaune comme du miel, jaunet , f. omphalode, tn.
mel
cire.
fchurk, deugeniet, maraud, faHondsvot,
gain , gueux. (bij het krijgsw.)petite ban- Honiggezwel, o. (in de heelk.) mdliceris,
-de sur Pepaule d'un soldat , sees la quelle passe Honigraat, yr. rayon de miel, tn.
Honigkelk , m. kelk die honig bevat, (in de
la banderole.
liondsworm, m. ver sous la langue'd'unchien. . kruidk.) nectaire.
Honigkoek
, m. gateau art miel.
zie
Hondsgras.
Hondswortel, yr.
Honcn, b. w. (ik hoonde, heb gehoond), be- Honigmengfel, o. mengfel van honig en azijn,
oxymel,
leedigen, outrager, insulter, denser, aftraiter avec mepris , Honigpil, yr. melitime.
!router, ddshon-orer,
blesser, User,. (in den bijbelfl.) blasphemer. Honigpleister of pap, voor paarden, yr. emmiellure, f.
Honer, m. beleediger, lasteraar, aponteur,
offenseur, agresseur,, qui insulte, outrage, Honigreuk, m. odour mielleuse, f.
Honigfap,
o. sue de miel, oxymel, m.
etc.
Honger „In. faim , f — hebben, avoir Honiganaak, m. goat mielleux.
Groote —, male faim. Van — fier- Honigileen, m. melitite ou mellite.
faim.mourir
fterke begeer- Honigvat, o. (te Bourdeaux ,) pipot,
de faim.
y en ,
Honigverw , yr. couleur de mtef,.f.
te naar jets, als: De onverzadelijke
, la faim znsatia- Honigwater, 0. eau emmiellie, f. melicrat,m.
naar rijkdom,
ble des richesses ; • fpr. w. — is de besteitok Honigwinner, m. amateur des' abeilles , qui a
soin des abeilles.
maakt raauwe boonen zoet,
of faus,
vin emtnielle.
(doet alles met graagte eten,) it n'est sauce Honigwijn,
d'appdtit, — is een fcherp zwaard, (ar- Honigzalf, zie Honigpleister.
Honigzeem,
o.
zie
Hosiiggraat.
la
faim
cha:sse
le
loop
inoede zoekt list ,)
hors du Lois.; velure affamd n'a point d'o-. Honigzoet , b. n. deuce comme miel,
mielleux, se; fig. Honigzoete w0orden, des
reilles.
paroles, emmtellees, douces ou flatteuses. •
een die uitgehongerd is, afHongeraar,
Honing, yr. action d'inSulter, zie Hoop.
fame.
Hongeren Cik hongerde, heb -gehon- Honk, o. plaats, waarvan men uit- of waarop
men aangaat, in de renfpelen, borne, bargerd),-(ook met den onbep, , 3. pee.) avoir
dere , Verder is het • in eenige kinderfaim. Indien titv of uwen vijand hongert,
fpelen gebruikelijk , beduidende zoo wel de
geef hem te eten, si ton anti et faint ;' donne
plaats, van waar men,loopende begint, als
lot a manger. Ik honger,, mij hongert,
het uiterfte eincle,' naar hetwelk- men heen
s'est
heeft
zich
dood
faim. Hij ,
ftreeft, poste, -coin, tn. burros f Als de
Idisse mourir de faim; fig.."Eene fterke be-'
diefje fpelen, loopen zij of en
kinderen
geerte hebben naar ' jets, als : (in den bij.,
aan, quand les enfants jouent aux barres , ils
belft.) Zalig zijn zij°, die hongeren en doravancent et reculent. 1k heb j'ai regaften naar de geregtigheicl, bien heureuc soot
gni mes barres ou mon coin. Zijn — bewaceux qui ont faint' , et soif de' la justice.
res, garder on tenir son coin, son poste;
uitgehonHougerig, b. n. ayant faim. 4
fig. Bij — blijven, (niet uitgaan,) garder
gerd , aflame, e. De hongerigen fpijzigen,
la matson, etre sedentaire Van — gaan,
donner a manger A ceux qui ant faint; fig.
sortir,_Pdloigner
de son logis. Van — zijn,
een wolf,, j'ai one faim de
1k ben —
titre sorti , e.
loop; j'enrage de faim. Een (nooit ver-.
(ik honkerde, heb gehonzadigd) .thensch, un komme famelique; fpr. Honkeren, o.
kerd), zie Hunkeren.
w. Voor eene hongeri.ge maag is het preken nutteloos,(praatjes vullen den busk Hoofd 2 ,o. het boventle des menfchelijken higchaarns, (kop ,) (ook in den deftigen still
niet,) ',entre' affatne n'a point d'oreilles;
wordt het van den kop der dieren gezegd,)
.fig: Hunkerende Haar geld,. avide d'argent,
tete, f (van een wild zWijii" en ander dood
qui a one grande passion pour Pargent.
wild of van. fommige' visfchen, als fnoek en
Hongerigheid- 9 , yr. zie Honger; fig. avidite.
zalm,) hare, f. Een groot - -, one grande
Hongerlijder, in._ fig. gem. arme bedelaar,
tete. Iemand het — afflaan, trancher la tete
pauvre gueux , menrt-de faint ; fig. fchkok ,
a q. 1., le dicapiter: Hij, is een — grooter dan
gierigaard , gredin ; faquito, t avare.
ik , 11 'est plus grand quo moi do toute la
Hongersnood o. lantine, f.
tete, it me passe ,.surpasse de toute la tete.
doux comHonig , m. mtel. Zoo zoet al's
Hij heeft een gat in het — geflooten, ils'en
me miel, Oniepijnde —, (die nog niet
est fait on _trot: a la tete. Iemand vaii het
gefneden of uit de . graten geperst is; ook
bekijken, examiner q. q.
tot devoeten
v
na het uitfnijden uit de bijencelletjes,
de la tete aux 'plods. Hij" was van het —
van zelf vloeit, wordt Honigzeem genoemd, )
tot •de voeten'sewapeild, it &oft arme de
mid en rayon. Maagdehonig dien- jonge
pied en cap: 14,j heeff -een kaal — , it a la
bijen leggen i miel Rozehhonig',
rite chauve, pelde. Iemand met een dik —,
miel
violat.
Intel rosat. Violettenhonig-,
is gemeenlijk een dcimkoP , grosse tete; peu
Den —, die nog na het perfen•in het wa,s
de- cervelle. —,-verilandelijke vermogens,
is;.gebleven , ,geheel daarvan affcheiden, deals : Hij is' niet wel in het —, it est on pets
smeller la tire. Met — befirijken, emmieller.;
fort. De wijn is hem in 'het — geflagen,
— dragende plant of bloem, fleur
it est entre deux vins; le Vin Pa pris. Dat
mellifére; fig. Iemand — om den nod fmeis mil 'nit, dew?' het gegaan, (ik heb het
ren , (hem vleijen,pluiniftrijken,)amadeues;
vergeten 9 ) je l'ai oublid cela m'est icha
flatter ou cajoler-q. q.
van
cela m'est sera de' la tete: Lets uit het
Honigachtig , b. u. mielleux , se.
ui-
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buiten) opzeggen, reciter f. ch. de ate. Hij kan:
niets in het — houden , 11 ne pent den garder dans la tete, dans sa memoire. — van
,bet mannelijk teellid , (in . de ontl. k.)balaeigenzintigheid, koppigheid. Zijn
nus, m.
volgen , toonen , suivre, montrer sa tete,
faire a sa ate, etre opinidtre. Het jongetjc heeft een — le garcon a une ate,
est enate, est an enate; fig. Het — Itaat
hem niet - wel , it a marche sur quelque
mauvaise herbe ; it n'est pas dans son assiette naturelle. verbeelding : Hij heeft
het — vol zotternijen, 41" a la ate remplie
tie sottises. Praat hem au nit het —, dtezlui cela de la tete. —, het leven, ale: Dat
zal hem het — kosten , cela lui coestera la
Mete. Mian — is er borg voor , je vous en
riponds sur ma tete. 1k verwed er mijn
onder, je lade ma tote. —, de, ganfche
perfoon , als : De gekroonde hoofden les
fetes couronnees. gevaarte van fleenen
en hout , aan zeehavens, om bet geweld des
waters te breken, havendam , (zeew.) jetee
de pierces, f: — van eene haven , mole, tn.
van eene brug tete de pont. — van de
van een
loopgraven , tete de tranchee.
uitflekende voet van
luik, vassole, f.
ten gebergte aan zee, of van het hooge
land , cap„ m.; zie Kaap. 9 begin van
eenen brief, van een boek, enz. ate d'une lettre, d'un livr e , le commencement de
q. ch. — van eenen fpijker,, tete d'un clou;
voorts alias wat naar een hoofd gelijkt , als:
—, fpits , b. v. Hij was aan het — des leers, tl etoit a la ate de Parmee. Het
9 chef.
—(ofperhd)vanlts,b er
Het — der oproerlingen , le chef des seditieux. Het — van een fmaldeel, le chef d'escadre. Het — des huisgezins , le chef de la
famille. De pans is het zigtbare — der
kerk 9 le pape ese.le ehef visible de Peglise.
Het voornaamfte — van eenen aanhang,
(ook die in eene zaak , wetenfchap of kunst
uitmunt ; ook der koorzangers bij de Grieken ,) coryphie, m. 'Nog op verfcheidene
wijzen bedient men zich van het woord —,
zie hiervan eenige fpreekwijzen : Handen
op het — krijgen (voor in moeijelijkheden komen ,) tomber dans quelque esnbarras.
Zijn — flooten , (in zijn voornemen niet Hagen,) trouver bouisson crettx , ichouer.dans son
entreprise. Zijn opbeuren , (moed vatten ,) firendre courage. Het --laten hangen , (--moedeloos worden ,) perdre courage.
Zijn — in den fchoot leggen (zich onderwerpen ,) venir a jabs. Zij mond, als
voor het — geflagen , (bedremmeld ,) elle etoit comme tombee des nues , comme
ayant Pair penaud. Iemand voor het — flooten , (onbefchoft bejegenen ,) rebuter, choquer q. q. lemand het — warm maken, (*lands
driften gaande maken , lastig vallen ,) echauffer la tete a q. q., lui faire monter la moutarde au nez; lui mettre ',agile/ en tete.
Het — loopt mij om , la tete me tourne.
1emand het. bieden (zich tegen iemand.
verzetten ,) tenir 014 faire tete a q. q. Den
viand het — bieden , faire tete l'ennemi,
resister a l'ennemi. Hij heeft alle hoofden op liol gebragt , it a mis toutes les ales
Penvers: Zoo veel hoofden zoo veel zinnen,
autant de tetes autant de sent ,d'opinions.
voor , (voor elken perfoon,)par tete. Hoe
veel per — 41 combien par ate? Het — flaat
hem daartoe , (hij is in egne goede luim ,)
est de bonne humeur. net — itagt hem dwars ,
;1 a morsel en rite. Met het
tegen den
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muur ldopen, (eene ondoenlijke zaak willen uitvoeren, se donner de la tete contre le
Mar.) Zijn — met iets breken , (zich er
mede bemoeijen,) se soucier de q. ch. Zijn
- laten rusten, (zich gerust houden 9 ) ne
pas se caster, use rompre la ,tete de q. ch.,
se tenir en repos, tranquille. Hij volgt altijd zijn eigen —, it n'en fait qu'a sa tete.
Hij kan altijd met opgeheven hoofde gaan ,
(elk een' vrij onder de oogen zien 9 ) it pent
toujours aller la tete levee; fig. Een Iigt ,
onnoozel —, (halve gek, winderig mensch ,),
une tete legere, une tete de linotte.
Hoofdaanlegger,, m. voornaamite aanlegger,
belhamer,, boute-feu , principal moteur (d'unt
sedition, etc.)
Hoofdaanval , m. attaqueprincipale 9 f.
Hoofdaanvoerder,, m. chef principal.
Hoofdader, yr. ader aan het hoofd , veine elvoornaamile ader , als : De
phalique.
in
— aan den voorarm , la basilique.
wijzen, veine principals, f.
Hoofdaltaar,, o. maitre-autel, m.
Hoofdanker,, o. grande ancre, ,maitresse an
cre „ f:
Hoofdarmee , yr. armee principale, f:
Hoofdartikel , o. article principal, m.
Hoofdbalk , m. bindbalk , architrave, entrant.
Hoofdbalfem , m. baume cephalique.
Hoofdband , in. band om het voorhoofd , bandeau, frontal, serre-ate. — om het hoof
regt op te houden (bij de, wondh.) bandeau divisif.
Hoofdbatterij , vr: (in de krijgsk.) batterie
ruinante.
Hoofdbegrip „ o. contents general, idde fondamentale, f. zie Hoofdinhond.
Hoofdbeftuur,, o. administration principale, f.
Hoofdbefluurder, m. administrateur principal.
commandant en chef.
Hoofdbevelhebber,
Hoofdbezigheid , vr. occupation principale.
Hoofdbezwaar,, o. principal grief, in.
Hoofdboek 9 m. der kooplieden 9 sommier,,m.
Hoofdboog , in. van eene brug , maltresse arche d'un pont.
Hoofdboor,, zie Schedelboor.
Hoofdborflel , m. brosse a nettoyer la ate, f.
Hoofdbreken, o. fierke infpanning, kwelling,
casse-tete, rompement de tete, tn.; fig. poi,
ne, f. etc.
Hoofdbrekend , b. n. pinible ,

Een

— werk, un casse-ate.
Hoofdbreking, zie Hoofdbreken.
Hoofdcijns , vr. hoofdleenrente , ,grondpacht
chef-cens ,
Hoofde , enkel in : uit — van, in aanmerking genomen (dat ) a cause tie, pour, en
egard 4, en vertu de,
Hoofddeel , o. chapitre, m.
Hoofddeken, m. grand doyen.
Hoofddekfel, o. couvre-chef, m. coi e, —,
hoed, chapeau, tn.
Hoofddenkbeeld o. idee fondatnentaie,
(in de redeneerk, ) predicament , tn.
Hoofddeugd , vr. vertu cardinale.
Hoofddijk , m. dig.ue principle, f.
Hoofddoek , o. coiffe de nuit, f. (bij wondh.)
hoofdwindfel 9 verband , couvre-chef, f.
Hoofddoel, o. but principal, tn.
Hoofdelijk , b. n. en bijw. par tete.
Hoofdeloos , b. n. sans tete, acephale.
Hoofdeneind., o. van een leclekant , chevet
lit , m. tete du lit, f.
Hoofdeigenfchap , yr. qualia principale.
Hooiadraaijing, yr. tournoiement de ate ,vertige, tn.

Hoofdduizeling, yr. Itour‘lssement ,vertize , tn.
noofa,

0 0
434H 0 0
Hoofdgaarder , IA. receveur generat o pt prin. Hoordollicier,, tn. grandbailli ; (bij lift krilgsw.)
ojficier,d'etat major.
cipal.
Hooldgalei, yr. bevelhebbers galei, capitaine. Hoofdondeugd, yr. vice principal, m.
—, koninklijke galei, galore reale ou la Hoofdoogmerk, o. vue principale, f. but principal, m.
reale.
Hoofclgang, m. in eene mijn, rameau grin- Hoofdoorzaak, yr. causePincipale ,principale
raison.
cipal.
FIoofdgat, o. van een hemd, con de che- Hoofdpacht; yr. grosse forme.
Hoofdpachter,
m. fermier' general.
noise, m.
Hoofdpeul, Hoofdpeuluw, yr. traversin,che4
Hoofdgebouw , o, corps de logis , m.
vet du 'lit, m,.
Hoofdgebrek, 0. defaut principal ou capital, m.
Hoofdgeld, 0. belasting, bij welke voor elk Hoofdpeifoon, -m, principal personnage, chef.
huisgezin naar het getal der huisgenuoten Hoofdpijn, yr. mai de tete, mal a la tete, tn.
curet onderfcheid,) als: 1k heb —, fai mai
betaald worth, capitation, (bij het fin. wea la tete. lk heb eene hevige —, j'ai un fuzen,) taille personnelle, f.
rieux mal de tete. Geweldige —, (in de
tribunal
supreme,
m.
zie
Hoordgeregt, o.
geneesk.) cephalalogie , cephalopome. VerouOppergeregtshof, Regtbauk.
derde , ingewortelde ' — , cdphalee.
Hoofdgefchil , o. principal-point de dispute, m.
Hoofdplaneet,
yr. planite principale au pre.
Hoofdgetal, o. nombre cardinal, m.
mière..
Hoofdgezwel, o. enfiure â la tete, f
Hoofdgodsdienst, yr. religion principale. —, Hoofdplant , yr. plante du premier rang.
heerfchende godsdienst, religion dOminante. Hoofdpleister, yr. empldtre cephalique.
Hoofdgrond, m. raison principale, base, f. Hoofdpillen, yr. meerv. pillules cephaliques.
Hoofdpoeijer, yr. poudre cephalique.
principe, tn.
Hoofdpunt, o. point principal oil decisif, le
Hoofdhaar,
h
oofdhaar, o. cheveux, tn. pl. cevelare,
f.
gros. Hij is met het —, het hoofdzakelijkite ,
Hoofdhulfel, zie 'Hoofddekfel.
yoornaamfte van de zaak belast, it est chargé
Hoofdje, 0. petite tete ; fig. Hij heeft een —,
du gros de l'ajfaire.
it est feta, capricieux.
Hoofdrad,
o. wiel, maltresse roue, f.
tetu,
e,
Hoofdig, b. n. eigenzinnig, koppig,
qUinteux, se, capricieux, se, opiniatre, ob- Hoofdregel, m. regle generale, .f.
sting , e. — zip, avoir de la tete; fam. Hoofdregister, o. (in het orgel,) sommier,
index, m.
humoriste, taquin , e. —, naar het hoofd
yliegende, als: Hoofdige wijn, du yin ca. Hoofdregter, m. grand justicier.
Hoofdrol, yr. (bij tooneelfpelers,) premier
piteux on fumeux. —, bijw. obstindment.
rile, premier personnage, m.
Hoofdigheid, yr. caprice, entetement, m. opiniatrete, obstination, tete. Ik zal u die — Hoofdfchans, yr. flerkte eener vesting, fort,
retranchement principal', m. redoute princiwel afleeren, je vous ilterai bien cette tete.
pale, f.
Hoofdingang, in. porte principale, f.
Hoofdingeland , m. le plus grand ou le princi- Hoofdfcheel , yr. fcliedel , bekkeneel , crane,
tit, m. Christus werd gekruifigd op Golpal terrier ou proprietaire d'un quartier.
gotha , dat is to zeggen: Hoofdfchedelplaats ,
Hoofdinhoud , m. korte inhoud, principal conChrist'fut crucifid sur Golgotha, c'est-ti-dire
tenu , sommaire, precis , resume.
la place du tot.
Hoofdkaas, yr. zie Hoofd yleesch.
Hoofdkerk, yr. in eene ftad, eglise cathedra- Hoofdfchob, zie Hoofdfchub.
FIoofdfchotel, yr. plat principal, m.
le. — van een land, eglise metropolitane.
Hoofdketter, m. herdsiarque, chef d'une secte Hoofdfchub, yr. teigne porrigineuse ou furfuracee.
laterodoxe.
Hoofdfchuld, yr. dette capitale, pas princiHoofdkleed, o. couvre-chef, en.
pal d'une dette, m.
Hoofdkieur, yr. couleur principale, reatrice
Hoofdfchuldena.ar, m. abiteur principal,
ou primitive.
principal oblige.
Hoofdklier, yr. glande cephalique.
, b. n. ombrageux, craintif, ive.
Hoofdfchuw,
sinciput,m.
(in
de
ontleedk.)
yr.
Hoofdkruin,
Hoofdfieraad, o. hoofdfierfel, ornement de
Hoofdkusfen, 0, oreiller, m.
tote, m. diademe.
Hoofdkwartier, o. quartier general, m.
Hoofdfluijer, yr. voile pour couvrir la ate,
Hoofdleen, o. fief dominant, m.
echarpe, (bij nonnen) mantille.
Hoofdleer, vr, doctrine principale, generale,
Hoofdfom , yr. capital, m. —, geheele fom,
maxime generale.
somme totale.
Hoofdletter, yr. lettre capitale, majuscule ou
Hoofdfpanfel, o. flu d'archal dont les femmes
initiale.
se servent pour se coifert m.
Hoofdlieden, Hoofdluiden, ,(Hoofdlui,) m.
Hoofdfpil, yr. pivot principal, on.
meerv. zie Hoofdman.
Hoofdluiden, m. meerv. van een gild, syndics, Hoofdftad, yr. capitale, voile capitale, metropole.
fares d'une communaute, de la confrarie.
Boofdftel, o. (van een paard ,) titiere,
f:
Hoofdluis, yr. you de ate, m.
f
kapitein,
Hoofdttelfel
, o. systeme principal, tn.
2
)
dman
,
m.
(meerv.
Hoofdlieden
Hoo
hopman, capitaine ; doyen d'une communati- Hoofdfterkend, b. n. hoofdverftand, cephalique. — middel, remede confortatif, cephate , syndic, zie Gildemeester i (bij de Rom.
lique, tn.
over too man ,) centurion, (in den bijbel,)
Hoofdftof, yr. element, tn.
centenier.
Hoofdmanfchap, o. charge, grade d'un capi- Hoofdfloffelijk, b. n. elementaire.
Hoofdftraat, yr. rue principale.
Caine , f.
Hoofdttreek, yr. (in de aardrijksk.) een der
Hoofdmis, yr. grand' messe.
vier hoofdpunten, point cardinal.
Hoofdmiddel, o. middel tegen eene ziekte
fpeHoofdftuk,
o. zie Hoofddeel. — van geloof,
van het hoofd, remede cephalique. —,
cifiek middel, remede specque, m.point fondatnental, article de foi, m.
Hoofdmisdaad, yr. crime capstal,principal,m. Hoofdtak, m. branche principle, mere bran.
che , f.
Hoofdneiging, yr. penchant dominant, m.
Hoofd-
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en bijw. de sour, de la our,
noofdtouwen, (fcheepsw.) zware touwen ain Hoofsch, b.
comma 4 la cour. '
Ituur- en bakboord .van een fchip om de
hoofden der masten ftaande te houden, hau- Hoofschheid, yr. air de cour, tn. twanieres do

bans, in. pl.
bataille generale, action decisive, f. engagement general, m.
Hoofdtrek, m, trait principal. De ,gierigheid
in zijn karakter, l'avarice est un
is een
des principaux traits de son caractere.
Hoofcltrekker, yr. (bij de vroedm.) tiretete , f.
Hoofdvak, o. datgeen waarin iemand uitmunt,
•le fort, la pantie; profession on branche
principale. De gefchiedenis is zijn —, Phistoire est son fort.
Hoofdverw, yr. zie Hoofdkleur.
Hoofdvijand, m. ennemi principal, ennemi capital.
Hoofdvleesch, o. cervelas, tn. marinade faite
de la tete d'une vache ou d'un boeuf, fi
du petit sale , ni. —vane'rksop,
Hoofdvloed, m. verkoudheid in het hoofd,
voornaamfte vloed, fleuve
rhume.
torrent principal.
Hoofdvonnts, o. sentence par art* d'un juge
souverain , f.
Hoofdwacht , yr. grand' garde, garde avancee.
—, (op fchepen) premier quart, m.
Hoofdwal, m. (in de vestingb.) de wal om de
eigenlijke vesting, corps de la place.
Hoofdwasfching, vr. lavement de la tete, tn.
Hoofdwater, o. eau cephalique, f.
Hoofdwaterzucht, yr. hydrocephale, hydropisie
de la tete.
Hoofdwerk , o. werk van den geest, occupation principale, f. travail, tn. de la tete,
de Pesprzt. —, (in de krijgsk.) ouvrage
principal d'une forteresse ou d'un retranchement , m.
Hoofdwet, yr. loi fondamentale ou principle.
Hoofdwind, tn. (wind nit eene der4 hoofdftreken ,) vent cardinal.
Hoofdwindfel, o. zie Hoofdband.
Hoofdwond, yr. blessure a la kite.
Hoofdworm, m. ver encephale".
Hoofilwortel, m. pivot.
Hoofdwrong, yr. tulband, turban. —, draagkrans voor dragers, op het hoofd gedragen,
bourrelet, bourlet, tn.
Hoofclzaak, yr. Pessentiel d'une affairs, le
principal, ou le point capital, m. Laat ons
tot de — kornen, venous en au fait,
Pessenliel, etc. De — is, dat gij voor uwe
gezondheid zorgt, Pessentiel est que vous
ayez soin de votre sante.
Hoofdzakelijk , b. n. voornaam, gewigtig,
principal, e, essential, le, capital, e. De
hoofdzakelijke waarheden van de godsdienst,
les princ!pales verites de la religion. —,
bijw. pr:ncipalement. Dit moet gij hem —
aanbevelen , c'est ce qu'il faut lui recommander principlement.
Hoofdzakelijkheid, yr. affairs principale, importance.
Hoofdzee, yr. haute mer, f. ocean, us. —,
bij zeelieden, soulavement soudain des fists,

Hoofdtreffen, o.

m.
Hoofdzeer, o. foort van fchurft, die zich op
het hoofd bepaald, teigne,
Hoofdzeilen , o. meerv. (op fchepen) voiles

rnajeures (de misaine et de beauprd).
Hoofdzetel, m. siege principal.
Hoofdzonde, o. peche capital ou mortel, m.
Hoofdzwarigheid, yr. de voornaamfte zwarigheld, difficulte principals.
Hoofdzweer, yr. apostunte 4 la tete, tn.

cour, f. pl.

Hoog, b. n. en lijw. verheven, (in tegenft,
van laag,) haut, e, eminent, e-, eleve,.e.
Eene hooge toren, une haute tour. Een
hooge boom, un haut arbre. De hoogfte
verdieping van een hitis, le plus haut,itage
d'une - mason. Eene hooge plaats, un
sieve, eminent. — water, hooge vloed,
haute mer, maree haute. Het hoogfte water, de hoogfte vloed, (het fpringtij ,) le
vif de Peau. Twaalf voet — 5 haut, e, de

douze pied?, douze plods de hauteur.. -Het

hooge einde (de hoogfte plaats aan de tafel,) le haut bout de la table. —, (zeew.)
Hooge branding; brisants hauts, m.
Hooge zee, grosse mer. Hodge vloed, haute-maree. — land, terre haute. Hoog-AziO,
la haute tisk. — getuigd fchip, vaisseau
de haute mature, de haut bond.
opgetimmerd fchip, (dat hoog op het water
ligt, met eenen verheven achterfteven,)
vaisseau en huche; fig. ,van geluid, van
item, of van een fpeeltuig, fijn, fchel,
hard, enz. als : Hij is zoo — van Item, dat
men hem in het zingen niet volgen kan ? id

a la vcix si haute. qu'on ne pout le susvre
en chantant. Het klavier is te — geftemd,
le clavecin est trop hour. —, (in de krijgsk.)
haut les armes I Drie man —,
Geweer
trois de hauteur. —, verheven, voornaam, aanzienliik, van geboorte of rang,
enz. sublime, eminent, e, noble, &Tut, e.
Van eene hooge geboorte, , de haute naissance , famille. Een — • perfoon, (van aanzien,) une personne de qualite , de haut

rang, de haute distinction, d'un rang eminent. Hooge adel, haute noblesse. Een man
van hooge verdienfte, un homme d'un merits
superieur. Hij bezit die deugd in eenen hoogen graad, s/ posshde cette vertu dans un degre eminent , dans un degró superieur. —,
in prijs, als : De granen fiaan —, les tiles
sont hauts, se vendent d un tres-haut prix,
ils sent fort chars. Wanneer het — komt,
zal het twintig gulden wezen, tout au plus,
ei tout prendre, ce sera vingt florins. Hooge
wetenfchappen, des hautes sciences , des sciences sublimes. — van klenr, (donke y ,) fond, e. als : — rood, rouge fonts; zie
de met Hoog zamengeft, woorden ; fig. Eenen hoogen toon voeren, prendre, se don-

ner, avoir le ton haut, se donner de grands
airs, trancher du grand seigneur. Gij vat
het te — op, vous le prenez d'un ton trop,
haut; vous le prenez trop haut. Het kwatn met
hen tot hooge woorden, ils en sent versus aux
grosses paroles, aux gros mots; ils se sons
dit des paroles offensantes. Eindelijk kwanl
het hooge woord er nit, 4 la fin on a tranchi le mot, on lacha le gros mot. Het is
tijd, it est plus que temps, iln'y a point
de temps a perdre. Dat is mij te hoog, (ik
begrijp het niet ,) cola me passe , cola est
au dessus de ma sphere,, de ma portee. —,
gevorderd, in jaren , avanci , e en age.
Tot eenen hoogen ouderdom gekomen zijn,

etre parvenu, e, a une grande vieillesse,
un age fort avance. - - groot, grand, e.
Een fort , une grande fête. Eene boo-,
gere magi, une puissance superieure ; un pouvolt- supreme. De hooge overheid, lgs magistrats , m. p1. les autorites , f. pl. la tour
supdrieure. De hooge (of hoogfte) regtbank , le tribunal superieur. Het hoogfle
goed
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goed, k souverain been. Het hoogfte (oppreme,
su
perfle) wezen, (God ,) Petre
(Dieu). Dit is het hoogfle ,doel waarna hid
ftreeft, voila le but supreme aspire.
Eindelijk zegt men nog : Het . is — dag, ii
fait grand jour,, le soleil est déjà fort haut.
— zwanger zijn , etre a terme ; approcher
de son temps.
Hoogaanzienlijk , b. n. van eenen zeer hoogen
rang, doorluchtig, illustre, auguste, de treshaute distinction.
lloogachtbaar, b. n. tres-venerable, tres-respectable.
Hoogachtbaarheid , vr. uwe —, votre grandeur,
seigneurie.
Hoogachten, b. w. (ik achtte hoog, heb
hooggeacht , estimer fort, honorer , reverer,
zie Hoogfchatten.
celui dui estime beaucoup.
Hoogachter,
Hoogachting , yr. estime, veneration, f. respect, m.
Boogadellijk , b. n. tres-noble.
Hoogbejaard , b. n. flok oud, tres , fort avance , e, en age, fortdge e, decrepit, e.
Hoogbejaardheid , yr. age fort avance , age
decrepit,- e, decrepitude.
lioogberoenul, b. n. fort cilibre, illustre,
fameux , se, zie Beroemd.
Hoogblaanw,, b. n. bleu fond.
Hoogboord, o. haut-bore, t‘n.
Hoogboordig , b. n. (fchip) (vaisseau) de hautherd.
Hoogbootsman, m. (zeew.) haut-bosseman ,
centre-maitre.
Hoogbootsmansmaat , m. sous-bosseman, second
contre-maitre.
'Hoogboritig, b. n: ayant to poitrine haute,
elevee ; fig. hooginoedig, orgueilleux , se.
Hoogbruin, b. n. brun fence.
groot feest, jour feria', (bij
Hoogdag,
de Roomf. H. dog , ) grande fete, f. Het
c'est tin grand four. ,friet is —,
is een
de zoo is al lang op, ii fait .grand four.
Hoogdravend, b. n. fig. winderig (van ftij1,)
ampoule, e, pompeux, se, by te, e; fig.
boursouffie , e, guindi , e, enfle , e.
Boogdravendheid , yr. (winderigheid) van flip,
* amphase , ampoulage, no. pompe , enflure , f:
pi:zebus, boursouifiag-c, m. (in eenen goeden
(urgent, e.
i
zin) sublimite, f.
Hoogdringend , b. n. tres-pressant, e tresDe
HoogduitAllemand,
e.
Hoogduitsch, b. n.
fche taal, la longue Allemande. Oud
tudesque, germanique , teutonique.
Hoogeclel, Hoogedelgeboren , b. n. hoogadelvotre seigneurie.
lijk , tres-noble. Uw
Hoogedelheid , vr. grandeur.
Hoogeerwaarde , m. tree reverend , (als aangefproken) Uw votre grandeur'! titre
donne it un evique, ou a un professeur en
theologie ,tres-docte. Allerhoogeerwaardigfle,
reverendissime.
Hoogelijk , bijw. zeer edel, grandementHoogen, b. w. (ik hoogde , heb gehoogd),
ophoogen , hooger waken, hausser,, elever,,
rendre plus haut e, exhausser. Eenen moor
hausser,, elever une muraille
twee voet
de deux pieds. Eene zoldering —, exhausser
meer bieden t encherir,
un plafond.
rencherir, hausser, l3ij verkoopingen , derhausser
trente, cent , etc.
tig, honderd
meer licht geven , (incest bij fchilders ,)
rehausser. Wanneer uwe fchilderij (uw
,fluk) of is , moet gij de fchaduwen een wesnig
(verhoogen ) meer licht geven ,) quand
yotre tableau sera fini faut rehaufser un
peu les ombres.
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Hoogepriester, m. grand. prItre 7 souverain
pontife, souverain sacrificateur.
Hoogepriesterambt, zie Hoogepriesterfchap.
Hoogepriesterlijk , b. n. pontifical, e. Een
kleed of gewaad., un habit pontifical. —,
bijw. pontificakment.
Hoogepriesterfchap, o. dignite de souverain
pontife, souveraine sacrificature , f pontificat, m.
Hoogerhand, yr. als : Iemand de — geven ,
(hem eershalve aan de regterzijde laten gaan
of zitten , den voorrang geven ,) ceder le
pas, la place d'honneur, donner la main a
q. q. Van, par ordre superieur, de la
part du souverain.
Hoogerhuis , o. het huis der lords in Engeland , (tegenft. van lagerhuis ,) chambre des
'pairs, chambre haute ,
Hoogerwal, m. (winditreek,) (zeew.) cats
d'oa vient le vent, f. rumb de vent.
Hoogefchool, yr. academic , universite.
Hooggaand, b. n. overdreven, buitengemeen ,
-bovenmatig, excessif, ive, enorme, extreme, a l'exces.
Hooggeacht, b. n. tres-estime, e, tres-venere,
e, tris-honors , e, fort respects , e, honorable.
Hooggeboren , b. n. tres-noble, de haute naissauce , d'illustre origine.
Hooggeducht , b. n. tres-redoute , e, tres, redoutable. Eene hooggcduchte (zeer vreefelijke) vijand, un ennemi tres-redoutable.
Hooggeel, b. n. jaune fence.
Hooggeleerd, b. n. tres-savant, e, tres-docts
( titre donne a un professeur d'une uni yersibijw. savantissime.
td).
Hooggeleerdheid , vr. profonde erudition ,haute science, f: grand savoir, m.
Hooggeregtshof, o. haute cour, f; van het gebouw zelf fprekende, le palais de justice ,m.
Hooggefchat, b. n. zie Hooggeacht.
Hooggeftemd, b. n. (in de muz.) Eene hooggettemde , to fcherpe toon , un ton suraigu.
Hooggezag, o. oppergezag, .autorite supréme ou souveraine, souvera in pouvo;r, m.
Een man van —, un homme d'un grand credit, d'une haute consideration.
Hooggezaghebber, m. souverain, monarque.
Hooggezind, b. n. zie Hooghartig.
Hooggroen , b. n. vent fence.
Hooghartig, b. n. trotsch , hoogmoedig, fier,
ere, haut, e, hautain, e. Het is een —
man, c'est un homme Fier, hautain, qui a
ou qui Porte le coeur haut.
Hooghartigheid, yr. trotschheid, fierte , hauteur, elevation, f grand coutage , m.
Hoogheid, yr. verhevenheid, aanzien , waarin
men zich bevindt, etat ele yó ou sublime, m.
van gedachten,
—; verhevenheid van
sublimite du style, des pensees. Zijne , hare
(titel dieu men aan eenen vorst of eerie
rvorftin geeft,) doorluchtigheid , son altesse.
Zijne koninklijke —, son altesse royale.
Zijne doorluchtige —, de prisms erilladhouder,, son altesse serenissime, le prince stadbonder hereditaire. Zijne — , zijne Ominentie, de kardinaal , son eminence le cardinal.
Zijne eerwaardigfle —, de aartsbisfchop,
son altesse reyerendissime Parche ydque. Zijne — (zijne excellentie) de generaal, de
admiraal , de gouverneur,, de minister, son
excellence le general, l'ansiral, etc. Zijne
—, de fultan , sa hautesse le sultan. Zie
Waardigheid.
Hooging, yr. verhooging, ophoogitig, rehaussmolt, exhaussement tn. — 7 het hooger
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bieden, opbod , enchere, enchdrissement, 972,
Hooglanden , o. meerv. bergachtige landen ,
hauts pays, pays ileves , terrains eleves ,
habitation des hauts pays, pays montagneux,
p1.
Hooglander,, m. montagnard , zie Bergbewoner.
Hooglandsch , b. n. qui est ou qui vient des
hauts pays, montagneux, se , des montagnes.
Hoogleeraar,, m. professeur. — in de godgeleerdheid , professeur en theologies — in de
regten , professeur en droit. — in de geneeskunde , professeur en midecine. — in
het hebreeuwsch , professeur d'hebreu. — in
de wiskunde , professeur de mathematiques.
Hoogleeraarsambt , o. professorat,
Ilooglied, o. van Salomo , canape des cantiques ,
Hoogloffelijk , b. n. zeer loffelijk , tres-louable, glorieux, se, illustre. Hoogloffelijker
gedachtenis , (van eerien overledene van
groote verdienflen fprekende ,) d'heureuse
memoire; van eenen overledenen vorst , de
glorieuse memoire.
Hoogmis , yr. (bij de R. 'Kath.) grand' messe,
haute messe.
Hoogmoed , Ut. trotschheid , fierte , arrogance,
orgueil;
prdsomption, morgue, v.anite,
Hij zal van — harden , crevera d'orgueil.
Hoogmoedig , b. n. trotsch , verwaand , otgueilleux, se, fier, ere, superbe , arrogant . e,
prdsomptueux, se, 1- sourcilleux, se ; fam.
vaniteux, se , — maken , enorgueillir.
s'enorgueillir, e, s'eni—wardenofzij,
yrer d'orgueil, titre hautain, e Zich
eanftelleu, se carver, se panader,, se pavaner ; fain. — , bijw. zie Hoogmoediglij k.
Hoogruoedigheid, yr. zie Hoogmoed.
Hoogmoediglijk , b. n. orgueilleusement, fierement , presomptueusement, arrogamment.
Hoogmogend , b. n. haut et puissant. Hoogmogende heeren , hauts et puissants seigneurs.
Hunne hoogmogende , de itaten-generaal ,
leers hautes puissances, les dtats gendraux.
Hoogmuil , m. en yr.. (gemeen ,) qui a la
bouche haute et Heyde, museau pointu.
Hoognoodig , b. n. tres necessaire, d'extrime
necessitd, d'un grand besoin. — of drinvolirekt noodzakelijk,
gend, urgent, e.
indispensable.
Hoognoodzakelijk , b. n. tres-necessaire.
Hoogrood , b. n. (als eene klaproos,) rouge
le. Eene hoogfence, rubicond , e,
roode roos , rose vermeille. Eene hoogroode kleur , couleur ponceau.
Hoogrug , in. en y r. dos volltd, bossu, m.
e, bossu , e.
Hoogruggig , b. n.
Hoogfel , o. verhooging van kleur in eene
fchilderij, meeste licht , (bij fchilders ,)
rehauts, m. pl.
Hoogftammig , b. n. van houtgewas, du bois
de haute futaie.
Hoogflatelijk , b. n. zeer flatelijk , tree solemnel, le, pompeux , se, ma jestueux „se, augusts, imposant , e. Eene boogflatelijke
mis zingen , chanter une messe ties solemnelle. Een — gevolg , une suite ties pornpellet. bijw. pompeusernent, avec grande
cdremonie, en grande pompe.
Hoogstderzelve , perf. voorn. w. gebezigd voor
hooge perfonen , majefleiten of hoogheden,
als volgt I. in den 3. perf. yr. enkelv. en
meerv. 2. naamval van Hare M. of H. fprekende , son auguste, see augustes. B. v. —
broeder , zuster,, son auguste frere, soeur.
kinderen , set augustes enfants. 2. In den
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3. perf. meerv. in. of yr. 2. naamv. van.
Hunne MM. of HH. fprekende, leur auguste, leurs augustes. B. v. — noon of dochter,, leur auguste fils, fille. — zonen, dochters , leurs augustes file , fillet.
Hoogstdezelve , perf. voorn. w. van' den 3.
perf. in. en yr. enk. en meerv. van gekroonde hoofden , sa . majestd, leurs majestds, elles, leurs augustes personnes.
Hoogfte , b. n. de overtr. trap van hoog , le
plus haut , la plus' haute; le plus dlevi , la
plus dlevde ; sublime, supreme. De — hemel , le plus haut cid , Pempyrde, tn. De
— God , le Dieu supreme, le tres-haut. De
plaats , voorzitting , lapresdance. De ziekte is nog„ niet op zijn —, (krifis ,) la maladle n'est . pas encore a son periode. Ten
—, op zijn— , bijw. tout au plus, au
plus haut, extremement.
Hoogte , yr. hoogheid van iets, hauteur, f,
haut, m. De — van dit huffs, la hauteur
de cetteMaiton.. Deze moor heeft tien voet
—, cette muraille a dix pieds de hauteur,
est haute de dix pieds. Een kasteel op eeue
bouwen , batir un chdteau sur une hauteur.
Zijn huis {hat op eene kleine sa maisou
est situde sur une eminence. De vijand heeft
al de hoogten bezet , Pennemi s'est saisi de
toutes les hauteurs ou eminences, zie Heuvel.
— poolshoogte , (in de fierrek.) hauteur on
elevation du pile. Naar de — opftijgen, monter
en haus. (zeew. ) hauteur. Wij waren
op de — van Plymouth, nous etions a la
hauteur de Plymouth. — nemen , prendre
hauteur. — der masten, hauteur des mats.
— der zoo , hauteur du soleil. — op het
land, hauteur sur la cote. — van een hemellicht meten , observer la latitude d'un
astre; fig. Uit de — fpreken, parlor avec
arrogance, prefer. Gij ileekt hem in de
, (gij prijst hem te zeer,) vous Pact.ablet d'eloges. Hij heeft de —, (is befchonken ,) it est en points de yin ; it est
dans les vignes. In de —, en Haut, dans
Pair.
Hoogtecirkel , m. almicantarat,almacantarat.
Hoogtemeter, m. (in de beoef. meetk. om de
hoogte yam eenig voorwerp boven den gezigteinder te meten , altimetre. Poolshoogtemeter,, arbalestrille, zie Graadboog.
HoOgtemeting , yr. altimetrie.
Hoogtijd , m. gewijde viertijd , geestelijke vierdag , fete d'eglise , fete solemnelle, jour solemnel. bruiloft , zie Bruiloft.
Hoogtijdelijk, b. n. feestdaagsch , zondaagsch,
solemnel, le. —, bijw. solemnellement.
Hoogverraad, o. haute trahison, f.
Hoogvliegend , b. n. )qui Arend Pessor,planant
au leant des airs; fig. hatitain, e,, etc.
votre reverence , voHoogwaarde , yr. Uw
tre grandeur, votre eminence , votre excellence. .
Hoogwaardig , m. eerwaardig, tres-venerable,
reverend, augur e. Allerhoogwaardigfte ,
virendissime. Het hoogwaardigc , (in de
roomf. k.) Plzostie consacrie, le saint sacrement, le viatique, . —, bijw. zie Hoogwaardiglijk.
Hoogwaardigheid , yr. eerwaardigheici , eminence, excellence, f. auguste dtat, on.
Hoogwaardiglijk , bijw.' tres vendrablement ,
avec revdrence,-rOveremment.
Hoogwater, o. haute marde, pleine marle, f.
Hoogwelgeboren , b. n. tres-noble, illustre,
Hoogwigtig , b. n, zeer gewigtig , tree important, e, de grande importance.
Hoog.
Dd
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Hoogwigtigheid, yr. granite importance.
IIooi, o. afgemaaid gras en gedroogd zijnde,
Een voer
une charge on une
oin,
charretee de foin. aan oppers, rooken,
zetten, envilioter le foin, le mettre en
tneules ; fpr. w. Bij — en bij gras, te hooi
en te gras , rarement, pea souvent, zie Gras.
Te veel — op zijne vork nemen , entreprendre trop, se surcharger, exceder ses
farces.
flooiberg, m. fenil , tas on monceau de foin.
Hooiboter, m. beurre de fourrage, d'hiver.
Hooibouw, m. hooitijd, fenaison, recolte du
fain, f. fanage.
Hooigaffel , yr. hooivork,fourche a foin,h faner.
Hooihark, yr. (op beide zijden met houten
tanden ,) fauchet,
Hooijen , 0. w. (ik hooide , heb gehooid), het
afgemaaide-gras met de hooihark op het land
uitbreiden en omzetten, ant het te laten
droogen, finer, faire le fain. —, het
hooi inzamelen, recueillir le fish; fig. Met
jets (iets om eenen geringen prijs verkoopen,) vendre q. ch. a vil prix. Het —,
o. het loon hier voor,, le fanage.
Hooijer, m. -grasmaaijer, faucheur. —, die
het gemaaide gras uitfpreidt, om het te laten droogen, faneur..
Hooikaas, yr. fromage d'hiver, m.
Hooikar, yr. charrette a fain.
Hooiland, o. prairie, f. pre oh Pon recolte
le fain, pre de fauchage,
Hooiloon, o. fanage, m.
Hooimaaijer,,
grasmaaijer,, faucheur.
Hooimaaijing , yr. de tije. hiertoe , maaitijd,
fauchage 5 in.; puchaison, fauche du foin.
Hooimaand , yr. jalij
, mois de Juillet,rn.
Hooimarkt, vr. marche au fcin,
tiooiopper,, m. Hooirook , Hooimijt vr. hooifchelf, meals, veliote (de fain).
Hooifchuur, yr. fenil, in. grange au fain,
barge, f.
Hooiller, yr. faneuse.
Hooitijd, an. la saison oh Pon coupe Pherbe pour
faire finer, fenaison f:
Eooiveld, zie Hooiland.
Hooivork , yr. zie Hooigaffel.
wagen met
Hooiwagen, m. chariot a fain.
hooi beladen, char :de fain.
poot , herderfpin, faucheur ou faucheux.
Iloolzak , m. fig. homme sans esprit, homme a
large conscience.
Hooizolder, m. grenier a fain.
Hoon , m. (o) eene ,met fchimp en fpot verbondene , verachting, fmaad, affront, outrage,
opprobre 7 m. insults,infamie ,lsonte , offense,
f: Een fchamper. sanglant affront,
un cruel outrage ; fig. fam. camotffiet.
Hoop, m. (so) op elkander verzamelde menigte van dingen, tas, monceau, auras, tn. masse, pile, f. Een — ileenen , takkebosfen ,
une masse monceau, tas, amas de pierres , de fagots. Een — korenfchoven, en
ook takkebosfen , quintan. Een —, !lapel
boeken, hout, une pile de livres , de boas.
ronameling, ramassis, tn. — aro° tot
dekking van daken, tneulon; Een
zand, tin monceau de sable. Een — onvergeworpene Bingen , tin culbutis.
—vanLienfchovenkoren,vantienbosfen hooi enz. dizeau. eene verzameling van levende fchepfels bij elkander,
troep , heeft in het Fransch onderfch. beteeruiterij , une troupe
kenisfen; als ; Een
de cavalerie. Een — (aantal) kinderen,
kl-eine kinderen,
troupe d'enfants; fam.
marmaille, f. Een — jagthondeu , cue mom.
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kndde, fchapen, un troupeau
Een
de brebis. — yolks, foule de people, f.
Een bende, ftritikroovers, une bande
de voleurs. —, drift, osfen, une bands
de boeufs. Een —, klomp , honigbij en ,
Italmerun peloton de ?slouches a miel.
rien , met eenen fpringhengst, un haras
de juments. Een zwerrn, vinken, une
voles de pincons. — gelds, une quantiti
d'argent. De gemeene —, le commun, le
common people, le vulgaire. Bij hoopen
leggen, entasser, mettre en piles. IVIest op
hoopen leggen, antoiser. Mesthoop, ordure,' tas ste filmier. Een leugens, une
quantite de mensonges ; fig.. Jets op den —
toegeven, dinner q. ch. par dessus le marche. lets bij den —, roes, koopen, acheter
q. ch. en bloc et en tas. Overhoop , op en
door elkander, pile-mile. Lets — halcn ,
fmijten , verwarren, jeter, renverser Sens
dessus dessous , confondre, brouiller. Te
— loopen, bij hoopen zamenloopen, s'attrouper, s'assembler. Bij hoopen, tijw.
en fouls, en quantitd , par troupes, par
bandes.
Hoop, yr. (zonder meerv.) verwachting van
geluk , esperance, expectation, f. espoir,
Ik ftel mij ne — op God, je tnets mon esperanee en Dieu. De — op vergelding, Pespoir de recompense. Op,— leven, vivre dans
Pespoir, dans l'espectation. Zich met ijdele
— voeden , se repaitre d'un vain espoir. Op"
— van beter, en attendant mieux. IJdele
rive vain espoir.
w. (ik hoopte , heb gehoopt), zie
Hoopen,
Ophoopen.
Hoopje , o. petit tas, petit monceau, etc.
Hooploopers, m. meerv. garcons de bard.
Hoorbaar, .b. n. qu'on pent entendre,
verstaanbaar, d.uidelijk , fchelklinkend, intelligible, distinct, e, Claire, sonore.
Hoorbaarheid, qualite auditive, son, na. ouie
du son , clarte du son , resonnance; force du
son, sonorite.
Hoorder, m. toehoorder,, auditeur, ecoutant.
Hooren , o. w. (ik hoorde , heb ge.
hoord), zijn gehoor hebben, entendre. Die
man hoort niet wel, cot homme n'entend
pas bien clair, it a Pottle dure; fpr. w. Er
is Been erger doove, dan die niet wil
it n'y a point de pire sourd qui celui qui ne
ventpas entendre, qui fait la sourde oreille. , Hij is hoorende doof, it fait la sourde
oreille ; fig: Hij hoort niet naar , it ne
se soucie pas de tnoi, de noes consols. —,
b. w. door het gehoor vernemen toeluisteren,
, Poreille, apprendre. floor
ecovter,, ouir,preter
naar hetgeen hij u zegt, ecoutez ce qu'il vous
tilt. AANM. Voor de onbep. wijze eens ancleren werkwoords, verandert bet yen. dw. gehoard in hooren , als Ik heb het zeggen, e
Pai °a dire. Dat last zich cola se comprend ,
s'entend, voila ce qu'on aline a entendre.
nse prit unetourdisse—enzivrgmd,t
ment; fig. je demeurai tont stup'fait. Geafhooren, entendre des temoins.
tuigen
luisteren, it n'y vent
Hij wil er niet naar
point entendre. Een regter moet beide partijen un juge doit ouir les deux parties.
Zich — laten, se faire entendre, pt.:Her.
Ik weet het) van — zeggen, je le sass par
o. w. toebehooren .,. appar° Ili dire.
tenir. Dit book hoort (behoort) mij , ce li, betamen, convenir. Dat
vre m'appartient
hoort zoo niet, cola ne convient guhres. Hij
hoort bier nit, ce n'est pas sa place.

Hoorn, zie Horen.

Hoor-
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Hoornen, b. n. overb. de corne, Zie Ho-,binden, en in het ronde draaijen, loup, tn. espece

roves.

.
,

de roues de bois ou de plomb dentele que les enyr. auditoire, tn. zie Gehoorfants font ronifier en tournant avec vitesse
plaats .
au moyen d'une corde on ficelle,
Horde , y r. van teen gevlochten mat , dale.
Hoorfler , yr. Celle qui ecoute.
H oorzaal, zie Gehoorzaal.
Hordetje voor een venfterraam , cage, f: —,
Hoos
,
yr. (oo) eene waterhoos, een waterpibende van zwervcnde volken , woeste Elam,
laar,, trombe d'eau, trombe de mer 9.f. siphon,
horde. Een under zulk opperhoofd flaande
pucliot, typhon , no., ook wel op zee dragon
flaw worth tribu genoemd.
genoemd .
de mer
Hordenmaker , Hordenvlechter , in. faiseur de
Hoos , vr. kous , bas, m. zie Kous.
claies.
Iloosgat , o. (zeew.) in eene floep of boot, Hordenwand , in. mar fait tie dales. — bij het
ossec , m. sentine , f.
makes van dammen , clayonnage, m.
Hoosvat , o. werktuig om to hoozen, Icope, Horen , in. de (pits en harde uitwas aan de
sasse , f.
hoofden van fommige viervoetige dieren,,
corne, f. De horens van eenen bok , les curHoovaardig , b. n. hoogmoedig , trotsch , ornes d'un bouc. Een flier met horens , viz
gueilleux 9 se, hautain, e, altier, ire, fastueux, se, superbe. —, Tarquinius de hooanimal corny, met hooge horens , haut
vaardige
,
encorne. De flier nam de vrouw op zijTarquin le superbe. —, bijw.
zie Hoovaardiglijk..
ne horcns,, le tareau
u
eleva la femme sur
H oovaar digh e id , zie H oovaardij .
ses canoes; fpr. w. De koe bij de horens hebHoovaardiglijk, bijw. orgueilleusement , fasben , zie op Koe ; fig. Lets op zijne horens
tueusement, hautainement, superbement.
semen,, (eene moeijelijke taak ondernemen ,)
Hoovaardij , yr. orgueil, faste, tn. hauteur,
se charger tout soul de quelque entreprise,
vanite, ferte, gloirerisom
, p
pti on .
l'executer hardiment, Pentreprendre 4 set
Hoozen , b. w. (ik hoosde , heb gehoosd),
risques. Hij heeft vrij wat op zijne horens,
puiser, lever,9 64ter Peau avec nne ecope. —
(er valt vrij wat op zijn gedrag to zeggen,.)
eene fchuit , egouter ton bateau.
it y a bien des choses sur son compte ; al fast
yr. action de vider Peau d'un baHoozing
,
beaucoup parler de lui; fam. Deze vrouw
teats, etc., au moyen d'une eco_pe ou
zet Karen man horens op , (is hem ontrouw, )
sasse .
cette femme plante des curves a son marl, le
Hop
,
yr. (hoppe ,) eene bekende plant , in de
rend cocu. Zijne horens opfleken , (zijn
bierbrouwerij noodig, houblon, m.
gezag toonen ,) moonier ses curves, agar
Hop, m. zekere vogel met eene kuif, kempavec audace: Hij neemt alles op zijne hohaan , huppe , f. putput , us. Schreeuwen als
rens , it fait le liable a quatre. De horens
zulk een vogel, pupuler.
van een hert, (gewigt,) le bois, la ramure
Hopachtig , b. n. quo tient du houblon, pour la
ou la tete d'un cerf Het hert heeft zijne horens
nature, pour le goat; houblonne , e.
afgelegd , le cerf a toils has , a pose son bois,
Hopakker , m. houblonnihre, f. champ tie boysa tete, sa ramure. Bewerkt hertshoren heet
blon, houblon, pl.
curve de cerf De horens van flakken , flanHopbel, vr. wordt gebruikt zoo wel voor de
gen , enz. les curves. De flakken fleken hare
geheele plant hop , als voor de bloemen ,
horens op , les limacons montrent leurs curhoublon, m. clochette de houblon.
nes. De horens (of fprieten) van fommige
Hope, zie Hoop, yr,
gekorvene diertjes , les antennes. Ledige hoHopeloos , b. n. en bijw. desesperd, e, sans
rens , (fchelpen , waarin flakken geweest
espoir, au desespoir, sans esperance; deseszijn , zoo als men in de nat. kabiuetten , enz.
perement; fam. a la desesperade.
vindt ,) coquilles, f. De horens (punten)
Hopeloosheid, vr. itat desespere, desesder halve maan , van eenen hoed, van eene
m.
pair,
o
' pastei, enz. , les curves du croissant, d'un
p
chapeau, d'un pate, etc. De horens (hoeHopen , b. w. (ik hoopte , heb gehoopt), een
toekomend goed verwachten , esperer. Hij
ken of punten) des altaars , les curves de
hoopt op een beter geluk , il espere zone
Pautel. —, blaashoren , cur, cornet , m. cormeilleure fortune. —, vertrouwen. Op God
ne , f. Op den — blazen , sonner du cur ou
—, noettre
sa confiance en Dieu, se confer
du cornet. Een koperen of zilveren
—,
(het,
Dieu.
welk de hardhoorigen wel gebruiken ,) coren
Hopketel, m. chaudron a houblon.
net d'airain on d'argent. Door zulk eenen
Hopkooper, in. marchand de houblon.
— fpreken , blazon, corner. —, jagthoren,
Hopkorrel , in, graine de houblon, f.
waldhoren, cur de Chasse, une trompe. SpreekHopland , o. zie Hopakker.
horen , cornet acoustique. -9 (in de faHoplieden , in. meerv. zie Hopman.
belk.) als : De — des overvloeds , corne d'aHopman , m. hoofdman, capitalise, commandant.
bondance on d'Amaltheie. —, o. de harde
Hoppe , zie Hop , yr.
flof, waaruit horens beftaan , de la corm'.
Hoppen , b. w. (ik hopte, heb gehopt), houEen kam van —, ton peigne de curve. Een
blonner (la biere). Dit bier is nog niet
mes in — gevat , un couteau t) manche de
genoeg gehopt , cette biere nest pas encore
come. Een inktkoker van —, un cornet.—,
asset houblonnee.
bij gelijkenis , de eeltachtige ftof, waaruit
Hopperank , yr. bras de houblon, m.
een paardenhoef,, enz. beflaat , come, f. sabot.
Hoppeflaak , vr. perche a houblon.
—, bereid kalfs- of fchapenlar,, voor boekenHopperd , in. (bij brouwers ,) la biere avant
banden , parkement , parchemin , velin. Een
qu'on en a soustrait le houblon.
boek in eenen baud van —, un livre relief
Hoppefalade , yr. salade au houblon, salade
en velin, en parchemin. Zie Horenen.
houblonnde.
Horenachtig , b. n. de corne, corne, e, cur.
Hoppeteelt , y r. culture du houblon.
max, se.
Hoppezaad , o. graine de houblon, f.
Horenband , in. reliure en velin, f
Hoppezak , m. sac a houblon.
Horenbeest , o. bete a cornes,fi animal eornu,
encorne ; fig. fam. coca, tn.
Hor,, yr. dun , klein plankje of rond flulcie
lood , hetwelk de kinderen aan een touwtje Horenbereider,, m, ornerier,.
Dda
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Horenblazer, m. celui qui tonne du eor MI du
cornet, qui corne, sin corneur.
Horendier,, o. zie Horenbeest.
Horeridrager,, o. cocuage,
Horendrager,, m. man , wrens vrouw hem ontrouw is, cocu, Jean-cocu, ,cornard. Tot
— maken , vulcaniser, faire cocu, (in den gemeenen fpr. tr.) cocufier.
Horenen , b. n. de corne. —, van eenen bockband, en velin.
Horengeld, o. impdt ou taxe sur les bites a
conies, m.
Horenloos , b. n. sans conies.
Horenflak , yr. escargot, limacon a coquille,
licorne, buccin, m.
Horenflang , yr. zekere Afrik. flang, ceraste.
Horentje , o. petite come, coquille, f. cot-wicket. —, zie Horzel.
Horenuil,
hibou corne.
Horenvee , 0. gros betail, bitail a cornets, in.
aumailles ou bites aumailles , bites a conies ,

f.

Horenvlies, o. het horenachtige vlies van het
oog , la cornie.
Horenwerk , o. (in de vestingb. ) buitenwerk met
twee halve bolwerken , ouvrage a corm, M.
Horizon , m. gezigteinder,, horizon ; fig. (in
den gem. tr.) Dat gaat boven mijnen —,
(dat gaat boven mij n begrip , boven mijne
bevatting ,) cela passe mon intelligence, cela me passe.
Horizontaal, b. n. horizontal, e.
bijw.
horizontalement.
Horn, m. een fpitfe uitakende hock, Pointe
saillante,
Horologie, o. horlogie , zakuurwerk, montre, f petite horloge, horloge portative.
Staand of hangend — ,pendule, f. Een groot
sine grosse montre. Gouden —, zilveren
— montre d'or,, d'argent.' Cilinder —,
montre a cylindt'e. Dit — loopt of is vth5r,
cette montre avance ; loopt of is achter,, retarde ; is ontfteld, est derangie. Een — opwinden, remonter tone montre. Een — herftellen , rhabiller sine montre. Een nieuw —
nazien en op de proef Itellen, passer sine
montre neuve; zie verder Uurwerk. Dit —
moet gedurig verzet word.en, cette montre
va au doigt et a l'oeil.
Horologiebandje , o. cordon de montre, tn.
Horologiedekfel , o. lunette de montre dans
Mquelle on met le verre,
Horologieglas o. verre ou crustal de montre,
Een nieuw glas op zijn horologic laten
zetten , faire mettre un cristal a sa montre.
Geflepen
verre poll on tailld pour tine
montre.
Horologiehaak , m. crochet de montre.
Horologiekas , yr. boite de montre.
Horologieketting,
chaine de montre, f:
Horologiemaker,
horloger. Kunst van den
horlogerie, f.
Horologierad, o. roue d'une horloge au d'une
montre,
Horologieplaat , yr. wijzerbord , cadran de montre no.
Fiorologiefleutel, in. clef de montre, f:
Horologiewerk , o. horloge,
Horologiewijzer,,
aiguille de montre, f.
Horologiezak ,
gousset.
Horoskoop , (ond. w.) geboortefter, horoscope. Iemands — trekken, faire l'horoscope
ou.la nativitc de q. q.; horoscoper.
Horoskooptrekker,, m. celui qui tire Phoroscope, ginethliaque. Kunst van het horoscoop te trekken, lwroscopie.
Horrel, m. foot, heurt , coup , aloe.
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Horrelvoet $ m. kromme voet, pied bot. —,
m. en vr. celui on celle qui a un pied bot.,
hors, zie Ors.
Hort, m. een korte Hoot, heurt , choc ; fig.
Met horten en fiooten , a batons rompus ,
par boutades , par sauts et par bords. —,
in den gem. fpr. tr. poos , als : Ik ben er
een' hart (een hortje) geweest , j'y ai etc
sine bonne pause.
Horten , o. w. (ik hortte , heb gehort) , in het
gaan flooten, bonzen , aanftooten , hearten,
pousser en marchant ;, fig. Niet gelukken ,
echouer, se dicoudre, manquer. Eene hortende ride, (niet vloeijeud ,) an discours
sans suite, decousu.
Hortje , o. verkl. w. zie Hort.
Horzel, m. de grootile foort van wespen, die
op bijen en groote vliegen jagt maakt , fréion.
Horzelen , o. w. (ik horzelcle , heb gehor.
zeld), gonzen , (als de bijen ,) bourdonner;
fig. twisten, quereller.
Horzeling , y r. gegons , bourdonnement, tn.;
fig. querelles , f. pl.
relons , m.
Horzeluest, o. nod de;
Hospitaal , o. hdpital militazre), tn.
Hospitaalskoorts , yr. evre des hdpitaux.
Hospitaalspreek, yr. sermon d'hopital on de
Pliezpital, m.
Hospitaalsfoep , yr. soupe d'hopital ou de l'h6pital ; fig. maufaise soupe.
Hosfebosfen , o. w. (ik hosfeboste , heb gehosfebost) , eene flootende beweging maken ,
fchokken, cahoter,, secouer, faire monter et
descendre; fig. faire grand bruit, quereller. Het — van een rutuig , le cahotage.
Hostie , vr. (bij de Roomschg.) misouwel ,
hostie.
Hostiekastje , yr. ,waarin de 'hostie bewaard
worclt, ciboire , m.
Hostiefchoteltje , 0. waarop de gewijde ouwel
. ligt , ostensoir , no.
Hot , yr. het dik van gefchifte , gekernde milk,
cailli , lit caille, m. caillebotte, f.; fpr.
Het is kernemelksborg , la caution ne vans
pas mieux que le debiteur.
Hotje , o. een klein oogenblik, un petit moment, tn.
Hotfen , o. w. (ik hotite, heb gehotst), zie
Hosfebosfen.
Hotfing, vr. cahot, tn.
Hotten , o. w. (ik hottede , ben gehot) , ftremmen (van milk fprekende ,) cailler. De
milk' is gehot , le Tait est cailli. —, geluk'
ken , voortgaan , riussir. Dat zal niet —,
cola ne riussira pas.
Hou ! tusfchenw. arrete!
Houbaar, b. n. tenable, a tenir. Die vesting
is niet —, (te houden ,) cette place n'est
pas tenable.
Houden , b. w. (ik hield , heb gehouden) , door
aanvatting in zijne magt hebben , tenor. 'emend bij den arm , bij het kleed —, tenir q.
q. par le bras , par l'habit. Jets in , met ,
de hand —, tenor q. ch'. clans , a la main, era
main. Een kind aan den leiband —, tenir
ton enfant 4 la lisiere. Een kind ten doop
—, tenir un enfant sur les fonts de baptétne ; fig. bedwingen. Zij konden hem met
zich vieren niet —, ils ne pouvoient le tenir
a quatre. Dit korps hield den vijand in ontzag , ce corps de troupes a tenu l'ennemi en
respect. Iemand. kort —, tenir q. q. de court,
Ms liter la liberte de faire ce qu'ilvoudroit. Ik
houd hem zoo naauw,, dat hid niet kan ontvlugten , je le tiens au cud et aux chausses. Iemand
tot zijnen pligt —, tenir q. T. dans le devoir,,
dans
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dans les borne; du devoir. leinand in het oog
twee , fie pose septet retiens .desx. ; fig. doen
—, (op hem acht geven 5) avoir Poeil stir 9.
Yertoeven als : Ik zal u niet langer —, je
q., le surveiller,, ne pas le perdre de vue. —, in
ne vous tiendrai plus longtemps. —, niet
zekeren toeftand doen blijven , als : Het hoofd
verlaten, als Hij houdt nog het bed , de karegt —, tenir la tete droite. De oogen open
mer, it garde, tient, encore le lit, la chumtenir les yeux ouverts. Hij houdt zijne
bre. Zijne deftigheid —, garder sa gravite.
oogen neergeflagen , it tient les yeux baisses.
Zijn fatiben , se conduire en hommecomme
Die vrouw houdt hare kinderen zindelijk ,
it faut; rester dans les bornes de la biencette femme tient ses enfants propres. Eene
seance. - 9 in zekere kansfpelen , retenir.
zaak flepende , trainer une affaire en tonIk houd even, en gij houdt oneven, je regueur, la faire trainer. —, eenig bedrijf
Hens pair, et vous, vous retenez impair.
uitoefenen , of doen plaats hebben , als : Her—, de uittarting tot het wagen van ecnige
berg, opene tafel , fchool —, tenir auberfom , aannemen , tenir feu a q. q.; als : Gij
ge, table d'ate, ecole. Van hier: Bock —,
zet honderd gulden, ik bond ze , vous y alaanteekening — 9 tenir livre, registre. Raad
5 van wedlez cent florins, je les tiens.
tenir conseil. Eene redevoering —,
den, gager, parier. Ik houd vijf en twintig
faire on prononcer un discours, une harangulden, dat het niet waar is, je gage , jeparte
gue. Bruiloft —, (vieren 5 ) celebrer, faire
vingt florins que cela n'est pas vrai; fem.
des feces. Kermis —, faire kermesse, se reIn het algemeen , wedden , als houd van
jouir. Hond hem van het lijf empéchez le de
ja , en gij van neen , je parie que si et your
s'approcher. Iemand vrij (voor hem betagagez que non. — (zich) eene houding
len ,) de'frayer q. q. Wacht — ,faire la garde,
aannemen , een uiterlijk voorkomen hebben,
Teillie 5 faire la sentinelle. Rustdag —,
se tenir. Howl u , (maalc zoo veel be(van troepen ,) faire halte, se reposer. Veel
weging niet ,) tenez-vous en repos, tranvan wijn , aimer le vin. Het zal hard —,
quille. Gij houdt u niet regt , vous ne you:
it y aura de la difficula , on aura de la peiweerhouden , contentr.
tenet' pas droit.
Koets en paarden —, tenir equipage.
Ik kon mij niet —, je ne pouvois me conteSteele etre bien cousu, e. Die broek zal
stir. - den fchijn van jets aannemen.
geen' Beek — ce pantalon n'est pas bien
Zich doof — 9 faire le sourd. Hij houdt zich
eousu ; fig. Die zaak houdt geen' fleck, cetals of hij gek was , it fait semblant d'efre fou.
te affaire ne sera pas
Houd u zoo dom niet , ne faites pas l'ignoVasten , faicarime. Godsdienst
rant. —, zich gedragen , als : Dit regement
faire service
divin.
heeft zich wel gehouden , ce regiment s'est
bevatten , inhouden , als : Deze
kruik booth twee flesfchen , cette cruche tient
bier; tenu, conduit. zich verlaten op,
'deux bouteilles. daaryoor houden , achten,
zich bepalen tot , als : Ik houd u bij uw
fchatten , tenir, prendre, croire, regarder,
woord, je vous prends au mot. Ik houd mij
reputer , estimer; als Ik hood dit voor waar,,
aan zijn befiuit , je m'en tiens a sa decision.
iomdat gij het zegt , je le tiens (pour) vrai,
o. W. kleven , vastbliiveq, tenir, prendre ;
parceque vans le dites. Voor wren houdt
als': lets met lijm doen holden ,fazi e tenir q.
gij hem ? Ik houd hem voor eenen eerlijken
ch. avec de la colle. De fneeuw houdt vast
man ,pour qui le prenez-vous? je le tiens
aan de boomen , la neige tient sur les arbres.
(pour) honndte homme. Sicyon wordt voor
Die fpijker zal niet —, ce clou ne tiendra
het ouclfte Griekfche rijk gehouden , Sicyon
pas-. Dat fmeer houdt niet op vette ligchamen,. ce cirage ne prend pas par dessus les
est regarde comme le plus ancien royaurne
de la Grece. Men houdt hem voor eenen
corps gras. genegenheid hebben, beminnen,
wijzen man, , on le repute homme sage. Wij
als : Ik houd veel van hem, je Paime beaucoup .; fain. Hij houdt veel van de vrouwtjes,
— nu de zaak 'voor afgedaan, nous tenons l'affaire faite, decidie a Pheure
tl atme le cotillon; fig. Het zal hard —, (het
est. Zoo clra- hij dit vernam , hield hij
is zeer wisfelvallig ,) ce sera un grand havoor verloren , désqu'il apprit cela, it vous
card. (Scheepsw.) Digt bij den wind —,
croyoit perdu. Zijn woord — zijne belofte
tenir le vent, alter a la bowline, bouliner.
, (nakomen ,) tenir parole, garder sa Houder , bewaarder, teneur, gardien, depromesse. De wet — ,.garder, observer la
positaire 5 porteur. Zie de zamengeftelcie
lot. we-erftaan; uithouden, weerftand
woorden, als : Boekhouder,, teneur de livres,
biecien , als : Het ijs zal u niet —, (het zal
enz., — ('van eenen wisfelbnefOporteur d'une
breken 9) la glace ne vous tiendra pas , elle
lettre de Change. — 9 (fcheepsw.) corde
rompra. De clad kan het geene acht dagen
retenue, f:
vischkaar,, zie Houwer in de
weer —, la ville ne pent plus tenir huit
laatfie beteek.
fours. Ik kan het tegen hem niet
Houding, yr. gelaat , contenance, posture, f. port,
je ne saurois tenir contre lux. Hij houdt
maintien, exterieur, m. Eene belagchelijzijn fink vast, it defend sa cause; it souke —, une contenance
Zij heeft de
tient son opinion. —, met iemand , het
— van eene
, elle a le port d'une
met hem , met iets eens zijn, tenir le sentirefine. Eene deftige —, une contenance grament, le parti de
q.; etre pour q. q. ou
ve. Zedige , ftemthige
9 tine contenance
q. ch. Het met een meisje
avoir un coinmodeste. Mooije soli maintien, jolie tourmerce illicite ou de galanterie avec unejeune
nure. Hare —, haar uiterlijke is goed , son extefille. —, behouden , ' het bezit blijven ,
Tienr est bon. —, het vasthouden, la tenue. De,
garder, retenir. AANM. Beide woorden wor--der pen is niet goed, la tonne de la _plume
.den dikwijls onverfchillig -gebruikt ;(1och het
n'esipas bonne. De —des ligchaarns P attitude.
eerile ziet bijzonder , op bet — van zijn ei—, (in de fchilderk.) waarin -een fchilder
gen Toed', en het tweede : op dat eens andeeen levendig veorwerp melt; "om -hetzelve na
ren 9 als.: Ik zal dit — ter gedachtenis van
te teekenen , pose. —,
Lie rijfch.) De
hem , die het mij beefy; je le gar— des ridders is goed , hij zit 'goed te
tier4V*.on memoire de4-elui Ort ine Pa donne.
paard , le chevalier a , une bonne assiette. —,
Waarom houdt gij mijtre pApieren ?pourqoof
(in den gem. tr.) fion. Gedwoligene , gekke
retatiez-vous finer
2-0in tie .eijferk;)
contorsion. 'Eene' trötfclie — aannemen
se prdlasier.
bij het optellen. Ik zetAttivien en -houcrer
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Houkind, o. neurrisson, m.
Hout , o. bois. Droog —, du his sec. Brandhout , du bois a bruler, de chauffage, m.
des carets, m.
Een brandend
un tison. Deze boom fchiet goed in het cet
arbre jette beaucoup de branches. Knoestig
en bruin gefireept —, du bois madre. Dood
—, du bois mort. Slecht mort bois.
Hakhout, bois taillis. Tel hoot , bois de compter. Knupelhout , bobs de rowan. Afgewaaid
—, (boss), chablis. Timmerhout 9 du bois de
charpente. Houtbosch , bois, fordt ,f: dat
niet groeijen wil, achterblijvend — bois rabougri. He t Haarlemmerhout, le bois de Harlem.
(fcheensw.) Afgekeurd
(uitfchot , ) bois
de rebut. Gebogen
bois bombe. Gaaf
bois sain, net. Gefchaafd —, bois lave. Gezaagd
— bois de scie. Gefchertrd —, (dat vol kloy en is ,) (bois) cantibai. Ingewaterd —,
bois combuge. Knoestig —, bois loupe; gruweleux. Rond
(voor masten enz.,) bois
de mdture. Row—, bois brut, bois en grume.
Door koude gefpleten
bois gelif on gelive.
bois,pourrz, consume,
Wankantig —, bobs fticneux , gauche. Geronken bois canards. — dat zich krom
trekt, bois qui travaille. Zie verder de
foorten van hoot, als: Ebbenhout , Dennenhoot Zoethout , enz. Met — befchieten,
bekleeden , boiser. Het middelfle — van
eenen laarzenknecht of leest , la clef
Nieuw gegroeid ecrues de bois, f pl.
Jong — , revenue, fpr. w. Able — is geen
timmerhout , tout bois n'est pas bon pour
le charpentier; tout le monde n'est pas
propre a un métier.
Houtaarde , y r. terse de bois (pourri).
Houtachtig, b. n. ligneux, se, van planters,
boiseux , se , souligneux, se. De notendoppen zijn —, les coques de noix sont
gneuses.
Houtader, y r. veine du bois.
Houtakker, m. grond, die met hoot voorzien
is , terrain boise.
boomkweekerij ,
piniere ,
noutasch 9 y r. cendre de bois.
Iloutbeitel, m. coin 4 fendre le bobs.'
Iloutboor y lieg , y r. (in de nat. gefch.) xylocope, 117.
Houtdief, m. volcur de bois.
Houtdrager, m. houtfjouwer, (op fchepen,)
debardeur.
Houtdraaijer, m. tourneur en bois.
Houtdrank, m. decoction de bois
Houtdrukkunst , y r. (in de leerk.) het drukken met houten karakters, xylographie. Hetgeen met houten letters gedrukt is, xylographique.
Iloutduif
y r. pigeon , ramier , pigeon des
bois , sows us. Jonge
ramereau , in.
Houten , b. n. (onverbuigbaar) van hoot , de
bois. Eerie — tafel, sine table do bois. Een
— hairier, un snail/et.
vloer, plancher,
— bord, tranchoir,
— nagel of pin , cheville de Lois, f; fig.. Het is
een
Klaas, zie Klaas.
nouthakken, o. abatage, abattis de bois , vs.
Houthakker,
bileneron , fendeur de bois.
—, (op fchepen ,)
—hakken, conper, fendre tin bois,
Houthandel, m. trafic de bois.
Ilouthandelaar, m. koopman' in hoot , marchand de boil. — 7 die een geheel bosch
koopt , ventier.
Houthoop , zie Houtflapel.
Houthouwer, zie Houthakker.
Uouthuis, o. zie Houttuin en Blokhuis,
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Houtig, zie Hontachtig.
Hooting , m. zekere visch, bogue.
Houtje , o. petite piece de boss. — 7 waarinede het touw van eene fpanzaag opgedraaid
en vast gehouden wordt, garrot , m. —,
dat de as van eenen wagen vasthout , echantignolle, f; fig. lets op zijn eigen — doer,
faire q. ch. de son propre mouvement.
Houtkever,, m. (in de nat. gefch.)sylite,prione.
Houtklover, zie Houthakker.
Houtkooper, m. zie Houthandelaar.
Houtkraai, y r. corneille, f:
Houtlader, m. chargeur de bois.
Houtluis , y r. you no bois , psoque, m.
Houtmaat , vr. membrure.
Houtmade , y r. zie Houtworm.
Houtmagazijn , o. magasin a on de bois , m.
Houtmarkt , y r. marche au bois , tn.
Houtmeel , o. zie Wormmeel.
Houtmeten, o. moulage, cordage, ns.
Houtmeter, m. mouleur de bois.
Houtmeting , y r. zie Houtmeten.
Houtmijt , y r. Houthoop , Houttlapel, m. NS%
cher , m. pile de bobs, f.
Iloutmijter,, in. ouvrier qui empile du bois , empileur de bois.
Houtrijk , b. n. boise , e,abondant, e, en bois.
Houtplaats, vr. timmerwerf, chantier, m.
Houtfchild in. kruijer, crocheteur,brouetteur.
' , y r. vas de bois,— (bij timmerl.)
Houtfchroef,
vermin ouverin, no. Groom — , verrine.
Houtfchuur, y r. grange, au boss, f. magasin
a bois, blicher, m.
Houtskool, y r. charbon de bois, m. braise.
Gefbotene of gemalene, fijn gewrevene ,
—, aigremore, charbon pile.
Houtflang, y r. couleuvre des bois.
Houtihede , yr. afbeelding van iets in hoot
gefneden , gravure en bois, taille de bois.
Houtfhijder, m. ,graveur en bobs.
Houtfnip , y r. becasse.
Houtfpaander, y r. bikhette, planure,
Houtlial 9 m. bikher.
Houtitapel, in. zie Houtmijt.
Houtteller,, m. celui qui compte les pieces de
bois.
Houttuin , m. afgeflotene plaats ter bewaring
van timmerhout , enclos pour le bobs de charpente, chantier, bikher,, magasin a bois.
Houtverkooping, y r. vente de bobs.
Houtvester, m. opzigter over de bosfchen,
forestier, garde forestier,, verdier. Opperhoutvester,, gruyer.
Houtvesterfchap , o. gruerie„ grurie, f:
Houtvij1 of rasp, y r. rape elbois. Kromme —,
rape ,coudie.
Houtvfot, o. radeau, fist, train de bobs, m.
Houtvretende women, in. meerv. lignivores;
zie Houtworm.
Hout y uur, o. feu de bois , no.
Houtwaardeerfchap , o. gruage, m.
Houtwachter, zie Houtvester, Boschwachter.
Houtwagen , m. charette a bobs , f:
Houtwaren , y r. meerv. ustensiles , meubles de
bois, bois, us. pl.
Houtweg, in. chemin de bobs.
Houtwerk , o. het van hoot gemaakte gedeelte
van een gebouw,, timmerwerk , charpente,
boiserie , f: —, het befchieten met hoot,
lambrissage, m. —, fchrijnwerk , menuiserie , f. — of befchot- longs eenen mina-,
lambrifering, boisage, lambris, nt.
Houtwerker, zie . Witwerker.
Houtwinkel,..m. boutique oa Pon vend des ustenssles , etc,,de bobs.
porce-bois, port
.sateut - 7 (in de eat. gefch.) xylophage.

Houtworm, in-._ -artison,

pub.

nous-
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Houtzager, tn. scieur de boil.
Houtzolder, m. grenier a bois , btacher.
Houvast, o. crampon ,tenon , m.patte, fiche,
fluitklamp, pelican. tn,
f: (op fchepen)
Houw,, b. n. en bijw. enkel in : — en getrouw, ferme et loyal, fidele; fidelement et
loyalernent (envers le gouvernement).
Houw, yr. In Gelderland' en elders benoemt
men met tit woord een gebrek aan de oogen van paarclen en rundvee, dat nit ten
hard vliesje befiaat, zich , uit den hock der oogleden, over den appel heentrekkende , onglie.
Houw, m, flag van cenen honwer, coup de
sabre , tie coutelas , de hache on de quelque
autre instrument tranchant, entaillure, conpure , cadge, f. —, de daardoor toegebragte
woncle, blessure _produite par un tel coup.
14-- in het gezigt, balafre , estafilade, • —,
hakking in ten bosch, coupe de boas, f. —,
yr. (bij de metfel.) kalkkloet, hone , f eabot , cable , pic.
HouwbijI, yr. hacks, cognie, hache /'genres,
f: coutelas , m.
Houwblok, Hakblok, o. billot, hachoir, m.
HottWbosch, o. bois taillis, m.
Houwdegen, m, houwer, espadon; estramaFon ; fain flamberge, f.
Houweel, o. (ee) een spite werktuig, om de
g arde om tc hien, hone, pioche , f. Klein
, serfouette, f. hoyau, pie , lochet. m.
tire-terre, m. —om
—derfingowks,
kluiten to breken, emottoir, m.
Houwen, b. (ik hieuw, heb gehouwen,)
met een fnijdend werktuig flaan, en daardoor kwetfen, donner un coup de sabre, de
coutelas , sabrer, hasher, frapper de la hade, du sabre. — in het gezigt„ marquee
en visage , balafrer. Er op inhouwen, frapper d'estoc et de taille.
vallen, door
doer vallen, couper, trancher, tailler,
fentire. Jets nit fieen — , (beeldhouwen,)
sculpter. Steenhouwen, tailler des pierces.
Hwer, m. coupeur (van een' foldaat), yourvechter, sabreue, ferrailleue, bretteur. Zie
Stcenhouwer, Beeldhouwer, enz. —, sabre, contelas; (bij de tuinl.) fnoeimes, serge, vischkaar, banneton. lie ook
Houwdegen.
Honwhamer, m, gros marteau de fir pour les
rnacons , m. hachette , f:
Houwing, yr. coupe , taille.
Houwitfer, rn. (bij de art.) obuster.
Houwitfer-granaat, m. obus.
Houwmeo, o. grand couteau de boucher au de
cuisinier,,
hakmes, couperet, ne.
Hoveling, m. courtesan, homme da cour.
Hoven, b. w. (ik hoofde, heb gehoofd), aan
het hof ontvangen, recevoir a la cour. Huizen en —, (iemand prachtig aan zijnen disch
onthalen,) bien regaler. o. w. gastmaal
houden, zich aan eenen goeden disch vergasten , se regaler, etre bien regale,e.
Hovenier, m. tuinman, jardinier. Turkfche
, bostungi.
Hovenieren, o. w. (ik hovenierde, heb gehovenierd), jardiner, faire le metier de jardicier. —, o. j ardinage, m. Aan het — zijn,
travailler au jardin.
Hovenierfter, yr. tuinmeesteres, tuinvrouw,
jardinière.
Hoveniersalmanak,
almanach a ?usage des
jardiniers.
Hoveniersboek, o. ?lyre tie jardinage, no.
Hoveniersgereedfchap, o. ustensiles du jardinage , outils de jardinier, m. pl.
Hoveniershuis, o. maison du jardinier, f.
Boveniersknecht , tn. vale: du jardinier.
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Hovenierskunst , yr. art du jardinier, jardihorticulture , f:
nage ,
Hovenierslaan, yr. tonnelle, berceau, m.
Hoveniersland, o. jardinage, m.
Hoveniersmes, o. scope , f.
Hoveniersfchop , yr. pelle de jardin. Boomkweekersfchop, besoche.
Hovenierszaag, yr. scie de jardinier.
1-lozeband zie Konfenband.
finds, yr. ten verfletene lap , eene flet , oust
kleedje, chiffon, lambeau, m. guenille.
Hugen , 0. (ik hungde , heb gehungd), in Groningen gebr. van kinderen, die een lekker
beetje van andere kinderen, met vlcijende
woorden afvragen,) demander avec des paroles fiatteuses.
Hugenoot, m. (ond. w.) hervormde , calviniste, huguenot, e.
Hui, yr. wei van melk, petit left, m.
Huil tusfchenw. allons! Fa! hues! — paardjc,
hue dada!'
Huichelaar, ' fchijnheilige , hypocrite, faux
divot,. cagot, cafard, tartufe, papelard,
etc. zie ook Schijnheilige.
Huichelaarfier, yr. hypocrite, fausse devote,
chattemite, cagote, cafarde; fain. sainte-mtouche.
Huichelachtig„ b. rt. hypocrite, cagot, e, Cabijw. d'une maniere on d'art
fard , e.
tort hypocrite, en hypocrite.
Huichelares, yr. zie finichelaarfter.
Huichelarij „ yr. fchijnheiligheid, hypocrisie,
cagoterie„ . tartuferte fausse devotion, melardise ; zte Schijaheiligheid.
Huichelen, 0. (ik huichelde, heb gehnieheld), veinzen, faire /'hypocrite, le faux
devot;. fam. faire la chattennte.
Hnichelij, Huicheling, zie Huichelarij.
Huichelsch, zie Huichelachtig-.
Huid, vr. de nitwendige, natnurlijke bedekking van het lig‘haam bij mensch en tier,
vel, peau, —, (in de ontl. k.) van het
menfch. ligchaam,) derme, on. De houw
heeft maar even de huid geraakt, le coup n'a
fait qu'effleurer la pearl.' De flangen veranderen van —, leggen de (mien af, les serpents
ehangent tie peau. De afgearoopte huid eener
flang, la de'pouilla d'un serpent. ,De — afhalen , enlever la peau, ecorclzer. AANM. Van
dieren zegt men ook,:- cuir, m.; als : De
ezels en muilezels hebbcn eene harde lee
tines et les nyulets ont le cuir epais et dur.
Eene koe de — afhalen, abattre le cuir
d'une vaclze. Een onbereide ten cuir
vert. De — van een paard affiroopen „icor-cher ten clteval ; fig. fain. Iemand de huid voi
fchelden, chanter goguettes , poodles, a q.
g. Ik verkoop het u met — en haar,jevous
la vends tour entier, sans reserve. De —
(het levee) dturr verkoopen, vendre cheremerft sa peau. Zoo gij niet s ophoudt, zal ik u
op de — komen, st vans rte finissez pas, je
vows etrillerai, rosserai. De — jeukt hem,
(hij wil Hagen hebben,) la peaului &mange,
11 vent etre battu. Ik waag er mijne — -aan,
je risque ma vie. Hij is er nog heelshuids
afgekomen 7 a en est quitte pour la peau ;
en est sort: sans dommage ; erhappe belle. Hij ileekt in geene gezonde —, (in geen
gezond vel,) il est maladif: — van vruchten , planters, enz. pelure, pellicule ; zie
Vlies. —, van een fchip, franc-bondage,
ranc-bard. m. Hij kreeg de — vol flagon, of
ffriscli
op zijne fut roue , moulte, assoma de , coups; fpr. Men moet de — van
den beer niet verkoopen eer hij geveld is,
iii ne fault par verldre la peau de Pours qu'il
ne
Dd 4
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ne fig. De vosfenhuid aan de leenwenhuid naaijen , (list bij geweld voegen ,)
coudre la peau du renard a la peau du lion.
Verhandeling over de
, dermologie.
Huidader, yr. vane ou artere cutande.
Huidbefchrijving, vr. dermographie.
Huiden , zie Heden.
Huidenhandel, m. peausserie, f commerce de
peaux.
Huidenkooper,, m. leerkooper, marchand de
peaux, de cuirs 5 peaussier.
Huidig, b. n. d'aufourd'hui, de Menne presente. Tot op den huidigen dag, jusqu'h ce jour.
Buidklier, yr. glande miliaire on cutande.
Huidontleding , vr. htsidfnijding, dermotomie.
Huidplank , vr. planche de bondage, f.
Huidtineer, o. crasse,
Huidfpier, vr. muscle cutand, in. — aan det
halo , muscle peausier,
m. exantheme,
eruption a la
peau,
Huidvetten , b. w. (ik huidvette , heb gehuidvet ,) leertouwen , tanner, apprgter ou corroyer le cuir.
Huidvetter,, m. tanners,-, corroyeur.
Huidvetterij , vr. tannerie.
Huidvlek , vr. alphos ou alphus , mel as, no. tache
de la peau. — op hoot , madrure.
Huidvloo , vr. in Amerika , tunga, on.
Huidwaterblaasjes, o. • 'Beer y. (in de ontl. k.)
papules, f pl.
Fluidworm , m. worm tusfchen vel en vleesch
dracuncule , dragonneau , crinon, bicho ou bichios.
Huidzenuw, yr. nerf de laeats, turf cutane ,
Huidziekte, vr. maladie cutande , ?swindle de
peals.
Huif, yr. in het gemeen , de bovenfte ronde
bedekking van een ding , de kap, het linnen
overdek van een voer- of rijtuig, als : De —
van eenen wagen , eene , ook op eene
fchuit , la banne.—, verkleinw, banneau, m.
—, bijzonder een vrouwelijk hulfel , coiffe.
—, kap , welke men den valken opzet, om
hen tam te maken, chaperon, tn. —, van
het ingewand , darmnet cot:ft du ventre ,
epiploon , la membrane qui enveloppe lee intestins.
tweede maag der herkaauwende dieren, bonnet, second estomac, m.
Buifkar, vr. charrette couverte, charette
banne, voiture hackie.
Huig , vr. de , het tapje achter de tong, aan
den ingang der keel, luette ,staphyle. De —
hebben , avoir la luette abattue, tombee on &knee. De ligten , remettre la luette;
fig. fam. lemand van de — ligten , (om den
ruin Leiden, hem door bedrog zijn geld ontvreémden,) donner de la gabatine a q, q.,
le tromper, le deniaiser, le duper etc.
Huik , vr. falie der vrouwen; ook een van laken of andere itof gemaakt vrouwenkleed ,
met eene kap, cape, mante ou mantille. Ee.ne Brabandfche , one cape de Brabant;
capuchon quo les femmes portoient autrefois ,
tn.; fpr. w. De — naar alle winden hangen , s'accommoder au temps; fuivre le torrent. —, dekkleed , waarmede men kinderen , in onecht geteeld , bedekte , wanneer
de ouders trouwden en dezelve, als de hunne , erkenden, polle,m.; van hier: fig. Onder de — trouwen , se manier en mettant
sous le poêle on en legitimant les enfants qu'on
a ens avant le mariage. —, is ook Hurk ,
als : Op de hurken of de — zitten , s'accroupir, etre assis sur les talons.
Huiken, o.
(ik huikte , heb gehuikt), hur-
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ken, nederbukken, se baismr, s'neeroupir.
(zeew.) klein zeil maken , de zeilen reven-, ingijpen, serrer,, feeler, plier les voiles.
Huiker,, fam, een onnoozele , benet, nigaud.
Huikmaker,, m. faiseur de capes.
Huilebalk, m. en yr. zie Huller en Huililer.
—, (bij begrafenisfen eertijds zeer in gebruik ,) pleureur, f.pleureuse; bij de nude
Romeinen , funere, f ; fig. pleureux, se,
qui pleure facilement , pour rien.
Huilebalken, o. w. (ik huilebalkte , heb gehuilebalkt) , pleurer longtemps 5 a chaudes larmes, amgrement.
IIuilen , o. (ik huilde , heb gehuild), een
fork , klagelijk , doordringend geluid maken,
als: De winden —, les vents sifflent , font
on grand bruit. —, van de wolven hon.
den , enz. loonier, pousser, four des horlements; van hier het fpr. w. Men moot met
de wolven als men in het bosch is , (zich
geveinsdelijk naar het gezelfchap fchikken ,)
it font hurler avec ies loops (quand on est
engage dans quelque compagnie ou dans quelque parti,) al faut fairs comme les nestles.
fchreijen , weenen , pleurer.
Hulling, yr. der wolven , enz. hurionient , cri
lugubre, cri feroce, m.
Huller, m. fchreeuwer,, pleureur, criard,
braillard.
Huiliter, yr. pleureuse,criarde.
Huis , o. een voor menfchen beftemd WOOTI.
huis, maison; f. logis , un chez-soi,'ne. Eel
one vieille masure. Een
ond vervallen
ilecht , fmerig taudis, chenii. Een
huis te koop, te ,huur, one , maison a yestire, a loner. Een — van vier verdiepingen , one maison a goatee etages. - Naar —
terug ,keeren, neutron, retOnrner chez Soi
s'en retourner. Wanneer zat hij te huis - komen ? -quand viendra-t-il au loges? Ik koin
hun
zijn , haar
uw
van ons
fe viens, de chez-nous , chez-vous , chez(paleis) van
, chez-elle , chez-eux.
voorname perfonen , een aanzienlijk groot
fpr.
w.
Met
de
deur in het
hotel,, m.;
- valken , (de noodige voorzigtigheid verzuimen), agar sans prendre les precautions
necessaires , commencer on recit sans'preambole. Wie zijn — wil zuiver houden , moet
'bet alleen -waarnemen , qui vent tenir nette
sa maison, n'y dolt mettle pi-etre ni pigeon.
Overal van te — zijn , van alle markten to
— zijn , porter sa maison partout comme
la tortue, (in alles bedreveu zijn ,) s'entendre a tout, etre au fait de tout ; etre
verse, e, dans tout ; avoir vu le loup. Iemand niet te — kunnen brengen , (zicli
niet kunnen herinneren , wie hij zij ,) no
pas se remettre q. q. Bunt gij hem niet te —
'b rengen? u zijn gezigt herinneren? ne you:
remettez-vous point son visage ? Ik ben daarvan niet te (dat firookt niet met mijne
denk- en handelwijs , fe ne soil pas de cette
n'en use pas ainsi. Hij is met
humour-la;
it est distrait.
zijne gedachten niet te
Bij remand to liggen, inwonen, demeurer
chez q, q.; fig. Hij ligt bij zijne vrouw to
huis, (zijne vrouw fpeelt den baas ,) it est
a sa femme. Waar hoort hij to
fort soumis
—? de quel endroit , etc. est-il ? Oost west
te — best, chaque oiseau trouve son tit,
beau; on n'est nullepart mieux quo chez
soi. woonplaats , (in den regtsg itij1,)
habitation, demeure ,f. domicile, m. Hij heeft
verlaten, it a quitte ici -sondobier zijn
micile.. Zijn vader heeft — en hof te A.,
Hij hoort nerYour pt•re est domicil:re a
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gens te beet noch kluis, hij heeft
geene woonplaats, it n'a point de domicile; it n'a ni feu ni lieu. —, vaderland,
liaarditede, patiie;
foyer,
familie , geilachi, afkomst, maison,
race , extraction, f:; zie Afkomst , Geflacht.
I let Oostenrijkfche —, la maison d' Autriche.
Met koninklijke , al de prinfen van den
Lloede , la maison royale. De hofbeambten, die
tot de hofhouding van eenen vorst behooren,
la maison du vol. Hij zorgt voor zijn—, it a
Loin de sa Van een adellijk zijn,
itre noble de race, de ?liaison. Hebt gij reeds
brieven van huis ? avez-vows deja des lettres
de votre fchrijft naar ecrit
sa female. Hij is bij ons ads te —, it est
domestiquement avec nous ; fpr. w. Daar is
geen — of het heeft zijn kruis , it n'y a
point de menage sans chagrin, etc. War.neer men hem op dit onderwerp brengt,
viand on le met sur cette mais hij te
tiere-la , it est dans son tripot. kantoor
van koophandel, handelhuis, maison de commerce. Men zegt dat twee huizen van kool,handel gefprongen zijn, on dit que deux maisons de commerce ant fait banqueroute. Het
— van eene planeet, (in de ilerrek.) le domicile dune planete. De twaalf huizen van
den dierenriem, les douze signes du zodiagut, on les douze maisgns du soleil. Het
buisje van het kompas, (zeew.) habitacla
le vaisseass est dans
. Het fchip is te
fleport,
halen, het
est „arrive. Het anker te
opwinden , lever Pancre, virer Pancre a bord.
Huisapotheek , yr. apothicairerie domestique.
kluisarmen, m. pauvres honteux, pauvres enme pt.
. tretenus par quelque
j-Iuisarrest , o. verbod om van huis te gaan , les
arrits domestiques.
Huisarts , m. medecin domestique..
Huisbakken , b. n. als — brood, pain de mePage on de cuisson, m.
beambte van een vorfierijk
Huisbeambte ,
huis, officier de la maison.
fluisbediende , m, en yr. domestique, in. et f.
valet , serviteur,,
Huisbeleid, Huisbelhmr, gouvernement de
la maison, m. economic, domestique, direction d'un menage, f:
gardien d'une maison.
Huisbewaarder,
Huisbewaarfler, yr. gardienne d'une maison.
Huisbewind, zie Huisbeleid.
Huisbezorger, zie Huishouder.
fluisbezoeking, vr. visite, visite domiciliaire,
(que fait een eveque ou een pasteur dans sa
paroisse).
BuisbiibeI, in. bible de famine, u Pusage d'une
famolle,
Huisblad, o. vischlijm , collo de poisson. f.
ichtyocolle, f. —ofvischljmandeur,
Huisbraak , vr. inbreking in een huis door eenen lief, effraction, irruption domiciliaire,
rupture, fracture faite dans une maison.
(in de prakt.) bris, m. De dieffial met —
vergezeld, werd veeltijds met den dood gefiraft, le vol avec ejfraction fat souvent
pup i de mort.
Huisbrief, m. briefje voor een huis , om nan
te toonen dat hetzelve te huur of te koop
is, en ecriteau affiche a une maison, a vendre ou a loner.
Huisdeur, yr. porte de maison.
voleur domestique.
Huiodief,
Huisdier, o. animal domestlue on prive.
Huisdieverij , yr. vol domestique, m.
Huisdrop, m. eats qui digoutte d'un toit,
ego& ti toit.
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Huisduif, yr. tamme duif, pigeon privy tin domestique, pigeon de voliere, no.
Huisduivel, m. fig. querelleur, no. querelleux,
se, f.
Huiseend, yr. tamme eend, canard domestique, barboteur,, m.
Huisgeld , o. belasting op de huizen , grondlast , impdt sur les maisons , m.
Huisgemak , o. Zie ,Huisje in de 2. beteekenis.
Huisgenoot , en yr. qui est de la maison , domestique , qui demeure sous le mime toit, membre de la maison ou de la famille; meerv. gens de la maison, commensaux,
M. pl.

Huisgewaad., o. deshabille , neglige , habit ordinaire , m.
Huisgezin , 0. de gezamenlijke perfonen
van eene huishouding , famille , .f. menage , maison , f. domestique, m. ; fam.
maisonnee.
meerv. der ouden, (in de faHuisgoden ,
belk.) (dieux) penates, tares.
Huishaan , m. coq domestique.
Huisheer, m. maitre de la mason, du logic ;
fain. patron. —, de eigenaar met betrekking
tot den huurder, proprietaire.
Huishen , yr. poule domestique; fig. femme sedentaire , zie Huishouditer.
Huishond, m. chien domestique, chien du logic, de garde , mdtin.
Huishoudboek, o. livre de menage, m.
Huishoudelijk , b.
de huishoudin betrefFende , qui rega/de le ménage, domestique.
Huishoudelijke zaken , afaires dornestiques.
Het huishoudelijke fiaatsbefluur, Peconomie
politique. —,* in het ftantsbefluur, dat
op eerie bijzondere 'plants betrekking heeft,
local, e. Eene huishoudelijke zaak, une
4 wire locale , une *ire qui est du ressort
de Pautorite locale. —, zuinig, menager,
e, Oconome.
Huishouden, o. w. (ik Shield hubs, 'heb huisgehouden) , het heels befluren, faire, tenir
menage , gouverner, conduire .un ménage,
nose maison. Zij weet wel huis te houden,
elle sait bien tenir menage, conduire sa maison:- Hij heeft geene vrouw sneer, maar
houdt huis met eene meld, it n'a plus de
femme, mass it tient •minage avec une servant:6k ; fig. Spaarzaam zijn; als : Hij heeft
een Bering inkomen, maar hij.weet daarmede zoo wel huis re houden , dat ,hij er mede
uitkomt, it n'a genii; _tres petit revenu,
macs it le gouverne, dirige , si sagement qu'il
en a assez.
te zamen leven. Hij houdt goed
hubs met zijne vrouw, vie -bien avec sa
femme, it fait Don trienage, avec elle. —,.
verkeeren , omgaan ; als: Men kan niet met
hem - 9 sit ne . pent converser avec lui;
on ne saurait vivre avec Mi. Slecht zich
fiecht gedragen als : Het krijgs yolk heeft
in die plants flecht huis gehouden , les troupes
se sont, bien vial conduites ; opt commis bien des
execs, dans cet endroit; gem. tem_peter,faire
le diable a quatre , etc. Wie heeft bier zoo
huis gehouden ? qui a fait ici le diable 4
quatre.
Huishouden, o, ménage; zie Huishoqing. Spr.
w. Het is hier een van Keja, een verward —, c'est la cour du roi petaud; c'est
une petaudiere; c'est tone billebaude que ce
menage.
Huishoudend, b. n. fpaarzaam, econome, leonomique , menager,, ere, epargnant , 0, pares"monieux, se.
Huishouder, in. die een, htoishouden heeft of
beituurt menager, &move , iconotniste. Uw
broeDd5
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broeder is een goed — votre frere es; an
bon menager, m.
FInishouding , yr. menage, m. economie , conduite. Eene — beginnen , se mettre en metz,age. Mijne vrouw verflaat de — goed , ma femme entend bien le menage. De — kost veel ,
le ménage est sin gouffre de biens. — , hubsgezin , famille. Eene zware —, vele kinderen , cue grosse famille.
Huishoudkunde , vr. Part de Peconomie. rn.
Huishouthler,, yr. menagere, dconome ,femme de
charge , gouvernante d'une maison.
Huishuur,, o. loyer, louage d'une maison, m.
Huisjas , in. habit ordinaire.
Huisje , 0. verkl. w. van Huffs, petite maison,
mtisonnette. f: fekreet , heimelijk gemak ,
kakhuis , lieux, prives 9 m. pl. cabinet d'aisancc, tn. commodites , latrines, f pl. Er
waren te Roine ,, openlijke huisjes , sl y avoit
Rome des latrines pub liques.
foort van
doos , dtui, tn. boite, f. Brillen
etui
lunettes ,tn.
Huisjesflak , Huisjesflek , zie Huisflak.
Huiskapel , yr. chapelle domestique, f. sacralre, oratoire,.
Huiskapellaan , m. chapelain domestique.
Huiskat , yr. chat domestique, ns.
Huiskleed , o. deshabille, neglige , m.
Huisklok vr. horloge domestique.
Huisknecht , m. domestique, valet de la maison , etc.
Huiskrakeel, o. querelle f. debat , m. dispute,
division, discorde de ménage ou domestique, f.
Huiskrekel , m. grillon domestique, cri-cri.
Ilniskruis , 0. huisverdriet , chagrin domestique , tourment ,m. peine , croix cle ménage , f.
Iluislieden , m. meerv. van Huisman ; zie dit
woord.
Huislook , o. (in .de kruidk.) joubarbe, tripemadame , f: cam, m. — uit Afrika , crassule.
Iluisman , m. boer, paysan, villageois, compagnard, laboureur, Die — zit 'er warmtjes
in , fain. ce paysan–est a son also, c'est un
bon 'paysan. De foldaten en de huislieden
zijn malkander niet zeer genegen , les soldats
et les paysans ne s'ahnent guise.
Huismarter,,
bunzing , fomine, martre do, mestique,
Huismeester,, m. opzigter intendant de maison; directeur d'un h8pital, concierge.
Huismeid , yr. servante de la maison.
FIuismiddel , o. remede domestique ou COMIM112.
Huismoeder,, yr. mere de famille. — van een
godshuis , dconome d'un hospice, d'un hdpital.
Huismoord, assassinat, meurtre domestique,
commis dans tine maison.
Huismosch , yr. moineau domestique , passeroan , m.
Huismuis , vr. souris domestique.
Huismusch , zie Huismosch.
Huisonderwijzer,, m. precepteur domestique;
gouverneur.
Huisopzigter,, m. intendant de maison.
Huisraad , o. tneubles, ustensiles de menage.
m. pl. —, de geheele inboedel , mobilier,
ameublement , m.
Huisregt , o. het regt dat iemand in zijn huffs
toekomt , droit domestique. tn.
Huisrot, vr. rat domestique. Groote Sineefche —, caraco, m.
Huisfelijk , b. n. tot het huishouden behoorende , domestique, mOnager, ire, dconomiqu.e.
Het — Leven, la vie domestique. huiszittend, sidentaire, qui sort peu, retire, e.
Een — leven leiden , miner une vie sedentaire, vivre retire, e. Huisfelijke eendragt ,
paix domestique, paix dts message. Ee* —
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feest, tine fete de famille; bijw. iconomilue.
mint, domestiquement, sedentairement.
Huisfelijkheid , vr. (kundigheid in het befluur
van een huishouden ,) Oconomie, experience
du menage.
Huisflak , Huisflek , vr. naakte flak zonder huisje , limacon, limas, tn.
Huisfpin , yr. araignde.
Huisfleutel , m. clef de la maison, f:
Huisflot , o. serrure de la maison , f.
Huisfloffering, yr. inrigting bij het huishouden,
emmenagement, ameublement,tn.
Huistwist ,
zie Huiskrakeel.
Huisvader,, m. _Ore de opzigter
over het huishouden van een gasthuis , dconome d'un hospice, d'un hdpital.
Huisverdriet , o. zie Huiskruis.
Huisvesten , b. W. (ik huisvestte, heb gehuisvest ) , iemand eon vast verblijf bezorgen ,
herbergen, loger , hiberger. Ik heb hem drie
dagen gehuisvest , fe Pai loge trois fours.
—, o. w. huisvesting hebben , blijven wonen , demeurer,, habiter,, se loges-, lover,
s'arréter., Hoe lang zal hij daar nog — ? cornbien de temps y demeurera-t-il encore?
Huisvesting , vr. logement , hdbergement, quartier, m. demeure, f:
Huis ylieg , yr. tnouche domestique.
Huisvoogd , zie Huiswaard.
Huisvrouw,, yr. maitresse de maison. echtgenoot , femme de la maison, dpouse. Eene
goede — , une bonne menagere, une bonne
femme de ménage.
Huiswaard , m. hdte,patron.—, eigenaar van een
hubs, proprietaire, maitre de la maison.
Huiswaardin , yr. hdtesse.
Huiswaarts 9 b. w. vers ou a la maison , au logs's.
Huiswerk , o. travail, ouvrage domestique, m.
affaire de menage, f: Het — 9 les affaires
di, menage, le menage.
Huiszaak , vr. affaire domestique.
Huiszittend , b. n. niet veel uitgaande ,
Cairo. als : Hij leidt een
leven , it mine
une vie sedentaire.
Huig,zoeking , yr. onderzoek van de gewapende
magt door de overheid bij de burgers, visite domiciliaire. navorfching naar iets ,
perquisition, recherche dans une maison.
Huiszorg , yr. soin domestique, de menage.
Huiszwatuw,, Yr. hirOndelle de cheminie , hirondelle domestique, (bij Hon] erus , ) anopee.
Huiven , b. w. (ik huifde 9 heb gehuifd) , het
hoofd bedekken , couvrir la ate.
Huiveren , o. w. (ik huiverde , heb gehuiverd.) , van binnen eenige koude gewaar worden , en daardoor beven of trillen , trembloter. De koude doet hem —, beven , le .froid
le fait trembloter. Van de koorts —,
len , ) frissonner. De koorts overvalt hem ,
hij begint te —, (te rillen ,) la fievre le
proud, it commence a frissonner; fig. Ik huiver nog , wanneer ik aan het gevaar denk ,
waarin ik was , quand je pense au peril °it
rte, je frissonne encore.
Huiverig , b. n. aandoenlijk voor kinderen,
rilleux,
se. —, bets .ongaarne, fchoorvoeftende, doende
, balancant.
Huiverigheid, vr. vrees, fchroom , crainte, ap-,
prehension, f. frissonnement , frisson, tn.
Huivering , yr. de rilling die de koorts veroorzaakt , frisson, on.
Huizen, b. en o. w. (ik huisde ,'heb gehuisd), zie
Huisvesten. Met iemand , (met iemand wonen , ) demeurer aver q. q. ; fig. Deze echtgenooten — niet met elkander,, cos dpoux ne tientient pas message ensemble. De vij and heeft hier
best gehuisd Permemi a Bien ravage le.pays.
Hui-
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Huizing , yr. action de lager ou de demeurer. Hulptroep, zie Hulpbende.
(behnizing ,) verblijf, woning, denim- Hulpv4ardig, zie Hulpzaam.
re, habitation, maison, f. logis ,logement, Hulpzaam, b. n. secourable, auxiliaire.
domicile, M.
(fcheepsw.) lusen, en. —,
gedienstig, officieux , se, serviable, aidant,
het gedeelte van een (chip, dat boven water
d'un bon secours. Iemand de behulpzame hand
is, oeuvre morte,
bieden, prêter une main secourable 4 q. q.,
Ilukken , o. w. (ik hukte, heb gehukt), zie
le secourir.
Huiken.
Huffier, m. coiffeuse.
Hui, yr. linnen kinder kapje, ook eerie foort Hulpwoord, o. verbe auxiliaire, M.
van vrouwen muts, beguin, serre-tote, ban- Hulpzeel, o. bretelles, f. pl.
dean, m. cafe de femme ou d'enfant , be- Hulfel, o. een hoofdekfer der vrouwen, coif:
guine, f.
fure de femme, f. ornement de tete; m. affiHulde , vr. onderdanigheid , eerbtfd , van eequets, m. pl.
nen dienaar aan zi j nen heer, enz. eerbe- Hulst, m. luilstboom, fleekpalm, haus. Bon
wljs, hommage, m. respect , hon,,eur. lets
houx panache.
te
als
aanbieden , faire hommage de q. ch. Hultsbes, yr. cenelle.
offrir q. ch. en hommage. Iemand — be- Hulstboom, zie Hoist.
wijzen, rendre hommage a q. q. —, de Hulstbosch, o. houssaie ,.f:
diepfte onderdanigheid aan het Opperwezen, Huffier, vr. kapfter, coiffeuse.
met liefde gepaard , als: Alle fchepfelen zijn Hulze , yr. de bast van fchilgewasfen, fchil
den Schepper
van penlyruchten , cosse, gousse, icale.
fchuldig, toutes lee createres doivent hommage au createur; fig. on- Hulzenboom, m. zie Hulst.
derwerping, als : Der waarheid — doen, Hulzenbosch, o. zie Hulstbosch.
rendre hommage a la verite.
Hun , bezitt. voorn. w. van den 3. perf. m.
'
Huldebetooning , yr. prestation d'hommage.
en o. weerv. leur. Flunne bezittingen, leurs
Huldegift, vr. nornmage , present d'hommage,
possessions. De of het hnnne , le leur,
des vassaux leur seigneur, zie Heergewaleur, pl. les leurs. Mijne boeken en de
den.
hunne, noes live-es et les leurs. Zij hebben
Hulden , b. w. (ik huldde heb gehuld), renhet hunne gedaan, ifs out fait leur devoir,
tout leur possible. Zij hebben het hunne verdre hommage a q. q. , lui jurer fidelite.
Huldigen , b. w. (ik huldigde , heb gehuldigd),
loren , its out perdu tout leur Bien, toutes
leurs possessions. Indien deze onderneming
préter serment de fidelite, rendre hommage, reconnoitre pour souverain ; installer.
gelukt, zal het een geluk voor hen en de
Huldiging, vr. inhuldiging, installation, preshunnen zijn, la reussite de cette entreprise
tation de serment de_fodelite.—, (Zie Hulde)
sera une fortune pour eux et pour les
intreding in het bezit van eenig leenleurs.
goecl, leenhuldiging, investiture.
Hun, perf. voorn*. van den 3. perf. m. en o.
Hulk, y r. foort van vaarruig, een lastfchip
in den 3. naamv. aan hen , leur, a eux,
met eenen platten bodem, foort van hengst,
elles. lk heb het hun gezegd, je le lour
lieu, m. ; fig. (bij dicht.), vaisseau, navire ,
ai dit.
en. De — van itaat, le vaisseau de Petat.
Hum, tusfchenw. zie Hem.
Hullen , b. w. (ik hulde , heb gehuld), em- Hummen , b. w. (ik humde , heb gehumd),, zie
beeiner, mettre une beguinJ a un enfant,
Hemmen.
colffer ; fig. masquer.
Hunkeren, 0.
(ik hunkerde, heb gehunHuller, m. coiffeur.
kerd) , bedelachtig om jets aanhouden, deHulletje, o. verkl. w. zie Hul.
sirer,, sotihaiter q. ch. ardemment.
Bulligje , zie Hulletje.
Hunkering, yr. begeerte naar iets , grand de.
Hulling, yr. action de coffer, zie Hullen.
sir, in. grande envie.
Hulp, y r. bijitand, redding nit eene verlegen- Hunnebed., a. en meerv. tombeaux antiques au
heid, assistance, aide, f. secours , no. Iepays de Drenthe.
mand te — komen, atder, assister, secou- Hunner, 2. n. m. meerv. van het voorn. HU
rir q. q. Om hulp roepen , crier au se- d'eux. ,
cours. Hij heeft het met behnlp van een Huppelaar, m. celui qui sautille, sautillant-,
liniaal getrokken, it Pa tracVi Paide, par
sauteur.
le moyen, d'un compas. BeloOf mij uwe goe- Huppelaariler, yr. cello qui sautille, sautiide — bij hem , promettez-mot y es bons offlante, sauteuse.
ces aupres de ltd. Met Cods — zal het ge- Huppelen, o. w. (ik huppelde , heb gehuplukken , Dieu aidant , a, avec Nide, Passispeld), sautiller, gigner, fretiller; bon.
tance , de Dieu it reussira. —, baat , de daad
dir,, tressaillir. De vogels — in plaats van
waardoor iemands toefiand volkomener wordt,
gaan, les oiseaux sautillent au lieu de mar.
als de heritelling van de gezondheid. Ik
cher. Gij doet niets dan — en fpringen,
vond weinig — bij die piilen ces pillules
vous ne faites quo fritiller. De kaiveren
ne m'ont fait quo peu de bien.
noodhelles Teaux bondissent. De paarden
pend persoon, aide. m. et
Gij moet eene
doen luchtige fprongen, les chevaux cat.
— aannemen, it faut prendre un, e. aide.
briolent , font des cabrioles o 'u la cabriole.,
Hulpbehoevend , b. n. qui a bosom de secours.
Hij huppelt van vreugde , it tressaille de joie.,
Hulpbende, yr. troupe auxiliaire.
AANM. Sautiller wordt meer van vogels en
Hulpeloos, b. n. en bijw. sans secours, deBondir van viervoetige dieren gezegd; fig.
laiss e, e.
fam. se tremousser. Dat beet geen dansen
Hulpeloosheid , yr. delaissement, abandon, tn.
dat ie maar — , "ce n'est pas la danser,, cc
Hulpkerk, o. • bijkerk, kerk tot noodhulp,
n'est quo tremousser.
eglise succursale.
Huppeling, yr. sautillement , bondissement,
Hulpmiddel, o. remede , no. ressource , aide ,
fretillement, tressaillement, m.—, opspringing
1. expedient „s.ecours, m. God alleen is mijn
van vreugde, tressaut, m.
eenig — geweest Dieu_ a iti ma seule res- Huppen , o. w. (ik hupte , heb gehupt),
source.
om jets te ,bewijzen, (in de
wanneer de voortduring , en ben gehupt ,
wakt.) todusinicule,
- wanneer de plaatsverandering bedoeld wordc,
zie
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zie Huppelen. 0. in Gelded. pbr,
voor zeker kind.erfpel, saucer a pieds Joints
on a joints pieds.
Hupsch, b. n. aanvallig , lief, joli, e, aimable , gentil, le. etc. Een — meisje, tine
—, van een goed gedrag, als:
jolie
bong mensch, c'est un vest
Hij is een
g:alant , an gentil jeune homme.
bijw.
yoliment, gentiment , etc. Hij begint te
schrijven, it commence a icrire joliment. Dat
is —, fraai, aardiglijk gerangfchikt, cela
est " arrange avec grace.
Hupschheid, yr. beleefdheid, gentillesse, affabilitd , courtoisie, lionnitetd.
Duren, b. w. (ik huurde heb gehuurd), loner,
lounge. Een huis —, loner tine
prendre
retenir fine servanmaison. Eene meld
loner des
te. Werklieden bij den dag
ourriers a la journee. Een fchip (bij
koopl.) het beyrachten, aff'reter tin navire;
prendre un vaisseau a frit. In de Middellandfche zee, noliser.
During, y r. (in de prakt.) conduction. — of
bevrachting van een fchip , fcheepshuur,
fret, en in de Middellandfche zee, nolis ou nolissement , m.
Hurl., ' y r. alleen in het meervoud gebruikelijk , als: Op de hurkeit zitten, s'accroupir,
titre asses, e, stir les talons, 4 croupetons.
flurken , o. w. (ik htirkte, heb gehurkt),
s'accroupir, s'asseoir a croupetons.
Husfaar, m. housard, houssard, hussard.
11.ut, y r. ligte , eenvoudige of armoedige
waning, butte, cabane, chaumiere, loge. —, kampagne , (op fchep.) dunette.
officierskanaer, chambre d'officier. —,
_op eene galei, carosse, f. — der Negers,
case, f. Groote — der wilden, carbet, m.
Hutje , o. van eenen veehoeder, loos, cahute , logette, f.
celui qui remue, secoue , agite de
Dutfelaar,7
ate et d'autre.
Iiutfelbekertje, m. cornet a jeter les des.
Hutfelen-, b. w. (ik-hutfeIde , heb gehutfeld),
door elkander fchudden, remuer, secouer,
agiter de ate et d'autre, Kocher.
Hutfeling, y r. seconement, retnuement, m. agitation.
Ruffen, b. w. (ik hutste, heb gehutst), in
kleine flukjes fnijden, en dan door elkander
fchudden, cooper en petits morceaux et miler
en seconant.
Hutspot, m. wortelen, aardappelen en uijen
met rundvleesch gekookt, hochepot. —, ragout van allerlei.overgebleven yleesch, sal-!
migondis. Den geheelen —.ontdekken, Gemeen fpr. w. d. i.: het ganfche geheim aan
den dag brengen, dicouvrir le pot aux roses.
truur,. y r. geld dat van verhuurde goederen inhuring,
komt , loyer, lounge, in. De
location, conduction. —,
(i n de prakt.), ferme,
Een
land
in —
f.
pacht, ,
hebben, tenir tine terre a baii, a ferme.
De — van een huis, le loyer , le lounge,
d'tsne maison. Hij betaalt drie houderd gulden —, it pale trots cents florins de loyer.
cette maison est
Dat 'huis hangt, is te
loner. Een huis te — hangen, offrir, annoncer tine maison a loner. —, loon van
dienstboden 5 (zonder meerv.) salaire,loyer,
m. gages , f. pl. Wat — wint uw knecht?
votre domestique quo gagne-t-il de gages? Hij
gagne de, bons
verdient eene goede
gages, it a nn ban loyer. dienst, (met
service,
in.
place,
condition, f.
een meerv.)
Zij heeft reed's" vier huren gehad,.elle a defa
eu pore serVices. Mijn broeder is in zijne
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man flirt, est el sa teconde condi-

tion; c'est la seconde place quo mon frere
occupe; fpr. w. Koop breekt
achat passe lounge:
Huurbrief, m. icriteau de maison ou d'appartement a loner , m.
zie Huurcedel.
Huurcedel, Huurceel, y r. bail, m: contract de
lounge entre le propridtaire et le locataire.
Huurcontract, o. zie Huurcedel.
Huurder, locataire, preneur. —, de verhuurder, locateur, loueur. De verhuurder
en de —, (in "de prakt.) le bailleur et le
preneur. De —, of pachter van een landgoed, le preneur d'un bien rural, zie Pachter. —, in zamenft., die zich voor een loon
verhuurt, zie Daghuurder. Dat den — aangaat, locatif, Dat zijn verbeteringen,
( reparation) die den — aangaan, die ten
zij nen kosten zijn , ce' sont des reparations
locatives. Die een fchip huurt en bevracht,
apeteur.
Huurgeld, o. zie Huur. —, 'luring van een
fchip, fret, lounge d'un vaisseau, (op de
Middell. zee wordt het nobs on nolissement
genoemd). matrozenhuur, vast geld der
mattozen bij eene zeereis , zij mag lang of
kart duren, mariage, m. zie Huring.
Huurhuis, o. maison de lounge, quo l'on tient
a layer, f.
Huurkamer , y r. chambre de lounge, chambre
a loner, quo l'on tient a loyer.
Huurkantoor, o. waar men dienstboden, enz.
huren kan, bureau d'adresse, m.
Huurkoets, vr. carosse de lounge , on de remise,
locati, locatis , •te Pares, Brusfel,
enz. fiacre_, m. voiture de place, f. cabriolet
de remise, -m.
Huurkoetfier, m..flacre, cocher de lounge.
domestique a la journie.
Huurlakkei,
IIuurling,
daglooner, jourmercenaire.
nalier.
Huuprloon, o. gages, m. ,p1.
Huurmoordenaar,, m. die iemand voor geld omo
brengt , assassin soudoyd a gages, meurtrier
suborni.
Huurpaard, o. clay& de louage , locati on
locatis, in
Huurpenning; tn. handgift bij het huren van
pl. denier
iemand in zijne dienst, arrhes,
d'engagernent , denier 1' Dieu, m.
Huurpenningen meerv. lounge , loyer,
voiture de lounge,
Hu.urrijtuig,
Huurslieden,
meerv. zie Hunrsman.
Huursman , (meerv. Huurslieden), locataire.
Muller vr. locataire, preneuse, zie Huurder.
Huurvracht, yr. zie Huurrijtuig, obk in deze
beteekenis.
Huurwagen ; in. char, chariot de lounge.
Huwbaar, b. n. den tot het huwelijk gefchikten ouderdom bereikt hebbende , nubile, pubare ; mariable. Zij zijn in huwbare jaren ,
ifs ont Page nubile, de pubertd. Een —
jongeling, un ephebe.
Huwbaarheid, y r. nubilitd, pubertd. Zij heeft
den ouderdom van — nog niet bereikt, elle
n'a'pas encore atteint Page de puberti.
Huweiijk , o. echte flaat , echt y erbindtenis , manote et notes,
riage , dtat conjugal,,m,
un manage ligitime. Een,
Een wettig
volgens de wet verboden 5 un mariage prohibe.

,

f.

In het z-

treden , zich in het — begeven ;se marier. Ten
nemen prendre en mariage. Eon kOppelen, , maquiknonner tin mariage. Eerl
iluiten, conclure, contracter un mariage.

Een — in fchiin", tin mariage en - dhrempe ,

Een -fcheiden, dissoudre tin mariaje.

en

HUW
Een meisje ten — nemen, prendre une fills en
marige. Een rijk— zal alles weder goed maken,
tin bon mariage _paiera tout. Een —voltrekken,
-consommer un mariage. Buiten zijnen Hand
in het — treden, se mesallier ; (bij de regtsg.)
formarier. Een ongeoorloofd gefloten
formariage, m. Tweede —, second mariage, convol, m. voor de tweede keer in het
— treden, convoler en secondes noses ou
ton second mariage. epouser en secondes noces —, (iii verheven flij1 en bij de dichters,) hymen on hymenee, m.
Huwelijksband, in. lien conjugal, du mariage ; noeud de Phymen.
Huwelijksbed, o, lit conjugal, tn.
Huwelijksbelofte , vr. promesse de mariage.
Huwelijksberigt, o. annonce de mariage, f.
IIuwelijkscontract, o. contrat de mariage,
Buwelijksch b. n. de mariage, ce quo appartient a un mariage. Huwelijkfche zaak , cause matrimoniale. Huwelijkfche voorwaarden,
conventions matrimoniales; fain. accordailles,
f. Pl.
Huwelijksfeest, o. bruiloft, noces , f. p1. celebration du mariage, f.
Huwelijksfuik , yr. fig. mariage. m.
Huwelijksgeluk, o. felicitó conjugate,f. dot , f.
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Fluwelijksgift yr. present de noces , scot, tn.
kHuwelijksgod, m. (in de godenl.) hymen, laymenee.
Huwelijksgoed, o. bien de mariage. tn. , nitzet, dot, donation, f. trousseau, m. Tot
het — behoorende , dotal , e. bruidspenningen , deniers dotaux.
Huwelijksinfchrijving, yr. ondertrouw, fianpailles , f. pl. —
Hu\Yelijksknoop , m. noeud du mariage.
Huwelijksliefde , yr. amour conjugal , m.
Huwelijksnet, o. fig. mariage, 111
Huwelijkspak , 0. trousseau, tn. habits de noces , m. pl.
Huwelijkspligt , m. devoir conjugal.
Huwelij kstrouw, yr. foi ou fidelite conjugale
Huweiijksvoorwaarden, yr. meerv, conrentions
matrimoniales ; fain. accordailles.
Hnwelijkszegen, m. benediction nuptiale, f.
Huwen, b. w. (ik huwde , heb gehuwd),
trouwen, dpouser. Zijt gij gehuwd ? ites-vous marts, e. ? Beneden zijnen Eland — of
trouwen, mesallier ; fig. nanny vereenigen,
joindre ou unir etroitement, mailer. —,
ten huwelijk geven, marier, donner en maq.
riage

I.
I. of J. yr. de negende letter der letterlijst , I. J.
ja , bijw. en voegw., als bijw. van bevestiging op eene vraag , oui, so. Kent gij hem ?
—, le connaissez-vous? oui. Ik geloof
(van) —, je crois qu'oui. — wel, — toch,
gaarne , oui-da , si fait. — wel, -- zeker,, (zonder twijfel,) oui siirement, assu'latent , certes, certainement , sans doute.
Gij zegt van neen, en ik zeg van —, vans
Bites que non, et je dis que si, qu'oui. — op
lets zeggen , (iets toeflemmen,) consentir h
nelque chose. —, als bijw. van versterking,
zelfs, immers ,) mime , et mime. Hij hoone hem , —(zelfs) floeg hem , it lui dit des
injures et mime le frappa. Het kostte hem
al zijn vermogen , — zelfs het leven, it lui
en coilta tout son bkn, mime la vie. — wat
meer is , et qui plus est. 1k zeg het bij —
en neen , (op mijn woord van eer ,) je le
dis sus ma parole d'honneur,— wordt ook als
onz. zelfs: naamw. gebezigd, als : Het —,
neen, le (aspire) oui , le non, Hij zeide
dit — ongaarne , it dit ce oui - lit 4 regret.
jaagbaar,, b. n. (jagtw.) dat na- of ingeloopen
kan worden , courable.
jaaghout, o. (fcheepsw.) baton de clin foc,m.
jaagland , o. land gefchikt voor de jagt, pays
de chasse, in. terre, propre 4 la cloasse , f:
varenne, f.
jaaggeld , o. argent qu'on paie pour le tirage
d'un bateau, tirage, m.
Jaagloon, zie Jaaggeld.
jaagpaard , o. (voor eene fchuit), cheval de
trait, de tirage, de halage, tn. cheval qui
tire la barque, etc. cheval attele devant
tone barque ,une diligence d'eau , etc.
jaagpad, o. chemin de halage, sentier pour le
tirage des barques, des vaisseaux , etc. le
long d'un canal ou d'une riviere m.
faagpoorten, yr. meerv. sabords de chasse,
tn. pl.
Faagfchuit, y r. trekfchuit , barque de trait,

coche d'eau, diligence d'ean, title par an on
plusieurs chevaux.
jaagfler, yr. jagerin, liefhebster van de jagt,
chassetse, (bij dichters) chasseresse.
Jaagtros, yr. boeglijn, aussiere.
jaap ,
(gemeen) veeg, fnede door het aangezigt , balafre , estafilade,
Iemand eenen
— geven, estafilader q. q.
jaar,, o. de tijd , in welken de zon hares
fchijnbaren loop door den zonneweg vol,brengt, gedurende ruim twaalf maanden.
An, m. annee, f. AANMERKING. is
to beschouwen als bijzonderlijk uitdrukkende
een bepaald gronddeel der tijdrekening ,
eene eenheid in de jaartelling, dus na de
hoofdgetallen ; als : Na verloop van an
apses un an revolu. Na een geheel —,
apres un an entier. Tien jaren oud zijn,
avoir dix ans, titre (IV de dix ans. Op zijn
twintip-,fte — had hij
enz. a visage ans,
it avait ... etc. Hij is bij de vijftig oud,
it est age de pres de cinquante ans. Een —
om het andere , de deux ans Pun. Vijf
dienstjaren, cinq ans de service. Hij had
nog niet volkomen twintig — bereikt, it
n'Ovoit pas encore vi;sgt cons accomplis. Ook
bij .de jaartelling zegt men l'an. Het — der
wereld, (van de fchepping), l'an du monde
Het of in het — onzes Heeren (van de geb.
van J. Chr.) l'an de Nitre Seigneur,
Pan de grace 5830. Het of in het vijftiende — der regering van onzen Koning ,
Pan quinze.(la quinzieme annee) du régne de notre Roi. Sedert nieuwjaarsdag is
het fireng koud geweest, de puis le Jour de
Pan it a fait un froid bien rigoureux. Annee, beteekent bijzonderlijk de duur van
zoodanig tijdperk, en wordt gebruikt: a)
na de rangfchikkende getallen ; als: In het
eerste en tweede — ging alles goed, tout
alla bien la premiere et la seconde annee.
Hij treedt in zijn twintigste — 5 , i1 entre
dans sa vingtieme annee; b) voor of na bijvoe-
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voegelijke naamwoorden ; als : Ik wensch
Jaarfeest , o. viering eener verjaring van eeni.
een gelukkig — je vous souhaite une heuge gebeurtenis fete anniversaire ,f: anniver.
saire, ns.
reuse annee. Het tegenwoordige, verledene
]'annee presente, passee. Het burgerlijke Jaargang , m
f: recueil annuel des feuil]'annee civile. Het flerrekundige —,
les d'un ouvrage periodique.
]'annee astronomique ou solaire. Het fchrik- Jaargela , o. jaarlijkfche bezolding, inzonderheid gelden , die nit enkele genegenheid , of
kel —, ]'annee bissextile. Een tijdperk van
althans zonder tat daardoor diensten worden
vijf jaren , (bij dicht.) un lustre. Wig hebgevorderd, toegelegd zijn , ook voor vroeger
ben een onvruchtbaar,, droog, regenachtig
bewezene diensten , salaire annuel , pen— gehad, nous avons eu une annee sterile,
sion, f. gages, in. pl.
seche, pluvieuse: Een goed , een flecht une
bonne , une mauvaise annee. c) na de vragende jaargetal, zie Jaartal.
of betrekkelijke voorn., ook na het aanwijzend Jaargetij , Jaargetijde , o. saison de ]'annee,
— van eenig voorval, anniversaire, m.
voorn. cette. In welk — zijt gij hier gekomen ?
omloop van din jaar , revolution
en queue annee etes-vous venu ici? Zijn jfarkring ,
broeder weet niet meer, in welk — zijne
bepaald tijdverloop van
d'une annee f.
moeder geflorven is , son frere ne sait plus
jaren , cycle. tijdkring , zonnecirkel van
28 jaren , cycle solaire. meerv. Jaarkringen ,
en quelle amide sa mere est morte. Ik heb
ronde ilrepen in het jonge bout of flammen,
uwe zuster dit — nog niet gezien , je n'ai
aantoonende den jaarlijkschen aanwas of groei ,
pas encore vu votre soeur cette annee. Hij
zal dit dertig jaren spud zijn , it aura
couches ligneuses, f.
pluseule,
Jaarlijks , bijw. om het jaar, des jaars , antrente ans cette annee: d) na
nuellement, par an, tons les ans, routes lee
sieurs, beaucoup de, combien de, nombre
de, assez de, tant de, autant de, pen de,
annees, chaque annee.
etc. Veel jaren zijn verftreken federt ik u Jaarlijksch , b. n. hetgeen een jaar duurt , . alle
jaren gefchiedende, annuel, le. —e inkomniet gezien heb , plusieurs annees, beaucoup,
tin grand nombre d'annies se sont ecoulees,
, revenus annuels. voor alle dagen
van het jaar, annuaire, —e rente met aflospassdes depuis je ne vous ai pas vu. Hoe
fing van eon gedeelte van het geleende kapiveel — zit gij reeds in dienst? combien d'anteal, annuitd. (.) —e gedachtenis van den
vies dtes-vous dela en service. Het is maar
hoop bij de eerie-christenen , Pique annotine.
weinig jaren , it n'y a quopen d'annees:e)
Jaarloon,
m. jaarlijksch loon , van eenige dienst,
eindelijk nog in de volgen le en dergelijke
(het worth enkel ten opzigte van mindere begevallen : van — tot —, d'annee en annee.
ambten gezegd 9) gages annuels, appointeHet — zal haast voorbij zijn, ]'annee sera
ments annuels, m. pl. salaire annuel, annie , f:
bienatpassee,ecoulee. De jaren volgen fchielijk op elkander,, gaan fchielijk voorbij , lee jaarmarkt , yr. kermis , foire.
annees se succedent rapidement, peissent vi- Jaarmerk , zie Jaartand.
le. Het — van hunne landverhuizing was, Jaarfaifoen , o. zie Jaargetij.
Pannie de lour emigration fist. Hij heeft Jaarfchaar, vr. jaarlijkfche oogst, ricolte annuelle.
veel tegenfpoed gehad in het — der oprigJaarfchrift, o. vermelding van omilandigheden ,
ting zijner fchool, it a eu beaucoup
waardoor zeer klaar en levendig het jaar,
traverses ]'annee de Petablissement de son
de tijd van zekere gebeurtenis bepaald wordt ,
ecole. Het — te voren was ik te Antchronograpbie , f:
werpen , ]'annee d'auparavant je fus el AnJaarfleutel,
m. (in de tijdrekenk.) het getal
vers, Het — tat ik naar Brusfel vertrokken
dat aantoont , hoe veel dagen de laatfle
ben, Pannee quo je partis pour .Bruxelles. Iii
nieuwe maan voor het begin van het jaar
het begin van het - 9 au commencement de
and geweest is ; waaruit men dus , bij het
]'annee. Aan het einde van het —, h la
begin van het nieuwe jaar, weet , hoe veel
fin de Pannee. Die boer is zijn heer drie
dagen er tusfchen de laatite nieuwe maan en
jaren pacht fchuldig , ce fermier doit trois
den eerften dag des jaars verloopen zijn,
annees a son maitre. Jaren , meerv. ouderon
hornepacta, epacte, f.
als
:
Een
man
van
—,
dom, age,
me Hij is van inijne —, it est demon Jaartand , m. tend. , die den ouderdom der
paarden aantoont , dent d'age , dent de marage. Van middelbare jaren , entre deux
que, chez lee clzevaux. Van daar: Het paard
ages. Hij begint reeds op zijne te koteekent niet meer als het boven de zeven jamem, ii tire deja sur Page, sl est stir ses
ren is , le cheval est hors d'age.
Vieux fours. Dit past niet voor eenen man
Jaartal,
o. jaargetal , an, in. annee, date de
van uwe —, cela ne convient pas a nn hom]'annee, f; op munten , millesime. Deze munt
me de votre age. Sp. w. Het verliand komt
heeft het — van 1826, vette monnaie a le
niet voor de , la raison vient avec Page.
millesime de 1826.
Drie paarden Leven de — van eenen mensch ,
trois chevaux vivent Page 'Pun homme. Hij Jaartelling , yr. begin eener tijdrekening , de
telling van jaren , van zeker merkwaardig
is in den bloei van zijne — gettorven ,
tijdpunt af, ere. De Christelijke —, Pere
est mort A la flour de son age.
,
chretienne.
jaarboeken,
meerv.
chronique,
o,
j aarboek
gedenkfchriften , waarin de gefchiedenis van j aartennijn , m. terme annuel.
jaar tot jaar vermeld wordt, annales,.f.astes,f. Jaarweek , vr. week in het jaar, semaine de
]'annee. —, (in den bijbelaij1) , Sept ans.
pl. De — en van Tacitus, les annales de Tacite.
Jaarwedde , yr. jaarlijkfche bezoldiging eens
jaarboekje o. annuaire, m.
ambtenaars , pension annuelle f , (tracteJaarboekfchrijver,, m. annalists.
ment) appointement , honoraire, m. —voor
Jaardicht , o. gedicht , waa`rvan de talletters
(arme) studenten, bourse. Eene — toelegden dag of het jaar aanwijzen , wanneer de
gen , appointer.
gebeurtenis, in hetzelve vermeld, heeft plaats
gehad, tijdrekenkundig gedicht ,epoeme chro- Jabrotr,, m. jabroeder,, een die tot alles ja
zegt , quelqu'un qui est toujours de l'avis de
nologique , chronographeon chronogramme , m.
celui qui a parle avant lui;idemiste. Spr. w.
Jaardienst , yr. zielmis gedurende ecu jaar in
homme qui opine du bonnet.
de tom. kerk, annuel, us.
Ja.
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jacobijn , m. zie Jakobijn.
Jadder,, o. melkvat van koebeesten , titer, pis
tetine , f.
d'une vache,
Jaden , b. w. (ik jaadde , heb gejaad). Dit
woord wordt in Noord-Holland gebruikt, om
daardoor het bezorgen van de koeijen op
den flal uittedrukken , avoir soin des vaches
a Potable, etabler.
Jagen , b. w. (ik joeg, heb gejaagd), doen
vlieden , chasser. Den vijand op de vlugt
—, chasser Pennemi, •mettre Pennemi en fuite.
Hij joeg de kraaijen uit de boomen, it chassoit les corneilles des arbres. —, doen voortgaan. De koeijen naar den flal
, chaser
, fchielijk doen verles vaches
Potable.
wijdereii (van dienstboden) , chasser,, congedier (des domestiques). , met kracht of
thelheid. indrijven , passer. flij joeg hem den
degen door het lijf, rl lui passa P epee au travers
du corps. De ganfche bezetting wend over
de klieg gejaagd , tout: la garnison fut passee au fil de Pelee. Hij heeft hem eenen kogel door het hoofd gejaagd, dui a brine
la cervelle. —, iets door de keel inzwelgen , avaler q. ch. avec avidite , gouliiment ; fig. Zijn good door de keel doorbrengen , depenser son biers a hair: eta manger.
Iemand op kosten —, hem onkosten veroorzaken , mettre ou constituer q, q. en
frais , l'obliger a des depenses. — , clerk
aanzetten , ( ook jagten ) presser , inciter,
pousser, talonner. Hoe veel gij mij ook
j aagt , ik kan niet fchielijker gaan , vous
avez beau a me presser, je ne saurais
aller plus vice. Er is niets , dat ons jaagt,
wij hebben den tijd aan ons zelven, it n'y
a rien qui nous presse, le temps est a
17014. . Men heeft de paarden zoo gejaagd,
dat zij . geheel ftijf,, van koude bevangen , zun , on a tant presse les chevaux, qu'ils
en sort fourbus. Een paard dood —, den
bek afrijden , crever un cheval. Van daar :
Gejaagd zijn , in het gemoed ontrust worden ; als : Reeds verfcheidene weken vc56r
zij nen zelfinoord fcheen hij als gejaagd te
zip déjà plusieurs semaines avant son
suicide , it paraissoit battre la compagne ,
it paraissait titre dans une grand: agitation d'esprit., lemand eenen Ichrik op het
lijf — donner l'alarme a q. q., lui faire
prendre l'alarme. —, eene trekfchuit , door
middel van een paard doen voortgaan , conduire uncheval , qui traine une barque, un
coche, une diligence d'eau , etc. — o. w, ( met
hebben) op de jagt zijn , gaan , wild vervolgen , chasser,, titre a la chasm. Sp. w. De goede honden — uit den aard , les bons chiens
chassent de race. Hij doet niets dan —,
it ne fait que chaster ; it est toujours a la
chaste ; ook b. w. Naar patrijzen, hazen —,
chaster aux perdrix , aux lievres. Eenen haas ,
een hert —, chaster , courir un lievre, sin
cerf. Het wild , de beesten , moede—, opdat het vleesch malscher worde , vener.
, fterk rijden , alter vite , de vitesse,
a cheval , en vOiture , etc. alter a tout: bride ; van daar : in eene fuelle beweging zijn ;
als : zijne poll jaagt , it a le pouts pricipite ,
son poufs- bat been fort.
jagen, 0. zie Jagt.
Jager , die, jaagt op de jagt , (het zij nit
lief hebberij , of uit broodwinning), chasseur, vencur. — met een vuurroer,, strooper,, giboyeur.
soldaat , tot zekere soort
van krijgsvolk behoorende , chasseur. te
voet , te paard , chasseur a pied, a cheval.
— die voor eene trekschuit , enz, jaagt , garar-
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con qui conduit le cheval d'une barque , d'une
diligence d'eau. etc. , postilion d'une barque.
(fcheepsw.) vaisseau donnant la chaste.
Jagers , vooruitschietende kanonnen , canons
de chaste.
Jageres , jagerin , yr. jaagster, vrouw,, die op
de jagt gaat , chasseuse. — jagtgodin (bij de
dichters ) chasseresse.
Jagermeester, opzigter over de jagt van
het rosse wild , maitre de la venerie ,veneur.
Jagersbuis, zie Jagtbuis.
Jagerqcorps , o. corps des chasseurs, m.
Jager4luit , yr. suffice de chasseur , m.
Jagersgezel, m. garcon chasseur.
Jagershoed , m. clzapeau de chaste.
Jagershond, zie Jagthond.
Jagershuis , zie Jagthuis.
Jagerskleed , zie Jagtkleed.
Jagersknaap , zie Jagersgezel.
Jagersleven , o. vie de chasseur,
jagersmaal , o. retour de chasseur, tn.
Jagerspaard, o. zie Jagtpaard.
cheval de
chasseur,
Jagerspet,
bonnet de chasseur.
Jagersrok , m. habit de chaste.
Jagersfluk , o. fink van eenen ha gs, van een
konijn , bezijden den Itaart , morceau love A
ate de la queue d'un lievre , d'un lapin , m orceau du chasseur. — bij de wilde zwijnenjagt , lendenftuk , filet de sanglier,, m.
Jagerstasch , yr. zie Weitasch.
Jagersvrouw,, yr. femme de chasseur.
Jagt , yr. het jagen of vervolgen van iets,
clzasse, van het rosse wild, venerie. Wij maskten —op een koopvaardijfchip , ndus danndmes
chats: a un vaisseau marchand. Men maakte
opeenen troep vijandelijke kavallerie, on donna
la chaste a un , on poursuivit un , parti de cavalerie ennemie. —, inzonderheid het vervolgen van wild met honden na te jagen, om
het te vangen en-te dooden , lange
chasm,
Mijn broeder is op de , — mon frere
est 4 la chaste. Op de hazen
zijn , 'dire
chaste aux lievres. Herte , wilde zwija
nen —, groote of hooge
chaste du cerf,
du -sanglier ; chaise a cor et a cri. , de
kunst van jagen (naar den regel) , venerie„
De — leeren , apprendre la venerie. Het regt
airs te jagen , le droit de chaste. De — verpach.
ten wormer la chaste. —, de tijd om te
mogen jagen in verboden tijd, le temps de
la chassse est defendu. —, het, op de —
verkregen wild , chaste. Ik zal u iets van
mijne — zenden , je vous enverrai q. ch. de
ma chaste. Het jagtwezen , al wat de —
betreft , venerie. Die fchrijver,, heeft over
de — gefchreven , cot auteur a ecrit sur
venerie. haast , drift. — maken of hebben, dire fort presse, avoir grand'haste ;
faire une grande diligence. —, fchilderflak
dat eene
voorftelt , chaste , partie de chat--;
se.
, o. zeker fraai en gemakkelijk vaartuig , Tacht, ou facht , m.
jagtbroek , yr. culotte de chaste.
agtbuis,
o. Jagtrok , m. gonelle , f.
J
Jagtdag, m. jour de chasle.
Jagtduivel , m. (fcheldnaam) , loop de chaste,
chasseur infailgable ; fig. quelqu'un qui presse
fort les autres , diable aquatre.
Jagten , b. w. (ik jagtte., heb gejagt) fierk
aanzetten, om zich te haasten , presser,, diligenter, exciter q. q. a faire diligence. —,
o. zich haasten. Jagt hebben , grooten
haast maken , se hater, faire grande *diligence , se depecher ;
aspirer a q. ch. ,
poursuivre ou rechercher q. ch.
Jagter, m. celui qui se hate, se dipiche, qui presse.
Jagt
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Jagtgaren , o. Ja.gersnet filet tn. nets pl. m, d e
rn d'unepomme qui est inure a la St. Jaques..
clzasseur, tn. toiles f. pl. om herten enz te
four de St. Jaques. St. JaSt, Jakobsdag ,
vangen , bricole,
kobskruid 0. Jacobee, St. Jakobskerk ,
jagtgeregt , Jagtgerigt o. conseil de chasse, m.
vr. eglise de St. Jaques. St. Jakobsfchelp
Jagtgeschreeuw, 0. liourvari, ourvari in. knee, f.
vr. coquille de St. Jaques. St. Jakobsilaf, m. in de fterrek. baton de Jacob, m.
Jagtgeweer,, o. fusil de chasse, m.
compagnon de chasse.
—, pelgrimsflaf , bourdon , baton de St.
jagtgezel,
Jaques.
Jagtgodin , yr. ( in de fabell. ) dedsse de la
Jakobijn , m. Jacobin, —, duif met een kapje ,
clzasse. Diane, (bij dichters) chasseresse.
pigeon jacob/n.
jagthoed , in. chapeau de chasse.
brak bra- Jaloersch, b. n. minnenijdig, naij verig , faChien de chasse ,
Jagthond ,
Slechte
—
(bij
Engelsche
,
bigle.
loux , se. HU is — op al de genen , die
que.
hermet haar wandelen , it est jaloux de tons
lagers) houret. Een al te vurige
ceux qui se promanent avec elle.
baut. Het wijfje van eenen —, lice, f.
Jagthoren m. car ou cornet de chasse; (In de Jaloerschheid , Jaloezij , yr. minnenijd , nailver,, ijverzucht, jalousie. 1k verfoei de —
wapenk.) huchet. Drie roode jagthorens in
een gouden veld, d'or a trois huchets de
van Karen man , fe deteste la jalousie de son
marl. Er is haast altijd. —, afgunst , tusgueules.
fchen lieden van de zelfde hanteering ,
Jagthuis , 0. maison de chaise, muette , vettey a presque tottfours de In jalousie entre lee
Tie
gens du swine metier.
Ja.gtig , b. n. haastig , prompt, e, presse , e ,
precipite, e ; bijw. prdczpitamment, bien Jaloesie , yr. (ond. woord) tralievenfler,, zonnefcherm, persienne, jalousie. AANM. Het
vite, promptement.
laatste woord wordt meer algemeen van elk
Jagtkleed , o. habit de chasse,
tralidvenfter,, waardoor men zien kan ,
jagtleend zie Jagtland.
zonder gezien te worden , gebezigd.
Jagtnet , zie Jagtgaren.
Jambisch , b. n. (bij lat. en gr. dichters) iamJagtpaard , o. cheval de chasse, tn.
bique, Een
vers , un vers iambique.
Jagtpartij , vr. pantie de clzasse.
,
jambusboom , in ( van het mirthengeslacht )
Jagtregt , o.izie Jagtgeregt.
fans
jagtriem , m. anguichure , f.
Jammer, o. en m. weeklagt , lamentation, f.
Jagtrijtuig , (ligt) o. birouche, f.
diepe, hoogfte trap van ellende , vineJagtroer,, zie Jagtgeweer.
re van hier in het gemeene leven : Het
Jagtschip 5 (klein), o. roeifchip , fuste, f.
is —, (het is te betreuren ) c'est domJagtflot , o. chateau de chasse, on. maison de
tnage, fa'eheux , miserable, etc.
chasse d'un roi d'un prince, etc.
Jagtfneeuw,, yr. fijne fneeuwvlokjes , die ligt Jammeren , o. w. (ik jammerde, heb gejammerd) , jammergefchrei waken, lamenter, se
weg ftuiven , neige fort menue, m.
lamenter. Om remand —, lamenter, 9. q.
Jagtfpiets , Jagtfpnet , yr. (op de jagt der wilde zwijnen 2 ) epieu, m. vouge,
( veroud.) Ik hoorde lien zuchten en —, ye les
entendis soupirer et lamenter..-- , met den onjagtfler,, vr. femme qui presse les autres, fempaald. 3 pert. als : Het jammert mij , 'fen
me fort empress*.
equipage de chasse, — van een'
suss afflige. Het jammert mij van lien man,
Jagtftoet ,
(ik heb medelijden met hem,) j'ai pitid ou
Koning , van een' Prins , venerte, f.
compassion de cet homme.
Jagtfluk , o. (in de fcailderk.) piece de chasJammergefchrei
, o. zie Jammerklagt.
se, f.
Jammerdaad, yr. action pitoyable, deplorable.
Jagttuig , o. equipage de clzasse, m.
Jammerdal , o. (in den dicht. en godg. ftiji)
Jagttijd , m. temps , tn. lesson, dela chasse.
tranendal , de wereld, valWe de rnisere, de
giblet- qu'on a tile pendant la
Jagtvang ,
larmes , f:
saloon de la chaise,
chasse, f.
Jammerhartig, b. n. ellendig , deerniswaardig ,
Jagtvermaak , o. plaisir de la chasse,
miserable, pitoyable pileux , se. —, hartJagtvogel, m. lokvogel, oiseau de leurre
brekend , navrant , e, (°)
oiseau de chasse.
Jammerhol , o. fig. le has monde.
voiture de chasse, f.
Jagtwagen ,
lot* de la chasse. De jagtwet- Jammerklagt, yr. weeklagt , lamentation, f.
Jagtwet ,
gemissement, m. Na zoo veel tranen en jamten , les reglements de la chasse. — bij de
loi
merklagten , apras taut de pleurs et de laGrieken ; verhandeling over de jagt
mentations.
oynegetique.
Jaminerklagtig, b. n. plaintif, ive, triste, dolent,e.
Jagtwegen , o. Jagtftoet , venerie.
Jak , o. kort vrouwenkleed , faquette de fem- Jammerlijk , b. n. deerlijk, dat medelijden verwekt , ellendig, lamentable, pitoyable , mime; fain. Iemancl wat op het — geven, rosserable, deplorable. De toeftand, waarin hij
ser q. q.
zich bevindt , is — , l'etat ou it se 'trouve
Jakhals , m. zeker oostersch zeer wild dier,,
est pitoyable, fait pitie , est digne de pitie.
' van het vossen- of honden-geflacht, chacal ;
- bijw-. lamentablement, pitoyabletnent ,
fchraal-fchurkig mensch , gredin, homme de
misdrablement, piteusement.
neant. knot, afgereden paard , haridelle,
Jammernis , yr. lamentation.
mazette, , rosse, f. criq. uet , s m.
Jakhalzen , o. w. (ik jakhalsde , heb gejak- Jammerpoel m. afgrond van ellende, abime
de tnisare, goufre de malheurs.
halscl) (van jakhals in de laatftq bet.) se
Jammerrijk , o. (in den dicht. flip) het verblijf
faire porter ou trainerparune vies e rosse.
der verdoemden, sejour des pleurs, de hel ,
Jakken , jakkeren , o. w. (ik jakkerde , heb gel'enfer,' m.
jakkerd) , alter a cheval f4 et hi , de elite et
Jammerfchreeuwen, pousser desCris lamentables.
d'autre.
Jakob , m. mansnaam , zie aan het einde van het Jammerzang , m. chant plaintif.
een mans naam , (Johannes) Jean. In
laatste deel. Hiervan zijn eenige zamenftellin- Jan;
vele fpreekwijzen gebruikelijk als : Boven
gen 9 als: Jakob Evertfen , naam van zekeren
— zijn, (in het kaartfpel bij het jasfen)
mensch,Jacob-Evertsen. St. Jakob , (25 Julij ,)
itre a son aise ; avoir surmontd les princlja St, Jaques to tnartyre. St. Jakobsappe1,
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!vox obstacles; avoir gtteint la 'naiad des
points (50) qu'il faut pour gagner. Iemand maken , ook onder houden ,
(dubbel winnen,) empecher que Pautre joueur
to' arrive a la moitid du j eu (a 5o points), faire
q. Jean, gagner double, fig. Boven —
zijn (het moesjelijkfle cener °slamming
gedaan hebben , op den weg zijn om zijn
doel te bereiken) etre en bon point, — en
alle man , (iedereen ,) chacun, tout le monde; le tiers et le quart. Wat is het noodig
dit aan — en alle man re vertellen ? qu'estil besoin de canter cela a tout le monde,
au tiers et au quart? Een — hen , — gat,
— de wasfcher, trijntjes , (verwijfde of
zich met vrouwelijke bezigheden bemoeijende roan, keuken-klouwer,, ) tote pools;
(domkop ,) jocrisse, nique-douille, niais ,
jean qui fait tout. — potage (hansworsc
pa'ntalon (personnage qui fait toutes sortes
tie bouffinneries , accompagnees- de postures
badines ; —ful, (onnoozele bloed) dandin
Niche, (hotline moo, qui u'a point de formete, et pi n'a pas la force de tenir les promesses qu'il donne). Een — regtuit (die
voor de vuist te work gaat , ) un vrat gaulois , homme franc et' sincere. Het is altijd Jantje - regtuit met hem , (hij zegt
alles regtuit zoo als het hem voor den
geest komt), c'est un St. Jean, one boltelse d'or. — rap en zijn maat ( het Janbagel , gefpuis ,) la canaille, la racaille ,
lie et le rebut du people, ce qu'il y a de
plus vil et de plus meprisable dans la populace; verder nog in : St. —, (den 24 Junij ,)
la St. Jean. St. Jansappel , passe-pomme ,
pomme-figue , f: St. Jansbes , yr. groseille de St.
jean. St. Jansbesfenkruid, m. groseiller, zie yer'der Aalbes , en& St. Jansdag in. la St. Jean.
St. Janseuvel , o. mal de St. Jean, m. St.
3anskerk , yr. eiglise de St. Jean. St. Jans711.
kruid, o.
Jangat , zie op Jan.
fangelen zie Janken.
Janhagel , o. zie Jan rap en zijn maat. —, foort
van koek , OLT. f.
janhen , zie op Jan.
Janitsaar,, ( in het Turksch krijgsw. , soldat de Pinfanterie turque qui sert a la garde du grand-seigneur, Janissaire.
knken , o. w. (ikjankte , heb gejankt 5 ) klagende huilen , van honden of vosfen fprekende , huilen, keffen ,japper , hurler, glapir,
ig. faro. ook wel van mei-lichen , fchreeufwen
criailler; als : one
, krijten ,
lets —, aboyer apres , aspires avidement
rechercher,, briguer q. ch.
grondeur.
Janker,, m. knorrepot ,
ichreeuwer,, krijter,,
Janking , yr. fano. getier'
—, het gejank der honden, geblaf, lappement us.
.jankfter,, yr. kijffler,, grogneuse.- 5 fchreeuwfter,, criailleuse,
Jansappel , (St.) m. pomine de la St. Jean, f;
passe -pomme
Janfenist , m. Jansiniste.
janfenisterij , yr. fansinisme , no. (Doctrine de
Jansinius, evique d'rpres,)
Janskruid , (St.) o.
januarij , m. louwmaand ,,janvier. De derde —,
le trots de Janvier. Half— , el la mi-Janvier.
japansch , zie Japonsch.
eene lange tot op de voeten neerJapon ,
hangende; kleeding van mannen , robe de
chambre, —, van eene vrouw robe, f.
Japonsch , b. n. als : Een japonfche rok, not
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robe de chambre. Japonfche deken couvertare d'indienne, courte-Pointe, f.
Jarig, b. n. een jaar oud , d'un an, age, e
d'un an; Een — kalf, unveau d'un an.
een jaar geleden ; als : Het is heden
dat wij elkander voor het eerst zagen,
it y a on an aujourd' hui que nous nous viones pour la premiere fois. ook na verloop van den of sneer Laren zijnen geboortedag wederom. belevende ; als : lleden ben
ik , c'est aujourd'hui mon anniversaire,
mon four anniversaire , ou le four de ma
naissance.
Jas, overrok van manner, ook wel van
vrouwen , redingote, capote, f. surtout , —,
(in het kaartfpel ,) boer van de kaart , die
als troef is omgeflagen , in het jasfen ,
valet.
Jaskaart, vr. carte dont on se sert au j eu, appele
jassen.
Jaslei , vr. ardoise dont on se sort an feu, appele jassen.
Jassnijn , yr. jasmin m. Wilde — 5 syringa ou
seringat, m.
Jasmijnbloem , yr. jasmin, m. fleur de jasmin, f.
Jasmijnboom, m. jasmin.
Jasmunreuk ,
odour de jasmin, f.
Jasmij nitruik ,
jasmin.
jaspis , in. en o. een zeker edelgefteente, f aste.
Jaspis-agaat ,
faspe agate ou jaspagathe, f.
jasfen , o. W. (ik jaste , hob gejast), zeker
fpel met de 'kaart, jotter a certain jet: de
cartes ; fig. met vlijt, haast werken travailler avec assidutte , a la hate. b. w.
als : Een fpel
, jotter a on jeu, appeld
jassen.
Jasfer, m. celui qui joue le feu de jassen.
jasfpel , o. jed de cartes appele jassen.
Jasiter,, yr. cells qui joue le jeu de jassen.
Jayelijn , m. werpfchicht , javeline, f. Jay elot, m.
Jawoord, o. de coeftemming van eene vrijfter
aan eenen v,rijer,, tot het aangaan van een
huwelijk , consentement, le ouid'une dame,
demandee en mariage, m, promesse de marfage, f. engagement de parole. m.
Ideaal, b. n. (ond. w.) de yolkomenite voorflelling eerier zaak, in gedaehten , denkbeeldig , ideal, e.
Je , tusfch. w. he! —, perf. voorn. w. voor gij
en u, voor gib, (in den gem. itij1
als : Wist — dat niet? ne le saviez-vous
pas? Ik kan — zeggen, je pule von:
dire.
Jebenboom , (taxis) zie IJf.
leder, voorn. w. elk , iegelijk , chaque. Iedere
dag, chaque jour. ledere maand, chaque mois.
— jaar, chaque•annee. — dag heeft genoeg
aan zijn eigen kwaad , 4 chaque jour sujjgt
sa peine. Zie Elk , als b. n. —, m. als :
een ieder of ieder een, een iegelijk , chacun,
tout le monde. leder mensch , tout homme.
Iegelijk, zie leder.
Jegens , voorz. envers. Neemt de pligten —
God en owe naasten in acht , observez les
devoirs envers Dieu et vos prochains. Hij
is ondankbaar zijnen weldoener,, it est
ingrat envers son bienfaiteur.
Jegenswoordig , zie Tegenwoordig.
lemand , m. ter aanduiding van eenen onbepaalden perfoon , quelqu'un, e, personne. —(ook
wel eens zeker —) heeft mid gezegd , quelqu'un m'a dit, on m'a dit. Is — zoo onbeschaamd ? y a-t-il personne assez insolente?
Gij weet beter clan iemand, vous savezmieux
2 on personque personne. Len zeker
na,
l e
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als of hij eerst twintig jaren was , it ra le
visage aussi jeune , que
dam, une quidame ; ( in de gemeenz.
n'avoit que vingt
taal met verachting , als :) Er is een zeker
ans. fig. —, wakker, gaillard ,e.
, bijw. eta
— in dat geZelschap gekomen , die een zcer
jeune homme. Wakker,, moedig , vigoureuseslechtvoorkomen had , it est vents dans cette
scent, gaillardement.
societe un quidam , qui avoit fort mauvaise Jeugdigheid , vr. jeunesse. —, kracht, kloek, un de vous , quelqu'un d'entre
enisse.
heid, ,vigueur.
vox. Noch ik , Hoch — antlers, ni moi, ni Jcngdiglijk , zie jeugdig bijw.
anent; des autres. Iemands goeden naam be- jea q en o. w. (ik jeukte , heb gejeukt), fleken , prikkelen , deinanger, piquer, chars,
lasteren fletrir la reputation de q. q.
jemij , jemeny , jemeny joosjen , tusichenw.
scntir de la dcmangeaison. De wonde begint
gem. ventre saint gris.
te - 5 la plaie commence h me demanger.
jenever,, rn. zekere boom , genevrier. —, zemij , les yeux me env:cut.
De oogen
fig. De rug jeukt hem , (hij wit geflagen
kere drank , genievre. — korenbrandewijn,
can de vie de grain, f.
zijn), le dos on la b eau lui &mange , (3
vent etre battu.) De ooren — heir, (hij
jeneverbes, vr. bale tie genevrier. Wijn van
jeneverbesfen ,
is onrustig van begeerte om jets nieuws
genevrette.
te hooren) lee oreilles lui demangent ,
jeueverboom ,
genevrier, genevre.
est fort curieux de savoir q. ch., on hien
jenevcrbrander,,
distillateur de genievre.
jeneverbranderij , yr. genievrerie.
inquiet d'apprendre des nouvelles). De handemiingent (il
den ---hem , les mains
grand amateur de genievre ,
jeneverbuik
a granee envie de se battre). Ik weet waar
grand buveur•
jeneverdrank , zie Jenever in de 2 beteek.
het hem jeukt , je sais ce qui lui manque , on
jenverilescii ,
a qui it en vent. — kriewelen , fourmiller.
wanneer zij ledig is , bon(Spr.) Gij kittelt hem war het hem
tei ie is genievre, en wanneer er het vocht
jeukt , vous le grattcz ois it lui demange ;
in is, bouteille de genievre.
vous le prenez par son faible.
jeneverglas, o. verge a genievre,
Jeukerig , b. n. qui dimange , qui cause tine
Jeneverkooper,,
marchand de genievre.
demangeaison.
Jeneverneus , m. nez rouge , came par le gepersonne jeuking , jeukte, yr. demangeaison ( in de
nievre (spottend), nez rubicond ;
Hij heeft de
geneesk. en heelk.) prurit ,
qui a viz tel nez,
,
drooge fchurft , die hem eene genurige
Jeneveriloker,, zie Jentverbrander.
kitteling , veroorzaakt, it a la grate& qut
jeneverolie, yr. huile de genevrier.
lui cause un prurit continuel.
jeneverton , vr. jenevervat , o. tonneau d'eau ors
.a eau de vie , de genievre, on a genievre, m. jewers , bijw. ergens, quelque part.
jesulte.
jezulet ,
(Zie het onderfcheid bij jeneverfiesch.)
n. jesuitiquebijw. d'vne
jengelen , o. (ik jengelde, hob gejenge1d), jezuletisch
maniere g esukique.
etre h charge.
Jezus ,
Jesus . — Christus.„jesus-Christ.
jent b. n. net , te , propre.
kwaal , goutJicht . yr. zekere bekende
Iepenboom , zie
Iepenhout, zie ljpen.
te. — aan de handen , goutte aux mains (chiragre). — aan de voeten, goutte aux pieds ,
jeroifel , zie Kruidnagel.
(podagre). Vliegende , goutte volante, (in
Als niet komt tot —,
Jet , zie Jets , spr.
de geneesk..)goutte vague, on volante, arthrite,
kent het zich zelven niet ; als niet konit tot
—, is het allenians verdriet, ,les parvenus
f. rhumatzsme ,
in den ruggegraat,
rachisagre. — in den elleboog, pechyagre.
smut tonjours orgueilleux ; rtes de plus fier
Jichtig , b. n. goutteux , euse, suet, te , a la
qu'un parvenu.
lets , o. eene onbepaolde zaak , quelque chose,
goutte , arthritique.
rien , tin pets , Ik heb u — te zeggen Pal jichtkoorts , yr. fievre arthritique.
nieuws ? y Jichtkolijk, o. colique arthritique, f.
q. ch. a vous dire. Is er
a-t-il q. 41. de nouveau? Dat is — enders, Jichtmiddel,
seaside arthritique,
c'est autre chose ; in den gemeenz. spreektr. Jichtpijn , yr. douleur de la goutte.
Dat is — c'est nice affaire. Iets - slat mij jichtpleister, vr. empldtre at thritique , m.
verdriet aandoet is : ce on tine chose qui MC jichtzinking , yr. fluxion arthritique.
it chagrin, c'est.—, een weinig, stn peas. jijn , zie Takel.
p
Het is •
sterk , c'est un pea fort. —, ecn IJ&el, b. n, beroofd vain de tegenwoordigonnut ,
heid van dingen , ledig , zie ijl ;
w einig beter, tin pets mieux. hij is weggenutteloos , vruchteloos , be4izelaehtig. , ont, pan, zonder
te zeggen , s'en est alle , sans
,
bloot van gegrondheid ; vain , e,
gien dire. — of wat, (een weinig) tant soit peu.
oiseux, se ,
chimerzque ,presomAeen gedeelte van het geheel , ik zal er
tueux , se. Eene ijdele hoop , une vazne espe1.1 — van geven, je vous en donnerai taut
ranee.
ontbloot van duurzaamheid , als :
soit pees, quelque chose.
Een ijdele roem, une vaine gloire. IJclele
Ietwes , zie Jets.
pogingen does
Jen. vr. (fpr. sjen) jus (de viande), in.
faire des efforts inutile's.
Men zal van al zijne ijdele woorden rekenjeugd, yr. de eerite vrocge leeftijd des menfchap doen , on rends-a compte de toutes sec
fchen, jeunesse. In mijne — , dans ins jestparoles Diseases, Een — gefprek , use disnesse. Van awe — jeugd of, des votre jetscours frivole ,
IJdele dingcn , des frinesse. —, jongelieden , jeunesse
jeunes
volites , des futilites. Een ijdel mensch ,
gens , in. et pl. De — met Cell goed voorhomme vain, presomptueux. —, bijw. voibeeld voorg-aan , donna tie bons exemples ‘a
la jeunesse. De — onderwijzen , enseigner
nement , inutilement.
, (in den dichtql ) jouvence. Ijdeldarm , in. fig. iemand die altoos trek heeft
la jeunesse.
heeft geene deugd, jeunesse est
Spr, w.
mu te eten , vratig , glouton , homme goults.
forte is passer ; dans la jeunesse on a Bien Ijdelheid, yr. vanite , legerete, ftivolite , fude la peine es moderer ses passions.
Alles is —, zegt Salomo , tout est
Jeugdig Jong , b. n. jeune, juvenil , e. Jeugvanite, dit Salomon.
dike drift, fence ardeur. Hij ziet er nog zoo Udellijk, bijw. vainement , envain,
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went, en Pair. zie IJdel ; bijw. Godg naam — Upen, bijv. onb. qui -est d'orme. — hunt,
boil d'orme.
gebruiken , prendre le nom de Dieu envain.
Ijdeltuit , losbol , etourdi , evapore, even- Upenbosch, o. ormaie ou ormoie
IJpenlaan , yr. allee d'ormes.
te, tete legere, tete a Pevent.
IJdeltaiten , o w. (ik ijdcltuitte , heb geijdel- IJs , o. bevrozen water, glace , Op hot —,
wandelen , se promener sur la glace. Spr. w.
tuit) ijltuiten , los , onbedachtzaam zijn
1-lij flaat op grad —, (is in gevaar, de voors'evaporer, avoir la tete a P event, extravaguer.
fpoed zal hem doen valien,) it est dans un
IJf,
iepenboom , taxisboom , if, taxis.
pas glissant, dans une situation critique.
Ijk , een geflagen of gcbrand merkteeken
Beflagen ten — komen 9 etre ferre,e, is glace;
op maten en gewigten , ten blijke dat zij
etre biers prepare ,e. a q. ch. Zie verder op
joist de grootte en zwaarte hebben , marque
Beflaan en Klomp. heeft het — gebroimprimee stir un poids ou sur une mesure pour
ken , (hij heeft de eerie hindcrpalen, weggeEen
certifier qu'on les a ajustes sur Petalon.
nomen ,) it a romp! la glace; it a fraye le
gewigt volgens den —, de ijkmaat , gelijk
chemin.cir it a vaincu lee premieres difficulmaken , rectifier un poids a Petalon. —,
tes. M ijne banden,zijn zoo koud als
,
pleats wear geijkt worth , bureau de Petales mains froides comme un glacon.
lonneur,, no.
IJken , b. w. ik ijkte , heb geijkt ) , etalon- Ijsbaan , vr. glijbaati , glissoire, f. chemin fraye
sur la glace pour y glisser,,
ner, janger. Men heeft hem eene geldboete opgelegd um dat zijne maten nice Ijsbank , yr. in volle zee, banquise. Zie IJsdam.
geijkt -waren , on Pa mis a Painende , Ijsbeer,, m. ours blanc, (des regions du Nord.)
pence que ses mesures n'etoient,pas italonnees. I jsbergen , m. glaciers, m. pl. De — van
Zwitferland , les glaciers de la Suisse.
IJker,, Ijkineester, in. etalonneur.
Usbreker,,
batiment ferre, propre_a rompre
Ijkijzer, o, fer qui sent a etalonner,, no.
la glace, souillard, brise-glace,.
Uking, yr. het ijken , ótalonnement , etalonIjsdam
,
comas de glace, monceau, de
nage , espalement,
glacons charries qui obstruent tine Tiviere.
Ijkmaat , yr. etalon,
zie Standaard.
Ijsfelijk , b. n. verfchrikkelijk , afgrijsfelijk,
Ijkineester,, zie IJker.
afreux, se, horrible , effroyable, terriUl, yr. haast , fpoed , hate. In der —, a la
ble, epouvantable ; bijw. horriblement, aPeuhate, vitement , au plus vite. In aller —, en
sement, etc.
grande hate , en toute hate, en diligence. —, b.
Usfelijkheid
yr. affchuwelijkheid, horreur,,
11. (zamengetr. van ijdel) , ledig , als : IJIc lanenormite.
derijen , des terresvaines et vagues. Zie Ijdel.
—, los, onaangevulde pleatfen , ( tegenfi. van Usgang , fchielijk breken van het ijs, fierke •drift van ijs , debacle, f. debacledigs), L De haver that —, l'avoine
meat ,m.
est fort claire, ou clair semee. Van dear :
—, los, in het hoofd , voor een oogen- IJshaak , m. croc a glace.
blik van het gebruik, des verfiands beroofd , tishamer,, m. maillot a glace, m.
en delire.
e koorts , fievre qui cause le IJskegel , m. chandelle de glace, f. glaron
en forme de chandelle ou de cline renversi
(Wire. —, (in de natuurk.) rare. De ijdequi pend aux toits des batiments, etc.
le ligchamen zijn de , plus les corps
glaciere, f. Van eene koude ka,
IJskelder,
sont rares , plus ils sont legers. De lucht is
mer zegt men : c'est tine glaciere.
ijler den bet water, Pair est plus rare que Peau.
Ijlen o. w. (ik ijlde , heb geijld), haast , IJskoud , b. n. froid, e, comme la glace, glacial, e, glace, e. glacant, e.
fpoed hebben , haastig voortfnellen , courir
f.
vite ou rapidement, se hater,, se depecher. IJskruid, o.
Uslandsch , b. n. als : — mos , (in de geneesk.)
Laat ons —, depechons nous. Naar hues —
lichen
islandique,
courir vite a la maison. —,, (van ijl, ijdel),
nit hoofde van ongefleldheid , raaskallen , IJsmaker, 4n. een die kunstijs maakt , glacier.
etre en delire ; avoir des transports an IJsmeeuw,, yr. fulnar,
cerveau, delirer.* Sedert twee &igen ijlt Usranonkel , yr. ranoncule glaciale.
de zieke , depuis deux fours le malade Usfchol, IJsfchots , yr. glacon , in. De rivier is
geheel bedekt met ijsfchotfen , la riviàre est
est en delire. Eene ijlende koorts , une fievre
toute couverte de glacons.
accompagnee tie delire, sine fievre delirante.
Ijsfchoteltje
, o. sarbotiere, f.
Ulhoofd, zie Ijdeltuit.
IJlhoofdig b. n. ijl in het hoofd , en delire, Usflede , yr. flede om over' het ijs to varen,
traineau a glace , m.
delirant. e.
onbefuisd , etourdi , e,
evapore , e.
maken faire tourner la cervelle Ijsrpoor,, yr. crampon a R-lace,m.
Usvogel m. alcyon, martin .pecheur, marq. q.
tinet.
Ulhoofdigheid , yr. raaskaliing , Wing, transIJszee, yr. ores- glaciale.
delire* ,
port au cerveau, m. reverie,
Zoodra de koorts terugkomt , valt hij in Uvenboom, zie IJf.
eene —, des que la fievre revient, al tombe I Jver , m. iterke drift tot behartiging van lets;
het vurig fireven , waarmede men zeker Joel,
en reverie, ii bat )a cempagne.
dat men voor gewigtig houdt , tracht ‘te bebijw. vice, promptement,'a la hate,
reiken , zele, empressement, m. ; fig. ardeur,,
avec rapidite , en diligence, precipitamment.
chaleur, passion , f: — in de studie , emuIJItuit , zie Ijdeltuit.
lation, f. Godsdienstijver,, zele pour la reliIfituiten , o. w. (ik ijltuitte , heb geijltuit),
gion, m. fervour, 1. Uw zoon werkt feeds
,zie IJdeltuiten.
met —, votre fils travaille toufours avec
Ijm , sr. Imme , honingbij , mouche a oriel,
empressement. Eon onbedachte —, use zele
indiscret, inconsidere. Eon blinde —, ( —
Ijmenkorf, zie Bijenkorf.
voor waarheid), zele aveugle.
Ijmenstal , zie Immenstal.
Ijvcraar,
, m. zelakeur, zele partisan , emule.
(Iep ) ,
foort - van olmboom , (bij de
Uveraarfter,, yr. zelatrice.. AANM. Deze twee
dichters) ijpelaar,, espece d'orme, ipreau.
leatite fr. woorden worden niet gebezigd
Upelaar,
bij dicht. zie Up.
tan met bijvoeging van de zaak , waarvoor
Upenboom zie Up.
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men ijyert
voor
als
Zij is eene
roomfche godsdienst , elle est zelatrice de la
religion cath. romaine.
ljveren , o. w. (ik ijvercle , heb geijverd .)
etre zele, e. avoir du zele, s'empresser,
travailier avec zele q. ch. , etre tout de feu.
Voor of in eene zaak —, (eene levendige
drift in eene zaak toonen), s"appliquer avec
ardeur a q. ch.
ljvergloed , m. IJverhitte , yr. ardeur duzele, f. zele ardent, feu.
Ijverig , b. n. zele, e.
driftig, vurig ,
passionne, e. ardent, e. empress/, e. tout de feu,
porte , e. emporte e. fervent, e. naarftig , actif, ive ,diligent e. jalous 7 se , als :
uwe dochter is —, vlijtig votre fille est
diligenge. bijw, ardemment, avec zele,
diligemment. — fpreken , parler chaudement ,
avec chaleur — zijn , s'empresser.
IJverloos , b. n. sans zele , sans ardour, achteloos nonchalant, e.
IJverloosheid, yr. itoelheid, manque de zele,d'ardeur ,,froideur — a chtelooshe id; nonchalance.
Iiverzncht vr. jalousie.
ljverzuchtig , b. n. jaloux , se.
I jzegritu , m. eon verdrietig , e en knorrig 5 korrelig, mensch, uitbij ter , bourru, grondeur.
Ijzegrimmig , b. n. bourn", e, hargnetix, se
facheux, se.
fijne gevrozen regen , verglas.
ljzel ,
ljzelen , o. w. (het ijzelde , heeft geijzeld),
faire des verglas, verglacer.
Ijzeling , yr. zie Ijzel.
IJzen, o. w. (ik ijsde , heb geijsd), koud van
fchrik worden , se glacer, fi-eznir, frissonner,
etre transi, e, de pour, d'epouvante; glace
e. d'effroi, etre sass y , e, d'horreur.
fmeden , battre,
Ijzer, , o. fer,
forger le fer, (bij de fcheik.) mars. m. —, dat
in de fcheik. door eene Oplosting boomswijze
opgefchoten is , arbre de mars. Spr. w. Men
most het — fmeden, terwijl- het heet is,
it fact battre le fer, pendant qu'il est rouge ;
it .faut saisir Puccasion. Men kan geen —
met handen breken , (geene onmogelijke dingen doen) , on ne pent faire l'impossible. —
fcherpt men met —, la dispute est le ?Dell:
leur moyen d'aiguiser l'esprit. Hij is van
— en staal , it a on corps de fer. Geflagen plaat —, ijzerblad , tele ,.f. .Deze
kagchel is niet van gegoten —, maar
van geflagen plaat —, ce poele n'est
—, in
pas de .fonte, it est de
zamenftelling van allerlei werk van —;
Hangijzer, Hoefijzer, Ploegijzer,,
Strijkijzer,, %Vafelijzer enz. Zie die woorden. Het — van eene werpspies , tans ,
enz. Le fer d'un epieu, etc. Oud —,
de la ferraille. Biokitof —, van de eerile
gieting, gueuse, f:- —, in zeker kinderfpel , als dat geen , waaraTh men de hand
that ; als : Ik heb , je touche barres.
Ijzers , meerv. boeijen , kluisters, fers. In
de — s zijn , etre aux , dans les , fers.
fer
Bros — , fer aigre. Verflaald
care. Cerekt /tire. Rood bros —,
dat ligtelijk breekt, wanneer het glocijend
is , sprokkig, fer rouverin. Koud gehamerd
— 5 fer corroge. Met — beflaan , ferret. In
handelen , trafiquer en fer.
Uzeraarde, vr. terse ferrugineuse.
Ijzerachtig , Uzeraarclig , b. n.ferrugineux , se.
(bij scheik ,) martial, e.
Ijzerader,, yr. ader eener ijzermijn, veine
fer, veine dune mine de fer.'
Jjzerartfenij, yr. artfenij van ijzer en ijzer-
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roest bereid , remade martial, vs. — ftaa
tinktuur,, teinture martiale.
Uzerbefiag , o. aan eene deur enz. ferrure
d'une pone; armature, f.
Ijzerblad , o. feuille des fer,
f
ljzerblik , o. tole, f. Vertiud — fer de tile,
m.—, blik , fer-blanc 111.
Ijzerbloem , yr. (in de fcheik. ) flours de
mars, f.
IJzerboom, m. (in de fcheik.) arbre de mars.
I jzerbout , cheville de fer, f boulon de fer,
m. Van daar ook : met eon' — vastmaken ,
boulonner.
Ijzerdraad. m. fl tie fer, d'arclzal. Een bos
— , one tyAnerie. Allerfijnste — passe-perle, m.
IJzerdraadtrekker, yr. agreyeur, tireur de
fer.
U zeren , b. n. onverb. de fer . Eene — ketting, one chaise de fer. — kilt, coffre fort.
— plaat, plaque de fer. — fiaaf, barge
defer. (In de fabelleer ,) de — eeuw,, le siecle
' de fer ; (bij dichters) dge de fer; fig, zeer
fterk , als Hij heeft eerie — maag ,
a l'estomac de for, on estomac d'autruche. Een — moed , un courage inebranlable.
Een — geduld , use patience infatigable,
a toute epreuve. — , voor hard, versteend , onbuigzaam ongevoelig ; als een —
hart , on coeur de bronze, d'asrain.
IIzererts „ o. erts 5 met aarde vermengd, mineral de fer, tn.
Ijzergieter m. fondeur de fer.
IJzergieterij , yr. fbnderie de fer.
Ijzergraauw,, b. n. gris , e. de for.
IJzerproef, yr. ljzermijn , mine de fer.
IJzerhandel, m. traffic de fer , handel in ijzer, koper en metaalwerken quincaillerie.
IJzerhard , b. n. du ge, comme du
fer.
Uzerhut , yr. forge.
Uzerkleur,, yr. (bij de fcheik). teinture de
mars.
Ijzerkloverij , yr. het ijzer kloven tot fiaven ,
fenderie tie for.
IJzerkoek , m. oublie, f. (bij de pasteib.) pewafel , gauffre, f:
tit métier, m.
Ijzerkooper,, m. marchand de fer, ferronnier.
koopman in flaafijzer, ferrous. verkooper in ijzer- , koper- en metaal - waren ,
quincailler.
Ijzerkraam , yr. Ijzerwinkel , boutique de ferronnier, ferronnerie.
Ijzerkramer,, m. Ikzerverkooper ferronnier.
oud roest verkooper, koopman in oud
ijzer, ferrailleur.
Ijzerkruid , o. (in de kruidk.) verveine on veIlene f.
Ijzermijn , yr. mine tie fer.
IJzerproef, yr. essai , m. touche,fi—,(voorheen) , epreuve du fer chaud, f:
Uzerroest , m.' rouille de fer, f.
ljzerfchroot , o. grenaille de feu-, f.
Uzerfchuim , 0., crasse de fer, scone de fer,
sorne, f: laitzer,, m.
Ijzerfintels , m. meerv. fleurs de ' mars , f. pl.
Uzerilag, o. dat geene wat order het fmeden
van het ijzer afvliegt , hamerilag , paillettes,
ecailles, de for, batitures ds fer, f. pl.
Uzerfinelterij zie IJzergieterij.
Ijzerfmet , yr. zie Ifzerylek.
I jzerfmederij , yr. ferronnerie.
Ijzerfmid m. forgeron, marechal. Die grof
ijzer niaakt , egsmid , taillandier.
Uzervarken , zie Egel.
Ijzerverkooper,, m.ferronnier,quincailler, met
verachting, (owl roest verkooper), ferraillent.
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Ijzervijlfel, o. limaille de fer, f. sable de
fer,
Hzervitriool, o. vitriol martial , m.
ljzerylek , yr. tache de fer, de rousseur.
Ijzervonk , yr. etincelle du fer rouge, bluette
de fer.
IJzerwaren , yr. meerv. grosserie , taillanderie,

li-zerwerk , o. des ouvrages en fer, instruments
de fel
m.
—, ijzeren beflag, ferrure,
gezamenlijk — op en aan een fchip
errure,
f.
Oud
— ferraille ,
f
Ijzerwinkel m. boutique de quincailles, ferronnerie ,
ljzerwording, yr. ferrification.
Ijzerzout , o. (in de geneesk. ) sel de mars. m.
ljzig , b. n. en bijw. (oulings) met ijs bedek t convert, e, de glace. dat doet
ijzen , of fchrikken , qui feat fremir. Eene
ijzige ifieilte, une hauteur qui fait fremir.
Ijzing y r. fchrik, tilling door de leden, fremissement, saisissement, efroi, m. frayeur
qui transit , ou qui glace, f. Ik voelde eene
— door al mijne leden, je sentis un fremissement par to y s mes membres, tons mes memhues frirent glaces d'efroi,
1k , perf. voorn. van den eerflen perfoon , ft,
moi, me. — zie je vous vols. Wie is
daar? — ben het, qui est la? c'est moi.
— ben het niet geweest, ce ?Papas etc moi.
War weet — het ? Que sais-je moi? Wat
geef
er om ? Que m'importe?
o.
moi.
Ikheid, yr. (in de wijsbeg.)
Ikker,, zie Nikker.
Ikkeng , b. n. trotsch , orgueilleux, Buse. Ikkerij , ikkerfchap , vr. orgueil, m.
yr.
(d'Homere).
Imboedel , Imboel , zie Inboedel.
Imme , y r. (in Gelderl. en Gron.) Bij , honigbij , doch fchier enkel in het meerv. Immen
abeilles. Immen hoyden, avoir des abeilles.
Immeker, zie Bijenhouder.
Immenkorf, zie Bijenkorf.
Immenital , zie Bijenkorf.
Immer,, bijw. van tijd, ooit , (tegenfi. van
nimmer) jamais, a lama's, toujours ;
telkens, do jour en jour, chaque fois. Zod
dat — gebeure , si jamais cela arrive. Zijne liefde werd grooter,, son amour augur"enta toujours. — en altijd, en tout temps,
a tout moment, sans cesse.
Immermeer,, zie Immers.
Immers, bijw. en voegw. van bevestiging, zekerlij k , trouwens , tortes, certainement ,
done, biers, sans doute. Hij is — vertrokken , it est Bien parti, n'est ce ,pas? Het is
waar , c'est sans doute la vente. Gij komt
wederom , vous reviendrez done. Hij is
— al lang dood geweest , n'eSt -il done pas
mort depuis longtemps? Ik heb het u — geze.gd tae vous Pai-je pas dit ? —, hoe bet ook
zij , zoo is het zeker dat , car quoiqu'il en
soit it est constant que.
Impartialiteit, yr. onpartijdigheid, impartialite.
Impofant , b. n. (ond. -w.) imponerend, gebiedend , indrukmakend , eerbied , ontzagverwekkend , imposant, e.
Impost", m. Cond. w.) belasting ,
droit,
m. imposition, taxe,
(eertijds in Frankrijk ) op het zout, gabelle.
Impostmeester, m. traitant , receveur des impdts ; fermier.
In , voorz. eenen nand of beweging of een'
fireven naar binnen , eene plaats aanduidende ; ook in eenen nieuwereu zin , met be-
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trekking tot den tijd, of eenigen toefland
of hoedanigheid , dans, en.
AANMERKING Daar het regte gebruik
dezer twee voorz. vrij moeijelijk is , zidlen
wij het meest gebruikelijke onderscheid aantoonen , en zulks door voorbeelden stay en : Het eerste , dens, heeft den bepaalden zin van het geen binnen iets bevat
is, en wordt voornamelijk gebruikt van de
plaats op de vragen : waar ? waarin? van
den tijd, op de vraag wanneer? op wit voor
eenen tijd? en wijst het tijdstip aan , dus
met het bepalend lidwoord, ook incest dat
van eenheid , en geeft eene tegenalling van
het geen buiten hetzelve is , te kennel'. —
Het tweede , en, is onbepaalder,, en beteekent
alleen waar iets is, in tegenflelling van cenige andere plaats, wanneer een van beiden
met betrekking tot den tijd gebezigd wordt;
drukkende den tijd uit, gedurende den welken iets gefchiedt of gemaakt wordt , en kan
geen lidwoord na zich hebben doch bierover beneden nader. Ik heb nnjne boeken
reeds — den koffer,, j'ai del' mes livres dans
le cofre. Er zijn vele visfchen — deze rivier,, it y a beaucoup de poissons dans cette
riviere. Fr zijn vele fchepen — (op) zee
beaucoup de vaisseaux en met. Hoe
veel geld hebt gij — dien zak combien
d'argent avez-vous dans ce sac ? Hebt gij
geld — (op) zak ? aveZ-vous de /'agent en
poche?Ik heb hem— de nieuwe firaat gezien ,
je l'ai vu dans la rue neuve. Hi" is — eene
groote verlegenheid, it est dans un grand
embarras. Dit yolk leeft yrijheid , ce
peuple vit en liberte. Zij leven — eene vol-komene vtijheid , ils vivent dans tine parfaite
liberte. Zij deed het — hare jengd , elle le
fit dans sa jeunesse. Hij zit in de ge yangenis , it est en prison. Ik heb de gevangenen
in de hokken gaan zien , je subs and voir les
prisonniers dans les cachots. Hij ging — eenen diepen sneeuw, it marcha dans une neige profonde. welk jaar is hij geboren ?
en quelle annee est-il ne? Hij gaat — zijn
dertigfie jaar, it entre dans sa trentieme anvie. De houw ging — bet vleesch , le coup
entra dans la chair. Er is brand—zijn bins
it y a un incendie dans sa maison. Is ow
'vader — zijne kamer ? neen bij is (ergens)
— de flad, votre pore est-il dans sa chambre? non it est en vine (en niet buiten dezelve ). Tot. — alle eeuwigheid zal 1k uw
vriend blijven , -dans toute Peternite je resterai votre ami. Vier gaat driemaal — twaalf
quatre est comppris trois fois en douze. Zet
deze four — oritvangst mettez cette somme
eaa recette. Hij is ver — de rekenkunde en
— het Latijn , it est biers verse dans le calcul , Parithmetique , et le — mijnen tegenwoordigen toefland ben ik te vrede,
dans Petat oh je suis je subs content. De
roem van eenen vorst beftaat minder — de
grootheid zijner staten , en — de flerkte zijner vestingen , dan het geluk , dat hij aan
zijne onderdanen verfchaft , la gloire d'un souverain consiste moil's dans la grandeur de
ses etats et dans la force de ses citadelles, que
dans le bonheur qu'il procure a ses sujets.
Hij is — de grootfie armoede gevallen ,
est tombe dans la plus grande pauvrete. — de
twee laatste jaren zijns levens was hij zeer ongelukkig , dans les deux dernieres annees de
sa vie it fut tres malheureux. Hij zal —
twee dagen (van nu -af aan) bier zijn, sera ici dans deux fours. — drie weken (meer
of minder) kan men daar mede klaar wezen,
on
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on pent finir cela esa trois seinaines. Ik heb
die refs — vier dagen (joist' in 4) gedaan ,
Pal faitce voyage en quatre fours. Waar is
mijn bock ? daar —, oh est mon livre ? la dedans.
Zij speelden tot diep — den nacht, ils joueTent bier avant dans la suit. Er is geen
lever meer — hem, il n'y a plus de vie en
lui. Hij was gelukkig — zijne ondernemingen , maar vooral — zijne kinderen , it fut lieu7eux dans ses entreprises, mais surtout en ses
enfants. — vreugd en Teed was hij steeds
bij mij , dans la bonne ou mauvaise fortune
il fist toujours avec 71;01% Wij hebben twee
siren — dit flecht gezelfchap doorgebragt,
nous aeons passé deux heures dans cette manwise compagnie. Hij droeg de hand nog —
eenen band, il porta* it avoit , encore le
bras en echarpe. Hij is — het bezit van al
zijne papieren, il est en possession de tons
ses papiers. Het Leger zal wei haast — het
(te) veld trekken, het is reeds — flagorder
gefteld, Parmeese mettra bientdt en campagne , elle est deja ranee en ordre de bataille.
Hoe heet dat in het Fransch? comment s'
appelle cela en franeais? Maak dit opftcl
— het latijn, rendez, traduisez ce theme
en latin. Uwe beurs is — goede handen,
dos niet verloren, votre bourse est en bonne main, ainsi elle n'est pas perdue. Het
vergenoegen en de smart zijn de twee
eerfte gevoelens , die wij — onze kindschheid
ontvangen, en die — eenen gevorderdeir onderdom al onze handelingen rigten, le plaisir et la douleur sont les deux premiers sentiments, quernous recevons dans noire enfance ,
et qui , dans en dgeplus avance, dirigent toutes
7505 actions. Zijn hods is — den oorlog — goeden float gebleven, sa maison est restee en
boa etat dans la guerre. Uw broeder was —
woede , maar nu is hij — rust, votre frere
itoit en fureur, mais a present il est en repos, — dezer voegen sprak hij, it parla en
ces termes. Hier — had hij ongelijk, en cela
it avoit tort. Laat hem met rust, hij is —
het gebed (hij bidt), laissez le en repos, il
cst en priere. De boomen zijn bioei, les
arbres sont en fleurs. Iets — eenen goeden
of kwaden zin opnemen , iets goed of kwalijk , prendre q: ch. en bonne ou en
many/Ilse part. Hij leeft — den echten float,
it vit dans Petat de mariage. De doodkomt
— een oogenblik, dat men het minst daaraan denkt, la mart arrive dans l'instant yu'on
y pease le 7110112S. Ik heb — geld verwisseld.
(tot baar geld gemaakt) al het papier, dat
ik op Londen had, j'ai converti en MI4neraire tout le papier quo j'avois sur Londres. Zijne zaken zijn — wanorder, ses af:
faires son: en desordre. Hij deed het — het
openbaar il le fit en public, _pulliquement,
— het verborgen , en cachette, en secret,
secretement. Hij werkt — het good en —
het zilver, it travaille en or et en argent.
AANMERKING 2.) Voor de names der werelddeelen , rijken en landen wordt en gezet ;
als : — Europa, — Azie, — Duitschland,
— Frankrijk , en Europe, en /hie, - en Allemagne , en France. Ook bij de drie jaargetijden, — den zomer, — den herfst, en
— den winter, en etc, en automne et en
hiver; maar - de lente , auprintemps; en
op het eiland wordt door dans gezegd:
O p het eitand Sicilie , dans Pile de Sicite. Insgelijks bij het tegenw. deelwoord
ftaat en; als: — het loopen (al loopende)
viel hij , en courant il tomba. — het fpreken bleef hij fteken , en _prim id tie-
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mourn court. Wanneer men de lengte,
hoogte breedte of diepte wil aantoonen,
zegt men en of de; als : deze tafel heeft
vier voeten in de lengte , is vier voet lang,
cette table a quatre pieds en of de iongueur. — bij het jaargetal wordt met en,
dans of zonder voorzetsel vertaald ; als:
— het jaar 1830; Pan mil, dans Pannee, en mil hurt cent trente. Men merke nog: 'a ) dat men voor regel kan houden, dat en, gevoegd bij een zeltitandig
naamw. , haast nooit gevolgd is door een. lidwoord, ten minfte , zoo dit woord niet begint met eene klinkletter of Itomme h; men
zegt dos, nit hoofde van- het taalgebruik:
en Pair, en Pevangile, en Phonneur ; echter
zegt men toch.: Laat ons ons vertrouwen zetten op de barmhartigheid dots Heeren, aeons'
confiance en la misericorde du Seigneur.
Men zegt ook in eenige formulieren : Hij
is prefident _(voorzitter) in of bij de rekenkamer, it est president en la ci2ambre des
comptes. Hij is regter in de groote partementskamer, il est juge en grand' chambre
tic Larlement.
AANMERKING 3.) Meer bepaaldelijk , tot
aanwijzing van de plaats wordt— met , a P
au , aux , voor en, le, la, en les vertaald, als :
— de kerk a Nglise.— de keuken , a lacuisine.
den fchouwburg, a la comedie, au theatre —,
op , het kantoor,, au comptoir. — het midden der week, an milieu de is semaine.
courir a sa perte. —
—zijnverdflop,
de wereld komen, venir ass monde. — den
regen , — (ten wind, — de zon, eqa
au vent , au soleil. Ik heb dezen brief —
haast gefchreven, j'ai ecrit cette lettre a la
hate. — de herberg van den gonden leeuw, a
l'auberge du lion &or. Zijn broeder logeert —
den koning van Pruisfen, son frere loge au roi
de Prusse. — het zweet zijns aangezigts
zijn brood winnen, gagner son pain a la
scour de son front, de son visage. — den flag
bij Waterloo, liep hij met den degen — de
vuist, a la bataille de Waterloo, il courut
Pepie 'a la main. Hij heeft de pen reeds
— de hand om ,te fchrijven, il a déjà
plume a la main pour ecrire. — Gods. naam ,
an nom de Dieu, tencz-vous trawees
- het vierde hoofdituk, au quatriame chapitre. — den negentigffen pfalm,
au pseaume quatre -vingt-dix. Lets — de
hand hebben, houden, avoir, tenir, q. ch.
a la (dans la) main.
EINDELIJK wordt — nog door verfcbeidene
andere woorden gebezigd ; zie hiervan eenige voorbeelden : Hier — het gras , is het
goed,
goed, nous sonnies ici fort bien surPherbe,
sur la verdure. Ik heb het hem — handen
gegeven, je l'ai remis entre ses mains.
de nos fours. Hij is — de zang—onzedag,
kunst- ervaren connoit la musique. De
blikfem floeg — den kerktoren , la foudre
tomba sur le clocker. Hij zag het — de
verte il le vit de loin. I--iij nam het kind
— zijne armen, it prit Penfant entre ses
bras. Treed — de voctftappen van uwen
varier, suivez les traces, marchez sur les traces,
de votre pore. Verleen hem den toegang - ow
huis, accordez , permettez lui l'entreedo votre
maison. Hij fleekt diep — fchulden , il est
actable de dettes. Hij zit — den raad,
est membre de la magistrature. Hebt gij
geld — .uwen zak, bij u? avez-vous de Pargent sur vous? Dit is gebeurd — zijn afzijn , cola est arrive pendant son absence.
Greet hem — onzen naam , saluez-le de notie
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tre part. Zij is — het zijde , in het inbeitelen,, b. w. (ik beitelde in , heb ingewit, gekleed , elle est habillee, .vetue, de
beiteld), inhouwen (bij beeldhouwers), insole, de blanc. Ik heb 's weeks twee
sculper.
lesfen — de Hoogduitfche taal , fed par Inbellen , b. w. (ik belde in , heb ingebeld), door
semaine deux lecons de langue allemande. De
bellen doen inkomen, faire entrer en sonnant
welke hij nu is opgenomen , la
sonnetq. pour le faire entrer.
famille ois it vient d'étre rep. Het boek Inbergen, b. w. (ik borg in , heb ingebor- hetwelk hij . las , le Buse qu'il licoit.
gen) , om te Bergen in eene plants, inbrenHet gezelfchap , — het welk ik den avond
gun , in een magazijn opnaan , cacher,,
doorbeagt , beheagde mij niet
serrer, emmagasiner. De grancn
la compa, (in
gnie, on je passai la soiree, ne me plaisait
de fchnur brengen), engranger les tiles,
pas. Zich — de deur plaatfen , se mettre sus Inberften , o. w. (ik borst in , ben ingeborla
Hij heefs — de twintig paarden
, met eene barst , met geweld indrinop stal , rl a plus de vingt chevaux d Peengen , penetrer, entrer park moyen d'une crerie. Zij is diep — de dertig , ells a plus de
vasse, se faire Your par one fente.
trente one, elle a passé la trentaine. Hij is Inbeflagneming, yr. saisie, f garret, on.
„de rijkste man in ooze stall, c'est Phomme le Inbeuren, b. W (ik beurde in , heb ingebeurd),
pins riche de notre vale.
geld ontvangen , recevoir on toucher de, Pargent.— , intillen ,faire entrer
inachtnenaiilg , vr. waarneming , observation,
souievant.
action deprendre garde; zie Acht , yr.
Inbeuring , yr. van geld , paiement
. reinademen, b. w. (ik ademde in 5\heb ingeademd) ,
cette, rentree des fonds f. 5 encaissement,
door den neus Haar zich halen , respires, atremboursemevt , on. reception. —, soulevetires par Pbalei)m, par la bouche. In- en
meet, appui pour ,fiiire entrer, m.
uitademen , respires et exp;rer. De bedorvene Inbezitneming, zie Bezitneming.
lucht ,, die wij ingeademd hebben , Pair Inbezitficiling , yr. anise en possession.
cortompu que nous avows respire.
Inbijt , zie Ontbijt.
Inademing vie respiration, inspiration. De — Inbijten , b. w. (ik- beet in , heb ingebetcn) ,
gefchiedt door den news en den mood , Pininvreten , Corrodes-, rover. Het fork waspirat;on se Mtpar les narines et la bouche.
ter bijt in de inetalen in, Penn forte corrode
Inbakeren ,
(ik bakerde in, heb ingebales mitaux ; zie Bijten. lubijtend, corrosif, ,ve.
kerd), door bakeren inwinden
Inbijten , b. w. (ik bijt in , heb ingebijt ,)
ter , envelopper de linges.
door middel van gehakte bijten binden brenw. (ik bakte in , ben ingebakInbakken ,
gem, als : Een fcbip de haven — faire
ken), door .bakken , in grootte vermindeentrer on vaisseau dans le port en ouvrant
een, inkrimpen , diminuer par la cuisson, se
on passage dans la glace.
retrecir en cuisant.
Inbij ting , vr. invreting, corrosion.
Inbalfemen ,
(ik balfemde in , heb inge- Inbikken , b. w. (ik bikte in, heb ingebikt),
baliemd), met balfem infmeren embaumer.
groeven in cenen liven hakken , faire des
Een lijk —, embaumer un cadavre.
entaillures on des entailles dans one pierce.
inbalfeming- , vr. action d'embaumer.
Inbinden , b. w. (ik bond in , heb ingebonden)
Inband , m. inbinding , befnoeijing, afkorting ,
door binden vereenigen , reunir en liant. Jonretranchement , no. retenne, reserve, f.
ge boomen in firoo —, en:pallier de felines arinbeelden , b. w. (ik beeldde in , heb ingebees. Een bock —,
naauwer
binden , verminderen, inbraken , resserrer,,
beeld), een beeld van lets indrukken ; door
beelden indrukken , imprimer (ridee de q.
(fcheepsw.) De linen
inhalen , ferler,
faire
ch.), faire concevoir, downer
server, amoindrir, les voiles. Een blok —,
, (zich verbcelden ,) jets
acc,-oire. Zich
encaquer,, aiguilletter vole poulie ; fig, inongegronds aapn het veritand opdringen, s'itoomen , beteugelen , reprimer , model-cr.
maginer , se figurer, penser, croire, etre
Men moet zijne driften wat — 5 it pot ridansl'idee , se mettre dans Pidee, (gemeener)
_primer, dompter un pen ses passions.
se fourrer dans Pesprit , so fisher dans la inbinding, vr. action de seller , reliure ; fig.
vermindering , betoorning, moderation, retéte. Hij beeldt zich in , dat hij betoovere is , al s'imagine, it croit qu'il est ensortenne.
betengeling , action de reprimer
rile.
inzonderheid zich eene overtireses passions, ses desirs.
*elle voorflelling van eigenwaarde maken , Inbitter,,
n. door en door bitter , fort Amer,
als : Hij beeldt zich veel
, it a grande
e. Inbittere kruiden , des herbes, tres ameres.
opinion de lui-mime; it a beaucoup de pre- Inblaauw,, b. n, fort bleu, e,
somption; it est blew infatue de sa personne, Inblazen s , b. w. (ik blies in , heb ingeblazen)
de son merite , it s'ese fait accroire. Hij
door blazen inbrengen,pire entrer ensonffiant.
beeldt zich vrij wat in op zijne geboorte ;
, o, w. solger, dans- q. ch. De wind
it fait vanite de sa naissance. Een ingeblaast ten fchoorfleen
, le vent sot,Sie
beeld , (verwaand)mensch , on presomptueux.
dans la cheminee; fig, ingeven, inboezemen,
Inbeelding, yr. herfchenfchim, imagination.
lets van te voren aan iemand zcggen , hoe
heeft aardige.inbeeldingen , al a de Alaihij zich moet uitdrukken , aanzetten, inspirer,insinuer
santes imaginations. Dat is eene bloote —,
suggerer,,instiguer, dieter. Ic,
c'est one pure imagination, ce n'est qu'une
mend coed — inspirer, du courage a q, q.
chimere.
, inzonderheid, vooringenoon ranimer le courage de q. q.
menheid , eerwaandheid , eigenwaan , infatu- Inblazer,,
sonffleur, qui inspire, insinuant,
ation, presomption de son propre n2erite.
instigateur
zie Aanhitfer;
De zone — van zijne verdienflen maakt Inblazing, yr. fig. inboezeming, inspiration,
hem belagchelijk bij alien , die hem keninst!gatten, suggestion; zie Ingeving. —,
fleas , Pinfiltuation tie .tes merites le rend ri(bij geneesk.)
dicule a tons ‘eux qui le connaissent. Hij Inblij , Inblijd , Inblijde , b. n, innig blijde ,
heeft groote inbeelding van zich zelven,
tres ehartne , e, joyerix , cuss, rani, e.
presume beaucoup de
Dwaze , Inblijven, o.
(ik bleef in, ben ingebleven)
fig. , billevesie. Zee Trotschlieid Verwaandin lets blijven , niet uitkomen, demeurer,
heid,
rester en q. endroit , ne pas sortie.
s'arEe4
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s'arrgter, tarder. \Vat blijft hij daar fang
in , comma it y rests longtemps qu'il
turtle a rey enir! Ik heb nog twee ingeblevene loterij - briefjes, Pal encore deux
billets de loterie, qui ye sant pas encore sortis.
Inblinken , o. w. (ik blonk in, heb ingeblonken) , blinkcnd infchijnen , entrer en luisant ,
luire dans.
Inboedel , Inboel , m. al het huisraad in een
huis , met al de noodwendigheden eener huisbonding , toes les meubles qui se trouvent
dans one maison , biens menbles, mobilier,
m., succession mobiliere. f.
Inboegen , o. w. (ik boegde in, ben ingeboegd)
(zeew.) In eene haven —, entrer , donner
dans un port.
Inboezemen , b. w. (ik boezemde in , heb ingeboezemd) , in iemands boezem of gemoed
brengen , inprenten , ingeven , inculquer,,
penetrer
imprirner , suggerer,, inspirer,
(bij
insinuer. Iemand goede gevoelens
brengen), insinuer
bons sentiments a q. q.
Inboezeming , yr. in. e y ing , inspiration. Zie
Inblazing of Ingeviag.
Inbonzen , b. w. (ik bonsde in, heb ingebonsd)
door bonzen openen , infloten , enfoncer. Hij
heeft de deur ingebonsd , it a enfonce la parte.
Inboomen, b. w. ( ik boomde in , heb Ingeboomd) , door middel van eenen boom naar
binnen brengen , faire entrer(sine barque , on
vaisseau , etc.) au moyen de perches , de gaps.
Inbo4rling , rn. en yr. indigene, originaire , natiled , le. De inboorlingen van een land , les
natirels d'un pays , les indigenes. Als aannemen , naturalises;
Inboorlingsregt , o. naturalite , Brieven ter
verleening van het — aan vreemdelingen ,
lettres de naturalite , naturalisation.
Inboren , b. w. (ik boorde in , heb ingeboord)
door eene boor een gat in iets maken , ,percer,
vice un trou en percant ; ouvrir,, penetrer,
entrer en perfant , traverser avec le percoir.
Inboring , yr. percement, trou fait par le perCOZY, in. etc.
Inborst , yr. aard , geaardheid , neiging , natuurlijke gefteldheid , nature;, caractere,
temperament , penchant,
humeur,, complexion; fig.
trempe. Van — verandeten , decaracteriser.
Inbraak , yr. huisbraak , effraction. De diefnal met — werd met den dood geftraft , le
vol avec effraction fait pool de most.
Inbranden , b. w. (ik brandde in, heb ingebrand)
met een heet of gloeijend ijzer indrukken ,
marquer d'un fer chaud on ardent , percer,
trotter, en br'Ulant cauteriser. Men heeft dit
paard me t een heet ijzer ingebrand , on a marque ce cheval avec tin fer chaud.'Ingebrande
letters , des caracteres marques par le feu. — ,
brandrnerken, fleurdeliser. —, o. w. (met
zijn) door branden in zwasrte verminderen ,
als : Deze koffijboonen branden niet y ea in,
ces feves de café 170 dinsinuent pas beaucoup
de poids , rand on les br4le , en bri2lant.
— brandend indringen , bz itler profondensent.
Inbranding , yr. branding , brillement , bralure, action de brides- so de marquer par le
moyen du feu. — met cell gloeijend ijzer ,
cauterisation, etc. ( bij de wondh.) nation.
inbreljen , b. w. (ik breide in , heb ingebreid)
door breijen , inhechten , ajouter en tricotant,
joindre , reunir en tricotant. Eene naald — ,
tricoter quelques points sur une broche. — o.
w. (met zijn ,) diminuer en tricotant.
Inbreek , yr. zie Inbraak.
Inbreken , 0. w. (ik brak in , ben ingebroken)
met gewid,d de hinderpalen wegbreken , om
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eenen ingang te krijgen , forcer, enfoncer ,
entrer par force , penetrer de force ; fig.
rompre, enfreindre. De dief is ingebroken , le vi,leur est entre par force , a fait effraction , dans la maison. In eenen Winkel —, forcer one boutique ; fig. In cell
enfoncer
bataljon , in eene krijgsbende
bataillon. In een land —, faire lone irrup.
tion ou invasion dans sill pays envahir
on pays. —, (met zijn) bezwijken, se
rompre, se crever. De dijk zal —, la digut se rontpra. Voor (fcheepsw.) border au vent devant , traverser la raiingue
d'une voile. De fok —, traverser la misaine.
De zeilen —, revel-, ferler les voiles.
Inbreker,, no. celui qui entce de force , celui
qui rompt , briseur, schender,, verbreker,, infracteur,, celui qui vide, violateur,
transgresseur.
Inbreking yr. zie Inbraak.
Inbrengen , b. w. (ik brags in , heb ingebragt)
naar binnen brengen , inleiden , apporter,,
amener,, introduire , faire entrer, porter,
conduire. Hij heeft zijne klagten bij het hof
reeds ingebragt. , it a deja porte sea plaintes
a la color. winnen. Hij brengt in de week
maar twee gulden in , al ;le glagise que deux
florins par semaine. Dre tom brengt niet
veel in , (niet veel voordeel aan) ce jardin
720 rapporte pas beaucoup. Gij kwelt u te vergeefs , wat zal u dat — voos avez beau vows
tourmenter,, qu'est-ce que celavous produira?
—, geld bij fchieten. Die fiad heeft niet
veel ingebragt , cette villa ;fa pas beaucoup
ound on contribue. —, tot verdediging of
fverfchooning
bijbrengen ; zich verontfchuldigen s'excuser ; Wat brengt gij
bier tegen in ? quelles excuses avez-vous
faire ? qu'alleg.uez-vous?
Inbrenger, , m. introducteur,, celui
qui apporte , zie Inbrengen. — , gezworen
perfoon , die voor anderen goed in de bank
van leening brengt , commissionnaire jure die
moat de piece on du lombard qui porte an
lombard le gage , sur lequel on fast un emprunt.
Inbrcnging, yr. introduction.
Inbrengfler,, yr., inleidster, , introductrice
femme assermentee qui porte les gages as?
Lombard pour les autres.
Inbreuk , yr. geweldige inbreuk, rupture, briche,
acture , fraction. Er is eene — van water in
fr
den dijk, al y a sine breche ,une rupture , dans
la digue , (tine inondation); fig. fchending ,
verbreking , overtreding , (der wet enz.) inf raction , irruption, violation, transgression,
anticipation, f. violement, Dit was
eene — op het verdrag, c'etoit one infraction
aac traite. — op iets does, (zich lets aanmatigen , ) enjamber,, empieter sur q. ch. Hij
heeft op de erfenis van zijnen neef — gedaan , al a enjambe , empiete , sur rhéritage
de son cousin.
Inbrokkelen , b. w. (ik brokkelde in , heb ingebrokkeld) , inbrokken kleine brokken of finkjes brood , befchuit , enz. door broken, in jets
doen , mettre, rompre du pain, du biscuit etc.
dans q. ch. , depecer ; fig. Ilij heeft er zijn
geheele vermogen bij ingebrokkeId , cells
a collte tonte sa fortune. Hij zal er het zij, (inichieten of verliezen) it y
ne bij
_posse* ; zie
perdra, consumera tout ce
Brokkelen.
, heb ingeinbrokken, b. w. (ik brokte
brokt) zie Inbrokkelen.
Inbrokking , •vr. action de rompre en worceaux
et de les mettre dans quelque
Inbruin , b. n. fort bran, e.
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Inbruisen, o w. (ik bruiste in , ben ingebruist) , met geraas inkomen , entrer avec
du bruit, avec vivacite , avec fracas.
Inbuigen , b. w. (ik boog in , heb ingebogen).
naar binnen buigen courtier, plies, arguer en
dedans. o. w. (met zijn ,) naar binnen ,
inwaarts gebogen worden , se courber,,se plier
en dedans.
Inbuiging , vr, action de plier,, de courber en
dedans, courbure , kromming , der beenderen, bijzonder van den ruggegraad (in de
geneesk.), incurvation.— van een gewelf, nederdrukking, (in de bouwk.) surbaissement, m.
Inclinatie , yr. ond. w. ) neiging , genegenheid , inclination.
Inclufief, b. n. (ond. w.) ingefloten ; mede-,
gerekend, inclus, e.
Incompetent , b. n. ( ond, w. ) onbe yoegd ,
incompetent, e.
Inconsequent, b. n. ( ond. w. ), ongerijmd
tegcnitrijdig, inconsequent , e.
Indachtig , b. n. aan iets denkende , qui se souvient se souvenant , s,e ressouvenant, memoratif, ive. —zijn, se souvenir, se ressouvenir de q. clz. 1k ben fleeds de weldaden —,
die ik van u heb ontvangen , je me resCouviens
sans Besse des bienfaits que j'ai ref its de vous.
Indagen , b. w. (ik daagde in , heb ingedaagd ) eenen afwezende inroepen, om
voor den regter te verfchijnen, dagvaarden,
assigner, mourner, sommer,,citer un absent
en justice ; zie Dagvaarden.
Indaging, yr. citation , sommation, assignation, f. ajournement 5 exploit d'un absent
Indalen , o. w. (ik daalde in, ben ingedaald),
naar binnen dalen, descendre lentement , doncement dans.
Indammen, b. w. (ik damde in, heb ingedamd,) door afdammen, water in eerie plaats
befluiten , enfermer, entourer d'une digue.
indamming yr. action d'entourer, d'enfermer
d'une digue.
Indauwen, o. w. (het dauwde in, het is Ingedauwd) , dauwend invallen , penetrer,, entrer dans (en parlant de la rosee) ; fig.
entrer dans Pesprit.
lndelyen , b. w. (ik dolf in , heb ingedolven) ,
door delven indringen, in de aarde begraven,
faire entrer en creusant , enfouir,, enterrer.
Indelving, yr. action d'enfouir.
Indemniteit , yr. (ond. w.) fchadeloosflelling,
indemnite.
Indenken , b. w. (ik dacht in , heb ingedacht),
nadenken , overdenken , reflechir,
sur consiaerer; fig. ruminer. Ik heb die zaak nader ingedacht, j'ai reflechi de nouveau sur
cette affaire ; fig. Pia rumine cette affaire.
Inderdaad, bijw. effectivement , en effet, reellement.
Index,
(ond. w.) bladwijzer, register in
een bock , index.
Indien, voegw. bij aldien , zoo , si, au cas
que, en cas que.
Indienen , b. w. (ik diende in heb ingediend) ,
zijn verlangen aan de wettige magt door de
regtsvoorfpraak of den pleitbezorger laten inleveren 5 presenter. Een fmeekfchrift , presenter tin placet; zie verder Inleveren.
Indigo, m. indigo , m. indigobereider,,
indigotier.
Indigoblaauw , o. inde. m.
Indigofabrijk, vr. indigoElaantaadje , o. indigoterie.
Indijken , b. w. (ik dijkte in , heb ingedijkt),
zie Indammen , Bedijken.
Individneel , b. n. (ond. w.) enkel, bijzonder,
perfoonlijk , individuel , le.
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Luken b. w. (ik deed in, heb ingedaan) ,
inbrengen
,
mettre
ergens jets ' infleken 5
dans , 'rover dedans, poser dedans, inserer.
Indompelen b. w. (ik dompelde in , heb ingedompeld) in het water dompelen , pionger dans Peau.
IndompeIing, yr. action de plonger dans P eau
immersion, trempement , enfoncement ,
In
de eerite eeuwen des Christendoms doopte
men door —, dans les premiers siêcles du
christianisine ou baptisait par immersion.
Indoopen , b. w. (ik doopte in , heb ingedoopt) 5 in fans inflippen, indompelen, tremper,, imbiber, saucer, baptiser.
Indooping, yr. action de saucer, de troller,
trempement, m.
Indouwen, b. w. (ik douwde in 5 heb ingedouwd ) , induwen, met eenen douw indrukken 5 faire entrer en poussant ,pousser,presser
dedans, enfoncer.
Indouwing yr. action de pousser, -de presser,
presse , impulsion choc , coup pour faire en.
tier ,
Indramjen 5 b. w. (ik draaide in , heb ingedraaid) door draaijen inbrengen, faire entier en tournant , en tordant ou en tortilland ; tourne y ou tordrc dedans ; fig. Hij weer
zich overpl in te draaijen, it salt s'insinuetpartout. —, o. w. (ma zijn) Hij is met
de koets de flraat goed ingedraaid , it a
biers tourne le carosse dans la rue.
Indraaijing, yr. action de fait e entrer en tournant.
Indragen, b. w. (ik droeg in, heb ingedragen),
binnen dragen , porter en dedans.
Indragt, yr. geweld , violence.
Indrang , m. presse pour entrer dans q. endroit,
zie Inbreuk.
Indrijven , b. w. (ik dreef in , heb ingedreven) , met geweld inflaan , chasser, faire
entrer avec force, enfoncer. Eene wigge in een blok hout
chasser, pousser
Eenen fpijker in den
un coin dans un
muur —, enfoncer, chasser un clou dans nu
naar binnen drijven.
mur, une
Koeijen —, in den still,, ramener des vaches
dans Potable. —, grayereb , graver. o.
w. (met zijn ,) het fchip drijit in, le vaisseau entre en flottant.
Indrijving, yr. action d'enfoncer, de chasser
dedans , f enfoncement, no.
Indrillen , b. w. (ik drilde in, heb ingedrild) ,
door eenen dril in iteen , ijzer, enz. een
gat boron , percer ou faire un trou avec ion
foret, forer.
Indrilling , yr. action de percer nu trou avec
ion foret.
Indringen, b. en o. w. (ik drong in , hub en
ben ingedrongen ,) naar binnen dringen , doordringen faire entrer, penetrer, forcer, .entrer de force. Sterk water dringt in ijzer
en flaal de P eau forte period e le fer et lacier;
zie Doordringen ; fig. lemand in eenig ambt
— 5 faire obtenir tin emploi a q. q. par force ;
etablir q. q. _par force dans un emploi. Ingedrongen, intros, e. fired, e ,p. ex. Een — koning,
un roi, intrus.) Hij heeft zich in dit ainbt ingedrongen , it s'est intrus dans cette charge. Zich
in iemand guest —, s'insinuer dans les tonnes graces , dans la faveur de q. q., se fourrer, s'introduire 5 fig. se faufiler. Hij dringt
in alle gezelfchappen in , it se fourre dans
toutes les compagnies.
Indringer,, m. Indringfler, yr. intros, e, intrigant, e. insinuant, e, celui,celle qui s'introdtiit 5 qui se fourre, qui s'insinue dans.
Indringing, yr. in iemands gunst , insinuation.
He; is hem met zijne indringingen gelukt ,
E e5
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it en est vertu a bout par ses insinuations. Ineen , bijw. in elkander; buiten zamenflelling
, in eon ambt , intrusion. —, inval,
niet in gebruik; als:
irruption, pendtratzon, entree.
Ineenbuigen , b. w. (ik boog ineen ,
ineenIndrinken ,
(ik dronk
heb ingedrongebogen), in elkander buiPen 7 plier une
ken); inzwelgen, avaler, bare, s'imbiber,
chose dans une centre,- plier, courtier ens'impregner.
heeft alles ingedronken,
semble, on en dedans, arquer, replier. —,
(ingezwolgen,) it a avate tout. De aarde
zich
se replier, se courtier en dedans
drinia , trekt water in , la terse s'imbibe Incenbuiging, yr. pliage on pli en dedans,
d'ean. Het hout had wat ingedronken, inrepli in.
getrokken, le boil sVtoit impregne d'eau. Ineendoen, b. w. (ik deed inecn, heb ineenHet vlocipapier drinkt den inkt , le papier
gedaan), mettre Pun dans Pautre , miler enbrouillard bolt Penere.
semble.
Indroevig, b. n. zeer droevig, fort triste, of Ineendraaijen, b. w. ik draaide ineen, heb
e. bijw. fort tristement.
incengedraaid ), entortiller ensemble.
Indroog , b. n. zeer droog , fort , ties-sec,
Ineendraaijing, vr. entortillement ,
she; d'une manii.re fort seche.
Ineendrijven , b. w. (ik drecf ineen, heb inludroogen, 0. w. (ik droogde in, ben inge- eengedreven), chasser Pun dans Pantre;
droogd ), door opdroogen inkrimpeR , e faire confiner , faire entrer Pun clans l'autre,
red,..tire , se reitrecir,, diminuer de volume en se-faire flotter on marcher ensemble. — , o. w.
cizant. Deze waren zijn tot honderd pond
(met zijn,) zamenvloeijen, flotter ou couler
ingedroogd, ces marchandises soot retreciconfiner.
tes en sechant a cent livres.
opdroogen, Ineendrijving , vr, action de flotter ensemble,
tarir , se, dessecher.
— zamenvloeijing, confluent, in.
Indrooging, vr. uitdrooging, dessechement ,m. Ineendringen , b. w. (ik - drong ineen , heb in(ik droop in , heb en
Indruipen, -b. en
eengedrongen), zamendrukken, comprimer,
ben ingedropen), met droppelen laten inresserer,, presser ensemble. —, o. w. se serloopen. Eenige droppels olie in cone wonrer les tens centre les autres , , se resserrer,,
de laten —, Instiller quelques gouttes d'huise rejoindre. De vijand thong ineen, Penle dans une
Artfenij in eenen lepel lanemi serra les rangs.
ten —, faire couler, entrer, tomber une Ineendringing, vr. zamendrukking, compression,
inedecine goutte a goutte dans lone cuillare.
inkrimping ( in de natuurk.) condensaIndruiping , vr. action de faire tomber, entrer,
tion.
goutte a goutte, d'inseiller, etc. instilla- Ineendrukken, b. w. ( ik drukte ineen, heb
tio n.
ineengedrukt ) , comprimer. Zie IneenIndruifchen, o. w. (ik druischte in , ben ingedringen.
druischt), met gedruisch
entrer, Ineengebogen, verl. deelw. van ineenbuigen.
bruit
, fracas .
comer
avec
b
Ineengedaan,
deelw. van Ineendoen.
Indruk ,
de working van iets op het go- Ineengedreven, verl: deelw. van Ineendrijven.
tuned, impression, influence,. effet. Van Ineengedrongen , voile deelw. van Ineendrindaar — maken, inboezemen, faire boresgen; b. n. kort en dik, trapu, e. fagot
sion, faire coneevoir, influencer, impote, qui a les dpaules enfoncees, rentasse, e,.
ser, toucher. Gelooft gij dat de flood van
Een — mannetje, on homme ragot.
zijnen vriend grooten — op hem gemaakt Ineengedrongenheid , vr. digtheid , densite.
heeft ? pensez-vous quo la mort de son Ineengeklonken ,
deelw. van Ineenklinken.
ami ait fait grande impression Siir
Ineengokrompen, veil. deelw. van IneenkrimMen heeft mij' eenen kwaden — nopens die
pen.
zaak willen geven , on a voulu me (Ionizer de Ineengekropen,
deelw. van Ineenkrnipen.
manvaises impressions de cette afaire. Dat
Ineengefchoten, verl. deelw. van Ineenfehieten.
ire *
verwekt , imp ress zf, ire.
Ineengefchoven, verl. deelw. van Ineenfchuiw. (ik drukte in, heb ingeyen.
Indrukken,
drukt), door drukken naar binnen brengen , Ineengefchreven , verl. deelw. van Ineenfchrijdoor drukkiug indouwen, faire entrer en
von.
pressant, enfoncer. —, in de oppervlakte Ineengeflagen, verl. deelw. van Ineenflaan.
van ices drukken, imprimer. Eon zegel in Ineengefloten, verl. deelw. van Ineenfluiten.
was —, imprimer, -empreindre eon cachet Ineengefmolten , verl, deelw. van Ineenimelten.
dans ou seer la core; fig. Denkbeelden Ineengettoken, verl. dee1W. van Ineenfleken.
geven, iemand wijze lesfen
(infcher- Ineengetrokken, verl, deelw. van lneentrekken.
inculquer, inspirer, imprimer, em- Ineengeweest, veil. deelw. van Ineenzijn.
pen
preindre d q. q. de bonnes lecons. Iemand de Ineengevreven ,
deelw. van Ineenvrijvern
imprimer Ineengewreven , verl. deelw. van Ineenwrthen.
grondbeginfelen der deugd
dans Pesprit de q. q. les principes de la ver- Ineengewrongen , verl. deelw. van Ineenwringen.
en; zie verder Infcherpen , Inprenten.
Indrukking, vr. Indrukfel, o. impression , Ine,engezeten , veil, deelw. van Ineenzitten.
m.
Zie ook Indruk.
mpreinte,
'Ineengezonken, verl. deelw. van Ineehzinken.
e
Indruppen, b. en o.
(ik drupte in , heb en Ineengroeijen e o. w. (ik groeide ineen, ben
ineengegroeid ), in elkander groeijen , croiben
be inged rupt ) , zie I n dru ipen .
Indniken, b. w. (ik dook in, heb en benoinere Pun dans Pautre.
gedoken ), onder water houden, tenir sons Ineenklemmen,
vbn ( ik klemde ineen, hub
Peat!, s'enfoncer dans Peau; — 5 0. w. (met
ineengeklemd ), i ii elkander klemmen ,joinhebben) diep gaan, (van fchepen fprekende,)
fortement lone chose dans Pautre; attatiter Pun a Pautre.
als: Het fchip duikt in, le vaisseau Arend
Ineenkrimpen, o. w.
beaucoup d'eau.
kromp ineen, ben
Industrie , yr. (ord. w.) vlijt, nijverheid,
ineengekrompen ), opkrimpen se retrecir,
ustrie
d
se contractor, se recroqueviller, se ratatzk un8t , in
ner, se crisper Her parkemen t krimpt ineen
induwen , b. w. (ik duwde , heb ingeduwd)
bij het vuur,, le parchemin se retrecit , se ratazie I ndouwen .
zie Indouwing.
'tine, se recroqueville aupris du fete.
Induwing,
In-
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Ineenfteket , b. w. (ik flak ineen, heb ineen
Ineenkrimping, yr. gresillement
gefloken), joindre Pun dans l'autre avec (des
ping crspation.
i
épingles,) etc. —, o. w etre joint, e
(ik kroop ineen, ben in
Ineenkruipen,
neenkruipen , o
de ver- Ineenftooten , b. w. (ik Vietineen , heb ineengekrop
en )., W.zich
eengeflooten) , in elkander footen ponschuilen, se blottir,
fChuileri,
ser, cchaser une chose tiaras ens au
Ineenioopen , o. W. ( ik liep ineen , ben ineenZie
i neenstampen.
geloopen ) , se communiquer. Deze kaniers
ces
Ineentooveren,
,
In
loopen ineen, ( zijn paast elkander )
w. (ik tooverde ineen,
heb ineengetooverd), joindre ensemble par
c h a mbres se communiquent.
sorcellerie , ensorceler ensemble .
last callIneengelo op e ne , gestremde melk ,
, Con in e . et c .
, Ineenvloeijen , o. w. (ik vloeide ineen , ben
ineengevioeid ), in elkander vloeijen , se
Ineenrollen , b. w. (ik rolde ineen, heb
confondre , confluer, se reunir en coulant. —
eengerold), zamenrollen , rouler Pun dans
(in de geneesk. van adorers,) s'anastomoser.
Pautre, conglomjrer.
Ineenrolinig- , vs. zamenrolling , conglomera- Ineenvloejnig-, y r. zie Zamenvloeijing ; — der
aderen anastomose.
clan.
Ineenfchieten , o. w. (ii fchoot ineen, heb Ineenvoege, n , b. w. (ik voegde ineen, heb
ineen (elkander) gevoegd) emboiter,, conjoinineengefchoten ) in elkander fchieten , van
die ; Zie Ineenfluiten.
het opkomen der planten , pousser Tune dans
Ineenvoeging. Zie Ineenfluiting.
Pantre.— , in elkander voegen , embosser.
Ineenfchrij yen , o. w. (ik fchreef ineen , heb Ineenvrijven , b. w.(ik vreef ineen, heb intheengefare
), in elkander fchnjven
eengevreven); zie Zamenvrijven.
to digt fehrijven , brouiller son Ocriture , ser- Ineenwrijven , b. W. (ik wreef ineen. heb inter ses lettres, scs lignes,
eenge wreven) ; zie Zamenwrijven.
Ineenfeh:oeijen , b. w. (ik fchroeide ineen , Ineenwringen , b. w. (ik wrong in een
heb ineengefehroeid ) , zamenfchroeijen ,
ineengewrongen), in elkander wringers, tordre ensemble.
racornir. Het vuur heeit het leer ineengechroe id le feu racorni le cuir.
Ineenzetten , b. w. (ik zettede ineen , heb ineengezet), mettre ensemble, assembler, monroeijin g, yr. racornissement, m.
I nefenich,
ter. Den uurwerk
fchroefde ineen,
Ineenfchroeven , b. w.
, ook opwinden , monheb ineengefchroefd), in elkander fchroeter nne horloge.
yen, serrer une chose dans one autre au Ineenzijn, o. w. (ik was ineen, ben ineenmoyen d'une vis ; visser Pun dans l'autre.
geweest), titre joint, e.
(ik fchoof ineen , heb Ineenzinken ,
Ineenfchuiven , b.
w. (ik zonk ineen , ben inineengefchoven ) , pousser ens chose dans
eengezonken), in elkander zinken , s'afaisser.
une autre- —, o. W. (met zijn 5 ) glisser Ineenzitten , o. w. (ik zat ineen , heb ineengezeten ), etre entortille , enveloppe , enPun dans Pautre.
Ineenflaan , b. w. (ik Hoeg ineen, hen ineenchasse, e.
getlagen) , in elkander flaan , als : De hall- Ineigenen „, b. w. (ik eigende in, heb ingeden —, joindre les mains ; fig. agir de coneigend) , zich wederom toaigenen eigen
waken, se mettre en possession, reprendre
cert , s'enteaider.
Ineenflingeren , b. w. (ik flingerde ineen , heb
la propriete de q.
ineengeflingerd) in elkander flingeren , en- Inenten , b. w. (ik entte in , heb ingeent)(bij
tortiller une chose dans e ye autre , —, o.
boomkw.) eerie ent inzetten , enter , greet-,
d
ecussonner.— (bij geneesk.)kinderpolatof tot
w (met zijn ,) se f oinre.
w.
Ineenfluiten , o. w. ik foot ineen , heb ineen behoedmiddel tegen de kinderziekte in
eengefloten , vast in elkander gehecht zijn ,
het bloed brengen , snottier ; en ( wanneer
hiertoc de finetitof v g.n koeijen ( koepokflof,
s'emboiter,, etre enchassd Pun dans Pautre. Die
vaccine) gebezigd wordt , vacciner,, inocuplanken fluiten wel ineen , ces ais s'emboitent biers les fins dans les autres. —, b. w,
ler la vaccine 4 q. q. fig. Diep inprenten 5
enchasser,, server Pun dans Pautre, emboiter,
inculquer, empreindre,
bunting , vr. het enten van boomen , entement,
j
o indre ensemble, ajuster, faire entrer.
emboiture ,
dcusson,
Ineenfiniting; yr. embeitement ,
grere. (bij tuinl.) inoculation.
ajustement ,
enchassure.
jointure ,
--der kinderziekte, inoculation. —met
Ineenfmelten , b. w. (ik fmolt ineen , heb inde koepokitof, vaccination, inoculation de
eengefmolten) , in elkander finelten, miler anti
la,vaccine.
moyen de la fonte. — (bij de fcheik.) ver- Inenter,9 m. grefeur,, celui qui ente, qui inocule
fcheidene foorten van metaal , malagmer. vaccine. — met de koepokflof, vaccinateur.
kwikzilver met gefmolten metaal, amalga- Inentiter,, yr. inoculatrice.
suer,—, b. w. (met ziin fondre ensem- Ineten , b. en o. w. (ik at in, heb ingegeten)
— zie Invreten.
bk. — o. w. se fondre, se liquefier, e'en
aller,,diminuer; fig. se perdre, se dissiper, Ineting, zie Invretings'evanouir (in de toonkunst), zacht ineen Inetsen , b. w. (ik ethe in , heb ingeetst) door
fineltende tooneu', des tons qui se fondest de etskunst later inbljten , graver a ',eau
en une deuce harmonie. —, in de fpraakk.,
forte dans a. ch. Ingatst letterfchrift des
van letters , als : Door de fchielijkheid der
caracteres graves
Peau forte:
uitfpraak fmelten die beide letters ineen , Inetsing vr. gravure 4 Peau forte.
la vitesse de la prononciation fait gale ces Inetteren , o. w. (ik etterde in , ben ingeetdeux lettres ne ferment qu'un seul ton.
' terd), (van eerie wonde) door den utter
Ineensmelting yr. verinenging tier metalen , amalverbe ten worden , s'augmenter,, fetendre ,
gamation, amalgame, malagme. De ineense ronger par Pacrete du pus , se paretic,°
s'abceder, suppurer. De wond ettert in , /a
smelting van twee lettergrepen in eene ,
spraakk . ) , sy nalep he on synirese.
(
plaie devzent plus pro fonde par la suppuration.
Ineenftampen b. w. (ik itampte ineen, heb Inettering, yr. verettering, suppuration.
ineengeflampt ), in elkander flampen, flooten, Inflanfen , b. w. (ik flanste in , heb ingeflanst),
enchasser de force : enfoncer , fouler,
in het ruige , ruwelijk inbrengen, faire entrer
,
p resser , Pun dans t'autre .
negligeminent , icier inconsidirement dans.
Inw
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Inflikken, b. (ik flikte in, heb ingeflikt),
bij ,wijze van lapwerk inbrengen, rnettre un
morceau , une piece dans , a q. ch. fig. Zich
(toegang verwerven.) l jib weet zich
overal in to fiikken, it suit se fourrer,, s'lnsinner,, se faufiler, s'introduire partout ,par
flatterie.
Intluentie, vr. (ond. w. ) invloed, influence.
Influisteren, b. w. (•ik fluisterde in , heb ingefluisterd), suggerer, insinuer, chuchoter
chucizeter. Hij fluisterde hem eenige woorden in het oor, it lui chuchota quelques mots
zie Inluisteren.
a
Infraai, b. u. zeer fraai tres-beau, belle, su, e; bijw, joliment.
perbe , tres
infuliediertje , o. (in de nat. gesch) zeer klein
in dilflaand vocht geboren diertje , ver infucolic, in.
Ingaan, o. w. (ik ging in, ben ingegaan),
intreden, naar binnengaan , entrer. Hij is
er het eerst ingegaan , it y est entre le premier. Laat ons door de achterdeur — , entrons par la porte de derriere. —, infchieten. Die degen gaat gemakkelijk in en uit ,
cette epee passe facilement dans le fourreau.
beginnen, commencer. Wanneer zijn
uwe leerjaren ingegaan ?viand est-ce que votre apprentissage a commence ? —, hevatten,
uitmaken, contenir, faire. Er zullen drie
flesichen in die kruik gaan , cette creche contiendra trois bouteilles. Twintig fluivers,
gaan in eenen gulden, vingt sous font un
floc in. —, b. w. iemand in het gaan
inhales, achterhalen, atteindre, rejoinire, attraper q. q. en marchant. Ik heb hem
n'ai pu marcher assez
niet kunnen
Vito pour le rejoindre. aangaan, wagen,
besluiten, zie Aangaan in ,de laatfle beteekenis.
Ingaande , b. n. ale : De in- en uitgaande regten, les droits &entree et de sortie.
Ingaderen, b. w. oogflen, (ik gaderde -in,
heb ingegaderd) , inzamelen, recueillir, amasser, lever, collector , secolter,,percevoir;
lever , recourecouvrer. De belastingen
vrer, percevoir les
Ingaarder, zie Gaarder.
Ingadering, y r. recolte , recette, collects, perception.
Ingang, m. het ingaan , de intrede , opening,
Een naauwaardoor men ingaat, entree,
one entrée
we , wijde, donkere, lichte
itroite , large , _obscup , claire. Die ilraat
heeft eenen naauwen Pentree de cette
rue est etroite; fig. , begin, debut. Dat is
een fchoone — voila un beau debut, une belle
entrée. Bij zijnen — in het huis zag men , dat
hij zinneloos was , ti son entrée dans la maison
avoit l'esprit egare. Iemand den —
en vie
beletten , empécher , contrarier Pentree
q; fig, indruk, impression, f. Uwe vermaning bij hem geenen votre exhortation ne fit point d'impression sur lui.
geloof, credit. Dit voorflel vond weinig —, cette proposition trouva pen de credit, ne fret point goatee. —, begin. De hour
heeft haven — den eerflen Mei, le loyer est
sense etre commence, on le commencement du
loyer est, le premier de Mai. —der mis ,preface , f; Zie verder Begin.
Ingaren , b. w. (ik gaarde in, heb ingegaard),
zie Ingaderen.
Ingebeeld, b. n. enkel in de verbeelding beflaande , imaginaire , chimerique , figure, e.
fiintastique, fictif, ive. Een — geluk, un,
bonheur imagtnaire. Eerie ingebeelde ziekte,

I NG
une snaladie imaginaire. De fpoken zija
ingebeelde voorwerpen, les fagames soot
des corps fantastiques. Eerie ingebeelde
hoop , one value esperance, chimere,
verwaand, presomptueux , Bose. Een ingebeelde gek, an fat.
Ingebeten, verl. dw. van Inbijten.
Ingebleven, .verl. dw. van Inblijvcn.
Ingeblonken, verl. dw. van Inklinken.
Ingebogen, veil. dw. van Inbuigen.
Ingebonden, verl. dw. van Inbinden.
Ingeboren , b. n. aangeboren , inne , e; Zie
Aangeboren. ingefchapen. Het is hem als
—, cola est ne avec lui.—, die in een zeker
land, enz. , waarvan gefproken worth,
geboren is , qui est ne , e , dans un lieu on
pays, dont it eve question, natif, ive ,
inlandsche , indigene.
Ingeborgen , \Teri. dw. van Inberg-en.
Ingeborden, verl. dw. van Inberden.
Ingebragt, verl. dw. van Inbrengen. —, b. n.
— good dat tot het huwelijksgoed behoort ,
hien dotal, apports , en. pl. Ingebragte
goederen die eerie vrouw zich voorbedingt,
niet under den bruidschat begrepen zijnde
(bij regtsg.) biens paraphernaux, ( op een
erfhuis :) oieubles a joutes , biens strangers
a la vents. m. pl.
Ingebroken, verl. dw. van Inbreken.
Ingedaan, verl. dw. van Indoen.
Ingedacht, verl. dw. van Indenken.
Ingedoken, verl. dw. van Induiken.
Ingedolven, verl. dw. van Indelven.
Ingedreven, verl. dw. van Indrijven.
Ingedrongen, verl. dw. van Indringen.
Ingedropen , verl. dw. van Indruipen.
Ingea-fde, m. en vr. eigendommelijk bezitter
of bezitfter,, proprietaire, on. et f. possesseur
de biens-fonds ,
Ingeesten , b. w. (ik geestte in, heb ingegeest),
door den geest ingeven, inspirer.
Ingeesting, vr. inspiration.
Ingegeten,
dw. van Ineten.
Ingegleden, verl. dw. van Inglijden.
Ingegoten, dw. van Ingieten.
Ingegrepen, verl. dw. van Ingrijpen.
Ingehad , yen'. dw. van Inhebben.
Ingehefchen, verl. dw. van Inhijfcheu.
Ingekeken, verl. dw. van Inkijken.
Ingeklommen, verl. dw. van Inklimmen.
dw. van Inklinken.
Ingeklonken,
Ingekocht, verl. dw. van Inkoopen.
Ingekorven, verl. dw, van Inkerven.
Ingekregen, verl. dw. van Inkrijgen.
Ingekroden, verl. dw. van Inkruijen.
Ingekrompen, verl. dw. van Inkrimpen.
Ingekrooijen, verl. dw. van Inkruijen.
Ingekropen, verl. dw. van Inkruipen.
Ingeland, die ecnig land in eenen bedijkten polder heeft, possesseur de plaque terse
dans un polder,,( district) entourd de digues„
Ingelascht, b. n. tusfchengevoegd, intercalaire. • Een —e dag, (29 Feb.) un jour intercalaire. Verl. dw. van Inlasfchen.
Ingelegd, verl. dw. van Inleggen. —, b. n.
werk, mosaique,
Schoon—, 11123
ale :
belle mosaique ; Hecht
plaquis
—
fchrijnwerk , marqueterie, placage, 711.
Eerie ingelegde tafel, one table de marqueterie, ou de rapport. Dit hoot client
het meest tot — werk, ce bole s'emploie
le plus en marqueterie. — werk, met verdiepingen , placage par compartiments.
faire des ouvrages de marque—werkman,
terie, de placage ou de rapport , parqueter,
travailler en marqueterie. Ingelegde vloer,,
Panther d'assemblage, m. parquet, m.
In-
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Ingeving, yr. , inboezeming, inspiration, suggesIngelegen , verl. dw.. van Inliggen.
ingeleid , verl. dw. van Inleggen en Inleiden.
Lion, instigation, dictie,m. induction.—, van
Ingenieur,, in. (ond. w.) krijgs- , of vestinghet hart , impulsion f, mouvement , pi. du coeur.
bouwtundige , ingenieur.
Dat is eene — van den booze, c'est une
Ingenomen , verl. dw. van Innemen, fig. voorsuggestion du main esprit. De goddelijke
ingenomen , doordrongen , verzot , imbo, c.
—, Pinspiration, l'infusion divine. — des
preveno, e. eprzs , e. Zij is met hare fchoon- gewetens , dictamen, m. Zie Inspraak.
heid —, (op hare fchoonheid -verliefd , vet.- Ingevlochteb, verl. dw. van Invlechten.
zot ,) elle est epriie (fig. coiffee) de sa Ingevlogen, verl. dw. van Invliegen.
beaate ; zie ook Vooringcnomen.
Ingevloten , verl. dw. van Invlieten.
Ingepepen, verl. dw. van Inpijpen.
Ingevolge , voorz. volgens , en consequence
. Ingereden, verl. dw. van Inrijden.
de, conformement a, selon, suivant , (Pa.
Ingeregen , y en' dw. van Inrij gen ,
pres. —owe bevelen , en consequence de vos
ordres. — ow verzoek, conformement a votre
Ingereten , verl. dw. van Inrijten.
Ingcfchapen, verl. dw. van Inscheppen. —,
demands. — owe begeerte , selon votre desir.
b. n. door fchepping ontvangcn , aangebo- Ingevreven, verl. dw. van lnvrijven.
ren , infos , e, runt, e. — kcnnis, connais- Ingewand, o. de inwendige deelen in het ligsance infuse. De leugen is hem —, le menchaam van mensch en Bier, entrailles, f. pl.
sorge lui est roue.- — denkbeelden , des
visceres, intestins, ,n. pl. AANIOIERKING.
ideeS innees.
Entrailles, beteekent het — of de inIngeschept , verl. dw. van Inscheppen.
gewanden in het algemeen; visceres, ziet op
Ingcfchcnen, verl. dw. van Infchijnen.
de inwendige, deelen, die in de vochten of
Ingefehonken , y ell. dw. van Infchenken.
in het genutiigd voedfel eene voor de geIngeichoten , verl. dw. van Infchieten.
zondheid bevorderlijke verandering kunnen
Ingefchoven, verl. dw. van Infchuiven.
te weeg brengen , gelijlt : het hait,,,d. e leIngefchrcden, verl. dw. van Infchrijdon.
ver,, de long, enz ; en intestins ziju bijZonIngefchreven , verl. dw. van Infchrijven.
der de inwendige vleezige deelen, die tot
Ingeflagen , verl. dw. van Inflaan.
fpijsvertering en ontlasting dienen, als:
Ingeflepen , verl. dw. van Inp ijpen.
Hij heeft bedorvene ingewanden , it a leslogeflopen , verl. dw. van'Influipen.
visceres gdtes. —, gedarmte , de Barmen,
Ingefloten, yeti. dw. van Influiten. —, b. n.
boyaus , tntestins, no. pl. Befchrijving der
judos, e, ci-joint, e. De bier — e brief, la
ingewanden , enterographie; fig. Voor andere
lettre ci-incluse, l'incluse. —, bijw. daarinwendige deelen van iets; als: tot in de
onder begrepen , inclusivement, ci-joint. Van
ingewanden , (het binnenfle) der aarde wroeden vierden tot den twintiglien merle —,
ten, om good te vinden, fouillerjusque dans
depuis le quatrieme jusqu'6u vingtieme inles entrailles de la terse pour tiler de Po-.
clusivement.
Hij woedde tegen zijn eigen —, (kroost) ,
Ingefmeten, veil. dw. van Infmijten.
it etoit armó contre ses propres entrailles.
Ingefmolten, verl. dw. van Infmelten.
Ingeweide , o. geweide , het zelfde als ingeIngefneden, verl. dw. van Infnijden.
wand , maar alleen van redclooze dieren geIngefiloven, verl. ew. van Infnuiven.
bruikt , entrailles, f. pl.
Ingefpogen , verl. dw. van Infpugen.
Ingeweest, verl. dw. van Inwezen of Inzijn.
Ingefpoten, yen'. dw. van Infpuiten.
Ingeweken', verl. dw. van Inwijken.
Ingefproken, verl. dw. van Infpreken.
Ingewijde , m. en yr. van inwijden , initie, e; Zie
Ingefproten, vcrl. dw. van Infpruiten.
Inwijden.
Ingefprongen verl. dw. van Infpringen.
Ingewikkeld, b. n. verward, complique , e,
Ingeftegefi, yen'. dw. van Inflijgen.
embarrasse , e, embrouille, e, obscur,, e.
Ingefloken, verl. dw. van Inficken..
—, onderverflaan, implicite, e. Algemeen —
Ingefloven , verl. dw. van Influiven.
geloof, foi implicitee; bijw. d'une maniere
Ingefireken , verl. dw. van Infirijken.
embrouilae; inzonderheid op eene bedekte
Ingetogen, verl. dw. van het veroud. Intuiwijze , indirectement, als: lets — te kengen. — 5 b. n. als : van alle buitenfponen geven , insinuer, donner á entendre q.
righeid onthouden , flemmig, zedig , modesch,d'une maniere indirecte.
te, retenu, e, modere, e. recueilli, e. re- ingewonden, verl. dw. van Inwindcn.
tire , e. Een — levcn leiden , mener one vie Ingewonnen, verl. dw. van Inwinnen.
retiree; bijw. — liven, vivre modestement. Ingeworpen , verl. dw. van Inwerpen.
Ingetogenheid, yr. moderation , modestie , Ingeworteld, b. n., enracine , e. Een—kwaad,
retenue, f. recueillment , is,.
on mal invetere , habitue?.
Ingetrokken, yen. dw. van Intrekken. Ingewreven , verl. dw. van Inwrijven.
Ingeven, b. w. (ik gaf in, heb ingegeven), Ingewrocht, verl. dw. van Inwerken.
naar binnen brengen, iemand cell gencesmid- Ingewrongen, yeti,. dw. van Inwringen.
del —, donner, faire prendre une medecine Ingezeten, verl. dw. van Inzitten.
a q. q. —, inleveren , ter inzage , overreikcn , Ingezeten , in. die cone vaste woonplaats ergens
presenter. Een verzoekfchrift bid bet geregtsheeft , inwoner, doinicilie , dans un pays,
hof—, presenter one requite, on placer ala
une ville , ch q. lieu; habitant, citoyen.
tour. —, in den geest brengen , inboezemen , Ingezoden , verl. dw. van Inzieden.
inspirer , suggerer, dieter. De H. fchrift Ingezligen , verl. dw. van Inzuigen.
is van God ingegeven, Pecriture salute est Ingezonden , verl. dw. van Inzenden.
inspiree de Dieu. Het is hem als met de Ingezonken, verl. dw. van Inzinken.
pap — c'est ce qu'on lui a inspire des Pen- Ingezopen , verl. dw. van Inzuipen.
fiance. Dat heeft hem de ijverzucht ingege- Ingezwolgen , verl. dw. van Inzwelgen.
veil, c'est la jalousie, Penvie, qui lui a Ingezwommen, verl. dw. van Inzwemmen.
inspire Bela. iemand — wat hij zeggen zal , Ingezworen, verl. dw. van Inzweren.
suggerer a q. q. ce qu'il doi; dire. Een bedrog Ingierig, b. n. zeer gierig, tres avare.
—, aan de hand geven , suggerer tine fraude. Ingieten-, b. w. (ik goot in, heb ingegoten),
Ingever,, m. celuz qui suggere, inspire , instivloeibare floffen doorgieten , in lets inflorten,
gateur, moteur.
I vetoer ou inettre dam q. vase ou vaisseau. Het
wa-
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water, dat gij .in do koffijkan hebt ingegoten , is te veel, l'eau que vows avez versee
dans la cafetiêre, est de trop. ( in de geneesk.) infecter, infuser. (Schcepsw.) water van boven in de pomp gieten, charger
la pompe ;— fig. fail e entrer dans P esprit;
weder —, reverser. fpr. w. Het verfiand
last zich met geen' trechter—, on ne pent
dinner Pesprit a qui n'en a point ; Zie Inboezemen, Inprenten.
Ingicting, yr. action de verser ; (bij fmelters)
let, M. (in de geneesk.) infusion, injection.
Ingijpen, b. w. (ik gijpce in , heb ingegijpt),
inhalen en toebin( zeew.) De zeilen
den , ingorden, ferler les voiles.
Inglijdeu , o. w. (ik gleed in, ben ingegleden) , door gEjden invallen , inkomen ,
dans q. cli , entrer en glissans:.
doen.
, faire glisser, confer dans.
Inglijding, yr. action de glisser dedans, entrée
en gas-sant , glissade dans.
(ik glipte in, ben ingeInglippen, o.
glipt), naar binnen glippen, heimelijk inglijden, se glis s er clans, se confer doucement dam.
Inglifping, yr. , action de se glisser dans.
Ingloed, m. he-vise gloed, ardeur extreme,
chaleur forte, f.
Ingoed, b. n. doorgaed, zeer goed, fort bon,
ne, excellent, e.
Ingoipen , b. w. (ik goipte in , heb ingegolpt),
zie Inguipen.
Ingooijen , b. w. (ik gooide in , ingegooid),
inwerpen, infrrnjten, naar binnen gopijen,
jeter,mettre, dedans. —, door infmijten breken , ale : Ilij heeft drie rotten ingegooid,
it a casse tools vitres, carreaux , en fctant.'
'Ingorden , b. w. (ik gordde in 5 hob ingegord),
zie Ingijpen.
Ingraven , b. w. (ik groef in , heb ingegraven),
door graven indringen , percer en creusant.
begraven, enterrer, enfouir. Hij heeft
cenen fchat in zijnen kelder ingegraven, ii a
enterre ,un tresor dans sa cave. (zeew.) De
vaten , het vaatwerk in den ballast —, engraver, entailler, lee pieces d eau, les futallies, dans le lest. Zich zich verichanfen , se retrancher.
Ingraving, yr. action de percer en creusant,
a'enterrer,, d'enfouir,, de se retrancher.
IngrediCnten, o. meerv. (and. w.)ingredients,
m. pl. (bij fpijzcn,) apparel/,
Ingreep , vr. het ingriipen, action de tdter,
mettre la main dans; fig. gewelddadige aanmallging van jets , usurpation, costs eprise
Eerie
empietement, sur (les droits de q.
—, op iemands regten doen, empieter sur
les droits de q. q.
Ingriffelcn, b. w. (ik griffelde in, heb ingegriffeld), met cone griftel infhijden, ingrayen , graver on empreinth-e dans. Ik heb
mijncn naam in dezen boom ingegriffeld Pal
grave mon scorn sur cot arbre. — , inenten,
enter.
Ingrijpen , o. w. (ik grcep in, heb ingegrepen), in iets grijpen , mettre , porter la main
dans q. ch. pour y saisir q, ch.; fig. In iemends regten (zich hiervan mecster maken ,) inbreuk doen, empieter, entreprendie , usurper. —, iny alien van de tanden
der raderen in elkander, engrener. Dcze
raderen grijpen islet hunne tanden goed in,
ces roues engrênent ou s'engrenent bien.
o. Het — van de tanden der raderen,
in elkander, intanding Pengrenage, no. Pengrenure , f.
Ingrocijen , 0. w. (ik groeide in , ben ingegroeid.), in jets groeijen, doorgroeijen,
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iets pasfend worden , ereitre ,se former, ;mitre
dans. Zijn rok is te wijd, maar hij zal er
wel —, son habit est trop large, mats it
croitra bien dedans. —, door groeijen ander
elkander vcreenigd warden. Dat zijn ingegroeide takken, ce sont des branches , crises
les ones dans les autres.
Ingroen, b. n. zeer groen, fort vert, e.
Ingroeven, b. n. (ik groefde in, ' loch ingeoroefd), met groeven infnijden, uitgrocven
in de bouwk.) canneler ; zie Inthijden:
Ingulpen, b. w. (ik gulpte in, heb ingegulpt)
met groote teugen indrinken, boire ci grands
traits , avaler, engioutir.
Inhaken, b. w. (ik.haakte heb ingehaakt),
met eenea haak in iets vast hechten, faire
entrer an moyen d'un crochet , accrocher,, agrafer , faire passer le croc dans Panneau.
Inhaking, yr. accrochement, agrafement.
Inhakken , b. w. (ik hakte in , heb ingehakt),
met hakken inflaan , ouvrir a coups de hache.
Iemand den kop
fends e la tete a q. q.
o. .w. als: Op den vijand attaquer
rennerni el coups de sabre ; faire un carnage,
taiiler Penneini en pieces.
Inhakking, yr. action d'ouvrir to coups de hathe, f; bloedbad, carnage, massacre,
Inhalen, b. w. (ik haalde in , heb ingehaald),
door hales indragen, amener, app orter, tiller chercher. Turf en hour — 7 amener, apporter des tourbes et du Bois. — naar zich
toehalen, intrekken, naar binnen haler, attirer, tirer is soi. — door den adem , aspirer.
De flak haalt hare horens in, le limacon retire
ses conies. fig. Zijn woord (herroepeni)
hetgeen men-gezegd heeft, se &Wire, se retractor. Hij was gedwongen weder in te halen hetgeen hij gezegd had, it aite
, contraint
avoit dit. Een eerde se retractor de ce
lijk man haalt zijn woord niet in, (houdt
zijn woord ,) un honnéte homme ne se dedit
jamais. naar beneden trekken, naar zich
trekken, (fcheepsw.) De zeilen , de vlag —,
amener, ferler les voiles , le pavilion. Een
recouvrer vise manoeuvre. De flaktouw
haler les canons, la batteken (kanon)
fie en, dedans. Den logger —, haler la
pidnche. Een fchip
om te zien, welke
vlag het yoert, haus'ser nu navire. —, over
zich brciagen. oitftootcn is oorlog
—, expuiser des princes c'est attirer vise guerre. —, plegtig verwelkomen. De vorst werd
door de regering ingehaald, le prince fat
recu,.occueilli en ceremonie, par la regence.
inwinnen. Ik zal trachten den verloren
tijd weder in te halen,fe tdcherai de regagner le temps perdu. —, den buik intrekken,
retrecir le ventre. ophalen, vergaderen
recueillir, amasser , prendre, Os: geld
fchatten — thesauri—amserdPgnt;
ser. Men heeft van verfcheidene regtsgeleerden de advijzen ingehaald, on apris les avis
de differents jurisconsultes.—, herftellen. Dc
geledene fchade — reparer le dommage , se
dedommager. —, in het gaan of loopen , rijden
of varen , bijkomen, in thelheid overtreffen,
atteindre, joindre, rejoindre, rattrapper.
Het is flechts . eon half our geleden,
dat hij vertrokken is, gij zult hem nog
op wog n'y a qu'une demi-heure qu'il
est parts, lions le rejoindrez encore en chemin.
Hij haalde ons in, (achterhaalde ons ,) kart
bij de fiad, it nous rejoignit pres de la Wile.
weder
achterhalen, raiteindre.
Inhalig , n. fchraapachtig , interessó, e, avide,
(ware, lave,
e.
Inhaler, rn. (fcheepsw.) tire - dedatis,
In-
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Inhaligheid, yr. fchraapzucbt , hebzucht ,
( in de wisk.) grootte van een werkfluk
, m. avidite, avarice sordide , laruinite eener vlakte , capacite. f. De —,
drerie.
vlakte of oppervlakte van eon' driehoek,
Inhaling, yr. tirage a SO1
- door den
faire d'un triangle. f.
adem , aspiration.— op weg , rencontre,
Inhouden , b. w. (ik hield in , bob ingehouPlegtiL,:e — van eenen vorst , reception on enden) in zijne ligchamelijke ruinite bevatten,
tree maghifique d'un prince.
2 intrekking ,
contenir. Dat vat houdt "eel in, ce tonherroe inng (van), retractation, f dedit
neau contient beaucoup. eenen inhoud
Inham m. zeetong , die cent: inwijk , eene
hebben contenir, comprendre, renfermer.
kreek in het waste land maakt , baie, gave,
Zijn brief honk in , dat zijn grootvader
rase, f golfe ,
dood is , sa -lettve contient qfie son grandInhandelen, b. NV. (ik handelde in , heb ingepere est most. Dit bock houdt goede lesfen
handeld) , door verruiling inkrijgen , echance livre renferine de bounce lecons.
ger,, troquer, acheter, faire emplette de,
binnen houden , contenir, retenir, garden,
recevoir,, acquerir 'q. ch. par tree on echange,
reserver ; fig. bedwingen , beteugelen ,
ou par le comme; ce.
matigen, dompter, moderer reprimer,, comInhangen, b. w. (ik hing in , heb ingehangen),
primer. Hij konde zijne driften en zijne
in jets hangen , penare dans q. ch. , acci otranen niet —, it re pouvoit retenir ses pascher , su,pendre. .g ene deur , een vender
afhouden , terugsions , et ses lames.
, attacher, inettre, pendre nue porte,
bouden , retenir. Mij betalende, heeft
nil e fenetre aux gonds.
het geld, dat hij mij geleend had , ingehouInhebben ,
w. (ik had in , heb ingehad),
den , en me payant, it a retenu Pargent
in zijne magt hebben avoir , etre en possesm'avoit prole.
sion , etre maitre vie q. ch., avoir psis, Inhouding , yr. retention, reserve, retenue,
pos.ceder, tenir,, occuper, q. ch. De vijand
moderation, etc. zie Inhouden.
had reeds drie fchanien in , Perineini itoit Inhoudsmaat , yr. mesure de capacite.
deja maitre de, occupoit dela, trois retina- Inhouden, o. meerv. (fcheepsw.), ribben van
chements. — ,/ In zich bevatten, contenir,
den built eons fchips , membres de navire,
renfe; mer, ccinpreare. Ilet fchip heeft vlas
m. cites, jam. Hij is good van -,
in , le vaisselas est charge de —, beduihij is gezond en wel gefteld van ligchaam,
den , beteekcnen, signifier. Wat heeft dat
(boertig : hij is een fievige klant), it est
in ? qu'est - ce qne cela signifie? Dit gezegde
dune constitution said et robuste; it est
beeft wat antlers in , ce dire signifie quelque
hien constitue.
antre chose. Van char: Belangrijk zij n , als: Inhouwen , b. w. (ik hienw
heb ingehouDie boodfchap zal niet veel — ce message
wen ,) tallier, cooper, teacher dans q.
tie sera pas de grande importance. Die woorOp den vijand —, fondre sus. Pennemi; enden hebben heel wat , ces paroles merifoncer, percer les rings de Pennemi. .gene
tent reflexion. Ik heb er geen erg in , fe*
deur —, inflaan , forcer, enfoncer fine
n'y entends point finesse; j'y vais e bonporte.
f
i
ne foi.
Inhuldigen , b. w. (ik huldigde in , heb ingeInhechten , b. w. (ik hechtte in , heb ingehecht )
huldigd) eenen worst of anderen aanzienlijfoindre dans.
in iets hechten, attacher,,
ken perfoon voor dcngenen erkenen, die hij
Inheemsch , b. n. inlandsch , indigene, du
is , investir,installer
, , sacrer fin prince, renpaj s.
dre Phommage ; Zie Huldigen. Inwijdcn.
Inheet, b. n. zeer beet, ties-chand, e. fort Inhuldiging , yr. huldiging , installation, inchaud, e.
vestiture , hommage —, van eenen
Inheijen , b. w. (ik heide in , heb ingeheid),
koning , sacre d'un roi, in; lie Inwijding.
door middel van een heiblok infiaan , pito- Inhuren, b. w. (ik huurde , heb ingehuurd) ,
ter,, ficher, enfoncer des pz:eux, des pilotis.
iets, hetwelk men in hour heeft voor nog
Inheijing , yr. pilotage, 771. action de piloter, etc.
con vervolg van tijd huren , renouvellef, no
Inheiligen, b. w. (ik heiligde in , heb Ingebail, loner (sine maison, etc.) de nouveau,
heiligd) , inwijden, inzegenen, sacrer,,sancla prendre de nouveau co Image, relouer.
tifier, consacrcr ass service divin.
Inhering, yr action de loner tic nouveau, etc.
zie Inwijding.
Zie Inhuren.
Inhijfchen , heesch en hijschtc in
Injagen , b. w. (ik joeg en jaagde in , heb inheb ingehelchen en ingehijscht), door hijgejaagd) , naar binnen jagen, drijven , chasfching inbrengen , hisser clans, faire entrer
ser dans, y faire entrer de, avec ,force.—,
esn Inssant, en guindant, en tirant de bas
inhalen door fuel rijden, enz. rejoindre avec
en haut.
Yitesse, atteindre a cheval on en voiture.
Inhollen , o. (ik holde in , ben ingehold), Ink, in. de opening of ingang van cone puit
hollend inkomen , entrer en courant a tootle
of fuik , ouverture d'une nosse,
bride, entrer comme an forcene, s'elancer, Inkabbelen , b. w. ( ik kabbelde in , het) ingefoveae en ecervele.
kabbeld), door kabbelen indringen en uitInhoud , in. al de zaken , die in een gefchrift ,
hoilen of ondermijnen , sager, miner , creacone redo , een bock begrepen zijn , contenu
ser , (en parlant de Pean, qui baigne
M. teneur De inhoud van zijnen brief deed
lieu).
mij veel genoegen , le contents on la teneur Inkankeren, o. w. (ik kankerde in, ben ingede sa lettre me fit biers du plaisir. Forte 5
kankerd) , door kanker ingevreten warden,
(kort begrip), abrege , sommaire, precis.
etre range, e, par an chancre ou cancer,
Aanwijzing van den —, (bladwijzer ,) table
se gangrener; s'inveterer ; fig. De boosheid.
des matieres.—, hetgeen een ruim kin bevatkankert , la inechancete prendracine. Den
ten , deszelfs grootte, contenance, capacite.
ingekankerd, ingeworteld, verouderd kwaad
Len fchip van honderd ton —, fin vaiscon mai inveterd.
seem de cent tonneaux de capacite, tie conte- Inkankering , yr. (koud veer) gangrene, innance.—, (in de prakt.) teneur. De akte is
fection.
van den volgenden — l'acte est de la teneur Inkarnaat , inkarnaten , b. n. rondo , bloeijende
suivante. Forte, zakelijke
resume —,
kleur,, gelijk die der lippen , hoog rozenrood ,
in-

INK
4.66
e mond, bouche incarnate.
incarnate.
o. yleeschkleur,, incarnat,
Inkeep , yr. inkerving 5 entaille ,
in eenen gebroken mast , om er een flak in
te zetten , (fcheepsw.) lioube, f — 5 aan
een affait , cache, entaille d'affilt de bard.
Inkeer,, m. berouw,, repentir,regret, m. contrition, f: Deze verflandige taal deed hem
tot — komen , ce &scours sense le fit rentrer
en soi-meme ,- le fit revenir de son egarement , liii fit avoir d'autres pensees. —, intrek op reis , huisvesting , logement, m. Ik
1141 bij u mij nen — nemen ; j e descendrai chez
vows, l e prendrai 71;011 logement chez vows.
Inkeeren , o. w. (ik keerde in, ben ingekeerd) , van den weg op reis bij iemand zijnen inkeer nemen , descendre , se loger chez
q; fig. rentrer en soi-mdme, faire reflexien en soi-mdme, se repentir.
Inkeeren , b. w. zie lnvegen.
Inkelderen , b. w. (ik kelderde in, heb ingekeiderd),- in den keider doen , encaver.
, heb ingekeept),
Inkepen, b. w. ik keepte
ethic keep in hoot maken , entailler,, faire
une cache, sine entaille
q. ch., encecher, (bij timmeri.) ruiner, embrever.
entaillure ,encoche(bij timInkeping, yr.
merl.) rainure , mortaise, f embrévement.
Inkepingen, vr. meerv. (scheeps.) redents , m. pl.
Inkerven , b. w, (ik kerfde in , heb ingekorven),
eene kerf in iets fnijden, entailler. Ingekerfde bladeren , (in de kruidk.) des feuilles
enchancries ; zie Inkepen.
Inkerving, yr. entaille ; zie Inkeping.
Inkhoren, zie Eekhoren.
, heb ingekeken),
Inkijken , b. w. (ik keek
regarder dans q. ch.
Inkippen , b. w. (ik kipte in, heb ingekipt) ;
zie Inkepen.
Inktampen , b. w. (ik klampte in, heb ingeklampt), door klampen in iets inhechten ,
attacher ou joindre par des crampons.
Inklaren , b. w. (ik klaarde in, heb ingeklaard) , aus : Een fchip —, acquitter line
barque a la douane, payer les droits de la douane.
Inkleeden , b. w. (ik kleedde in , heb ingekleed), geheel kleeden, vdtir.
Eenen monnik , eene non —, (door het
plegtig aandocn van het ordesgewaad, in de
orde opnemen), donner Phabit a un religleux, a une religieuse. Ingekleed worprenden , recevoir l'habit. Zich eaten
dre l'habit; fig. opfieren , bedekken ,
's habiller,, cacher , sous des expressions figuries. Eene zaak goed —, ( door de wijze van voordragt aangenaam maken ,) bien
's habiller une chose. Het wezenlijke Bier
vertelling is voil ; maar zij is zoo ingekleed „
dat men ze lezen kan , le fond'de ce conte
est obscene, mais it est habille de maniere
qu'on pent le lire.
Inkleeding 9 vr. habit, vdtement , de ceremonie m.
— aanneming van het geestelijk gewaad in
een klooster,, velure on prise d'habit. 1k was
bij de — van zijne zuster tegenwoordig
assiste a la velure de sa soeur; fig. Hij weet
de geringfle dingen door de wijze van — bevallig te maken , ii salt donner de Pagrement
aux chores les plus triviales par la maniere
de les center.
Inkleppen , b. w. (ik klepte in , hub ingeklept), door kleppen indagen , assigner, titer un absent a son de cloche.
Inklimmen , .0. w. ( ik klom in , ben ingeklommen) , door klimmen inkomen, entrer, monter en grimpant. Door het verifier —, entrer par la fendtre.
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Inklinken , b. w. (ik klonk in, heb ingeklonken), door klinken inflaan, faire entrer
coups de martcau dans q. ch. —, met geweld
inflaan , zoodat het klinkt , enfpncer de maniere a produire un son. o. w. (met
zijn) , met geweld en gedruisch doordringen,
inrijden , (van paarden fpr.) entrer avec bruit.
Inkloppen , b. w. (ik kiopte in , lib ingeklopt), door kloppen indrijven , pousser en
frappant dessus , faire entrer en frappant.
—, o. w. (met zijn,) door kloppen dunner worded, verdunnen , rendre mince on
amincir en frappant.
Inknagen , b. w. (ik knaagde in , heb ingeknaagd), knagende bij ten, ineten , manger
en rongeant.
Inknaging , vr. action de manger en rongeant.
Inknarfen, o. w. (ik knarste , heb ingeimarst) , door knarfen indringen , entrer en
craquant.
Inknerfen , 0. w. (ik knerste , heb ingeknerst);
zie Inknarfen.
Inknoopen , b. w. (ik knoopte in , heb ingeknoopt) , door knoopen inbinden, boutonner on ;loner plus serre , e, resserrer ; fig. bedwingen. De driften — riprimer les passions.
— ernstig aanbevelen , inprenten (in den
gem. spr.) recommander fortement q. ch.
q. q.
Inkoken , b. w. (ik kookte , hebingekookt),
door koken indrijven , ik heb er die bruine
kleur ingekookt , j'y ai donne cette couleur
bleue en le faisant o. w. (met
zijn ,) door koken verminderen, zie Verkoken.
Inkonreling , m. line personne qui entre. —,
vreemdeling , m. en yr. etranger,, ere.
Inkomen , o. w. (ik kom in , ben ingekomen),
ingaan , inrijden of invaren , entrer, venir
dans. Ik fliep toen hij inkwam , je dormois
entra. — intrekken zoodra de
vijand zal ingekdmen zijn , des que l'ennemi
sera entre. — , (in den bijbelflul) tot eene
haar bekennen , coucher avec une
vrouw
femme. —, inzeilen , biunenloopen. Eens
in het jaar,, komen de fchepen in (in de
haven), une fois par an les vaisseaux entrent
(dans le port.) — ingebragt worden , etre
importe, e. Die waren mogen niet , ces
marchandises n'esent pas dtre importees
sent prohibees. Er komt veel vreemd goed
in, on importe beaucoup de marchandises
dtrangeres. Die fom is bij mij ingekomen,
cette somme West rentree; van hier : Inkomende regten , droits d'entree , vs. pl.
Inkomen , o. het ingaan , inrijden , invoeren ,
entree, — in eene haven , entrée d'un
port, f: arrivage, m. Ik zag dit reeds bij zijn
je i'ai dela vu lore de son entrée. —,
rente , baat , inkomften geregelde beftaanmiddelen , revenu, m, rente, f Hij heett
n'a qu'un mediocre
jlecho een matig
revenn. 9 het ingebragt worden , importation, introduction. Dat is om het — van
vreemde goederen te beletten , c'est pour empecker l'importation etrangere. Kerkelijk—,
benefice, in.
Inkomst, yr. ingang, als : geregelde beflaanmiddelen , alleen in het meervoud gebezigd;
zie Inkomen 9 o. in de ade beteekenis.
Inkoop , m. het inkoopen, om weder te verkoopen , of niet , achat, m. emplette ,
Inkoopen b. w. (ik kocht in heb ingekocht),
koopen om weer te verkoopen ,filireprovisioa
de marchandises pour les revendre. faire
des emplettes, acheter.
Inkooper,, m. acheteur.
Inkoopspriis , m. prix courant.
14-
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Inkorten , b. w. (ik kortteheb ingekort),
door intrekken korter makes, bekorten, rgccourcir , rendre phis Cour4„ e: ten -kleed
raccourcir MI habit. De' flijgbaigels —,
raccourcir les etriers.:= ;' vermiuderen , amoindrir,, diminuer, frander,, einfiieter,, ufnrper stir ; fig. beteugelen , reprimer.
Inkorting, vr. raccourcissement-, m.
Vermindering, diminution.
Inkorven , b. w. (ik kcede in , , heb ingekorfd)
in mien korf
mettre dabs un
De honigbijen "eenen "korf doen , mettre les abeilles dans' .tine 'ruche; fig. de mug
vullen ,_ manger , deVorer.
Inkostelijk , b. n. 4eer kostelijk , kostbaar,
iresIsrecieux„ se,superbe„ splendide, bijw.
tres-precieusement„
Inkoud, b. n. zeer koud, tres-froid,e.
,
bijw tres-.froidemeid.
Inkraaijeti„ b. w. kraaide in, heb ingekraaid, ), door gekraai inroepen, appeler en
chantant ; fam: en coqualinant , chanter, als
De haan kraait , den dag in,- le chant du coq
appele le jour.
Inkrabben , b. w. (ik krabde in , heb ingekrabd) faire entrer , ramasser avec les ongies.
Inkrijgen, b. w. (ik kreeg in , heb ingekregen)
binnen krijgen, faire entrer, recevoir dans.
Ik kin dat vat niet ne pals faire entrer ce tonneau. —, ontvangen. Ik heb mijn
refry mon argent.
geld ingekregen ,
Initrimpen , b. w. (ik kromp in, heb ingekrompen), door krimpen digter maker; als :
Het laken — (in water) tremper le drap;
fig. Het verfpreide vereenigen , als : Hij beval het leger in te krimpen, it ordonna de
resserrer Parmee. Zich zijne levenswijs
en vertering vermindere.n , se resserrer.
-deze omftandigheid moet elk zich —, dans
Bette circonstance chacun est oblige de se resterrer,, de &mintier ses depenses , o. w.
(met zijn) door krimpen digter worden , se
retrecir,, s'etrócir,, se recroqueviller. Het
leer krimpt in bij het vuur, le cuir se retreeit an fen. Het linnen is in de wasch
ingeltrompen , la toile s'est retrecie au Nanchissage ; , zamentrekken (in de geneesk.)
se contractor. De zenuwen krimpen in , les
nerfs se contractent ; fig, De wind krimpt in,
(wordt flapper ,) le vent mollit , tombe. —,
(met hebben) (fcheepsw.) Tegen den wind
, (tegen den,wind houden , den wind afkni jpen , oploeven hoog zeilen),piin.er , serrer,
ranger le vent, aller au plus pros du vent;
fig. de vrijmoedigheid varen laten , devenir
moins fier,, ere, hard, e,
Inkrimping, yr. retrecissement, raccourcissement,
retirement , m. De — der zenuwen , le retirement, la contraction , des netfs. — (in de natourk.) contraction. — van laken, dat flecht
gemaakt is , raccours; m.
Inkroppen, b. w. (ik kropte in , heb ingekropt), in den krop dOuViren , ( zie Opkroppen).
Inkropying , zie Opkropping.
Inkruuen , b. w. (ik krood, krooi en kruide
in , heb ingekrooijen , ingekroden en ingekruid), door kruijen inbrengen , faire entrer
avec sine brouette ; brouetter,, apporter,, awe:2'er en brouette , charrier dares; fig. met gezag, tegen genoegen invoeren , introduire , faire passer (par autorite- on par force.)
Inkruipen , o. w. (ik kroop in, ben ingekropen) , door kruipen inkomen , entrer en rampant , se trainer jusques dans un lien; _ fig.
ongtmerkt toenemen. Dat kwaad kruipt hoe
langer hod meer in , de jour en jour cc vice dede-
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vient, plus, commute , CO mal s'accroit de plus
en p,lus.
Inkrutping, vr. action d'entrer en ratvpant,
fig. toeneming ., accroissement , m.
InkruipfeI, o. misbruik , abets
hike,' M. mere, f. Oostindifche in1A, mere. de
la . Chine, Roode — (bij de boekd.) rubt'ique ,
Inktbak, m. Inktbakje , o. ecritoire.
Inktbal , zie Drukkersbal.
Inktboom , m. (kmerik. boom) mesquite.
Inktflesch, vr. bouteille 4 Pencre.
Inktfleschje , o. verkl, n. zie Inkt,flesch; inzonderheid glazes inktkoker, encrier de
cristal on de verre.
inktkan, zie Inktflesch.
Inktkoker, ,o. encrier ; m. Horen — cornet, vs.
fchrijftuig (inktkoker, zandkoker, enz.
to zamen) ecritoire , j:
Inktkooper,
marchand d'encre.
Inktkruik , yr. cruche a Pencre.
Inktpbeder, Inktpoeijer, o, poudre a faire
de Pencre , f.----Inktfchopje ,
(bij boekd.) palette , f.
Jnktpot, in. pest a Pencre , encrier.
Inktvlak , yr. tache d'encre ,
pate ,
Inkuilen b. w. (ik kuilde in , heb ingekuild),
in eenen kuil doen, mettre en terre, enfouir
(pour garantir du froid , etc.) serrer dans
sine fosse.
Inktvisch,
(in de nat, gesch.) seche ou
seiche , j:
Inkuipen, w. (ik kuipte in, heb ingekuipt)
in vaatwerk fluiten , serrer dans des barils ,
embariller, enfermer en tonneaux , encuver.
Inkuiping, yr, het inkuipen , enctivement , m.
Inkwakken., b. w. (ik kwakte- in , heb ingekwakt), met geweld ingooijen , infmijten,
jeter avec force dans ; zie Ingooljen.
Inkwartieren, b. w. (ik kwartierde in , heb
ingekwartierd) . (ond w.) krijgsvolk bij de
burgers , inleggen loger des gens de guerre
par billets , les_ mettre en quartier. — (met
zijn) etre en quartier, avoir son quartier,
son logenient, son billet de logement chez
des bourgeois,
Inkwartiering , yr, herberging van krijgsvolk bij
de burgers , bij gelegengeid van eenen doormarsch , logement militaire , De kominifie: tot de — la commission ponr les loge- ments militaires. Wij hebben in , larten tijd
geese gehad, y a longtemps quo nous
n'avons pas en de logement
Inlaag , vr zie Inleggen, fonime gelds,
tot zeker einde ingelegd, premier fonds on
argent quo des societaires mettent en corn-- man , ingefloten brief, incluse. Heb
de goedheid deze —, (den ingeflotenen, inliggenden brief) aau zijn adres te bezorgen,
adres to verleenen , aiez la bona de donner,,
de remettre cette incluse a son adresse.
Inladen , b. w. (ik laadde in, heb ingeladen),
in eon fchip laden , 'bevrachten , charger un
vaisseau , embarguer.
Inlader,, m. chargeur,, qui charge , qui emblitique.
Inlading , yr. charge , eargaison , f. embarquewent m.
Inlage , zie Inlaag.
Inlander , m. inboorling des-lands , indigene,
natif, ive, du pays , aborigene.
Inlandsch, b. n. du pays indigene, originaire. — Volk leuple indigene. e,
plant , plante indigene — e waar,, mar.cliandise du pays. Een inlandfche, (binnen1 landfche ) oorlog, nose guerre intestine ore
f
7
Cf'
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Bingenlandfche visfchen I die he
ganfche jaar aan de kust vinden zijn,
des poissons domicilies.
Inlappen , b. W. (ik lapte in, heb ingelapt),
met lappen invoegen, rapiecer, rapaceter,,
inserer sans choix ; zie Invoegen ; fig. inzwelgen , avaler, engloutir.
Inlasfchen , b. w. (ik laschte in , heb ihgelascht), met lasfchen inzetten, invoegen,
joindre, mettre des pieces, (dans on a tin
habit). —, tusfchenvoegen, inserer q. ch.
dans un ecrit, y ajouter; fig. enchasser ; als :
Hij heeft die plaats goed in zijne redevoering ingelascht , (ingevoegd ) ii a Bien
enchasse ce passage clans son discours.– Een
fiuk bout ( bij timmerl.) ernmortaiser.
—, (in de tijdrek. ) ( in een fchrikkeljaar eenen dag in de maand Februarij
invoegen) , intercaler. Ingelascht, ( in de
tijdr. k. bij de Grieken) embolismique.
Inlassching , -vr. invoeging , insertion , addition.
De — van eenige bladen in een boek
i'insertion de quelques feuilles dans un livre.
infchuiving van eene maand of eenen
dag, (in de tijdr. k.) intercalation,
f; bij de Grieken in hunnen almanak, embom.
Inlaten b. w. (ik liet in , heb ingelaten), binnen
later!, faire entrer, 'laisser entrer, introdare. De verrader liet den vijand in, le traitre
fit entrer Pennemi. Zich met iemand —, (met
hem in gefprek treden ,)`entrer en. discours,
en pourparler,, engager une conversation avec
q. q.-.. Zich met iemands zaken , ( bemoeijen , s'ingerer, se miler des affaires
d'autrui; s'engager dans , etc. se compromettre dans q. ch. Laat u met die zaak niet
in, ne vous mélez pas de cette affaire. Gij
laat u met groote moeijelijkheden in , vous
vous .engagez dans de grandes
—, in lets later blij ven laisser. Gij
hebt er niets ingelaten , vous n'y avez rien
laisse.
Inlating, yr. verlof om binnen te komen , permission d'entrer, entrée.
Inlaveren , o. w.. (ik laveerde in, ben ingelaveerd), laverend inkomen, entrer en louvoyant.
Inleelijk , b. n. zeer leelijk, fort, tree-laid, e.
Inleg , m. inzet , geld , dat in een fpel ingelegd
wordt , mise, vade, f: enjeu, Hoogere —.2op eene kaart tegen eenen anderen
fpeler , renvi. Dubbele—, poulan.. Zie ver-:
der Inlaag.
Inlegering, yr. plaatfing van krijgsvolk, (bij
wipe van flraf, of dwanginicidel), actton'tle
placer une garnison, des troupes.
Inleggen, o. (ik legde of leide in , heb
ingelegd of ingeleid), tot gebruik opleggen.
Bier —, mettre tie he biere dans la cave,
Pencaver. Ik heb wijn voor betganfche jaar
ingelegd, j'ai fait provision de y in pour
touts Pannee. De lade is vol, 'ik kan er
niets meer
le tiroir est pletn, je ne puis
y mettre plus. Van daar: Krijgsvolk bij de
burgers
, zie Inkwartieren. — (bij
fchnjnw.) met ftukjes inlijmen , marqueter,
faire des ouvrages de marqueterie , de phicage
on de rapport. Deze fchrijnwerker verflaat
het — van tafels, enz. ce menuisier s'entend
fort hien a marqueter des tables. (bij
goud- en zilverfm.) met goud en zilver invoegen , als: met zilver ingelegde pistolen,
des pistolets damasquines d'argent. —, enger waken, door omflaan en innaaijen, (bij
kleerm. en naaift.) retrecir, remplier, tendon'bier (urn Ambit).
te zamea brengen,
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enettre commun , folirnir chacun sea part.
Hoe 'veer inoet elk voor 'dien maaltijd —,
Cbetalen,T combien paye-t-on par tete pour
ee repat.
,verwerven, acquirir,
retenir, rempOter, s'attirer, als: Gij zult
eer
rile&
vous: remprterez, acquerier
rez, etc. de Phottneur.
inmaken, als:
Vleesch
:On- het zout), mettre di la
viande dans itk satimure, saler, mariner de
a viande. Vruchten
.confire des fruits.
Geld in irdl loterij mime a id loterie.
Eenen wijngaard —,.(eene rank in: de aa:rde
leggin, om tiienwe'wortels te fehieten ,)
toucher en tent - un-sarment de vlguc , provigner. Tegen , ieinand., —, (zich met w,00rden tegen hem verzetten,Is'opposer q. q.,
entrer
debat avec lui. „ Hooger
dan
een ander, (iii her ,fpel), renvier.
Inleggeiden
meerir.. ?nisei de fonds, f pl.
Inlegger, m. bij. fchrijnw.) tdbletier.— met
good., zilver; 'enz. damasquineur:
Inlegging,' vr. mise dans q. ch:; z ie Inzet ,
inkeldering, encavement. Naauwer maken van, een kleed, retrecissement d'un
habit, m.
o. (in het zout), Marinade, f
(bij 'fehrijnw.) ingelegd we'rk , marqueterie ,
(bij .gouct- en zilverfm.
damasquinure.
f: ingelegd werk, tabletterze Zie yerder :
Inleggen, in de verfchillende beteekenisfen.
Inleiden, b. w. (ik leidde in, heb ingeleid),
naar binnen leiden , introduire , miner
conduire q. q. dans. De heer S. heeft hem
bij dep koning ingeleid, (den toegang verfchaft ,) monsieur 'S. Pa introduit a la cour,
chef le roi.
Inleidend, b. n. introductif, ive.
Inleiding vr, de daad van inleiden, introduction; fig. de aanvang, het begin eener cede,
ook de aanbieding, het onderrigt in eene
zaak ; inge/ijks het daarover gefchreven
werk , introduction, exorde, m. voor.
berigt, discours preliminaire, prologue, in.
Inleider, m. introducteur.
Inlekken , o. w. (ik lekte in , heb ingelekt),
lekkend indruipen , entrer par tine vole d'eau
en degouttant.
Inleveraar, m. celui qui &Vivre, present e
produit.
beiorger, delivreur.
Inleveren , b., w. (ik leverde in , heb ingeleverd) , zijn verlangen bij wijze van k efchrift ,
in eigen perfoon, aan de wettige magt ter
kennis te brengen , ter tafel bezoTgen 7 overgeven , presenter , delivret', produire. Een
verzoekfchrift presenter une requite.,
Hij heeft zijne bezwareil ingeleverd, iL a
donne, produit ses griefs ; Zie Indienen.
Inlevering , vr. overreiking,prd,sentation,
son.
Inlezen , 'b. w. (ik las in, heb'ingelezen); zie
Inzamelen, Inoogften.
Inlezing, yr. zie Inzameling.
Inlichten, b. w. (ik lichtte in, heb ingelichr),
iemand van eene zaak —, (hem inlichting
geven , ophelderen ,) eclaircir q. q. , lui
donner des eclaircissements , des renseignements stir q. ch. ; fig. eclairer q, ch. a q,
q.. Ik zal u deze . zwarigheid (oplosfen,)je vous eclairerai cette difficult!: —,
luire dans , pendtrer dans un lieu
o.
avec une lumiere.
Inlichter, m. celui qui donne des eciaircissements sur q. ch., iclaireur,, no.
Inlichting, vr. de daad van inlichten faction
d'iclairer dans un lieu; fig. op eldering
van eene zaak, eclaircissement dune chose,
reaseignentent, m. explication. larnMre —,
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inzigt,kennis, intelligence, reconnainanc fi, revision.
Inliggen, o. w. (1k lag in, heb ingelegen),
titre mss, e. concise, e. enferme , e. coonprts ,
enclave, e. dans. —, van krijgsvolk in eene
plaats ter . bezetting liggen, titre en garnison.
Inliggend , b. n. Indus e. ci-joint e. enferme e. compris , e, enclave, e. Gelief inlig'
genden
(brief) te bezorgen , veuillez faire
parveiir Pincluse (4 son adresse.)
Inlijmen, b. w. (ik lijmde in, heb ingelijmd),
door lumen in iets vast maken , attacker avec
de la coils, coller tine chose dans une autre.
Inlijming, y r. action de coller dans. Zie Lijming.
Inlijsten , b. w. (ik lijstte in , heb ingeIijst) ,
in eerie lijst zetten , encadrer; fig in het
geflacht-register zetten, mettre dans la table
genealogique, enregistrer, inscrire.
Inlijven, b. w. (ik lijfde in , heb ingelijfd) ,
tot een medelid van een genootfchap maken ,
incorporer; —, door den H. doop zijn wig
der kerke Gods ingelijfd , par le St. baptense nous sommes tncorpores dans Peglise de
Dieu. —, tot een deel van zijne staten , bijvoegen , vereenigeu annexer, reuvir,, admettre. , infchrijven in gen` register , immatriculer, avignoniser.*
Inliiving, yr. incorporation,. admission, acceptzon 1 annexion , infchrij ving 5 matriculation, Immatriculation
Inlokken , w. (ik lokte , heb ingelokt),
door 1pkken naar zich brengen, naar binnen
brengen, aanlokken , faire entrer par quelque appat , allecher, attirer, amorcer,, leurrer,, gagner, attraper , amener dans.
aanlokfel 5
Inlokking , y r. allechement 5
leurre ,
10kaas , await, no. amorce,
appat,
Inloodfen-, b. w. (ik loodsde lieb ingeloodsd), binuen loodfen, piloter, conduire
un navire dans un port.
Inloodfing, yr. het lootfen , pilotage, tn.
Inloogen b. w. (ik loogde in, heb ingeloogcl) , in de loog zetten, mettre dans la
lessive 5 lessiver.
Inlooging, yr. noise dans la lessive.,
Inloop m. het inloopen, entree avec effort,
en courant, en courant, etc.
Inloopen , b. w. ( ik liep in , heb ingeloopen),
met loopen inhalen , atteindre , attraper en
courant , rejoindre aforce de courir. liVaar zal
ik u weer ? oh pourrai-fe vows rejoindre en
courant? —, o. w. (met zijn) in eene
plaats loopen, komen, entrer. Het fchip
konde de haven niet —, le navire ne put
entrer, arriver dans le port , toucher au
port , reldcher dans le port , rendre le
bard, donner dedans. Tegen elkander
— ,.se heurter au. passage, se rencontier rudement. Tegen Iemand — 5 choquer, heurter q. q. au passage ; fig, se contrarier , se
contredire ; Die twee gevoelens loopen lijnregt tegen elkander in ces deux opinions
sont diametralement opposees , se contredi-fait contraires:
sent , sont tout-a
(bij
letterz.) Dat fchrift loopt in , .cette eer:—
Cure prend , moins d'espacc qu'il n'avoit parts.
Eene zeeengte inzeilen , embouquer.
Inlossen , b. w. (ik loste in, heb ingelost),
door lossen in zijn bezit krijgen, degager,
racheter, retirer.
Inlosfing, y r. action de degager, de racheter,
f., rachat , m. rancon.
Inluiden 7 b. w. (ik lwidde in , heb ingeluid , )
door het luidei der kipkken een teeken ge-
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teen dat iets beent, annoncer a on do cloche le commencement de q. eh, De kermis
ouvrir la foire a son de cloche. De kermis is reeds ingeluid, la foire a déjà
ate annoncee au son de la cloche. —, door klokgelui indagen, ajourner ou citer a son de
cloche. Iemand — (ter eer van - iemand luiden ) celebrer,, au son des cloches, l'entree
de q. q. , sonner les, cloches 'en l'honneur de
son arrivee. Iemand laten (indagen , door
gelui inroepen ,) citer a comparaitre , appeler, assigner, ajourner q. q. au son de
la cloche; fig. Iemand— (misleiden ,) duper
f.•
q
Iniuid ing , vr. signal d'ouverture au son de la cloche, m. indaging , citation, f. af ournement
au son de la cloche.
Inluijen , b. w. (ik luide in , heb ingelnjd ,)
zie - Inluiden.
Inluisteren b. w. (ik luisterde iii, heb logeluisterd ,) in het oor luisteren, fluistereu ,
souffler , dire a P oreille, chucheter on chitchoter. Hij luisterde hem iets in, it lui
chuchota q. ch. (a Poreille). fig. snspirer,
suggórer,, dire tout bas, souifier dux oreilles
de.q.
Inluistering, y r. chttchoterie ; inblazing, ingeving , suggestion.
Inmaakfel, o. confitures , f: pl.
Inmaken , b. w. (ik maakte in, heb ingemaakt),
ialeggen , in zuiker, zout of azijn leggen ,
om voor bederf te bewaren , confire mettre, des fruits (au sucre , au sel , au vinazgre).
Ingemaakte vruchten , des confitures, Een Inge.
.maakte guit , een aartsfchelm , un.fieffe.
Inmaking , y r. action de confine, verzorging van voorraad voor den winter, als:
fnijboonen, zuurkool, enz. apprdisionnement ,
Inmanen, b. w. (ik maande in , heb ingemaand), door manen invorderen, demander
le payement des dettes, sommer de payer.
Inmaner,, m. celui qui demands, sollicite le
payement des dettes.
Inmaning, y r. sollicitation flu payement des
dettes , sommation de paiement, demanile.
Inmengen, b. w. (ik mengde in, heb ingemengd), door mengen indoen , onder -jets
mengen, miler parmi , dans q ch. malaner,
entre-miler. fig. Zich in iets (verfchil) —,
se miler de q. ch. , s'immiscer,, s'ingerer,, s'introduire 5 entrer, se fourrer , s'embarrasser
dans q. ch. s'embrouiller,, s'entremettre * Zich
in een gefchil
, s'immtscer, se miler ou se
fourrer dans une querelle. Hij heeft zich
iu eene zaak gemengd , die hem niet aanging , it s'est tmmisce dans une afraire qui
ne le regardoit pas.
Inmenging , \Tr. action de miler dans q. ch.,
(bij erfenis) immixtion.
Inmengfel , o. het geen ingemengd is , mengfel, ngredient
ingredient,, qui est entre-mile, melange, tn. mixtion 5 f. ingredient, m.
Inmennen , b. w. (ik mende 'heb ingemend)5 door mennen invoeren, charrier,
voiturer dans, conduire tine vorture ou un
cheval dans en lieu.
Inmeten, b. w. (ik mat in, heb ingemeten),
door meten inkrijgen , mesurer dans,. thesurer avec precision. o. W. (me; zijn),
bij het meten blijken kleiner te zijn , door
het meten verminderen , perdre par la mesure , en mesurant.
Inmetfelen , b. w. (ik metfelde in , heb ingeznetfeld) , door metfelen invoegen, maconner
dans, ajouter en maponnant, placer ‘lalis on
*sir, tourer dans. Eenen misdaciiger
Ff2
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enfermer qn criminel entre quatre muraildeze load mijn hart ingenomen, vont avez
les , murer un criminel.
gagne mon coeur, noes bonnet graces' par
Inmetfeling , vr. action d'ajouter en maconcette action. Eene inmemende welsprekendnant , maconnerie ,fermeture de maconnerie.
heid , une eloquence qui captive l'sprit;: Van
Inmiddels ; bijw. middelerwijl, en attendant,
daar de uitdrukking:- voor oftegen iemand inpendant ce temps-M, cependant.
genomen zijn, etre prevent! ; e, ou preocIninijnen , b. w. (ik mijnde , heb ingemijnd ,)
cupe, e, en faveur de q. q. Hij. is zeer met
zip eigendorn, bij Openbare veiling, inkoozich zelven ingenomen, (voor ingenomen ,)
pen , racheter en ventepublique (a P enchere ,
it est rempli de soi-meme. Hij is met zijne
au rabais).
eigene bekwaamheid ingenomen , it est enInmonden , b. w. (ik mondde in, heb ingefatue de sa propre capacite. Uwe zuster is
mond ) , de uiterfte einden van lets in elkaningenomen met hare schoonheid , votresoeur
' der iteken , in elkander voegen , fourrer
est eprise de sa beaute.
deux extremites Pune dans l'autre , emboiter, Innemend , b. n. door gedrag en manieren geenchasser.
schikt , um_ genegenheid in te boezemen ,
Inmoffelen , b. w. (ik moffelde in , heb inge(bevallig , aanvallig , wordt van rijpe jaren
moffeld ,) toemoffelen , warm toedekken ,
gezegd ) engagednt , e ,privehant,
ahrubler, emmitoufler. \Aril waren er goed
ant , e. avantageux, se, attrayant e.-Hij
ingemoffeld , nous etiOns bless affubles,enamitine
heeft een zeer
uitzigt , gelaat
physiononiie prevenante. I-1 ij- ireefr: een
toufles. bedektelijk indoen , faire entrer,
fourrer en sachette.
voorkomen it a un ben, exterieui-, it a
Linaaijen , b. w. (ik naaide in , heb inge, elle est
beaucoup pour lui. Zij is zeer
naaid), floor naaijen vereenigen, brocher,
fort .liante.
coudre , emballer. (bij boekb). Een bock —
Innemen, m. preneur ; etc. Zie Innemen.
brocher un livre. —, door naaijen in voe- Inneming , yr. bemagtiging, prise, conquete, f.
gen , als eenen lap in een heind —,
lnnemendheid , yr. aanminntgheid ,
dre tine piece dans nosechemise. —, door Innen, b. w. (ik rode, heb geind.) , invordenaaijen insluiten , als : hij had zijn geld in
derea, faire rentrer, exiger (de
zijnen broekband ihgenaaid , sl avoit cousu
l'argent.)
son argent dans la ceinture de sa cu- InnerlAjk , b. n.invrendig, interieur, e, interne,
lotte. —, door naaijen enter maker, inintestin, , intime, intrinseque. Hikgevoelt
slaan , retrecir, remplier. De mojawen kuneene innerlijke hitte , die •hem verreert ,
nen' wat worden ingenaaaid , les Winches pensent un feu interieur qui le consunie. Zijn
veil!' etre remplides un pen.
vader gevoelt eene innerlijke finart over zijn
Innaaijer,,
celui qui broche, ritrecit, remvertrek , 'son pare sent tine dottleur interne,
intestine, de sod. depart. De innerlijk'e Waarplie , (bij boekb.) brocheur.
Innaaijing , kr. action de brocher, etc. zie
• de van dit fink geld, la . valvur intrinse4ue
Innaaljen. —, etrecissement, m.
de cette piece ,d'argent. Het innerlijke,
Innagelen , b. w. (ik nagelde in , heb ingena;
l'interieur. God kent het— van dens mensch ,
Dieu connoit l'interieur de rhOmme.
,geld)., met nagelen indrijven , vastmaken ,
attacker dans q• ch., avec des clous, clouer
bijw. interieurement, infrinsequement.
dans, enclouer.
Inmg, b. n. inwendig , (wordt enkel in eenen
'linemen, b. w. (ik nam in, heb ingenomen),door
zedelijken zin gebezigd QM eenen :. hoogen
graad van opregtheid en inwendig' gevoel
opnemen inbrengen , naar binnen brengen,
prendre, retirer faire entrer ce qu'on a anis
aan te duiden,) godvruchtig , intime, mental,
debars. -Het regent, neem het linnen in,
e. fervent, e, sincere, devot, e. Het, innige
ilpleut , retirez le linge, portez le Usage a la
gevoer, le sentiment intime. Een gebed ,
Dit
inalson.
schip heeft nog niet genoeg ballast
une priere fervente , tnentale.- Innige blijdingenomen , ce vaisseaun'est pas encore assez ' schap joie sincere. —, bijw. sincerernent.
late. Het schip heeft zijnen watervoorraad Innigheid , yr. godyruc-htigheid-, devotion , fernog niet ingenomen, le vaisseau n'4 pas, enr.veur f , recueillement m.
core fait son eau, sop aiguade. laten inko- Innigiijk, bijw. intimement, devotement , avec
men , laisser entrer. De schipper wilde hem
ferveur. Zij zijn , (op 'het innerlijkste
niet — le batelier ne voulut point le hisvan harte ,) met elkander yereenigd , ils sent
ser entrer. De boeren wilden 'een krijgsintimement unis. God —, met ijver, dienen ,
(order dak ontvangen`, ) les payservir Dieu avec ferveur.
yolk
sans ale voulurent point lager les militatres. Inning , yr. invordering , requisition, levee
Bezetting recevoir garnison. Geneesmiddes droits, perception, summation de payer
delen —, prendre miaecine. Hebt gij al
tine dette, f., recouvrement, m.
ingenomen ? avez -vous deja pris votre me- Inoogsten, b. w. (ik oogstfe‘ in , heb ingedecine ? fig. goeden raad , prendre bon conoogst), veldvruchten 'den ocrgst inzamesoil.
intrekken, inkorten (scheepsw.),
len , recolter,, faire recolte, recueillir les
, servir,
als : de zeilen
ferler les
tiles, inoissonner. Men heeft hier reeds het
voiles ; zie Bergen. Victualien , levensmiddekoren ingeoogst , on a dela moissonne , relen —, bat-quer des vivres. bezetten ,
cu-eilli , recolte ici les bles ; fig. ik heb geene
.beslaan , occuper, remplir. De soldaten navruchten van mijnen arbeid ingeoogst , je
men -de geheele markt in , les -soldats occupen'ai recueilli aucun fruit de mon travail.
rent tout le marche ; fig. indien de droefmoissonner des louanges.
Lof
heid uw geheel hart heeft ingenomen , si Inoogsting,
, recolte, moisson,
la tristesse a rempli votre coeur. —, met ge- Inpakken , b, w. (ik pakte in, heb ingepakt),
weld vermeesteren , prendre, se rendre maiempaqueter, emballer.
tre de q. ch. 'De stad werd ,stormende-rhand Inpakking , yr. action d'empaqueter,, d'embalingenomen , la ville fut prise d'assaut. Een
ler,, f. emballage, m.
land
, conquerir tin pays. -,- , iemands Inpakker,, m. emballeur.
genegenheid met zachtheid
gagner Inpalmen , b. w. (ik palmde in, heb f ingeles bonries grdces , le coeur de q. q. , capti. Paimd), alIengskens naar zich halen ,'attirer,
yer la bienveillance de q. q. Gij hebt door
tiler pea 4 pets a sot; -fig. Eene
amener vers
fchuld
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chid , faire rentrer, recevoirtolo dette
peu 4 pen, —, (zeew.), als : een touw—,
paumoyer une corde.
Inpassen, (ik paste in , heb ingepast),
meten , of jets ergens influit, essayer si une
chose va bier; , pent etre contenue dans une
mare, remplir exactement, ,une capacite. —,
0. w. rempier exactement, aller bien , s'ajuster,, convener, cadres-, emboiter.
Inpennen, b. w. (ik pende , heb ingepend),
enter.
Inpeperen, b. w. (ik peperde in , heb ingepeperd) , met peper beftrooijen , poivrer,,
mettre dans le poivre ; fig. D at zal ik ht.in
, (jets ten duurste betaald zetten , vergelden) , je prendrai ma revanche, je le
trouverai en noon chemise, jelui rendrai la pae ne lui promets pas poire molle sur cela.
Inpepering , yr. action' de poovrer.
Inperfen , b. w. (ik perste in , heb ingeperst)
door middel van perfing inbrengen , presser
une chose dates sone antic , la compthner„mettee sous la presse, imprimer.
Inpijpen, b. w. (ik pijpte in , heb ingepepen)
pijpend inblazen , filire entrer en sigant ;
door fraaije woorden aan het verliand, brengen , vleij en , insinuer,, amadouer q. q. avec de
belles paroles pour l'engager a faire q. ch.
Inplaatten , b. w. (ik piaaclie in , heb ingeplaatst), zie Inzetten.
Inplaatfing,- vr. zie Inzetting.
Inplanten , b. w. plautte in , heb ingeplant) , inpooten , in den grond zetten ,
planter dfins q. lieu ; fig. inprenten , door
onderwijs' in het gemoed overbrengen , inculquer,, inspirer , imprimer. Men moet hem
deze waarheid
faut lui inculgquer cette
Inplanting , vr. action de planter , implantation,
f fig. impression.
Inplengen , b. w. (ik plengde in, heb ingeplengd), plengend ingie ten , verser, epancher
,dans.
Inploegen , b. w. (ik ploegde in, heb ingeploegd), (bij timmerl. ) ingroeven c'anneler,, sillonner,, faire des cannelures ou des
sillons dans les planches , entailler.
heb ingeploft)
Inploffen, b.. w. (ik plofte
iuel'infmijteri, fetes- avec force , 'Japer,
lancer dans-, 0. w. (met zijn), fuel invallen , tomber dedans.
Inplukken , b. vv. (ik plukte in , heb ingeplukt)
met plukken aftrekken, inhalen (zeew.) at7
tires- vcrs soi , amener,
Inpompen , b. w. (ik pompte in , heb ing.epompt) door pompen inbrengen faire
tearer au moyen d'une pompe ,pompfr dans.
Inpoten, b. w. (ik pootte in, heb ingepoot),
planter ou mettre oo terve, cultiver.
Inprangen , b. w. ( ik prangde in , heb ingeprangd), faire entrer en serrant ; zie In- proppen.
Inpraten , b. w. (ik praatte in, heb ingepraaty
door praten in ieniands gedachten brengen ,
zie. Inpreken.
Inpreken , b. w. (ik preekte in , beb ingepreekt) , inpraten , inculquer,,parsuader par
des raisons ,, exhorter sedeusement.
Inprenten , b. w. (ik prentte in, heb ingeprest),
door herhaalde leering, deep indrukken,
inculquer imprimer , graver , empreindre.
Inprenting yr. action d'imprimer,,d'inculquer,
empreinte , impression.
Inisresfen , b. w. (ik preste in , heb ingeprest)
met alle kracht inbrengen, faire entrer, en
pressant firtement, avec force , forcer , chasser dans.
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Inprikken b. w. (ik prikte in , heb ingeprikt)
fcherpe
punt
infleken
,
piquer
met eene,
dans.
Inproppen , b. w. (ik propte in , heb Ingepropt) , proppend inprangen ,fourrer dans,
bonrrer ou presser dans, mettre q. eh. plus
qu'il n'en pent raisonnablement contenir.
Inpailen , o. w. (het puilde in , het is ingepuild) , inzakken , s'enfoncer.
, heb ingeput),
Inputten, b. w. (ik puttede
verser, puiser dans, ( avec des semis.)
Inquisitie yr. -(ond. w.) geloofsonderzoek,
enz. inquisition.
Inregenen, o. w. (het regende , heeft ingeregend), door regenen invallen , als : Het
heeft bier ingeregend , la pluie est entree ,s'est
,)
filti de par-ci, par la. o. w. (met zijn
als : Er is bier veel water ingeregend , beaucoup d'eau ici est entree.
Inrekenen , w. (ik re gende in , heb ingerekend), met asch bedekken (het vuur) om
de kolen te bewaren , convrir les charbons
de cendres pour les conserver, detiser le fee.
couvrir (le .feu) de cendres. lemand vastzetten , se saint- de q. q. , le mettre a lien.
Inrennen , b. w. (ik rende in, heb ingerend),
door rennen inhalen, atteindre en galopant.
—, o. w. (met zijn) rennend inkomen, entier ail grand galop.
Inrid , o. bet intijclen , entree a cheval , f.'
Inrigten , b. w. (ik rigtte in, heb ingerigt),
in order zetten , arranger , mettre en ordre;
fig. fchikkeii
regelen , regler,, organiser.
—, policer. Een wel ingerigte , geregelde
float, son itat police.
Inrigting, yr. -oraonnance, disposition, arrangement, m., orgawisation. inzetting,
het ing-erigte, constitution, f. etablissement,
m.
Inrijden , b. w. (ik reed in, beb ingereden),
door rijden doen inbuigen „pier le dos d'un
cheval, en le montant trop jeune. — rijdend.
inhalen , rejoindre , atteindre en allant
cheval on en voiture. Tegen iemand , lieurter a cheval. Door — breken , casser en
entrant a cheval. Hij heeft twee rniten
ingereden ,
caste deux carreaux.en entrant a cheval. o. w. (met zijn ,) rijdend inkomen , entrer a cheval on en poiture.
Inrijgen , b. w. (ik reeg in , heb ingeregen),
in eene rij vereenigen enfiler, serrer avec
un lacet , en larant.
Inrijten, b. w. (ik reet in , heb ingereten),
infcheuren , decnirer. o. w. (met zijn;)
se dechirer. Het- dock reet in , le drap se
dechira.
Inroeijen , b. w. (ik roeide in , heb ingeroeid)
ramant
door roeijen inhalen , atteindre
rejoindre a la rame. o. w. (met zijn)
roeijend inkomen, entrer en ramunt, 4 la
rame.
Inroeijing, vr. entrée en ratnant.
Inroepen , b. w. (ik riep in, heb ingeroepen),
tot zich roepen , naar binnen roepen, apt
peler. 1k zal hem wanneer bij voorbij
gaat, je Pappellerai, le /'inviterai 4 entrer,
quand it passe. — openlij,;. indagen , ajour-ner, citer, rappeler. , door een geroep
den aanvang van jets te kennen geven , annoncer en criant le commencement dune
chose ; fig. Iemands edelmoedigheid
invoquer la generosite 'de q. q.
Inroeper,5 in..eelui qui invite , appelle , a entrer.
Inroeping , yr. appel , ajournement, rappel ,m..
citation:, f.
ik roerde in , heb ingeInroeretr, b. w.
roer d) , door roeren inmengen ; mengen , onder
F f3
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Joiniiet zie Inprenten. De lesfen der derigd
der olkander roe'ren, miler dans, delayer
Meted deli kindeten vroeg worden inge;.
detremper.
Inroesten , o. (ik roestte In, ben ingeroest),
fcherpt, it faut inculquer de bonne hours
door den roest ingevreten worden, verroesaux enfants les lecons de la vertu. Dit is
ten , s'enrouiller, etre range, e, de la
hem uhdrukkelijk ingefcherpt, (gelast,)cela
rouille.— , door roesten vastklemnreri f s'atlid a etc or:joint.
tacher par la rouille 2 s'enrouiller. De fpij- Infcherping, , yr. impression. zie Inprenting.
k-er is in het hoot mgeroest , le clots s'est Infchenren, b. w. (ik fcheurde in, heb ingefcheurd), eene fcheur maken, faire one
enrouille dans le bois.
deckirure , on accroc. 1k heb dit ctoek reeds
Inroesting, v. action de s'enrouiller. — yerroesting, rouillure , f.
ingefcheurd, Pal deja fait une dechirure a
Inrollen, b. w. ( ik ronde in, heb iugecette toile, —, 0. w. (met zijn)se dechirer.
rold) , tot eene rol inwinden , rattler dans ,
D'at zal_,—, cola se dechirera. zie Ihrijten.
enrouler. —, door rollen dunner maken, Infchieten, b. w. (ik fchoot in, heb ingefchoten), indoen. Het brood in den oven —,
rendre plus mince ()force de rouler, en rouenfourner le pain. —, door fchieten verbrijzelant. —, in iets oprollen, rouler dans une
enveloppe. Rollend inbrengen. Rol doze ton
leo , casser 4 coups 4e canon, enfoncer. De itadspootr word ingerchOten, met gefchut, on
in den kelder, roulez, ou faites entrer, ce tonenfoncd la _mile de la ville a coups de canon.
neau dans la cave. —, o. w. (met zijn),
rollend inkomen, entrer en roulant.
De glazen —, casser les vitres 4 coups de
Inrond, o. eerie ronde opening. van binnen,
fusil ; fig. verliezen. Door deze onderouvertfire interieure et circulatre, ouverture
neming zal hij er zijn vermogen en
leven bij —, par cette entreprise di perdra
ronde en dedans ,
sa fortune et sa vie. Er van het zijne bij
Inrosfen, o. w. (ik roste in, ben ingerost),
—, y mettre tin Bien, y perdre. —, o. W.
zie Inrennen.
(met zijn,) ingazin , entrer; fig., in het geInrnilen , b. w. (ik ruilcie in , heb ingeruild),
heugew fchieten , als : Het fchiet tnij niet in,
door roiling inhandclen , obtenir en troquant,
je ne me le rappellepas, je ne m'en ressouviens
acquerir par troc ou par echange, ttoquer ,
pas.
&hanger.
Infchijnn, o. w. (ik fcheeri in, heb ingeInruiling , yr. troc, echange, tn.
fchenen), inwaarts felejnen , , luire dans un
Inruimen , b. w. (ik ruimde in , heb ingelieu , , eclairer.
31ruimd), door ruimte te maken overgeven,
ontruimen, ceder, evacuer. Wij moesten Infchijning, yr. , luenur dans on lieu. ,
ons huis aan den generaal nous frames Infchikkelijk , b. 11: accommodable, complaisant,
e, indulgent, e, condescendant , i. :—, bijw.
obliges de ceder notre maison an general ;
avee complaisance.
fig. toelaten, toeftemmen, accorder. Indien
men u dit al inruimde, mime en vous ac- Infehikkelijkheid, vr.indulgdnce, condescendance,
complaisance.
cordant cola. Belangende het wijder —
van de hervormde godsdienst ., quantaune .Infchikken , ' o.. w. (ik fchikte in, ben ingefchikt ,) fchikkend inkomen , se mettre plus
plus grande liberte dans l'exerc ice de la religion
avant dans, faire place, se reculer; —, b.
reformee.
w.' toegeyen „ avow . de Pindulgence 9 de la
Inruiming yr. evacuation. —, afitand. cession.
condescendance, user de consideration. Hij
vergunning, tolerance.
wil niets —, it ne 9eut riots passer,, it
Inrukken, o. w. (ik rukte in, hen ingerukt) ,
est sans indulgence.
C y an krijgsvolk) met geweld invallen, entrer hostilement, d'un pas fermo dans une Infchikking, yr. condescendance, consideration,
indulgence.
ville on dans un pays. —, b. w. (fcheepsw.)
De itukken fcheepswaarts—, haler les canons Infchokken , b. w. (ik fchokte in , heb Ingefehokt) , zie hfchrokken.
en dedans
Inrukking , yr. vijandelijke inval, entrée hostile, Infchooijen , b. w. (ik fehooide, in, heb inge'
fchooid), fchooijend verkrijgen, obtenir en
invasion.
gualsani, en mendiant.
Infchellen, b. w. (ik fehelde heb ingefcheld), door middel van eene fchel inroe- Infchoon, b. n. zeer fchoon , tres-beau, tresbel , tres-belle.
pen; zie Inbellen..
Infchappen, b. w. (ik fchopte in , heb ingeInfchenken, b. w. (ik fchonk in, heb
fehopt), fchoppend inbrengen, naar binnen
fchonken ), door fchenken ingieten, verfchoppen 9. faire entrer ii coups de pied; fig.
ser. Schenk uwen broeder' eens
versen a
.confirer tnjustement uy employ . Hij is in
boire a votre frere. ,Een glas wile vol —,
dat ambt ingefchopt, a a atenu cot employ
verser une rasade, un rouge bard. Een glas
par tin passe-droit ,par favour.
bier —, verser tin ,verre ate biere.
Infcliepen , b. w. (ik fcheepte in, heb inge- Infchrapen, b. NV. (ik fchraapte in, heb ingefchraapt), gieriglijk inhaler, inperfen,
fcheept), in een fchip laden , ernbarquer,
amasser sordidement ; faire le met ier d'usurier,
mettre a bond d'un navire. Zich —, ( te
extorquer; fig. faire le ladre.
fcheep gaan,) s'embarquer.
Infchraping,
yr. vrekheid , knevelarij , toesI:nfeheping, yr. embar9uement, nt.
Infcheppen, b. w. (ik fchepte in, heb inge- , quinerie, concussion, extorsion, ladrerie,
usurer
fchept), door , fcheppen indoen , mettre, puiInfchrijden, o. w. (ik fchreed ,in, ben ingeser dans, verser par cuilleries, etc
fchreden), met groote fchreden inkbmen ,
Infcheppen, b. w. (ik fchiep in, heb ingeentrer 4 grand pas , icarquiller les jambes
fehapen) , door de natunr ingeven , inspirer,
en entrant.
infuser „. par la nature. AANMERK. Het
verouderd en nog enkel over, in 'Infchrijven, b. w. (ik fchreef in, heb ingewoord
fchreven), inteekenen, eenen naam in een
het yen'. deelw. Ingefchapen zie Ingefchapen.
bock fehrijven, inscrire, signer, marquer,
*mitre q.- ch. dans JO livre, dcrire dans
Infcherpen, b. w. (ik fcherpte heb ingefcherpt), in- het geino'ed inprenten, inculporter stir, le livre. Off de list of naamrol
quer, recotnmander, imprimer,, graver* enn—, enregistrer , immatriculer. Zicli later
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.sa-faire inscrire.,einscrire.
"'IMO
terre. Eenen fpijker —.5 chasser_ rtn thus
Hij ,is op de lijst der ver, door ihwaarts ilaan , breken, enfoncer, catkiesbare burgers ingefchreven, it est inscrit
ser. De deur —, enfoncer la porte. De
sur la liste des citoyens eligibles. Hij heeft
Ozen
casser les vitI cs, les carreaux.
zich op , de naamlijst ingeichreven, it s'est
hen vat den bodem defoncer, efondrer
inscrit sur la matricide. aanteekeun tonneau; fig. Eelie zaak den bodem —,
nen , ecrire, marquer, noter. Ik heb bet
*le: Bodem. — , infpannen, atteler. De
in mijn fchrijfboek ingefchreven, je l'ai
paarden — 5 atteler les chevaux.
oplegecrit sur mon collier. IIek gij dezen post
gen: Wijn
encaver du yin, mettre dit
reeds ingefchreven avez-vous déjà marque
vin en cave, en faire provision. Koopgoecet article ? Iernand die op de rol of het
deren
mettre des marchandises en magaregister is ingefchreven, matriculaire.
sin, lei emmagasiner.opzuipen, fchietot een huwelijk aanteekenen, enregistrer,,
lijk inzwelgen , gulzig nuttigen (van dranfcancer. Uwe zuster en ziju broeder zijn
ken), avaler gem: goinfrer,
reeds ingefchreven, votre r soeur et son fràtamper. Teen hij eene flesch wijn ingeflagen
re sent déjà enregistres , fiances. o.
had, viel hij van den ftoel, lorsqu'il eut lam-•
pe une bouteille' de yin, it tomboir de la
w. zich door infchrijving van zijnen naam
tot eene bijdrage enz. verbinden, inteekeomflaan,"omvouwen, inleggen,
nen , onderichrijven , souscrire, signer. Hij • .(bif kleederm. en naaiilers), deze mouwen
heeft voor twintig gulden ingefchreven , it a
zijn'te wijd, zij moeten ingeflagen worden,
souscrit pour la some de yingt florins.— voor
ces rnan,ches sort trop larges, it faut les remeen werk, (aannemen,) * sournissionner
plier,, rendoubler. Eenen draad —, entrefaire sa soumission pour.
lacer un fil. o. w. ( met zijn ) De
Infchriiver, m.
inteekenaar, souscripteur.
blikfem is in dien toren ingeflagen, la
aannemer van een werk,.* soumissifoudre est tombee stir cette tour. Eenen
onnaire.
weg, zich op denzelven begeven, enInfchrijving, yr. inscription. —, inteekening,
filer un chemin, prendre un chemin, etc.
onderfchrij ving , souscription, signature. GeLaat ons dezen weg --7 , enfilons ce chemin-ci.
drukte naamteekening, griffe. Waar is owe
Hij is den regten weg ingeflagen, it apt*,
fchrifrelijke getuigenis van —? oh est votre
le bon chemin.
certificat d'inscription? ,—, in een regis- Inflaan, o. der hariugen in tonnen foliage,
ter, immatriculation, f., enregistremenr,
m. openloopen (van eene deur), en- aanteekening , fianfailles f. pl.
foncement , m. — van dranken, in den kelInfchrobben b. w: (ik fchrobde in , heb ingeder, encavement,
Zie Inflaan , in de
fchrobd), door fchrobben indrijven 9 _ faire
verfch. beteekenisfen.
entrer en frottant 5 en nettoyant faire en- Inilag,
het inflaan, innemen, opdoen van
trer, pousser avec un balai.
voorraad, apprevisionnement,,,tn, provision,
Infchroeven, b. w. (ik fchroefde in, heb inemplette (de merchandises),
achat. De
gefchroefd), in jets vastfchroeven, faire
— van wijn vercijuzen, payer
sur le
entrer en vissant, serrer 4 vii,,visser, -,
(bij wevers) van
yin,- 5 inweef
(bij de artill.), mettre ou poser le grain
taken, doek,
,
enz.
de lumiêres.
Bij deze lisle is de ketting of fchering
Infchroeving, yr. action de serrer avec des vii,
van •aren en de — van zij e, dans cette
f. serrement , m. •
etoire la' chaine est de fii, et la frame de
Infchrokken, b. w. (ik fchrokte in ,, heb insoie. Den — -doorweven, doorfchieten,
gefchrokt), gulzig inflokken, engloutir,
Cramer. omflag, opnaaifel,.(bij naaift.
avaler goutilment.
en kleerm.) reeli, rempli —, zoom , ourlet.
Infchucklen, b. w. (ik fchudde in , heb inge- Inflagboek, o. livre d'achat, on de mite m.
fehud), door fchudden doen invallen, faire Inflagdraad, in. (bij wevers) (Tulle f. pertomber en secouant dans q. ch. , secouer dans.
rot in. —, van zijde, embarbe,f.
Infchuiven, b. w. (ik fchobf in, heb inge- Inflagcedel,' Inulagceel yr. bewijs van inipost ,
fchoy en), door fchuiven inbrengen, faire
billet 9tit marque la quantite dP mat-chanentrer en poussant, fourrer,, glisser, couler
dises qu'en met en magas-in, billet Waccise,
ou mettre dans q. ch.
certificat , m.
Infchuiving, yr. action de faire entrer en Inflagfpoel, vr. weversfchietfpoel, navet_te.
poussant, f. coulernent, glissement dans q. Inflapen , o.
(ik fliep in , ben ingeflapen),
ch. nr.
fena'ormir.
Infchuld, yr. eene geldfchuld, die -men kan Inflepen , b. w. (ik fleepte in , heb ingefleept),
invorderen, dette active.
flepend intrekken , trainer dedans,'entrain,er.
Infchuldenaar,
criancier.
Inflijpen , b. w. (ik fleep in , heb ingeflepen),
Infekt, o. gekorven, bloedeloos diertje, indoor flijpen inmaken, faire une marque sur
secte , m.
9. ch. en imoulant. Zijnen naam is in het
Infertie, y r. (ond. w.) inlasfching, insertion.
glas ingeflepen, son ,noes est laille sur le
Insgelijks, bijw. pareillement, egalement ,
verre.
semblablement , de mime • comme au.ssi ,ainsi. Inflikken , b. w. (ik flikte in, hub ingeflikt),
Infinueeren, b. w. (ik infinueerde , heb gethdoor flikken ,naar binnen brengen, avaler,
finueerd), (ond. w.) in regten, geregtelijk
engloutir; fig. Zijne woorden weder
ter kennis brengen aankondigen , insinuer,,
ravaler les paroles , ce quo Po ll vouloit
intimer, signifier. 'Lich (in de. gem. Inflikking, yr. action d'avaler, d'engloutir.
fpr. tr.), zich bemind waken, zich ingang Inflingeren , b. w. (ik flingerde in, heb ingeverfchaffen , indringen , s'insinuer.
flingerd) , door -flingeren ifiwerpen, fromInfinuatie, y r. (ond. w.) geregtelijke aanzeg.
der, lancer dans.
ging, kennisgeving, insinuation , sommation. Inflippen, o. w. (ik flipte in, ben ingeflipt),
Inflaan, b. w. (ik floeg in, heb ingeflagen),
ongemerkt inkOmen, se glisser doucement
door Haan iudrijven, ficher,, enfoncer, faire
dans un lieu.
entrer ei coups de marteau; fam. cogner. Eenen Inflokken, b. w. (ik flokte in, heb ingeflokt),
paal
(heijen), ficher, enfoncer un plea en
gretig inflokken, verflinden, absorber, englenFf4
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gloutir, avaler gouluiment. Door onregt zich
iets toeeigenen , usurper, occuper inf ustement.
Inflokking, Yr. action d'avaler; d'engloutir
koulihnent. , .absorption; fig. usurpation, occupation tniuste.
Inflorpen, w. (ik florpte in, huh ingeflorpt), door florpeh inbrengen, opilorpen,
homer , gober. Een Versch et--, homer en
oeuf frats.
Inflorpmg, yr. action de homer.
Influimeren , o. w. (ik fluimerde in, ben in-'
gefluimerd), beginnen te fluimeren commencer k sommeiller s'assoupir, s'endormir. De zieke is eindelijk ingefluimerd, le
malade s'est enfin endormi.
influimering , vr. endormissernent ,
Influipen , 0. w. (ik floop in , ben ingeflopen)
finipend inkomen , se glisser , entre:. secretement ,..fartivement , d la dirobie: Dit is
is een ingeflopen misbruik in dit huffs,' c'est
en vice qui 's'est gliSse dans cette maison.
Influiten, b. w. (ik foot in, heb ingefloten),
achter een clot bewaren, eliferiner, seiner
dans. Ik heb hem in zijhe katner ingefloten , je Pai enfertne dans sa chambre. Eenen
brief in eenen anderen
mettre une
lettre dans' 'one autre.
De ingefotene
brier, Pincluse, f geheel en al liniten,
condom van alien , toegang- berooven-, bloquer,, invest/ r , cerner,, enviroiiner,, enslaver.
De fad is ingefoten , la ville.
qiiie, .cernee. Hij hpudt hetvijandélijk leget4
ingefloten; tient)Parmee 'ennemie investie. — in eene rode, tusfchen twee fluittee'kens sets plaatfen, enfermer dans sine parenthise. begrijpen , bevatten, behelzen contenir, comprendre; ren:fernier. Ik
weet niet wat dat gefehrift influit , je.ne
sacs' ce que cette icriture contient. Spanje is
in den vrae:--niet ingeflOfeh, (beg-repen ,)
L'Espagle' West' pas comprike dans la paix.
—, 0. . w. inpasfen in. eene-opening, infchieten , s'emboiter, biers entrer, joindre.
vr. action d'enfertner, de serrer,
cernement, —; inzetting, invoeging,
ineenfluiting, embaitement, 111, insertion,
enclaviire, f — van eêne flad of vesting,
blocus, investissement, m.
Influitingsteeken, o. parenthese, f.
Influrpetr 5 :-13. w. ( ik flurpte in, heb ingefurpt); , zie Inflorpen.
Influrping,'zie Inflorping.
Infmakken , b. w. (ik fmakte in, heb ingefmakt),.met geweld inwerpen, jeter dedans
avec force.
Infthel ten , b. w. (Pc ftnOlt in, heb ingefmolten), door' fmeita. intriengen, meter en
fondant. Tin en lood bij elkander miler en fondant de Pitain et du plomb.
verliezen perdre. 1k heb er veel geld bij
ingefmolten, j'y ci perdu beancoup d'argent. —, o. w. (met zijn) door het fmelten , in zwaarte verminderd worden, perdre,
se fmdre, diminuer par la fonte. Vuile ,
flechte metalen Imelten in, de sales, de
vils mitaux perdent, on diminuent depoids ,
par la fonte; fig. Het leger is, door
zoo veel fchermutfelingen, ingefmolten,
l'armie a beaucoup souffert par Cant d'escarmouchees.
Infmelting , yr. action de fondre 5 fonte,diminution; zie Smelting.
Infmeren, b. w. (ik fmeerde in, heb ingefmeerd), met vet befirijken, fmerend inwrijven, graisser, oindre, f. fritter , enduire
de graisse. Met olie —, huller. Linnen
met zeep
faire entrer en frottant du
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savon dans du tinge. Het — van zaif' op
ten gedeelte van menfchelijke ligchaam (bij de gente gh.), illition, f:
Infmijten , b. w. (1k *fineet heb ingeTmeten), inwerpen, jeter dans. —, doer
breken, casser, enfoncer it force de jeter,
bliser en jetant. -Vier ruiLen zljn ing,,cfmeten ,: quatre vitres sent cassies en jetant.
Infnakken,, b. w. (ik fnakte in, heb ingeThakt), met. gretigheid inflokken, avaler
gouliiment.
Ininappen , o. `w. (ik- fnapte in, ben ingefnapt) , influipen , fehielijk inloopen , entrer
vite on- avec vitesse, preciiiitamment,,
Infnijden-, b. w. (ik fneed in, heb ingefnedeny, eene ihede in lets' maken , incisor,
entailler,, faire sine incision so tine entaille.
—, door infnijding graveren, afbeeldingen
*-'maken, taller, graVer.—, (bij' de wondh.)
'koppen, fchervetr, in de, bovenhuid infnijdingen maken, scarifier.* met tele styeden7kerven , dichiqueter (la chair.)
entaille-, entaillure.
Infnijding, yr.
—, of doorfnijding in alien di j k , coupure.
(bij wonoh. ) van de bovenlittid, koppiiig, feherving, scarification.
Ininijdmes, o. (bij de wondh.) bistouri,
Iufnorren ; o. W. (ik fitorde in, ben ingefnord), _met geinor invliegen,- entrer
tbourdon-nant ou en nmflaio.
inoof in , heb -ingefnoInfnuiven , b. w.i y en), door fnuiven in den netts optrekken,
attirer, prendre , par le nez, prendre une
prise de tabaC; zie,Opfnuiven.
Insolvent, b. n. (ond. w.) onvermogend om
te :Detain, insolvable.
Infolyentie vr.• (ond. w.) het onvermogen
otn te betalen, insolvabiliti.
Intopnen-, b. -w. (ik fopte in; heb ingefopt),
in fop indoop-en, ook met fop -inmaken,
saucer, tremper, miler dans la soupe on la
sauce.
Int-pal-men , b. w. (ik fpande in, heb ingefpannen), , voor den wagen fpannen, ayeler. De paarden zijn reeds ingefpannen,
les chevaux sont déjà attelc's ; fig. tendre. Alle , krachten —, (met ijver alle
krachten aanwenden). Zijn uiterfle best
faire tons ses efforts, faire tout sob,
possible ; s'efforcer, employer toutes ses forces , s'ivertuer. De geest kan niet altija ingefpannen blijven ; I'esprit ne sauroit titre
toujours tenth:. Sprw. employer le vert et le
sec. o. w. in eenen kwaden zin , met iemand —, of zamenfpannen, conspirer , conjurer avec q. q. zie Zamenfpannen in dezen zin.
. action d'atteler, f attelage,
Infpanning ,
—
us.; fig. — van krachten, efforts ,
van geest, contention, tension d'esprit.
Infparen, b. w. (ik fpaarde in, heb ingelpaard), uitzuinigen, epargner,, economiser.
(ik ipattede in, ben ingefpat),
Intpatten,
indruilehen; entre:- avec impetuositd , rijaillir dans, entrer en rijaillissant comme l'eau
qui tombe.
Inipijkeren , b. "T. fpijkerde in, heb ingefpijkerd) , clouer dans q. ch. ,,attacher avec
de clone dans q. ch.
Infpitten , b. w. (ik fpittede in, heb ingefpit) , door fpitten indringen , faire entrer en' creusant, bicher, creuser avec
la biche, miler entre en bichant.
Infpoegen, b. w. (ik fpoegde in, heb inge, gefpoegd), zie Infpuwen.
Infpoelen, o. W. (ik fpoelde in, heb ingefpoeld), aanfpoelen, indriiven 5 flatter dans

q.
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w. door
ipoelen inbrengen , faire entrer en lavant.
Iniponden , b. w. (ik fpondde in , heb inge'pond) inkepen , inyoegen , embrever.
Infionding, yr. embrevement , m.
Intpraak , yr. ingeving , inspiration. Gothic-hike —, inspiration divine. inwendig
gevoel van het geweten, voix mterieure ,
tegentpraak ,
cri de la conscience,
opposition, objection, ,protestati..n. — op
sets 'maken, objecter q, ch. opposer une
difficulti, faire one objection. De zaak ging
zonder eenige —, (of tegenkanting) door,
la chose passa sans aucune opposition.
Infpzeken , b. w. (ik fprak in , heb ingefproken ), door fpreken inbrengen , veroorzaken.
Iemand cooed —, encourages-, animer q. q.,
Lspirer du courage a q. q. lrii mettre le coeur
ari ventre. , 0. w. in de' rode tusfchenfpreken , interrompre q. q.
(ik fprong in, ben ingeInfpringen , o.
fprongen), met eenen fprong inkomen, sau" ter aedans; entrer subitement. —, b. w.
rompre en sautant dessus.
Infpugen, b. w. (ik fpoog in , hebingefvogen ) ; zie Infpuwen.
Infpuiten , b. w. (ik fpoot in , heb ingefpoten) , door fpuiten inbrengen , seringuer,
jeter de Peat; dans la pomp , (bij wondh.)
rej ecter.
Infpuiting , yr. action de seringuer , (bij
lavenient, m.
wondh.) injection,
Infpnwen b. (ik fpnwde in , heb logefpuwd), cracker dedans ; fig. Iemand in het
aongezigt fpuwen , cracker a. q. au nez.
niet lusten , (Van eten)pas manger,,mepriser.
Ilij heeft er niet in gefpuwd, (veel van gegeten , gefchranst), it en a beaucoup mange,
it en a pile bien.
Inflaan, o. w. (ik ftond in, heb ingeftaan) ,
Borg zijn , repondre de q. q. de q. ch. être garant ou caution de. Hij heelt voor hem
ingeftaan, it a repondu, de, pour lui. —,
Inftallering
yr. inflellatie (ond w.). Zie
Inftelling in dezen zin.
Instal,
maison dent on fait one ecurie ou
one grange.
inf}allig, b. (in den gem. fpr. tr. in eenen
reuk gebragt, decrii,e.decriditi,e. len heeft
dit huis — gemaakt, (dat niemand het bewonen wil) , on a dicrie , dicredite , cette
maison. Hij is een — mensch 5 Bien men
het yertrouwen ontnomen heeft , c'est un
homme decredite.
Infiampen, b. w. (ik ftampte in, heb iiigeftampt), door flampen inftooten , enfoncer
a coups de pied. Eenen paal —, enfoncer
on pzeu. —, door flampen inbuigen en breken , courber et rompre a force de piler;
fig. Met, moeite inprenten , inculquer avec
peine. Zie Inprenten , Infcherpen.
Inftamping , yr. enfowement m. action d'enfoncer a coups de pied; fig.' action d'inculquer avec peme.
Initappen , b. w. (ik flapte in , heb ingeflapt) ,
door happen inhales, atteindre en marchant,
rejoindre en marchant a grands pas. —,
o. w. ( met zijn ), door happen inkomen ,
entrer a grands pas.
Inftantelijk , Zie Inftendiglijk.
Infteigeren, o. w. (ik fleigerde , ben ingefteigerd) , fteigerend inkomen , entrer en se
cabrant. Het paard fteigert tegen den man
in , le cheval se cabre centre le cavalier.
Infteken , b. w. (ik flak in , heb ingeftoken),
in eene opening fieken , faire entrer, mettre,
insinuer, inserer,, passer, evfoncer,, ficher
q. lieu, entrer avec le flot.
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fourrer,, cacher, piquer dans g ch.Eenendraad.
—, (in het oog der naald fteken), enfiler une
aiguille. (bij boekb.) als een, bock —;,(losfe
vellen tot een bock innaaijen ) brocher
livre, coudre on cahier. Een vel dat ingeftoken wordt , one fetsille d'imposition. fig. lemand sets — , (ingeVen ,) suggirer une hide
a q. q.
zich in jets —, (zich met sets inlaten, zich in sets wikkelen ,) se meler de q.
ch. , s'immiscer dans q. ch. h. heb cc mij nice
willen, —, je n'ai pas voulu m'en miler.
(Tcheepsw.) de kabels — , italinguer les cables.
Infteker,, m. qui fait entrer, qui enfonce ,
cheur,, piqueur, introducteur etc. zie lnfteken.
Infteking , vr. piqfire , f. enfoncement , insinuation, introduction; insertion.—, ingeying ,
inklazing; sukgestion, instigation.
Inflellen, b. w. (ik ftelde in , heb ingefteld),
doen Band grijpen , oorfpronkelijk te weeg
brengen , y astfiellen , institoer, etablir,
crier; fonder, dresser , iriger; regler, ordonner,, arranger, coNtituer, ,‘, introduire.
Deze wet is ingesteld , cette lei est
itablie. De orde van het gulden vlies is
ingetteld door Filips den Goede hertog van
Bourgonje , Philippe le Bon, disc de Bourgogne, institua l'ordre de la toison d'or. De
gezondheden — (op eenen feestdag), proposer les sautés , (á sin festin „) porter les tosses err toastes. De eerfte dronk werd
ingefleld op den vrecte ;, le premier toast fat
pour la paix. Men bragt twee urea door
met gezondheden in_ te ftellen , (te drinken)
on passa dela heuresa toster. — (bij regtsg.)
in fchrift , ftellen , 0pftellen , minuter. Een
geding — 5 (beginnen ,) entatner on proces ,
commencer , debater, entatner, installer,
ouvrir. Dat ,fpel itch zich fraai in , ce jen
cotnmence Hen.
Infieller, m. celui qui etablit , etc. instituteur,
fondateur, criateur.
Iiiftelling, y r. de daad van inftellen , en de ingeftelde zaak , opriOng, inzetting , aanftelling , enz. erection, installation, institution, ordonnance, itablissernent , reglement ,
statut ;, commencement , debut, m. proposition
f. ; zie Inflellen.
Inftemmen , o. w. (ik ftemde in , heb ingeflemd), van hetzelfde gevoelen zijn , 'etre
do memo sentiment , avis. Weinigen zullen
met hem —, pets seront de son sentiment ou
avis, penseront comme lui. —, b. w. inwilligen , consentir a, titre d'accord avec
dowser sa voix pour.
Infiemming , y r. consentetnent , tn. zie Toefiemming.
Inflendiglijk , Vijw. inftantelijk , met fterken
aandrang yerzeld , dringende , avec instance,
instamment , fort. Ik heb hem daartoe
yerzocht, je lui ai sollicite instamment , avec
toutes les instances possibles.
Inftieren , b. w. (ik fligrde in , heb ingeflierd)
zie influren.
Inflijgen , o. w. (ik fleeg in, ben ingeflegen)
in lets ftijgen, ftijgencl inkomen , entrer en
montant , mentor dans. Met eene ladder —,
escalader.
Inftikkeo , b. w. (ik ftikte in , heb ingeflikt) ,
door ftikken met de naald inWerken , broder,
faire de la broderie sur,, dans , q. etoffe,
ricamer.
Inflippen , b. w. (ik, flipte in, heb ingeflipt),
even indoopen , tremper par on bout ou pionger un pea dans.
bliitueren b. w. (ond. w. ik inititueercie,
Ff5
heb
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heb geInftitueerd) inftellen, inrigten, instituer.
Inftituteur, m. Cond. w.), ftichter, hoofd van
een opvoedings -geflicht , onderwijzer, , instituteur.
Liftitutie , y r. (ond. w.) infielling, opvoeding
onderwijs, institution.
Inflituut , yr. (ond. w.) kostfchool, pension,
inrigting , inilelling , institut , m.
f.
Inflommelen , o. w. (ik fiommelde in , heb en
ben ingeftommeld) , met geftommel inkomen ,
entrer avec bruit on fracas, faire du tapage
en entrant.
Inflooten , b. w. (ik fliet in , heb ingeftooten)
naar binnen ftooten , pousser dedans, faire
entrer avec force , rompre on casser en poussant. Eene deur —; enfoncer une parte..
Eerie suit met den elleboog casser un
carreau avec le coude.—, o. w. (met hebben) itootend aanloopen, attaquer vigoureusement, , fondre sur,, enfoncer, Hij itiet
met den degen op den viand in , it fondit sur
l'ennemi , it attaqua Pennemi P epee a la main.
Inftooting ., vr. enfoncement , no. rupture , , fracture , clzoo,m. en poussant , attaque vigoureuse; zie Inflooten.
Infloppen ; b. w. (ik itopte in , heb ingeftopt),
door itoppen indouwen , hourrer dans , enoncer en bourrant. — opftoppen , rembourfrer.
Inflormen , o. (ik ftormde in, ben ingeItormd), met geweld indringen , ent?-er avec
violence, forcer Peutree, entrer par assaut,
dormer un assaut, assaillir.
Initorten ; b. w. (ik florae in , heb ingeftort)
ftortend indoen , doen vallen, verser dans,
repandre, renverser. Hij die de Bergen doet—,
Eelai qui renverse les montagnes ; fig. ingeven ,
inboezemen , inspirer,,, staggerer. Om het
fcheepsvolk moed in te ftorten,pour inspirer du
courage, pour raninoer le courage de P equipage.
0. W. (met zijn) invallen, neeritorten,
crouler. , s'ecrouler, s'affaisser, s'enfoncer,
s'abattre, s'ebouter. De toren is ingeftort,
la tour est ecroulde , :Pest ecroulde , est tornbee en ruine. Bij die aardbeving zijn veel
huizen ingettort, dans ce tremblement de
terre beaucovp de maisons ont ecroule, se
soot ecrouldes. — 5 in eene vorige ziekte
invallen , retomber dans une maladie avoir
sine rechute Indien hij weder inftort, zal hij
retombe , it en motorer mede heengaan , s
ra. geweld inftroomen , als : De zee
florae door deze opening in , la met- per fa,
entra avec impetuosite par cette ouverture.
Liaoning, vr. croulement, ecroulement, dhotilement , renversement, no. Hij verloor zijn
leven door de — van dezen muur,, it perdu
la vie par Pecroulenient de cette muraille.
De — (invalling) van een finis, van eenen
zolder,, la chute el'une maison, d'un grenier.
in eene ziekte, rechute. Bij deze ziekte
is eene weder — te vreezen, la rechute' est
ingieting
craindre dans cette maladie.
infus ion. De Apostelen hadden de gaven
der talen door — van den H. Geest , les
ardtres avoient le don des langues par Pinfusion du Saint Esprit.
inftouwen , b. w. (ik ftouwde in , heb ingeftouwd), inftuwen 5 fterk indrukken, inpakkeri, presser, fouler, serrer, fourrer fortenient dans. (fcheepsw.) arrimer (la charge
dans un vaisseau).
Liftonwing , yr. action de fourrer dans,
(tfdheepsw.) arrimage, tn.
Llf reven, o. w. (ik ftreefde in, heb ingefireefd), ftrevetcle iukomen, fore an effort
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pour entrer ,s'eforcer d'entrer, presser pour
entrer.
Inftrijken, b. w. (ik fireek in, heb ingeftreken) 5 ftrijkencl indoen , als : Een kindle pap
— passer la boullie dans la bouche d'un infant.
Ik heb het geld in den zak geftreken , j'ai tire
ou mis P argent dans li sac , —, o. w. Cmet
zijn), met haast , gezwindheid inkomen , entrer avec vitesse. — , de voegen, de voegen
invullen (bij mete.) jointoyer. Men moet die
steenen —, it fact jointoyer ces pierres.,
Infirooijen, b. w. (ik ftrooide in, heb ingefirooid), ftrooijende indoen , repandre, semer dans, parsemer; zie Strooijen.
Inftroomen , o. w. (ik ftroomde in , ben ingeftroomd), ftroomende inkomen , entrer en
coulant, confer avec force dans ; fig. affluer ,
inonder.
Infiructie , yr. (ond. w.) aanwijzing , gedrags regel of voorfchrift, lastbrief, Instruction,
f. enseignement, tn.
Inftrument , o. (ond. w. ) werktuig , bijzonder , muzijkspeeltuig', irltruinent de musique
no. — van wondhelers , instrument de chirurgie. (bij regtsg.), in eenen geregtelijken vorm opgemaakt geschrift , opitel, oorkonde , bewusfehrift ,, instrument , rn ; fig.
gem. deugniet, vaurien , m.
Initrumentaal, b. n. (ond. w.) wat de muzijkfineltuigen aangaat , door middel van fpeelwerktuigen gefchiedende , als : infirumentaal
muzijk, welke nit enkel fpeeltuigen beftaat,
zonder gezang, mnsique insh-umentale.
Inftrumenteren , b. w. (ond. w.) ik inftrumenteerde , heb geinftrumenteerd) 5 ( bij regtsg.)
wettige acten opmaken , inst;-umenter.
Inftrumentdoos, vr. zie Inftrumentkoker.
Inftrumentkas, vr. armoire 4 mettre des instruments , caisse 4 instruments:
Inftrumentkoker, tn. itui de mathematiques ,
(bij wondh.) etui de chirurgien.
Inftrumentmaker, m. faiseur d'instruments.
Inftuiven , 0. w. (ik roof in, ben ingestoven)
fluwend , met geweld inkomen , entrer avec
violence , brusquernent.
Intlaren , b. w. (ik ftuurde in , heb ingeftuurd),
unread inbrengen , naar binnen fturen, conclaire ,gouverner an vaisseau (dans un part)
—, naar binnen zenden of fturen , diriger,
euvoyer dans q. lieu.
Influwen, b. w. (ik stuwde in , heb ingestuwd); zie Instouwen.
Infubordinatie , vr. (orid. w.) gebrek aan ondergeschiktheid , verzetting tegen zijne o verheld , insubordination.
Infuikeren , b. m. (ik fuikerde in, heb ingefuikerd) met sulker- vermengen, in fuiker
inleggen , confine en sucre.
Infullen , o. w. (ik fulde in, ben ingefuld),
door sullen inglijden , glisser 1 5 tomber ' dans"
q. ch. en glissant.
Intanden, o. w. (ik tandde in, heb ingetand),
engrener, s'engrener , endenter, mettre des
dents a q. ch. , denteler. (zie Tanden).
Intanding, yr. het ingrijpen of vatten der raderen in elkander , engrenage, m. — (bij
horologiem.) engrenure.
Intapperi, b. w. (ik tapte in, heb ingetapt),
tappend indoen, tirer. Hebt gij reeds bier
in de kruik ingetapt , avez-vous déjà tire
de la biere dans la cruche. —, inschenken ,
verser. Tap eens in , versez un pen.
Inteekenaar, m. souscripteur.
Inteekenen , o. w. (ik teekende in , heb ingeteekend), sonscrire, signer. Ik heb reeds op
dit boek ingeteekend, fai déjà souscrit
pour et live —, b. w, zie Inschrijven.
In-
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Inteekening, yr. souscription. Een boek b;.;
uitgeven , publier unlivre pour souscription.
Inteekenlijst , vr. liste de souscription.
Interdeel, o. nade-el , schade , dommage, tort,
desioantage, detriment, prejudice , m.
Integraal , b. n. ( ond. w.) integral, 'e. Integra:al- en differen-tiaal rekening (in de hoogere wiskande), twee rekenwijzen, waarvan
de differentiaaf rekening leert : uit eene gegevene eindige grootheid eene oneindig kleine
to vinden ; en de integraal rekening uit
de oneindig kleine de eindige grootheid
weder te voorlchijn te brengen, calcul integral et differential, tn.
Intendant, m. (ond. w.) opziener,, bestuurder,, zaakwaarnetner,, intendant.
Intentie , yr. ond. w.) , voortiemen , meening , oogmerk , intention.
Incercipieren , b. w. (ond. w.), (ik intercipieerde , heb intercipieerd), onderschep.pen
opvangen ( van brieven), intercepter.
Interen , b. en o. w. (ik teerde , heb en
ben ingeteerd) , door veneering minder ma, ken , diminuer en consurnant; depenser au
dela de ses revenus , manger son fonds, se
consumer.
Interesfant , b. n. (and. w.) aantrekkend, bekoorlijk , belangrijk , onderhOudend ,
ressant, e.
Interest, o. (ond. w.) , belang , eigenbelang,
winst op uitgezet geld , intern no. — op
—, intern- des interns, arriere-change,
intent sur interdt. Zware of, hooge
—van,
, gros interd t. — van vijf ten honderd , intern a cinq pour cent. Geld op — nemen , nitretten, emprunter, préter de l'argent
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brisee, enfoncer a coups do pieds, rompre
en marchav dessus. Trappend inbrengen,
faire entrer a coups de pied.
Intrede , vs. plegtige inkomst , entrée (solennelle).
Intreden , b. w. (ik trad in , heb ingetreden),
zie'Intrappen. o. w. (met zijn) entrer,
commencer; fig. Hij is zijn tiendelaar ingetreden , zl est entre dans sa dixieme .annee. nieuw ingetreden jaar —, Pannee
on nous entrons, Pannee qui vient de commencer. ( zie verder Ingaan).
Intrek , ingang- , entree, f. pied-a-terre,
rendez-vous ,acces,abord—, verblijf, four,
no. demeure f Bij uwe doorreize door onze
ftad , hoop ik, dat gij bij mik uwen — zult
nemen , Lrsque vous passerezpar note'e ville,
fespêre vous voir descendre chez moi.
Intrekken ; b. w. (ik trok in heb ingetrokken) , met trejsken inhalen , naar binnen
trekken , naar zich halen , tirer dans q. lieu,
a soi, attirer, retirer, ,entrainer, enga.
ger,, faire entrer. Trek • uwe beenen wat in,
retirez un pen vos jambes. De fchouders
e acer les epaules. doortrekken met
eenig vocht, s'imprigner, s'imbiber. De aarde treks water in, la terre s'imbibe d'eau.
Lens beflaande verordening to niet doer ,
affchafren 5 herroepen , krachteloos verrappeler , abroger,,
klaren , retractor 5
annuler,, contremande;- caster, revoquer,
supprimer. — , o. w. zijne woorden
—
herroepen , se dedire , se retracter.
—, (met zijn) inkomen, entrer, faire
naauwer maken , worden,
son entree.
etrecir, s'etrectr. ( zie Inkrimpen):
Intrekking,, yr. herroeping , affchaffing 5 krachIntering , yr. consomption.
teloos verklaring , revocation, f. abolition,
Inteug-elen , b. m. (ik teugelde in, heb ingesuppression, abrogation, —, herroeping van
ieugeld) , door den teugel korter te nemen ,
dedit,
zijne woorden , retractatIon,
intoomen ; meest 'fig. bedwingen, van hartsinzuiging van eenig
aneantissement ,
togten en gemoedsaandoeningen , model:en ,
vocht, impregnation de q. liqueur 4 imbibition.
dompter, brider, refi-ener, reprimei-. Men
— zamentrekking, inkrimping, retrecissemoet zijne drifter
fact dompter,, retnent , m. retraction. — , engte van den fpierener
sesPasssions.
Zijne
begeerten
—,
mogel eens (*chips, aissade.
f
direr ses &sirs. Zie Beteugelen.
Intuimelen , o. w. (ik tuimelde in, ben ingeInteugeling, yr. action de dompter,, de brider,,
tuimeld), tuimelend invallen , entrer en culde reprimer, etc. moderation.'
butant, en faisant des oulbules, culbuter
Intillen , b. w. (ik tilde in , heb ingetild) ,
dans.
inbeuren , door optillen inbrengen , faire Intusfchen , bijw. middelerwijl , ondertusfehen
entrer en soulevant.
en attendant , cependant, sur ces entrefaiIntoeven , b. w. (ik toefde in , hebingetoefd)
tes , dans ces entrefaites. Ik zal het —
inwachten , attendre.
doen , en attendant je le ferai.
Intov , m. het intrekken in eene plaats, en- Inval , m. het invallen , inftorten , chute,
tree , f.
ruine , f: ecroulernent , eene onverwachte aanIntoomen , b. w. (ik toomde in , heb ingenadering , met firooping vergezeld 5 ftrooperij,
toomd) , brider,, arrdter, refrener ; zie Infirooptogt ; incursion, irruption, invasion.
teugelen.
AANMERKING. , Het eerfte woord heeft de
Intooming , yr. zie Inteugeling.
nevenbeteekenis van kortftondigheid , van een
Intooveren , b. w. (ik tooverde in , heb ingeoogmerk oin niet te blij y en ; irruption,
toovetd) betooveren, door behendigheid,
heeft de nevenbeteekenis van verovering en
tOoverij , inbrengen , faire entrer par envernieling , en het derde die van geheele en
chantement, habilement , enchanter, ensorgedeeltelijke overftrooming met hetzelfde
celer, escamater , charmer , inspirer mainzigt van vernieling of vervoering ; als :
giquement , faire illusion. —, lets zoo in
De barbaren deden gedurige invallen , les
jets inbrengen , of vastbinden, dat het niet
barbares firent de continuelles incursions.
dan met groote moeite ontward of losgeDe vijand' deed eenen — in dat gewest
maakt kan worden , ensorceler, attacker si
Pennemi fit sine irruption dans c:ette province. De invallen der Turken in Griekenland ,
ferme qu'on ne sauroit le defaire; faire entrer avec adresse.
les invasions de la,Grece par lee Turas. eene
Intrappen, b. w. (ik trapte in , heb ingetrapt)
invallende gedachte, une idee,pensee, surprise..
door trapp'en in een kleiner beflek brengen,
—, kuur, saillie. Hij is vol invallen zl abode'
als : De aarde (etgens om liggende) , rendre
en saillies. Dat is een goede —, c'est an*
la terre (autour 4e q. ch.) plus compacte,
bonne idee; Bela est bien imagine. Een
en la pressant avec ses pleds, fouler,, regeestige —, une pointe
Een wonfouler,renfincer, comprimer , affaisser.—,
'derlijke fnelle
tone boutade. (spreekw.)
met de voeten intredon , broken, icrater,
a les
Hij beeft
eta (Ad, hais
sail-
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fection d'un inventaire. Den — opmaken,
saillies ,extravagantes.—, eerie waar
faire l'inventaire.
men dikwijls komt , als : Het is daar de
zoete — c'est la- maison des bien versus, Invegen , b. w. (ik veegde in, heb ingeveegd ), door vegen inbrengen, faire entrer
cette maison est ouverte a tour-venaut.--'
en balayant, balayer
(in de mee:k. en in de gezigtk.) het vallen
van eene lijn, van een ligchaam op eene Invergiftig, b. n. zeer vergiftig, tres-venimeux,
une
se , (van dieren fprekende ), en tres-vinineux,
vlakte , incidence. Een tchuinfche
se, (wOrdt van planten gezegd). Zie Verincidence oblique.
Invalien , o. w. (ik viol in , ben ingevallen),
vallende inkomen, tomber dans quelque lieu. Investen ,: b. w. (ik vestte in , heb ingevest),
vast iri-zetten placer, inettre eu etablir
Hij viel in den kelder,, it tomba dans la
fermement ou solidcment.
cave. Het invallende ( of inichietende) licht
door eene opening , le jour , la lumiere qui Invijlen , b. w. (ik vijlde in , heb ingevij1d),
door vijlen inwerken , faire entrer en iientre , qui vient, par une ouverture; fig.
mant; faire un trou ou une ouverture, au
Op den vijand — , fondre sur l'ennemi.—,
moyen d'une lime, dans q. cll., Timer dans,
in-Morten, crouler,, s'ecrouler,ecrouler , tomreduire en- limant.
ber en ruine. Het huis zat —, la thaison
croulera. ,eenen local doen, faire nice Inviteren , , b. w. (ond. w.), (ik inviteerde,
heb geinviteerd),te gist vragen , uitnoodiinvasion, irruption, incursion ; zie loyal.
gen , inviter. 1k heb , hem ten middagmaal
— , in de gedachten , te binnen fchieten,
geinviteerd , je l'ai invite, demande , 4 diner
te binnen brengen,, zich herinneren , se souavec moi.
venir, se ressouvenir,, yenrir otn tomber dans
revenir. Zijn naam valt mij niet Invlammen ,
w. (ik vlamde in, hell ingevlamd ) , door middel der vlam met gouden
in, (fchiet mij niet te binnen), son nom
of zilveren draden beleggen , damasquiner.
ne me revient pas. Nu valt het mij in , ei present
je m' en ressouvaens. Zie: zich Herinneren. , • lnvlechten , b. w. (ik vlocht in, heb ingevlochten), door vlechten inbrengen , eninzinken , vermageren , s'enfoncer. Hij heeft
trelacer, tresses; fig. fierlijk tusfchen you,
ingevallene , diep in het hoofd liggende
gen , entremeler, joindre.
oogen, it a les yetix enfonces. inzinken, inzakken, s'afaisser. Die hoop Invliegen , o. Ok vloog ben ingevlogen) , vliegend inkomen , voler dans q. lieu
hooi is eenen voet • ingevallen , • •( ingeentrer en volant. De duiven zijn reeds inzakt), ce -monceau de fain s'est araisse d'un
gulogen ; les pigeons soot cilia voles dans
pied. —, in iemands cede vallen, interromle colombier. , Act alle fnelheid nadepre. Zoodra ik daarvan repte , viel hij met
ren , met eene vaart , entrer avec precipideze woorden in , •aussitiit que je parlai de
tation. Het Ichip vlopg , zeilde , de haven
cola, it m'interrompit avec ces paroles. —,
in , le vaisseau entra avec precipitation dans
fchielijk tusfchen kotnen , entrer , survenir
tegen iemand , (zich tegen hem
le poq.
surprendre, venir tomber. Hier moot de bas
verzetten),
se jeter,, fondre sur q. q.
, al fact que la basse entre a ce passage.
b. w. door-vliegen breken , casser, briser
— van fchepen in eene haven , binnenlo-oen volant. • e'duif heeft die ruit ingevlope,0 infchieten , reldcher, entrer dans un
gen , le pigeon a brise ce carreau en,voport. —, b. w. door vallen breken , casser
lant.
q. ch. en tombant. Het -- , de initorting , croulement , ecroulement eboulement , m. rui- Invlieten , o. vloot in , ben ingevloten) , vlietend inkomen, couler on Hotter
ne f:
dans q. lien.
Invallend , b. n. incident, e." Eene invallende
vraag , sine question incidente. (hide Invlijen, b. w. (ik vlijde in , heb ingevlijd),
door vlijen indoen, invoegen , ajuster,
gezigtk. ) een invallende flraal , un rayon
accommoder,, arranger dans.
incident; fig. Eene invallende gedachte ,
Invloed; eerie working op lets of iemand,
zie loyal.
influence, f, ascendant, empire; met dit onIntiaren , b. w. (ik voer in , heb ingevaren),
derscheid dat influence de , nitweyking is van
door middel van een vaartuig inbrengen,
gesprek ; ascendant een hpoger , gezag
varend
inhalen
,
aire
entrer
par
eau.
frejoindre, en allant par eau. —, o. w. een
voorondersteit , en empire meer magt beteekent ; als : Une femme a de l'influence sur
(met zijn), inkomen met een fchip, entrer
son marl ; un marl a de l'ascendant sur sa
par eau, en bateau. —, met der woon intrekken, occuper une demeure. Een huis te
femme; zin pore a de l'empire sur ses enfants.
—hebben, influer,,influencer. *De eexfle flaphour , en terfiond in te varen , une maison
pen, die wij in de wereld doen , hebben, veel
loner pour y entrer de suite. —, inrijden ,
— op ons overige liven , les premieres demurentrer en voiture. Ten hemel —, etre Ileches qu'onfait dans le monde, one beaucoup d'invi, e, jnsqu'au ciel.
fence stir le reste de notre vie. Hij heeft veel
Invaten, b. w. (ik vaatte in , heb ingevaat),
invloed in die zaak gehad, it a en beaucoup
in vaten d.oen , entonner, mettre en tond'influence dans cette affizire. Dat heeft geen
neaux, enfermer dross des barils,embariller,
— op zijn hart , cell n'a point d'influence
encaquer. —, het eene vaatje in een ander
sur son coeur. vermogen op anderen ,
zetten, (gelijk buskruid) enchaper.
credit. Hij heeft veel — aan het hof, it a
Invatten , b. w. (ik vattede in , heb ingevat),
grand credit, ou beaucoup de credit a la sour.
in iets doen vatten , vasthouden , enchiisZijn geldt veel ; son credit pent beaucoup.
inhouden
,
be,
encadrer,
monter.
ser,
hebben , door — werken* , influencer. Die
vatten , behelzen , contenir,,eornprendre. Len
antwoord had — op den minister , cette reedelgefleente in good —, (inzetten , ) enponse influenc4 leministre; invloefjen, door
clidsser une pierce precieuse en or.
— inededeeleri , influer. De gefternten hebInvatting , yr. enclidssure,monture, f.'encadreben — op de ondermaanfche ligchamen , les
ment, us.
astres influent sur les corps sublunaires.. De
eene wettige lijst
Inventaris, in. (ond.
goede of flechte opvoeding van een jong
van goederen ., boedelbefchrijving , inyentaidp al het overige van zijn,
inensch heeft
conre, , In. Het •opinakelf van eenen
le-
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levels, /a bonne on la mauvaise*edvcation
d'un jeune homme irrfiue -sue- tout te reste de
sa vie.
Invloeijen, o. w. (ik vloeide in, , ben ingevloeid), vloeijende inkomen,- naar binnen
vloeijen, colder, entree,' dans. , (zeew.) se
dicharger ; fig. an wOord in een gefprek
laten faire glisser en mot dans en discours , tnserer,, y ajouter. — 5 invloed heb-,
ben ; zie op Iiivloed.
Invloeijend, b. is, in eene rivier, affluent, se
dichargeant e, dyant Soikembouchttre dims.
Invloeijing, yr. action de cooler dans. — ,
plaats waar eene rivier tin eene andere vloeit
tutloop, embouchure. —, zamenvloed,' affluent ,
InvIngten, 0. , w. (ik vIngtte in , ben ingevlugt), vingtend ,inkomen , naar binnen vlugten, entree- en fuyant,se refugier.
Invoege, voegw. ook:
(tat-, zoodat, de
sorte que , en sorte
tellement gue , de
maniere que.
Invoegen, b. w. (ik voegde in, heb ingevoegd), voegend invnllen, inlasfchen, inserer,
intercaler, ajouter, joindre. In een fchrikkeljaar worth, een ,dag ingevoegd, dans
une ant* bissextile on intercale unjour. (bij
timmerl.), infchieten emboiter, erninortaiser,
inSereeembrever. Een blad in eels bQek
inzetten, inune feuille dans ilea
vatten , enchasser, eneaktrer,, encastiller.
Eenen fleets tusfchen andere , enclaver ens
pierre; fig. Hij heeft `die plaats in zijne
redevoering goed ingevbegd, it a bien enpassage dales son discotzs.
chasse
Invoeging, yr. insertion, jonttioet, addition,
intercalation , en_castrement ; embrevement,
m ; ----Zie Invoegen. —, (in de ontleedk.)
der tanden in het kakebeen, gomphose, der
beenderen, enibaitiment , en.
Invoer,, m. het invoeren, importation ,entrie, f.
De in- en uitvoer (van vreemde goederen)
rimportation et Pexportation.
Invoe ren, b. w. (ik voerde heb ing,evoerd), met een rij- of vaartuig inbrengeit,
importer,faire entrer. Die zijn koopwaren,
die men in groote mcnigte invoert, ce sent
des marchandises vie Pen imports en gran— 5 , inleiden, introduire: fig,
de
dat ,bij anderen in zwang is, inbrengen ,
introduire des
introduire. Gewoonten
itablir des lois. Eecoutumes. WTetten
ne plegtigheid—, (inftellen), institner tine
ftichsolemnite. Eene nieuwe godsdienst
ten , fonder une nouvelle religion.
inleider,
celui qui imports.
Invoerder,
introducteur.— van eene nieuwe leer, dog-matiste. — 5 itichter, fondateur.
Invoering, yr. van cone gewoonte, introduction d'une coutume. Zie verder Invoer.
Involgen , b. w. (ik volgde in, heb ingevolgd), door volgen inhalen, atteindre on
joindre en suivant. — 5 volgen, suivre; fig.
volgen, gehoprzamen inwilligen , toeg-even, acquiesce'', condescendre, suivre, etc. zie
Opvolgen Nakomen Geho-orzAmen. Iemands
evil of begeerte —,,obtempirer 4 la volonte
q.
de q. q., suivre, faire la volonte de
action de suivre, zie Opvolging,
Involging,
-- inwillignig, toeftemming, acguiescement,
xonsentement, me. condescendance..
Invordera.ar, m. celui qui exige son payement,
exactenr; zie
Invorderen , b. w. (ik vordercie in, heb ingevorderd), betaling (eener fchuld) vorderen , eifchen 5 exiger,, pretendre, requerir,
iommsr.Pe belastingen—, recouvrer les taill es.
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Invordering, ye. aanzoek, aanmaning, eisch,
inning , domande, requisition, somm4ion.
Eene fchriftelijke afeifehing te 'betalen, une sommatiOn par errif — de- payer; —,
terugeifching, recouvrement tM. rectaination , d'un payement.
Invouwen, b. w. (ik vouwde heb Ingevouwd.); binnenwaarts vonwen, plier on replier en dedans.
Invreten, b. w. (ik vrat in, Iteb„ingevrefen),
met geweld ineten, door vreten eene opening in iets waken, ronger, corroder. De
roest vreet het ijzer ( dobrvreet het ijzer)
la roisille range le fer.— . 0, w. se gangrener.
De kanker vreet geweidig in , le chancre se
tend_, caustigangrene fort._ Inyretend. , bij
gue, pl\rotigue,corrostf, ive, mordant,, e.
Een myretend gezwel.' Cin de ffeneesk.), tits
ulcerepli4edinique ; fig. een invretendkwaad,
en mal contagieux.
Invreting, vr. corrosion. — Inbijting (bij de
fcheik), erosion, corrosion.
Invrijven, b. w. (ik vreef in, heb, ingevreven), zie InWrijven.
Invullen, b. w. (ik vulde in, heb ingevulc1),
in eene grene plaats van eenik gefchrifi jets
infchrijven, remplir en vide, une lacune
dans quelque' derit. Het , ontbrekende —,
der alettre.—;zielOrijken , (bij metf.)
Isivulling, yr. aanvulling, remplissage, remplage,, m.—, het ingeYulde,' le'remplissage.
Invullingsdag, m, jortY`intereldaire.
Inwaaijen, b. w. (ik -waaide en: woes in,
ben ingewaaid), door waaijen binnenwaarts
komen, etre souffle dedans, s tomber en dedans s par le vent ; door den wind omgewaaid worden, etre renverse,e, par le vent.
— 5 (met hebben) in jets waaijen, sit-271er
dedans. —, b, w. dOor waaijen broken , casser, rowpre; ook —, b. w. de wind heeft
silo glazers ingewaaid, le vent- a fait tornPer en dedans tons les carreaux , on foutes
omverre werpeu , renverser
des vitres.
par Is vent.
Inwaarts, bijw. binnenwaarts, en dedans.
gebogen , cagneux, se.
Inwachten, b. w. (ik wachtte in, heb ingewacht), attendre. Iemand attendre,
q. q. Uw antwoord inwachtende, en attendant on attendant votre reponse.
[wad-1611g, yr. action d'attendre, pttente.
InwaSfen, o. w. (ik wies , ben ingewasfen)
door wasfen in lets vastgroeijen, croitre
deths.- Zie Ingroeijen,
Inwateren , o. w. (ik waterde in , ben ingiewaterd), van water dat indringt, doortrokken
worden, s'infiltrer, etre pénitre e*, imbibe,
e. d'eau qui degoutte, Een isitur die inwatert ,
une muraille _Hetet,* d'eau, qui .deggutte:
Ingewaterd hout, du bois eombuge.
Inwatering 5 yr. doorzijging, het indringen van
water in het bout, tnfiltration.
Inweeffel, o. inilag, trame, f.—, tusfchen,
rede', parenthese, f.
Inweeken ,, b. w. (ik weekte in , heb ingeweekt )
jets in vocht leggen , om het week to ma,
ken, in de week leggen, modifier,' detremper,, mettre tremper. Huiden tremper,
fairs boire des peaux: (bij ,de fcheik.) macerer.
Inwellen, o. w. (ik welde in, beningeweld),
door middel eener onderliggende wel inzakken , s'affaisser a cause d'une'source ,'d'un
pelts qui se trouve dessous , par faction de
Inwenden , b. w. (ik wendde ,in, heb ingewend), (zeew.) porter le cap a la mer.
Inwendig', b. n. innerlijk, intirieur, e, interne,
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ne, intrinsepe.— bijw. interieurepient; zie
Innerlijk. Het inwendige , Pinteridur, m.
Inwentelen , b. w. (ik wentelde in , heb en
ben ingewenteld) inwaarts wenteleh , roudedans.
Inwerken , 13: W. (ik werkte in , heb ingewerkt
, 0r bewerking in lets maen ingewrocht), „d 0
ken , entrer a force de travailler, faire entrer.
Inwerking , (bij metf.) van elke laag fteenen ,
waardoor een muur van boven bijloopt , of
dun words, recoupement ,
Inwerpen , b. w. (ik wierp in , heb ingeworpen) , naar' binnen werpen , jeter dedans.
Hij heeft sneer ingeworpen dan gij , it a fete plus dedans quo vous. , —, door werpen
breken, zie Ingooijen. — met geweld.
infirengen , als : Krijgsvolk (in eene plaats),
jeter, introiluire, mettre des troupes dans
un'e place. — , onverwachts doen ontftaan ,
inboezemen , inspirer. Hij heeft hem kwade gedachte ingeworpen , ii lui a inspire,
suggere de mativaises pensees.
Inwerping , vr. (inboezeming), inspiration,
suggestion.
ce qu'on if fete dedans; fig. teInwerpfel ,
genwerping , 6bfection, f.
Inweven , b, w. (ik weefde , heb, ingeweven), door woven inwerken , doorweven ,
entre-tisser, miler en tramant, en tissant;
— met teekeningen ', *chiner; fig. inlasfchen ,
invoegen , intrelticer, inserer, faire mention de.
Inweving , vr. doorweving , action d'entre-tisser.
Inwijden , w. (ik wijdde in, heb ingewijd).
inwijen , tot zekere dienst wijden of heiligen , inzegenen , consacrer, sacrer, benir.
, plegtig inflellen , door zalving en kro,
ping, inaugurer, benir. Eenen priester
sacrer,
consacre unpretre. Eenen bisfchop
intrdniser un eveque. Een inwijdend bisfchop , un eveque consacrant , consecrateur.
Eene kerk , consacrer, benir 1117C eglise.
Eene gefchondene kerk —, reconcilier
sine eglise. Het vaandel —, benir le drapeau. — in de verborgenheden van zelrere orde , (opleiden ,) initier. Hij Het
zich — in de , geheimen of verborgenheden
van Ceres , it se fit initier aux mysteres de
Ceres. Hij is bij ons nog niet ingewijd,
it n'est pas encore initid parmi nous ; fig. en
fchertz. hetgeen 'men voor den eerflen keer
gebrilikt , als r Een kIeed mettre un habit pour, la premiere fois. Eene woning' of
een hubs — Eller prendre la cremaillere
, (voor 'de eerfle
chez q. q. Een rijtuig
keer laten rijden) etrenner une voiture. ,
Inwiping , vr. consecration, inauguration
initiation, dedicace. Inwijdingsfeest van eene
kerk , la fete de la dedicace d'une eglise. —
van eenen bisfchop , sacre, consecration,
intronisation d'un eveque. —, tot de kerkedienst , ordination.—, plegtige inflelling van
keizers en koningen , door zalving en
krooning , inauguration.
Inwijen , b. w. (ik wijde in, heb ingewijd),
zie Inwij-den,
Inwijing , zie Inwijding.
Inwijk, zie Inham.
Inwkiken , o. w. (ik week in , ben ingeweken),
in eene plaats de wijk nemen, se retires- dans
inbuigen se replier dedans.
q. lieu.
retraite. —, action de replier
Inwijking ,
en dedans,
Inwikkelen , b. w. (ik wikkeide in , heb inge.
nvelop-wikkeld) , in eenen =flag doen, envelop-
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per; t Xmand in eene zaak impliper q, q. flans one affaire , Pempetrer,,P engager dans,' le faire prendre part a.
Inwikkeling, vr. omwikkeling , enveloppement
entortillement, m; fig. in eene zaak , engagement ,,m. implication.
Inwillen, o. w. (ik wilde in , heb ingewild),
willen t ingaan , vouloir entrer.
, b. w., (ik Willigde in ; heb ingewilligd), zijne toeftemming tot bets geven,
consen4ir, accorder, agreer, cotader, ceder, assentirq. ch., acquiescer a q. ch.
vr. consentement, agrement, acquiescement, ,assentimint, m. concession; zie
Goedkeuring Toeflemming.
Inwinden , b. w. (ik' wond in , heb ingewonden), een windfel doen, envelopper.
Een kind in luren —, emmailloter un en(zeew.) virer le
ant. 'Het ankertouw
fcd
ble. , naar zich toe winden, tires vers
soi avec rin vindas ou guindas, etc.; zie
Winden.
Inwindfel , o. enveloppe,
Inwinnen , b. w. (ik won in , heb ingewonnen ) ,herwinnen , weder inwinnen , regagner, racquitter. Ik zal den verzuimden
door mijne ,vlijt trachten in ;te winnen , Jo
teicherd,i ,de regagner par mon zéle le temps
perdu, a Hij won weer in , (herwon) hetgeen hfj verloren had, it racquitta ce qu'il
avoit perdu. — 2 zoeken to verwerven. Iemands toegenegenheid
, se procurer Palection, de q. 4. , zoeken opreloopen ,
fals
: getuigen , be (vijzen , rechercher des temoins , rectieillir des' preuves. Ingewonne
informatie (in de pr.) des informations recherchies , f.. pi.
verInwinning , yr. action de regagner„
krijging, obtention.
Inwippen , b. w. (ik wipte , hob ingewipt)
met ease wip inbrengen, jeter par le moyen
d'une bascule. o. w. (met zijn) met
eenen ligten fprong inkomen , entrer en sauCant legerement , par un saut leger.
Inwoekeren 13: w. (ik woekerde in , heb ingewoekerd) , door woeker verkrijgen , inwinnen , gagner par usure. Ik heb het verlorene geld weer ingewoekerd , Pal regagne
l'argent perdu. —, o. w. (met zijn) colt
fiji. door gewoonte in zwang gcraken , dovenit. commun. Die kwade gewoonte woekert
van dag tot dag in , de lour en jour cette
mauvaise habitude devient plus commune.
Inwoekering, yr. action de regagner par usure.
Inwoelen , b. w. (ik woelde in , heb ingewoeld) in garen of touw inwinden , envelopper ou enfourrer de ficelle ou tie corde,
ficeler.
Inwonen , o. w. (ik woonde in , heb ingewoond) , in eene plaats . woven, bij iemand
gehuisvest zijn , étre loge, e, demeurer chez
q. q. Inwonende genade , (in de godgel.),
(zoo als 'men bij den H. Doop ontvangt)
grace habituelle. Inwonende , (aanklevende)
zonde , peche habituel.
Inwoner,,
habitant. Geboren — van een
rijk, regnicole.
Inwoning , yr. demeure , habitation ,` f. sefour,
tn. —, verblijf of woonplaats bij iemand,
logement, m. Hij heeft bij hem kost en —,
it a chez lui nourriture et logement.
Inwoonfler,, yr. celle qui demeure ou habite quelque part, habitante.
Inwortelen , O. (ik wortelde in, ben ingeworteld) , wortelen in de aarde fchieten ,
vatten, prendre racine, jeter des racines,
s'en
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fenraciner. Deze planten zijn goed inge.
worteld , cis plantes sont bien enracine,es.
Deze boom wortelt reeds in , cet arbre prend
dejti racine; fig. In eenen kwaden zin , inv darer , enraciner, s'enraciner. Het kwaad
is reeds ingevvorteld , le vial est deja enraeine. Een ingeworteide (verouderde) haat ,
une Maine inveterde.
Inworteling, vr. action 'de prendre racine, de
jeter des racines.
Inwrijven , b. w. (ik wreef in , heb ingewreven) 9 met wrijven inbrengen , faire entrer
en frottant , ou a force de frotter • fig. betaald zetten , revaloir,, etc. 1k zal het hem
—, je lui rendrai la pareille.
Inwiljving , vr. action de faire entrer en frettant , etc. — van eenig geneesmiddel in een
ziek dee p van het ligchaam, embrocation.
Inwringen , b. w. (ik wrong in , heb ingewrongen) , met wringen indraaijeli, faire
entrer en tordant.
Inzaaijen , b. w. (ik zaaiddin , heb ingezaaicl)
door zaaijen inftrooijen , bezaaijen 9 ensemencer. —, voor den tweeden keer zaaijen, semer de nouveau.
Inzaaijing , y r. bezaaijing (weinig gebr.), cnsemencement , tn.
Inzaat , m. hoogfle bod op goederen (bij de
eerfte veiling), la plus haute offre ou mise
(dans une vente publique).
Inzage ,,vr. inzien , inspection , f: examen ,
Bij de eerfle — ziet men , dat dit fink valseh
is , on connoit a la premiere inspection que
cet acte est faux.
Inzagen , b. w. (ik zaagde in , heb ingezaagd)
aanvangen met zagen; ook : eene fnede met
eene zaag in bout maken, commencer a scier,
scier dans, ch. Den rug van een boek
(bijboekb.-) grecquer.
Inzakken-, o. w. (ik zakte in , ben ingezakt),
door zakking invallen , inflorten arener,
ebouter,, s'ecrouler, tosser,,s'affaisser , s'enfoncer. Eon gewelf dat inzakt , une votite
qui tasse, s'afraisse.
Inzakking , yr. inftorting , afraissement , fondis , eboulement, ecroulement.
Inzamelaar, , celui qui recueille. —, van
penningen , aalmoezen , collecteur,, quiteur.
Inzamelaarfter,, yr. van almoczen , quiteuse.
Inzamelen , b. w..(ik zainelde in , heb ingezameld) , inoogften , verzamelen , recueillir,,
ramasser, amasser,,percevoir, recouvrer,, recolter. In den ouderom zamelt , oogst men
de vruchten in van de vlijt derjeugd , dam
la vieillesse on recueille les .fruits de la
diligence de la jeunesse. Penningen —, collecter des deniers. Aalmoezen —, quiter.
Inzameling , yr. inoogiling van vruchten , moisson, recolte, cueillette, quite — van penningen , voor de armen „ collect°, cueillette.
, inning, ontvangst der belastingen , enz,
perception, levee.
Inzeepen , b. w. (ik zeepte in, heb ingezeept)
met zeep besmeren , savonner, savonner la
barbe.
Inzeeping , vr. action de savonner f. savonnage , m.
Inzegenen , b. w. (ik zegende in, heb ingezegend) , door zegening inwijden , benir , donner la benediction, consacrer; zie Inwijden.
Kinderen (bij het doen hunner belijdenis)
confirmer.
Inzegening, yr. benediction, consecration , confirmation. eener kraamvrouw bij Karen
eerften kerkgang , na hare bevalling , releVailles
p/.
Inzeilen, b. w. (il{ zeilde in, heb ingezeild),
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zeilend Inhalen , atteindre, rejoindre a la
voile. o. w., (met zijn) naar binnen
zeilen , entrer a la voile , , donner (Wars.
Zij zijn de haven ingezeild, ils sont entres
a la voile dans le port. Eene zeangte
embouquer.
Inzenden , b. w, (ik zond in hebingezonden)
naar binnen zenden envoyer , faire parve=
nir, on‘ tenir, remettre.
Inzet , eerfte bod bij eene openbare veiling;
premiere offre ou misc. —, in een fpel, inleg,
enfeu, m. mare, f. — bij een hazardfpel ,
masse , f. De geheele (pot,) poule,
f. Den — vrij fpelen, loner part franche.
Inzetten, b. w. (ik zettede in , heb ingezet)
in eene plaats zetten , mettre dans un lieu:
Ik rheb mij twee valfehe tanden laten —, je
me suns fait mettredeuxfausses.dents. Geld
— (in een fpel) , mettre de Pargent au feu,
faire la mice,.
(bij juweliers), invatten. Eenen diamant
sertir, enchasser
diamant. Een goed ingezette fleets , une
pierre bien sertie, enchassee. Het — 9.o.
van diamanten ,• la serte. Het — yan e)zlelgefteenten Penchassement m. la,sertissure.
inftellen , (bij verkooping het eerfte bod
doen) Ret huis werd voor drie duizend
gulden ingezet , to premiere miss on offre
pour la maison s'eleva .trois
florins.
verordenen, Eene. wet etablir
tine loi. Iemands gezondheid.',— pokter la
sante q. q. ; zie Inftellen in de .2de , bet.
Eenen balk — , inschieten , enclaver,,emboiter
,
tine poutre.— 9 (scheepsw.) masten, een schip
bemasten ,,, , nuiter,, arborer un- navire. Eon
verrekt been. weder —, (bij wondh.) rembolter fin os,
zie Lifteller.
Inzetting , yr. zie
— „ van ecielgefteenten , 'enz. zie Intetten. o.
Inzenden; (ik zo,od in, ben ingezoden)
door inkoken, zieden , minder warden, diminuet- a force, de bouillir, ebouillir, evaparer.
Inziedfel , o. afziedfel , decoction.
Inzien , b. w. (ik zagen, heb ingezien),- v111tig doorzien ; als : Hebt gij lust, dit bock
eens in to zien ? avez-vous envie de parconrir ce livre? —, met het verfiand befchouwen , refiechir, examiner a fond, la peser, voor une chose de pries, considerer.
1k heb die zaak niet genoegingezien (over,
wogen ,) je n'ai pas assez .reflecht sur,cette affaire, je ne Pai pas pesee assez-mezrement. Zijne fouten , reconnaitre ses fautes. - 9 verschoonen , pardonner,,• excuser,user de condescendance. Zie mijne orikunde wat in , excusez mon ignorance. —, nitftellen, eene betere gelegenheid afwachten ,
opfchorten , temporiser, attendre q. temps.
Inzien , o. oordeel 9 bevatting , gevoelen, opinion, intelligence
sentiment , jugement,
avis, m. naar
(mijns inziens ,)
d'apres mon opinion, selon moi , a man
In az
o. bedoeling, oogmerk, voornemen
desseitz , but , vue , intention f: W at — hebt
gij ? quel est votre dessein, votre but? —, narigt , consideration. 1k wil het doen nit
zijner jaren , je le feral en consideration de son dge. opzigt , inspection.
— nemen, faire inspection.
Inzijn , o. w. (ik was in, ben in geweest)
y 'etre, itre dans. Hij is er in geweest,
it y a etc.

Inzijpelen, 0. w„, (kzijpelde in, ben ingezijpeld), zie
In-
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Inzijpen, 0. tv. (ik-zijpte in , ben ingezijspt),
zipelend indringen jets entrer parjaltraton , couler goutte a goutte dans , suinter,
ruisseler; zie Zijpelen.
Inzijpcling , zie
Inzijping , yr. doorzuping , infiltration, acti.on de ruisselir,, etc.
Inzinken „ o. (ik zonk in , ben ingezonken) , door zinken invallen , s'enfoncer,,
s'ecrooler, s'affizisser. Zie Inzakken.
Inzitten , o. w. (ik zat in , ben ingezeten),
'etre assis dans q. ch.; fig. Hij. zit er wel
in (hij kan goed 'even), ii ccc fort, it vit
a son arse, al a' de quoi vivre.
Inzoet ., b. n. zeer . zoet, tres-doux ., ce.
Inzonderheid , b. .w. voornamelijk , bijzonder,,
speczalement ,
vooral 5 particulierement ,
principalement.
lirzont 5 b. n. zeer zout, fort sale, e.
Inzouten , b. w. (ik zoutte_ in , heb ingezouten), in het zout leggew,- metetre au eel ou
en saumure, saler. ingezouten vleesch , de
. la -viande salee ; zie Pekelen.
Inzouter,, In. saleur.
Inzouting yr. het inzouten , action de saler,
salaisonc,
Inzuigen 5 b. w. (ik zoog in, heb ing.ezogen ,)
zuigend intrekken, door zuigen inkriigen ,
absorber, surer, attirer en sucant. De fpons
zuigt liet water.in , Peponge absorbe Peau.
Van eene zuigerid.e min zuigt een kind dikvij1s eene ziekte in , souvent. on 'enfant
prend , gagne one maladie . en .sucant _une
nourriture mil :nine; . fig. Hij heeft deze
grondbeginfelen te Parr s ingerogen , (is er
mede doortrokken) , it a _ete, imbn de ces
principes a Paris.
Inzuiging, yr. imbibition, itizprignation ,f. eneernenl ;^an.
Inzuipen , b. w. (ik zoop in ,` heb ingezopen),.
,znipeude' inzwelgen, inflyrpen ,; .boire gouliiment avec, opiate', avaler, , burner.
Inzulten'; ,b. w. (ik zultte in, heb ingezult),
in zout of zuur inleggen , coy{ fire an sel ou
au vinaigre, mariner.
Inzulting yr. action de confire an sel et anvinaigre, salaison.
Inzwachtelen , --b. w. (ik zwachtelde in , heb
ingezwachteld), in eenen zwachtel wikkelen, emmailloter, embander, entourcr
bandage ou de bandes , fig. envelopper.
Inzwachteling , yr. action d'emmailloter,,f. onveloppement , m.
n. zeer zwarv, fort-noir,, e.
Inzwart,
, heb ingeInzwelgen , b. w. (ik zwolg
zwolgen ), naar -binnen brengen
engloutir,
goinfrer_
engouken, .verflinden ,
ler,, gober, absorber en mangeant. Een
groove fnoek kan eenen karper op eens
un gros brochet peat engloutir une
carpe tout d inn coup, fig. De zee heeft vele
rijkclommen ingezwolgen, verflonden , la mer
a englouti bier des richcsses.
Inz-welger , celui avale goult2ment
gourmand, goulu , engloutisseur ; fig: disszpatent-.
Inzwelging , yr. action d'engloutir, d'avaler
goulitment , engloutissenzent , DI, absorption.
Inzwelgiter, 'r. gourmande, (avaleuse).
Inzwernmen , o. w. (ik zwom in , ben inge.oxvommen) zweininende inkomen, entrer
b. w. zwemmend
la nage, en nageant.
inhaler, alteindre en nageant, a la nage.
Inzweren , 0. (ik zwoer in , ben ingezworen) door zweren invreten , ettereir, suppurer; s'ulcerer. De wonde is tot op
het been ingezworen, /a place s'est ulcird
fusqu'aux es.
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Inzweven, 0. (ik zweefde in, ben ingezweefd), zwevend inkomen, -entrer en pianant ou en volant leVrement dans Pair, entrer en voltigeant, planer dans.
Inzwieren 0. w. (ik zwierde in ,. ben ingezwierd), zwierend `waggetend itikcimen,
entrer en chancelant.larme 'de Job.
Jobstram , yr.
Jodendom, o. de jpodfche leer, jzfdifisme , m.
— , de gezamenlijke joden; le peuple fuif,
les juifs on les Israelites,
Jodengenoot , m.juif;Iroselyte qui-a embrasse
le judaisme.
Jodenkerk , yr. eglise juive , synagogue; fig..
leven, getier, bruit confuse , sabbat ,,brnzt
de pluszeurs personnes parlant-- a la foie;
fam. brouhaha.
Jodenkers, yr. coqueret, alkdkengi,-m.
Jodenkriek , yr. home Spaanfche kers , gnigne.
Jodenkruid , o. corneille , f:-L-,ivegbre wederile , chasse-Bosse, perce-bosse, f.
Jodenlijm , yr. m. 0. asphalte , bitume , m.
Jodenftraat , vr, juiverie, recedes juift, f. guartier des juifs,m.
Jodenfchool, yr., synagogue.

Jodenpek, o. zie Jodenlijm.
Jodin , yr. juive.
Joeg, verl. tijd van Jagen.
Jo'elen , w. (ik joelde , heb gejield) een
dronkaards getier, geraas malten, vrolijk
tijn , krioelen , se divertir, se refouir fort,
etc.
Joifer,, , zie Jufer.
Jok , enz. zie Juk. enz,
Jok , o. boert , fcherts plais4nterie, railberie, f. badinage comique, m. — en ernst,
le comique et le serieux. Is het — of ernst?
est-ce raillerie on tout de bon ? Uit (om
niet ) fpelen , jouer pour rien, pour s'amuser.
Jokbeen , 0. (in de ontleedk.) zygdme, os fugal, tn. Tot het — behoorende , zygdMatilue.
Jokboom , chartne. Heg of dreef van jok'
boomen , charmil:e, f. PlaatS , die met jokboomen beplant is , charmonie, f.
Joken , o. w. (ik jookte , heb gejookt) zieJeuken.
Jokerij , zie Jeuking.
Jokken , 0. w. (ik jokte , heb gejokt jboerten , fchertfen `badiner, , plaisanter.— (zachter dan liegen) niet de waarheid fpreken , (zonder benadeeling van anderen) , (knapuilen) ne- pas dire 'la ,
ourder,, dormer des bourderios , des sornettes.
Jokkenaar, m. Jokkenaarffer of jokfter,,celtti,
celle gut donne des bourderiii ;railleur ,railleuse; mentertr,tnenteuse, bourdeux, bourdeuse.
jokkernij ; yr. Zie jolt, o.
Joknaad , Inknaad , yr. (in de ontleedk.) Suture jugale.
Jol , yr. eene jatfche boot met twee fpitfche
fle yenen esphce do chaloupe on de petite barque, f. jol ,petit canot, m. yole.
Jollen, o. W. (ikjolde 5 heb gejold), een kreunend geluid maken , bulken , mugzr.
Jolketje , o. petit jot,
Jong , b. n. (het tegengeft. van out!) nog Aveinig
jaren van zijnen leeftijd bereiitt hebbende ,
jeune zeer —,fennet, te, Jongte planten , de
jeunes flantes. Jonge boomen , de- jeunes
ores. A ANMERKING. Bij de vertaiing van
dit woord en een daarmede in yerband_ gefield naamwoord, is te letten , of de,iongheid van den . perfoon , of wel die vast-eene
hem eigene hoedanigheid te kentrenzegeven
work
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:nit ton fire cadet. Milt' Jongere goon,
Wordt, als: Hij heeft eene nog jonge dochter, eenen jongen zoon , it a une fill., un
mon fill puine.—, beter, nieuwer, postifils qui est encore jeune, en bas
rieur, e., plus recent, e, plus moderns.
Hebt
gib den jongen zooa (bij kraamvrouw.) reeds
Zijne aanfpraak is- — of nieuwer, later,
gezien ? avez-vows déjà vu le nouveau
son droit est posterieur au mien. Van — da.
ne? Zijne zuster is nog jonge dochtum de plus fraiche date. — m. leerling , dister,, (vrijfter) sa soeur est encore jeune perciple: de jongeren van den H. J. les
donne, demoiselle, ( boertig ) j,ouvencelle
disciples de J. Chr.
In mijne jonge jaren , (in mijne j6igd ) dans Jongetje , o. kleine jongen , petit garcon,gar.
ma jeunesse. Eene jonge vrouw , une jeune
sonnet. Jongen.
femme. Dat is de jonge vrouw , (de pas ge- Jonggezel ,
homme non marie , — die huwtrouwde), voila la nouvelle mariee. De
baar is, en niet trouwt , celibataire, vieux
jonge man , (pas getrouwde) le nouveau
garcon.
marie. De oude heer en de jonge heer le Jongheid , vr. jeugd, jeunesse.
pare et le fits. Eenjonge heer , un jeune mon- Jongstleden , zie Laatsleden.
soeur.. Een jonge man , (echtgenoot) , un Jongman ,
, jonge dochter-, ongehuwde van
jeune marl. Zie verder Jongman ; ook Jonhuwbare jaren , volwasfen , adulte. Zie
ger,, Jongfte. Men zegt nog : Jonge wijn
jonggezel.
du y in vert, — bier , de la biere nouvelle. tongs, bijw. van jongs aan, des Penfance, des
Zich — kleeden, s'habiller d la maniere des
le bas age. Wat heeft uwe zuster — ?
jeunes gens. — worden devenir jeune, ra(waarvan is zij bevallen ?) de quoi votre soeur
Jeunir. Gij wordt dagelijks jonger,, von:
est - elle accouchee,
rajeunissez tons les fours, fig. In de lente Jongfle , b. n. (overtr, trap van jong) plus
worth alles weer —, tout rajeunit au prin.
jeune, cadet, cadette , van broeders of zustemps. — gewend , cud gedaan , comme on
ters. De — dochter,, la cadette on la fill. cas'accoutume , on s'en va. — o. pas geboren dier,
Bette. Mijn jongfle zoon , mon fits cadet.
petit ( van eene hinde , van eenen rebok , )
—, verschte , le plus recent; , laatfle , der.
b ief, votre derniere
faon, (van eene wolvin, ) louveteau, van nier, ere. Uw
een wild zwijn , marcassin Het laatfte
lettre. De — dag, (oordeelsdag) le four du
van een dier , culot m. De jongen van deze teef jugement , le jugement dernier.
zijn fchoon, les petits de cette chienne sons Jonk , o. zeker indiaansch of lineesch vaartuig ,
beaux ; van daar,, met jongen zijn ( van de
jonque (chinoise).
wifies der dieren fprekend) etre pleine.
Jonker,, m. adelijk Jong hem, edelman , (jeune)
Jongeling , m. een jong mansperfoon van bogentilhomme. — jong krijgsman , die de dienst
y en de twaalf tot bij de twintig jaren , vrij- Ieert , en het werk van eenen foldaat doet ,
er,, jeune homme, jeune garcon ,adolescent,
cadet., Zie verder Hofjonker,, Leijonker,,
jouvenceau, fig, zeer fchoone —, adonis.
Saletjonker,, enz.
jongelingfchap , yr. jeunesse, adolescence f. De Jonkerachtig , b. n, van wild, als het riekt,
jonge lieden, les jeunes gens.
(adelijk) de haul goal,
jongen,
knaap , nog longer mansperfoon Jonkeren , (ik jonkerde , heb gejonkerd) fig.
dan die jongeling genaamd wordt , garcon
Het jonkers handwerk doen, lediggaan , ftraatIk was nog maar een kleine
Ilijpen , battre le pave , faire le métier de
, toen mijne
moeder flied, je n'etais qu'un petit garcon,
fainéant, courir les rues.
(fain. mioche, diet.) garconnet, quand ma Jonkheer,, m. titre qu'on donne en Holland. a
mere mourut ;—, eerstgeboren knaap , als :
la basse noblesse, bas gentil homme,
mijne vrouw is van eenen — be %Tanen , ma Jonk- of Jongvrouw , y r. ongetr. vrouw, defemme s'est accouchee d'un garcon; — ook in tnoiselle, fille de qualite on de condition.
eenen ruimeren zin, (in den vertrouwelijken Jonquille , v. (ond. w.) teiloos , jonquil's,
fpreektr.) als : Hij is, een goede
(een Jonuen, b.w. (ik jonde, heb gejond); zie Gunnen,
goed flag van een mensch , gezellig en in- Joust, zie Gunst.
fchikkelijk in de verkeering) c'est un brave Jood ,
juif, israilite, fig. juif, arabe.
garcon; it est bon garcon tout-a -fait; c'est Joodsch , b. n, eenen jood eigen, judaique
un bon enfant. Kleine leelijke — marmot,
juif, ve. Het joodfche y olk, le peuple juif.
marmouset, fmerige — morspot saligaud
Het joodfche land , la judie, e joodfche
lain, maloj-ru. Een onnoozele — un bejaune.
wandelaar,, le juif errant. De — wet , la loi
leerling bij handwerkers ; — in herbergen ,
judaique; op zijn —, b. w. h la judaique.
koffijhuizen, (knecht) enz. als : kleermakers joodfchap , o. zie Jodendom.
— garcon tailleur: van hier met het denk- Jool, no.(oo) halve gek , druil , g ot, niait,
„ieeld van minachting ; als : -Hij behandelt
(gemeen) niquedouille.
mid als eenen kwaden — it me traite de Joop , y r. Coon van zekere bekende winteraphaut en bas, comme en michant garcon.
pel , sorte de pomme d'hiver; meerv.
Een kwade —, un polisson : in het algemeen
dorre knop van zekere rozen , anders bottel
ook wel voor kinderen , zoowel jongens als
genoemd , boutonfletri de rose ou d'eglantier,
meisjes , als Hoe 'creel — s- hebt gij ? cornchinorodon, (gemeen) grattecul.
bien d'enfants avez- you:? Zie verder de met Jopenb er,, o. Berk en fineerig bier van lejongen zamengeftelde woorden ; als : leerpelblad , biere medecinale forte et onctueuse ,
jongen, koksjongen , fcheepsjongen , enz.
faire de cuilleree cuilleron ou cochlearitiose
Jongen , o. w. (ik jonde , heb gejongd),
heroes aux cuillers).
jongen werpen (van fommige dieren fpre- Journaal, o. (ond. w.) journal, m. zie Dagboek.
kende ) , faire des petits, mettre bas. Onze iota , y r. de i of kleine letter in het hebr. en
teef heeft gejongd , notre chienne a fait des
grieksch alphabet; ook een puntje of ftreeppetits. — van hinden fprekende , faonner.
je op de i, le point sur
; fig het allerJonger,, b. n. (vergel. crap van jong , ) plus
geringfte ; als ; Hij heeft er nog geen — van
jeune, moins dge , e-,
gefchteven , (niets aan gedaan) 11 n'y a pat
naderhand geb. van
broeders of zusters, pane, e. caktf, te.
encore fait une pause d'a.
Dat is mijne jongere zuster , c'est ma soeur jouw, vr. een flepend geroep van (chimp ea
fpot, uitjouwing buds, derision.
pante. ik ben ziju jongere ,broeclor, je
g
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(ik-fulide,,heb gejuild),_huilen ,
lc:amen, 0. • W. (ik jouwde , , heb gejouwd), Juiteri o.
gronder. De donder juat , le tonnerre givit4e.
befpotten, urtiouwen ,
, yr. gronderie.
Irias , Vt. zekere bloem ,- iris.
racine d'iris,
naauwkeurip,-, even , net ,te,joste,
Iiraswortel ,
,
precis, e. exact, e. Len —, net, bepaald
Is, de derde perf. van het enkelv. des tegenw.
antwoord , nice reponse precise. De juiste
tijds van het h. w. zijn of wezen , est.
grootte , la grandeur precise. Eene juiste venIsheld , .vr. (een woord , van Vondel gevormd)
gelijking , one comparaison juste.
om het zijn of wezen eener zaak nit te
bijw.
drukken , entice.
justement, precisement , exactement. Gib
Isoleren, zie Afzonderen. Isoleerbankje (in
komt — van pas , vows ve;sez justement 4
de natuurk.) bankje waarop men flaat om
propos. Hij heeft het — zoo gedaan , als hij
711.
gelectriseerd te worden ,
bet gezegd had , it l'a fait precisement cow.
Itten , b. w. (ik itte , heb geit , een Zeeuwsch
me ii
dit. — geraden , j ustement devine.
woord) tot het huwelijk overhalen, engager Ju ; stheid , yr. justesse, precision.
Jujube, y r. borstbezie , jujube.
h se mailer.
vrolijkheid , rejonis- Jul;, o, jok , houten werktuig tot infpanning
jubel, o.
Osten in het —
sauce, jubilation, f:
van trekosfen , joug ,
Jubelfeest , 0. fête jubilaire. f:
fpannen , mettre des bceufs an joug. Een.—
732. annee jubilaire,
Jubeljaar , o.
osfen ,` tine couple de boeufs; deux boepfs
houten werkJucht , juchtlax, juchtenleder,, o. rusfisch
atteles sous le meme joug.
leer,, cuir de Resole ou de Mescovie , roestuig , op de fchouders gelegd , om aan beide
si, ye.
z:.;den lets te kunmen dragen , als — der
Juchtle6ren , b. n. de roussi.
; fig. Een
melkboeren , joug a porter du
Judas, m. fig. verrader, Judas, traitre.
bout van drukkende dienstbaarheid , ale:
judasbaard ,
barbe rousse, barbe de inIlet — den flavernij of dienstbaarheid , le
dos, f
joug de la servitude. Het — affchudden ,
(in de kruidk.) wild johannisJudasboom,
(zich vrijmaken) secouer le joug. Een, yolk
brood , gamier.
onder het
brengen , faire subir le joug
Judashaar, o. rood haar , cheveux rouges on de
a no peuple, subjuguer uo peuple. HonJudas, m. pl.
ten — eener brug , (op de waterl.)
over
Judaskus , m. baiser de Judas on de traitre.
palee on arche d'un pont, f
Judasoor,, o. (in de kruidk.) excroissance qui
bet roer op fchepen , joug de gouvernail.
Zie
vient sur le surean, oreille de Judas ,
Jukbeen , o. (in de ontik.) os fugal,
( fcheepsw. ) alonges d'etrave on d'ecteJokbeen.
biers.
Jukboog , m. (in de ontlk.) flaapboog , arcade
temporale , zygomatique.
J udaspenning , 1I1. (in de plantk.) nom dune
plante.
Jukgefpan , o. attelage de boeuf15
Juffer,, y r. jonge dochter of dame ,
jukgordel , m. zie JukrieM.
dame (of jufvrouw) van gezelfchap , demoi- jukj e , o. klein juk „petit joug , m.
, free- jukken , o. meerv. (in de bouwk.) balken onselle de compagnie, Eene adellijke
nit den mond
le, damoiselle. fprw.
der eene luifel of een afdak , salves, serfpreken , parlerhardiment.
als toefpraak,
vant a soutenir on appentis, f. p1.
mademoiselle, (in de tooneelpoezij ook :) jukriem ,
buikriem sangle
madame. —, bedwarmer, bassinoire chauf Jnkzenuw , vr. (in de ontleedk.) netf fugal.
fe-lit, moine, m.—, (fcheepsw. blok zon- julij,
, mobs de Juillet.
Hooimaand ,
der fchijf, blokkatrol , mon& sans poulie on
De vierde
, le quatre de Juillet. Half
Jeffers,
(zekere
fcheepsblokken)
de _parade.
la mi-Juillet.
caps de mouton, m. pl. —paal of mast, die dun Junij, Zomermaand , Wiedemaand , juin, mots
le trots de Julie.
re Juin. De derde
en lang is , un mat online lerche de moyenne
grosseur (25 plods) —, of lange Itaak , waarKom half — terug , revenez h la mi-Juin.
mede men een _vlotwerk of eene befchoeijing jurisdictie , v. (ond, w.) regtgebied ,furisdiction.
verflerkt , appondure. — (in de bouwk. )
noordfch fpiertje , esparre,
jurist ,
(ond. w.) regtsgeleerde , juriste.
jufferachtig, b. D. qua a du penchant pour le jurk, m. overtrek voor kinderen , fourroan,
—, kleedje voOr vrouwen, rosexe , enclin azsx femmes. —, bijw. comme
one dame, en dame, en demoiselle.
le, f.
Jufferlijk , b. n. en bijw. en demoiselle.
justificatie , v. (ond. w.) regtvaardiging, verJufferhondje , o. fchoothondje , bichon,
ontfchuldiging , justification.
ik justificeerde ,
jufferling,
faletjonker,, damoiseau.
justificeren , b. n. (ond.
heb gejustificeerd , regtvaardigen , verontJufferfchap , o. beau sexe, m. les demoiselles et
fchuldigeff , justifier.'
les dames , f:
Juffertje, o. jeune, petite demoiselle. — in het Justitie , vr. (ond. w.), regtoefening , regtspleging , regtsoefening , justice.
groen (zekere plant), nigelle de Darts, f
jufvronw,, vr. woord van beieefdheid ter aan- Jut , yr. zekere lekkere zomerpeer, , certaine
duiding eener niet adellijke ongehuwde vrouw,
poise d'ete.
fam. nooit, nimmer,
B. , mademoiselle B —, ter aandui- Jutmis , yr. als: te
als :
ding eener getrouwde vroui,v , nit den bursemaine aux" trois jeudis; h la saint -jagerfland, en (op vele plaatfen) eene predikants yrotiw, eene huishoudfler, gouvernante Juttepeer,, zie jut.
S. , madame S. mademoiselle, la demob- Juweel , o, (ee) kostbaarheden tot lijffieraad
als :
meesteresse , maitresse , madame.
gerchikt, joyan , byou, diamant, m. pierreIs de — te huis ? madame est -elle visible?
ties , f.
AANMERKING. Voorheen wend
yotre nialtresse est-elle visible?.
meest het wound' joyau, thans meet
bijou gebruikt : beide in vengslijking met
Juichen , 9. w. (ik juichte heb gejuicht) zijne
vreugde door een mid gefchreeuw aan den
elkander gebragt zijnde , verfiaat men onder
dag Jy,ggen,ixousser , jeter des Cris
luau', het fchoopere , rijkere , meer fcostbagresse , 4,8 joK; tpire des acclamations.
re , en onder bilon, het fraaijere ; beyalligere,
nicer
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inter henstigere. De juweelen der ,kroon ,
les joyaux de la couranne. Het — van cle
orde, le bijou de Pordre. Het Nederduitfche -woord in het meervoud gebruikt , heeft
in het algemeen de beteekenis van bewerkte , geflepene edelgefleenteli ; in het bijzonder diamanten , pierreries, f.,diamants, m.
de la bijouterie. In juweelen hanclefen i trafiquer,negocier
, en pierreries. Eene fnuifcloos.,
met juweelen omzet, une: tabatiere ‘ garnte
de diathants ; fig. Een — van een meisje ,
une file . tres- aimable, personae distinguee
par ses versus et ses connaissances.
Juweelen, b. n. de pierreries.
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Juweeldoosje, juweelkiatje juweelkoffertj4, o.
dcrin 5 baguier, cassette,auxkbijoux, f
Juweelhandel m, juweelknust
jouterie ,
juNAelpoeder,, o. poudre a bijoux, f.
Juwelier, m. joaillier, bijoutier.
Juwelierfler yr. joailliere, bifoutiere.
ivotre, ,iburne, f. on'
Ivoor, o. elpenbeen,
bewerkte olifantstanden ( in 'de nat. gefch,..)
du mortal, ou
Ivoordraaijer, m. tourneur en ivoire.
Ivaorwerk, o. ouvrage
Ivoren , b. n. d'ivoire. Een kam, tin eelgut d'ivoire.

K
K, yr. de tiende letter van het alphabet,
tn.
Ka , . zie Kauw.
Kaafijzer,, o. (fcheepsw.) fermoir,
Kaag,vr. een zeker binnenlandsch vaartuig,cague.
Ka-agje , o. verkl. w. van Kaag ; inzond., zeke.re foort van ,koek , ispece. de. pain d'epice.
Kaagman y Kaagfchipper,, m. batelier d'une cague, patron, maitre d'une cague.
Kaai , yr. metfelwerk aan het water , dienende tot eenen dijk of dam , quai, tn. chaussee. ,
havendam , wale, m. Het ,huis van
Mijne oudfle dochter te Goes, komt op. de
— nit, la maison de ma fille ainee.4 Goes
donne surle quai. —, kleine dijk ,. petite digue. Het fchip ligt .aan de
, le vaisseau est
au quai au devant le quai.
Kaaiboef, kaailooper, kruijer,, m. die de fchepen
opwacht, crocheteur, brouettier,pilier.dequai.
Kaaidijk m. (kadijk) kleine dijk , petite digue
og chaussee d'un quai.
Kaaidrager,,
vivandier ; zie Kaaiboef.
Kaaigeld , o. quaiage, m.
Kaaijen , b. w. ( ik kaaide , heb gekaaid) als :
de raas (fcheepsw. ) /luster les vergues, les
amener jusqu'ti la moitie du mdt ; zie Toppen.
Kaailooper,, zie Kaaiboef,
kaaimail , m. foort van krokodil , caiman.
Kaaimeester,, m. garde-quai on maitre de pal.
Kaak, yr. het been , waarin de kiezen en. tanden ,geplaatst zijn , kakebeen , machoire.
Van bier de fpr. w. flijf in de kaken zijn,
flout fpreken, etre fill en bouche , en gueule.
Door de kaken Hagen, (alles. d.00rbrengen ,
opteren ,) depenser tout, manger tout son
biers. Iemand nit de kaken ( het geweld) des
doods redden , sauver quelqu'uff des porte's
tie la mon. _ Met fliive kaken (met onbefchaamdheid) iets loochenen , nier une chose
effrontement. Onderfle — van een paard ,
gabache , f. — , wang , one. Zij heeft roode
of blozende kaken , elle a les joues verwellies. Ingevallene kaken , des j ones creases.
Kaken (kieawen) der visfchen , les ouies
Kaak , yr. fchandpaal voor misdadigers 5 plod,
tn. en de ijzeren beugel hieraan heet carcan,
tn. Men, zegt thans : Iemand aan de —
zetten, mettre' quelqu'un ate pilori on au
carcan, pilorier quelqu'un, fig, noter ou
marquer
deshonorer ou dijramer
quelqu'un. Dat verdient , cela merite
le carcan Het zetten aan de —, le pilorimeat. — (zeew.) rukwind , tourbillon,
grain de vent, in.
Kaakje , o. verkl..w. , zie Kaak ; inzond. zeker gebak , espece de petit gateau.
Kaakklieren , yr. meerv. glandes maxillaires.
Kaakmes , 0. cauteau d'encaqueur, de caqueur.
Kaakflag, in. zieKinnebakflag,

Kaakepier, V. (muscle) baccinateur.
haar , yederen of loof,
n.,zonder,
Kaal ,
( het tegendeel ,van ruig) chauve, rat, e, nu,
e, pele e, plume , e, saniplumes,als:.Een
hoofd , une ate chauve, rase ou tvlee.
Die jonge duiven, zijn, nog —, ces pigeonneaux n'ont pas encore les plumes. Ben-kale
boom .(welks bladeren door de rupfen zijn
afgevreten) un arbre nn, sans feuilles oft
depouille de feuilles. Een kale berg , (met
geene boomen of flruiken bewasfen),
montagne toute nue (sans arbres et arbrisftof, une etoffe rase, sans
seaux) Eene
Een kale .rok (waarvan de eerfle wolnoppen reeds afgefleten zijn) tot habit reds,
use, tout peM, qui montre la corde; fig.
ontbloot van het noodige , dat bij eene zaak
past, behoort , als Een , (zonder
mast) un vaisseau desappareilli un vaisseau
depouille de ses agr4s. Eerie kale reede
( zonder fchepen) , une rade nue, sans
vaisseaux. Kale masten , des mats ,degarnisu. Een kale fleng zonder mars ) mat
sans hone. (In het bijzonder geldeloos )
als : eene kale C arme juffer, une demoiselle pauvre, denude de tout. Eenkale
jonker,, un gentilhomme qui n'a.4ue is cape et Pepee. Spr. w. Hij is zoo — .alteen
loin, it est gueux comme un rat d'irltse.
maken, plukken , (uitkieeden),
Iernand
warden
plumer, appauvrtr quelqu'un.
devenir chauve. 1k word. , je p.erds one
; fig. (arm warden) devenir pat*vre,
s'appauvrir, perdre son ,bien.—, van. de
noodige gronden ontbloot: (in eenen verachtelijken zin : vain,e,frivole,plat ,e, als:
Dat is eene kale verontfchuldiging of ditylugt, c'est un vain pritexte,un froid subterfuge , une vaine ou frivole excuse , one 411atte.—, flecht karig van geene- waircle
fmauvais,
e, mechant , e, maigre , chiche ; als :
een middagmaal mechant diners Eene
kale keuken une maig,re chere; une pauvre
cuisine. —, (in zijne edoeling te leur gefield) als : Hij is er afgekomen , it a en un
pied de nez; al s'est tire mad d'affaire; iis'en
est mad tire. —, flecht , onnozel , laf, zie.LafKaalachtig , b. n. un pea chauve.
Kaalheid, yr. chauvetd , — des hoofds(in de
geneesk„ calvitit ; -- der oogle-den, .milphose.
—, armoede , pauvrete. laffieict, &aimheid , platitude , vanite, faiblesse, fadeur,
insipidia; zie ,Kaal.
Kaalkin 4 ,m. baardeloos mensch , imberbe yhomme imberbe.

Kaalkap , kaaloor, m. en yr. tete, chauve ou
Pelee, (pee In., -pad° f.).
Kaalpoot, m. eene duif met kale pootem, piKaam
Ggz
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KAA
,geon non p,atu ; fig. een die geen geld
keeft, pauvre here.
.Kam, vr. de fchimmel die zich, als eene witte iuid op bier , wijn, azijn , enz. zet ,
moisissvre, cliancissure.
Kaamachtig, b. n. qui commence a moisir,
chancir,, moisi , e chanci, e.
Kaaxnfel, o. Zie Kaam.
Kaan, yr. eene foort van middelmatig vaartuig, zonder verdek, boot, esquif, m.
celle , .f canot, m.
Kaan , yr. (meestal meerv.)kanen , harde flukjes
van uitgefmolten vet, des particules indissolubles de graisse fondue, pl. cretons, m. pl.
Kaankoek, m. pain de cretons.
Kaap, Yr. een fink lands, dat als een_hoofd
in zee uhlteekt een voorgebergte, -cap,
promontoire, m. kleine—, Pointe. De — de
goede hoop , le cap de bonne esperance. Ter —
varen ( zee w. ) naviguer en course; croiser stir
Us vaisseaux ennernis ; ecumer la user. Eene
omzeilen, parer on doubler en cap. Tusfcben twee kapen zijn , titre encape.
Kaapsch , b. n qui vient du cap de bonne espdranee , relatif, ive , a tin cap. m.
Kaapfche ezel, zdbre, m.
Klapflander,, m., op fchepen , cabestan, yindas ; groote houten baak op eenen hoek
lands (aan den Helder alleen kaap genoemd)
cabestan volant. — zie Vuurbaak.
Kaar, yr. vischkaar of vischbun, zie Vischben ; — m. en yr. , ( bijna verouderd woord, )
lieve vriend , vriendin , atni, arnie intime.
.Kaarde , yr. , distel in het algen{een, chardon, no. In het bijzonder is het eene distel
met zeer fcherpe punten aan den top, kaarden distel, waarvan de toppen , (kaardebollen) op zekere plaatsen tot het hekelen
van vlas gebruikt worden, daarom ook volle ys- of weverkaarde genoemd, chardon
carder , a foulon, m. Van hier draagt het
getande ijzeren werktuig, om wol te kammen, dienzelfden naam. Ribben en beet tier
artisjokken worden ook kaarfen . genoemd;
cardes — zekere wollen stof (bij den hoedentn.), carrefet ,
Kaardebol, m. te'te de chardon a carder , f.,
Kaarden, b. w. ( ik kaarcle, heb gekaard)
carder, enversir,, lainer. Het lakes —,
cardonner.
Kaardendistel, yr. chardon a carder , a fonJon, in.
Kaardenmaker, m. tardier.
Kaardeniteker, m. ouvrier qui live la laine
des cardes, qui nettoye les cardes.
Kaarder, m. cardeur.
Kaardfel o. cardie , kaarciewol ,f laveton ,
Kaardiler, yr. cardeuse.
Kaars , yr. (in het algemeen) , chandelle. fdiambeau , Bij de — werken, travailler a la
chandelle. Kaarfen branders , briller tie la
chandelle. Zoo regt als eene droit, e,
come sine chandelle. De — fnuiten, moucher la chandelle. De — loopt af, la chandelle
co:41e. Kaarfen van acht in een pond, des chandelles de huit 4 la livre. Een eindje kaars , un
bout de chandelle. Drie koningen —, chandelle des rois. Eene was —, sane bougie ; in
de Roomfche kerk, cierge, tn. Van daar wijkaars, cierge Unit, chandelle binite. Nacht
chandelle de veille. lets met het uitbranden der — verkoopen , aanbefteden (wanneer
deloop verrigx moet zijn, eer eene daarbij
opgeftokene uitgebrand is,) vendre, adjuger quelque chose it ('extinction de la chandelle, des flambeaux, des flux; 41 la chandelle. iteinit. Er is eta deaf aan de — , it y
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di sine petite flammeche 4 la chandelle; fig.,
Hij gaat uit als eene Ckwijnt zachtjes
weg), it s'en va ou s'eteint comme vire
chandelle, Hij vliegt al om de —, (men
zal hem haast betrappen ) it vient de se
bailer a la chandelle ; it est sur le point d'eire pris. Zijne — brandt in de pip., it est
pi-iv do samort. Zie verder de met kaars z amengeflelde woorden, als: Stal —, Was — enz.
Kaarsdrager, m, hij eene plegtigheid (processie) in de rom. kerk, ciroferaire.
Kaarsmaker , m. chandelier , fabricant ou
marchand de chandelles(van was) cirier.
Kaarfenmakerij , yr. lieu ou Pon fait des chanfabrique de chandelles. —, medelles,
tier du chandelier.
Kaarsbak , m. kaarslade , sir. bolte a chandelle, 1.
Kaarsdief, m. mouche qui vole autour de la
chandelle. — fiammeche , 1.
Kaars - katoen , o. fil a ?niche, rn.
Kaarskist, yr. evente. — zie Kaarfenbak.
Kaarslade, yr. zie KaarfenlAk.
Kaarslemmet , o. , pit , mdche de chandelle,
f (wanneer hetzelve branch), lumignon ,
Kaarslicht, o. lueur ou lumiere tie la chandelle. f.
werken, travailler a la chandelle.
Bij
Kaarsongel, m. en yr. suif, m.
Kaarspit, yr. zie Kaarslemmet.
Kaarsfmeer, o. zie Kaarsongel:
Kaarsfnuiter,, m. die den post heeft van de
kaarfen te fnuiten, ( als in den fchouwburg
enz.) moucheur. snuiter, )mouchettes , f. pl.
Kaarsfnuitfel, o. mquchure . f.
Kaarsvet, o. zie Kaarsongel.
Kaarswerk , o. ouvrage fait a la chandelle, tn.
Kaarswinkel, m. boutique de chandelles, de
chandelier , f.
Kaart, sir. ipeelkaart, carte ( 4 jouer, )
Een fpel kaarten , sin jeu de cartes. Op of
met de — fpelen, jouer aux cartes. De
kaarten cloorfchieten , batire , brouiller on
miler les cartes. De k aartcn afnemen, caliper les cartes. De — geven of omdeelen,
donner, faire les cartes. Wie moet de —
geven? a qui est- ce a donner, a faire? a qui
est la donne? Wie moet fpelen ? a qui la
carte? Eene — opfpelen, fen aller d'une carte. Het geven van de —, de inzet , la donne. De kaarten zijn vergeyen , la donne est fausse , on a donne
mal les cartes. Men moet de — hergeven,
weer overgeven , it faut refaire les cartes.
Eene goede of flechte — bebben , avoir bon
ou mauvais feu. Men kan in uwe zien,
houdt uwe — digt, on volt votre. Jon, Cachez votre feu. Hij heeft eene fchoone
gekregen , it lui est entre , veriu ,bfau feu.
Hij heeft eene flechte — gekregen, it lui
est rentre vilain fen ; fig. Iemand in de —
kijken , (deszelfs geheime aanflagen befpieden) dpier,, observer quelqu'un de pres. De
gekken krijgen de beste kaarten (zijn gelukkig) fpr. w. Les fous sent heureux en cartes,
les chevaux courent les benefices et les iines
les attrapent. Staal — , carte a echantillons.
eene op papier, parkement of dock geteekende of gedrukte meetkundige afbeelding
tot aardrijkskundig of fierrekundig gebruik,
carte. Land —, carte geographique; on
de geographic. Zee—, carte marine, hydrogriphique. Hemel —, carte astronomique
W'ereld mappemonde, tn. Geflacht —,
carte genealogique (zeew.) ronde of wasfend gradige Carle reduite de mercator ;—
zonder grand, carte par routes et distances;
— met groot of klein beflek, carte au grand
ors au petit paint; — vii miswijzing, carte ds
di-
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diclinaison on de variation. Argezette 5
(waarin onderfcheidene kleuren de ondericheidene deelen der oppervlakte aantoonen)
carte enluminee. Kunstjes met de —, tours
de cartes , m.
Kaarteblad , o. carte, f.,—, kaartpapier,, carton , in.
Kaarten, b, n. qui est fait de cartes ; fig. Een
— huis, Cligt, onsterk huis) chateau de cartes.
Kaarten, o. W. (ik kaartte , heb gekaart) op
de kaart fpelen , loner aux cartes.
Kaartgeld, o, argent pour les cartes (aux domestiques). Het — betalen , payer les cartes.
Kaartje , o. billet , m. de visite , pour feliciter,,
pour prendre conge, pour remercier quelqu'un de quelque chose, etc.
marchand on vendeur
Kaartkooper,,
cartes.
Kaartmaker, fpeelkaartmaker,, m. fabricant
de cartes , cartier.
Kaartpapier,, o. carton 7 m. Graauw —, itresse , f:
compas de carte.
Kaartpasfer,,
Kaartipel , o. jeu de cartes ,
Kaartfpeler,, sn. joueur de cartes, die dit veel
doet , brelandier.
Kaartfpeelfler , vr. joueuse de cartes.
Kaartwinkel , m. boutique de caroler , boutique oti Pon vend des cartes (geographiques
ou des jeux de cartes.) f.
Kaas , fromage. m. Leijdfche , komijnen —,
r omage a cumin , m; zoetemelkfche —,
f
pate grasse, f. Edamiche —, fromage
crate rouge; tn. ; groene — ,fromage vent,
, f r omage e liege. GroeLimburgsche
ne , befchimmelde —, fromage persille ,
Jonge of verfche —, fromage mon,
tn. Oude —, fromage dur,, m. Zwitferfche —, fromage de gruyere. Room —,
a la creme , non icreme. Schapen
fromage
fromage, de lait de brebis. — en brood,
du fromage et du pain; van bier : Kaas- en
broodsvolk 5 (in de Nederl. gefch. ) noon d'un
parti. De kat de — vertrouwen , donner les
potties a garder au renard, confier a Pivrogne
les clefs de la cave , donner la brebis a garder
au loop; mettle trop de confiance en tin friand.
Kaasachtig , b. n. caseux , euse, fromageux ,
euse.
Kaasboer,, m. paysan qui Pit du fromage on
qui le Porte au marche ; fromager.
Kaasbord , o. plat a fromage, no.
Kaasjager,, m. die met kaas rood rijdt , celui
qui voiture du fromage, chasse-fromage. Oud
man , die nog naar de meisjes omziet , coguard; vieux routier,, vieitlard qui fait le
galant.
Kaasjeskruid , o. maluwe , mauve, bimauve,
guimauve.
Kaaskamer, , yr. chambre a serrer on garder le fromage, fromagerie, (op fchepen)
saute au fromage.
Kaaskoek , m. talmouse, f.
Kaaskooper, m. marchand de fromage.
Kaaskoopfler . yr. fromagere.
Kaaskorf, m. clayon, eclisse, f
Kaasleb , yr. tom de melk te doen firemmen)
ftremfel, presure.
Kaaslucht , yr. , odour de fromage.
Kaasmade, vr. mite de fromage.
Kaasmakerij , yr. , fromagerie Kaashuis of hut
(in Zwitferlaud) waar de kaas gemaakt wordt,
chalet, m.
Kaasmarkt , yr. marche au fromage,
Kaasmat , yr. , zie Kaasvorm.
Kaasmes , o. , grand coutean pour trancher
on couper le fromage,
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Kaasnap , m, fromager, vase pores; ou Pon
met a egoutter le fromage.
Kaasreuk vr. zie Kaaslucht.
Kaasvat, o. , caserette, f. klein —, chaseret, m.
Kaasvorm, m, cagerette, fatsselle, cage,
forme 4 fromage, f.
Kaaswei , yr. hui , petit lait, m.
Kaaswinkel , m. boutique , d'un marchand de
fromage, boutique de fromage,
Kaasworm , m. zie Kaasmade.
Kaaswrongel , yr. gettremde melk,
tn.
caillebotte, f.
Kaatje , o. verkl. vrouwennaam , Catherine,
Cataut, Cateau, Caton ou Catin. Spr. w.
Het is gedaan met —, (die zaak is nit,
er is niets sneer van te wachten ,) adieu
_paniers , vendanges sont Rites; tirez
rideatt, la farce est joude.
Kaats , vr. de plaats waar de bal (in het kaatsspel ,) na den eerflen Iluit valt , chassepaume. De — teekenen , marquer la chasse. De — wionen , gagner one chasso.
Teeken die —, let daar op , chasse-14,
notez biers cela. De boeren , met de
hand , in de opene lucht ; la longue paume,
De — met con net in eene geslotene baan
la courte paume; Eene mis , choose morte; fig. Hij weer de — wel te teekenen,
it sait biers compter, ou faire, des comptes a
son avantage.
Kaatsbaan , y r. paume, f. tripot.
— (der
oudheid) , spheristere, m.
Kaatsbal, m, eteuf, m. paume, balle pour
jouer a la paume f.
Kaatsdak , o. toit d'un jou de Paume. m.
Kaatsen , b. w. (ik kaatste , heb gekaatst ,)
jouer a la paume. Spr. w. Die kaatst , moet
den bal verwachten ; wie — wil moot den bal
wachten , le railleur doit s'attendre a la
riposte; qui craint les feuilles :faille pas
Kaatfer,, m. foueur de paume.
Kaatfing , yr. action de jouer a la paume,
feu de pantile,
Kaatsmeester,,
maitre d'un feu de paume,
paumier. (oudtijds) spheriste.
Kaatsnet , o. raquette, f.; in het meerv, filets dt, jets de paume.
Kaatsfpel , o. jets de paume, m. (in de oudh.)
spheromachie.
Kaatsplankje , o. triquet, battoir, m. Zie ook
Palet.
Kaatszeef, yr. raquette 4 rrois pieds, sur laquelle on fait bondir la balls.
Kaauw,, zie Kauw.
Kaauwen , b. w. (ik kaauwde , heb gekaauwd)
macho; met moeite , pijn of zonder lust,
mdchonner ; tabak — , pruimen, mdcher du tabac. fig. Aan iets wat te — hebben, (veel
te doen hebben) avoir quelque chose a ruminer. Zijne woorden , manquer ses paroles.
Kaauwer,, m. tndcheur ; tabak-kaauwer,, (pruimer,, ) mdcheur ae tabac.
Kaauwing , vr. het kaauwen, mastication, f.
nodchement , tn.
Kaauwmiddel , o. Kaauwartsenij , mdchicatoire ,
masticatoire, m.
Kaauwsel , o. ce quo Pon a mdche , machti-

re ,
Kaauwspieren , yr. meerv, les masticateurs,
les muscles masticateurs.
Kaauwaer,, vr. mdcheuse.
Kaauwtanden , m. meerv. , dents mdchelieres
P l-

Kaauwtje , o. morceau mache , m., petiie b enschee f.
part:.
Kabaal , (oud w. ) in, faction , cabala
Gg3
Ka-
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K2b'as vr. t.eh hengelkorffe van stroo 'of biezonderd vertrek om ongeh' inderd zijne bezig,
zen, vijgemandje; cabas, m.
heden te verrigten, cabinet, m. van ,daar :
geheime ftaatsraact of raadsvergadering van
Kabasfen, b. w. (ik kabaste, heb gekabast ,)
eenen vorst , als : de kabinetten van Weeneni.
(behendiglijk stelen, ontfutfelen,)
adroitement, escamoter,, flouter.
en Petersburg, les cabinets de Vienne et de
'
Petersbourg.
Kabbelen, o. w. (ik kabbelde , heb gekabKabinetflak
, o, piece excellente, f piece' de
held ) , van water fprckende wanneer het
tzaclic bewogen wordt , ruifelen, battre
cabinet, f.
contre , s'agiter,, - gazouiller, balances, Kabinetwerk , zie Schrijnwerk.
onduler doucement. Kabbblende beckjes , Kabinetwerker, zie Schrijnwerker.
des ruisseaux gazouillants , m. pl.
K abouter,, m. kaboutermannetje , o. dreumesje,
Kabbcling, yr. douce agitation', ondulation de
kleine knaap , 'of jongen , petit drdle , petit
Pears. De dijk wordt uitgehold door' de —
lutist , petit' nabo.t', farfadet ; met eene foort
.van-het water, la digue se crease par l'agivan yerachting iemand, die einig aanzien
Cation de Nast.
heeft, en zich door zijn gedrag belagchelijk
maakt, als : Fen,van die kabopters deed zijne
Kabbelftroom, m. riviere doucement agitee. f.
triomfelijke intrede , un 'de ces gees de rienfit
Label, m.(fcheepsw )ankertouw, amarre f. Den — vieren, (uitfchieten)fi/er le able.
son entr e e triomphante. 7-, in de geestenleer
des ouden bijgeloofs is kaboutermannetje eene
- Den' infteken , (wider den ankerring vastmafoort
van mfddelgeesten , die des nachts huisken), italinguer on talinguer le cable. Kafelijke dienften bewijzen (ook bergmannetle'
belsmaken , ilaan , cdbler. Den — kleeden ,
genaamd), esprit follet , lutist, farfadet; zie
fourrer le able. Den — kappen , couper le
, gable. Den — ontkleeden , lever la fourapbr'AcTet rleger, o. jong geitenleer,, peau de carare du cable. Bij den — flaan, veiller le
cabron , on.
cable. Den — klaar houden, parer le cabri
' ble. Den — vast of losmaken, lsosser ou de- K.abretlee'ren , b. n. de chevrotin, de cabron.
bosser le cable. Den — opfchieten, roster Kabuis, zie Kombuis.
, le cable. Den — ontrollen , van de beting Kabuis-kool, yr. buiskool, kropkool, chou cabus, m.
doer , &bitter: De — komt op en neer, wdrdt
loodregt , le cable apique. Een gefchuurde Kadaster, zie Cadaster.
• —, un cable raqud. De kabels zijn onklaar , Kade , zie Kaai.
les cables ant an demi tour; fig. Er is een Kadijk , zie Kaaidijk.
kink in den —, (de zaak vindt tegenftand), Kadraai, yr. zoetelaars vaartuig, waarmede
men bij de fchepen , die op de reede liggen,
it y a une coque dans le cable ; it y a quelwaren uitvoert , barque ou chaloupe de'viquo fer qui cloche. Dat is een — op zolder
vandier dans un port, en rade.
(dat middel is nog ver to zoeken), c'est sin
remede qu'il- faut ,alder chercher bien loin; Kadraaijen , 0. (ik kadraaicle ; hcb geka.draaid), rider en rade, faire le métier de
c'est chercher • quatorze heures ; c'est
vivandicr, vendre des - rafraichissements aux
l'heure perdue, le fou le cherche; co seraient
vaisseaux en rade.
des notsettes pour celui qui n'aurait plus de
dents. (In den gem. fpreektr.) Er is — op Kadraaijer, m. restaurateur, vivandier, regrattier de port Out de rade.
zolder,, it y en a une grande quantite.
Kadraaiffer , yr. regrattiere ,vivandiere de port
Kabelaaring,
tournevfre , f
ou de rade:
Kabelgaren, o. fil de caret , toron ou tourist
Kaf, o. de fijne afval van gedorschte graven-,
d'un able, m.
balls
, f. bourriers, m.' pl.; — en ftroo, (in
Kabelgast, m. (fcheepsw.) gardien de la fosse
de prakt.), ablais, fpr. w. Er is geen
aux lions.
koren zonder —, (hoe men ook zorg draKabelgat , 0. aan boord van de fchepen , plaats
ge , er mengen zich nogtans flechten onder
waar de touwen bewaard worden , fosse aux
de braven) al y a toujours de l'ivraie
• cables (aux lions) plate forme des cables , f.
parmi le ble. Dat is — gedorscht, (dat is
cabeliau, cabillaud, merlus,
Kabeljaauw,,
vergeefsch werk), c'est peineperdue, peis:e
no. morue fraiche, f Grootfte en breedfle
inutile; c'est tirer sa poudre lux moineaux;
, goberge , m. fprw. Eenen fpiering nitc'est laver la tete d'un eine.
werpen om eenen — te vangen , donner an oeuf
Kaffa,
o. zekere flof foort van trijp, mokflupour avoir un boeuf.
weed, moquette, f.
Kabeljaaawsch , zie Hoeksch.
Kabeljaauwvangst , Kabeljaauwvisfcherij , yr. Kagchel, yr. poele,
Kagcheldeur, yr. porte du poele, f.
peche du cabdliau, dsa menus, etc.
vapour du poele, f.
Kagcheldamp ,
Kabelkot, zie Kabelgat.
Kagchelgruis , o. menue houille, f. Zie Gruis.
Kabelkleed, o. fourrure de able, f.
Kagchelhout , o. bois pour le poele, in.
Kabelrand, m. om een auk geld, crenelage.
Kabelslengte , yr. longueur de able, encablure. Kagchelkarner,, yr. pale, m.
Kagchelkolen , yr. meerv. fijne fteenkolen ,
' Kabelitrik of knoop , m. croupiat.
gruis , houille,
Kabeltouw ., o, cable, m. Grow: , vavain,
in. Dun —, dat men naar den karat werpt , om Kagcheloven , m. fourneau de poele.
een vaartuig aan te halen, grelin, M. Ge- Kagchelpijp , yr. tuyau d'un'poele , m.
ilorbt dat eenmaal dikker is aan het Kagchelpook ; zie Pooh.
eene clan aan het andere einde , grelin en Kajaputolie , yr. cajeput , m.
Kajuit , y r. verblijfplaats op het achterfchip
queue de rat.
boor de ,opperften des vaartuigs , of voor
Kabelflag, m. coup de grelin.
andere aanzienelijken, chambre du capitaine
Kabinet , o. (ond. w.) fchrijnkas me': laden,
d'un
vaisseau, cabutte. Groote grand'
cabinet, in. van daar: ;root vertrek , waarin
chambre.
eene verzameling van zeldzaamheden, fchilderflukken , oudheden , enz. bewaard , en aan Kajuitjongen , kajuitwachter,, tn. mousse , garcon de bord; page de la chambre du capitatne.
ele liefhebbers , op verzoek, vertoond warden,
cabinet de curiosites , de raretes , de peinture, Kak, m. gem w. achterlast , selle, f. 1k heb
je dais alder a la sale; drek , ftront ,
de tableaux, d'antiquitds , etc. , Een afge-
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eenig doek maken, calandrer, faire passer
matiêrefecale, f. caca, excrement, m.
par le calandre. ,
de , f.; fig. — maken 'avoir du caquet ;
trancher du grand seigneur ; vendre de la Kalanderij , yr. 'werkplaats om te kalanderen ,
lieu oii l'on calandre les etofes , in, calanfumee ; faire le bretteur,, le rodomont.
derie, f.
Kakauboom , yr. cacaoyer, cacaotier, m.
cacaoyere
,
f.
Kalandermolen
, ra. zie Kalander in de tweede
Kakauboumgaard, in.
beteek.
•
Kakauboon , yr. cacao, in.
Kalanderdeen,, in. glansfteen , calandrine, f
Kakaufcnillen, y r. meerv. cabosse 5 f.
chalandise,
nem:1g,
Kalandizie
,
(and.
w.)
yr.
Kakebeen, o. mdchoire , f.
pratique ; — hebben, etre achalande, e. —
Kakelaar, zie Babbelaar, in de eerfte beteek.
krijgen , s'achalander.
Kakelaariter, zie BabbelaariEr.
Kalant , m. en yr. kiant , iemand aan wien men
Kakelarij , zie Babbelarij.
gewoon . is zijue waren te flijten, chal and , in.
Kakelbont , b. n. dat zoo- boat is als een boon,
chalande, f. pratique, f. (gemeenz.) fnaak,
(van kleuren , die verfeheiden zju en niet
dedle;
bij elkander pasfen , gebrui'nt men dit woord)
Kalebas, vr. zekere foort van pompoen , kauIngarre , c, tachcte , c, bariole , e.
woerde , calebasse , courge.
Kakelen , o. w. (ik kakelde , heb gekakeld),
zoo als de kippen doen , wanneer zij eije- Kalebasboom , m. calebassier.
ren gelegd hebben, caqueter,, creteler ; --, Kalebasflesch , y r. gemaakt vari eenen uitgeholden pompoen, gourde, calebasse,scalvzne.
babbelen 5 fnappen ; zie deze woorden.
Kaken , b. w. (ik kaakte , heb gekaakt), de Kalfaatbakje, o. escarbit , m.
caper
le
Kalfaatjongen.
, m. calerain.
5
kieuwen der haringen tutfriijden
Kalefaathamer,, m. maillet de radon?, de calfat,
kareng.
malebeste , malveste, f. malebet.
Kaken, o. caquage, on cacage , isn
Kalefaterder,, in. calfateur,, calfat, radoubeur.
Kaker , m. caquellr.
.Kakhiel, m. ( gem. w.) winterhiel, engelure, Kalefateren , '(ik kalefaterde , heb gekalefateed)., kalfateren , kalfaten , de reten van
mule aux talons, f. fig. bemuse negagent ;
een yam:wig met werk breeuwen , digt.mamet kakhielen loopen (in armoede , gebrek
ken , met talk, pik en teer beitrijken , voor
zijn), etre reduit a la besace.
het indringen des waters; (;,4:)k het (chip lapKakhuis, 0. (gem. w.) price , m. commodite ,
pen , calfeutrer,, calfatrer,, radouber,,brayer;
f. etc. zie Haisje , in de 2. beteekenis.
fig. 1k zal dat wel —, je Parrangerai been.
Kakhuisbril, ni. (gem. w.) lunette d'un prive, f
Kalefatering, yr. radoub, calptage, calfenKakhuisdeur,, vr. (gem. w.) forte de prive.
trage , m.
liakhuisveger, m. fekreetveger,, nachtwerker,
vidangeur,, gadouard , career de prive, no. Kalefaatijzer,5 o. for a calfat, m.
Kakkebed , o. kind dal het bed bevuilt, dale- Kalender,, in. zie Almanak.
Kales, yr. (ond. w.) zeker rijtuig, ealeche.
en-lit, in.
Kakken , o. en b. w. (ik kakte , heb gekakt), Kalf, o, (meerv. kalven , kalveren,. kalvers ,)
het jong van fommige dieren, inzonderheid
chier,, decharger le ventre; fig. van angst
van runderen -, veau, in. (van een hurt ,)
in de brook —, perdue courage, avoir pear,
faon, in. vetgemest —, veau, gras, m.;
—, b. w. chier.
nuchteren - 2 veau qui n'a pas encore tete.
Kakker,, in. (gemeen) chieur.
— verspr. w. Den put dempen als,
Kakkerij , yr. kakken , buikloop,flus, cours de
drunken is, (met z;jne -hulp te naat komen,)
ventre , m.diarrhee, f. (gem.)foire 5 f. aan.
felinesPotable
quand
les
chevaux
n'y
sent
foirer.
,
de — zij
plus , on quand . les' vaches sent parties, on priKakkerlak , in. gekorven diert3e 5 dat zich veel
Te
St.
Jutsus, quand les chevaux soot derobes.
in bakkerijen aphoudt , ook op fchepen en
mis , als de kalveren op hot ijs dansen , aux eade lading doorknaagt, blattc,r. Amerikaanfche
lendes grecques , a la foire de saint-jamais;
-, ravet , in. -in Azle , kakerlaqUe.
trans jests apres jamais ; la semaine aux trois
Kakkerlakje , o. eene nietige verontichuldiging,
Met iemands — ploegen , etre sefeu:11s.
one excuse frivole.
condo secretement . par quelqu'un , profile
Kakketoe ,.vr. foort van papegaai met eene
du travail d'autrui. fpr. w.. Hadt gib met
kuif, die ilechts fchreeuwt 5 espece de
mijn — niet geploegd, gib hadt mijn raadfel
perroquet , kakatou on kakatoes.
niet geraden , si 'VOUS n ' aviez pas use de MCS
KaKs , bijw. als -, (welftaandshaive) fam.par
secrets, vacs ne Pauriez pas fait ; fig. Een
bienseance, par maniere de dire.
nuchter of jong — , en novice, un jeune homKakfchool, yr. (gem. w.) fchool voor kleine
me qui ne connatt pas encore le monde. Een goed
- kinderen , ec9le de petits enfants.
—, (een zachte bloed , kinderachtig mensch, )
Kakfel 5 o. (gem. w.) matiere fecale; zie Kak.
on bon enfant, un bon domino. Hoe komt
Kakfter, yr. (gem.) chieuse.
het kalf bij zijnen moat ? (hoe kunnen de
Kakftoel, m. chaise percee , f zie Kinderitoel.
vrienden zich niet ontmoeten! ) par quel haKakfuile , yr. (gem. w.) zie Stelietje.
said le veau trouve-t-il son camarade? comKalcedomeileen , m. calcedoine. f.
me les arms de coeur se rencontrent! —,
Kalamink, 0. zekere wollenflof, calamande
uitbraakfel, vomissement , Til. Eon — maken,
on calamandre 5 f.
Cgemeen , inzonderheid van onmatig eten en
Nalaminken , b. n. de calamande.
armken), vomir, ecorcher le renard, diKalamijnfleen , in. eene foort van neon, waargobiller ; —, (bid timmerl.) dwarslijst, bomede men rood koper geel maakt , Pierre eavendrempel , boven eene deur, linteau, in,
laminaire, calamine, cadmic, f.
traverse de chambranle , f ; (hi' drukkers,)
Kalamijniteenachtig, b. n. calaminaire.
de onderfte dwarsbalk van eene pers, traKalander , yr. glans op eene flof, calandre.
verse d'une presse d'imprimeur,, f. sominier,
Werktuig om ftoffen to glanzen , calandre;
M.; -, dwarshout dat de pilaren van cone
—, een zwart wormpje , dat het koren verknots zamenhoudt, entretoise, f., , .— - , van
calandre,
f.
flindt,
een rolpaard, van een affuit (bid de artill.,)
Kalanderer, m. glanzer, calandreur.
entretoise, d' ((fej t f; front —, entretoise de voKalanderen , b. w. (ik kalanderde , heb geka,r
le e; liggend — ,. entretoise de coaclio,,,,deelanderd), kalanderen , glanzen , glans op
pa
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poi oft de support; staand
entretoise de
mire; ftaart entretoise de lunette, —,
support
de l'esvcaarop de raddrager flaat,
sieu, Porte-roue, m.
Ka.fwe yr. vache pleine, vache amouillante.
Kalf borst , yr. poirrine de veau.
Kalfsbout, zie Kalfsfchinkel.
Kalfscarbonnade, yr. carbonnade de veau.
Kalfshoofd,, o. zie Kalfskop.
Kalf,huid, yr. peau de yeast.
Kalfskop, m. tete de veau, f.
Kalfskruid, o. zie Kalfsvoet.
Kalfsleer, o. cuir de veau, veau cire, m.
Kalfsleeren , b. n. de veau, de cuir de veau;
— fchoenen, des souliers de veau; — band
reliure en veau, f Een bock met een —
band, tin livre relic en veau.
Kalfslever, vr. foie de veau, , fraise de veau, f.
Kalfslong , yr. m. won ,f. ou poumon de veau, m.
Kalfsmaag, yr. ventricule de years-, m.
Kalfsmuil, m. museau de veau.
Kalfsnat , o. bouillon, m. ou geMe de veau, f.
Kalfsnier yr. rognon de veau, m,
Kalfsnierftuk , o. lendenfluk , longs de veau, f.
Kalfsomloop, m. false de veau,
Kalfsoogen, 0. meerv. yeux de veau; fig. groote
oogen, yeux de boeufs, m. pl. — zeker geregt,
oeufs au miroir,, epinards aux oeufs, m. pl.
Kalfspoot, m. pied de rear/.
Kalfsrib, o. ate de veau ,
een vierkante
un carre de veau.
Kalfsribbetje, o. cdtelette de veau, f.
Kalfsfchijf, vr. rouelle de veau.
Kalfsfchinkel, m. jarret de veau, m.
Kalfsfnuit , m. moufle de veau, f.
Kalfsvel, o. peau, f. on cuir de veau,m;ag.
trom , caisse , tambour, m; het — volgen
(foldaat worden) se pipe soldat.
Kalfsvet, o. graisse de veau, f
Kalfsvleesch , o. ve;iu, in. chair de veau, ;
balletjes van gehakt
andouillettes, f. pl.
Kalfsvoet, m. zie Kalfspoot,
eene plant,
pied-de-veau.
Kalfsworst, yr. andouille de veau. Kleine —
andouillette.
Kalfszwezerik, yr. ris de veau, m.
Kaliber, o. (ond. w.) de wijdte van een fink
gefchut, middellijn eens kogels, de vorm
en inrigting van een fchip, met het,getal
en de zwaarte der itukken gefchut, welke
herzelve voert ; fig. de toeftand , waarde en
deugdelijkheid van eene zaak of eener verfoon, in vergelijking met anderen , calibre m.
Kalibereerijzer, o. Bang,
for a calibrer,
tn. verge de calibre, f.
Kalif, m. voorbeen het wereldlijk opperhoofd
der Turken , thans de opperpriester , calife.
Kaliberftok, m. vigorte, f:
Kalifaat , o , waardigheid , regering van
eenen Kalif, califat, tn.
Kalis , m. bedelaar,, arme jonker,, gredin, gueux.
Kalk, m. chaux, f. levende of ongebluschte
chaux vive ; gebluschte
chaux étesnte, — klei met stroo voor boeren hutten,
beflaan Ocher on delayer de la
torchis.
branden , brdler ou faire de la
chaux ;
chaux. Gemengde of beflagen
mortel, M01*tier ; — der tanden, chaux des dents ; pleisterkalk,pititre;(bij fcheik.) oxyde, m. chaux,f.
Kalkachtig, b. n. calcaire.
Kalkbak, m. auge, f. oiseau de mason, tn.
Kaikbranden, o. suite de la chaux , f.'
Kalkbrander,, m. chaufournier,
Kalkbranderij ; zie Kalkoven.
Kalkbrok, m. ftuk afgevallen pleifterkalk,pMtrds.
Xalken ? b. w. (ik kalmte
heb gekalkt),
bepletsteren , enduire de chaux, de mortier,
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de pldtre, crdpir. Zaaitarwe
(bij dd
bouwl.) chauler; (bij de zeemt.) enchaussener ou enchaussumer. Het —,_ (bij
looijers)piainage, m. —, van linnen , met
kalk bleekeu, blanchir en chaux ; — fig. lit
zal u wel
, fe vous marqueras bien.
Kalkgruis , o. zie Kalkbrok.
Kalkhouw,, m. baton a faire le mortier , rabot.
KalkklOet, m. roerftok, rdble a chaux, houe,
batte,
bouloir.
Ralkoen , m. coy
m, poule
f.
diode, tn. et j; jonge
dindonneau, (van
hetzeifde jaar,, dindon ; — de punt onder een
hoefijzer der paarden , crampon, m.
Kalkoenhouder; m. dindonnier.
Kalkoenhoudfter, yr. dindonniere.
Kalkoensch , b. n. ads: kalkoenfche haan, coq
dindon.;' kalkoenfche hen , pones
d'Inde, dinde.
Kalkoentje, o. verkl. w. van kalkoen , dindortneau , m.; zie Kalkoen zeker plat en
breed wijnglaasje , een kwart flesch houdentie sorte de verve pint et large; van daar,
een
un quart de bouteille.
Kalkkuip , yr. (der zeemtouwers) enchaussumoir, M.
Kalkoven , m.' four a chaux, chaufour f.
Kalkpot, in. pot 4 chaux, dans lequel on met
la chaux pre arse pour blanchir:
Kalkput , yr. fosse a garder la chaux iteinte,
Kalkpuin, o. gravois ou gravier, m.
Kalkroeritok ,
bouloir,,m. Oche ,f. Zie KalkKakilk°teotb. , r . , cuve a mortier.
Kalkwater, o, eau de chaux, eau claire, f:
Kallemoer,, vr., babbelaarfier, fnapfter, babillarde, caqueteuse, commere.
Kallen , b. w. (ik kalde, heb gekald), zamenpraten , vertellen , veel praten, thappen ,
causer, babiller, jaser, clabauder.
Kaller, kallevaar,, m., snapper, babillard,
causeur, jaseur,, clabaudeur.
Railing, yr. , kalzucht,
m. jaserie , can+
serie, envie de jaser.
Rain , b. n. nil, van het weder op zee gefproken , calme ; eene kalme zee , une mer
calme; fig. , eene kalme ziel, (flille gerustheid) , un- esprit calme. tranquille.
K.almink , zie Kalamink.
K.almte , yr. , ftilte der zee, enz. , calms , on.
tranquillite, bonace. Ook in hit meerv. les
calmes. Wij kregen gedurig kalmte , nous
eilmes des calmes contin,uels. Toen het fchip
in voile zee was , overviel het eene
welke het belettede verder to komen , quand
le vaisseau fist en haute ou pleine mer, le
calme le prit , et Pempicha d'avancer; fig.
gerustheid, vrede der ziel, calme, m., born
nace , tranquillite de fame, de l'esprit, f:
Kalmus , m. (in de kruidk.) lisch , bloem ,
glaleul , acore , ou acorns , iris , m. flambe; f.
Kaimuswortel, m. racine d'iris f.
Kalot, yr. (oud w.) kleine muts, calotte.
Kalven, o. w. (lk kalfde, heb gekalfd), een
kalf werpen, ve.er, faire le veau; de koe
heeft gekalfd, la vache a vele.
Kalverachtig, b. n. dartel, foldtre; — bijw.
d'une manu re foldtre.
Kalveren, o. w. (ik kalverde , heb gekalverd),
brakes', overgeven, vomir, degobiller,
scorcher le renard.
Kalverknien, yr. meerv. genoux tournes en
deilans, m. pl.
Kalverliefde, yr. eerfle liefde -der jonge lieden , premiers amours de jeunes Bens, premiers feux de Pamour, tn. pl.

Kant,

bet vleezige getande , uitwas, op
de*
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den kop van vogels en het hoendergeslacht,
Crete, f; Hanen Crete de coq ; fig.
Den — opfleken , lever la Crete, ,se lever
Bur ser ergots. Eene hen met een' dubbelen
—, een boos wijf, une Crete a triple etage. getand werktuig , waarmede men het
haar reinigt , peigne; een ivoren of elpenbeenen —, un peigne d'ivoire; wijde —,
peigne a demiler, a grosses dents; naauwe
peigne a petites dents , aux poux; schildpadden — peigne hoornen —,
peigne de come. Wolkammers- , weverskam ,
peigne de cardeur, de tisserand; fig. Ilia
scheert alles over eene —, (hij behandelt
alles op done wijs ) it traits tout egalement
stir le mime pied; it mesure tout a la mime
acne;
kleine houten Reding, op eene
viool om de suaren in te vatten , chevalet;
— eener fait, Billet;
(scheepsw.) van
eene ra , ratean d'une vergue; — van een
rad , dent d'une roue ,f.; —van het galjoen ,
frice de Peperon, f.
Kamborflel ,
brosse a nettoyer les peigoes , I
Kamdoek ,
poedermantel , peignoir.
Kameel , m. (ee) kemel, zeker bekend viervoeti6 lastdier, chameau,m;—, zeker werk
tuig , om fchepen ( op de zuiderzee) over
ondiep ten , als been te dragen , echameau,
tn. allege, f.
Rameeldrijver,, m. chamelier, conducteur de
chameaux.
Kameelin , yr. het wijfje van den kameel ,
chameau femelle.
Kameelpardel , m. cameleopard, m. girafe,f.
Kameelsliaar,, o. zie Kemelshaar.
Kameelsrug , m. bosse de chameau,
Kameleon , m. foort van haagdis , zich op de
boomen ophoudende , camelion.
Kamelot , ftof uit- kameels- of geitenhaar
geweven ; ook nit wol gemaakt , dat de vorige nabijkomt , camelot , albernus , m. het —
namaken , cameloter.
Kamelotten , b. n. de camelot.
Kamen , o. w. (ik kaamde , heb gekaamd) ,
moisir.
Kamenier,, yr. fills ou femme de chambre; (met
veracht.) soubrette; (eener vorftin) dame
d'atour.
Kamenieren , b. n. (ik kamenierde , heb gekamenierd), optooijen , ajuster,, aider 4 la
toilette a'une dame, faire la toilette de quelqu'un.
Kamer, yr. chambre; eene gemeubileerde of
geftoffeerde — te huur , une chambre garnie
a loner. Er zijn tien kamers in mijn huis
waarin kan gestookt worden , tl y a dix
chambres a feu flans ma maison. Zijn broeder houdt nog zijne — (is nog wat ziek)
son ft-ere garde encore sa chambre. ziel
der mortieren , houwitfers , enz. , de holte
waarin het kruid geladen wordt, chambre d'un
mortier, d'un obusier, etc. —, gat, waarin
op fchepen de kabeltouwen rond gefchoten
liggen , chambre aux cables; — van koop, chambre de commerce. — waar de
aanzienlijksten des lands vergaderen, chambre.
De Itaten — te Utrecht , l'hdtel des etats
Utrecht. Zie verder de met kamer zamengeilelde woorden , als: Gildekamer,, Muntkamer,, Schatkamer, 'enz.
Rameraasch , b. n. cameral e.
Kameraad, m. medemakker,, medgezel , maat ,
camarade, compagnon;
yr. compagne.
Kameraar,, kamerbediende van den Paus ,
camerier. Groot —, opzigter van des comings kamer, grand chambrier.
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amerbancl , tn. om het bodemstult der kanonnen , astragale du premier renfort.
Kamerbehanger,, m. tapissier.
Kamerbewaarder m. deurwaarder, huissier,
Kamerbezem , m. balai _de chambre.
Kamerdeur,, vr. porte de chambre.
Kamerdienaar, m. valet de chambre.
Kamerdoek , o. linon, m. cambresine, f.
Kanierdoeksch, b. n. de toile de Cambrai.
Kameren , b. w. (ik kamerde , heb gekamerd,)
op eene kamer onderhouden , entretenir, tenir, era chambre une maitresse. eene zelfde kamer bewonen , chambrer. Een gekamerd meisje , une fille entretenue; zie kamerkat ; —, op eene kamer fluiten , zetten ,
mettre en chambre.
K.amergang , m. selle, f.
Kamergeraas , o. bruit dans la chambre, m.
Kamergeregt , o. chambre imperiale, de justice, f
Kameiheer,,
chambellan, (gentil-homme de
la chambre d'un prince).
Kamerheerfchap , o. post van kamerheer, chambellanie.
Kamerhuur,, loyer d'une chambre , m.
Kamerjuffer,, vr. femme de chambre.
Kamerkat , yr. kamerkatje , o. gekamerd meisje,
fille de joie, entretenue en.chambre, concubine.
Kamerling, zie Kamerheer.
Kamermaagd, kamermeid , vr. kamermeisje, o.
dienstmaagd, minder dan kamenier,, chambriere , soubrette.
Kamerpot , in. pot de chambre.
Kamerrok , m. robe de chambre, f.
Kamerfpel , zie Tooneelfpel.
Kamerfpeler,, zie Tooneelfpeler.
Kameritoel , m. kakttoel , chaise percie, selle, f:
Kamerfiuk , o. fchilderfluk, dat eene kamer verbeeldt , ;ableau qui represente une chambre;
m.;—, zeker ituk gefchut , fteenmortier,
(oudtijds op fchepen) pierrier, m.
Kamertje , o. chambrette. Op het einde van
een gebouw,, colti; m. —zonder fchooriteen,
bouge, 1.
Kamfer,, yr. van den kamferboom , camphre, tn.
Kamferachtig, b. n. camphorique, camphre, e.
Kamferboom m. camphrier.
Kamferlucht , yr. odeur camphorique.
Kamferolie , yr. huile camphree.
Kainferplant , yr. camphree.
Kamferpoeijer,, o. camphre pulverise, m.
Kamferzuur, o.(bij fcheik.)acide camphorique,m.
Kamferzuur zout , o. (bid fcheik.) camphorate, nt.
Kamhaar,, o. zie Kamfel.
Kamhuis , o. itui a teignes, m.
Kamig , b. n. moist, e.
Kamilbloem , yr. fleur de la cantomille, anthemis.
Kamille , yr. camomille.
Kamizool , o. camisole, veste,
gilet, m.
zonder mouwen , dat de musketeers rdes konings van Frankrijk droegen , sous creveste ,
Kammeling, yr. korte uitgekaarde wol , &terra
de lame, peignon, m.
Kammen, b. w, (ik kamde , heb gekamd), peigner, zijn haar , se peigner lee cheveux,
—, wolkaarden , peigner ou carder la
lame, le chanvre, chiqueter.
Kammenmaker, , faiseur de peignes, peignier.
Kammer, m. peigneur, wolkaarder cardeur.
Kammosfel, m. came , alikruik Monde , m.
Kamoesleer,, o. zw art geverwd leer, waarvan
'men rouwfchoeuen plegt te maken , cuir
bronze , tn.
Kamoesleeren , b. n. de cuir bronze, — fcboe
nen , des :cullers de cuir bronze.
Ggs
Kam*
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Kamoezeit, b.
kamoesde heb gekdmoesd.
bronzer.
Kamp , m. veld, flak land van eene,onbepaalde
grootte , dat afgegraven of omheind is, champ.
ftrijd , eene worfteling , eepe ftreving om
de overhand te krijgen , combat, m. lutte, f;
zie Kampgevecht, legerplaats, o. camp,
carnpement , m.
Kamp. , bijw., kamp op , effect, gelijk, quitte,
but, c but , a deux de jeu ; wij zijn — op,,
(g elijk op.) nous .sommes quittes. Na twee
uren, gespeeld te hebben, bleven wij —,
(zonder dat de een van den andere gewounem had), apres avoir feud deux heures,
nous SOMMCS sorts quittes. Wij hebben —
op gefpeeld , nous avow loud quitte h quitte. lets — op geven, (opgeven , gevangen
geven) ; ceder donner gagnd.
Kampanie , yr. (op fchepen,) danette; — 5 veldtogt , campagne.
Kampement , 0. leger , kamp , campement , m.
Kampen, o. w. (ik kampte , heb gekanipt) ,
ftrevei' om zijne wederpartij, te overwinneu ,
worftelen, combattre, se battre en champ
clot , lutter , I outer, entrer en lice. Tegeu
veel wederwaardigheden
, latter centre
wedijveren, rivaliser ;
,bien des revers;
gelijk 'flelleu estimer egal, e, (doch
zelden).
Kamper,, m. champion, combattant; fig. lutteur.
Kampertn , o. w. zie Legeren.
Kamperfoelie , yr. geiteblad, chevre-feuille.
Kampernoelje , yr. paddeftoel, duivelsbrood,
, mouschampignon„ potiron, m. 5 kleine
seron , tn.
Kampertleur,, •m. harde eileren met mosterd ,
eeufs a la moutarde ,
Kampgevecht, o. combat en champ clos, tn.;
lice, f.'tweegevecht, duel, no.
Kamphaan, m. coq de, joute.
Kamping , yr. 'combat, in. lutte, f.
Kampop, bijw. quitte a quitte. Zie Kamp,
bijw.
JC.amppIaats , yr. champ clot, champ de bataille , m.
Kampfter , yr. lutteuse.
Kampvechten, zie Kampen eh Kampgevecht.
Kampvechter,, ftrijder, worftelaar i champion, combattant, lutteur. —, bij de nuden, athlete, bustuaire. De kampvechters ,
worftelaars in de Olijmpifche fpelen , Les
lutteurs aux jeux olympiques ; —, met een
schild en dolk gew.apend, threces ou thraces,
rd. pl. —, in een fleekfpel , joilteur ; —met
zwaardvechter,
werpfteenen , discobole.
voorvechter (bij de Romeinen) gladiatesor;
tegen beesten , (bij de Rom: )
xystique,
bestiaire; fig. champion.
(in
de ontl. k.)muscle pectins, no.
yr.
Kamfpier,
Kamvormig, b. n. (in de nat. gefch.) pectins, e. De-bladeren der dennenboomen zijn
—, les feuilles du sapin sent pectindes.
K.amwo-1, yr. ( bij tkaarders) retirons , m. pl.
liamrad, o. (op fchepen), rateau de vergue
m.- - van eene mOlen , roue h dents, f. eke.
veteau, m.
Kamfel , o. kamhaar,, haar dat 'bij het kammen
uitgevallen is, peignures, f pl.
Kainfler,, yr. peigneuse.
Kamuis , b. n. ingedrukt van news, platneufig,
camus , camard, e.
Kamuisleér, o. zie Kamoesleér.
Kan, -vr, 'vat, uit hoot, fteen, tin, koper, blik,
enz. , gemaakt , om vloeibare ligchamen in
te iloen , pot , tn. eerie garden ,—, cruche.
eene zekere geijkte meat 'voor wijn , bier of

RAN
, iteriten drunk lure; m. Bij verkoopen, ventire.(q. liqueur) en detail`, pot
pot. fig. Hij heft te diep in de — gdkeken,
il a crop bu, it a hausse Crop le codde. Hij
hooch van de
, it aime la boisson; itairne
a plater. Hij wil altijd bet onderfte alt de
hebben (hij is te begeerig ) , it est crop
convoiteux, trop desiteux'. SpreekW. Die
het onderfte uit de — wil -hebben , krijgt gemeenlijk het lid op den neus, quand on vent
Crop serrer Panguille elle 30dchappe. Zie
verder de met Kan' zamengeftelde woorden ,
als: Koffijkan , elm
Kan , enkelv. 'des tegenw. tijds van Kunnen.
goot , gegravene waterKanaal , o. eene
leiding, canal, tuyau, conduit , m.
zeeftraat , canal, no. Bet • ,--- ( titsfchen-Frankrijk en Engelan-d) ., le Canal, la Manche ;
fig. Ik heb die
een good —, je le tiens
de tres bonne main , le le sate 'de' bonne
part. Bedien u van dit , servez-vous de
cette vole. Door het — van lemand , met 'behulp van . iemand , par le canal d'un tel.
Kanalje , yr. fchimpwoord , fchuim van yolk,
canaille, gemeene kerel , coclion , tn. canaille , f
Kanaljeachtig , b. n. vulgaire. , bas, se ; vii ,e
sale; bijw; en canaille, vulgairement, hassetnent , selement.
Kanarie, yr. kanarievogel canari, serin de
canarie canarin, m.
Kanariekooi , vr. cage de canari.
Kanape , o. (onpl. w.) canape , m.
Kanariefuiker,,
sorts de lucre fort blanc, sr:cre del' Canaries, m.
Kanarievlugt , "vi% voliere pour les series de canarie, f.
broeikooi , nichoir, m.
Kanarievogel, zie Kanarie.
vie de Canaries
Kanariewiin ,
Kanariezaad , o. altiste, phalaris, m.
Kanaster 6 uit net gevlochtene - kist , voornumelijk dienende, om Varinastabak naar Europa te zenden , ook tabak zeif, canastre,
canasse.
Kandeel , yr. (ee ) zekere aangename drank van
rijnwijn, eijeren, kaneel en fuiker,, chat,i nelliaa' 1, o. flee de commere, f festinque
Kadne.cae
l'on donne a ceux qui viennent vow et fdliciter l'aecouchle.
Kandeelpot, m. 'pot a chancleau.
zie Kandeel:
Kaudeelwijn,
Kapdelaar,, no. chandelier, flambeau, grootelilveren —, chandelier d'argent; — met arinen,
candelabre, m. IJzeren —, met twee pun-.
ten, pigou.
Kandelaarspijp , yr. bobéche.
Kandij , y r. suiker die als kriflal is gefcboten ,
sucre candi ,
Kandijpot, m. pot, vase, a cristalliser le Sucre candi.
Kandijfiroop of ftroop, vr. sirop blanc ,
Kandu fuiker , zie Kandij.,
Kaneel , o. (ee) cannelle,
Kaneelbloem , yr, flour de cannelle.
arbre a cannelle, cannelKaneelboom ,
lier,, cinnamome.
Kaneelklenr, yr. couleur cannelle.
K.aneelkleung , b. n. de couleur cannelle.
K.aneelkoekje , o. y zie Kaneelwafel.
(bij de vogelaars) cannelade.
Kaneelkost,
Kaneelolie, y r. huile de cannelle.
Kalieelpijp yr. kaneelflok , baton de cannelle, m.
-Kaneelroos , yr. rose qui a tine odettr de cann elle.
Kaneelfuiker ., yr. cannelas, m.
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Raneelwafel yr. gauffre a la cannelle.
Kaneelwater, o. 'eau de cannelle f.
Kaneelwijn,
hypocras.
Kanefas, o. soort van ruw,, ongebleelt
waad , ook geweven katoen niet verhevene
itreepen, canevas , in.
Ranker, invretcnd kw'aad aan het ligchaatn,
cancer , chancre , carcinome. Den — hebben , avoir un cancer. —, aan boomen ,
gale, teigne , f. fig. Een inkruipend kwaad,
malqui senraciae de plus en plus.
Kankerachtig , b. n. chanereux , se , cancereux,
se carcinomateux , se.
Kankerbloem 5 vr. paardebloem , pissenlit
liankeren o. w. (ik kankerde , heb gekankerd) , invreten ;. fig. in eenen kwaden zin,
s'enraciner,, s'inveterer.
Kaakergezwel , o. waterkanker,, ulare malin
m. stomathrocace.
Kannegeluk , o. reste de la boisson du pot,
Kannewasser,,
goupillon.
Kannetje, o. cannette , f — bij de bediening
der mis, (in cle IC K. ) burette , f:
Kanon , o. enkel auk gefchut , piece d'artillerie , bouche h feu, f. canon , m. metalen —,
canon de bronze on de fonte ; gefchut;
canon , on. artillerie, f —, gebedenboek
van de mis in de roomfche kerk, canon.
Kanonletter,, (bij de boek4r.) canon , groote
—, gros canon.
Kanonreep , m. dik touw, om het gefchut voort
to trekken , combleau ,
Kanonvuur,, o. canonnade.
Nanonik , m. domheer (zeker geestelijke),
chanoine.
Ranonikes vr. vrouw , die eerie prebende
heeft in een kapittel van geestelijke dochters , chanoinesse.
Kanoniksplaats, vr. domheerfchap, canonicat, 711
Ranonnier,,
canonnier.
Kanonfchot, o. coup de canon, in.
Kanonskogel ,
boulet de canon.
Kans, vr. eene fchijnbare gelegenheid , chance, occasion, apparence, f: hasard , van
daar ook , bonheur, avantage, moyen,
De — verkijken , verloopen , negliger Poccasion. De — is verkeerd, la chance est
tournee Paffaire a change de face. — op
of tot jets heben-, fchoone — tot of op jets
hebben , avoir une bonne occasion de reussir.
Ziet gij er — toe ? croyez-vous qu'il y ait
moyen? Dear is geene — toe, it n'y a pas
moyen. Daar is goede — toe , it y a bonne
chance ; la chance est belle. Geene — zien,
see voir 'aucune apparence. Iemand de — afzien , duper q. q. ; remporter on avantage
sur lui. Hij heeft zijne — waargenomcn,
it a saisi P occasion. Hij heeft meer
dan een
ander,, it a plus d'avantage , plus de bonheur
qu'un autre. Eene
wagon, tenter quelque
entrerise , hasarder le paquet , s'aventurer.
Kansbiljet , o. coupon de la dette differ& , f.
Kanfel , m. predikftoel , chaire , f:
Kanfelarij , vr. bewaarplaats voor openbare
oorkonden , chancellerie , —, griffie , greffe.
Kanfelier,,
chancelier ; — griffier , greffier;
paufelijke kaufelarij-directeur, , sommiste.
Eanfelrede vr. sermon, In. predication, f.
(hornelie).
Kanfelredenaar, m. predicateur.
hanfelaip, m. style de la chaire, ou style homeHague.
Kant, m. de fcherpe zijde van lets ,, cote, bord
on. Aan den — van den weg,a ate du cliemin , sur le bard die chemin. Een vat op zijnen — (overeind) zetten , mettre un tonneau
cur le cdtd, debout sur le carve; fig. Het
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AN
zetten ,, (het ttitdrinkeri),
vaatje op zijn'
eider le' tonneau fusqu' au fond. Spr. w.
Het is 'eon fhiivertje op zijn (het gebeurt niet ligt), c'est on hasard ; cela n'arrive 'vie 'de sept en quatorze ; (het is_ pen
gewaagd Auk) , c'est on coup hasardeux. Een
brood, dik flak brood, guignog, bribe,
f: — de niterite zijde of vlakte van iets, ,de
rand, oever, boord, herd, m. rive, ate f: Lange
den — varen 5 aller en bateau le ldng du bord,
de la rive; etc. cdtoyer, tenir la rive. Hij flood
op den —, van den put, it &nit sur bord flu
pmts. De — van die foot is hoog , le 1)6'd
de ce fosse est haut. fig. Pat raakt — nosh
veal, (dat komt_er in het geheel niet bij) col n'a ni rime vi raison, cola ire vient soullement apropos ; eons zijde in het algemeen
en nog verder,, elke oord , en wordt altijd
met het vOorz. de gebezzgd , als aan den
— leggen, mettre de cote, serrer. Hij woont
aan then —= it demeure de ce Zie eens
van welken — de wind komt , voyez un pen
de quel ate, vient le vent. Hij is naar den
— van Frankrijk gegaan, it est die du cite
de la France. Het zeil — zetten , (fcheepsw.)
mettre la voile de biais ; orienter la voile.
dresser la voile. Men verneemt dit van
alle kanten , on apprend" cola, de tons cotes,
partout , de toutes parts. fig. Dat work
moot aan —, (het moet afgedaan zijn), ii
faut que cc travail , cet ouvrage , sou' acheve.
zijde (in de bonwk.), afgemaakte —,
affnniting van eenen balk of fleen, chanfrain.
— van een aanbeeld , aréte „f: De fcherpe
kanten van een krutsgewelf, les nervures.
Eenen fleen, balk , op zijnen — leggen ,
ser une pierce on brique , one poutre do
champ. Eenen balk of fleen aan de kanten rond
maken , quadronner.
zijde of rand , die iets
oingeeft, en inzoiiderheid de witte rand van een
gedrukt of gerchfeven papier,9 marge f Iemand van — helpen (hem dooden),pire erir
ou tuer , quelqu'un. Van — raken ,
etre tire, e. Lets aan eenen — doen , leggen 5 serrer . quelque chose.
Ann eenen
gaan , se retirer. Zich van — maken , se tuer.
Kant , yr. zeker naaldwerk , dentelle; Mechelmaline ; genaaide —, du point ;
sche
gewerkte — fijn neteldoek, waaraan men —
werkt , enteilage, m. klein achterwerk aan
eene —, picot, m. — ftoppen , remplir de
la dentelle.
Kant , b. n. , eigenlijk dat nette hoeken of
kanten heeft ; voorts: fraai, equarri, e;
e, gentil , le ; Een fleen die — is , one
pierre equarrie. Eene keener die — is, regthoekig, one chambre equarrie ; fig. Alles is
-7- en klaar, tout est regle , tout est acheve ,
tout est prét et fini , acheve comme faut.
bijw.
oliment , gesstiment.
Kantbeitel, zie Breekbeitel.
Kantboordfel, o. bord de dentelle, passe..
merit,
Kantedoos, yr. boite a dentelle.
lianteel ,
(ee) borstwering , die op den
kant rondom ingehouwene fchietgaten heeft,
dentelure a un parapet ,
creneau,
Kantelen, zie Kenteren.
Kanten , b. w. (ik kantte, heb ,gekant), ee.
nen kant aan jets maken , equarrir,, .faire des
coins on des angles a quelque chose. Eenen
flees
vierkant houwen, equarrir one Pierre; fig. zich verzetten , s'opposer.
Hij
kantte zich daartegen , it s'y opposa.
Kasten, b. n. van Kant , de dentelle.
Kantenflok,
roanivelle, barre. de gouver-
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Kantertflopiter, vr. remplisseuse.
Kanthouwen , b. w. (ik hieuw kant, heb kant
gehouweri) vierkant houwen, equarrir.
ouvrier qui equarrit.
Kanthouwer ,
Kantig , vr., hoekig , angulaire , cornu, e.
prismatique, zie Driekantis , enz. Eene —e
figuur,, une figure prismatique. vaatsch ,
(naar de ton fmakende) avant un gout de tonnean, evente , e. — korftig , qui a beaucoup
de croeite.
Kanton , o. gewest, landflreek , canton m.
Kantoor,, o. fchrijfvertrek , comptoir,
en. —, openbaar gebonw,, waar 's lands gel.
den ontvangen en uitgegeven worden , bureau, m. — van eenen Notaris , etude de
notaire. Op een — ziju , titre en:prove
dans en bureau , titre commis. —, huis
van negotie , maison de commerce f.
Een voornaam — in Duitschland is gefprongen , une. maison de commerce considerable
en Allemagne a fait faillite. haddelhuis
der Europeers in Indie comptosr, m. loge,
etablissement, m. factor:6. , f: De Nederlanpers hebben verfcheidene kantoren in Indie ,
lee Neérlandais soot plusieurs factories ,comptoirs , etc. dans les Indes. —, op eene kust,
factorie. fig. Hij is daar op zijn —, it est la
comme col en pdte.
itantoorbediende , m. garcon de comptoir, de
bureau, commis.
Kantoorbehoeften, vr. meerv. fournitures de
bureau , f
Kantoorinkt , vr. encre double.
Kintoorknecht , m. garcon de comptoir.
Kantoorpen , yr. grosse plume.
Kantoorfchrver,, zie Kantoorbediende.
Kantoorwerk, o. ouvrage du comptoir,
Kantshaak , m. dreg , grappin.
Kantfleek , yr. point de dentelle
Kantfleen , m. bindfleen , pieerre d'attente,harkant- of lijst-fleeuen , (bij mots.)
pe,
arases f. pl.
Kantteekening, yr. aanteekening op den kant
van eene bladzijde , enlargement, tn. note
mar.ginale, apostille. De bijbel met kantteekentngen , la bible avec des notes marginales ; die zulke kantteekeningen maakt , apostillateur.—"( bij boekdrukk.) kantteekeningen,
additions. Kantteekeningen maken , einarger,
ouapostiller. Een handfchrift met —,
vrage a manchettes.
de
dentelle
,
de
point,
nn.
ouvrage.
Xantwerk o.
.Kantwerker,, m. fabricant de dentelle.
Kantwerkfter,, vr faiseuse de dentelle , ouvrihre
en point, dentelliere.
driehoekige —,prisKantzuil , yr. prisme,
me triangulaire, pernette, f
Kaos , zie Chaos.
Kap , y r. bovenfle bedekking van lets , als van
een dak , van eenen muur ; toppunt, kruin
van een huis enz. sommet, comble, faite, ;
zie deze woorden. boventte ronde bedekking ; ook de rondheid niet inachtnemende ,
als: de koepel van eene kerk , van een tuinbuis , enz. dense. — van eenen fchoorfleen ,
chapiteau; (fcheepsw.) capot de cheminee ;
— van eenen wagen , mantelet , m; — van
een roer,, capot d'un gouvernail, m. Lederen — waarmede men de oogen eens
roofvogels bedekt; ook — of dak op eenen muur, chaperon. tn. -- of boog van eene
wieg , archet. tn. — van eenen proviantwagen
( bij de art. ) pignon de caisson; no. ook
beet pignon on mur de pignon, de kap , bovengevel van een huis, kruin van eenen
muur. — of kuif der vogels , huppe. — of
hemel bowl' eenen predikfloel abat-voix

f,

IC A P

tn. Geele kappen van laarzen , des general.
res. —"Of neusleer van eenen fchoen , pdton,
m. leaper 'or h6Ofdsluirer,, cape. Verder
een deel der kleeding , zoo als dit woorci
eertijils aanduidde, een wijd bovenkleed ,
als eenen mantel gedragen door vorftelijke
perfonen , en vooral een gewaad van amp.
zienlijken in de kerk, dat der ridders van
den H. Geest , eapot, m. van hier monnikskap , - monnikskleed , froc, zchaperon, capechon ; m. capure, coqueluchon, m; van daar
fig. zich in den — iteken , de — aanfchieten (monnik worden) prendre le froc,
capuchon; se faire religieux ou maine,;_fpr.
w. De — op den , tuin. ban en (het monniks
leven verlaten ) jeter le froc :auxorties;
quitter Phabit et Petat de moine apres avoir
fait profession ; apostasier. Er fchuilt veel
boeverij onder de —, (onder bet momaangezigt der vrooutheid wordt veel kwaads bedreven) it se commet bien du mal sous le
fr oc ; — in, eenen naauweren zin , een hoOfddekfel , vrOuwenhulfel (kapje , kaper) ook
— in eerien hoed, coiffe ou coife; ook de
aangenaaide aan eenen vrouwen mantel.
Zotskap , marotte,calotte; van hier fig. of fpr.
w. lemand de — vullen , (hem wat wijs maken)
faire accroire quelqu'un. In de — geleid
worden (bedrogen worden) titre 4rompe , e.
De — trekken , Gene pots spelen)fouer un
tour 4 quelqu'un; (ook in den gem. fpr.
trant) van kleine kinderen fprekende , voor
flout , onrustig zijn , als : De kinderen moeten de
niet trekken les enfants doivent
titre sages, etc. lemand 'de — verzetten ( anders de ooren wasfchen) , laver la tete
quelqu'un.
Kapdoos , yr. poederdoos , bolts 4 poudre,
petite toilette , f carre de toillette, m.
Kapel , yr. eene kleine kerk ; ook een , tot
eene bijzondere eerdienst afgezonderde hoek
in eene groote kerk ; ook worden , in roomfche landen , de huisjes aan de gemeene wegen , waarin heiligen (bijzonder veel Maria)
wordt voorgefteld , met dezen naam benoemd,
vlinder,, witje , in een uiltje
chapelle.
veranderde rus , papillon, m.
Kapellaan , m. (pond. w.) kapel-priester , bijpriester,, chapelain, desservant. — zeker
visch , capelan ou caplon.
Kapellaanfchap , o. chapellerie , f.
Kapelletje , o. verkl. w. van kapel • petit capillon, cardinal, inzonderh. fig. herberg, kroeg,
cabaret, m.
Kapelmeester, m. opperfle muzijkmeester (eener
kapel ,) maitre , chef (de la chapelle) de la
musique.
Kapelvormig , b. n. (in de kruidk.)papillonacie
ou papilionace, e. — plant, plante papillionacee.
Kapelmuzijk , yr. musique de chapelle.
Kapen , b. w. (ik kaapte , heb gekaapt), zie
rooverij plegen. —, op zee wegnemen
prendre (sift- mer) van bier : fig. behendig
wegnemen , enlever adroitement , Pouter,
gripper , escamoter.
Kaper, m. vrijbuiter,, zeeroover,, corsaire,
armateur, core, pirate. — zie Kaperfchip; fig. Er zijn kapers op de kust it y a
quelque chose a craindri; fig. escamoteur,, etc.
Kaper, yr. eene foort van vrouwenhoofddekfel , kap , coiffe on cafe.
Kaperkapitein , m. capitaine de corsaire, capitaine amateur.
Kaperfchip , o. fchip van eenen kaper,, corsaire,
vaisseau armateur, tn.
Kapersgasten m. meerv. Pee:page d'un corsaire , fn. corsaires; flibustiers.
Kap
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Kaphamet, tn. hamer om molensteenen te be. Kapje, o. petit chaperon, begiiin, vt.
werken, marteau 4 piquer des meules; zie. Kapkatner, yr. chambre d coiffer, chambre de
toilette.
Bilhamer.
Kapje, o. verkl. w. van kap , kalot , calotte, Kaplaken , o. zoo noemt men eon gefohenk,
dat een fchipper nog boven de bedorrgene
klankteeken ,
f: (bij letterzetters) zekerzie
verder Kap.
vracht van eenen koopman krijgt , drap de
accent circonfiexe, ( A) m.
chaussi, chapeau , tn. gratification, f.
Kapitaal , o. (oud w.) eene hoofdsom , waarmede men winst doet , of waarvan men renten Kapluifel, vr. op de batterijen , (bij de art.)
hangar,
trekt , cap ital „principal, m. Hi) heeft mij,
het — met den interest beraald , :I m'a payd' Kapmes , o. couperet, m. (bij de art.) serge, f.
le capital .avec l'interit; van claar : Een man Kapoen , m. een gefneden of ,gelubde imam,
chapon, jonge
, chaponneau ; halve —,
van —, (rijk man ,) un homme riche, en
half gelubde haan , coquatre.
financier. —, eene somme gelds, capital,
dat een compagnon in den handel Kapoenen, b. w. (ik kapoende, heb gekapoend), eenen haan lubben , chaponner,
schiet , fournissement, m.
chatter.
Kapitaal , b. n. uitmuntend (in zijne foort,
voornaamite 9 excellent , e, principal, e, Kapoenfchotel , m. chaponniire ,,f.
capital, e, de la derniere importante, Ka- Kapoets , kapoetsmuts 5 vr. bonnet fourrd pour
Phiver, m. zie Kapuitsmuts.
pitale letter , lettre capitale ou mafuscule;
Eene kapitale foot, une faute capitale, une Kapot, yr. fchanslooper, overkleed voor mannen en vrouwen, capotte.
faute majeure.
Kapitalist , m. (oud w.), rijk mensch , capi- Kapot , b. n. (flechts in het gem. liven gebruikelijk) aan ftukken, mis en pieces, brisi, e,
taliste.
troui , e. flaan, briser. waken, tiler;
Kapiteel, o. (ee), in de bouwkunst , het boin het kaartfpel 'alle flage4 doer, faire
venste deel van eene zuil , van eenen pilaar,,
capot, faire toutes les
;
verlegen ,
chapiteau, ns.
verward, als: hetgeen gij zegt , maakt mij
Kapitein, m. in de krijgsdienst te land , hop5
,
ca(brengt
mij
geheel
of hoofdman , bij de ruiterij ritmeester,
van mien fink), ce
que vows dites me confond, me fait capot.
pitaine. — , fcheepskapitein , zeekapirein ,
capitaine de vaisseau; op elk ander fchip, Kappelen, o. w. (ik kappelde , ben gekappeld) fchiften , se cailler.
zelfs op eene fchuit , capitaine, maitre ou
patron d'un vaisseau. kommandeur van Kappeling , yr. action de se cailler
caillement , m.
een oorlogfchip , jagt, enz. , capitaine tie
haut bord, du grand itat. —, van een Kappen , b. w. (ik kapte , heb gekapt), het
Naar opmaken 5 optooijen , coiffer. Wie heeft
ligt fregat , capitaine de frigate leere.
gekapt ? qui vow' a coiffe?
hakken,
ordinaris , capitaine en pied stir tin vaishacker, couper avec une hache , tailler. Her
seau de guerre. —, over kriigsbenden die
5
capitaine
garde-ate.
anker
(als
men
op
zee
geenen
tijd
heeft
de kusten bewaren
om hetzelve op to winden, zijnen 'kabe/
— over foldaten , die eene haven bewaren,
door hakken), couper le cable ; - de mast kapcapitaine de marine. Tweede —, capitaine
pen , couper le mdt ; kalfsvleefch
en second on commandant, capitaine-lieute, hacker
du veau; boomen —, (tot op den wortel
nant. --, de aanvoerder van eene rooverafhakken ) , couper des arbres ; boomen ,
bende , capitaine ou chef de voleurs.
het onnutte of overvloedige hout er nit hakken,
geweldige , zie Geweldige.
als :
fnotijen, dunnen, emender, ebrancher„ ilaguer,
Kapitein-generaal , m. capitaine-general.
tailler des arbres; toppen , ecimer, van
Kapitein-luirenant , m. capitaine-lieutenant.
claar : eene taal verminken , zoo als gaauwKapiteinfchap , o. zie Kapiteinsplaats.
dieven doen , om niet verflaan to worden ,
Kapiteinskarner,, yr. op eene galei , carosse.
kromtongen als : borqenfch ( gaauwdieKapiteinsplaats, yr. charge de capitaine.
ven taal fpreken) baragouiner, parler narKa:piteinsvrouw, yr. femme d'un capitaine.
quois , Jargonner. Eenen raofvogel —, (bij
Kapitoolo. eene bekende vesting van het
de valk : ) chaperonner.
oude Rime , capitale, m.
E.apittel , o. afdeeling van een book of ge- Kappenmaakfter,, kappenzetster, vr. coiffeuse,
fchrift , hoofclituk hoofcldeel, chapitre, m;
faiseuse de coiffes ou de coiffures , marchande
de modes.
fig. Iemand. het — voorlezen , (een verwijt
doen ,) reprimander q. q., lid dire ses ve- Kapper,, m. die het haar optooit coiffeur,—,
paruikemaker, perruquier. Hour
zie
Kapittelen.
verzameling
van
rites ;
, celui
geestelijken, kanoniken , oak de plaats , waar
qui coupe, hache ou taille le bois.
hakker, coupeur.
de leden van hetzelve zamenkomen, chapiKapper,
Eene
stem
in
het
—
hebben
,
(mo, vr. geflotene bloeiknop van den kaptre m.
de lets te zeggen hebben ,) avoir voix en
perboom , een heestergewas, dat de kappers
voortbrengt , cdpre.
chapitre, avoir aussi q. ch. a dire; Het
goon tot een geestelijk — behoort; capitu- Kapperboom , m. caprier.
Kapperkool, yr. kleine dire kool , petit chow
laire; bijw. capitulairement.
serge, m.
lour de chapitre.
Kapittelclag ,
Kapittelen , b. w. (ik kapitielde , heb geka- Kappertje, o. eene soort van tamme duif, die
pitteld ,) berispen , chapitrer,9 reprimander,
op het achterhoofd een opflaand kapje draagt,
espece de pigeon huppi.
tancer, chanter sa gamine, faire dire les
Kappertjeskool, zie Kap
perkool.
cinq evangiles.
Kapittelitok, m. baton de dragies , baton d'aman- Kapping, yr. houthakking, action de couper,
des sucrees; jets dat naar een flokje gelijkt,
de hacker, de tailler du bois , etc., coupe,
taille, optooijing van het haar ; kapfel,
van goud gemaakt , om snoeren of kettincoiffure.
gen om den hals vast to maken , pilaartje ,
Kappoot, yr. foort van wapenrok, mantel,
balustre, fig. Zij heeft van den — gelikt
espice de cotte d'armes, cape:, tn.
(zij heeft zich laten beftruiven ,) elle a laissi aller le chat au fromage.
pluksel- Kapraaf, kaprave, yr., dakfpar, chevron de
de charpie, tn.
tort,
rol,
Kap.
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Kaproen, ,een bo0fd4ekreb1l, chi:
Peron, .m. .fpr. w. we.e_hoPRIPA-1,onder.eent
—, deux sites sous un bonnet. —, neusnijpet of pranger voor paarden, cavecon on
cay esson, m. signette , f.
Kapftl, o, aptooifel van, het hoofdhaar, coifgehakt vleesch , hachis , no.
fore, f.
Kapfpiegei , tn. miroir, de toillette.
zie TopKapitander, m. ate de perruque,
ftander.
.Kapfter,, yr. .colfeuse ou coeffeuse.
Kapflok 5, m. ,om kleederen op te hangen, perte-manteau.
Kaptafel , yr. toilette.
soort
Kapucijn, kapucijner, m. capucin.
van erwt , espece de pois.
Kapucij9erklooster, o. convent de capucins, m.
capuconiere, f:
Kapucijnermonnik, zie Kapucijn.
Kapucipernon; yr. captKine.
Kapuitsmuts, yr. .eene ruige muts tegen buijig
weder opgezet (reismuts), tapabor, m. —,
monnikskap., capu,ce.
Kapwagen m. char convert.
Kar, vr. tweewielige vrachtwagen, charette ;
zie Aschkar, Mistkar. — met eene as, twee
wielen en . eenen disfel, om zware lasten ,
als boomen ,,enz. re Vervoeren, efrourceau ,m.
orafmiliten, (eene miskraam hebo
fog. De,
Miskraam.
ben) ;
Karaak , yr. zeker- oud Spaaufch of Portugeefch
.coraque.
Karaat , o. klein gewigt om good en edelge•
fteenten te wegea, carat, m.
Karabijn , .vr. zeker fchietgewe,er, carabine, f:
mous.queton, 'm..
Kara.binier, m. carabinier, carabin, argoulet.
Karabijnfchot , o. fam. carabinade , f.
Karakietje , o. zekere vogel, fauvette de roseaux , f.
Karalor, m. foort..van laage fatally Indiaanfche galei, van het eiland Borneo , caracore.
Karakter, o. eene fignur op papier , fleenen,
figure,
hout, enz. gemaakt , caractere ,.
. fig. leder merk , dat de eene zaak van de
fandere
onclerfcheidt , als : Het — van een
braaf eerlijk man , le caractere d'un honnéte
homme. , In het ,Nizbrider het ganfche
gemoedsbeflaan van ,eenen menfch, waardoor
hij van anderen onderfcheiden is, acrd, inborst, caractere, nature?, m. uiterlijke
waarde ,-aanzien , rang , enz. , waardoor ie=and van anderen onderkend wordt , auto-,Dat
rite, f. esprit, emploi, m. dignite,
past voor eenen man van uw 5 cola
toe convient pas a un homme de votre autorite , de votre esprit. Man zonder —, fig.
fam. mannequin.
Karaktermatig, b. n. suivant le caractere.
Karakterfchets, yr. esquisse de caractere.
Karakterfchildering , zie Karakterfchets.
Karaktertrek , m. trait caractdristique.
,Karavaan, yr. groot Oostersch gezelfchap van
reizende kooplieden, caravane, f. Eene
hcirberg voor zulk , eene — worth caravanserai?, caravanserai of caravansera genoemd.
Karbats , vr. eene lederen zweep , fouet de
cuir, no. cravache, f.
(ee) (bij timmerl.) een fink hoot
Karbeel,
tot onderfteuning van een ander, etnpanon,
esselier,, corbeau , m. amoise , f. Met karbeelen vastmaken , noiser.
Karbonkel, m. naam van een edelgefteente,
escarboucle, f.
Karbonkelneus , m. nez rouge.
larboukelfteen, zie Karbonkel.
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Karbonnade,(oud,w.).geroosterd,vlasch,
tarbonnades
Kardeel, o. (ee.) (scheepsw.) touwwerk
waarmede .de zeilen worden opgehijscht,
hijschtouw,, drisse,, f. icons, m. —, vat,
tonneau , m.
Kardeelblok, o. moulle,
ou poodle de la
drisse , f.
Kardemon, yr. _paradijskoorn , cardatnome, m.
graine de paradis.
Kardinaal, m. een eernaam van voorname
geestelijken naast den pans , cardinal.
Kardinaalfchap ; o. cardinalat ,
Kardinaalshoed , m. chapeau de cardinal.
Kardoes , yr. , eene, papieren bus of vorm met
buskruid, cartonche, gargousse, (bij timmerl.)eery (als een winkelhaak) uitgefneden
plankj e tot fteunfel voor eene andere plank,
gousset , no.
Kardoes o. verkorting voor kardoespapier,
(gelijk druk , o. voor drukpapier,) zie Kanoespapier.
Kardoes , soort van waterhond , barbet, chien
de canard.
Kardoesdoos, yr. garde feu,. coffee a cartonches , cartouchier,,
Kardoesgaren
a, faire les gargousses
Kard.oeskist, o. rek , yr. caisson a icartouvhes,
tn. a gargousses (op' fchepen) caisson- on
étagère m; coffee a gargousses, Porte gargousse.s, no.
Kardoesklopper, m. maillet a gargousse.
Kardoeskoker,, m. (op fchepen), lanterne
gargousses , f. porte-gargousse , m. garde feu
cartouche , f.
Kardoeskrop ,
eindn van de kardoes
bout oft coo d'une gargousse.
Kardoesnaald, yr., aiguille pour coudre des
cartouches.
Kardoespapier,, 0. papier. a gargousse , carton
ou gros papier a faire les cartouches ,
Kardoesfcherp, kardoesfohroot i o. mitraille ,f:
Kardoesitok m. maule a gargousses, f. mandrils.
Kardoestasch, yr. gMerne ou gibeciere a cartouches, f. cartouchier
Kareelfteen, m. tigchelfteen, brique f: ear.reau ,,m.
Kareelfteenbakkerij , vr. , briqueterie.
Karel , m. (in, den gem. fpr. tr.) elk mansperfoon , homme, zie Vent , als: Hij is een
goede c'est un bon homme, ton bon garcon. — (met veraehting) als : wat zegt,
— daar,, quo dit ce maraud-la. Pak u weg
haut le pied, maraud!
Karetfchildpad, o. kahouane, f.
gierig , chiche,
Karig, b. n. zuinig , deun
bijw. avaremesquin, e. avare, ladre.
ment , chichement , mespinement.
Karigheid, vr. zuinigheid, gierigheid, noesquinerie, avarice , ladrerie, Mine. armoedigheid,, grediniere.
Kariglijk , zie Karig, bijw.
Karkant , m. haisfnoer van edelgefteenten voor
vrouwen , collier de perles,
A carcan.
Karkas, f. koperdraad met zude of,garen omwoeld, dat in de karat der vroUwenmutsen
wordt vastgenaaid, carcasse ,
Karlijntje , zie Karolijntje.
Karmeliet , m. monnik van zekere orde,
carme.
Karmelietenklooster, m. convent de carmen.
Karmelietennon, vr. carmelite.
Karmezijn , o thoogroode kleur, die lets van
het blaauwe heeft, cramoisi, tn.
Karmezijnen, b. n. de cramoisi, e.
Karmijn, o. fchoon boogrood poeder, carmin,m.
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KAR
Kartetsvuur,, -oefiti 'de vartauches,
Karn , zie Kern.
karrioffelde,
f
Karnoffelen, kajrritialen , b,
heb' gekarnoffeId) aanhoudend: met Ttokken , ,Karthuizermonnik , m. chartreux.
convent de chartreux ,
Karthuizerklooster,
of vuisten flaan, battre comme platre ,
in. chartreuse, f.
set-, etriller fort.
,chartreuse..
yr:
Karolijntje , 0. eene foort van vrouwenmuts, Karthuizernon,
Kartouw,, yr. foort van grof gefchut, gros , caespbce tie coiffe de femme-,
non. m. fig. Dat is. eerie — in- zijne beurs , ceia
Karonje , yr. (oud. w.) (in den allerlaagflen
„ lui fait perdre-beaucoup d'argent.
itij1 gebr.) een fcheldnaam, beest, kreng
Karveel, o. (tie) klein rood Portugeesch
enz. , carogne.
vaartuig , caravelle,
Karoot, yr. 'kroot > beetwortel , mangelwortel ,
Karvol,arrevracht , yr. charretee.
betteraVe.
Karos, vr. prantige koets , itaatfiewagen, Karvief, o. blok van het touwwerk van het
graote. marszeil , penile d'esague du grand
catrosse,_char,"m.
bonier,
I( arosfeg etd-, o. impdt sit. les rcarrosses, tn.
Karvielblok
of hoot, o. (op de fchepen), enKardt , yr. karrot, eene rol van gefporinep tabak,
tretroise , f.
carotte de tabac, du tabac en carotte.
o
Karvielnagels, m. meerv. (fcheepsw.) cheviltabac er1 poudre fait de carottes,
l ts , cabillots, pl.
Karottenfabrijk , yr. fabrique de carottes
cravache, f.
Karwats- ;,zie Kal•bats
tabac.
Karotteuhok , o, place oil Pork, garde les ca- Karwei, vr. windbrekend kruid, carvi, m.
Een
_moeijelijk
werk
, waaraan vrij wat
roues f.
te doen valt , en dat met -winst gepaard
Karottentouw, o. Peelle de carottes de tabac, f.
goat ; in het bijzonder gebritiken . metfee
fabricant de carottes de
Karottentrekker,
laars en timineHieden, dit, wooed, van een
tabac.
gebouw, waaraan zij arbeiden. Ook een
Karrottentrekkerij , yr. fabrique de carottes.
buitengewoon werk , dat de knechts _op on,
Karper , m , 'een riviervisch , carpe f, jonge
gewone uren , in de fchofttijden, of wanneer
tarpillon.
zij niet voor, hunne bazen, te werken hebKarpergehak , o. carpie, f.
ben , verrigten , otevrage extraordinaire, que
Karperfoep, yr. soupe a la carpe.
les charpentiers, les 113acons. etc. font penKarpet , o. klein vtoerkleed, carpctte, f:
Dat _is een
dant les heuresde repos, etc.
2
M.
Karpoets , karpoetsmuts , yr. tapabor,
zoet karweitje ,,c'est en travail ,ouvrage pros.
Karre , zie Kay.
fitable; fig. vruchtelooze, moeijelijke arbeid,
Karrebak, m. karrefchuur, yr. chartil, in.
welken men voor een' ander doer corvey,
Karreknecht, m. charettier.
Kas , yr. kast , zeker,, somtijds in den muur
Karrel, m. een visch , congre.
bevestigd , somtijds sheen fiaande huisgeKarreidoek , o. (op fchepen) (toile 4e) noyreedfchap, tot berging , armoire.;
ale ,
plaat van een, dot , palastre, Bij leKarrelieden, ms meerv. zie Karreman.
mand in de — zijn , ( iii zijne gunst ftaan),
disselboomriem , aussiere, f.
liarreligter,,
etre dans les bonnes graces der q. q; Hij zit
Karreman , m. charretier,,voiturier , to,nbelier,,
in de —, (achter de tralien) , in de gevangravatier,
genis , it est coird, enrage , on lui a donne
Karrepaard , o. cheval de charrette, m. boraeenen
un pourpoint de ,pierre de taille.
leux,
ruimeren zin lets dat tot invatting , client,
petite
charrette,
cariole
,
f
Karretje , o.
van eene tand , kies, alveole, tn. —
als
tythrouet , in.
van eenen ring, waarin de fleen zit , chaton,
Karrevracht , zie Karvol.
us. ,van een, zakuurwerk of horlogie ,
Karrewei, zie Karwei.
kite •e montre.— , waarin de overblijffelen
-Kars, zie Kers.
van heiligen bewaard , worden , beenderkas ,
Karfaai, o, zekere wollen llof, carisel, ere.
voor relignien, reliquaire,
chdsse.
Beau, m.
In eenen bepaalden zin, allerbijzonderst ,
Kaffaauen 9.` b. n. de carisel.
caisse.. De — houden , tenir la
geldkas
Karfpel zie Kerrpel.
caisse; 'fig. niet bij zijn, titre court, e,
Kariteling lit eerie foort van luchtig gebak ,
d'argent, n'avoir point d'argent en caisse.
ichaudó.
—, letterkas, (bij boekdr.) casse. Zie
Kartet m. (met den klemtoon op kar) eene
verder de met kas zamengefielde wooringetakte kerf op den rand van een ligchaam,
den , als: Etenkas , Broeikas, Boekenkas
entaille, entaillure au bord d'un corps , f.
Orgelkas, Winkelkas, enz:
Kartel , o. (met den klemtoon op tel) (oud
w.) uitdaging tot een tweegevecht , cartel ,m. Kas , o. verkorting van kaspapier ; zie flit
woord.
Karteldarm , zie Kronkeldarm.
Karteten b. w. (ik kartelde , hob gekaTteld), Kasboek, o. het buitenfie book van een' Hem
papier , main corder, main de papier qui
random den rand infnijden faire des entailforme le, dessus et le dessous d'une rame de
lures' au bard de quelque corps, entailler.
papier. — 9 'bij kooplieden , livre de caisse, fn.
Kartelen , 0. w. (met- zijn) , fchiften , zaMenloopen ; zie Kappelen. haken , hape- Kasgeld. , 0. argent de 'caisse, tn.
ren. Dat kartelt , cola ne va pas, ne reus- Kashoucler, rn. kantoorbediende, die de kas
omkronkelen , s'entortiller.
houdt 9 caissier ;—, die eene zilverkas houdt ,
sit pds ;
orfevre ,qui tient boutique, -marchand d'arKartelig , b. n. , entaille, e, dat ligt fchift ,
genterie et d'orfeverie.
que se caille aisement.
Kasje , o. petite. armoire , zie Kas. In het —,
Karteling , vr. caillement, m.
zitten (fam.) titre en prison; van eenen
Kartelfchip , o. vaisseau parlementaire,
fchaenpoetfer,, voetbankje 9 sellette, f.
Kartets, yr. , eene kardoes van bordpapier of
blik , gevuld met kogeTh fpijkers , fchroot , Kiskien , kaskijn, m. espece de jaquette des
paysannes de la Holland septentrionale, f:
enz. cartouche gareusie a mitraille.
Kartetskogel ,
casavkin, tn.
&alio _d0 .mitraille, f. boulet
de gargottsse.
,uitfchot van papier , papier de
Kasrebut, in.

YAS
KAT
498
Kasrekening, yr. compte de caisse, tn.
puntr, corriger; fig, Zijn vleesch door vas.
ten —, (in de rom, kerk), mater sa chair
Kasfa, yr. (ond. w.), koopm. w. , kas, caisse.
Kassen , b. w. (ik kasre, heb gekast) in eene
par des Janes; zijn vleesch nit liefde tot
kas zetten, invatten, enchisser, enfermer
God —, mortifier sa chair pour l'amour de
Dieu; zich
dans une armoire.
geesfelen, se flageller.
Kasfie, yr. (in de kruidk.) zekere uitlandfche Kastijder, m. celui qui cheitie , etc. correcteur.
Kastuding, vr, chdtiment, m. correction , puboom, casse.
canneficier, cassier.
ni ti on.
Kasfieboom,
Kasfier, m. iemand die eens an gers kas houdt, Kastijdfler, yr. celle qui chdtie, etc.
geld ontvangt en weer uitgeeft, caissier.
Kastoor, no. een beverhoed, hoed van bevel.haar , castor, chapeau de castor, biavre;
Kasfiersboek , 0. livre de caissier. m.
Kasfierskantoor, o. bureau de caissier, tn.
halve —, chapeau demi castor.
Kasfiersknecht , m. valet en garcon de caissier. Kastoren, b. a. als — hoed; zie Kastoor.
Kasfiersrekening, yr. rekening van eenen kas- Kastrol, yr. ijzeren of koperen pan -zonder
voet,en met eenen fleel of met twee ooren,
fier, compte de caissier, compte de caisse;
(in de rekenk.) ragle de caissier.
waarin men iets braadt , casserole.
Kasfig , b. n. wordt van papier in eenen riem Kafuifel, vr. priesterlijk misgewaad zonder
mouwen, chasuble, pluvial.
gezegd, dat gefcneurd is, dechire, e, corKasvel, o. cassetee,
de , e.
Kasfijen, b. w. (oud w.), (ik kasfijde , heb Kafuifelmaker, m. chasublier.
gekasfijd), eenen weg met keifteenen beftra- Kat, yr. zeker viervoexig slier, (in de algem. beteek.) chat, no. en wil men in het
ten, paver un chemin, une route de callFransch het wijfjen uitdrukleen, chatte. Een
loux.
nest vol jonge katten, chattee. Spr. w. of
(bij de art.) aarde
Kast, vr. zie Kast
fig. Hij loopt als de — om den heeten brij,
tusfchen twee fchietgaten, medon, m.
Kaftanje, vr, zekere boomvrucht , cheitaigne;
(hij weer niet hoe hij de zaak zal beginners)
marron, m. Spr. w. eenen ansl ne sait pas comment aborder Paffaire, se
groote
deren de kaflanjes nit het vuur laten halen,
tirer d'affaire, it tourne autour du pot,
iemand
tot
eene
gevaarlijke
onderneming
te
passe
la-dessus comme chat sur braise. De
(
werk ftellen, der kat de bel aanhangen)fai— de bel aanbinden (zich om een ander in
comme le singe et tirer les marFons du feu
gevaar begeven), attacher le grelot , se met.. avec la paste du chat.
tre en danger, risquer sa vie, etc. pour saw.
Kaftanjeboliter, m. de eerfte groene flekelige
ver un autre; se mettre a la ate de quelque
entreprise dangereuse. — in den zak koofchil , bogue ,
pen ( iets koopen zonder het te bezien), a..
Kaftanjeboom, m. chataignier, marronnier;
chdtaignier, maronnier
cheter chat en poche,` faire marche d'une chowilde
se sans Pavoir vue. Dat is voor de —, cela
-Kaftanjebosch , 0. chtitaignerie, f:
est perdu. De — uit den boom kijken , ( wachKailanjebruin , b. n, chdtain, chataigne, e.
chtitain
ten tot de zaak zich zelve ontwikkelt), re-Kaftanjekleur, yr. chatain. Ligte
garden de quel elite vient le vent , voir la fin
, chair.
d'une affaire , a quoi aboutira une affaire;
-Kallanjepan, yr. pale perch a roar des chiiattendee Pissue d'une affaire avant que detse
taignes.
determiner. Dat is geene — om zonder handKastanjetang, yr. deboiratur, m.
fchoenen aan te tasten, (dat is eene moeijeKastanjevaas, yr. vase a chataignes.
.Kaftanjeverwrg, zie Kaflanjebruin.
lijke onderneming), c'est tine affaire epineuKafteel, o. (ee.) klein clot, kleine vesting of
se ; cela ne se Arend pas sans mitaines. Bij
fterkte aan eene clad gebouwd , om dezelve
nacht zijn alle katten graauw , (in het don,.
of te verfterken of in toom te houden , blokkere kan men over de fchoonheid niet oordeelen), la nuit tons les chats sent gris. Zij
huis , chateau, m. citadelle, f. (in riddertijleven als katten en honden, (zij zijn het ge*den) castel , m. een heerenhuis dat verflerkt is, een mid en hecht gebouw,, waardurig oueens, zij kunnen elkander suet verop eel) aanzienelijke woont , chateau , pa-.
dragen), ils vivent comme chiens et chats.
Dat is der — de kaas bevolen, (zoo,flelt
lais, m. Spr., w. Kafleelen in de lucht bouiven (van groote ontwerpen zwanger gaan
,men deb wolf tot herder), dormer la brebis
welke op niets moeten uitloopen), bdtir des
a gander au Loup. Er ens de — infleken,
:chateaux en Espagize, se repaltre de chimaquitter on abandonner (un dessein), une affaire
des
almanachs,
composer
des
alres 5
faire commencee. Hij handelt daarmede als
de — met de muis, (hij gaat daarmede ruw
snanachs. —, op groote fchepen, fchans,
bak, halfdek , chateau, tn; zie Voorkafleel
om) it en fait comme des choux de son jaren Achterkatteel —, (in de wapenk.) met
din. De — in den kelder metfelen, (eene
kafteelen bezet, chdteli , e.
wonde flechts uitwendig heeler)), enfermer
le kup dans la bergerie. Hij loert op hem
Kafteeltje, 0., chtitelet, tn.
Kastelein, m. iemand die op een kasteel, Clot
als de — op de muffs, (hij nee= hem naauwof blokhnis het bevel heeft, van wien deskeurig waar,) al le guette comme te chat fait
zelfs verdediging afhangt, een flotvoogd;
a la souris. Als de katten muizen dan maauook een bewaarder van een groot heerenhuis
wen zij niet, (eten zonder veel fpreken;
chdtelain, concierge de chateau; — cipier
ook in fluke zijn voordeel doen), on ne pent
-van een gevangenhuis, concierge; —, hermanger et discourir en mime temps. Deze
— muist goed, ce chat est un bon souricier.
berghouder, hospes, hdte, aubergiste.
Kasteleinfchap, 0., métier d'un aubergiste,
Wanneer de — weg is, dan danfen de mui-m. charge, de concierge, de chdtelain, conzen op de tafel, (wanneer de heer uit is,
dan doet zijn yolk war het wil), quand le
ciergerie , f.
chat n'est pas au logis , les rats dansent sur
Kastelenij yr. woning van eenen flotvoogd,
van eenen kastelein ,
la table; quand les maitre; soot absents, les
domestiques font gogaille. Opgeflotene katKastenmaker,, m. menuisier.
Kastijden, b. w. (ik kastijdde, heb gekastijd),
ten worden door de kleine muizen opgevretuchtigen , tot verbetering ftraffen, clatier,,
ten, (wanneer men de handen niet vrij heeft
kas
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lijnwaad, de la
kin men niets uitvoeren), jamais chat em- Katoenen, b. n. de coton;
toile de colon, f.
mitoufli ,gante ,neprendsouris. De — in het
kousen , des bas de
coton.
donker knijpen , (heimelijk kwaad doen), Cacher -sa marche , son feu; faire le saint au K,atoenfluweel , o. svelours de coton, m.
(fcheepsw.)
Katoengras
, zie Wolgras.
jour, et le diable en cachette.
bij , anker , empenelle , f. touw met Katoenwinkel, boutique de toilet peintes , f:
eenen kaak om het anker te halen , (punter) Katoqg, o. soort van opul , elementsteen, zekere onijxsteen, oeil de chat, clzatoyante,
capon; —, om op fchepen te firaffen , fence,
asterie. f.
in; paal op de kaaijen , waaraan her kftguindas guinbeltouw vastgemaakt worth, pieu fiche en Katrol , yr. windas ,
cl al ,
terre pour y attacherles cables , pilier d'amarrage.— , enterdreg , graph;, m; katfchip , Katrolblok , o. moe2fle , f.
zeker zeefchip met een dek , ook — zonder Katrolkootd , yr. katroltouw,, corde de poulie.
mangeoire des chats, f:
Doren genaatnd., chatte , f. De — uitwer- Kattebak ,
pen , mouiller Spr. w. Het an- Katteblok , o. poulie couple , f.
fnaar,,
ker acbter de — werpen , (met het varen Kattedarm-, no. boyau de chat, m.
corde de violon ,
uitfcheiden), abandonner Petat de marina;
Kattekop
,
m.
(fcheepsw.)
barre
de
bois
florInkat
,
flormbatterij
op
een
bolwerk,
,
passer dans les trout d'un vindas pour servir
(in de vestingbouwk), cavalier , m; — (wade bitte au cable d'un petit bdtiment , f.
terkat ) lustvuurwerk, plongeon, m.—, gorceinture
Kattekrnid , o. herbe aux chats , cataire, ou
delriem waarin men geld bewaart ,
chataire f:
ei argent, f. —, bloefem van fommige bczomen,
zie Katje ; — fig. ondeugend wijf of meisje , Kattekwaad , o. petite michancete , espieglerie , f:
carogne, mechante femme.
la plus petite espece d'anguille, fre- Kattemof, yr. manchon de peau de chat, m.
Kataal ,
Katten , o. w. ( ik kattede , heb gekat),
tin d'anguille.
(fcheepsw.) verfterken , de kat uitwerpen ,
Kataas , o. aas voor de katten, applit pour les
den kenterhaak aan het anker doen , empechats, in. amerce, f ; fig. fleck, niets waar, jonge katten
neller, caponner l'ancre.
, dig mensch , manvais sujet , am homme on
werpen , chatter , faire de petits chats.
nice femme* rien, un vaurien.
poulie
de
capon,
f.
een
gat
onder
aan
eene deur of
o.
Kattegat,
Katblok, o. (fcheepsw.)
eenen muur,, waar de katten uitloopen , chaateel , o. (ee) het kostelijkfte huisvee of anHire , f
der fieraad, meubelen , enz. , le meilleur
betait, la meilleure pantie du mobilier, les Kattengoud , o. mica ,
Kattengemaauw,, kattengelol , o. miaulement
ineubles precieux.
ties chats, in.
Kat-en-p ond, m. (gemeen), courtier en, vendeur de, chair humaine ; (zielverkooper), Kattenklaauw,, on. grife de chat , f.
Kattenmuzijk, vr.flecht muzijk, musique de chats.
vendeur d'ames.
Kattenfpel, o. y echterij, Jon de chat , m. quemanuetje • van eene kat , matou
Kater,,
relic , noise, f
chat male.
Rater , m. in fommige ftreken , petit fermier. Kattenoog , zie Katoog.
Katern , y r. cenige gefchrevene of gedrukte Kattenoor,, o. oreille de cleat , f.
bladen papier in elkander genaaid , fchrijf- Kattenpoot, kattenvoet , m. patte , f pied de
chat.
bock, cahier, m.
Kattesprong , m. sant de cleat;
zeker been,
Katerplaats , kateritede , vr., petite ferme.
talon ou astrologe de chat ; fig. —, petit cheRathaak , m. (fcheepsw.) trot de capon.
, quelques pas.
Kathalzen , o. w. (ik kathalsde , heb gckathalsd), fam. tobben , yergeefs ycel arbeid Kattepis , yr. urine de chat.
(fcheepsw.), arc d'un vaisseat.'.
doen, so peiner,, travailler inutilement, faire Katterug ,
Kattefpoor, o. (fcheepsw.) , porque , f kattecorvee.
fporen , achterbanden in het zog , porques
Katheter,, yr. tentijzer (bij de wondh.) sonde.
acculdes ;
banden in het ruim , porques
Katje , o. kleine jonge kat , chaton , petit
chat; fam. , minette , f. —, loode fond.
den thee-doosje , bone de plumb qui contient Katteftaart, in. queue de chat, f.; —, (op
fchepen), fonet a queue de rat ; eene
du the, f.; fig. Het — van tie baan zijn ,
plant , queue-de-chat; Katteflaarten , meerv.
donker le pion ou faire la barre 41 tons ;
5 bloefem aan
ttre coq de la paroisse ;
( onvruchtbare bloemen aan nooteboomen ,
chats, chatons , pl. ; —, of agrimonie , (zefommige boomen chat, in.
kere plant ,) enpatoire, f.
Katijvig , b. n., die door allerlei rampen en
ellenden bezocht wordt , cllendig, ongeluk- Kattefiaarthals
m. (fcheepsw.) zeiltouw,,
fchoot , ecoute de queue de chat ou de rat. f.
y e , miserable , malheureux , se.
kig,,
Katteftront , o. excrements de chat
bijw. chetivement.
Kattevel , o. pecan de chat, I:*
Katij yigheid vr. geringheid , chetivete.
Katuil , m. chat-huant Ninon, duc ou grandKatlooper,, m. (fcheepsw,) garant de capon.
due no. ; (nachtkapel), phaMne. Met
Katoen , o. boomwol , coton , m. —, daarvan
de
,
de
coton
,
m.
katuilvederen bezet , (wapenk. ,) chat -huavervaardigd garen , fal
ne , e.
van die draden vervaardigde flof, toile de
coton. f. Fijn gekleurd , (fits), indienne , f. Katvisch , m. fretin , Poisson de rebut.
Een van katoendraad gedraaid lemmet voor Katzwijm , yr. flaauwte , defaillance, pdmoison, faiblesse. In — liggen , (fcheepsw. ; )
eene lamp of kaars (pit) la meche d'tine lamp.
ten f chip dat in eene stilte op zee ligt , en de
Katoenbaal , yr. bane de coton.
percalle , f.
zeilen geftreken heeft , titre en bapaisme.
Katoenbatist ,
Kauw,, vr. zekere vogel , foort van kraai,
Katoenboom , m. cotonnier, xylon.
choucas , :freux, m. grolle, graille ,
Katoendraad ; m. fi- de coton.
imprimeur de toile de coton. Kauwoerde , yr. citrouille , courge. Dat hier
Katoendrukker,,
naar gelijkt , cucurbitacee.
Katoendrukkerij, vr. manufacture d'indienne ,
etablissement Kavalje , yr, out verileten of vervallen ding
fabrique de toiles pointes ,
gue_
Hh
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guenille, rebut, nr. chose vieille, flae. Dit
huis is eene —, cette maison est tine man,.
re, tine bicoque.
K avel , lot , dat in het verdeelen van goederen , enz. , geworpen words, ook een afgeperkt deel , lot. Dit land zal bij kavelen
verkocht worden , cette terre sera vendee par
lots.
Kavelen , b. w. en o. , (ik kavelde , heb gekaveld ,) door het lot deelen , loten , pareager par lots , jeter ou tirer au sort,
faire des lots , des, portions d'un tout qui se
partage entre plusleurs personnes.
;traveling, yr. verdeeling door het lot, lot,
lotissement; m.—, afdeeling , hoopje , deeltje , bij verkoop , parcelle, partie, f., tas,
tn. Men heeft dit land bij kavelingen
(parceelen) verkocht , on a vendu cette terre par parcelles. De droogmakerij werd in
kavelingen verdeeld , les terres dessechees
furent divisees en lots.
Kaviaar,, m. gezouten knit van eenen fteur,
caviar ou cavial.
Kawaan , vr. (a.) eene slechte snort van schi14pad, tortue de moyenne grandeur.
Kazemat , yr. (in de vest. bouwk.)een verwelftie kelder,, onder den wal , waarin fchietgaten zijn , casemate; fig. fam. Hij zit in de
ne se Porte pas bien.
Kazen , o. w. ( ik kaasde , ben gekaasd ),
dik worden , firemmen , zamenloopen , in een
loopen, se cailler, se prendre. De melk
kaast , le lait se caille , se change en fromage.
Kazerne , yr. (ond. w.) caserne.
Kazerneren , b. w. (ond. w.) caserner.
Kazernering , yr. (ond. w.) casernement, m.
Kazijn , o. deur of venfierraam , les poteaux ,
le linteau et le seuil d'une port. ou d'une
fenétre, la croisee.
Ked , kedde , zie Kid.
Keef, verl. tijd van Kijven.
Keek , verl. tijd van Kijken.
Keel , m. (e.) een linnen overtrek ; zie Kiel.
Keel, yr. (ee.) (scheepstimmermans woord ,)
eene strook van eene plank , piece longue et
etroite de planche.
Keel, yr., de naauwe weg , door welken in
dierlijke ligchamep de fpij s wordt ingebragt,
ook wel het voorfle d.eel van den hals onder de kin , itrot , gorgel , gorge, f.,gosier,
( gemeen ) gavion , m.; de bovenfle opening der
—, of des flokdarms , die aan den mond raaktz
pharynx , m. Hij heeft pijn in de —, it a mal a
la gorge. Men heeft hem de — afgefneden , on
lus a coupe la gorge. Hij vattede hem bij de
le grit par la gorge. Hij heeft eene
, a legosier large. Er is
wijde
i hem eene
vischgraat in de —' (in den gorgel) blijven
fieken ,
lui est demeure sine ante dans le
gosier. lets in de verkeerde hebben ,
avoir q. ch. de travers au gosier, dans le
conduit de respiration, dans la trachee-arthre. Iemand het mes op de — zetten , fig. ,
hem in verlegenheid brengen , pettre le couteau a la gorge a q. q. ; mettre q.q. dans
Sin grand embarras. (gem.) De — fineren ,
voor drinker, humecter, se layer, s'arroser
le gosier, s'humecter le pectoral, trinquer.
Hij heeft eene drooge —, (is een lief hebber van drinken) , if a le gosier sec, it side
souvent la linotte. Hij jaagt alles door . de
, (lapt er alles door, maakt alles op) ,
it depense, gaspille tout, c'est un boute-toutcuire, fain. Bij mijne —, (bij mijn Leven,
zoo waar ik leef,) ik zal het doen, vrai
comme it faut mourir, je le feral. —, Item,
geluid,
Eene heldere—hebben,avoir
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la voix claire. Eene groote opzetten,
crier a gorge deployee, jeter de hauts cris,
crier a tue-téte. —, (in de vestingbouwk.)
gorge. De — van het bolwerk, la gorge du
bastion.
Keelader,, m. veine fuguMire, f.
Keelband , m. aan eene kindermuts , enz. bride d'un beguin d'enfant , f:
Keeldroes , m. der paarden , avives , f: pl.
Keelgat , o. ftrot , gosier; fam. avaloire, f.
Keelgeluid, o. son guttural, tn.
Keelg e zwel, o. keelziekte , abces, m. inflass.
matron 4 la gorge, esquinancie, f.
Keelklieren , yr. amygdales.
keelknoop , gorgelknoop ,
Keelknobbel ,
noeud de la gorge, m. pomme d'adam, f.
Keelkruid, oG mondhout , troine , ns.
Keelletter , yr. lettre gutturale.
Keellinie , yr. halve keellijn , demi-gorge.
Keelontfteking , yr. inflammation a la gorge.
Keelpijn , yr. mal de gorge,,m. zie Keelgezwel.
Keelpunt o. angle de la gorge , m.
onder den toom van een paard,
Keelriem ,
sougorge, f;
Keelfnijder,9 m.
wondh.) pharyngotome,
Keelfloot , in. (in de bouwk. , ) kroonlijst ,
cymaise, f.
Keelziekte , o. esquinancie, f. mal de gorge , tn.
angine, f:
Keen , yr. kloof, fpleet , voornamelijk aan het
bovenfle einde eens dings, crevasse, fente.
, kien , germe , m. Zie Kiem.
Keep , yr. kerf, entaille, cache, entaillure.
Zijne — houden, s'en tenir a ce qu'on a
avance. (fcheepsw.) in eenen gebroken
mast , om er eenen anderen in te zetten ,
tn.
Keer,, m. (ee) eigenlijk de daad van keeren
eene omwending , verandering , tournure, f.
De zaken hebben eenen anderen genomen , dan hij gedacht had , les affaires ont
pris tine autre tournure qu'il n'avait pense;
omtrek , somloop , tour,,m. evolution, f.
peze fnoer gaat vier keeren om den hals.,
ce collier fait quatre tours autour du cou.
Het jaar heeft zijnen — gehad , Pannie a
eu son evolutioh. eene refs ergens heen ,
tour. Hij is eenen — naar zijn land gaan
doen , it est alle faire en tour, un petit
voyage , dans son pays. —, uitkomst , succés. De
onderneming heeft eenen gewenschten — gehad , Pentreprise a eu tout le succés qu'on
desirait; fig. gedane dingen hebben geenen
—, el des choses faites it n'y a point de retour, de changement. maal , fois , f.
De eerfle — dat ik hem zag , la premiere
fors que je le vis. Ik ben twee keeren bij
hem geweest , Pal ea deux fors chez lut.
In eenen —, en tine fois , d'un seul coup.
—, afwending, keeren , enkel in te — gaan,
(verzetten) resister ou s'opposer a. Iemand
in zijne flinkfche oogmerken te — gaan,
contrecarrer les sourdes mendes de q. q.,
s'y opposer ou y resister.
Keerblok , o. (fcheepsw.) poulie de retour,f.
Keerdam , zie Kistdam.
Keerdicht , o. rondeau, palindrome, m. paroEen — maken , parodier.
die
Keerdichter,, m. faiseur de rondeau, parodiste.
Keerdichtachtig , b. n. parodique.
Keerdruk , zie We6rdruk.
Keeren , b. w. (ik keerde , heb gekeerd ,)
vegen , reinigen , fchoonmaken , balayer.
De kamer balayer le chambre; fpr,
w. Elk een keere voor zijne deur , elk
een bemoeije zich met zijne eigene za,
ken ,) que chacun se mile de ses propre:
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Ares offaires. aan een ligchaam deszelfs zijden of deelen eene andere rigtitig
geven , tourner un corps ,virer. Jets het onderIte boven —, tourner q. ch. sous dessus dessous.
Len kleed , tourner un habit. —, ergens
heen wenden , als: zich tot iemand —, se
tourner vers q. q; fig. Zijne rede tot iemand
adreJser la parole a q. q. De Voorzienigheid zal alles ten beste —, la providence tournera toutes chases au hien. Die zaak
is ten beste gekeerd , cette atraire a Bien
tourne , a eu cue bonne issue. terugdrijy en , tegenhouden of wenden , ditourner,
retenir, arreter, repousser. De vijand was
niet te —, it n'y eut pas de moyen d'arreter,
de repousser, Pennemi. Van daar beletten,
als Ilij alleen heeft het gekeerd, lui seal
l'a empeche. De hemel keere dit kwaad , le
ciel nous preserve de ce mal. Zich aan niets
, (one niets bekreunen), ne se soucier de
q. ch., ne se mettre en petite de rien. Hij
keen zich nergens aan , tl ne se soucie
:len; fig. Hij weet zich noch te — noch te
wenden, it est presse de tons cotes; it ne sail
stir ,quel pied danser; it ne salt de quel bois
aire fle'che. Beter ten halve gekeerd , dan
ften
halve gedwaald , les folies les plus courtes
o. w. (met zijn)
sont les meilleures.
eene andere rigting nemen , tourner. De
wind is gekeerd, le vent a tourne. Naar
huis —, retcurner a la maison, chez soi,
rentrer. Keer refits, tournez-vous a droite,
prenez a droite.
Keering , • vr. wederkomst , retour, on. —,
(fcheepsw.) mastkoker,, cornet de mat, m.
Keerkring , m. (in de aardr. k.) , een van die
beide kringen , welke men zich ter wederzijde van den evenaar verbeeldt op dien afiland,
van welken de zon' in haren fchijnbaren jaarlijkfchen loop Haar denzelven wederkeert ,
tropique, tn. De — van den kreeft , van den
fleenbok , le tropique du cancer, du capricome.
Keerkringsplant , Yr. plants tropique.
Keerkringsvogel, m. zekere vogel met lange
ftaartveeren , .otseau de tropique, fetu en cu,
paille en cal ou en queue.
Keerlijn , yr. (fcheepsw.) ophouder, redresse.
(fcheepsw.) houten nagel , pin
Keernagel ,
aan den buitenkant van een fchip , gournable
de cort.
Keerplaats of ruimte, yr. tournant, m.
Keertouw,, o. (fcheepsw.) corde de retenu ,
Keerweer,, m. keerweg , blinde ftraat , weg die
geenen uitgang heeft , chemin , on. rue , f sans
issue , cul-de-sac.
Keerweerlaan, vr. allee d'un cul-de-sac, sans
issue.
Keerweg , m. chemin sans issue, chemin perdu.
Keerzijde , yr. revers , m. De — van eenen
gedenkpenning , le revers d'une tnedaille.
Kees, m. (ee) keeshond , chien-loup. — , in
de Nederl. gefchied. , nom qu'on donnait aux
insurges doe dernier siecle.
Keeshond, zie Kees.
Keesjen-sbladen , o. meerv. feuilles de mauve,

.f

Keest , m. (ond. w.) kern , pit, merg, amassde, chair d'une noix, moelle d'un arbre,
f; fig. Het voornaamfte van eene zaak,
quintessence, la flour de q. ch. De — van
een bock , la quintessence d'un livre.
Keet , y r. (ee) zoutkeet , zoutziederij, plaats
waar men het zout kookt en zuivert ,
raffinerie de eel , saunerie.
Keeten , b. w. (ik keette , heb gekeet) het
out 4uiveren, raffiner le sel.
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Keffen, 0. w. "(ik lefte, heb gekeft) blairen
als kleine hondjes doen, ook de vosfen,
aboyer, japper,, glapir ; fig. fnappen , praten, criailler, babtller,, fuser, parlor d'uts
ton glapissant.
Keller, , aboyeur ; fig. iemand, die met
niets beduidende bedenkingen aanvalt, en
zoekt te Ifervaren , criailleur, babillard,
brailleur, piailleur, etc.
Keffing yr. blaffing , gekef, aboi, aboyetnent, m.
K.effter,, yr. fig. criailleuse, criarde, babillards , piailleuse.
Keg , vr. eene wig , kloofwig van hout of jinx
oin hout mode te tplij ten , coin, m. ;
onder een kanon , coon . de , mire; — (op
fchepen) om planken in te drijven, bridole;
foot — coin de chantier. Keggen of wiggen infteken, coinser ou cancer.
Kegel , m. quills f. De kegels opzetten , dresser les quilles; met de kegels fpelen; zie
Kegelen. De kegels omwerpen, faire, jeter
ou abattre les quilles. De kegels weder opzetten , redresser , remettre les quilles. Hij
wierp al de kegels om , it fit toutes les neuf
quilles. Vier kegels ill het uitfiaan en drie
in het terugflaan gooijen , faire quatre quilles de venue, et trois de rabat. Ijskegel ,
een lange ftraal gevrozen water, ergens afhangende, chandelle de glace
— (in de
meetk.) cone. Een afgeknotte
cone
tronque.
Kegelaar, m. jousts- tie quilles.
Kegelbaan , vr. baan voor het kegelfpel, qui/*
leer, m. groene
boulingrin, m.
Kegelbal , m. bouts de quillier,, f.
Kegelblok , o. auk hoot waarmede men wel de
kegels omwerpt ,
m.
Kegelen , o. w. (ik kegelde heb gekegeld),
jouer aux gullies, quiller.
Kegeler, zie Kegelaar.
Kegelflak , verfeende
vr. (nat. gefch.) veintile, volute.
Kegelfnede , vr. kegelfned , (in de wish.) section cdnique.
Kegelfpel , o. feu de quilles, tn.
Kegelfpeler,, zie Kegelaar.
Kegelvormig , b. n. cdnique, en forme de cone,
conade , pyratnidoide. Spiraal (in de oat,
gesch.) turbine, e. e fchelp, turbinite.
Kegge , zie Keg.
Kei , kelfteen , caillou. klein rond
fteentje, ( firandkei ), jalet; zuivere keigrond, m. silica , lerre silice , silicieuse ; fig.
Hij heeft eenen — in het hoofd , (is half
gek), it a le cerveatt mal timbre ; tl a le
timbre un pen Iemand van den — fnijden , (hem van zijne dwaasheid genezen ,)
reduire q. 1. a la raison, duper, tramper q.
Dat is een — van een vent , c'est
un mats, nigaut sot.
Kelachtig , b. n. , plerreux 7 se, pyriteux ,, se.
Kellen, o. w. (keilde , heb gekeild ,) met
platte ronde fieentjes , over, langs de opperyla.kte van het water werpen , fcheren ,
faire des ricochets sur, dans Peau, jouer aux
ricochets; — b. w. jeter.
Keifteen , keiza , zie Kei , in de eerfte ,beteekenis.
Keiwerk , o. hoop keifteenen , caillotage. m.
Keizelgruis , zand, o. ?ravier, m.
Keizer,, m. emperenr, cesar. De van Oostenrijk , Pempereur d'Autriche. De — van Sina ,
Pempereur de la Chine. Spr. w. Men geve
den — wat des keizers is , tl faut rendre a cesar ce qui est a cdsar; fam. Hij is gegaan, waar
de — te voet gaat, it est ills ou le rot va
4 pied,
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pied, oh le roi n'envoie personne, (aux Kelderverdieping , yr. , itage au dessous du
lieux ,
pril;e , etc.)—, bekend fmi,ds werkroe - de - chaussee, m.
tuig om
floten mede te °pencil , passe- Kelderwind , yr. een werktuig om groote
partout.
zware lasten op te tillen, verin,
Keizerdom , o. empire, m., dignite
zie Kelderkoorts.
Kelderziekte ,
f
Kelen , b. w. (ik keelde , heb . gekeeld ,) de
Keizerin , vr. imperatrice.
keel afficken , egorger, couper la gorge a.
Keizerlijk, b. n.
e. De keizerlijke
Een varken , egorger, tuer ton cochon.
troepen , de keizerlijken , les troupes impe- Keling , yr. action a'cgcrger, tuerie, f saigneriales, les imperiaux.
bijw. en empemoot , no.
, reur, comme an empereur.
Kelk , drinkglas, boven wijder dan onder,
Keizerrijk , o. empire, m.
coupe, f. verse. — bij het nachtmaal , calico.
Keizersch , b. n. , zie Keizerlijk.
—, (in de H. Schr.) mijn vader , is het mogeKeizershof , o. cour imperiale, f.
lijk 5 zoo laat deze — van . Mij vooitijgaan ,
Keizerskroon , yr. couronne imperiale. —, (in
mon pert , est-il possible quo ce calico passe
de kruidk.) zekere bloem , fritillaire impeloin de Ind. — (in de kriiidk.) calice, corolle, f.
riale, couronne imperiale.
Dekfel op den mis —, (bij de Roomfchen)
Keizer-fnede yr. (bij de chin), section cesapale , f ( bij de Griekfche kerk ) dis.
rienne on de la matrice, tomolocie, hysterotoquo, in.
rnotocie.
Kelkdief, voleur d'un calico, de vases sacres.
Keker,, yr. foort van driekantige platte erwt, Kelkje , o. petite coupe, petit calico (in de
lois chiche, m.
kruidk.) calicule , f Dat met een — groeit ,
Kekeren , o. w. (ik kdlierde , heb gekekerd,)
calicule , e. Planten met bloemkelkjes , des
zie Hakkelen.
wijnglas , verse
plantes a flours calicoes.
Kel , zie Kil , in de eerste be teekenis.
a vin a pied, m.
Kelder,, m. gegravene plaats onder de aarde, Kelkwijn , m yin pour la messe.
cave, f.—, fpijskamer, ( in een klooster), cel- Kernel, zie Karneel.
lier, m. Zie verder Grafkelder,, Spijskelder, Kemelen ; zie Kameelen.
enz. fig. Hij gaat naar den — (hij gaat te Kemelsgaren , o. fil de chamean, in.
grond) it court a sa ruiné. Zie ook Hansje. Nemelshaar,, o. poll de chameau,poil de chevre ,
De kat in den — metfelen ; zie Kat. —, ontesti, in.
deraardfche begraafplaats , caveau. Flesch- Kernelsharen , b. n. de pail de chairman, de poll
- , zie Keldertje. —, fierke- drank - winkel ,
de chevre.
als : eenen — houden , vendre. des liqueurs Kernmen , b. w. (ik keinde , heb gekemd) zie
fortes en gros.
Kammen.
Kelderdeur, yr. porte de la cave.
Kemphaan,
zekere vogel , hop , huppe , f.
Kelderen , b. w. (ik kelderde , heb gekelderd)
fig. twistzoeker,, querelleur.
encaver,, mettre era cave.
Kenbaar, b. n. dat te kennen is , connaissable,
Kelderflesch , yr. bouteille carree.
notoire, qui pout etre connu, e. waken,
Keldergat , o. luchtgat in eenen kelder, sousignaler.
pirail , m.
Kenbaarheid, yr. qualite de ce qui est connaisKeldergraf, o. grafkelder caveat' clans zone iglisable; —, blijkbaarheid, klaarblijkbaarheid ,
se, caveau sepulcral, m.
evidence , notoriete.
Kelderhals , m. ingang in den kelder onder Kenen , o.
(ik keende , heb gekeen4)-, fplijeenen trap,4 echappde, f. —, (in de kruidk.)
5 zie Nieten, berfien , se fendre, crever.
/aureole, f. garou. m.
men.
Kelderhouder,, m. verkooper van sterken drank Kenletter,, yr. grondletter , lettre caracterisin 't groot , mare/land en gros de liqueurs
fortes.
Ket
zie Kenteeken.
K elderhuur, yr. layer de cave, in.
K enmerken , b. w. (ik kenmerkte , heb gekenKelcierkamer,, yr. , chambre situde au dessus
merkt) marquer distinctement, caracteriser,
de la cave.
signaler.
Kelderkeuken , vr. cuisine vcfitee sous terre, Kennelijk, b. n. tot iemands kennis komende ,
souterraine, au dessous du rez-de-chaussie.
openbaar,, blijkbaar,, algemeen bekend , klaar,
Kelderknecht , m. valet,ou garcon de cave, eaduidelijk , enz. manifesto , notoire, evident,
viste.
0. zie Kenbaar. (in de prakt.) tot — weKelderkoorts, yr. indisposition causee par la
derzeggen , jusqu'â ce quo Ve rappel en soft
boisson excessive.
notifie.
Kelderluik , o. trappe d'une cave, I: —, blind, Kennelijkheid , zie Kenbaarheid.
van het keldergat , volet de souporail, m.
Kennen , b. w. (ik kende, heb gekend), eene
Kelderman, m. homme qui travaille dans zone cave.
door de uiterlijke zintuigen gewrochte yourKeldermeester,,
boutelier,, sommelier, cafielling van eene zaakhebben , connaitre , saviste. —, in een klooster , cellerier.
voir. Het laatste wordt inzonderheid gebeKeldermeesterfchap , o. sommellerie; — in een
zigd voor : in zijn geheitgen hebben, in de geklooster , coherent , f.
legenheid zijn. Dat kind kent de letters nog
Keldermot, vr., pisfebed , cloporte.
niet, cot enfant ne connalt pas encore les letters.
Nelderregt , o. (fam.) zeker getal glazen , die
Hij kent u in den grond, door en door, it vous
men moet uitdrinken , droit de cave, vs.
connait a fond. Gij kent , weet, oven pligt ?
Kelderiot , yr. rat de cave , m. fig. , (met vervous savez votre devoir. Kent gij owe les ?
achting) commies, comma; , rat de cave, m.
savez-vous votre lecon? Door den omgang kenKelderfleutel , in. clef de la cave , f.
nis krijgen ; ik ken hem flechts drie inaanhelderfpin , yr. araignie des cave.
den, je ne le connais quo de trois mois. ErkenK eldertje , o. flesfchen -keldertje , cantine, f.
nen ; ik heb hem flechts eens gezien , maar
caveau, m.
ik zou hem onder duizend —, je ne l'ai vu
Neldertrap yr. mantle,escalier
cave, m.
qu'une fois, mais Jo le connaftrais, reconKeldervenfter,, o. ftnétre tPune cave, f. Schuinsch
naltrais, parmi mille. Hij kende mij niet,
(fcheplicht), alrat-jour , m.
it no me connut,.il toe vie remit pas. Hij wil
hem
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kenfehetsr..), aanduiden, faire coPealtre par
hem niet meer voor zijn kind —, it -ne vent
des traits caractdristiques , caractdriser,petnplus le connaitre, reconnaitre pour son enfant.
lk ken hem flechtsbij naam je ne le connais que • dre , depandre.
de nom. Men kenc hem niet veer, on ne le Keniler, yr. connaisseuse.
reconnalt plus. Te geven , donner a con- Kenteeken , o. marque. f. signe,
naitre , faire savoir,, etc. — achten , fehat- Kenteekenen 5 b. w. (ik kenteekende , heb gekenteekend ,) marquer, signaler.
anneer het zijn belang geldt , • kept
ten.
niemand , quand it est question d'interet , Kenteren , b. en o. w. (ik kenterde , heb en
ben gekenterd , ) kentelen , omdraaijen , op
is ne connait personae, ii n'a nul egard
zijde ieggen, tourner, renverser. —(fcheepsw.)
nulle consideration pour personne. Gij kent
De koopwaren van het eene fchip in het anmid nog niet , y eas me prenez pour un autte ,
dere —, overladen, renverser les marchandises
sail pas si facile 4 duper que vows crope
d'un vaisseau dans un autre. De mast kenez. Viet sneer miskennen , meconnaltre.
tert , le Ad: se tourne. Den fchip —, het
Hij is zoo dik geworden , dat men hem niet
onderfte boven halen , cabaner un vaisseau.
nicer kent, it est devenu sigras,qu'onne le conDe itroom kentert, het water loopt weer af,
( zijnen
;wit plus. Zich zelven met nicer
la maree refoule, se tourne, change de cow's,
ouden stand vergeten), se meconnaitre. Hij
descend. De fchuit kentert, flaat om, la barkent zich zelven niet sneer (uit hoopque chavire.
ne
se
connait
plus
,
(l'orgueil
lui
moed) it
a fast oublier cc qu'il est.) In voorspoed Kenterhaak, m. (fcheepsw.) patte d'anspect, f.
kent men dikwijls zichzelven niet sneer, Kentering , yr. action de tourner,, de refouler, etc. refbulement, m.
Pon se meconnait souvent dans la bonne forKenzaad , o. eerite beginfei , germe, premier
tune.
principe. m.
Kennep , zie Hennep.
Kenner, m. connaiseur,,— die van veel dingen Keper, yr. de aard en wijs van te weven, waarbij de inilag over eenige draden der fchering
, polymathe.
weer, (in de heelk.) veel
ligt, en het werk Oigt wordt aangeflagen, waarKennewe , yr. houten ring , om den hals tier
door het hechter en iterker worth, la maniare
dieren, die wciden , anneau de Bois contour du
dont se croisent la trame et la chaino d'une
des
bites
qui
pdturent
,
tonneau
de
pdcots
itoffe , croisure; fig. Jets op de — befchouture, m,
wen „examiner q. ch. 4 fond, dans tons ses
Kennis , y r. klare en duidelijke voorflelling van
details.
—, (in de *apenk.) , twee platte
Hij
heeft
connaissance,
experience.
lets,
veel daarvan, it en a beaucoup de connais- - banden in den vorm van eenen winkelhaak
of half openen passer, chevron-,m; met kepers,
sance, d'experience. Met — van zaken hanchevronne e. hoekkeper of spar, balk,
delen agar en connaissance de cause. —, bewaarop de dakfparren rusten , die den hoek
wustheid ; dat is zonder,, buiten mijne kennis 5
verbindt en houdt, (in de bouwk. ), aritier,m.
V eteil , gefchied cela s'est fait a noon insu. De
Keperen
, b. w. (ik keperde, heb gekeperd),
le malade
zieke ligt zonder, buiten
met eene keper weven , crooser. Gekeperd laest sans connaissance, a perdu connaissance.
ken , du drap croise.
onderzoek van eene zaak nemen , pressdre connaissance d'une chose, en faire per- Kerf, yr. eene infnijding, die naar beneden
fpits toeloopt, entaillure, entaille, coche ,
wetenfchap
,
verquisition, s'enquerir. —
hoche. De kerven van eenen kerfitok , les
ttand , kunde , savoir, m. notion, science,
hoches d'une taille, f. fig. Het gaat buiten de
.1. esprit, jugement, m. Ik bewonder zijne
—, (het gaat te ver) , cela va trop loin,
, kunde, j'admire son savoir. Dat gaat
cela passe touter les bornes.
mijne te boven , cela passe ma science.
Algemeene — (in de leerk,), polymathie, Kerfbank , vr. bij tabakskoopers, machine
couper le tabac.
Voorbarige , vroegtijdige — 5preconnaissance;
teinture. We- Kerf bill , yr. (fcheepsw.), Concise a main, f.
fig. Oppervlakkige, flaauwe
, science du monde. Ingefchapene , Kerfmes, o. kopmes , (bij de wondh.) scariflreld
cateur, m.
science infusee. — der oude fchriften ,
graphie. — of kunde van het fchrift op nude Kerfitok , .m. flok waarop elke kerf een gekecht fink , (bijzonder bij bakkers een brood),
gedenkpenningen , paleographie numismatidat nog te betalen is , aanduidt , taille, f:
quo. Voorloopige prenotion. Wij beginHet brood bij den bakker op den — halen ,
nen met de voorloopige — om tot de wechercher le pain chez le boulanger 4 la taille.
tenfchap te geraken nous commencons par
De twee kerfflokken moeten 'over een kola prenotion pour arriver a la science. —,
men , it four que les deux tallies se rapporconnaissance.
,
vriendelijke omgang ,
tent ; fig. De — is vol hij loopt te hoog,
— met iemand maken , faire connaissance avec
Ca taille est trop marqdde, on Arend trop a
q. q. 1k heb hem het gevaar zijner vercredit. Dit wordt ook gezegd van eenen.
bindtenis , met diets jongen doen gevoelen , je
jongen , enz. , die te veel kwaad gedaan
lui ai fait sentir le danger de ses liaisons
heeft, na verfchoontle misdaden , it a comavec ce garcon. 1k zal het doen uit hoofde
ble la mesure , la mesure est comblde, it faut
van ooze oude je le feral a cause de,
le punir.
noire ancienne connaissance. ,Fig. gebruikt
men .het voor vriend of vriendin. Men heeft Kerk , yr. .gebouw , dat aan de opcnbare gemeenschappelijke godsdienst gewijd is , egliweinig vrienden en veel kennisfen , on a pen
se , f. temple, m. 5 eene der christelijke
a'amis et beaucoup de connaissances:
gezindheden , eglise. De strijdende en zeKennisgeving , yr. bekendmaking, enz. , notifigepraleude, de heerschende —, Peglise
cation, information.
militante, tr/omphante, dominante. De EnKennismaking , yr. entree en connaissance.
gelsche —, Pdglise' anglicane. 5 godsKennisneming, yr. onderzoek , (in zaken van
dienstoefening in zulk een gebouw,, service
regten ,) connaissance. De — van dit feit
divin, culte, m. (bij de roomfchen) l'office
behoort aan die regtbank , la connaissance de
, de menfchen in de kerk , 1'd(div in)
ce crime appartient a ce tribunal.
guise, f. De — gaat aan , le service va
Kenfchets , yr. esquisse.
De — gaat nit, on sort de Picommencer.
Kenschetfen, b. w. ( ik kenfchetfte, heb geh3
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K E B.
glisee Hij is in of naar de kerk gegaan
est elle a Piglise.
Kerkachtig, b. n. kerksch, godvruchtig, divot , e. qui va beaucoup a Peglise.
Kerkban , m. excommunication, censure ecclesiastique. Iemand in den -- doen , excommunier,, q. q.
terkbanier, zie Kerkvaan.
Kerkbank , yr. stalle , m.
Kerkbeeld, o. image dans une d'eglise, f.
Kerkbelofte , yr. voeu religieux , m.
Kerkbefluit, o. decrét ecclesiastique, m. decision de Piglise. f:
Kerkbeflutir, o. administration d'eglise, f.
Kerkbewaarder, m. (in de roomfche kerk)
sacristain, (bij de protest. koster) marguillier,,
Kerkbewaarfler,, yr. sacristine.
Kerkboek, o. livre d'eglise, livre de devotion; m.
gebedenboek der roomfchen', les heures , f.
— , getijboek , breviaire', m. — over de algemeene plegtigheden der kerk , rituel, tn.
Kerkdag, m. jour d'eglise, jour de fête, de devotion.
Kerkdeur, yr. porte de Peglise.
Kerkdief, m. sacrilege, voleur d'eglise.
Kerkdienst , vr.1 culte religieux , service divin, office, tn.
Kerkdieverij , yr. kerkroof, sacrilege, vol des
choses sacrees, m.
Kerkdorp , 0. zie Kerfpel.
Kerkedienaar, m. die eene kerkdienst waarneemt , het zij predikant , ouderling , enz.
tninistre, cure, ancien, etc. — 5 kapallaan , plaatsvervangende geestelijke, desservant.
Kerkekather, yr. consistoire, m.
Kerkeknecht, m. bedeau.
Kerkekas , y r. de inkomst, het onderhoud
eener kerk , fabrique.
Kerkelijk , b. n. dat tot de kerkdienst betrek A
d'eglise, ecclesiastique. Kerke--kingheft,
lijke goederen , des biens ecclesiastiques.
De kerkelijke gefchiedenis, Phistoire ecclesiastique. De — fhat, Petat ecclesiastique,
(de l'eglise). Een — perfoon , en ecclesiastique; bijw. ecclesiastiquement, consistorialement.
Kerkelijke, kerkeling, m. ecclesiastique.
Kerkeorde , yr. zie Kerkregel.
Kerkeordening, yr. lois et ordonnances de l'e' glise , pl.
Kerker, gevangenis, prison, gale, f.
cachet, m. Het laatile woord words meer
van het akelige der gevangenis gezegd. Onderaardsche
cachet , m.
Kerkeraad,
consistoire. Dat hiertoe behoort, consistorial, e; bijw. consistorialement.
Kerkerdcur, yr. porte de la prison.
Kerkeren, b. w. (ik kerkercle, heb gekerkerd,) gevangen zesten, mettre en prison,
emprisonner. — (*) incarcerer.Kerkeregt, o. droit canon, droit ecclesiastique, m.
Kerkering, yr. incarceration. * f. emprisonnemeat , tn.
Kerkerloon , o. en in. geolage,
Kerkermeester, m. geolier.
Kerkevisitatie, yr. visite dans les e'glises.
Kerkfeestdag, m. fete fêtee.
Kerkgang , m., premiere sortie a Peglise apres
qu'on est retabli , e, d'une malatlie; —
eener kraamvrouw, (plegtigheid, door Welke de priefler (in de roornfche kerk) eene
kraamvrouw zegent , bij haren eerflen kerkgang na hare bevalling, relevailles, f. pl.
Kerkganger, rn. kerkgangfter,, yr. die de godsdienst- oefening bijwoont. Hij , zij is een
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Piglise, etc.
Kerkgebaar, kerkgebruik, o. usage , rite, tn.
coutume, ciremonie de Peglise, liturgie,f.
Kerkgebed, o. priere publique; vaste kerkgebeden, liturgie., f.
Kerkgebod, o. commandement ou pricepte de
Peglise, tn. huwelijksgebod in de kerk,
annonce on proclamation, f. (die mariosge),
ook: ban du mariage , m.
Kerkgebruik , o. liturgie,f. zie Kerkgewoonte.
Kerkgenoot, m. en yr., celui ou celle qui professe la mime foi on religion.
Kerkgcwelf, o. voilte d'eglise f:
Kerkgewijde , m. personae consacrie a Peglise. f:
Kerkgewoonte, Kerkplegtigheid , yr. rite, in.
ceremonie. Dat deze aangaat, ceremonial, en
het boek hierover, rituel, en de schrijver van
dezelve , ritualiste.
Kerkgezag, o. autoriti ecclesiastique,
Kerkgezatig , o. cantique, chant d'eglise, plainchant, chant grâgorien, m.
lofzang, loflied , hymne,
zie Lofzang, enz.
Kerkglas o. vitrail , m. Deze kerkglazen zijn
befchilderd, les vitraux de cette eglise sont
.peints.
Kerkgoed, o. goed dat tot de kerk behoort,
geestelijk goed, des biens de Peglise, biens
ecclesiastiques, m. pl.
Kerkheer,, tn. prelat, ecclisastique distingui,
seigneur qui a le droit de patronage.
Kerkhervorming, yr. reformation.
Kerkhof, o. begraafplaats, cimitiere, f.
Kerkhofsbloemen , yr. meerv. fig. cheveux
blancs, tn. pl.
Kerkklok , yr. horloge de Peglise, ook : cloche
de Peglise.
Kerkkoster,
zie Kerkbewaarder.
Kerkkosterin, zie Kosterin.
Kerkkroon , yr. lustre , en.
Kerklecr, yr. geloofsleer, dogme , tn. doctrine
de Peglise.
Kerkleeraar, m, predikant, herder , pasteur,,
tninistre , redicateur de 1' eglise (bij de rooms fchen pastoor).
Kerklicht , o. lumiere, f. ou flambeau de Piglise , m. waskaarfen, ter verlichting bij
de dienst in de R. kerk , luminaire, tn. ook
de verlichting in de kerk bij eene begravenis , heel luminaire , tn. fig. uitmuntende
Godgeleerde , lumiere de Peglise, docteur, tn.
Kerkincester, tresorier ou directeur des revenus et des reparations d'une eglise, fabricien.
Kerkmis , yr. messe qu'on chante a l'anniversaire de hi dedicace on consecration d'une
eglise ; van hien kermis, foire.
Kerkmuzijk , yr. musique d'eglise;
ilatig,
eenvoudig gezang, zoo als hen psalmgezang,
aux-bourefon,
tn.
f
Kerkpatroon ,
befchermheilige , patron d'une
eglise.
Kerkpilaar,, m. pilier,, m. colonne d'une eglise,
f.; fig. voorfiander der kerk, jollier de Peglise , defenseur zele de la flu. Kerkpleg.
tigheid; zie Kerkgewoonte.
Kerkportaal, o. portail d'une eglise,
Kerkregel , m. canon.
Kerkregering, yr. hierarchic.
Kerkvaders , m. pl. peres de Peglise; les saints
peres.
Kerkschap , o. geestelijk , clericatnre, f.
Kerkschcuring, yr. atfcheiding van de kerk,
schisme, m.Kerkroof, Yr. , zie Kerkdieverij.
Kerkrooster, m.
, f. pl. zie Rooster.
Kerkroover,, zie Kerkdief.
Kerksch , b. is. zie Kerkachtig.
Ke rk
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Kerkfchender, m. heiligfchender, sacrilege, Kermisfpeelgoed, 0. fain. des ntirlitons ,
profanateur, profane.
Kermisfpel , o. jeu de foire. m.
Kerkfchenderij , yr. , Kerkfchennis , ontheili- Kermisvreugd , yr. rejoassance de foire.
ging,, heiligfchennis4 profanation f. sacri- Kermiswerk , o. ouvrage lager, de peu de
g
valeur, ouvrage de foire,
lee,
m.
Kerk sgezind , b. n. divot, e, religieux, se, Kern , yr. korrel , zaad, in zijnen dop , kraakfleen van nooten , pruimen , perziken enz.
pieux, se.
Kerkgezindheid yr. devotion.
m. noyau, cerneau; van meloenen , komkomKerkfieraad , o. ornement , parement
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mers , enz. graine f., van koren , gerst , enz.
Kerkffiji , m. kerkelijke fchrijf- of fpreekftijl ,
(zaad) grain , m. —, pit van appelen , druistyle eccleViastique, style de la chaire.
yen , peren , enz. , pep.in, m. — van misKerkfloel , m. caaise pour s'asseoir dans I'dpelen , pyrene. De — in den kraakfleen der
glise , f.
nooten, amande; merg , van hout,
Kerkflraf, vr, censure, peine ecclesiastique,
cuter, m. moêlle, f. fig. Het edelfie ,
krachtigfte, wezenlijkfte van iets, essential,
imposee par Pdglise.
Kerktijd , m. temps destine au culte divin.
m. quintessence, .f: solide, m., elite, flour,
Kerktoren , m. tour d'une
cloche,., m.
f: 'Lie verder Pit. Spr. w. Niet tot de
— "van de zaak cioordringen
Kerktorenfpits , yr. aiguille ou Peke de clos'arreter
cker.
Picorce.
Kerkuil , yr. chat-huant , in. effraie, fresaie, Kern , yr. boterkern , baratte.
chouette, f; m. en yr. fig. fchijnheilige , Kernhuis , yr. klokhuis , (van appelen enz.),
trognon, m. (de pommes, etc.
bigot, e. divot, m. devote f.
Kerkva.an , vr. kerkbanier,, gonfanon ou gonfa- Kernemelk , yr. lait de beurre, Tait battu,balon,
beurre , m.
Kernemelksbrei, m. kernemelkspap , yr. bouillie
Kerkvaandrager , m. gonfalonier.
Kerkvader, pare de Peglise ; de kerkvaders,
faite de lair de beurre et de farina, bouillie
les saints p y res. De opperfte — der hedenau babeure. f.
daagfche Grieken , patriarche.
Kernen , b. w. (ik kernde „ heb gekernd) , batKerkvenfter,, o. zie Kerkglas.
tre le beurre, baratter.,
Kerkvergadering , yr. synode, concile, tn. Eene Kernfchot , m. (bij de art.) tir de plain fouet,
nationale —, un synode national. AANMER.(op fchepen) , coup 4e but en blanc.
XING. Het woord synode wordt voor pro- Kerniprenk , vr. apopkthegme, m.
testanten en roomfchen gebezigd -; bij de laat- Kernflang , m. noyau.
fien heet echter in het bijzonder eene
nit Kernfteenvonnig , b. n. pyrendide,
bisfchoppen zamengefteld , om over onder- Kernftok , m. ribo.
werpen der kerkleer of kerktucht to raadple- Kers , kars , yr. eene bekende fteenvrucht , cegen , concile. Eene nationale
rise; zoete —, bonte , fpaanfche ook
un concile
national. Eene algemeene
jodenkrik , guigne, f: bigarreau, tn.
concile
oecumenique.
Kers , yr. fterkers, zeker kruid, cresson, tn.
Oostindifche —, cresson
Kerkvoogd , m. .prelat; Operite — primat.
CaDolle —, morale furieuse.
pucine ,
—(bijdehrv.)zKkmft
Kersavond, m. veille de Noel,
Kerkvoogdijfchap , o. prdlature
f.
Kerkweg , m. chemin de Peglise.
Kersdag , m. — feest , o. Noel, four de Noel.
Kerkwerk , o. zwaar timmerwerk, charpente Kersdicht , o. vers , poems fait au sujet des feforte , f.
tes de Noe ,
Kerkwettig, b. n. (in de kath. k.) dat door Kerfenbloefem , m. flour de cerisier,
bigareene kerkelijke wet geregeld of bepaald is, Kerfenboom , m. cerisier. Spaancche
canonial, e.
reautier.
regelmatig , canonique.
Kerfenboomenhout , o. bois 'de cerisier, ceriKerkwettigheid., yr. canonicite.
sier,
Kerkwettiglijk , bijw. canoniquement.
Kerkwijding , yr. consecration, elddicace d'une Kerfenboomgaard , m. cerisaie, f. lieu plant)
eglise.
de cerisiers
Kerkzang , m. psaume , cantique.
Kerfenfap of fop , o. fus de cerises,
Kermen , o. w. (ik kermde , heb gekermd), Kerfenfoep , yr. soupe aux cerises.
met een zacht geluid klagen , gemir,, zuchten, Kerfenfleel , m. queue de cerise, f:
lamenter.
Kerfenfteen , m. kerfenkern , noyau de cerise.
Kerming , yr. gemissement , 'in. lamentation.
Kerfentaart , Yr. tourte aux cerises.
Kermis , yr. foire, kermesse, fete. — houden , Kerfentijd, m. recolte ou saison de cerises,
fêter la fbire. Naar de — gaan, alley a la foire; Kersfeest , o. fête de 1VoVl, f.
— gift , foire. Wat zult gij mij voor eene — Kerskoek, m. gateau de Noel, f.
geven ? que me donnerez - vous pour la fare? fpr. Kerslied, o. cantique spirituel sur la naissance
w. Het is niet alle dagen
de J. Christ; Noel,
tons les fours ne
sont pas fetes. Het is — in de hel , (regen met Kersmis , m. fête de Noel, f. Groene
— en witte pafchen, ( wanneer het in den
zonnefchijn) , le diable bat sa femme.
Kermisdicht , o. poeme, que les enfans presenzomer koud en in den winter warm is) , Noel
a pignon et piques son tison.
tent a lours parents a l'occasion de la foire, m.
Kermisgast , ni. celui on celle qui vient rendre Kersnacht , m. (la nuit avant Noel, nuit de
visite au temps de la foire.
Noel.
Kermisgift , yr. present de foire, in; foire.
Kerfpel, kerkdorp , o. paroisse, diocese, f.
Kerfpendoek , o. doorfchijnAid doek , flour,
Kennisgoed , zie Kermiswerk.
Keriniskinkel , m. galant d'une fille qui fête la
lanfer,, crepe, in.
foire.
Kerften , m. (veroud.) chritien.
Kermiskoek, m. pain d'qice qui se vend a la Kerflenen, b. w. (ik kerftende , heb
fiend), (veroud.), doopen, iemand Chriften
foire, qui vient de la flirt.
Kermispop , yr. , poupde achetee a la foire ;fig.
maker, baptiser.
femme ou falle fort ajustde , propre comme Kers,tijd , m. temps de Noel on des fetes de
une poupie.
Noel,
KersHh4

r
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Kersversch , bijw. fralchement.
Nerswater,, o. kirschwasser,, m. eau de arises, f.
Kersweek , yr. semaine de 1V(41.
Kerszang, o. zie Kerslied.
Kert , o. (bij timmerl.) gekraak van flukken
pout,die zich wrijven, zoo als bij het luiden
der klokken , enz. , hiement , m.
Kervel, y r. een bekend kruid, cerfeuil, m.
Dolle —,
f. Wilde —, cientaire
Kervelkoek ,
gateau au cerfeuil.
Kervelmelk 5 yr. lait bouilli avec du cerfeuil ,
Kervelloep , yr. soupean cerfeuil ; keryelmoes,
potage de cerfeuil
Kerveffiruif, yr. omelette au eerfeuil.
Kerveltaart , yr. tarte au cerfeuil.
Kerven, b. en o. w. (ik korf, heb en ben gekory en,) eene kerf infnijden .faire tine cache, entailler,, tailler. De visch —, talllader le poisson.
fijn fnijden , hacker
menu, e.
(bij de bouwkunde) met tanden bezetten , tanden , creneler. —, vermindering aanbrengen , flijten, fchiften ,
s'erailler,, dechiqueter. Deze floffen —,
fchiften gemakkelijk , ces etoffes sont sujettes
a s'erailler.
De hued
dechiqueter
peau. Eene fiof knippen, vele kleine
Iiieedjes of knipjes er in maken, dechiqueter
tine etoffe.
Keryer, m. celui qui entaille, fait des coches ,
dechiqueteur etc. qui coupe du tabac ; —,
voorvechter, spadassin.
Kerving , y r. in het vleesch , in den visch,
"fnede in iets , —, van tabak, conpure , hachure. Zie Knippen.
Kespen vr. meerv. (fcheepsw.) buikflukken inkleine vaartuigen , varanquos de petits batimeats.

Ketel, m. cicaudron. Groote
, brouwketel,
vleesch , marmite , ehaudiere, f: 5
een ket6lvol use challdronnee. Spr. w. De
pot verwijt den — dat hij zwart is , la
pale se moque du fourgon.
waarin men
de geldmunten wit kookt , bouilloir. Water
,
, In de gefchutgieterij
f
heet het binnenfle ruim van eenen mortier,
fi tot aan de kamer toe —, chanibre d'un
mortier,, f:
Ketelachtig , zie Kittelachtig.
Ketelboeter, m. of ketellapper, drouineur,
chaudronnier ambulant.
Ketelboeterszak, m. drouine,
Ketelbom , yr. bombe en marmite.
lietelen , b. w. (ik ketelde , heb geketeld) zie
Kittelen.
Ketellapper, zie Ketelboeter.
Kettellapperszak , zie Ketelboeterszak.
Ketelflreelen, b. w. (ik ketelfireelde , heb geketelfireeld), zie Kittelen.
Keteltje , o. petit chaudron 5 m.
Reteltrom , vr. timbale.
Keteltrommer, m. timbalier.
Keten, vr. ketting, eene verzameling van eenige , in eene rij verbondene dingen , chalice.
Eene — van bergen , nye-chalice de montagnes.
Eene rij gouden , ijzeren; koperen , enz. Ichakels, chalice. Eene gouden
, sine chaine
ta"or. om de haven to fluiten chalneade
port. —, tot het kombuis , chaine de chaudiere. Aan de — leggen , enchainer, mettre a la chalice. IJzeren keten der galeiflaven , cadene. lemand tot de — verwijzen,
condemner q. q. au boulet. Van de — losmaken , dichahier.
aaneenketening, zamenketening, fchakeling, enchainure,
chainenient , Eene — van ongeluk:
ken, tin enchainment de malheurs. —, (bij
de art.) tot eenen gefchutwagen , chalice pour
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triqueballe. Zie verder de met keten zamengeitelde woorden.
Ketenen, b. w. (ik ketende, heb geketend),
enchainer,, charger de fers. De galeiboeven waren aan elkander geketend, les forfeits
etaient enchaines; fig. Marten--, (fleck verbinden door weldaden, liefde )als : hare fèhoonheld ketent zijn hart , sa beaute enchaine son
coeur. De overwinning aan zijnen zegewagen
— , enchainer la viftoire a son char. —,
zaurenbinden , als: de waarheden — zich aan
elkander, les verites s'enchainent les unes
aux autres.
Ketening, vr. action d'enchainer.
Ketenpomp , yr. pompe a roue et a chalice.
Ketenichakel, vr. chainon, m.
Ketentje , o. petite chaine, chainette, f.
(ik ketfle , heb geketst), het
Ketfen, o.
kiffende geluid , hetwelk een geweer maakt,
sals het kruid op de pan afbrandt ; niet afgaan , rater, prendre un rat. Het geweer
heeft geketst , le fusil a rate, prix tin rat.
—, (met zijn ,) fig. Niet doorgaan, mislukken , affpringen. De zaak is geketst,
l'affaire a rate , a manqué. —, Zie Kitfen.
Ketfing , yr. action de rater.
Kettenhond , m. chien d'attache.
Ketter, m. iemand die van de aangenomene
begrippen eener kerk afivijkt , of in gevoelen verfchilt , heretique, —, onregtzinnige,
hi"terodoxe Eertijds werden de ketters verbrand , jadis les heretiques furent braids. Hij
vloekt als een it jure comme tin demon.
Ketterberd , m. (in Spanje), bourreau d'inquisition.
Ketterdom, o. al de ketters; les heretiques,
m.
f,
Kettergerigt, o. geloofsonderzoek,
Ketterhooid , o. llichter eener ketterij, herdsiarque
Ketterij , yr. heresie ; onregtzinnigheid hetirodoxie; 1pr. w. Hij zal geene — in de wereld brengen (hij is niet zeer fchrander),
it ne fera point d'heresie. Een fchrijver over
— van Donatus, dode — , heresilogue,
zie Ketterhoofd.
natisme ,
Ketterin , y r. .heretique.
Kettermakerij vr. action de celui qui taxe
d';,eresie.
Kettermeester, m. geloofsonderzoeker,,
siteur.
Kettermenten, o. w. (ik kettermentte , heb
geketterment) , (in den gem. fpreektr.), vloeken , hirer, maugreer.
Kettersch , ketteraehtig , b. n. heretique,
onregtzinnig , heterodoxe. Een — leeriluk,
tique.
tin gme
Een ijzeren Tketen, chalice,
Ketting,
une chaine de fer. Zie Keten.
elle/haw,
f.
Kettingje , o.
boulet a chalice ange, boulet
Kettingkogel,
a deux totes, boulet rume.
Kettinginaat, yr. chesnee.
Kettingrekening, yr. arithmetique conjointe.
Kettingfpil , vr. in een horlogie , fpil, waarop de ketting wordt gewonden, fusee.
(naaillerswoord), point de
Kettingfteek ,
chainette 5 —, (op fchepen), noeud de chalice.
Kettingwerk , o. (bij horlogiemakers), montre
a chalice. -, (bij pasfementwerkers), chainette,
Ken, yr. (ond. w.) biljardflok, queue, f.
Ken , vr. (in Gelderland) jong varken, fence
cochon,
Keuken, vr. de plaats , waar fpijzen gekookt
en toebereid worden, cuisine. - 7 de toebe:
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die het regt heeft zijne item tot
bezor- Keurheer,,
reiding van de fpijzen , als : De
ilecteur.
eerie
verkiezing
te
geven
,
gen , faire la cuisine , avoir soin de la cuials : wij hebben de Keurhuis , o. in de- Duitfclie gefch. een keurde spijs
sine.
vorftelijii-fiamhuis 5 maison 5 famille electorakoude — medegenomen , nous avons pits les
te, J.
viandes miss frauds. huishouding , als Eene fchrale —, mauvaise chere , Keurig- , b, n. kiesch , fchoon, kostelijk , kenriglijk, exquis ,e , ties beau ,belle , bon , bonne,
maigre ou pauvre cuisine. Vette —, bonne
d'une excellence qualite , delicat , e,choisi,e.
chaire on cuisine ; fig. Voor de — werken ,
—, moeijelijk te voldoen , dr:brio:7e a contesfaire alter ou router la cuisine.
ter, d'un gout &Pile; bijw: excellemKeukenboek, o. livre de cuisine, m.
ment , delicatement.
Keukendeur, yr. porte de la cuisine.
Keukengereedfchap , o. batterie de cuisine , f. Keurigheid, y r. delicatesse,f. gout duff tile, in.
K euriglijk , zie Keurig, bijw.
pl.
ustensiles de cuisine ,
Keukenjongen , m. garcon de cuisine, —, koks- Keuring , yr. examen, m. —, action d'essayer
etc. Por et targent , f. essai ,m.
jongen , marmiton, gamin.
Keukenkas , yr. garde-manger, on. —, armoire Keurkamer,, y r. probeerplaats in de munt , appartement oh Pon exami,ne ou approuve Paloi
a vaisselle.
de Pargent et de Por,, m. essaierie , f.
Keukenklouwer,, m. (Jan-Hen , gortentelder,,
Keurkunst , proefkunst der metalen, yr. docimasie
hennentaster 5 ) (ram,) tate-poule.
ou docimastique.
Keukenkruid , o. keukeufchelle , (in de kruidk.)
Keurlijk 5 b. n. fchoon, prachtig , beau, belle,,
pulsatille , f.
coquelourdes , f.
superbe ; bijw. a'une maniere superbe,
latin
de
cuisine,
mechant
Keukenlatijn , o.
exquise , avec dilicatesse, d'un gout difficile.
latin.
Keurlijkheid , yr. excellence.
Keukenlinnen , o tinge de cuisine, on.
Keurling
, m. soldaat eener keurbende , legionKeukenlijst , vr. menu , m.
naire , elite.
Keukenmeester,, in. chef de cuisine, maitre
Keurmeester,, m, van good en zilver , essayeur
cuisinier,, chef d'office.
—, ovtrile van eenig gild , syndic, commisKeukenmeid , y r. cuisiniere:
saire , expert d'un corps de métier.
Keukenfleutel , m. clef de la cuisine , f.
Keukentluk , o. tableau representant tale cui- Keurmuts , yr. couronne electorate.
Keurnoot-, m. bijzitter,, assesseur.
sine, ce qui y a rapport, in.
zie Keurbeer.
Keukenfuiker, yr. bruine fucker, sucre noir,brun.
Keukentje , o. petite cuisine. — op het achter- Keurprins, m. prince electoral.
lie van een rivierfchip of eene fchuit, Keurprinses , yr, princesse electorate.
Keurs , vr. keurslijf, o. rijglijf,, eigenlijk van
travure, f.
Het
vrouwen , corps , corps de jupe ,
ouvrage de cuisine ,
Keukenwerk ,
Keursman , m. qui fait choix.
— doen, cuisiner,, flare la cuisine.
Keurfteen
rm. toetsfleen , Pierre de touche
sarriette.
Keule , vr. boonenkruid ,
Kear,, yr. verkiezing , choix, in, election, op- Keuritem , vr. voix elective , voix electorate,
suffrage , m.
tion, f. Dit is aan mijne — overgelaten ,
cela est laisse a mon choix. Ik laat bit aan Keurteeken , o. marque d'essai , f.
uwe —, je laisse cela a votre option. — Keurtin, o. proeftin , etain d'essai , de la premiere qualite ,
waar men zijne wooing wil aanwijzen (in
electeur.
de praktijk) , faire Pélection de —, Keurvorst,
het beste , voornaamfte , elite. Zie daar Be- Keurvorflelijk , b, n. electoral, e.
van het leger,, voila Petite de Parmee. Var. Keurvorfiendom , o. electorat , m.
daar: lk zal u de keur geven , je vous don- Keurvorilin , yr. electrice.
nerai des marchandises de la premiere quail- Keurzaad , o. semence choisie , f.
te. —, overvloed , menigte waaruit men kie- Keu'S , vr. verkiezing , keur , choix, option.
Eene goede —, tin bon choix ; zie Keur.
zen kan ; daar is — van goed, it y a de quoi
choisir. Te veel — hebben, n'avoir qu'a
Loner nose maison a option , een huis huren
choisir dans Pabondance;—, eene wet uit een
op voorwaarde van de vrije —, (met optie)
vrij befiuit van overheid en onderdanen ge.
of men het bij het einde der huur nog voor
ordonnance,
zekeren tijd zal houden.
maakt , van fleden of landen,
f reglement , statut , m. , van goud of Keutel , yr. harde zamengedronge drek van
zilver , geflempeld merk op gemaakt good of
eenige dieren , ook wel' van menfchen , crotte,f, etron , m. Zie de met keutel zamengeftelzilver, waarvan men deszelfs deugdzaamheid
naar de proef genomen , kenteekent, titre,
de woorden , als : Hondekeutel , Paardekeu,
tel , enz.
aloi, en, pat zilver is groote , kleine
, de has titre, de has Keuteren , o. w. (ik keuterde , hob gekeuterd)
Cot argent est de
zie Koteren.
aloi.
(bij de Keuvel, yr. hoofddekfel voor de kloosterlinKeurbende , yr. corps d'elite
Romeinen) legion.
gen (ook wel vrouwenkaper) chaperon, in.
Keurboon , yr. five, etc. pour les scrutins, Keuvelaar,, m. jaseur.
Keuvelaarfter , vr. jaseuse.
balotte oat ballotte.
Keurder,, m. boekbeoordeelaar,, censeur de li- Keuvelen , o; w. (ik keuvelde, heb gekeuveld)
gedurig babbelen , causer, laser, babiller.
goudtoetfer,, essayeur,
vres.
Keuren , b. w. (ik keurde , heb gekeurd) , Keuzelen , o. w. (ik keuzelde , hob gekeuzeld)
kiezen , goed oordeelen , eprouver; kwaad ,
veel prates, vleijend fpreken , causer , laser, flatter. —, met knikkers of balletjes ,
goed —, trouver mauvais , bon, a_pprouver,
desapprouver goud , zilver —, beproeven ,
kootjes fpelen, jouer aux chiques, aux OS-.
iprouver, faire Pessai , mertre la marque de
selets.
l'essai sur Por ou l'argent. Boeken —, beoor- Keuzeling , vr, babil, m. flatterie.
deelen , censurer des livres.
Kevel , m. tandvleesch zonder tanden, gencive
slue f.
Keurgenoot , zie Keurnoot.
lieurgewigt o. proefgewigt , poids pour Pes- Kevelen , 0. w. (ik kevelde , heb gekeveld ,)
sal; — goudichaaltje , trdbuchet , on.
ei genlijk de kevel gedurig bewegeu, sacker
H h5
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Kielflut, aiguille de mot, on de carene, f:
Kielwater,, o. zog , houache , sillage ,remous,ns.
lange, f.
Kiem , yr. eerfle uitfpruitfel van het zaad, enz.
(haam) germe , m.
Kiemen, o. w. (ik kieinde, heb gekiemd),
eene kiem zetten , van zaden gefproken , (kijnen) germer,, pousser. Deze zaden — reeds,
ces semences germent déjà; fig. beginnen,
ontluiken, zie Ontkiemen.
Kieming, yr. germination.
Kiempje , o. petit germs, M.
Kieppekorf, m. , kieps , van grof teenwerk gevlochtene langwerpige man ge, hotte , f.
Kier, m., als eene deur even open staat , zegt
men : de deur iiaat op , of aan eene —, la
ledige plaats , toePorte est entr'ouverte.
fchen de eaten overblijvende , wanneer dezelve geftawd zijn, forain.
Kies , yr. baktand, grosse dent , dent mdcheliere, molaire. Holle —, dent creuse. Wijsheids —, dent de sagesse , opsique. Spr.
w. Dat kan ik in mijne holle bergen,
Kibbelen, o. w. (ik kibbelde , heb gekibbeld ,)
(wanneer jets zeer weinig is), it n'y apas
twisten, vitten, chicaner,, disputer, se clzade quoi commencer mon repas.
mailler, ergoter, chipoter.
Kibbelig , kibbelachtig, b. n. hargneux , se, Kiesbaar,, b. n. ghozen kunnencle worcie-n, eligible, electif, ye, a q. ch.
pointilleux , se. —, bedilziek , vetilleux , se ;
zie ook Kijfachtig. Zij is zoo —, dat men Kiesbaarheid; yr. iliginilite , habilete a etre
elu , e.
met haar niet kan leven, elle est si pointilm.
Kiesbriefje, b. ftembriefje ,
leuse qu'on ne pent vivre avec elle.
Kibbeling, y r. afval van gezouten visch, dat Kiesch, b. n. die naauw kiest, keurig, deliin
het
eten,
cat
,
e,
dificile
a
contenter.
—,
mtichoires,
dechet
et
ouies
gefneden worth,
lekkerbek, digoeite, e, friand, e. —, net,
ou rebut de morue, de Poisson sale, m.
naauwkeurig, propre, exact , e.—, bijw. difKibbelkunst , yr. chicane.
Kid, kidde , yr. een klein foort van paarden ,
ficilement , nettement, proprement, exactement.
hitje, petit cheval, bidet, M.
Kidzen, b. w. (ik kidsde, heb gekidsd,)eenig Kieschheid, yr. delicatesse, nettete , propreti,
exactitude. —, lekkernij , friandise.
vocht , met geweld, uit gellotene lippen ,
firaalswijze nitfpuwen, rejeter hors tie la Kiesheer,, m. qui a nose voix elective. Zie
Keurheer.
bouche , en servant les levres.
Kiekeboe , tusfchenw. , welk woord men ge- Kieskaauwen, 0. w. (ik kieskaauwde , heb gekieskaauwd), langzaam eten , zonder fmaak
bruikt , als men zijn gezigt voor kinderen
het voedfel gebruiken , manger lentement et
beurtelings toedekt , om dezelve tot het lagsans appetit , faire le degouto en mangeant ,
chen te bewegen, kiekeboe! bij de Franpignocher
ou pinocher.
fchen , coucou.
Kieken , o. kuiken , het jong eener hen, eend, Kieskaauwer, no. kieskaauwfler, celui, cello
qui fait le degoutó en mangeant , qui mange
gans, zwaan, poussin , petit poulet,
sans ap.N'lit.
Kiekendief, m. roover van' kuikens, voleur de
Kieskaauwig,
b. n. friand, e.
,
zekere
vogel,
wouw,
poulets.
Kiespijn, yr. mal aux dents mdchelieres. —,
Kiekenpaftei, yr. pâté de poulets, na.
tandpijn, odontalgie, on odontagre. Hij heeft
Kiel, in. een linnen overtrek, kedel, keel ,
eene zware kiespijn, it a on gros mal
boerenkiel, sarreau ou sarrot, m. blouse on
dents, en zonder bijvoeg. naamw. it a mal
blaude. f. — der flalknechten, souquenille,
aux dents.
— der kinderen, fourreau.
gipe,
Kiesregt,
o droit de suffrage, in.
Kiel, m. keg, wig, coin.
Kiel, vr. de lange bodembalk van een fchip, Kieuw, yr. kakebeen, bijzonder van visfchen,
ouie 4e Poisson , branchie. De kieuwen zijn
quille, carene. Looze of valfche fausse
bleek, les Dines soot pales.
quille. De — leggen, poser la quille; fig.
bekende vogel , vanneau.
voor fchip , als: Eene Vloot van 36 kielen, Kievit ,
(in de
one flotte tie 36 vaisseaux. De — van een Kievitsei, o. oeuf do vanneau,kruidk.)
bloem,
(keizerskroon), fritillaire,
dak, (in de bouwk.) none.
eene fchulp, oeuf de vanneau.'
f
Kielen, b. w. (ik kielde heb gekield), kielhalen, een fchip op zijde halen om de kiel te Kievitsnest, o. nid de vanneau, m.
verbeteren, donner la carene, abattre, met- Kiezen, b. w. (ik koos, heb gekozen), vet,:
kiezen, eene keus doen, opter,, choisir.
tre en carene, carener asn vaisseau.
AANMERKING. Men zegt opter, wanneer
Kielgang, m. (fcheepsw.), gabord.
men zich tot eene zaak bepaalt , om dat men
Kielhalen , b. w, (ik kielhaalde , heb gekielhaald)
slechts
done van weer zaken bekomen kan ;
(fcheepsw.) eene fcheepsflraf, wanneer de
choisir,, beduidt eene zulke beslisfing , maar
misdadiger door middel van een touw, welks
na voorafgaande vergelijking van de waarde
einde aan de groote ra vastgemaakt is , onder onderfcheidene zakeu,; het eerfte, niet
der het fchip doorgehaald wordt, donner la
het tweede , kan plaats hebben, wanneer
zie
Kiecale,l'estrapade marine a q. q. ,
twee zaken volkomen gelijk zijn ; het tweede
len.
kan ook voor anderen , en het eerfle niet dais
Kieling, vr. carene. De plaats om een fchip
voor
ons zclven plaats hebben ; het tweede
te kielhalen , cardnage no.
is altijd vrijwillig , het eerfle kan ook ge(fcheepsw.) massif de ea/4
Kielklos,
: men bond Lem aan, of
dwongen zijn,
Kielligter, m. ponton de cat-inc.
floeg.
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bonche close et avec la gencive, mdchonner. Van hier : babbelen ; zie Keuvelen.
Kevelkin, yr. eene lange kin, menton large qui
avance, menton de bouts, m.
Kever, m. eene algemeene benaming van gekorven , gevleugeld ongedierte , met harde
dekfchilden, escarbot , molenaar, hanneton,
fchalebij ter , scarabee, f.
Keverbek , m. en yr., diklip , qui a de grosses
,
levres , gros lippu, m. grosse lippue,
Kevervlieg, yr. zie Kever.
cage.
,
Kevie , yr. kooi, kouw,
Kevis , vr. bijwijf, concubine.
Keviskind, o. enfant illegitime , biltard, m.
Kib , kibbe , yr. het achterthe van een fuik, net , le derriere d'une nasse.
Kibbelaar, m. vitter querelleur,, chicaneur,,
disputeur , ergotenr, vitilleur.
Kibbelaarder, yr. querelleuse, chicaneuse, ergoteuse , vetilleuse. Kibbelarij , yr. vitterij vetillerie, ergoterie,
5o8
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(ten'
Hoeg hem voor, een landgoed of eene ComIemand de woorden uit den mond
me gelds, hij heeft het landgoed gekozen,
fprekende met verwondering aanfchouwen,)
on lui proposait une terre ou une some d'arregarder q. q. qui parle avec surprise.
gent, sl a opte la terre. Kies tusfchen den
le verrai.
Ik zal eens
optez
entre
la
paix
ou
la
vrede of oorlog,
aanfchouwer , toekijker, celui qui
Kijker,
guerre. Dat is eene gedwopgene fraaiheid ,
regarde, regardant , bayeur. Zie daar veel kijc'est tine necessite de faire
er valt niet te
kers , voila Bien des regardants. In den
fchertfenden flij1 zegt men de kijkers , voor de
cela, it n'y a point a choisir. Gij kunt nog
— of gij het wilt nemen of laten , vous avez
a les yeux
oogen. Hij heeft blaauwe —,
encore a choisir , de le prendre ou de le laisser.
bleus. —, verrekijker, lunette d'approche
Inzonderheid, eene keus doen tot aanflelling
de longue vue. Ken — van zes voet-, one
van eenen ambtenaar, clzoisir, elite, faire
lunette de six pieds.
choix. Zij kozen hem tot hun opperhoofd, Kijkgat , o. ouverture, trou , par laquelle , par
ids le choisirent pour leur chef; bij het lot,
lequel, on peut regarder q. en. ti la derobee.
bij meerderheid van itemmen —, elite au
—, in eene zoldering , om te zien of to
sort , a la pluralite des voix.
hooren , seat er beneden oingaat , juda, m.
uitkiezen,
uitzoeken, trier. De beste hoeken van eene
, vizier in een , np een centrum beweeg, trier les meilleurs livres d'une
boekerij
baar, liniaal , in wiskunftige werktuigen , dihibliotheque. De vlugt — ,prendre la fuite,
optre, m:
s'enfuir. Partij
prendre le parti de. —, Kijkglas , o. tuurglas, lorgnette ,14.
(zeew.), Zee —, deeper in zee fteken of Kij kje , o. zie Kijk.
varen , de ruimte , het ruime fop —, na aan Kicking, vr. action de regarder.
eene kust of in eene haven geankerd te heb- Kijkkast, yr. chambre obscure, on optique perben, mettre en rner,, prendre le large, s'atative.
larguer.
Kijkiter,, yr. celle qui regards, bayeuse.
Kiezen van de fpil , m. must y. (fcheepsw.) Kijktoren, m. espece de guerite en forme de
klampen, fiasques' de cabestan. f: pl.
wachttoren , ichauguette, f.
tour , f.
Kiezentrekker,, m. arracheur de dents. —,
— , verhevene plaats met een fchoon uit(bij de wondh.) werktuig, odontagre , piedzigt , belvedere.
de-biche.
Kijkuit , zie Kijkgat , in de eerfle beteekenis.
choisit, electeur. Kijkvenfter,, o. fenêtre par ou Pon regarde. f:
Kiezer, m. celui qui opte
Kiezing, yr. verkiezing, keus, choix, on. elec- Kij kvensflertje , klein venflertje in de deur=
tion, option,- f. .
der rijtuigen, vagistas, m.
Kif, o. genialen run, wanneer dezelve in de Kijt , yr. knit , de eijeren van visfchen °gull
looijerskuip reeds gebruikt is, tan dont on
de Poisson, m. pl.
s'est déjà servi, m. tannee,
Kijvaadje , zie
o. w. (ik keef, heb gekeven) hevig
Kijf, yr. gefchil , twist, dispute, contention,
contestation, querelle, noise, f. demdle , m.
en pet veel gedruisch twisten, uitfchelden,
cela s'entend, est hors de
knorren, se quereller, se chamailler; gourDat is buiten
doute , de dispute , cela va sans contredire.
mander (gem.) hogner.
Kijfachtig , b. n. twistgierig, querelleux, se, Kijver,, m. querelleur.
knorrepot, gron..
hargneux , se, querelleur. Dat is een —
deur, grogisard.
wijt, c'est one femme hargneuse; fig. une Kijverij , yr. querelle, gronderie, noise, etc.
pie grieche.
zie Kijf.
Kijflust, vr. humeur querelleuse, hargneuse, Kik, m. een klein geluid met den mond, éclat
desir de se quereller, ox. etc.
,
le plus leger de la bouche. Hij gaf geen
Kijfiler,, yr. querelleuse.
hij zeide noch — noch mik , it ne sortit pas
Kijfwoord, o. premiere parole pour la quelle
le moindre sottfie de la bouche.
on se dispute, f. mot contests, piquant, m.
Kikhalzen, o. w. (ik kikhalsde , heb gekikhalsd)
in fpijs of drank bijna ftikken , se gorger.
Kijk , m. de daad van kijken , action de regarder, f. regard, in. Hij gaat maar um den Kikken , o. w. (ik kikte , heb gekikt) het
—, oin een kijkje , it va seulement pour volt-.
minile woord fpreken, ne faire qu'ouvrir lee
lets te — zetten, exposer , q. ch. a la vue
bouche pour parler. Niet durven
noch
zitten , titre en spectacle a
Te
mikken, n'oser ouvrir la bouche, n'oser soufdu
tout le monde.
for ni brassier. Kik er niet van, n'en soul=
Kijkdag, m. wanneer kijkers voor eenen verflez pas.
koopelag worden toegelaten ter bezigtiging Kikkerd; zie Kikvorsch.
van lets dat verkocht zal worden, jour d'ex- Kikkerrid, m. zie Kikvorfchenfchot.
position.
kikkerd, grenouille, f. Groene
Kikvorsch,
Kijkdum , o. haute done, falaise , f.
verdier, graisset.
Kijken, o.
(ik keek , heb gekeken) met een Kikvorfchenbilletjes , o. meerv. cuisses tie grebepaald oogmerk uitzien , regarder. Uit het
nouilles, f.
regarder par la fenétre, par la Kikvorfchenpoel, m. Hoot, waarin veel
venfter
croisee.
, bekijken , constderer. —, ievorfchen zijn, grenouillere, f.
mand in het aangezigt zien , aanfchouwen , Kikvorlchenichot, o. frai de grenouilles,
loeren, guigner. Kijk eens Kikvorschgezwel, (bij de wondh.)grenouillette,
envisager.
seat hid doet, guignez un peu ce qu'il fait.
ranule
zien , voir ; fam. of gem. Op zijnen neus Kil , yr. eene diepte met water tusfchen twee
—, met zijnen mond vol tanden than, (be.
droogten,passe, f. canal etroit m. —bij Dorddremmeld flaan), avoir un pied de nez; avoir
recht , le kil. —, bed eener rivier,, lit, chePair embarrasse ; n'oser lever les yeux. 1e—, het water zelf: een ftroom,
mand de woorden uit den mond — , regardie' met zijne — in zee loopt, courant,
tier q. q. avec surprise. Ik zal eens — of
tours,
ik het zal doen, le verrai un pen, si je le Kil, yr. koude , froidettr,, de ce qu'on
,
ferai ; gem. Zottelijk been en weder —,
b. n. koud , frais , fraiche , glacant , e, qui
than gapen, den tijd verbeuzelen, badauder,,
glace, falleux , se; fi. — van fchrik, tranbayer aux corneilles;
b. w. zien, voor
si, e, de frayeur, e rayd, e. etc.
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Kilheid , vr. froi grande fratcheur, f.
frisson, in.
Kilkoud , b. n. Zie Killig.
Killen, o. w. (ik kilde , heb gekild) eene
tintelende koude veroorzaken , etre transi,
e, de froid , glacer. Eene killende , bij tende
koude, un froid cuisant. Mine voeien —
van koude , les pieds me cuisent de froid.— ,
(zeew.) De zeilen —, met de zeilen - aan
_den wind liggen , ralinguer,, tani r, mettre les
voiles en ralingue ; als de wind de zeilen
maar even raakt , barbeyer.
Killig , b. n. huiverig van koude , frilleux ,se,
tremblant , e, de froid, glacant , e.
Kim, yr. Qntftekende gezigteinder,, horizon,
m. De zon is al onder de —, le soleil est
deja sous Phorizon. .De zon rijst ter — uit ,
le soleil se love sur l'horizon.
(bij
pers) de fcherpe einden van een vat , die
boven den bodem uititeken, bouts des douves,
bonds d'un tonneau, d'une futaille, m. pl.
(fcheepsw.) ditftekende kromme rand,
de kromme cells ftevens , courbure de Petambord,
Kimduiking , vr. abaissement de Phorizon m.
Kimme , yr. (fcheepsw.) van 'een buikfluk , het
ondereinde hiervan , scone.
meerv. van
een fchii) , fleurs.
Kimmegang , m. (fcheepsw.) bordage de fleur,,
rubord.
Kimmeloos, b. n. , zonder fchimmel, sans' moisissure.
(fcheepsw.) v,aigre de fleurs.
Kimweger,,
Kin , vr. aan het hoofd, der menichen en dieren , mouton , M. - (fcheepsw .) het onderftuk
van den voorfteven eens fchips , van de kiel ,
ringeau, ringeot ,
en van het bovenftuk ,
brion. m.
Kina , vr. kinabast , quina , quinquina, m. Het
aftrekfel hiervan , quinine.
Kinazout , o. (sel) quinate, m.
Kinazuur,, o. acide quinique, m.
Kinband , keelband , m. mentonniere,
Kind, o. (meerv. kinders en kinderen), enfant,
m. van een dood — bevallen , accoucher d'un
nfant mort. Een dood ter wereld gekomen
, un enfant mort-ne. Een — dat na zijns
vaders dood geboren is , un enfant posthume.
Een onecht un enfant naturel. Een nog
zuigend —, un enfant- a la mamelle, un
enfant qui tete encore. Eerstgeboren — (bij
regtsgel.) part, m. De onderfleking van een
eerstgeboren ,‘ supposition de part. Lieffle 5
(j ongite) —, benjamin, mignon, in. Een
— fpenen , sevrer un enfant. Deze lieden
bebben geene kinderen, ces gens n'ont point
&enfants. Deze moeder laat hare kinders alles
toe,cette mere souffre touter chosen de ses enfants.
Tot — aannemen , adopter. Een'aangenomen
un enfant adopte. Zie verder de met —
zamengefl. woorden ; als , Kostkind , Schoolkind, enz. , in eenen ruimeren zin , met
opzigt op ftamvaders of voorouders , als :
wig zijn alle kinderen van Adam, nous sommes tons enfants d'Adam. De joden worden
kinderen Israels geheeten , les juifs sort appeles les enfants d'Israil. fig. In opzigt tot
eene zeer naauwe betrekking, als : gij zi.jt
een — des doods , zoo gij het doet , it y va
de votre vie, si vous le faites. Zoo ook in
den bijbelftijl. De kinderen des lichts , der
duisternis , les enfants de la lumiere, des tenébres. Een meisje met — maken (haar bezwangeren) engrosser une fille. Spr. w. Is de
man een — geworden ? perdu ses forces
et ses facultes? Het — bij zijnen regten
main uoemen, regt uit fpreken , ne ddguie
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ser Tien, trancker le mot; appeler nn chat
un chat. Kinderen en gekken zeggen de
waarheid , cp n'est qu'aux enfants et aux foul
de dire tout ce qu zls pensent.
Kinderachtig , b. n. piled/ es enfant, enfantin,
e; bijw. puerilement. AANMERKING.
Het woord enfant wordt van perfonen en
pueril van derzelver gedragingen gebezigd ;
zoo zegt men van iemand : Hij is —, (nog
een kind), it est enfant. Nees niet — ne
faites pas Penfant; en van hetgeen hij zegt :
Het is —, ce qu'il Jilt est pueril. Eene kinderachtige verontfchuldiging , une excuse
puerile. Hij heeft nog kinderachtige manicren, it a encore des manieres pudriles. Overigens kan een — gedrag zoo wel heeten ,
une conduite d'enfant als tine conduite puerile;
het eerfte ziet dan op een gebrek aan rijpheid van geest, en het tweede op een gebrek
aan deftigheid. handelen , agirpudrilement.
— maken , pueriliser.
Kinderachtigheid, yr. puerilite,
enfantillage, no. Hij doet niets dan kinderachtigheden,
ne fait que des puerilites.
Kindarbaren , zie Kinderen.
Kinderbaren , o. kinderbaring, yr. accouckement, enfantement , m.
Kinderbed, o. bed van een kind , lit d'enfant,
m. ;
kraambed, lit d'une accouchee , m. ;
zij is in het —, elle est en couches.
Kinderbel,vr. rammelaar , hochet. m.
Kinderbeul , m. en vr.(gemeen) die gaarne den
kinderen op de biller geeft , fesseur, fessense
Kinderdoop , m. baptême d'enfant.
Kinderen o. w. kinderde , heb gekinderd)
kinderbaren , kramen , accoucher ; mettre des
enfants au monde, enfanter. Die vrouw kindert niet (is onvruchtbaar) Bette femme est
sterile.
Kinderenbier,, o. repas de baptéme ,
Kinderendief , m. voleur &enfant.
Ki'nderfluitje ,
sifflet ; fluteau, m.
Kindergek , m. qui aime excessivement les enfants.
Kindergeld , o argent qu'on pale pour Pentretien des enfants, m.
Kindergefchreeuw,, o.
, f cris des
enfants, m.
—, der eerstgeborenen, va.
gy ssement , m.
Kindergoed , o. het linnen , de luren , enz. van
een klein kind , harder d'enfant, langes ,
maillots , pl.; luurmand , layette, f. —
popnegoed , zie Kinderfpeelgoed.
Kinderhemd , o. chemise d'enfant,
Kinderhoop , m. veel lastige , ftoute kinderen
to zamen ; fain. marmaille , ou merdaille.
Kinderhuis , o. weeshais , maison des orphelins ,
Kinderhuisraad , o. zie Kinderfpeelgoed.
Kinderjaren , o. meerv. enfance,
Zie Kindschheid.
Kinderkamer yr. chambre des enfants.
Kinderklap , m. kindergebabbel , caquet &en[anis ,
enfautillage.
Kinderkoning, in. (iron:), maitre d' cole, pedant.
Kinderkost ,
nourriture- &enfants ,
Kinderleer,, y r. (in de R. kerk.)catechisme,in.
Kinderlijk , b. n. filial, e, kinderlijke Heide ,
amour filial; —, bijw. en fils , filialement.
Kinderloos , b. n. qui n'a point &enfants , sans
enfants, sans posterite , sans progeniture , etc.
Kinderloosheid yr. dtat de ceux qui n'ont point
d'enfitnts , point de lignde, etc.
Kinderluren 5 yr. meerv. langes, maillots ,
in. pl.
Kindermaal, o. kraammaal , repas donne au
four des relevailles d'une accauchde, repas
de
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de couches , m.
maal voor
kinderen,
re as pour les enfants , m.
Nindermandje, o. marine d'enfant, f.
korfje,
corbeille, f:
Kindermeefler, m. pedagogue, etc. schoolmeester,, maitre d'ecok.
Kindermeid , yr. fille &enfants. Kleine , geringe
, chambrillon , bonne.
Kindermolen.tje , o. pirouette , f.
Kindermoord , m. infanticide. De — van I-Jerodes , l'infanticide a'ilerode. Bethlehemfche —, massacre des innocents.
Kiudermoorder, m. kindermoordfler,, yr. infanticide, m. et f:
Kindermuts , yr. bonnet d'enfant, beguin, m.
Kinderpap , yr. bouillie cl'enfants.
Kinderpokjes , o. meerv. , kinderziekte , petite
verole,
Kinderpop , yr. poupee.
Kinderpraat , zie Kinderklap.
Kinderrijk , b. n. die veel kinderen heeft, qui
a beaucoup &enfants.
Einderfchoen , no. soulier d'enfant. De -kinderfchoeneu uittrekken , afleggen , sortir de
l'enfance.
Kinderfchool , yr. look de petits enfants.
Kinderfpeelgoed , fpeeltuig , o. des jbuets , des
joujoux, des `babioles d'enfants, des mirlitons, bimbelots, 112. pl.
Kinderlpe/ o. feu enfantin, jeu d'enfant,
badinage, m.
Kinderfpreukje, o. conte d'enfant, contelieu, conte de la mere l'oie , m.
Kinderfloeltje , o. siege pour les enfants. m.
Kinderflreek , m. tour d'e;lant',iii. pigrilite 5 f
Kinderteling , vf. action d'engendrer.
Kindertrommeltje , o. tambourin, m.
Kindertucht , yr. discipline des enfants , tedagogie.
Rindervoetjes , 0. meerv. pieds d'enfant.
Kindervraag , yr. question puerile.
Rindervriend ,
ami des enfants ,pidophile.
Kinderwagen , m. chariot d'enfant, m. roulette d'enfant, f:
Kinderwerk , o. enfantillage, m. bagatelle, f
Kinderzalig , b. n. vruchtbaar in kinderen ,
abondant, e, riche en enfants.
Kinderzaligheid , vr. abondance d'enfints.
Kinderziekte , vr. zie Kinderpokjes.
Kindje , o. petit enfant ,m.
fam. poesje ,
hartje ,fan.fan,poulot , m. Klein , dik, vet —,
molletje, populo.
rotje , raton, 112.
Kindoek , kinband 5 van een vrouwenhulsel ,
bridoir',—aan den fluijer eener non , bridon.
Kindsbeen , o. enkel gebruikt in, van — af,
des renfance, des le berceau.
Kindsch , b. n. e, badin, e, enfrintin,
e; — worden, rentrer,, toucher , retomber
en enfance, radoter.
Kindfchap , 0. filiation; f.
Kindschheid , yr. kinderlijke ouderdom, enfance ; van Dude lieden het fuffen, kindsch
worden , imbecilite de la vieillesse, radoterie , f. radotage, m.
Kindsdeel , 0. partage d'enfant, m.
Kindsgedeelte , yr. legitime portie , legitime.
Zij heeft reeds haar — gehad , elle a dela eu
sa legitime.
Kindskind , o. .kleinzoon , petit-fils,
kleindochter,, yr. petite fille.
touret.
Kinhaak ,
Kinijzer,, o. zie Kinketting.
Kink , vr. draai in eenig touwwerk , coque;
fpr. W. Eerie beleminering in het werk. Er
is eene — in den kabel , (er hapert iets aan deze zaak) it y a quelque fer qui loche ; it y a
ch. qui se dimanche Bans cette affaire, gut
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commence a mal aller; it y a du mai entendu
dans Bette affaire. Uit de kinke blijven 9 (het
gevaar vermijden) , eviter le danger.
Kinkel , m. een lomperd , lompe Boer, lourdaud,
rustre, homme grossier ou incivil.
Kinkelachtig , b. n. grossier, e, rustique , incivil,
bijw. grossierement.
e;
Kinken , o. (ik kinkte , heb gekinkt), met de
punt op iets raken , dat het eenen klank
geeft en terugftuit , pointer, piquet. pour exciter tin son.
Kinketting , y r. aan het hooldftel van een paard,
gourmette. De — aandoen, gourmer. De
afdoen , degourtner.
coqueluche, f.
Kinkhoest ,
Kinkhoren, kinkhoorn , m. een wenteltrapvormlg
zeegewas , dat de gedaante van zulk eenen
hoorn heeft, espece de coquille de user, wenteltrap geh. escalier, scalata.
Kinnebak , yr. kinnebakken mdchoire.
(in de ontleedk.) mandibule. Tot de — behoorende , maxillaire. De zenuwen tot de
—, les nerfs maxillaires.
Kinnebaksham , vs. mdchoire fumee de cochon,
bajoue,
Kinnebakilag , m. oorveeg , sou et.
Kinnebaksflagader,, vr. arthre massiterique.
Kinnebaksfpier,, yr. massiter, ( muscle) m.
Kinnetje , o. vierde van eene ton , quart d'un
tonneau , in.
Kip , vr. jong hoen, eene hen , poule. Jonge vette
—, gelinotte; fig. Met de kippen naar het
rek , ( vroeg naar bed , ) gaan , se couches,
de tres bonne heure. Kippen op zolder houden , tenir tine maison de debauche. —,
band of hoepel om eene rol flokvisch , cerceau pour leer de la morue seche, pour entourer un faisceau de stokftsch. —, keep,
coche, entaille, zie Keep. —, knip , eene
val , tribuchet , een hoofddeksel voor
kinderen, eene klapmuts , espece de bonnet
de femme a l'antique.; fam.. — ik heb je
Te, vous voila psis!
Kipmo-len , yr. molen waar hennip gekloPt
wordt , Moulin a chanvre , m.
Kippedief, zie Iloenderdief.
Kippekuur, y r. eaprice.
Kippen , b. w. (ik kipte, heb gekipt ,) de
fchaal van een ei doorpikken Om er nit to
komen , faire sortir de la coque, eclore.
uitkippen , uitkiezen , choisir, elire.
—, vangen , grijpen 5 attrater, prendre
dans une trappe, dans unpiege. (zeew.)
het a.nker — , traverser l'ancre.
Kippenhok , o. hoenderhok , poulailler -, m.
Kipperen , o. w. (ik kipperde , heb gekipperd)
zie Tintelen , Killen.
Kippig , b. n. (gemeenz. )miope; zie Bijziende.
Kippigheid , vr, (gemeenz.) zie Bijziendheid.
Kipping , yr. action de choisir,, etc. zie Kippen
in de 2de beteek.
Kips , vr. in fommige oorden , kinclermuts ; zie
Kip in de 4de beteek.
Kipfel, o. brood , couvee, f:
Kirren , o. w. (ik kirde , heb gekird), als de
doffers der duiven , der tortelduiven doen
roucouler,, gemir. De tortelduif kirt , la tourterelle gemit ; fig. zuchten , gemir.
Kirring, yr. het kirren der doffers , roucoulement , in. — der tortelduiven , le gernissement.
Kisf^i, o. w. (ik kiste heb gekist) een fissend
geluid maker, gelijk water door het indompelen van gloeijend ijzer,, bouillonner.
b. w. eenen bond op- of aanhitfen , door een
fisfend geluid suet den mond, op iemaud, animer, exciter en chien.

Kist ,
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K 1st, yr. cope, tn. caisse, f: fig. Den fleutel
op de — leggen , (den boedel bankbreukig
verklaren), se declarer insolvable, faire
lite. —, doodkist, biere, f. cercueil , m.
Zie verder de met Kist zamengettelde woorden , als : Geldkist , Schatkist , enz. Ook —,
koffer,, kast.
Kistdam ,
keerdam , batardeau.
Kistdekfel, o. couvercle de caisse , de coffre, m.
Kisten b. w. (ik kistte heb gekist) , in eene
kist pakken , fluiten , encaisser, encoffi-er,
tnettre dans une caisse, dans un cofre. Een
lijk in eene doodkist leggen, mettre an corps
mart dans tin cercueil.
Kistenmaken , o. métier de menuisier, tn.
Kisteninaker,, m. koffermaker, menuisier qui
Fait des caisses, des coirre3 et des cercueils ,
balzutier,, caissier.
Kistenpand , o. tilbaar 'onderpand , dat in eene
kist kan bewaard worden , gage mobile, que
Pon peat conserver dans une caisse ou
coffre.
Kister,, m. celui qui encaisce, etc.
Kistje, o. cassette, f: caffret ,
Kisting , yr. action d'encaisser, f. encavement ,m.
Kit , yr. groote kruik , grande creche , grande vase. —, kroeg , cabaret, borgne, bordel, m.
Kits , yr. een Engelsch galjoot , een ligt vaartuig met een verdek en drie masten , quaiche.m.
Kitten, b. w. (ik kitfle , heb gekitsc) met een
zeker geluid affchieten , faire quelque bruit
en tirant une arme 4 feu, battre le briquet
pour faire du feu.
Kitfen , o. w. zie Kellen, (met eenen platten
fteen in het water gooijen.)
Kitting, yr. action de, etc. zie Keilen.
Kittebroer,
zuiper , grand buveur.
,
hoerendop , coureur do bordel.
Kittelaar,;
iemand die kittelt , celni qui dzatangle; —„, (in de ontleedk.),
tn.
Kittelachtig , zie Kittelig.
Kittelen , b. w. (ik kittelde , heb .gekitteld) ,
door het aanraken van gevoelige ligchaamsdeelen den hoogften graad van jeuking veroorzaken , en een onwillekeurig lagchen tc
weeg brengen , chatouiller. Kittel hem zoo
fork niet , ne le clzatouille pas si fort. lemand onder den voet —, chatouiller q. q.
a la plants du pied; fig. van eenen aangenamen
drank : De wijn kittelt , prikkelt op de tong,
kittelt het yerhemelte , le vin chatouille , titille , le palais. Iemands ooren —, hens dingen
verhalen , welke hij gaarne hoort , flatter
Poreille , de q. q; fig. zich zich ergens mede
—, vleijend vermaken , se flatter, se bercer
de q. ch. Hij kittelt zich met de hoop ,
se berce de Pesperance.
Kittelig , b. n. chatouilleux , se, —, moejelijk , ligt geraakt, grillig , ketelig , zie h_itteloorig.
Kitteligheid, yr. qualitd de ce qui est chatouilleux.
Kitteling , yr. chatouillement , prurit , m. fig.
vleijerij , flatteries —, ( in de geneesk. )
titillation , f. , gargalisme, in.
Kitteloorig , b. n. ligt geraakt , keteloorig, korfelig , oploopend , haastig , qui a la tete pros
du bonnet, l'oreille chatouilleuse , qui est susceptible de colàre , quinteux, se , qui se fiche
pour peu de chose , sujeta prendre la chivre ,
irascible.
Kitteloorigheid , yr. korzelhoofdigheid, humeur pen endurante , quinteuse
Kitteltongig, b. n. qui aime ei repliquer,, etc.
Kittig , b. n. net , puntig , propre ,leste , bien
pare, e. pimpant , e. Een — meisie , une
ieste, pimpante.

KLA
Klaagachtig , b. n.
ive;
bijw.,
plaintivement, dolemment.
Klaaghuis 0., tnaison de douleur,, de tristesse , de deuil, f.
Klaaglied, o. lamentation ,f. complaintes ,f. pl.
De klaagliederen van Jeremias , les lamentations de derémies fain. la Jeremiade. Dat
zijn onophoudelijke klaagliederen , c'est une
jeremiadecontinuelle. treurlied , elegie,f.
Klaag-psalin , m. boetpsalis , pseaume penitentiel. De klaagpsalmen , les pseaumes penitentiaux.
Klaagrede, yr. complaints.
drijfveer tot
klagen , motif de plaints, tn.
Klaagfchrift , o. plaints, demands judiciaire
par ecrit, requete, doleance, f:
Klaagflem , yr. voix plaintive, dolente.
Klaagfler, y r. cells qui se plaint, se laments,
plaignante, complaignave.
Klaagtoon , m. ton plaintif, ton dolent.
Klaagvrouw, yr. femme Pais payee pour pleurer a Penterrement d'un wort, pleureuse.
Klaar, b. n. vele lichtfiralen van zijne oppervlakte terug werpend , doorfchijnend , transparent, e, diaphane.
als kristal , Ans.
parent comets du cristal. ,---, vele lichtftra=
len doorlatend , doorzigtig, het tegendeel
van troebel , zuiver helder,, als :
water, klare wijn , de Peau claire, pure, du
vin clair.
onbewolkt , als : eene klare
lucht : we6r,, un temps clair, serein, un
air serein. Zoo — als de dag , openbaar,,
manifesto. Dat is eene klare waarheid, c'est
une veritê manifeste. Dat is zoo —, dat
men daaraan niet behoeft te twijfelen, cola
est si manifeste,qu'on n'en peat douter. Het
bewijs is niet (duidelijk), la preuve n'est
pas evident°. Het is — dat gib u zult beclriegen , it est evident quo vous vous tromperez. vaardig, gereed , e, fait, e,
acheve , e, prepare, e. Iiij is reeds — om
te vertrekken , it est déjà prét a partir. Is
het eten — ? le diner est-il pret ? geene
hinderpalen meer hebbende ; als : Het huly-elijk is —, c'est un mariage fait; fig. Het is
daar nog niet (er is nog lets in den
weg) , it y a encore quelque for qui 'oche..
—, helder,, duidelijk , als: Eene klare Item,
une voix claire. De fchrijver drukt zich niet
uit , Pauteur ne s'expiique pas d'une maniêre intelligible. Waarheid, zoo — , dat zij
geen bewijs behoeft, veriti incontestable, f:
axioms, m; bijw. clairement, evidem'tient , etc. Zich — maken s'appréter, se preparer. — een
gezigt hebben , avoir la
vue claire. (fcheepsw.) clair, e , pare, e,
degage , e. anker, ancre pares ;—bii het
anker , pare a tnouiller. De floep — maken , armor le canot; — om te wenden ;
pare el virer. — om te zeilen, pare pour alpareiller. Zich tot het gevecht
maken,
faire le branle-bas de combat. — bij de fasten, vallen en schoten ! veille les drisses et
ecoutes des battlers: veille la rises.
Klaarachtig , b. n. un peu clair, e, etc. Zie
Klaar.
Klaarblijkelijk, b. n. clair, e, evident, e, manifesto, etc. fig. palpable. —, bijw. clairement, manifestement, evidemment , etc.
Klaarblijkelijkheid, yr. evidence.
Klaarbliptend , zie Klaarblijkelijk.
Klaarheid , yr. helderheid, clarte , serenite
limpidite.—, juistheid, duidelijkheid , justesse,
nettete,perspicuitd,etc. De — juistheid van
eene uitdrukking , la justesse dune expression.
—, duidelijkheid eener fchrijfwijze , la perspicuitd du style. Zie verder Klaar.
Klaar-
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Klaarlijk, bijw. zie Klaarblijkelijk.
Klaarmaker , in. van laken , pareur.
Klaarmaking, yr. van vochten, klaring, clarification.
Klaaroog, o, geneeswortel, (plant.) eclaire,
chelidoine m. (in de med.) oogcntroost.,
eufraise, oit euphraise, f.
Klaarschijnend, b. n, fchitterend, brillant, e,
lumineux, se, luisant, e etc.
Klaarziend , b, n. qui a la vise bonne; fig. —
van geese, clair-voyant, e, &Zaire ,e, intelligent, e.
Klaas , m. verk. naam van Nicolaas. fam. Een
houten un grand ben gt, nigaud, une
vraie souche de bois; un homme de paille,
sans esprit. —, jakobstang (fcheepsw.) tenaille de bois, f:
Klaauw, m. de gekloofde voet {van eenige dieren , als: van fchapen, zwijnen , hoornvee ,
enz. poot , hoorn , pied, m., Borne, f. Dieren met gefpletene klaauwen, des animaux, des
bites a pieds fourches.— 5 de met hoornen ,
nagels of gekioonde punten voorziene voet
der roofdieren , roofvogels, grip, serre, f.
De klaauwen van eene kat, van eenen leeuw,
adelaar, enz. les , d'un chat,
d'un lion, les serres d'un aigle, d'un , vautour. De pooten en klaauwen van eenen
fperwer,, les serres, les mains d'un epervier.
Met de klaauwen vatten , griffer. Slag met
de klaauwen der roofvogels, gri fade, De —
van eenen krokodil , eland, les ongles ,d'un
crocodile, d'un élan. Klaauwen van herten,
ran lespinces , f. Van menfchen gebruikt men
— met verachting, als : Houdt daar uwe
klaauwen af, dtez vos pastes
Zoo ik
hem immer onder m i ne klaauwen krijg , si
jamais je mets , la patte,sur Ruk u nit
zijne klaauwen tirez vows d'entre ses grip
fes. —, (in de
' wapenk.) In een blaauw
veld drie griffloens-klaauwen, d'azur a trois
rnembres de griffon d'or. Een dier met klaauwen , zonder klaauwen, tine bete armee, desarmee. Met klaauwen van eene andere kleur,,
ongle , e. Twee zilveren hanen met zwarte
klaauwen in een blaauw veld , d'azur '11 deux
cogs d'argent, ongles de sable. Een roofvogel, die zijnen roof met de klaauwen vasthoudt, oiseau empietant. (fcheepsw.)
ankerhand,patte croissante ,f.— van de gaffel , bee de la corne , (bij de art.) — , tot
een zaal , van een aanbeeld, petite gri e
d'enclume. — aan eene werk- of fchaafbank ,
boite d'etabli,
tuingereedfchap,
klouw,, sarcloir. Zie Klonw.
Klaanwen , b. w. (ik klaauwde , heb gekiaanwd)
met de nagels krabben klouwen , gratter ,
grifer, egratigner; fig. Zijn hoofd ergens
over—, (verlegen en mismoedig zitten , )
titre mecontent, e, on ernbarrasse, e, de
q. ch.
Klaauwhamer,
aan dent zijne gefpleten
hamer,, marteau fourchtt d'un cote.
Klaauwenvormig, b. n. (in de wapenk.) patte e. Een — ofpootvormig kruis, tine croix
pattie.
Klaauwier, m. en o., een baakswijze fpijker,
welks omgebogene punt haar boven that,
don a crochet , m. broquette , clavette. f. — van
een orgel, touche , f. clavier d'orgue ou de
clavecin. — 5 fpoel van een fpinnewiel,
dpinglier d'un rouet a filer. —, (klavecimbel, als muzijk inflrument ) clavecin.
Klaauwierfnaar, vr. corde de clavecin.
Klad, vr. vuiligheid, fmet, bemorfing, tache,
souillure. , inktvlak, pate d'encre,, m. tache
d'enere Hij kon Been tien regels fchrijven,
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te maken, it ne saurait icrire
zonder eene
lasterende
dix lignes sans faire un pate.
befchuldiging, calomnie. Iemand eene
aanwrijven , calomnier q. q. , noircir la reputation de q. q.
een fchrift in het ruwe gefleld, brouillon, rn. (bij notar.) minute, f.
, kladboek (bij koopl.) een
bock tot vlugtig opteekenen van dagelijkfche zaken , brouillon. eene groote verlaging in den prijs; door te goedkoop iets
Weg te geven , als : Hij heeft in deze koopwaar de — gebragt , it a vendu Bette marchandise au dessous du prix ordinaire,
crop bon marche , a trop vil prix , etc.—,
Hecht, morfig vrouwsperfoon , salope ; fig.
lemand bij tie kladden krijgen, fam, se
jeter sur q. q., prendre ou saisir q. q. au
collet. —, geflotene knoppen van klissenkruid, (in Gron. kladden, in Gelderl. klasfen ) glouterons , graterons, m. riebles. ph,
zie Klis; van hier, (fpr. w.) Hij houdt aan
als eene , (hij bindt telkeps zijn verzoek
aan), it n'y a pas moyen de se de'faire de
cet importun; insister sans cesse.
Kladboek, o. brouillon, Brouillard, tn.
Kladde, zie Klad.
Kladdeboter,, vr, boter die vervalscht is,. out
haar tot eenen hoogen prijs te verkoopen,
gelijk veeltijds geschiedt met de eerfie boter
in het voorjaar, beurre falsifie —, vr.
vrouwmensch, salope.
Kladden ,
(ik kladdede , heb geklad), , bevuilen, vtul maken , salir, souiller, tacker,
saloper. Zijne kleederen, met vuil , bemorfen , souiller ses habits de bone. —, doormengen, mgler. De fpijze ander een —,
miler les viandes.
o. -IN-. (met hebben) in
een bock
ecrire mal,faire des pates d'encre ;
des pieds de monche; du griffonnage,barbouiller
du papier. Uw papier zal votre papier
se tachera. — , te goedkoop aan den man
brengen, (in flask van koophandel) vendre
on donner au dessous du prix courant, etc.
zie Klad.
Kladdei, zie Kladdeboter, in de laatfie beteekenis.
Klaclder,, m. flechtfchrijver,, morsbeer,, kladfchilder, barbouilleur. —, die onder de
waarde verkoopt, gate-metier, vendeur
non-prix.
Kladderig, b. n. kladdig, barbouille, e, sale,
souille 5 e , tache e, crottg , e.
Kladderij , yr. , morferij , souillure, saloperie.
flecht fchilderwerk of flecht fchrift , barbouillage, grtffonnage, gribouillage m. —, het
verkoopen onder de waarde , vents de marchandise a non-prix, au dessous du prix,
trop bon marchd ; action de gater le mi.,
tier.
Kladdig, b. n. zie Kladderig.
Kladdigheid, yr. salete , malpropreti.
Kladpapier, o. papier brouill'ard, m.
Kladfchilder, m. barbouilleur, peintre a 1,0
grosse, peontureur, peintreau.
Kladfchilderen , b. w. (ik kladfchilderde, heb
,
kladgefchilderd ) barbouiller,, peinturlurer
peinturer.
Kladfchilderij , yr. barbouillage, gribouillage , m.
Kladfchrijver,
barbouilleur.
Kladwerk , o. zie Kladderij in de twee eerfie
beteekenisfen.
Kladfchulden, meerv. y r., kleine huisfchulden,
dettes criardes.
KlacIfter,, yr. celle qui salit,gate, barbouille,
barbouilleuse; celle qui vend 4 trop bon marchi, gate-metier.
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Klage , vr. eene klagt , plainte. Eene vergamet eenen fcherpen fcheepshaak aanhalen en
dering tot aanhooring van klagten, (inzonvasthouden. Een fchip aan boord —, enteren ,
derheid der behoeftigen) commission pour enaim-der, aramber; zie Aanklampen ; fig. —,
tendre des plaintes.
gijzelen, om eene fchu,ld vastzetten , coffrer
Klagelijk, b. n. plaintif, ive , lamentable , luguq. q., le faire !mitre en prison, emprisonner.
bre. Eene klagelijke , treurige Item, une voix
opliapelen
entasser Pun sur l'autre.
lugubre; — bijw. plaintivement.
o.' w. flerk kleven , se toiler, s'attacher.
Klagen , b, en o. w. (ik klaagde , heb geklaagd)
De fneeuw klampt aan de holblokken , la
neige s'attache aux sabots.
se plaindre , faire ou porter des plaintes , se
lamenter. Klagende vrouwen , des femmes Klampfpijkers ,
meerv. (fcheepsw.) clout de
qui, se lamentent. Hij klaagt over zijne kinserrure du gouvernail et pentures des sabords.
deren , it se plaint de ses enfants. Gij hebt Klandizie , zie Kalandizie.
geene reden tot — vous n'avez pas sujet de Klank ,
een helder geluid van eenigen duur,
vous plaindre. Hij heeft mij zijnen nood
son ,bruit ; een heldere un,s6n Clair. Het
geklaagd, it m'a raconti ses peines. —, zich beoor oordeelt over de klanken , l'oreille juge
klagen zonder gewigtige reden , geindre.
des sons. De — van eene klok, le son, le
Klagend , b. n.plaintif, ive , plaignant, e; bijw.
bruit d'une cloche. —, die met eenen haop eene klagende wijze , dolemment.,
mer geflagen worth , zoo als op eene klok
Klager,, m. celui qui se plaint, qui parle sur
die geenen klepel heeft , timbre. — wedergalm , resonnement. uitfpraak der letteen ton plaintif:
ren der woorden , son , accent , prononciaKlaging , yr. plainte.
tion, f. fig. nafpraak. Eenen leelijken —,
Klagt, yr, geklag, eene zaak waarover men klaagt,
plainte , complainte,lamentation; fam. doleeen kwaad gerucht , achter zich hebben ,
( in een kwaad blaadje flaan), avoir mauvais
ance. Zware klagten, de fortes plaintes , des
plaintes graves. —, befchuldiging , accusation,
bruit, mauvais renom. Dat zijn flechts ijdele
klanken-, ce ne sont que des paroles en Pair.
plainte. I(lag ten inbrengen faire, former ou
porter des plaintes ; fpr. w, geene klagten Klankbord , o. grondwerk , in een orgel , sommier,, m.
meer , treve de jeremiades.
Klagtig , b. n. ptaintif, ive. Over iemand Klankeloos, b. n. en bijw. sans son, sans resonnance.
— vallen, se plaindre de q. q. zie Klagelijk.
Klak , yr. vlak ,-die door het druppen van een Klankmaat; yr. der letters (in de fprk.) provloeibaar ligchaam ontilaat , ,tache. Eene — ' sodie.
dichtmaat of toonkunst , rythme,m.
Klanknabootfend , n. qui imite le son. —,
inkt une tache d'encre , f. pate ,
groote hoed, die plat toegeflagen kan worden,
(in de fpr. en letterk.) afleiding van een
woord naar den klank of aard eens dings ;
_ claque. _
Klakkebos , klakkebus , yr. klapbus, w,aarmede
klankbeteekend , nabootfend woord , onomatopee , f.
jongens fpelen , wanneer zij eenen prop in
eenen houten koker Haan, en die met ge- Klankteeken , o. (in de fpr. k.) accent. m. Scherp
weld weder daaruit drijven , canonniere d'en—, (e) accent aigu; zwaar
, (à) accent
grave; omgebogen
'ant; (bij de art.) petard, in.
, (e, a) accent circonKlakkeloos, b. n. plotfeling, onverwacht,
fl exe. — geven , sonner, fesonner.
soudain, e , imprevu , e-, inattendu, e, ins- Klankverdoover, m. sourdine, f. Een — op
flap, lafhartig Mche , poltron.
eene viool zetten , mettre tine sourdine a un
, e.
violon.
— , zonder genoegzamen grond , non motive ,
e.
bijw. a Pimproviste, subitement , ino- Klap , m. flag , die een helder geluid maakt ,
coup, — met de vuist , coup du going. — met
pinement.
de vlakke band , coup du plat de la main.
Klakken , b. w. (ik klakte , heb geklakt) door
eenen klak vuil maken , tacker, barbouiller,
(gem.) (op de billen) claque (sur les fences)
f. — om de ooren (oorveeg), souffles,
o. w. (met zijn) door eene klalt vuil
(gemeen) plamuse ,tape , taloche , mornifle f;
worden, souiller, étre souffle, e, par une tache.
Klam, b. n en bijw. eenigzias vochtig , humide,
zie verder Slag. Spr. w. Twee vliegen in
moite. Hij heeft klamme handen , it a les
eenen — than (dubbel voordeel nit eene zaak
mains moites. Klam zweet , sueur froide. Gehalen),faire d'une pierre deux coups ; prendre,
durende den dooi zijn de muren —, vochtig,
tirer d'un sac deux montures. Lazarusklap of
xlep , cliquette de ladre ou de lepreux..— , beudurant le degel les murailles soot moites,
pen humides.
zelarij zotte praat , gefnap , geklap ,faserie,
Klamachtig, b. n. un pen humide ou moite.
lavarderie, f, caquet , habil ; persifflage. — der
nachtwacht, cliquet, m. cliquette, f: fig. VerKlamheid , yr. moiteur,, humidite.
Klame-ijzer of klauraai-ijzer,, o. breeuwijzer,
lies , als dat bankeroet is voor mij een —,
,
(fcheepsw.) patara.sse , f. '
cette banqueroute me Porte un coup sensible.
—, yr. Met de — loopen , bedelen , mendier,,
Klarnp , yr, ten hulpmiddel , dwarsplank of ijzeren werktuig , QM jets te verbinden of vast
demander Pawn/hie. fig. Op de — loopen, panlikken , ecornifler,, chercher les franches lipte houden, houvast , barre, piece de bois
de for qui joint on tient deux planches enpies. Zie verder Klep (van-eene broek , pomp,
semble , tenon, en, gemelle, galoche , traverse on
fttut, fchuit , hoed , enz,. )
Eene houten
une pates de bois. Klapachtig , b. n, praatachtig, babbelziek , bapatte
bij timmerl. ook , moire on amoise , f —,
billard, e, causeur, euse.
clamp,
taquet,
Tweepun- Klapbeentjes , o. meerv. klapjes, gemaakt van
fcheepsw.
e
,
(
ux, m. en om eenen mast vast te
tige fileux,
twee houtjes of beentjes , waarmede men tuszetten , cotons , pl. Zie verder de verfchen de vingers, klapt of klept , cliquettes,
castagnettes , fs,
fchillende foorten van klampen op een fchip,
als Kruisklamp , Kipklamp , enz. op Taquet Klapbesfenboom, finzeboom , baguenaudier.
in het Fransch- Nederd, gedeelte van dit Klapboei , yr. (fcheepsw.) bones en baril.
woordenboek.
Klap-bouten , m. meerv. , chevilles des êtriers ,
Klampen, b. w. (ik klampte , hebgeklampt), met
des porte-haubans, f pl.
klampen vasthechten , attacher, joindre par le Klap-geld , o. (loon der nachtwacht) argent
moyen d'une patte, traverse. etc.—, (zeew.)
que Pon page au gust de unit.
1lap-
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Klaproos, yr. coquelicot, pavot sauvage, penKlaphek, o. porte battante en lattis , f.
ceau , in. Het zaad hiervan, bourre, f:
Klaphout, o. (kuiperhout) duigen hout , merrain, bourdillon, douvain, bois de refend, Klapfpaan , m. Kliphouten veer , onrust eener
molentreens , molenklapper, traquet de
m. fig. — verkoopen , inappen, laser, bamoulin , cliquet , cliquetis de moulin.
biller,caqueter.
m. en yr., iemand die niets geheim kan houKlaphoutjes, zie Klapbeentjes.
den, rapporteur, m. rapporteuse, f. delaKlaplooper,, m. die op de klap loopt , die juist
tear, m. delatrice. f.
het oogenblik waarneemt, wanneer men eet,
om gevraagd te worden van mede te eten, Klapftok, m. baton calendrier, calendrier de
papan.
Zcornifleur, parasite, chercheur de [ranches
Klaptouw , o. riem van eene zweep, cordeletlippies. —, (fcheepsw.),palan de hune.
te ou laniére d'un fbuet, f.
Klapinuts , yr. muts met klappen , 4rpoets
tapabord, in. un bonnet plat. (bfj de chem.) Klapvlies, o. (in de ontleedk.), fijn vliesje
dat het terugvloeijen van het bloed belet ,
dekfel op eene disteleerkolf, chapiteau, in.
valvule, f. De klapvliezen- van her hart,
voor het achterite gedeelte van fommige
les valvules du coeur. De naar eene bisfchopsrecoin
a
l'arriere
d'une
barque
trekfchuiten,
muts gelijkende klapvliezeu , valvules mitrade trait, in. — 5 (bij de art), waannede het
, valvule tricuspidule ou
les. Driepuntig
protsgat bekleed is , lunette d'arat. Onder
trictispide.
fig.,
lomp
mensch
,
5 contre-lunette d'affd t.
Klapvliezig, b. n. valvulaire.
lourdand, butor, on.
Klapwaker, zie Klapperman.
Klapnoot , yr. noix de cocci.
Klapwieken , o. w. (ik klapwiekte , heb gecocotier.
Klapnootenboom,
klapwiekt), met de vlerken , wieken, vleu,
0.
(bij
de
geneesk)
foort
van
venusKlapoor,
gels flaan , battre , trómousser des ailes.
kw aal , getwel in de lies , poulain , bubon, m.
Klaren,
b. w. (ik klaarde , heb geklaard,) zuitumeur inguinale, f.
yeren , reinigen, fchoonmaken 5 clarifier, puaseuse
bar.
klapachtige
vrouw',
Klappei, y
rifler, epurer. Wijn , clarifier du yin. —,
billarde, rapporteuse; trompette de quartier,
in orde brengen , behendig doen , befchikken.
etc.
Eene rekening
arreter, regler un comp(ik
klappeide
,
heb
geklapw.
Kiappeijen, 0.
te. fam. van daar: Ik zal die zaak wel
peid) causer, faser, bavarder, babiller.
je viendrai bien a bout de cette chose; j'exeKlappen , 0. w. (ik klapte, heb geklapt), een
enteral bien cette ajfaire.
(fcheepsw.)
klappend geluid maken, claquer. In de hanEen anker —, klaar maken , parer. un ancre.
den —, claquer des mains ; met de zweep
—; faire claquer son fouet; fig. aan het — Klarigheid, yr. toeftel , toerusting , preparation, f. apprét m. — maken, preparer.
van de zweep gewennen , s'accoutumer a q.
een geluid geven , peter. Het zout Klanng , yr. clarification.
ch.
klapt in het y our, le sel pete dans le feu. Klarijn, m. klankverdoover, op eenig
tuig , sourdine f.
paten gelijk fommige vogels , parler;
van daar:ijdele pint voor den dag brengen, Klaroen, yr. zeker blaasfpeeltuig, clairon, m.
fnappen,, j aser, babiller. —, b. w.- over- KLaroengeluid, o. son du clairon ou des clairons, m.
brengen, rapporter, redire. Uit de fchool
, dire des nouvelles de Pecole.— belijden, Klas yr. in Gelderland , zie Klis.
confesser, avouer. De gevangene heeft alles Klasse yr. classe.
geklapt , le prisonnier a conftsse tout; fig. Klasfen, o. w. (ik klaste, heb gelelast), met
eene zweep . , zie Kletsen.
fam. lIij heeft alles geklapt , (uitgebazuind)
wat hij wist , it a tout d guise ce qu'il sa- Klater, yr. zie Ratel.
vait. Hij kan zijne ooren fchudden, dat zij Klateren, o. w. (ik klaterde „ heb geklaterd),
een geklater maken , fuel op elkander vol—, it pent aller la téte levee.
Bend fcherp geluid maken, faire un bruit
Klapper, m. fnapper, babillard,jaseur, bavard ;
aigu. et eclatant , eclater ; craqueter. Een
—, overbrenger,5 rapporteur, de lateur. —
klaterend. geluid , un son eclatant.
buskruid
gevuld
gevouklappertje, een met
wen papier,, dat , aangeftoken 5 eenen klap Klatergood , o, clinquant, oripeau ; fig. fchijngoed. Met — bezetten, clinquanter.
geeft petard. —, klein voetzoekertje, pivoetzoeker,, zwenner,, serpen- Klatering , yr. action de faire des eclats.
terole f:
Klets,
tusfchenw. zie Klets.
teau.
Klauteraar, m. klimmer,, grimpeur.
abeelboom , tremble.
Klapperboom,
Klapperen , o. w. (ik klapperde, heb geklap- Klauteren , o. w. (ik klauterde , hela en ben
geklauterd), klimmen , zoo dat men zich
mij , les dents
perd), claquer. De tanden
met handers en voeten vasthoudt, grimper,
me claquent.
Tegen eene rots op —, gravir
gravir.
Klappering , yr. der ,tanden , le claquement des
contre one roche.
dents.
Klautering , yr. action de grimper.
meenr.
. zie Klapperman.
Klapperlieden,
Klapperman, m. nachtwacht, guet de nuit, m. Kla y aarshamer,, m. zie Kalefaterhamer.
Klavecim, klavecimbaal 5 klavecimbel , yr.
garde de nuit,
bekend fnaarfpeeltuig , clavecin, m.
Klappernij yr. bavardage, habil, caquet, m.
K lavecimfnaar , yr. carve de clavecin.
jaserie.
m. accordeur de clavecin.
Klavecimfteller,
Klappernoot, zie Klapnoot.
Klapperolie , yr. papaverolie , huile de pavots. Klavekordium , o. manichordion , no.
Klaver,, yr. bekend kruid , voedfel voor paarKlapperroos, zie Klaproos.
den , enz:- trifle; zure —, pain de coucou
Klappertand en , 0. w. (ik klappertande, heb
ou alleluia, m.
geklappertaittl) wanneer de tanden (van koude) opmalkander klappen, claquer des dents ; Klaverakker,, zie Klaverveld.
Klaverblad,
o. blad van klaver, trifle, tn.
fam. grelotter.
feuille de trifle. f. triolet, m. fig. f. trioKlappertje , o. (bij koopl.) bordereau, contrad'amis intitnes, tn. —, ( in het kaartfpel)
leur du grand livre.— , (bij de vuurw.) zie
trifle, m.
Klapper, in de derde beteekenis.
Klaverdoek
o. toile noyale f:
zie
Klapbessenhoom.
Klappertjesboom a
i
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Klaveren, yr. eene der kleuren in het kaart. Kleedaadje, zie Kleedij.
fpel , tree, fpelen, jouer tree. Gij Kleeden , b. w. (ik kleedde , heb gekleed),
hebt al de klaverens , vous avez totes les tiekleederen aantrekken , habiller, year. Zich
fles. — aas, boer, heer of koning, (in het
s'habiller, se vdtir, naettre ses habits.
kaartfpel) 9 as, valet, roi de tree; — acht,
AANMERKING. Het laatfle wordt gezegd,
le huit de
wanneer men het kleed , enz. noemt , dat
Klaveren , o. w: (ik klaverde, heb en ben ge
men wil of moot aandoen , of aangetrokken
klaverd), zie
heeft, als wil mij in het zwart —, (mijKlaveren , o. w. (ik kIavercle , heb geklaverd)
nen zwarten rok aandoen), je mettrai mon
paltre du tree.
habit noir. Hij is nog suet gekleed , it n'est
Klaverhonig , m. miel de tree.
pas encore &INN. Zij is in het wit gekleed,
Klaverig , b. n. convert, e, de tree.
elle est habilide tie blanc. Hij was als eon
Klaverjasfen , o. w. (ik klaverjaste , heb geklafoldaat gekleed, it etait habille en soldat.
verjast ) , zie Jasfen. fig. badiner dans une
Hij heeft op zich genomen dit kind to —,
prairie, se ronler sur le trifle, stir Pherbe.
id s'est chargé de vet& set enfant. in den rouw
Kraverveld o. champ settle ou terse scmie de
, den rouw aannemen , prendri le devil.
trifle.
Op zijn fransch gekleed zijn , etre vitu' a la
Klaverweide , yr. prairie sonde de trifle, pie
rancaise. Deze pruik kleedt hens good , cette
f
de tree, m.
perruque le coiffe bien. Deze ladder kleedt
Klaverzode , y r. matte, f. gazon convert de
zijne fignren good , ce peintre habille bien
trifle, m.
ses figures. Zich (zich met bijzondere
Klavier,, 0. zie Klaauwier in de twee laatfle
oplettend.heid uitdosfen), faire sa toilette.
beteekenisfen.
Mijne dochter kan nog niet komen , zij
Klavierfleutel , m. clef de clavecin, f:
kleedt zich , ma fille ne pent pas encore venir,
Klavierfpeler, m. f oueur de clavecin, claveciniste.
elle est a la toilette. --, opfchikken , fans.
Kleed , o. (meerv. kleederen, kleeren) , (Tat aan
s'accoutree', s'agencer. Sieeht , met vodden
het menfchelijk ligchaam tot dekfel , of ook
gekleed , depenaille , e.—, wel Haan, een
tevens' tot fieraad ftrekt, van eenen kleederbevallig voorkomen geven, als : Doze flof
maker of eene naaifter met de naald gewerkt ,
kleedt wel , certe etoffe habille bien. Die klcur
habit , on. robe, f. Een nieuw,, oud kleed,
kleedt niet wel , cette couleur ne va pas bien.
un habit neuf, vieux. Een Hecht gemaakt
—, kleederen maken, als : wie kleedt u?
, un habit mal fait. Een verfleten —,
qui est votre tailleur? votre couturiere, vouse habit use. — naar de mode, habit a la
tre faiseuse de robes ? quel tailleur votes hamode. Spaansch —, habit a l'Espagnole.
bills? — volgens het kostuum , cle wijze van
Mijn eigen , mon propre habit. Een net,
kleeden ; doze fchilder kleedt zijne beelden
zuiver —, on habit propre. Een naar
regt eigenaardig , ce peintre costume bien
eenen nieuwen ; zonderlingen fmaak , an hases personnages.
bedekken , toemoffebit de fantaisie. Een — aantrekken , metlen , verbergen , couvrir, fourrer, affubler.
tie an habit. —, -dat good zit, past,
Men moot zich in den winter warm —
habit qui va, qui sied bien. Deze kleerfaut se fourrer bien en hiver. Hij was met
maker maakt goede kleeren , ce tailleur
eenen ouden reisrok met mouwen en eene
habille bien. Het mannelijke (bij de
poollche muts gekleed , II itait afruble d'une
Romeinen), la robe virile. Een — der
vieille casaque et d'een bonnet a la polonaise.
jengd tot den mannelijken ouderdom , (bij
bekleeden , (fcheepsw.), ale: de kabels
de voorn. oude Rom. ) une robe pretexte.
—,ourrer
les cables.
f
Het geestelijke aannemen , prendre Kleederdragt , vr., wijze van kleeden, costul'habit de ;mine. Temand in de kleeren
me, tn.
fteken , ( de noodige kleederen aan ie- Kleederpracht ,
luxe,
ou magnificence
mand fchenken), habiller q. q.; fig. hem
en habits ,
fans. braverie.
bedotten , duper, trouper
q. Spr. w. Kleedje , o. verkl. w. van kleed. Schoorfleenof fig. De kleederen maken den man, niet,
kleedje , tour de cheminee, m. vrouPhabit ne fait pas le Moine. flee maakt
wengewaad , robe, f.
den man, les belles plumes font le bel oi- Kleeding , kleedaadje , kleedij , yr. kleedingsedu. Dat komt niet aan mijne kleeren ,
ftuk o. vetement, habiliment, m. piece
Cat raakt mijne konde kleederen niet, je
d'habillement, de vétement. De hoed, de
n'en fair ni anise ni recette; cola ne mord
broek , dc konfen , de fchoenen , enz. , zijn
ni ne rue, je no m'en soucie pas. Hij
—, kleedingftukken , le chapeau, la culot,heeft een fchoon — aan met eene ledige
te, les bas, les souliers, etc., sent des vemaag , it a le ventre de son et la robe de
tements , des pieces vetement.' AANM:
velours. —, alles wat tot kleeding hevetement drukt uit hetgeen tot bedekking
boort , zoo wel linnen- als wollengped
van het ligchaam client', van boven tot bekleedingftakken hardes, f:
Klecderen
neden, een habillement, heeft sneer betrektot opfchik, zoo wel kleedingftukken als
king op de gedaante of vorm foort van
huisraad , • niPpes pl. alles waarkleeding , en Itrekt zich moor nit op voormede iets omhangen of bed.ekt wordt,
werpen van opfchik , als linten , 'bloemen
(meerv. kleeden), couverture , housse, f.
halsfnoeren , enz. Eene fmaakvolle
un
tapis , Lantaarn — couverture de fanal;
habillement de — der beelden , (bij
waannede men de luiken op fchepen , enz. befchilders), draperie, f. Zij heeft weinjg
dekt, om het indringen van het- water te beyour hare —„noodig td lui fact pen &aletten, (bij de artil.) voor buskruid, prelart,
justement. , Vreemde , belagchelijke . —, acou prelat. — over eene kaptafel , ook ale
coutrement. m.
overtrekfel over laken , toilette, f. afge- Kleedkamer, vr. kamer, waarin men zich
legde , nagelatene kleederen , depouille f. Zie
kleedt , chambre di Pon s'habille, chambre
verder de met Kleed zamengeftelde woorde toilette.
den , ale : Altaarkleed , Paardekleed , enz. Kleedfter,,
cello qui habille, (feinme de
ook Kieerkamer, Klarborfiel , Klarzolchambre.) der,, enz.
Kleef, vr. enkel in de gemeenzanie uitdrukking:
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a petits pas, Kleine dagreizen doen , marking: — karig , zijn , (niet-gaarne geven,
cher d petites journdes. fuikergoed, mevasthoudend zijn), etre dur a la desserre,
nue drag*. Geld voor kleine tutfpanninKleefachtig, bijv. zie kleverig.
gen, argent pour les menus plaisirs. Kleine
Kleefgaren, zie Schakelnet.
kramerij , mousse mercerie. Een geregt van
Kleefkruid , o. eene plantenfoort , zie Klis.
— gevogelte , un service de menu rot.
Kleemsch, b. n. zie, Kleverig, Pappig.
Kleine (geringe) kosten, menus frais.
Kleen, b. n. (cc.) zie Klein.
worden , devenir petit, diminuer. Wilt gij
Kledrben, yr. kleerbak, m. baguet au linge,
dezen peperkoek eens (aati itukken) fnijm. baliemand , punier au !Inge, 71;
den ? voulez-vous cooper ce pain d'epices mebrosse a netKleerbezem , kleerborttel,
nu ou en petits morceaux. — flampen, tri.
toyer les habits , f. vergettes, f. pl.
turer. Kleiner (korcer) maken, rapetisser,
ertrek
tot
berging
van
kleey
Kleerkamer,, yr.
apetisser. Spr. w. maar clapper, a vailderen , garde-robe. — in een klooster,, yeslant domino courts epee. Kleine yogel,.—
— der priestess, revestaire, m.
tiaire ,
nest, a petit mender petit punier. Hij is
• —, kamer, plaats waar de gewijde kermaar rein , dans les petits rues sent lee
kelijke dingen bewaard worden, saeristie;
petites bolter
— In een gasthuis , pouillerie.
fines, les bonnes spices; dans lesdun,
gering,
sent les bons onguents. —,
Kleérkas, yr. armoire pour serrer les habits,
flecht, mince, exigu, e. Hij . heeft een zeer
garde-robe.
(gering) inkomen, it joust d'un revenue,
Kleerkist, yr. Koffer, coffee ii mettre, a serbiers petit , mince. Gij . hebt een — verrer des habits, des harries, le lingo sale ;
itand
, vous avez l'esprit mince , petit. —
kahut ,
(dun) bier, petite bierre. De fom is zeer
Kleerkooper, vendeur, marchand d'habits ;
(gering) la somme est fort exiguê ;
oude kleerkooper, (verkooper, uitdrager,)
bijw. ,.petitement. Een — weinig, un pen,
fripier.
taut sotto peu; — achten, estimer peu , decrier,
Kleerkooperij , yr. commerce d'habits ,m. nuIn het —
depriser,,me'priser. Het klein ;
friperie, f.
de
verkoopen , vendre en detail. In het—fchilKleerkoopfler, yr. marchande d'habits. Oude
deren,
peindre
en
petit,
en
'miniature.
fripiére.
,
kleerkoopfter,
Kleinachter, verachter, rn. celui qui mepriravaudeur.
Kleerlapper,
se, contempteur.
Kleérmaken, o. métier de tailleur,
Kleinachting , yr. geringachting, pen d'es-.
tailleur.
fnijcler ,
Kle'ermaker,
time , manque d'estime, mesestime, mdKleermand, zie Kleerben.
pris, discredit , m. abjection.
Kleermarkt , yr. friperie.
yr. petite fille.
Kleindochter,
klearitok,
tn.
Kleerfehaft, kleerfehacht, yr.
perche a secher le linge f. droogilangen, Kleine, m. en yr., petit, tn. petite, f. enfant, m. et f.
etendoirs. no. pl.
Kleinen, b. en o. w. (ik kleinde , heb en ben
Kleerfchuijer, zie Kleerborftel.
gekleind) yerminderen, devenir, rendre
cuve
pour
la
lessive.
yr.
Kleertob , — tobbe ,
plus petit, e, diminuer en grandeur.
Kleerwinkel, in. boutique oil so vendent des
Kleineren , b. w. (ik kieineercle heb gekleihabits tout faits, magasin d'un fripier.
neerd), iemands aanzien, achting benemen,
Kleerworm , yr. zie Mot.
decrediter,, faire tort a la reputation de
Kleerzolder, m, grenier pour faire seeker le
q. q. , decrier q. q.
Tinge, grenier au linge.
Kleingeloovig,
b. n. zwak van godsdienftig
aarde
,
leem,
Klei, yr. vette , vastkle yende
gevoel, de petite foi; faible, chancela?st
potaarde, argue glaise, terre glaise ou
dans • la foi; ligtgeloovig, credule.
ipr. w. zie Kloet ; fig. Eene
grasse.
ziel van —, tine ame de bone. klei- Kleingeestigheid, yr. petitesse d'esErit.
peu de
yigheid, yr. i petite
Kleingeloo
prendre
le
chemin
weg , als : de — rijden,
foi.
de la terre glaise ou grasse ; fig. (in gevnar
Kileinhartig,
b.
n.
lafhartig,
kleinmoedig,
of onge yal geraken), courir risque, tomber
pusillanime, timitle; /ache, poltron, ne.
en danger. Hij rijdt de —, it se met en
bijw. lachement, timidement.
danger.
lafKleinhartigheid , yr.kleinmoedigheid
Kleiaarde , yr. zie Klei.
hartigheid,
poltronnerie,
argileux,
se,
Kleiachtig , b. ii., leemachtig ,
chete, timidite.
glaiseux , se.
Kleiakker, in. champ de terre glaise, champ Kleinhartiglijk, bijw. d'une manure pusillarime,
ldcieement, timidement.
d'argile.
Kleiboer , in. paysan qui demeure sur des terres Kleinheid, yr. ' van een ligchaam, .petitesse
d'un corps. — van perfoon, petite taille
argileuses et qui les cultive , qui les exploite.
d'une personne. — van geta1, petit nomKleigrond , in. terrain de terve glaise , fond de
bre , tn. —, geringheid, nietigheid van
terre grasse , terre argileuse.
een onderwerp, pauvrete, frivolite f., le
Kleijen, y r. (in Gelderland), de zemelen van
peu d'importance. Zijne gefprekken zijn
boekweit , son de bled sarasin,
kleinheden, van geene waarde , ses discours
Kleiland, o. zie Kleigrond.
ne sont quo des frivolites, de pen d'imporKlein, b. n. het tegendeel van groot, kort
tance.
petit, e, menu, e. De kleine vinger, le
petit doigt. Een — huis, une petite mai- Kleinhoofdig, b. n. (in de leerk.), microciphale.
son. Een — man, un . petit homme. Europa. is kleiner dan Azle, l'Europe est plus Kleinigheid, yr. iets van weinig aanbelang,
beuzeling, geringheid, bagatelle ,minutie,
petite quo l'Asie. De mensch is eene wepetitesse , triquenique. Gij houdt
reld in het klein , l'homme est un petit
u altijd mer kleinigheden op, met dinmonde. De kleine wereld (de mensch) migen van geene waarde, vous vous arricrocosme. tn. — geld , (in het gemeene leven
tez toujours el des minuties. Hij gaf
bet tegendeel van grof geld), de menue,
eene
aan de dienstboden, it donnait une
petite monnaie. hoot , de menu bois.
kagatelle aux domestiques. Kleinigheden,
Met kleine , (korte) fchreden gaan, aller
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(aardigheden , kinderfpeeltuig), jolivetes
babioles. f: pl., brimborion, m. —, die
de matrozen op hunne reis mogen medevoeren , zeemanspak, pacotille.
Kleining , yr. diminution.
Kleinkind , o. petit fats, m. petite
,
Kleinmeter
( bij de flerrek. ) , micrometre.
Kleinmoedig , b. n. decourage ,
e. — maken , decourager, deconforter. —
worden , perare courage , se eecourager deconcerter.
Kleinnioedigheid , yr. pusillanimite9 f. &conragement
Kleinood , o. (oo) , allerlei kostelijk edelgefleente , en nit kostelijke-metalen gemaakte
dingen 5 welke men tot fieraad heeft , bijou,
joyau ,
Kleinoogig, b. n. ayant les yeux petits , micromate , (in de - geneesk.) microphthalme.
Kleins , vr. zie Klens.
Kleinfchrijver, m. micographe.
Kleinfmid ,
lormier.
Kleinte, zie Kleinheid.
-Kleintje , o. in, de beteekenis van een kind,
enfant ,petit enfant. Zij heeft een
gehad,
elle a en ton enfant, poupon. 9 weinigje 9 geringe waarde, an pen, tres pen. Spr. w.
-Veel kleintjes maken een grootje , a petite
pluie abat grand vent ; , petit a petit l'oiseau
fait son slid.
Kleinverwer,,
teinturier cc; petit.
Kleinweinig , o. taut soft pen.
Kleinzen , b. w. (ik kleinsde , heb gekleinsd)
zie Klenzen.
Kleinzer,, zie Klenzer.
Kleinzerig , b. n. gevoelig voor geringe pijn ,
Leer, zwak , sensible a la moindre douleur
corporelle , au moindre vial; delicat, e,
douillet , se; fig. —, ligtgeraakt , facile ci
cher,, qui s'offense aisement.
Kleinzerigheid, yr.
delicatesse.
Kleinzoon ,
petit-fils.
Kleilpoor,, vr. instrument de fir qu'on attache sous le soulier,, pour marcher sur ton
chemin glissant, m.
Kleiweg, m. chemin argileux ; zie Klei in de
eerfle beteekenis.
Klem , yr. eigenlijk nijping, waardoor iets
geklemd wordt, ijzeren valflrik , foort van
voetang;e1, espece de pints pour servir de
chause-trappe. — 5 nijping , pincement,in.— ,
naauwe doortogt, passage ties-etroit , dekramp in den mond , spasms, m.
cramps; fig. verlegenheid, embarras ,
vine, f. In de — zijn , se trouver, etre
dans l'embarras , titre ti la gene, se trouser entre l'enclume et le marteau; etre la
gaufre dans tone afraire. Men heeft hem in
de —, on le tient ; le voila attrafe. AANM.
voor zoo verre de bedoelde verlegenheid
zich bepaalt tot die van niet te kunnen antwoorden. In de — ( niterite verlegenheid)
zijn, titre a quia. Iernand in de — brengen
(hem den mond floppen), mettre q. q.
quia. —, nadruk in woorden en daden , énergie, force, f. poids, in. Die rede heeft
geese —, (kracht), ce' discours n'a point
de force, d'ehergie.
Klemggrond, m. grond waarop fchepen ankeren kunnen, bane de sable. —, Berke beWijsgrond , argument solide.
Tileinhaak , m. (bij timmerl.) valet d'etabli.
— (bij fchrijnw.) , etreignoirs, tn. pl. De
— of fluithaak eener klink aan de deur,, le
mantonnet d'un loquet. — (bij de mijuw.
ook op fch, bij de kuipers), sergent.
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Klernmen , b. w. en o. (ik klemde , heb geklemd), nijpen , knijpen , pincer, serrer.
Hij heeft zijnen vinger geklemd, it s'est
serre le doigt. — , benaauwen , als : Dat klemt
mij one het hart , fen ai le coeur saisi. — ,
flerken indruk nalaten , als : Die cede klemt,
cette raison est concluante.
Klemmerblad , klemmerkruid , o. lierre;
zie
Klimop.
Kiemming , yr. nijping , action de pincer ou de
serrer,
serrement, pincement, m.
Klemrede, vr. raison concluante, expression
qui porte coup, energique, argument irresistible.
Kleimprenk , vr. t bondige fpreuk ,
gezegde , kernfpreuk , apophtigme, m.
Klemtoon ,
, tot de kiankmaat behoorende ,
accent prosoelique , accentuation.
Klemvogel , kiamvogel, m. foort van giervalk,
havik „ espece tie ger_Thut, a'autour.
Klemwoord , 0. expression qui porte coup, f.
Klens , vr. een werktuig oils iets te laten doorzijgen , teemsdoek , zijgdoek , sas, filtre. —
Vergiettest , passoire , f: couloir,
Klenzen, b. w. (ik klenode heb geklensd),
laten doorzijgen , passer quelque liqueur
au tamis , au sas 5 au litre; filtrer.
Klenzing , yr. filtration.
Klep , vr. opflag ook de tasch van een kleed ,
pates ;
rand, lucht — van eene pomp,
clapet , soupape , — van eene broek ,
pant d'une culotte, Pont-levis m. — kiepje aan een vrouwen handinofje, chape , fa.
—, onrust in eenen molen , cliquet , m.
—vane-fluit,org
soupape, m. palette,
languette ,
aan eene trekfchuit , mantelet , m. Zie verder Klap.
Klepel , in. het ijzeren werktuig , dat ii eene
kink hangt en door zijne aanraking aan den
binnenkant der kink het geluid veroorzaakt,
battant de cloche. Spr. w. Hij heeft de
klok hooren luiden, maar hij weet niet
waar de — hangt, it sae sait pas toutes les
foires de Champagne. Jieb van eenen ooijevaar,, bek , bee a'une cigogne; fig. voor de
tong. Eenen lustigen — hebben , avoir
le bee agile.
Kleppe , m. zie Klapfpaan in de eerfle beteekenis.
Kleppen o. w. (ik klepte, heb geklept),
met de klep flaan , als de nachtwacht doer,
cliqueter. — klepperen als de ooijevaars ,
claquer du bee. —, in dezen zin ook b. v.
als : De kink —, met de klok luiden , sonnet- la cloche, tinter, copter. Met de klok
— tot een teeken dat de psis begint, tinter
la messe.
Klepper, zie Klapperman. —, in den dichterlijken fEjl , een dravend paard, dat met
zijne hoeven tegen den grond klept , draflooper, coursier, cheval au trot, trotteur.
Klepperen , o. 'w. (ik klepperde , heb geklepperd) , wanneer de tanden door koude op
elkander flaan. Zie Kiappertanden. —, als
de ooljevaars doen. Zie Kleppen.
Klepperman , m. Zie Klapperman.
Kleppertje , o verkl. w. van Klepper. —, inzond. zekere houtworm, horloge de la
wort, f.
Klerk
(oud woord ,) hulpfchrijver,5 fchrijver op een kantoor, enz. clerc.
fchrijver op een bureau , commis.
Klerkanfbt , klerkfchap, o. office de clerc emploi de commis, m.
Klesfen , o. en 1.% w. (ik kleste , heb geklest),
zie Kletfen.
Klets, yr., woord , dat een fcherp geluid nabootst ,

KLE
bootst, coup qui retentit d'un son clair,
Eene — met de zweep , un coup de fouet. — op
de wang, (klap) souffiet.zie Klap. —, in het
gemeene leven , fchuld, dette. Iemand eene
aanzetten , prendre q. ch. a credit pour
re famais payer. lets op de — hales, lets
borgen , quer*, prendre, acheter q. ch. a
credit. — (tusschenw.) pan ! paf!
Kietfen , o. w. (ik kletste , heb gekletst ,)
klasfen, klesfen , eenen kletfenden klank
veroorzaken , claques, fare un bruit eclatant
avec q. ch. Met eene zweep — claquer avec
on puet, faire clavier un fouet. Zie Klappen. —, b. w. werpen , finijten , etev.
Eenen flees door_de glazes —, fetes-, lancer, une pierre it travels les vitris. Door
een gekletfle , gefchuimde room, de la
creme forteWe.
Kletsoor,, o. lange _zweep, long fouet, vs.
—, (in_ de rijichool .) chambriere ,
Kletteren , o. w. (ik kletterde, heb gekletterd) zie Klateren.
Kleumen , o. w. (ik kleumde , heb gekleurnd,)
flijf van koude zijn , etre transi de froid.
Kleumer,, m. transi, frileux.
Kleumsch , b. n. huiverig , kouwelijk ,frileux,
se, sensible au froid.
Kleunifter, yr. frileuse
Kleun , zie Kluun.
Kleunen , b. w. (ik kleunde , heb gekleund) ,
kloppen , flaan , battre, flapper.
Kleur, y r. couleur. —, van het aangezigt ,
feint, m. — fchaamte , rougeur. Eene —
krijgen , blozen, rougir. —, van- vruchten
, des
als: perfiken van eene schoone
peches d'un beau calorie. ( bij de fchilders) , koloriet , calorie ,teinte. Te fterke of
harde — in eene fchilderij , erudite. De kleuren der thetalen in een wapen , emau v, in. pl.
Dit porfelein heeft eene schoon&— , (brandverw.), cette porcelaine est d'un bel email.
— van eene weide , Pemail d'une prairie.
fig. fchijnrede. 1 'ij heeft zoo zeer geweten
te geven aan zijnen misliag , ii a bien
eene
—, van het liaar van fom
colore sa
mige dieren , pelage , Daze twee paarden
zijn niet van eenerlei — ces d,ux chevaux
ne sont pas de mere pelage. —, van de vcderen der roofvogels (bij de valk.), manteazt,
; fig. Elij is van eene andere —, van eene
andere partij , it est d'un autre parti,d'une
autre religion.
Kleuren , b. w. (ik kleurde , heb gekleurd 5)
eene kleur aan jets geven 7 , colorer. De zou
kleurt , (geeft de ikleur aan) de wolken ,
le soleil colors lee nudes. —, de%kleuren in
eene fchilderij wel plaatfeit (bij fchilders ,)
colorier. —, met kleuran afzetten , enluminer. , d. w. eene kleur krijgen , blozen,
rood worden , rougir, —, in het kaartspel:
zijt gij gekleurd? avez-vows des cartes d'une
couleur.
lileurend , b. n. dat kleur geeft, colorant,
gevend 9 colorzfique.
kleurmakend ,
e.
; avec de la
Kleurig , b. n. qui a de 'aeon 16'11r
couleur.
action
de
colorier,
de
rougir.
Kleuring 5 yr.
Kleurfel o. couleur, f.
lileurtje , o. couleur f; fig. Een — aan lets geven, mettre q. ch. clans un meilleur jour.
Meurverandering , yr. colorisation.
Kleuter,, v. klein vrolijk , aardig meisje, petite eveillee, drolesse. Stoute —, petite
fille effi-ontee , hardie.
kort in een gedrongen meisje, sine petite marmotte.
Kleutergeld, o. kleingeld, petite monnaie.
menuaille,
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Kleven, 0. w. (ik kleefde, heb gekleefd),
door eene taaije vochtigheid aan jets bill
yea hangen, se caller, s'attacher a q. ch•
se tenir, se pendre a q. ch. Pek kleett
aan de \ringers, la poix s'attache aux doigts,
fig. Dit kleeft aan de ribben, (dat voedt
wel), ceci est bin restaurant. —, b. w.
does hangen bbjven , culler, piker. Twee
bladen papier aan elkander — coder eleux
feuilles (le papier ensemble.
Kieverig , b. n. givaut, 0. giutineux ,se, vie
queux , se, tenace, pdteux , se. Een — fap,
us; sue vi,queux. Kieverige handen hebben ,
avoir les mains gluantes, pateuses. Een kley erige , imeerige weg , un chemin pdteux.
e bladeren , des feuilles tenaces , glutimaken , Bluer.
neuses.
Kleverigheid , yr. tenacite , glutinosite.
viscosite. De — van het pek,
la tenacite de la poix. — , het zamenkleven
der dogen, gelijk 's morgens bij bet opitaan
wel gebeurt, glutination.
Klevig , bijv. Zie Kleverig.
Kleving , yr. action d'attaclzer par quelque
matiere gluante, conglutination.
Klibber,, o. taaije, kievige porn , enz. ,
gamine, f. ten* serte de matiere visqueuse,
gluante.
Kiief, y r. zie Kloof.
Kliek, yr. overgefchotene brokken van den
maaltijd , restes , reliefs d'un repas m. pl. Klieken , die de urine lieden wel krijgen rogatons , M. pl. —, uitgcfpogen ilijm , erachat, flegme, m.
Klieken , o. w. (ik kliekte , heb gekliekt) ,
ftakken en brokken van hetgeen men eet,
overlaten , laisser des restes de viandes our
son assiette etant a table , manger malproprement. —, fpuwen , rogchelen
werpen , cracher, jeter des flegmes.
Klieker, in. qui mange malproprement, cracheur.
Kliekje , o. petit reste a'un repas ; petit flogme , m.
Kliekjesdag , vs. jour oil Pon ne mange quo
les restes des repas.
Kliekpotje, o. kwispedoor,, pot a cracker,
crachoir,,
Kliek!chuld , yr. kladfchuld , dette criarde.
Kliekiler,, vr. cracheuse.
Klier,, o. in Gelderland, zie Flemdsboord.
Klier,, yr. fponsachtig deel in het ligcbaam
van een mensch en dier, oin deszelfs vochten of te fcheiden, glande. —, wen, loupe.
Kleine —, glandule. keelklieren ( amandelen.) zijn kleine klieren, les amygdales soft deg
glandules.—, waarin het ledewater wordt afgefcheiden , glande synoviale. Gezwollene
klieren aan den gorgel eons paards (keeldroes), avives'.` f: pl. — in het gedarmte ,
enteradenes, f
Klieracht ig , b. n. glandulettx , se. Klierachtige bladeren , des feuilles glanduleuses.
( in de geneesk. ) scrofuleux , se. —, (in
de ontleedk.) amygdolin, e.
Klierbedde , 0. alvleesch , pancreas, m.
Klierbelchrijving , yr. (in ontleedk.), adenographie Oil adenologie,
Kliergezwel , o. tumeur des glandes,schirre, us.
— , kropzweef, ecrouelles, strumes f.
Dat de kliergezwellen aangaat , ecrouelleux ,
se.
Klierontleding, yr. (in de ontleedk.), adenot
Kliervormig , b. n. glandifbrme, adendide.
Klierzenuwkoorts, yr. fievre adeno-nerveuse.
tdierziekte , yr. maladie scrophuleuse.
Klieven , b. w. (ik kliefde , heb gekliefd.),
Iii
(o
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(oud. kloof, heb gekloten), kloven , fenon passa tollt au fl de Tepee; tout fut
are. Iemand den kop
fendre la tete a
taille en pieces.
q. q. —, in den clichterlijken ftijl , fendre. Klingbuil, klingelbuil ,
une bourse ou ton
eigenlijk de fteile buitenkant van het
Klif,
sac a clochette.
zakje in de kerk , saland , waartegen de zee in den winter aanchef de Peglise.
flaat • ook de afgang eener fleilte , ate es- Klingen , meerv. dorre duinen , dunes asides,
carpe e , descente, f.
fieile kust , falaimontagnes de sable f. pl.
se, f.
Klingen , o. w. (ik klong, heb geklongen)
Klijf, zie Klimop.
zie Klinken.
Klik 9 in. het onderfte koperen of ook ijze- Klingenmaker,, m. lamier.
ren flak eener kolf, le bas on le gros bout de Klingflag , in. coup de plat de sabre.
cuivre d'une crosse a jouer,, — dien men Klink , m. klap , flag die klinkt, oorveeg ,
wegflaat , wanneer een (chip moet afloopen,
coup 9 soufflet, ; fam.plamuse, taloche, f:
poulain. — (op fchepen) achter aan het
fig. van —, (gewigt) zijn , dtre de poids,
roer , safran; — van de voorfteven , sad'importance, d'une preuve concluante.
fran a l'angle du brion; fig. houten , Klink , vr. zeker werktuig , dat door zijn nelomperd , amoureux transi , lourdaud, rusdervallen de deur vasthoudt, loquet,
tre. —, van eene klok , zie Voorslag.
(bij de flotenm.) cadole,
Ligt de — op ,
Klikken , b. w. ( ik klikte , heb geklikt), in
haussez le loquet. De deur flaat op cie —,
het geheim klappen, iets overbrengen verla porte est fermee au loquet. Kleine —,
klikken , r(ipporter, divulguer, (en secret);
( trekklink , veel aan venfters), loqueteau,
o. w. in de beteekenis van genoeg zijn,
m. —, omgeklonken fpijker, clot" rive,
als : Honderd gulden — er niet aan, cent
—, aan eene kous , coin, m. fourche d'un
florins sont loin d'y suffire.
fcheur,, reet , dechirure , f.,
bas . f.
Klikker , m. overbrenger van een geheim,
accroc , no. — (fcheepsw.) ezelshoofdbeurapporteur d'un secret. —, verfpieder der
gel , collier du ton , du chouquet , in.
politie, mouchard. —, aanbrenger van zijne Klinkaart , o. , Zweedsch of DeeNch plat
medeleerlingen , pestard.
vaartuig , clincart , m.
Klikklakken , o.
(ik klikklakte , heb ge- Klinkbout , m. (fcheepsw.), fpie , in eenen
klikklakt), een geluid waken van verdubbout , cheville, clavette virale,
belde klinkende flagen , cliqueter, bruit de Klinkdeur,, vr. klein deurtje in eene grootere,
coups repetes m.
in eene poortdeur,, guichet ,
Klikfpaan , m. en vr., zie Klapfpaan , m. en yr. Klinkdicht , n. klinkrijm , sonnet , m.
Klikfpillen , o. w. (ik klikfpilde , heb ge- Klinken , o. w. (ik klonk , heb geklonken);,
klikfpild), lanterfanten , ledigloopen , batklank geven, sonner. Die gulden is valsch, last
tre le pave.
dien —, en gij zult zien dat hij niet deugt ,
Klikfter,, yr. overbrengfler van een geheim ,
ce florin est faux , faites le sonner et vous
rapporteuse, laseuse. Zie Klapfpaan.
verrez qu'il ne vaut rien.
doorklinken
Klim , 0. zie Klimop.
weerglamen, resonner, retentir. Zijne Item.
Klimaat , o. (ond. w.) luchtgeftel , luchtklonk het ganfche huis door, sa voix
climat,
sonna par toute la ma/son, De lucht klonk
Aan het — gewennen ,
acclimater.*
(weergalmde,) van vreugdekreten , Pair reKlimboonen , yr. meerv. fnijboonen, haricots,
tentit de cm d'allegresse. Met de glazen
tn. pl. fives de Rome, f. pl.
choquer les verses. Klinkeude mint,
Klimmen , o. w. (ik klom, heb en ben ge(gereed geld), numeraire, argent compklommen) , zich vasthoudende opflijgen ,
tant , des especes sonnantes ; fig. klinkende
grimper,, monter en grimpant. Op eenen
redenen , argent comptant. —, door het
boom —, grimper,, monter sur on arbre.
gehoor vernemen , bevreemden , surprendre.
Met moeite opftijgen. Op eene.n berg —,
Dit nieuws heeft mij vreemd in de ooren
monter sur une montagne. Zie Klauteren.
geklonken, cette nouvelle m'a extrémement
, langzaam naar boven gaan , als : de z-on
surpris.
omklinken , de punt van eenen
fpijker omflaan , river un clou. —, met hais aan het —, le soleil monte sur Phorizon,
s'elhve.
merflagen vastmaken, vastklinken , attachesrijzen in het zingen , hausser
le ton, la voix en chantant. —, van eenen
avec le marteau. Andromeda was aan eene
hengst , enz. befpringen , couvrir.
rots geklonken , Andromede fut attachee an
zegt
rocher; fig. Zijn vol befog krijgen, als :
men ook van galgeftraf. Hij moet —, rl
de zaak is geklonken , c'est sine affaire faiflout moister au giber, etre pendu; fig.
Denkbeeldig — (opftijgen), als : Zijn gete, on est convenu del'affaire.
bed klom ten hemel , sa priere monta an Klinker, m. iemand die klinkt, quelqu'un qui
sonne, choque, rive, etc. —, foort van bakciel. —, in geluk toenemen , commencer
heureux. In het — der jaren ,
fteen, espece de brique dure. — , in de fpraaka
kunst , eene letter die op zich zelven klinkt
de la vieillesse.
a
of uitgefproken kan worclen zonder behulp
Klimmer,, m. grimoeur.
Klimming, yr. opftijging , action de monter,
van eenige andere letter, klinkletter,, voyde grimper, ascension.
elle, f.
Elinket zie Klinkdeur.
Klimop , o. eiloof, klijf, klim , lierre, m.
Klimftag , yr. loopftag , valreep van touw aan Klinkhaak, m. mantonnet. De — houdt de
deur gefloten , le mantonnet tient la porte
de boegfpriet , ook om op een ladder to
ferinee. — (fcheepsw.) cheville a croc.
klimmen , (zeew.) , sauvegarde du beaupre,
Klinkhamer,,
tire-veille, m.
rivois.
Kling , yr. het blanke lemmer vats eenen de- Klinking , yr. action de sonner , de river; f
tintement,
gen , mes , enz. lame; fig. De degen zelf,
epee. Iemand voor de — vorderen, eifchen, Klinkklaar,, b. n. fam. tout pur, e , tout clair,
appeler q. q. en duel. Gevecht met de —,
e, sans melange.
combat a Parme blanche. De fiad werd Klinkletter,, yr. voyelle.
flormender hand ingenomen, alles werd over Klinknagel , m. clou a river, a clin.
de — gejaagcl, la ville fut prise d'assaut, Klinknageltje , rivet (de rasoir), (bij flotem.)
lacet , no.
20
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Yaillant, etc. —, groot, lang, gezet ,
Klinkpaaltje, o.(bij de art.), roosnageltje,
grand, e, robuste, de grosse taille. Len
ijzeren plaatje onder de Cchroefmoeren,
— kind, un enfant robuste. 'Vat is die'jonkoppen der bouten , enz. rosette, f.
gen — geworden , quo ce garcon a grandi.
Klinkwerk, o. pieces et planches emboities,
bijw. courageusement, vaillamment, etc.
jointes ensemble , f. pl. assemblage en about tn.
Kloekaard,
m. en vr. homme, femme habile.
ouvrage en clin.
vr. eene val om vogels te vangen. Zie Kloekelijk , bijw. zie Kloek als bijw.
Klokken, b. w. (ik kloekee, hob gekloekt),
Knip in 4e eerfie beteekenis.
y erfterken, moed geven, encourager.
Klip , vr, eene iteenachtige verhevenheid, boven
de oppervlakte der aarde of dew bodem der Kloekhartig, b. n.' onverfaagd, vaillant , e,
courageux , se, hardi , e, intrepide, brave,
zee , door de natuur gevormd ; fteile , fpitentreprenant, e.
fe, harde rots , rocher,, roc, an. roche , f.
rotzen onder water , meest voor zeeklippen , Kloekhartigheid, yr. courage, m. hardiesse,
magnanimite valour.
ecuells, m. pl. Blinde klippen onder water, ressifs ou recip , m. pl. rocker a fleut- Kloekhartiglijk , bijw. courageusement, Isardirnent vaillamment.
d'eau, f. pl. (bij de Vlaamfche eilanden),
Kloekheid, yr. van verfland, yernuft, oorvigies , f. pl. — bij de kusten, cayes
deel, grandeur, force d'esprit, de genie, de
Zigtbare klip in zee, care ou calque,
moed, courage, on. valour,
jugement.
m; fig. , hinderpaal, gevaar, ecueil, obbravoure, vaillance. lijvigheid, gezetstacle , m. Hij zal moeite hebben om die —
heid , corpulence, grosseur, grandeur de
boven te zeilen it aura de la pelne a surtaille, taille robuste.
monter cet ecueil , a vaincre cet obstacle.
Van eene — afhouden, faire honneur a une Kloekmoedig, b. n. moedig, dapper, courageux , se , brave, vaillant , e, valeureux , se.
roche; /am. Tegen de klippen aanliegen,
Kloekmoedigheid, yr. courage, bravoure,
onentir comme tin arracheur de dents.
valour.
Klippertanden; zie Kleppen.
Klipachtig, b. n. :plan d'ecueils , de rockers, Kloekmoediglijk, bijw. courageusement, vigoureusement, vaillam'ment, valeureusement.
etc.
Kloekzinnig, b. n. fchander, verttandig, inKlipbaken 5 o. actor, m.
genieux , se, intelligent, e habile, peneKlipgeit , yr. wilde geit , fleengeit, chamois,
trant, e.
bouquetin, m. chevre sauvage.
yr. , fchranderheid ,perspicaKloekzinnigheid,
Klis , yr. de fiekelige knoop van klisfekruid,
cite , force, vivacite d'esprit, penetration,
(in Groningen klad genaamd), bouton de
habilete.
grateron, de glouteron, rieble ,
bardane, lampourde,f. Verwarde knoop in - Kloeitzinniglijk, bijw. ingenieusement, avec
discer'Oement et sagesse, habilement.
het haar, noeud de cheveux entortilles.
Klis of Klisfekruid, o glouteron, grateron, Kloen, o. zie Kluwen.
Kloet, m. kalkklopper, kalkftok, rabot
bardane, f.
fchipboom, fchuidetremper la chaux.
Klisfen, o. w. (ik kliste , ben geklist) , in
tevoerdersboom , gaffe, percke de ',atelier,
eene verwarde klis zitten , étre entortille ,
f. fig. Daar zit klei aan den —, it y
e, enchevetre , e.
q. ch. qui manque. Overal zijne kloeten
Klisteer,, yr. darmfpoeling,, clystere, lavement,
in flaan (zich met alles bemoeijen), se
111. AANIVI: Het eerfle woord wordt meest
mêler de tout. —, lomperd, ,rustre, lour;
in den boertigen fchrijfflij1 gezegd , en het
daud.
tweede vindt men nog bij geneesk. ; maar
thans zegt men veel remede. Eene — of Kloeten, b. w; (ik kloette, bob gekloet),
met eenen kloet een vaartuig voortduwen,
een lavement weder van zich geven (zonder
boomen, pousser ou faire atancerunbateau,
uitwerksel), rendre un remede, un laveetc. au tnoyen d'une gaffe on poncho.
bij zich houd.en, garder
ment. Eene
Klok, zie Klokken.
lavement.
Klok,
vr. cen bekend metalen werktuig, dat
Klisteerder, m. celui qui donne un lavement,
door eenen klepel, die in dezelve hangt,
un remede.
en in beweging gebragt zijnde, geluid verKlistcren, b. w. (ik klisteerde , heb geklisoorzaakt, cloche. De — luiden, sonner la
teerd), donner tin lavement, (ongebr.) clyEene groote bourdon, (op
cloche.
leriser.
fchepeti) om de wacht to zetten, sonner le
Kiisteerfpnit, yr. seringue a lavement.
quart. Op de klokken fpelen , carillonner.
Klit, yr. zie Klis.
lle — slaat di-ie , la cloche sonne trois henKilts; yr. het wijfje van eenen hand, teef,
s-es; Ik wel hooren', waar de —
chienne, (ligtekooi, hoer), garce, costfiaat, (ik weet hoe laat het is), je sale bien
reuse, catin — als tusichenw. zie Klets.
tie
poi al s'agit. Eene — opsteken, laid
Klittegras, o. racle, f.
fchreenwen , jeter de hulas Cris. Hij klinkt
Klock, b. n. verflandig, fchrander, inginieux,
als cone —, it est tout-a -fait recosnmandase, fin, e, subtil, e, judicieux, se. Het is
ble. Eene zark, iets aan de — hangen.
.eene kloeke vrouw, c'est stne femme ingerepandre , publier,, divulger q. ch. Zie
Zijn
antwoord
was
niet
oorvieuse.
verder de met klok zamengeilelde woorden ,
deelkundig, sa reponse n'etait pas judicials : Brandklok, Scortnklok, enz. fpr. w.
euse. —, van Yernuft. Hij is een kloeke
luiden, maar weet nice,
tiij hoort de
Eene
kloeke
kop , c'est une bonne tete.
waar de klepel hangs. Zie op Klepel. —,
huis yrouw, sine femme qui snit bien con-.
\Vat
is de —? hoe laat is
heure.
duire son message. In den dagelijkfchen ficij1
hangend nut-het ? quelle heure
zegt men: Ik kan nit hem, uit zijn verhaal
horloge, pendule.
dads
Werk , hues
niet — of wijs worden , (men weet nice of
Onze — gaat cen half nor na, notre horlomen visch of graat aan hem heeft), on ne
ge retarde d'une demi-heure. De poort
sait s'il est chair ou poisson. vaardig
heeft nog niet geflagen, Pheure sea pas
tot den firijd, dapper, vaillant , e, coura5 hoencore sonne a Phorloge de la Porte.
get's, se, brave. Kloek en welgefpierd,
Zonder
rologic, zakunrwerk, montre.
fort et robuste. Een
foldaat, un soldat
1(le14
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berg , monceau.—, holsblok , houten fchoen,
kleinl, die door eenen hamer wordt geslagen ,
sabot, esclos. Op klompen loopen , saboter,;
timbre, m. Eene glazen —, unecloche de verre.
fig. Met de klompen op het ijs danfen , (on—, dekfel van eenen helm , chape, f. couvervoorzigtig iets aanvaarden) entreprendre q.
tie d'un alambic. Zilveren — op een blaauw
ch. imprudemment.
veld (in de wapenk. ) vair, tn. —, het glas
Klompje
, o. ( in de natuurk. bewerktuigd
machine
van de luchtpomp , recipient de la deeltje ), molecule, f. — of klontje fuiker,
pneumatique, m. —, oorfieraad der vroudu candi.
wen , pendant d'oreille , m. —, zeker geluid , dat men met de keel maakt , bij het Klompig , b. n. klompachtig, qui se met en
mottes.
doorzwelgen van eenig vocht , .. espece de
gloussement qui se fait quelquefois dans la Klompmaker,, m. faiseur de sabots, d'esclos,
gorge, lorsqu'on avale quelque liqueur ; van
sabotier.
daar : eene teug ; als eene — &en , boire Klompzak , m. (in den boert. ftij1), klop ,
flag , coup. Iemand lustig — geven , donun - coup. —, of hen die klokt , une poule
qui glousse.
ner a q. q. zone voiee de coups.
Klongel
, klungel , vr. ( eene verachtelijke
campanelle,
campa-klokje
,
Klokbloem , yr.
nette, carnpanule, gantelee, clochette.
benaming ), flraathoer,, gourgandine, coquine , coureuse.
Kloker,, m. pijpenwroqter,, cure-pipe.
Klokgieten , o. klokgieterij , vr.fonderie,fon- Klongelen , o. w. (ik klongelde , heb geklongeld ,) klungelen , zijnen tijd met nietige
te de cloches, f.
bezigheden flu ten , passer son temps en niaiKlokgieter,, m. fondeur _ de clothes , campaseries , en bagatelles. Ook wordt het gebenaire.
.
Klokhen , yr. poule qui glousse-, qui a des
zigd voor zij n goed op eene losfe wijze
zoek "'taken, verkwisten , gaspiller son bien.
pbussins.
Klokhuis, o. kernhuis van fommige vruchten , Klong.eliler,, vr. femme qui perd son temps en
niazseries , qui est adonnee au gaspillage.
enz., als : — van eenen appel , trognon d'une
1),:mtne , m. — van tabak in eene pup ,-reste Klonk , onv. veil. tijd. van Klinken.
du tabac dans une pipe, m. —, huisje waar- Klont , f. klonter,, ongefatfoende flukken van
kleinere hoegrootheid dan tromp, hard en
in de klok hangt , cage de clothe, f. — op
taai ligchaam in iets, dat vloeibaar was , en
eenen wachttoren , enz. (ook brand.klok),
nu tot zulk een link verdikt is , grumeau,
beffroi —, zaadhuisje (in de kruidk.) capsule, f.
tn. Zij heeft groote klonters bloed gefpuwd , elle a vomi de . gros grumeaux de
Klokje , o. kleine klok , petite cloche, clochette, f. clocheton, m. —, bloem , capusang. De melk verandert fomtijds in klonters in de maag , le brit se convertit quelcine.
que ibis en grumeaux dans l'estomac. KlanKlokjesbloem , yr. jasione, zie Klokbloetn.
Klokken , b. w. (ik klokte , heb geklokt),
ters geronnen bloed , du caillot. Klonters
(bij geneesh. ) in de borften der vrouwen,
zoo als de klokhennen doers, glousser, —,
o.
van
glouglouter.
—,
strangalides-,
p1.
als de kalkoenen ,
eene hen , gioussement , cloussement ou clos- Klonterachtig , itlonterig, b. n. met klonters,
glumereux, se. Harde en klonterachtige
setrelio tn. Het —, geklok van den kalkoenfchen haan ; ook bij het fchenken uit
borften , des mamelles shores et glumereuses.
Klonteren , o. der melk in de boriten , grueene flesch, glouglou. tn.
Klokkebalk , m. hune, f.
millement, M.
Klokkengelui, o. son de cloche, m. sonnerie 1 Klonteren , o. w. (ik klonterde , ben geklonterd ,) tot klonters verdikken , s'engrumef. couvre-feu, no.
ler, .se grumeler. —, itremmen , runner,
Klokkenhamer,, m. jaquemar.
se carnet-, se coaguler. De melk kiontert
Klokkenist , m. carillonneur.
wel , loopt wel des zomers in een , le Tait
Klokkenmaker,, m. faiseur de ,cloches.
se grumble bien en ete , etc.
Klokkenfpel , o. carillon, tn.
Klontje , o. kleine klonter,, petit grumeau;
Klokkenfpeler,, m. zie Klokkenist.
Klokkentoren , kloktoren , m. clocker, its.
—, klompje fuiker, du card/.
Klokkentorentje, o. campanille, m. et f
Kloof, onv. veil. tijd. van Klieven.
Klokklepel , o. battant de cloche, tn.
Kloof, yr. eene afbreking van zamenhang ,
waarhij de opening wijcl is en gaapt , fente,
Klokluider,, m. sonneur de cloche , campaHier,
crevasse, gercure. Li ne handen zijn vol
i er .
Klokreep, yr. kloktouw,, corde de cloche; fig.
kloven , ses mains sont pleipes de gercures.
Eene zaak aan de — handen, divulguer
Er zijn veel kloven in de z}e rotsen , it y a
une chose pnrtout , etc.
beaucoup de fentes dans ces rockers. —,
Klokilag , -m. coup de cloche. Kom met — van
van een horologie , zakuurwerk , (bij de hotwee ; venez a deux heures precises, a deux
rol. m.) le coq d'une montre. Kloven in de
sonnantes .
kniebogen der paarden, solandres, malandres.
heures
Klokfpelen , o. zie Klokkenfpel.
Kloof- of kliefitaar,, b. n. sectile , scissile.
metal
ou
bronze,
airain
proKloofbeitel , m. fplijthout , fendosr. . Houten
Klokfpijs , yr.
"Ire is oa fente des cloches , pitin , m. Gemalen
— , wigge , coin , ebuard , m.
—, purpuriii e. —, fpijzen die men gaarne Kloofbij1 , yr. hackie a fendre du bois, f.
marlin , tn.
eet , des mets appetissants 7 et qui se mangent
Kloofhamer , m. maillet a fendre du bois.
ren , zie Klokkentoren.
— , maker , masse, f.
Kloktoren
Kloofhout 1 o. hour dat gefpleten kan won,
Kloktouw,, o. zie Klokreep.
Klom , onvolm. veil. tijd van Klimmen.
- den , boos de refend, m.
Klommer,, m. leugen , uitvlugt, bourde f.men- Kloofje , o. kleine fpleet , petite fente, eresonge, faux fuyant, no. fig. defaite, f:vasse;g ercure, f —, kuiltje in de kin,
Klomp , m. een zamenhangend ongefatioeneerd
fossette au menton, f.
fink., masse, f. Een — koper, une masse Kloofkin , yr. menton .f'ourchu, tn.
de cuivre. —, kluit aarde , motte de terre; Kloofftok , in. (bij de art.) met beitel, (voor
zie Kluit. —, in de gedaaute van eenen
fluids), haut -portant, ctseau.
Kloos-
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Klooster, o, eene afgezonderde verblijfplaats
voor monniken en nonnen, monastere, couvent , cloitre, 771. AANM. Het eerfle woord
words gezegd van de woningen der oude
monnik - orde , (zoo als die der Benediktijner
monniken,) of van groote kloosters van
nieuwen oorfprong; convent, zegt men van
minder aanzienlijke geeftelijke woning van
niet zeer ouden oorfprong, (zoo als die der
Bedelmunniken), en cloitre geeft in het algemeen den monnikeniland of het monniksleven te kennen. De eerfle kloosters werden in Eg ijpte opgerigt , les premiers monasteres s ita9lirent en Egypte. Een meisje
in het — duen, ( your hare opvoed4ng),
tnettre tine flute au convent, (pour son e iication). Het — verlaten , decloitret ; jour
le froc affix orties. Het — der kerk , notre
dame, le cloitre de notre-dame.
Kloosterachtig, b. n. kloosterlijk , dat tot een
klooster behoort , claustral , e, monastique,
monacal, e, conventual, le; bijw. conventuellement ; bijw. monacalement.
Kloostertucht , yr. discipline monastique.
Kloosterambt, o. chambrerie , f.
ap , o. conventualite , f:
Kloosterbroederfch
Kloosterbroer , 'm. monnik, moine, religieux,
convfntuel.
Kloosteren , b. w. (ik kloosterde , heb gekloosterd), in een klooster opfluiten , cloitrer,,
encloltrer, griller, mettre , -enfermer dans
tin convent. Eene gekloosterde geestelijke
dochter, tine religieuse cloitree.
Kloostergaren , o. flu qui a ate file dans en
convent de flues , fil a la religieuse, m.
Kloostergelofte , yr. voeux de religieux , voeux
de chasteté, de stabilite , m. pl. fig. cldttire.
Kloostergoed , o. landgoed , dat aan een kloos;
ter behoort , biens qui appartiennent a tin
convent, cloitre, etc. —, goed dat in een
klooster gemaakt is, ouvrage fait dans tin
convent , etc.
Kloosterjuffer, yr. geestelijke juffer, religieuse, cloitree, (iron.) nonne nonnain , nonnet'
, pensionte.—, kostgangfter een klooster
naire.
Kloosterkerk , yr. eglise, chapelle d'un convent, ou qui appartient a en cloitre.
Kloosterlatijn , o. latin de mine, de cuisine,
mechant latin.
Kloosterleven, o. vie monastique, religieuse,
monacale, conventualite , vie cenobitique.
Kloosterlieden, m. en yr. meerv. monniken,
geestelijke dochters , nonnen , religieux , religieuses , moines, nonnes.
Kloosterlijk, b. n. Zie Kloosterachtig.
Kloosterling, m. monnik , moine , religieux ,
cloitrier, cenobite.—, yr. religieuse , clottriere.
Kloostermaal, o. refection, f:
Kloostermoeder,, yr. kloostervoogdes,prieure ,
superieure d'un convent.
Kloosteroverfle , m. van een gewest, -pro yinciaal, provincial.
Kloosterregel , m. kloostertucht , discipline ou
, regle claustrale , f.
K loostervader, m. prieur,, superieur, abbe,
pare gardien.
ambtenaar, chamKloosterverzorger, m.
brier.
Kloostervolk , o. zie Kloosterlieden.
Kloostervoogd, m. cenobiarque
Zie Kloostervader.
Kloostervoogdij , yr. superiorite, digniti auperieure d'un convent, prieure.
Kroostervoogdijfchap , o. archimandritat , m
Kloostervrouw, yr. religieuse soeur de convent.
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Kloosterwet , yr. loi ou regle claustrale, f,
statut d'un monastere, tn.
Kloosterzuster,
yr. non, religieuse, fille re.
ligteuse.
Kloot, rn. (oo.) een houten bal, bottle , f,
Kogel , boulet, bol,, (ronde hoop)
globe , m. sphere, f. De aard— en hemel
— of bol, la sphere, le globe terrestre et
celeste. Halve —, hemisphere, f De groote en kleine kringen van den hemel —,
les grands et les petits cercles cle la sphere.
Rak —, (op fchepen.) rague , pomme de
racage, f:
, teelbal, testicule, f. Zie verder de suet Kloot zamengeft. woorden.
Klootachzig, klootvormig , b. n. spherique,
globuleux , se, en forme de bottle, presque
rend, e, conique.
Klootaderbreuk, yr. (in de geneesk.), hernia des vaisseaux spermatiques , varicocele.
Klootadergezwel , o. uitzetting der zaadvaten in de teelballen , cirsocele.
Klootbloem , yr. wier bladeren gelijk een bol
' te zamen flaan, (in de kruidk.), globelaire.
Klootboog,
graadboog, arbalete , (
jalet.)
Klootje , o. balletic, petite bottle, f. globule,
petit globe , m. Rate sphere , f.
Klooties yolk , o. janhagel , gemeen yolk, populace, canaille, f menu people, m.
Klootrond, b-. n. bolrond, globuleux , se,
globeux, se.
Klootfpel, o. balfpel, jeu de bottle, m.
Klootvormig, b. n. zie Klootachtig.
Klootzak,
balzak , bourse des testicules, f:
scrotum , m.
Klop, m. klap, die een dofgeluid maakt , coup
accompagne a'un bruit, sourd. —, flag, coups
m. pl. lemand — geven, rosser q. q. ,
donner des coups. Zie Slag. — of flag des
bloeds in de aderen, battement du sang. —,
etn geklopt of geflagen teeken op zekere
munt (28 ft.) munt-flempel, empreinte frappee snr quelque espece de monnaie , f, coin, nt.
Klophamer ., m. houten hamer met twee hoofden , maillet.
Klophengst , m. een gelubde hengst , wien men
met eenen houten-klophamer ce zaadballen
verpletterd of dezelve verdraaid heeft, en
cheval bistourne.
Klophout , o. (bij boekdr.) taquoir tn. Men
flaat de aitflekende letters met een — neder,, — on abaisse les lettres crop hautes
avec tin taquoir.
Klopjager, m. die op de klopjagt het wild bij
een jaagt, traqueur.
Klopje , klop, klopzuster,, yr. eene geestelijke dochter, die , als zij zich in dies flaat
begeeft , de gejofte aangaande de onthouding van den echt doet , begijn, beguine,
religieuse, seculaire, sanctimoniale. —,
die anderen het werk aanwijst , tabulaire.— , kleine flag, petit coup.
Kloppen, b. w. (ik klopte , heb geklopt),
flaan, dat eenen klop geeft, battre, frapper. FIij heeft hem braaf geklopt, l'a
been battu, rosse , frai pe , etc. Iemand op
de vingers —; fig. hem zacht beftraffen ,
reprimander doucetnent q. q. , lui donner sur
les doigts.
(bij de fuikerraf.) , De fuikerbrooden uit den vorm
, plamoter les
pains de sucre. Eenen vorm
(bij de
boekdr.), taquer tine forme. Met den Kamer flaan, marteler. kribbebijten
(van paarden) tiquer. -- onz. , (met hebben), heurter, frapper, Klop eens aan de
1i5
deur,
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deur, heurtez, frappez un pen let porte.
—, fiaan , zich bewegen , als : het hart klopt
hem perk, le coeur lui palpite fort. Nog
kloppend vleefch, chair encore palpitante.
De kloppende ingewanden , les entrailles
palpitantes. Een kloppend , befchuldigend ,
knagend geweten , remords de conscience,
m. etc.
Klopper, m. deurklopper, battant, heurtoir,
marteau de porte. kribbebijter (paard)
tiqueur. —, (der hoectemakers) ; cache, f.
—, om het linnen te kloppen , battoir. —,
(bij de boekdr. ) cognoir, —, het geweten,
kloppertje , conscience, f.
'lopping, yr. battement, m. Hart—, battement de coeur, m. (in de geneesk. ) palpitation de coeur. — der pols , aderflag ,
pulsation.
Klopfcheen , vs. (ee) fchoenmakers likhout ,
bole on bouis, zakvedeltje , petitviolon de poche, no.
Klopfteen , m. pierre sur la queue les relieurs
battent le paper, les livres.
Klopzee , vr. het zeewater,, dat tegen het
fchip ftampt , coup de mer,,
Klos , m. om garen , enz. op te winden , bobine,
: — om kant te maken , _Paean, —,
.f
bobijn , der knoop- en passementmakers ,
bij de gouddraadtrekkers,
echignole,
(bal van een
roquette, f: roquetin, m.
klosbaan , boule , f. (fcheepsw. ) koldergat, hulot. Draai —, rol in de bril , moolinet , (bij de art.). Eenen kogel aan eenen
— vastmaken , ensaboter tsu boulet. Kogel
—, sabot a boulet. — tot eenen wisfcher
of aanzetter, tete d'icouvillon, de refouloirj.
Klosbaan , yr. jets de boule,
Klosbeitel , lepel of fchepper,, waarniede men in de klosbaan fpeelt , battoir du
jeu de boule.
Klosbeugel , yr. grog anneau de fer par ou
Pon fait passer la bottle, tn.
Klosje , o. petite bobine , petit fuseau.
Kloskoker, in. (der fpinders ,) this , tf:
Kloskoord , O. (oo.) cordonnet de sole, etc.
fait au fuseau, tn.
Klospoort , y r. (oo.) zie Klosbeugel.
Klosien , b. w. (ik klosre , heb geklost),
koord klosfen , door middel van klosfen,
dezelve tweenen 5. ook op eenen klos winden, bobiner,, fai re du cordon, etc. au fitseau, travailler au fuseau, divider sur
fuse au, sur one bobine, — onz. in de
klosbaan fpelen , jouer a la course bottle
avec one crosse.
fusee, f.
Klosvol ,
Klotfen , o. w. (ik klotfle , heb geklotst),
dit woord drukt een dof geluid nit , b. v.
van water , dat met geweld tegen iets aanflaat, !rapper, choquer, heurter fortement,
mugir, (en parlant de Peau.)
Klotfing , yr. mugissement , (des floes), clzoc ,
coup, m.
Klouw, y r. tuimansgereedfchap , klaauw,,
fchoffel , wiedijzer,, sarcloir,
Klouwen, zie Kluwen.
Klouwen , b. w. (ik klouwde , bob geklouwd) ,
fchoffelen (den ruin), carder le jardin.
—(fchepsw.)zieKalfternfig.zjnhofd
krabben, in verlegenheid zitten , se gratter
la tete , etre en peine de q. ch.
"Couwer,, m. zie Kalfaterhamer ; fig. lets dat
zeer groat is , als dat is een — van eenen
os, voila un maitre bcettf, etc.
Kloven 5 b. w. (ik kloofde , heb gekloofd),
door middel van cone kloof temaken, door(bij
liouwen. Hout , fendre du bobs.
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de fleenfnijders ) eenen diamant
, o. w. barsten , crevasser,5 gercer. Hij
heeft geklovene handen , it a lee mains gercies. zie Klieven , tien gekloofd,
dicafidi, e.
houthakker,, fendeur de Bois, b4Klover,,
cheron.
Kloving, vr. action de fendre. De kunst daarvan , fenderie.
Klucht, y r. eene zaak , die lagchen verwekt
eene boert, grap , farce, ,facetie 5 plaisanterie, etc. Kluchtenmaken 5 fiercer.
Kluchtig, bij v., boertig, aardig grappig,
acetieux , se, plaisant, e, drele, bonjfon ,
fne,
comique, mzmique. Een kluchtige boor,
op het Ital. theater, pierrat. —, wonderlijk , vreemd , strange, singnlier, ere; bijw.
facitieusement , plaisamment, d'une maniere plaisante.
Kluchtigheid , yr. grappigheid , koddigheid ,
enz. drelerie, bouifonnerie, plaisanterie.
Kluchtmaker, m. grappenmaker,, bouffon, farceur.
Kluchtfpel , o. farce, piece comique, arlequinade, j: kluchtfpelen der ouden, o. meerv.
dicaies, f. pl. —, bij de oude Romeinen ,
mime , f. atellanes, f: pl. oud —, op het
fr. tooneel, sotie, ou sotises.
potfemaker,, joueur de farKluchtfpeler,,
ces, tabartn, baladin, acteur comiqne,
mime; bij do ouden, diciliste.
Kluchtfpelfchrijver,, m. mirnographe.
Kluft , yr. dat als eene kloof gefpouwen of
van een gerukt is , (fcheepsw.) iquerre brisee , regle brisie. —, keep in eenen gebrokenen mast , om er een ander fink in te
fteken lioube. —, (in Gron.) wijk of afdeeling in eene dad, quartier, m. section d'une vine.
(in Gron. ,) wijkmeester,
Kluftheer,,
quartenier.
Kluftpredikant , m. ministre, pridicateur
d'un quartier, d'une section (Mans tine
ville).
Kluftwerk 0. (fcheepsw.), malt de plusieurs
pieces,
Kluif, vr. eene klaauw, vooral van vogels ,
grip, serre. voor menfchenhand',
zie op Klaauw. In do gem. verkeering
worth het ook van een veel en zot babbelend wijf gezegd : het is eene regte —,
c'est one jaseuse , diseuse de niatseries ,
one comique franche , tine commere.
Kluifje , o. een beentje om of te kluizen,
'petit os a conger, m.
(fcheepsw.) foque de beaupre ,
Muiffok,
grand-foc.
Kluif hour o. petit beaupre , bouts hors de
beaupri
Kluis , vr, de grot van eenen kluizenaar; ermitage ou hermitage, tn. cellule d'un ermite on herwite. —, het verwulffel van eenen
kelder,, vonte d'une cave.
Kluisgaten, o. meerv. aan beide zijden van
een fchip, waardoor het a.nkertouw gaat ,
(kluizen), icubiers , icobans , m. pl.
Kluishouten , o. meerv. (fchecpsw.), de balken, waarin de kluizen zijn , icubiers, allonges d'icnbiers.
Kluishoutjes,o. —proppen, meerv. (fcheepsw.)
( zakken) tapons on tampons d'icubiers,
p/.
Kluifters , yr. =cry. boeijen , waarin lets gefioten wordt , ceps , fors, m. pl. Eenen gevangenen de — aan de voeten doen , mettre des ceps aux pieds d'un prisonnier,,
le charger de fere. Voet — aan de pooten
der
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der paarclen, op dat zij niet wegloopen,
entraves; fig., beletfels, empéchements, obstacles , 111. pl.
Kluifleren, b. w. (ik kluifterde , heb gekluifiord), in kluifters fluiten, boeijen , mettre
des ceps a q, q., le charger de fers,
mettre aux fers , l'enchazner. Eon paard
, entraver 2112 cheval; fig. het hart van
iemand —, winnen, captzver,, enchainer
le coeur de q. q. Zie Boeijen , Ketenen.
Kluiliering, yr. het boeijen , enchainement, ns.
Kluit, y r., droog , ongefhtfoenneerd zaineiiihangend fink. Eene aarde , one motto de
terse. (bij de dichters), glebe. fpr. w. nit
de kluiten gegroeid, groot geworden zijn,
avoir biers grandi.
komt op de kluiten (zijn goed begint te vermeerderen)
commence a prospirer. een brok, fink
turf, un morceau de tourbe. Geef mij kleine
kluitjes turf om het vuur aante maken, donnezmos de petits morceaux de tourbes pour allamer re feu. fpr. w. Die een kluitie heeft,
heeft er graag een turfje bij (elk zoekt zijn
weinigje te vermeerderen) celui qui a quelque bite en desire davantage.
Kluitachtig, kluitig , b. n. ongelijk, hobbelig,
raboteux, se , ineb al , e.
Kluitboog, m. boog om kluiten of keijen mede te fchieten es_pece d'art; zie Klootboog.
Kluitenbreker,
cassemotte.
Kluitig , b. n. zie Kluitachtig.
Kluitje, o. petite motto , f.petit morceau , vs.
Kluitvogel, m. (in de nat. gefch. ) avocette, f.
Kluiven , b. w. (ik kloof, heb gekloven),
pluizen, met kleine beet l es van lets afknagen, ranger.. Een beentje ronger an
os. Aan lets wat te — hebben (veelmoeite
kosten) avoir beasicoup a faire a q. ch.,.
tailler on donner de la besogne 4 q. q. , luz
tallier des croupieres, donner bless de
la peine, etc. — o. w. (met hebben), door
veel en laf te prawn , zich gekkelijk aanftellen, discourir d'une maniere fade et
ennuyeuse.
Kluiver, m. die kluifjes pleeg of te kluiven,
colts! qui ronge les os ; fig. gierigaard, avare. — (fcheepsw.), foc.
Kluiverring, yr. (fcheepsw.), waarmede men
den kluiver op het kluifhout uithaalt • ijzeren fchuifring aan den mast eener zeilfloep,
racarnbeau, tn.
Kluiving, yr. action de ranger.
Kluizen, o. w. (ik kluiscle , heb gekluisd),
op de wijze van eenen kluizenaar wonen,
vivre en ermite on hermite , en solitaire.
(fcheepsw.) tegen de kluisgaten eens
fchps aanflaan, re jaillir centre les icobans
ou ecubiers.
Kluizenaar, m. iemand , die nit een godsdienflig zwak, het gezellige leven haat ,
en eenzaam in eene grot, eene kluis,
woont, ermite on hermite , solitaire _ , reels's,
anochorete; fig. — , die gedurig in huis zit,
lui mensch, casanier.
Kluizenaarfler, y r. eene die weinig nitgaat,
enz. femme hermite ou ermite, recluse.
Kluizenaarsleven, o. vie d'ermite, d'anochorete,
Klunteren, zie Kleunen.
Kluppel, knuppel, kleppel, m. werktuig om
te kloppen, korte en dikke ilok, court et
gros baton, tricot. (gemeen), trique, f:
talhout, rondin.
aan den hals van
eenen hond, enz. billet, (gemeen).gourdin.
knocls, massue,
Dikke
takke-
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bosfchen, parement de fagot, —, of
knevel om touwen, enz. vast aan te halen,
garret.
chaussee faire de rondins, f.
Kluppeldam,
Kluppelen, b. w. (ik kluppelde heb geklupF eld ) battre a coups de gros baton, etc.
assommer.
Dood
Kluppelhout, o. talhout , bois rondin, en. rondins , m.
Kluppelkoek , m. pain d'ipice long. en fortne
de morceau bole rondin, pain ti'dpice
en baton.
Kluppelfpel , o. feu de bricole, on.
Kluppelvers , o. regel van een vers, die op
het einde even eens luidt als de vorige re-,
gel, espbce de poisie ancienne ; sorte depoisie a deux rinses , h rinses plates on suivies.
Kluts , yr. , zie Klutfen ; fig. flij is de kwijt ,
hij is met zijne gedachten en woorden in de
war, it a perdu la tratnontane.
Klutfen, b. w. (ik geb geklutst),
door elkander flaan, fouet ter , miler en batCant ensemble, (COMMC des Gen's), geklutlie , verbroeide eijeren, des oeufs
Geklutfle room, tie la creme fouettie.
Kluun , yr. (kluin , kleun, kloen ,) zekere
gebaggerde turf, (in Gelderland), espece
de tourbe; o. foort van lekker bier, (in
Groningen ,) sorte tie bonne bierre.
Kluwen , kloen, klouwen, o. opgewonden
bal van garen , enz. pelote, f. peloton.
Een garen, katoen , une pelote de fil,
de coton. Op het — winden, divider,
pelotonner. Spr. w. Die den draad heeft,
vindt het — ligt, (die het beloop van
eene zaak begint te kennen , zal haar weldra tot in den grond doorzien ,) qui a le
fil trouve bientat la pelote ; quand on a le
bout du fil, d'une pelote, on la divide bien, etc. Hoe zal dat — afloopen , die
zaak uitioopen ? comment finira cette affaire ? comment se dinouera cette intrigue ?
Kluwenen , b. w. (ik kiuwende , heb gekluwencl), tot een kluWen opwinden, pelotonner.
Kluwentje, o. petit peloton, m. petite pelote, f.
Knaap ,
jon,gen, jongeling, garcon, Jenne home. — 5 bodiencic , knecht valet. Een lustige fnaak5 gaillard, eveilli , egrillard, digourdi. — in de gefchiedenis , jonker, wapendrager eons ridders,
icuyer d'un chevalier. —, lichtflatider,
waarop men een licht zet, flommeknecht,
guiridon, m. torchere f. — ( bij de , art.),
0111 radars of widen , die men wil fineren , to zetten , chevrette, f.
Knaapje o. petit garcon, petit drile, etc.
Knaapfcliap, yr., dienstbaarheid, servitude.
Knaauwen , b. w. (ik knaauwde , heb ge:
knaauwd) knagend kaauwen , ranger, coacher en rongeant. Een been —, ronger
an os. Zijne nagels afbijten, ronger
ses ongles.
Knaauwer, , celui qui ?ache en rongeant.
Knaauwing , yr. knaging, action de macher
en rongeant, corroszon— (in de geneesk.)
mastication.
Knatinwfel, o. chose tnachee , mangeare f.
Knabbelaar,,
rongeur.
Knabbelaarfter, yr. rengense.
Knabbelen, o. W. (ik knabbelde, heb geknabbeld,) met de tanden aan iets knagen,
op iets , dat hard is , bijten , zoo dat het
eon zeker geluid maakt, ronger. De muizen hebben aan den barn geknabbeld, les
sour!: ont rongd le jambon. Zijne nagels
knab-
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knabbelen, of knaauwen, afbijten, t.onger
ses ongles. De paarden — hun gebit , les
cisevaux rongent leur [rein. —, opknabbelen , gruger ; kortten gruger des
crot4es. —, (gemeen of fam. ) grignoter.
Knabbeling, yr. action de ronger , le rongement.
Knagen , b. en o. wti (ik knaagde, neb geknaagd ,) knabbelen , ronger.
de jonge honden gaarne doen , zachtjes
bijten , morailler. invreten. De roest
knaagt , vreet het ijzer door, la rouille
ronge le fer. — kwellen , wroegen , pijnigen , bourreler, tourmenter,, causer des
remords. Het geweten knaagt , kwelt den
goddelooze , la conscience bourrele , tourmente le mechant. De knagende dieren ,
ais : knonijnen , hazer, rotten, euz. les
animaux rongeurs.
K.nagend , b. n. rongeur,, bourrele , e, qui cause des remords. Een geweten, une
conscience' bourrelee. De knagende worm,
de knagende dieren , le ver rongeur, les
anitnaux rongeurs. De knagende zorgen ,
les soucis rongeurs.
Knager,, m. celui qui rouge , etc.
Knaging , yr. action de ronger. wroeging ,
kwelling , remords, m. De knagingen van
het geweten, les rewords de la consience.
invreting , biking, corrosion;
Knak , m. break , zonder y olkotnene afccheiding , petite ou legere rupture; tin pli fait
sine ,-chose sans la casser entierement.
fcheur, Karst, felure , froissure ; fig. Een
nadeel, dat niet ligt kan worden overwonnen , coup, tn. atteinte f. als: Het waken
heeft aan zijne gezoildheid eenen gegeven ,
Hunne vriendles veilles out alter sa
fchap fchijnt daardoor eenen , eene koelheid gekrsgen Le hebben , celaparait avoir
porte atteinte a cela semble avoir refroidi
leur arnitie.
Knak , b. n. gefloord, pche, e, piqué , e, de
mauvaise humeur.
Knakken , o. b. w. (ik knakte , ben en heb
geknakt) , eenen break krijgen , prendve ou
aire un pli a une chose sans la casser enftierement
; casser ens desunir; fig. zijne gezondheid is geknakt , sa saute est alteree.
Knakhamer, m. hennipbraak, brisoir.
Knap , y r. geluid, door knappen veroorzaakt ,
gekrak , geknap , crac craquement , no. —,
zonder meerv. , voor fpijs, als : Hij houdt
Yea van de —, it aims a manger , is gruger, a friper la mangeaille.
Knap , b. n. vastfloitend , net , juste , joli , e.
bekwaain , vlug , y aarpropre , net , te.
diglijk , habile , vive , capable , prompt,
e, alerte, etc. ; bijw. joliment , justement ,
habilement , promptement , etc. Hij is — ter
pen , it icrit been et vice ,il a tine belle main.
Knapbus , y r. canoniere.
Knaphandig , b. n. adroit , e, subtil ,e, agile;
bij w. adroitement , subtilement , habilement.
N.naphandigheid , vr. , adresse, habiletd , subtilite.
Knaphandiglijk, bijw. zie Knaphandig als bijw.
Knapheid , y r. habilete , etc.
Knapjes , bijw. netjes , gentiment , joliment ,
, bekrompen , etroitement.
proprement.
Hij kan , even beflaan van zijn inkornen,
peat
etroitement
, a peine , vivre de ses
it
revenus; it vit fort serrement. Men dient
bier zeer — on fait ici les portions fort
petites.
Knap-kers, yr. espece de cerise, bigarreau
tardif, m.
Knapkoek, m. croquet, pain. d'epice croquant,
cons croquavte.

KN
Knappen , o. en b. w. knapte, ben en heii
geknapt), kraken , met een knappend geluid breken , craquer,, se rompre avec bruit.
—, het eten , dat tusfclien de tanden knapt
en kraakt, gretig opknappen , croquer, go-tiger.
Het !rout Kn ap ter op het your, le bats eclata ,
peta sur le feu. Met de zweep 5 faire
clavier 5011 fouet. Het vriest dat het knapt,
it gele is pierce fendre.
Knapzak , m. canapsa, bissac , m. besace ,, sacoche , f -(bij herders) panetiere.
Knarsbeen , o. zie Kraakbeen , enz.
Knarfen , knerfea o. w. ik knarite , heb geknarst ) , eene foort van knarfend geluid
maken , craquer,, craqueter. Met of op de
tanden —, grincer les dents , crisser.
Knarfetanden o. w. ( ik knarfetande , heb geknarletand) grincer les dents.
Knarfing , vr. der tanden, grincement des
dents , m.
Knaster,, m. fijn gekorvene rooktabak , Canasse.
Knecht , m. huisbediende 7 dienaar domestique , valet , serviteur. Heeren lijf—,
laquais. — in het vrouwenhof, ferail , van
den grooten heer,, capioglan,—•, oppasfer in
eene herberg, enz. garcon. Een Winkel
garcon de boutique. Een kleermakers
fc,oenmakers — of gezel , en garcon tailleur,, cordonnier. lle meester —,
le maitre garcon. Kantoor —, garcon de
comptoir. Stomme knaap waarop men
het licht zet , gueridon , torchere. Tafel
—, (kleine safe! bij eerie groote , om er
borden , glazen, enz. op te zetten , seri/ante, (fcheepsw. ) voor de kardeels , handblok , sept de drise. Zie verder de met Knecht zamengeft. woorden ,
als : Stalknecht , Voetknecht , enz. De —
en de meiden te zamen , les domestiques.
Spr. w. Liever den beer dan . den — fpreken , , it vaut mieux s'attacher au tronc
qu'aux branches.
Knechtelijk , knechtsch, b. n. flaafsch, servile, en valet; bijw. servilement.
Knechtje , o. petit garcon, enfant male,
Knechts- of arbeidsloon , o. salaire, gage , on.
Knechtfchap, o. dienstbaarheid , servitude,
domesticitd.
Knechtskamer,, yr. clzambre de domestique.
Knechtswijze, zie Knechtelijk , als bijw.
Kneden, b. w. (iii kneedde , heb gekneed),
een vochtig ligchaam met handed of voeten goed door eikander werken , petrir,,
(bij de pasteib.) fraisser,, (la peite). Het
— des ligchaams , (bij de Oosterl. gebr.)
massage, m.
Kneder , en. celui qui petrit , Eitrisseur.
Kneding , yr. action de pc'trir. —, het
kneden, le petrissage , le petrissement.
Kneedtter,, yr. celle qui perrit pdtrisseuse.
Kneep , Yr. neep , action de pincer f pin'
,
Een o yerblij vend indrukfel
con , m.
door knijpen veroorzaakt , marque on trace
de ce qui a ete pined on serve. Een —
met de vingeripitfen doen, faire nn pincon avec le bout des doigts. , iuval van
achteren in een kleed , valfche vouw,,
die onder het vollen in het laken gekomen is , pincure. — in eenen hoed (bij
zie verder Plow.
hoedem. ,) lien ,
—, het nijpen - of knijpen der jonge
fpruitfels van boomen, enz. met de yingers ,pincement m; fig. booze itreek ,
ruse , finesse. —, drukkend onheil , rnalheur pressant.
Kueepmuts , yr. zie Kornet (touts).
Kne-

KNE
Knekel , yr. zie Kneukel , enz.
Knel , yr. klemming , knijpiing van alle kanten, zamendrukking , etreinte , gene. —,
val , vosienval , trope pour prendre des
renards ; fig. In de —, in verlegenheid
zip', etre bien embarassó , e, a l'etroit,

dens le petrin.

Knellen ,
w. (ik knelde , heb gekneld ,)
aan alle kanten drukken , klemmen, server ,
presser , e'treindre. D'e fchoenen drukken
mij , les souliers me serrent. — , drukken ;
benaauwen kwellen , vexer, tourmenter,,
blesses. Knellende , drukkende belasting ,
impost , impdt vexatoire. Spr. w. Gij weet
niet waar hem de fchoen knelt, vues tie

savez pas oh le soulier le bat, le blesse.
serrement,
raa ent,

Knelling, yr. drukking,
11.7

Kneppel ,
knepel , zie Kluppel.
Knerfen , zie Knarfen.
Knetteren , zie Knitteren.
Knell, yr. , zekere zangvogel , linotte ,
Kneubeurs ; y r. fig. fpaarbeurs , bourse a'epar-

gne,f

Kneukel , (knei,el , knokel , knolikel) , het
nitflekende been in de gewrichten der gebogene yingers , noeud. Iemand op de kneukels flaan , fig. bedwingen, dormer sur les
-doigts el q. q; le ckeitter, lui faire quelque

peine , quelque dommage , quelque confusion,
etc. — ,` enkel, aan den voet, malleole, chenille, du pied , f. zie Knokkel.

KNI
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uitftekende baard van menfchen (militairen)
knevelbaard , moustache, f. Groote kromme
knevels, des crocs ; fig. —, een Berke vent,

tin gaillard, grivois , homme robuste, etc.

Knevelaar,, m. onderdrukker, afpersfer, (voor
geld ) concussionaire, maltdtier, escroc, ranconneur,, exacteur ; fig. sang-sue, griveleur.
zie Woekeraar.
Knevelarij , vr. concussion, exaction, extorsion, vexation, qvanie, maltdte ; fam.
velee.
Knevelbaaard , yr. guernon, tn. zie Knevel.
Knevelband, m. une corde , un lien pour gat otter. —, handboeijen 5 patern'ositers,
mcnottes, f. pl.
Knevelen , b. w. garotter , Tier fort. Eenen
gevangene —, garotter un prisonnier.
onbillijke lasten vorderen , afpersfen ,
verclrukken , enz. vexer ie peuple par des
extorsions , extorquer,, griveler. — plumderen , uitzuipen , piller voler,, detrousser.
Kne y eling , vr. action de garotter, de Tier fort.
verder Knevelarij.
Knevelijzer, o. fer pour retrousser une moustache , m.
Knibbelaar,,
beknibbelaar,, een die op alles
afdingt , barguigneur ; fig. egrattier. —,
haarklover,, chicane:Jr, pointilleur.
Knibbelaariter,, yr. bargutgneuse, chicaneuse,

pointilleuse.

action de bargedgner, de marchander, chicane, pointilierie.

Knibbelarij , yr. knibbeling,

Kneukelhuis , o, beenderhuis , charnier,
Knibbelen , o. w. (ik knibbelde , heb geknibKneukelfop , o. flokfl agen, des coups,to. des êtribeld), van den prijs , door naauw ding-en,
vieres , bails de cotret
lets aftrekken , barguigner, marchander.
Knerhinest , o, nid de linottes , m.; fig. fpaar— , kleine finkjes van lets afbreken , knabpot , tire-lire, f
belen , ronger petit it petit. —, haarkloven
Kneupenning , m. ipaargeid, argent qu'on Oarurn beuze,ingen , waa in men niets wil toegne.
geven , twisten , chicaner, vitiller,
Kneuter,, zie Knell.
ley.
Kneuteraar,, flamelaar,, bredouilleur, begue. Knibbelig-, b. n. chicaneur,, cuss, pointilleux,
Kneuteraarfter,, yr. flamelaarfter, bredouilleuse ,
se, chicanier,, iere.
begue.
Knibbelziek , b. n. Knibbelzuchtig , kijfachtig ,
Kneuteren , o. w. (ik kneuterde , heb gekneuquerelleur, se , chicaneur,, euse , vetilleux, se,
terd ) , zingen als eene kneu , kwinkelieren ,
hargneux , se.
gazouiller, ramager.—, flamelen, bredouil- Knibbelziekte , of zucht , yr. manic de quieler. —, momp,elen , nit verdriet, gromme- t-eller,, tie chicaner.
ler,, murmurer.
Knie , yr. het uitflekende been van menfchen
Kneuterig , b. n. knorrig , grondeur,, se. —,
en van dieren , waar het gewricht , oat het
kronkelig , kreukelig , chiffonne , c, froisse ,
dij- en fcheenbeen vereenigt , eene
e.; fig. Aardig , lief. Wig zaten daar — bij
ging voorwaarts maakt , genou, m. Zijne
elkander,, nous y etions assis en bonne harknien buigen , flechir les genoux. Op de
monic et fort a noti e aise.
knien vallen , se jeter,, tomber, a genoux.
Kneutering , yr. flameling , begaieinent, breOp de knien zetten , doen knielen, age, douillement ,
nouiller,, mettre a genoux. lk hely,mijne
Kneuzen , b. w. (ik kneusde , heb gekneusd),
knien nog niet gebogen , (in het gem. ledoor drukken kwetfen , froisser, meurtrir,,
yen). fig. voor : ik lieb het tot dos. ver druk
cotir. Gij hebt de perziken gekneusd , vous gehad , je n'ai pas encore eu un moment pour
avez meurtri les peches. Zie ook verbrijm'asseoir aujourd'hui. Zie verder Knielen.
zelen Gekneusd onder den hoer. ' (bij paarSpr. w. lets onder de — hebben , krijgen,
den) solbattu, e. — (bij wondh.) contus , e.
lets meester zijn , worden , 'etre maitre de
Kneuzend , b. n. (bij de heelm.) contondant.
q. ch. lemma under de — brengen y beKneuzing , yr. froissure, meurtrissure , foudwingen , mettre q. q. a Pobeissance , le relure. Hid heeft eene — aan den arm , tl a duire. — , (fcheepsw). in een -fchip , kromtine froissul e au bras. Dit paard heeft eenen
hoot , courbeiton , courbe f. — aan den
gezwolleii voet, het is eene —, ce cheval a
voorfleven op de kiel, centre - etrave.
under
le pied enfle, c'est une foulure —
—anhetbrokflu,
courbe de la clef — ran
den hoef solbature. —, (bij de wondh.)
de vlagflok , montant du baton de pavilion.
contusion. f. coup orbe, tn. — der vruchten ,
— op de boegfpriet , courbelton du beaupre.
— van de pomp , wangknie , arm aan den
cotissure.
Knevel , m. korte dikke knuppel , welken men
gekftok , zwengel eener pomp, potence de
fommige dieren dwars door den bek duet;
la brimbale. Betings — of Huinder,, conook om met touw omwondene pakken vast
trebittes.
aan to haalen , pakflok
aan Knieband , o. farretiere d'une culotte , f.
garrot.
den hals van eenen hond, bor- Knieboog, m. farret.
, fpier, yr. farrfRig haar aan den bek van katten , honden,
tier, tn.
cnz. ; ook de aan beide zijden ian den mond Kniebuiging , yr. genuflexion.
Knie.
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Knie-dicht `o. e'en dicht• iii haast , poeme fait
, (hem den voet uit het zadel
de baan
likten ,) desarconner, supplanter q: q.
a la hate, a genoux, des versa la fourche ,
Kniklierfpel , o. zekere kinderfpel jeu de chiques ,
Kniegesp , m, boucle de jarretiere,
Knikkertijd, m. temps, ou les enfants jouent
Kniegezwel , o. van een paard, capelet, in.
aux chiques, raison du jeu des clziques, f.
Kniehouten , o. meerv. tot verheffing van de
randen eens vaartuigs , genoux des petits bzi- Knikking , zie Knik.
Knip , m. knipflag met den vinger,, chiquetiments ,llares
naude , croquignole. Inzonderheid tegen
Kniejicht , vr. gonagre.
den neus , nasarde, chiquenaude sur le nez,
Knielap ,
knieleder, knieriem, ook kniefluk
vogelknip , trebuchet, (zie ook Mevan een harnas, genouillere,
f.
val
zenknip) —, duiveallag , volet.
Knielbank yr. agenouilloir, prie-Dieu , on.
fnede,
om
lets
to vangen, frappe, f.
Knielen, o, w. (ik knielde , heb geknield) ,
fig.
houw,, met eene fchaar, coupure,
de knien uit eerbied buigen , s'agenouiller,
flag , tape , f: Zie Slag. —, in een geweerflot ,
-se mettre a genoux, Hid is geknield voor
bordeel , flechts huis , bordel.
declin.
God , it s'est , agenouille devant Dieu, etc.
krijgen, geflagen worden, etre etrille ,
Knieiend, b. n. agenouille , e. prosterne, e.
e , rosse, e, etc. fam. Hij is geen voor
a genoux.
den neus waard, it ne vaut pas tant ; it ne
Knieiing , yr. zie Kniebuiging.
vaut pas le pendre.
Kniepijn , yr. gonalgie.
Knipbeugel , m. knipje , beugeltas , bourse
Xnier,, zie Scharnier.
ressort , f:
Kniefchijf, yr. rotule das genou epigonate.
Kniefluk , o. zie Knielap. — fchoorbalk , Knipboontjes, zie Ptinsesfenboonen.
Kniphoutje , o. van eenen knip, marchette,f:
(bij timmerl. ) potence, f:
Knietje , o. petit genou, m. (fcheepsw.) Knipluis, yr. pique-poux, (sobriquet qu'on
donne aux tadleurs.)
petite courbe, f. etc. — aan een galjoen ,
Knipmes, 0. knijf, jambette 9 f
gibolet, m.
Knipoogen , 0. w. (ik beb geknipoogd,)de oogKnievormig , b. n. genicul e.
leeden onophoudelijk openen en fluiten,
Kniezen , die Knijzen.
cligner, ciller, clignoter des yeux.
Knijf, o. zie Knipmes.
Kim), vr. engte verlegenheid , embarras. tn. Knipperen, zie Knipperen.
In de — zijn, etre dank Pembarras , dans Knippen , b. w. (ik knipte , heb geknipt), eenen knip geven , donner tine chiquenaude.
la peine.
voor den neus, nasarder, croquigneler.
Knijptn , b. w. kneep , heb geknepen ,)
—, met eenen knip vangen, prendre au
mjpen , aan ,twee kanten drukken , pincer,
trebuchet. De vogel is geknipt , Poiseau est
server, Hij, heeft mij tot op het bloed gepris au trebuchet. — , met list vangen. De
knepen , it m'a pined jusqu'au sang. —,
dief is bij nacht geknipt , le voleur est attrao. w. (zeew.) aan
afperfen , pressurer.
pe, pris, happe de nun. —, met eenen
den wind , langs den wal — server
knip dooden , luizen —, ecraser des poux
vent.
avec les ongles. Zich de nagels ook afKnijp,er, m, pinceur; fig. Ken vrek , gierigbijten , se rogner les ongles. —, met eene
aard , avare, pince-maille. Knijpers , fcha, couper avec des
puntfchaar
fnuden ,
series
,
pieces
des
des-evilsren der kreeften ,
ciseaux, avec tin decoupoir. Zie Uitknippen.
ses ,
—, foort van nijptang , tiretikken , wordt ge zegd van den paal, die
in de tanden van het Iluitrad in eeu unrzie Nijptang.
Knijptang , yr.
work neervalt , encliqueter.
Knijzen , kniezen , o. w. (ik kmjsde , heb geknijsd ,) zich van hartzeer kwellen , se cha- Knipperen , o. w. ( ik knipperde, heb geknipperd , met een knipperfpel fpelen, jouer
griner, se consumer de chagrin.
aux ionchets.
Knijzer,, m, homme chagrin,. triste, morne on
Knipperfpel , o. jonchets , m. pl.
morose.
Knijzig , b. n. chagrin, triste, morne ou Knipfchaar, yr. petits ciseaux, m, pl. decottpoir.—, groote kniefchaar in de count, conmorose.
m.
Knijzing , yr. humeur chagrine.
Knik , m. halve breuk, brisure, petite rup- Knipfel , o. papier decove , m. papieren fniprognures de papier, f. p1.
pers
,
ture, f: wenk , door het knikken met
bet hoofd aangeduid , saint , donne par um Knipflag, m, chiquenaude, crognignole; bijzonder tegen den neus, nasarde, f. zie Klap.
mouvement de tete, signe tie tete. —, fig. te—, valdeurtje aan een flag, voles, abatgenfpoed , af break , malheur, revers.
taut d'un trebuchet,
Knikkebeenen , o. w. (ik knikkebeende , bob
geknikkebeend) , avoir les jambes si faibles Knipflot, o. serrure a bosse, f — hangflot,
cadenas, m.
qu'elles se plient enmarchant , marcher d'un
Knipfpoor,, o, esph.e d'eperon, f:
pas chancelant , chanceler.
Knikkebollen , (o. w.) ik knikkebolde , heb Knispen, zie Knippen.
Knitteren , o. knetteren , (ik knitterde ,
geknikkebold), met het hoofd knikken
heb geknitterd) , het fijne, knakkende gedoor Ilaperigheid, of zwakheid , hausser et
luid , door uit het vuur fpringende vonken
baisser la tete en sommeillant, ou par fat.veroorzaakt , petiller. —, b. w. drukken ,
Nesse.
blutfen , befchadigen , van vruchten , meurKnikken , 0. w. (ik knikte , ben geknik t ,)
trir, froisser. zie Kneuzen.
een halve breuk krijgen , rompre, casser
sans desunir. — b. w. eene halve breuk Knobbel , m. bultachtige hoogte , bosse, f.
in
glasfchijven, ook knoest, kwast in bout,
maken , zie Knakken. —, met het hoofd
noeud; fig. — op de hand, bouton. — (in
buigen , faire signe de la tete.
de kruidk.) ultwas op bladeren en wortels
Knikker,, vet chipe, ftrandkei , gales,
van zekere planten , tubercule, f. mamelon,
Knikkeren , o. w. (ik knikkerde , heb geknik,
—, of knobbeltje aan eene
tuberosite ,
jouer
aux
chikerd), met knikkers fpelen ,
gegotene letter, crenerie, f. Kleine — aan
quo. — , b. w. fig. of fpr. w. lemand van
het
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het tandvleesch , (bij wondh.) epnlide,
— op de beenen , pezen, enz. (bij wondh.)
nodus. Knobbels van de herfenen, hates, f,
p1. —, Knop, zie dit woord. — voor eelt,
hardigheid aan harden of voeten,
duretd, callosite, f: Met knobbels bedekt , wratachtig , mamelonne, e.
KnobbelaChtig, knobbelig , b. n. knoeflig,
noueux , se. Een flok met knobbels, en
baton noueux. — (in de kruidk.), tuberculd , e, tuberculeux , se, tubereux, se. Een
knobbelachtige flengel, erne age tuberculeuse.
Een knobbelachtige wortel, 'tine racine tubereuse , genouilleuse.
Knobbeltje, o. (bij letterz.) aau eene gegotene
letter, crinerie, f:
Knobbeluitwas, in. (in de kruidk.) bultachtigheid, tubdrosite, Eene vrucht met
knobbels , un fruit convert de tubdrosites.
(ook in de ont,leedk.) uitzetting van eenig
deed Jes ligchaams, dikte , zwelliug heet,
tuberosite.
Knochten , zie Verknochten.
Knod, (knodde) yr. zie Knoop , Knobbel.
Knoddeflok ,
een ftok met eenen dikken
knoop van onderen , zie Knods.
Knods , vr. massve,
casse-tote, m.
Knodsdrager,
porte-massne.
Knodflag, In. coup de mascue.
Knoedel , m, balletje van meel, vitelot.
Knoeijen , b. w. en o. (ik knoeide, heb geknoeid), flordig arbeiden, bousiller, goiter
la besogne, barbouiller, gem, sabrenasser
on sabrenauder.
, met listen te werk
gaan , intriguer.
Knoeijer,, m, bousillenr, barbouilleur,, sabrenas , gate-métier. —, feeding, op de boekdrukkerij , machurat.
Knoeijerij , vr. barbouillage, bousillage, onvrage mal fait, us. etc.
Knoeffler, yr. bousilleuse.
Knoeiwerk, o. Zie Knoeijerij.
Knoest , m. noest , kwast in het hoot , noeud.
Dit bout last zich niet regt fplijten, het
heeft te, veel knoesten ce bois ne saurait
se fendre droit, it a trop de floods. Tot
een harden — moet een fcherpen beitel zijn;
( fig. hardigheid moet met kracht gekeerd
worden) it bon 'nosed it fact forte cognge.
Verrotte knoesten in bout , malandres ,
Zie Kwast.
Knoestantig, knoestig , b. n..noneux ,se,squirreux , se.
Knoesterigheid, vr. (in de kruidk.) nodositg.
Knoestgezwel , o. (zonder fmart) squirre,
schirre, tn.
Knoet,
lomp , plump mensch , leurdaud,
rustre, manant ,rustaud, pitaud,
zeker rusfisch ftraftuig , knout.
Knoetachtig knoetig, , b. n. plump , lump,
boersch, lourd, e, rustique , .grassier, iere,
etc.; bijw. lourdement, rust:quotent, grosiierement , rustandement.
KnofFelaar,, (knuffelaar) m, celui qui traite
rudement.
Knoffelen , (knuffelen) b. w. (ik knoffelde , heb
geknofTeld) ruw behandelen , manier, traiter rudement.
rukken en plukken bons- kreuken, chi ffonner, froisser.
Knoffeling, b, n. verfiijfd van koude , iransi,
e , de froid.
Knoflook (knooplook), een foort van uijen,
ail,
Cmeerv.
— met weinig
reuk , cooly,
fpaanfche
rocambole,
f; -fig. — geven (met de vuisten flaan),
donner des coups de doing, dauber, etc.
Knoflookfaus , vr.
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Reek , in. been , os.
Knokkel , tweed. Zie Kneukel, , Knobbel.
— (in de ontleedk.) dikte der gelederen ,
condyle,
Knokkelvormig, b. n. condyloide. Dat de
knokkels aangaat condyloidien ye.
Knol, m. rasp, navet, naveau. Spr. w. lemand knollen voor citroenen verkoopen ,
( hem foppen, bedriegen), deeper, tromper q.
q, faire accroire que les vessies sont des Janternes. —, een flecht paard , une haridelle ,
rosse, mazette, f: onnoozel mensch,
vials, bendt , nigaud.
Knolachtig, b, n. qui sent le navet i qui a le
gait on la figure d'un navet.
knolland, o. champ de navets ,
Knolakker,
ns. f.
Knol-kool , m. chou - navet.
Knol-radijs , vr. petite rave rondo,
met — bezaaid land , raviere,
Knol-rond, b. n. rend, e. , comme tin navet.
Knol- of raapvormig, b. n. ( in de kruidk. )
1211baCe e , ou napiforme.
Knolzaad o. graine de rave, navette,.f.
Knook , zie Knok.
Knoop , ‘rn. (oo) aan kleederen,enz. om toe
te knoopen, bouton. —, de verbinding van
twee vast in een gefloken einden band, enz.
fink , — in eenen draad of in een touw,,
noeud. Die — is te los , ce noeud est trop cke.
Alexander hakte deirGordia'anschen — door,
Alexandre coupa le :meted gordien. Eenen
— in zijnen zakdoek leggen , faire un noeud
dans son mouchoir., Een wevers
en noeud
de tisserand. Een visfchers
eon noeud de
pgcheur on anglais. — in eene maas van een
, ourdre. (fcheepsw.) Boenet, fchild
ren noeud commun. Oude wijven—noeud
de vaclze. Want .— noeud de haubans. Kruis- tgte de mart, — fpan , hauban simple.
Water — in een touw,, cul - de -port; fig.
De — de band des huwelijks , • le noted, le
lien dutnariage. eene verwarde zaak , eene
gefchil- of twistvraag , als : Hier ligt de —,
voici le noeud de l'affaire; lee difficulte ;
fam. tu-ante711.
Knoopen; b. w. (ik knoopte, heb geknoopt),
toeknoopen, boutonner (en habit) —, eenig
band, enz. tot eenen knoop zamentrekken ,
:toner, faire un Zij heeft het geld.,
in de punt van haren zakdoek eknoopt, elle a noug Pargent dans le coin de son mbuchoir de poche. Zijne fchoenen
ftrikken
nouer ses souliers. Netten breijen, timer,
faire des filets, etc.; fig. vastmaken , Tier,
attacker, etc. Zie Aanknoopen in de eerfle
beteekenis.'
Knoopgat, o. boutonniere.
Knoopgieter,,
fondeur de bewails.
Knoopgras 7 o. hondstand, chien,dent m.
Knooping, yr. action de boutonner, de nouar,
(gem.) nouement, m, fig. action de lier.
Knoopkoord, O. corde a tresser,
Knooplook, zie Knoflook.
Knoopmaken , o. knoopmakerij, métier de
boutonnier, m. boutannerie, f:
Knoopmaker, m. boutonnier.
Knooptrekker,
aanhaler, aantrekker voor
knoopen , (bij kleederm.) tire-bouton.
Knoopwinkel, m. boutique ou Pon fait ou vend
des boutons f. commerce de boutons.
Knoopzijde , yr. soie a tresser, a boutons.
Knop , m. meestal bet bovenfle bolvormige
einde van onderfcheidene Bingen, als van
eenen floel, degen, zadel; enz. pommeau
d'une chaise , d'une epee, d'une Belle, etc. — van
eenen rotting , van een haardijzer,, pomme , f:
pone,
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poinineau, tn. dune canne,d'un chenet ,f. —
van eche fpeld , rite d'une e.pingle, f: —,
inzonderheid de uitbotting , de bottén van
boomen, planten , bladeren , bloemen 5 bouton.
Dc boomen zijn vol knoppen , les arbres sont
pieins de boutons. , uitiprititfel , bourgeon. Mik —, (bij de art.) druif aan een
kanon, bouton de mire. —, (op fchepen) van
een kanon , bouton de canon ,- bout de la
culasse. — van eenen vlaggeftok , pomme de
pavilion ,f. van eene trompet , bouton de trompette. —, kogel of bol op torens , (in de
bouwk ) boulet d'amortissement.
Knopje , o. petit pommeau, m. petite pomme,
pommette , f: petit bouton, m. aan het mondituk van een paarden gebit , bossette , f: —
van -eene aarden of glazen pijp , talon d'une
pipe. — in het midden eener ronde glasfchijf, buntline , f.
Knoppen , o. w. (ik knopte , heb' en ben geknopt) knoppen krijgen, (van boomen,
planten , enz. fprekende) uitbotten, boutonner, bourgoonner,pousser des bourgeons,aboutir
Knoppenbijter,, m. zeker infekt aan de wijngaarden , coupe - bourgeois.
Knopfpetde , yr. epingle ei grosse tete.
Knor,, zie Knorbeen.
Knorachtig, knorrig , b. n. yerdrietig , rechique, e, de tnauvaise humour , grondeur,, se,
grogneux, se, grogneur, se.
Knorbeen , knorrebeen, knarrebeen, o. cartilage , m. Zie Kraakbeen.
Knorhaan , zekere zeevisch, zeehaan, rouget , grondin , gournal , (in de nat. gefch.)
otis , grondeau , groneau, grognant.
Knorpeihuid , yr. (in de ontleedk.) perichondt, , ou pericondre, in.
Knorren , 0. w. (ik knorde, heb geknord),
het natuurlijk geluid, hetwelk varkens ma.ken , of honden die getergd worden, grogner. De varkeiis — wanneer men hut, te
vreten geeft, les cochons grognent viand on
leur donne a manger. fig. —, ontevredenheid betoonen door woorden , morren , preutelen , grogner, gronder,, grommeler. fain.
pougonner. Deze vrouw doet niets dan — ,`
cette femme ne fait que grogner. Hij is niet
te vreden , hij knort op u sl n'est pas content , it gronde centre vans. Het — of geknor,, grognement. m.
Knorrepot, m. brompot, grognard, grogneur,
grandeur, gregnon, boudeur, (fam. ) bougon.
— y r. , grogneuse,grondeuse, etc; fain.bougonne.
Knorrig , zie Knorachtig.
Knory leesch, o. de la viande cartilagineuse.
Knot , y r. een in eengedraaid bosje gehekeld
ylas , tonfe de la fillasse de lin, de chanvre.
—, vlasknop , coque de la tige de lin, qui
contient la graine.
Knotten , b. w. (ik knottede , heb geknot),
arias — het .vlas in bundeltjes draaijen en
tot eene knot bibden ; ook de rijpe zaadhuisjes , de knoppen van bet ylas plukken , mettre le lin peigne en tonfres. Boomen —,
derzelver kroon afhouwen, eater ou ebrancher . des' arbres. Aan beide zijden afhakken, tronquer des arbres.
Knotter, m. die de kroon der boomen afhouwt celui qui date ou aranche les at-bres , etc. zie Knotten.
Knotting, yr. action d'eater les arbres ;
datement — van vlas , action tie mettre le
lin peignd en toriffes.
Knotwilg , m. saule que Pon eate sous les
quatre ou cinq ans , saule a eater.
Knoffelen, zie Knoffelen.
Enuist. , fain, vuist, hand, poing. Zoo hij
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hem ooit in zijne knuiften kriigt, si jainais it met la Matte sur lute voor
knoest in het hoot , zie Knoest.
Knuppel, m. dikke ftok , gros baton , ns. massue,
f.'tricot, trique. zie Kluppel , en vervolgens.
Knuppelhout, o. bois rondin , m.
Knuren, o. w. (ik knuurde, heb geknuurd),
talmen, luilakken , fucfelen , lambiner,
faindantir,, vdtiller.
Knut , zie Knot.
Knoffelen, b. w. (ik knutfelde , heb geknutfeld ), kleinigheden van bout en andere. Bingen maken , om den tijd door te
brengen , faire , filbriquer de petits ouvrage , toutes sortes de bagatelles pour se divertir ou passer le temps.
Knutfeler,, knutfelaar,, no. celui qui fait ou fabrique de petits ouvrages , des babioles en bois.
Knutteling , vr. knutfelarij , action de faire ou fabriquer de petits ouvrages pour se divertir, etc.
Knutterig , b. n. fins. foil, e. gentil , le.
Kocht, onv. veil. tijd van Koopen.
Kodde , yr. fnakerij , aardigheid , plaisanterie,
drillerie , gaillardise , facetie.
Koddebeijer,, m. landsdienaar,, die op het jagen en visfchen in den verbodenen did
of op de verbodene plaatfen , acht geeft en
hetzelve beletten moot , garde-Chasse et peche.
—, duinnaaaijer, garde-Chasse dans les dunes.
Koddig , b. n. fliaaksch , grappig , geestig-,
kluchtig , facetieux , se, grotesque , croustilleux , se, comique, drd le , plaisant, e ,bouffon
ne, egrillard, e. jolichon , ne. bijw. koddiglij k, plaisamment , facetieusement , croustilleusement , etc.
Koddigheid, yr. drelerie , bouironnerie, plaisanterie, facetie.
Kodfen , 0. w. (ik kodfte 5 heb gekodst), braken , overgeven , vomit-, rendre.
Koe , yr. koei, meerv. koeijen , vache,
dagorne . Eene — mel—metnhor,
ken , traire une vache. Eene melk une
vache a Tait. De — heeft gekalft , la vathe a vile. Eene jonge - 5 vaars, genisse.
Eene -wilde —, gualleux , m. fpr. w. Eene
verdronkene , oude — uit de foot halen (het
nude iced weer ophalen) reveiller le chat qui
dart. De — bij de horens hebben- (het
zwaarfte eener zaak to boven zijn) avoir
vaincu les plus grands obstacles dans une
apaire, avoir reussi , e, dans une
Die koetjes loopen in tnijne weide (die zaak
geldt mij ) cette affaire me regarde , etc. Hij
heeft zijn koetjes op het drooge ( hij kan
wel en onbezorgd leven) it pent biers vivre,
it vii a son aise. — wordt ook in de -dagelijkfche taal een onbeleefd inensch geheeten,
un homme pesant ou indolent, lendore. Een
fchip dat traag zeilt, noemt men ook eerie
—, un mauvais voilier.
Koebrug , yr. eene brug , om koeijen in en
nit een vaartuig to doen gaan, pont aux vaches, —, op een oorlogfchip , coussiere.
Een ondiep verdek op een fchip , waaronder
iets verborgen worth , un faux-pont , m.
Koedief5\ m. voleur de vaches.
Koedille , yr. flinkende kamille , moederkrnid ,
koeoog, espece de camomille d'une odeur
puante, desagrdable , espargoutte , matricaire.
Koedrek 7 m. house , fence de vache,
Koedrijver, m. koehoeder,, vacher, bouvier,
patre.
Koedrijffter 7 yr. vachire.
Koegras , o. herbe a yacht, f.
Koebaar,, o. pail de vache, m. bourre,
Koeherder,, zie Koedrijver.
corne de vache, f:
Koehdren, koehoorn,
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waarop de koeherder blaast, cornet de
vache.
Koehuid, yr. lean de vache, Bereide —,peau
paree.
Koeijenkaas, y r. fromage de lait de vache ,
Koeijenkruid , o. (in de kruidk.) bled de vache , melampirum. on melainpire . f.
Koeijenuijer,, in. pis de vache, m. tetine de,
vache , f En het fpeeki tepel aan den uijer,
heet teite.
Koeijenvieesch , o. viande de vache, f.
een piebak , gateau; zoete of peper
Kock,
, pain a' epee ; — van botercleeg , gateau,
feuilletd; donne —, tourtelet ; fig. Het
zal van nacht een koekje bakken , it gelera
fort cette suit. Het ligt hem als een
voor het hart, it a le coeur oppresse. Spr.
w. Bak mij eon koekje als ik dood ben (dat
kan nog lang aanloopen), c'est du pain Bien
long. —, is ook eene zilveren klomp van 15o
mark oud gewigt , en zelfs allerlei geld , tin
saumon d'argent de 15o mares ; fig. De koeken ontbreken hem , lee dens lui manquent.
Raapoliekoeken tourteaux.
Koekalf, o. 'rents femelle, f.
Koekamp , m. pre ou l'on fait paltre les
vaches (a la Haye les cerfs du rot.)
Koekenbakken , o. metier de faire du paind'dpice, in.
faiseur de
Koekenbakker,, koekbakker,,
pain d'epice pain d'ipicier.
Koekenbakkerij , yr. lieu oh l'on fait mire
le pain d'epice, m.
Koekdeeg 0. pate de pails d'epice, f.
(ik koekeloerde , heb geKoekelocren 0.
kockeloerd) , een eenzaam leven leiden , te
huis blijven , en voorts werkeloos zijn, metier une vie solitaire, ne lien faire et garder la maison.
Koekenpan , vr. poele a faire, a cuire des galettes , etc.
Koeketer,, m. mangeur de pain d'epice, de
gateau.
Koekje , o. petit gateau, m. chocalade —, tableite de chocolat, f. artfenij —, trochisque, m.
Koekkraam, vr. boutique ou Pon vend du pain
d'epice,
bekende vogel , coucou; op St.
Koekoek,
Domingo , tocco. eene foort van uitflekend venfler, waardoor de dag valt, keldervenfler,, espice d'abat-jour. fpr. w. Het
is met hem altoos eenen zang , c'est
toujours turelure , le chanson de ricochet, le refrain de la ballade; it chante,
it repite toujours la memo chose. (boertig)
it fait chorus. — , een horendrager, iin cocu.
Kdekoeksbloem, y r. lychnis ,
koekoeksbrood , o. klaverzuring (in de kruidk.)
in.
pain de coucou,
Koekoekszang , m. cri naturel de coucao; fig.
la mime tut elure. Zie Koekoek , fpr. w.
Koekwinkel, zie Koekkraam.
Koel , b. n. eon weinig koud , frisch , gematigde warmte , frais, fraiche. Een koele
ochtend , avondflund, une matinee, une soirée
fraiche. Wij hebben een' koelen kelder,
nous avons tine cave fraiche. Er waait een
luchtje , it fait en petit vent frais; fig.
Onverfchillig ,flegmatique, froid, e. Een koele
vrijer on anioureux transi. Hij antwoordde
hem koeltjes, it lui repondit froidement , indiferent. Met eon gelaat , d'un air froid
ou glace. Hij houdt zich koel , it temoigne
de l'indifference, de la froideur. In koelen bloede, de sang- froid on de sees rassis.
Koelbak, m. kuip , cove 4 rcfroidir.—, brouw-
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kelp (bij de brouwers), brassin. Zie Roe/.
vat.
Koelbloeclig, b. n. en bijw. gemis van harts-.
togtelijke hevigheid , qui agit de sang-froid,
flegmatique, posement, froidement,de sangfroid.
Koelbloedigheid, vr. sang-froid ; fig. flegme, tn.
Koeldrank, rafraichissant 9 (bij de apoth.)
refrigerant, refrigiraty, m. potion reAigerative, f. julep.
Koelen , b. w. (ik koelde , hob gekoeld)koel,
koud maken , rafraichir, refroidir, attieder.
De regen heeft de lucht ge- of verkoeld ,
la piuie a rafraichi, refroidi Pair. Het
gloeijend ijzer —, tremper le ler clzaud dans
l'eau. Het kanon —, afkoelen , rafraichir
le canon. De ouderdom koelt de driften,
la vieillesse refroidit les passions , fig. Zijne
driften , gemoedsbewegingen , bevredigen,
voldoen, als : zijne lusten , zijne wraak
voldoen, assouvir ses passions ; sa vengeance. Zijn ijver begint te —, te verflappen,
son zile se refroidit. — , o. w. C met
zijn ), koel worden , tiedir,, fratchir.
De wind begint wat te le vent fraichit, se live on se renforce un pee. Drink
owe koffij , zij zal , koud worden ,
prenez votre cafe, it se refroidira. Zie
verder Afkoelen , Verkoelen , Verflaauwen.
Koelheid , vr. van het weer, fraicheur du
temps, tiedeur. Onverfchilligheid, verflaauwing van liefde, froideur, indifference, f:
refroidissernent, sang-froid ,'sang rassis, m.
Koeling , vr. verkoeling , refroidissewent. tn. —
van het ijzer, trempe de fer. — van het
bier , rafraichissement
Koelkelder-, m. cave ota4 l'on met differentes
choses pour les conserver fraiche;; cave froiKoelketel , m. (bij -brouwers), chaudiere, f.
Koelmoedig, zie Koelbloedig.
Koeloven ,
fourneau refrigerant.
Koelte , yr. koele wind , fraicheur.
koele plaats , lieu frais. (eew.) Aannemende
, vent qui fraichit. Bakstags — , beau
frais, vent largue, vent de quartier. Doorgaande —, vent fait , stable. Frisfche , heldere —, vent frais. Labber,, flappe —,
vent mon ou faible , petit frais. Hevige of
flijve — bon frais.
Koeltje , o. vent leger, air doux, tn.
; Koeltjes , bijw. un pen frais , froidement ,
fraiclzement.
Koelvat , o. carafon, tn. Spoelvat in eene huis ■
bonding , cuvette , f. Bassin dans le quel ose
rince les verres et rafraichit le via. —,
(bij de fcheik.) , refrigerant. (bij de
fuikerraf.) rafraichissoir, m.
Koelzinnig , b. n. calme , ayant Pesprit rassis.
Koemelk , yr. lait de vaches, tn.
Koemelker,, m. meerv. koeijenmelkers, celui
qui trait les vaches, mulcionaire.
Koemelkerij , yr. vacherie, laitiere.
Koemest of mist , m. fiente tie vache, house, f.
fcornier de vache, tn.
Kocn , b. n. die geen gevaar fchuwt , flout,
ondernemend , onverfaagd , hardi, e, audacieux , se, intrepide, courageux , se; —,
bijw. lzardiment, courageusement, etc.
Koenheid , yr. floutheid, onverfaagdheid , hardiesse, audace, intrepidite , f. courage, tr.
Koenlijk , bijw. hardiment, audacieusement ,
etc.
Koepel ,
rondo kap van een gebouw,, conpole , f. dame, m. tuinhuis , zomethuisje in eenen tuin , enz. cabinet, _pavilion. —
bij de Turken, kioske.
Kk
Koe-
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Koepelkerk, yr. iglise a coupole, dime.
Koepokken, yr. koepokilof, vaccine. f: vacm. Met de — flof inenten, vacciner.
De enenting daarmede , la vaccination, en
die zulks doet heet vaccinateur. De manier
der inenting met die flof, methode vaccinique.
Koer, m. zie Torenwachter.
Koei'en , kdrren , o. W. (ik koerde , heb gekoerd), gelijk de duiven doen , roucouler.
Koerhuis , o. echauguette, f. Zie Wacht-toren.
Koerier, zie Fourier.
Koers , nr. loop, vaart , wending ergens heen,
inzonderheid van fchepen , route. f Het fchip
heeft zijnen —; zeilt ten noorden , le vaisseats fait sa route viers le nord. (zeew.),
route , f cours , — bouden , regt toe
loopen of zeilen, porter a rouse ou faire
droite route. — bij den wind, cours a la
bouline. Gebeterde —, route corrigee. Gekoppelde —, route composee. — regt naar
het land zetten, donner debout tl terre.
Wan—, afwijking ce ps fchips van den regten —, fausse route. — op den vijand &lien, porter , rnettre le c9p stir Pennemi.
Met behouden aankomen, arriver ei bon
port. — regt uit, route en droiture. — op
eene flreek , trait de vent. — gangbaarheid
van geld, cours. Die munt heeft geen' —
meer , cette monnale n'a plus de cours. Eene
munt buiten
stellen , decrier tine monloopende prijs, cow's, courant de
marche. De — der wrsfelbrieyen, le court
tier changes. —, wending; welken zullen
de zaken nemen ?_ quel cours, queue tournure 7 face , prenaront les aff:lares?
Koertoren ,
ZieWacht-toren.
Koefen (Koetfen), zich, wederk. w. (ik
koeste mij , heb mij gekoest), words gezegd van honclen, die met den buik op de
aarde kruipen, se coacher. Koes - u ! conche-toi
Koeflede ,
boerenilede, tratnecu grand
et large pour transporter de; bestiaux, m.
Koeflaart, vr. queue de vache.
Koeftal, m. itable a vaches, vacherie, f.
Koefleraar, m. aankweker, begunfliger, beyorderaar,, protecteur,, patron, fauteur.
Koefleraarfler,
protectrice, fautrice.
Koefteren, b. n. (ik kociterde , heb gekoeflerd), door cene aangenarne , langzame
warmte verkwikken, troetelen , choyer olor. Die moeder koeftert haar kind, cett)I
loter.
mere choye son enfant. De flangen koelleren
zich in de zon , les serpents- se chauffent
sold/. opkweeken, yoeden, clever d'une
maniere delicate, traiter avec beapcoup de
Loin, delicate,-, mitonner ; fig. aankweeken , veel met iets ophebben ; als: De wetenschappen
proteger, favoriser-,
ver les sciences. Hoop —, avoir esperance.
$1echte gedachten in zij nen boezern — , none-rir de manvaises pensies dans son sein.
Koeftering, yr. denotement, m. coins delicats,
m. pl.; education mule, tendre, etc. — der
wetenschappen, protection des beaux arts.
Koeftront, zie Koedrek.
Koet, yr. kleine zwarte eend, petit canard
noir,, in. foulque, macrelle.
Koeteraar, nr. kronrtongig, gebrekkig prater , baragouin , jargonneur.
Koeteraarfler, yr. baragouineuse , jargonmuse.
Koeteren, o. ( ik koeterde , heb gekoeterd), kromtongen, gebrekkig praten , baragoutner,, fargonner,, ecorcher tine langue.
K.oeterwaal, in. die gebrekkig nederduitsch
ipreekt, (sobriquet pour an francais ou
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lvallon qui ecorche le hollandais ou netrlark,
dais) baragouineur.
Koeterwaalsch, b. n. onverstaanbaar (taal)
jargon , baragouin.
Koeterwalen , o. w. (ik koeterwaalde , heb
gekoeterwaald) , gebroken Nederduitsch
fpreken, (van eenen Franschman of Waal),
ecorcher le neerlandais ou hollandais a la
maniere du francais.
Koets, Yr. eene soort van zeer gemakkelijk
rijtuig , dat overdekt is, op riemen of \Teeren hangt, carrosse, m. Huur carrosse
de louage. —, die alleen van achteren gefloten is , halve koets, carrosse coupe. —
voor den paard, Mune. zachte bedftede , als het praalbed van vorften, het zij om
in te flapen, het zij one aan tafel te liggen,
(naar de wijze der oofterlingen), het zij om
iu gedragen te worden, couche. huwelijksbed (in ,den dicht. flijl ), couche nuptiale , lit nuptial. —, beditede der boerenknechts in Noord-Holland, couchette. .
Koetsboek, m. koetfiers-zetel, siege du cocker.
Koetfemaker, m. carrossier.
Koetfen, (zich), zie Koefen.
Koetshuis, o. remise, f.
Koetfier, m. cocker.
Koetspaard, o. cheval de carrosse, carrossier, m.
Koetspoort, yr. (op.) ftalpoort, porte cochere.
Koetsilede , yr. fleepkoets (te Amsterdam),
traineau en forme de carrosse, dont on se
Bert particulierement eliAmsterdam.
Koetsvol, vr. carrossee.
Koetsi,vagen, m. reiskoets, espece de chariot
convert , dans lequel on voyage, M. ceche ,f.
Koever, b. n. o yervloedig, talrijk, superflu,
e, abondant7 e.
Koevlieg, yr. paardenvlieg, taon, (lees
m.
Koevoet , m. pied de vache. eene ijzeren
handfpaak one zware ligchamen op te tiIlen , hefboom, pied de chevre , levier. Kleine — van denen voet lang, (bij de art.),
pied de biche. — (op fchepen ,) piece de
fer,, f.
Koewe ide , yr. koekamp , pacage , paturage , m.
Kof, yr. koffchip met twee masten , bijna
als een fmak, zijnde iets grooter en den bezaamsmast stet op het achterdek hebbende ,
espece de navire, btitinrent a prone et poupe
elevees , koff, m.
Koffer,, m. eene foort van kist , cope, groote —, bahut; reis —, valise, malle,
Kofferclekfel, o. couvercle d'un coffre, m.
Kofferen , b. w. (ik kofferde , heb gekofferd),
in eenen koffer pakken , encoper,, server
, dans use core, etc.
:Koffermaker, m. corretier, bahutier,, tealletier.
Kofferfleutel, m. clef de coffre, de bahut ,f:
Kofferflot, 0. serrure de cope, de bahut , f.
Koffertje , o. petit coffre , coffret ,
flilletje, selle , chaise percee, garde-robe, f.
Koffertoree, 0. omslag (om een bock), converture , enveloppe,f:
Koffij, yr. café, m. Wilt gij een kopje —
clrinken ? voulez-vous prendre (niet boire
(dat men alleen, bij koude dranken drinkende,
zegt), fine tasse de café.
K.offijbaal, yr. balie de café.
Koffijbakje, o. Zie Koffijkopje.
Koffij- of theeblad , o. 'cabaret, m.
Koffijboom, m. (oo.) cafier.
Koffijboon, yr. Coo.) fe3,.e de café.
risida,
Koffijdik, o. bezinkfel van koftij
mare du cafe, m.
Kof,
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Koffiihuis, o. cafe. m. lk was in het
Petals
au cafe.
koffijhuishouder,, m. cafetier; limonadier.
Koffijkamer, , yr. ftookplaats (in den fchouwburg) , foyer, m.
Koffijkan, yr. cafetiere.
Koffijketel, m. chandron a preparer l'eau du,
cafe, m. cafetiere. waterketel, bowllotre , f.
Koffijkleur,, vr. c'ouleur de café. Dat naar koffij gelijkt of in plaats 'van dezelve gebruikt
worth, cafe forme.
Koffijkopje , o. tasse a cafe, f.
Koffijmelk , yr. café an last,
Koffijmolen ,
moulin a café.
Koffijp1r.ntagie , yr. cafririe, cafeiere ou caj-eyere.
Koffijpot , m. cafetiere, f:
Koffijfchenker,, zie Koffijhuishouder.
Koffijfchoteltje, o. soucoupe d'une tasse
café, f.
Kofiijtafel , yr. table a café.
Koffijtrommel , in. tambour a rdtir, ou a garder le café.
Koffijwater,, o. eats bouillante pour faire
le café, f.
Koffijwinkel, , m. boutique oil Pon vend du
café , f:
Kog , yr. zeker oud koopvaardijschip ; ook
wel niet krijgsvolk bemand , van voren en
van achteren lets , ancienne espece do
navire, coque.
hoerenwaard , inaquereau.
Kogchel ,
Kogchelhuis , o. ntaison de debauche, f. horded, etc. m.
rond liothaam , (bal ,) boule, f:
Kogel ,
kanon bouletbde canon. Geweer of piftool — (looden ,) balle, f. Brand —, boalet incendiaire. Eenen — wisfelen, se battre en duel a coups de pistolet. Met den
— ftraften , ( ingevolge van een vonnis ,)
doodfchieten, fusilier,
( bij de au..)
Gloeijende , boulet rouge. Opgeklotfie —, boulet ensabote. —, the zonder fpiegel in een fink geladen wordt ,
boulet roulant. Holle 5 die overal gelijke dikte heeft , boulet creux. Stang —,
ftaf- of bout —, boulet a deux tdtes
h deux branches. Draad- of ketting —,
ange, boulet came. Musket —, balle de
mousquet, de petite calibre. Gefmede —,
tot blikken doozen , balle de fer forge. Looden —, balle de plomb. Kleine looden
geweerkogels , postes , f. pl. Het geweer
was met twaalfkleine geweerkogels geladen,
le fusil itoit chargé de douze postes.,Lucht-,
of kust —, globe de feu on d'art:flee. Druk
globe de compression. — ,bal ofknop op torens,
enz. (in de bouwk.), boulet d'amortissement.
Groote vuur —, bom , (op fchepen), die
nit eenen mortier gefchoten worth , carcasse, f. — (in Gelderland) ijmkogel, bijenkap,
korf, ruche, f: Spr. w. De — is door de
kerk , (het is er door), la cloche est fondue.
Kogelaanzetter,, m. foort van ijzeren laadftok,
pousse-balle.
eene afgeschotene plaats voor
Kogelbak ,
kogels, (op fchepen), parquet aux boulets,
Kogelen , b. w. (ik kogelde , heb gekogeld),
met kogelen befchieten ; ook met fteenen
naar het hoofd gooijen, tirer 4 balles ou
boulets ; feter des pierces a la rite.
fondeur de balles, de boulets.
Kogelgieter,
Kogelgieterij , vr. fonderie de balles, de boulets.
Kogelkruis , o. (in de wapenk.), Croix porn-

metes on bourdonnde, f:
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Kogelleer of kogelmaat , yr. passe-balle, passe-boulet,
Kogelmeter,, m. spherometre.
Kogelrond, zie Bolrond , Klootrond.
Kogeltang, yr. (voor breeuwers), pince-balle.
— (bij heelm.) om kogels uit de wonden
te halen), bec-de-canne bec-de-lexard, tn.
tireballe.
Kogeltrekker, m. (om den kogel nit een fchietgeweer te halen) krasser,, tire-balle ore
bourre. (bij heelm.) alfonsin, bec-de-lezard:
Kogelvorm-, yr. motile a boulets, 4 balles.
Kogelvormig , zie Klootvormig.
Kogelwagen , m. caisson a boulets.
Kohier,, naanilijst van landerijen met derzelver lasten , terrier. (*)
fpijsbereider,, cuisinier. (op fchepen)
Kok ,
coq ou cuisinier de navire. Spr. w. De honger is de beste —, n'est sauce chbre qua
Pappetit ; it n'est sauce que d'appetit. Het
zijn alien eene koks, die Lange mesfen
dragen (alien zijn niet zoo als zij fchijnen),
l habit ne faitas le moms.
Koken , o. w. ik kookte , heb gekookt) zieden, bouillir. Kookt de pot ? le potage
boit-il? Het water kookt dat het raast,
Peau bout agros bouillons. Gekookt vleesch,
tlu bouilli; fig. In buitengewone beweging
zijn door toorn en gramfchap ; als : zijn
bloed kookt in zijne aderen (hid fchuimde
van woede), air ecumait de rage , le sang
dill bout. Zoo ook het onfluimig opborrevan water, als : De zee kookt
len
voor walging
(fchuinit), la suer denim.
eene
neiging tot braken hebben,
gevoelen .;
cette setals : Deze morfigheid deed mij
lea me fit soulever le coeur. , b. w. de
faire
cuire
on
bouilfpijzen gereed maken,
lir ; les viandes; faire la cuisine. Zij kan
goed visch 5 elle sait Bien cuire du poisson. Onze keukenmeid kookt goed, notre
cuisiniere sait bien faire la cuisine ; entend bien la cuisine; fam. cuisiner. Doen —
op kolen braiser. Zachtjes, even doen op —,
myoter; fig. verteeren , als : De maag kookt
de fpijzen , Pestomac fait la coction des viandes. —, met oordeel en verfland iets beSommigen lezen veel , maar
handelen ,
niet hetgeen zij lezen , it y en a plusieurs
qui lisent beaucoup, mats ids ne digerent
pas ce qu'ils lisent. fpr. w, als het op is , is
het — gedaan , apres les fours Eras nous au.
cons des fours maigres.
Koken , o. bakken, cuisson , cuisine, f., le
métier de cuisinier. — in de maag, fpijsvertering , coction, digestion, f.
Koker,, m. In het gemeen , een lang , hot
ligchaam , om er iets in te bewaren of in te
fteken, etui. Een lederen —, an eta: de cuir.
Naalden —, etui h aiguilles- — of fchede voor
de fchaar,, etui 'de ciseaux, —r, voor een
mes , gahe, f. In het bijzonder een pijI
— 5 carquois. —, voor zoutkoker of..maker ,
saunter. Spr. w. vele pijlen op zijnen
hebben (vele treffende reden gereed 'hebben ,) avoir plusieurs cordes h son arc; avoir
de quoi repondre. Dat komt niet nit zijnen
i
, ( een ander heeft het hem ingegeven)
Bela n'est pas de sop cru; cela ne went pas
(fcheepsw.)
de lui , n'est pas de sa boutique.—
mast — cornet du mat. Zie verder de met
zamengeftelde woorden, als Inkt —, Zand
—, Kardoes —, enz.
Kokeren , b. w. (ik kokerde , heb gekokerd)
in eenen koker fleken , mettre ou eerier dans
tin etui, engainer. Steek het mes in den
koker in
Kk2

de fchede,

engainez le couteau;
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fig. voor bedriegen. 1k laat mij zoo niet—, Kolf, yr. , flok , die van onderen dik en rondje sae me laisse pas tramper, duper , attraachtig is , knods, massue. — van een roer ;
per de cette maniere.
ook waarmede men den kolfbal flaat, crosKokerij , yr. kokaadje, kookkunst , action de
se. De — van eenen fnaphaan , la crosse d'un
faire bouillir, cuire ; Part de ha cuisine ,
f usil. Het gebogen einde van den —, le
de faire la cuisine , cuisson.
crossillon. — of schoen van eenen biljardKokermaker,, m. faiseur d'etuis.
, fchedestok masse. Spr. w. De — naar den bal wermaker,, gaissier.
pen (om een klein ongeluk den 131 oed opgeKokermuilen , o. w. (ik kokermuilde , heb geyen , (jeter le manche apres la cognee.) Diskokermuild), den mond in plooijen trekkers;
tilleer —, (in de fcheik.), cucurbite, —,
grimlagchen , sourire.
een glas met eenen ronden bulk en eenen
Kokertje, o. petit itui, m.
engen hals, kromme of ingebogene glazer).
wormbuis , serpule f.
Kokerworm ,
retorte.
Koket , koketsel , o. al wax gekookt is, tout Kolfbaan, yr. , jeu de crosse , de boule ; lieu
ce qui est cuit.
pour jouer a la crosse,
Kokhaan, m. pitoncle.
Kolfbai , m. boule pour loner a la crosse f.
Kokhalzen , zie Kikhalzen.
, kaatsbal , eteuf, tn.
Koking, yr. coction, cuisson. —, zieding, bouil- Kolfje , o, petite crosse. Spr. w. Dat is een
lonnement, m. De —, opborreling eener
naar zijn hand, (hij is daarvoor regt gevloeiflof, dbulition, f: zie Koken , o.
fchikt) c'est la precisement son a Aire,
De eerfte van het zout , dchauffee. Langprecisement ce qui lei convient.
zame —, (bij apoth.)
Kolfplaat , yr. plaque de couches
Kokinje , vr. zekere gedraaide fuiker (in Noord- Kolibrietje , o. bekend klein vogeltje , coliHolland taai genaamd ,) espece_ de sucre conbri m.
tournd.
Kolijk , o. (mid woord) darmwee of pijn ,
Kokkelen , o. W. (ik kokkelde , heb gekokcolique, f:
keld) , geluid maken als een haan , chanter Kolk yr. in het gemeen eene kuil, de diepte
comme fin cog, coqueliner.
onbepaald
'
zijnde ; de plaats op den haard ,
Kokmeeuw,, yr. godland on goiland gris,
waarin de asch valt , trou clans la plaque di
Kokosboom , tn. zekere indiaanfche vruchtse dechargent ou tombent les cendres, condrier.
boom , cocotier.
draatkolk , govfire, f. tournant , m.—,
Kokosnoot , yr. fruit de cocotier, coca, m.
eene grondelooze diepte, abime, m. ruimte
Koksjongen , m. marmiton, fouille- au-pot ,
tusfchen twee fluisdeuren , chambre d'dcluse.
aide - de - cuisine , op de Seine tourne-broche. Kolken , o. w. (ik kolkte, heb gekolkt), met
—, (op fchepen) mousse.
eene draaijende beweging om hoog rijzen ,
Koksmaat , in. hulp van een' fcheepskok , aidemonter en tournoyant , en tournant.
cuisinier ; galopin.
Kollebloem , vr. korenroos of bloom, .klapKokwet , o. klein vaartuig op de Seine , coroos , coquelicot, m.
quet, m.
Kollekte , zie Collecte.
Kol, vr. witte plek voor het hoord van een Kollen , b. w. (ik kolde , heb gekord), voor
paard , dtoile , (tache blanche au front d'un
de kol van den kop flaan , assommer d'uss
cheval.) —, tooverheks, magicienne ,sorciecoup de hache on de l marteau sur le front.
re , coureuse de sabot. Op — rijden , too(onz. met hebben), op kol rijden ; zie Kol.
veren , heen en weer loopen rider ca et ; Kolokwint , no. een appel , eene uitlandfche
oiler au sabot.
chicotin.
vrucht, coloquinte,
n. qui tient du sortilege.
Kolachtig ,
Kolom , yr. zuil , pilaar, colonne. —, halve
hackie
is
marteau
(bij
de
-flagers)
Kolbiil , yr.
zijde van een gedrukt blad (bij de boekd.)
( pour assommer des vaches on des boeufi.)
colonne. `Mijn woordenboek is gedrukt in
Kolder , m. een harnas van leder,, dat ilechts
twee kolonimen , mon etictionnaire esth deux
de boist en den rug bedekte , en aan den
colonises, est imprime a deux colonises,
halo vereenigd was : voorts een borstharnas Kolonel m. zeker hoofd-officier,, overlie,
in het gemeen ; bole ou collet de buffle
colonel.'
lederen rok of wambuis zonder mouwen , Koloriet , o. (mid w.) in de fchilderk. ) , de
m. ziekte order de paarden , die
juiste kleuren aan een fchilderfluk, colons ,m.
bun dierlijk veritand beneemt , vertige des che- Kolas, m. (in de gefch.) eertijds het reusachtige , koperen flandbeeld op het eiland
vans. Kolderen , avoir le vertigo. Den —
krijgen , op hol raken , prendre le fi-ein aux
Rhodus , (een der zeven wonderwerken);
papieren vlieger der kinderen,
dents.
ook nog eenig beeld van meet clan natuurpetit cerf:volant des enfants.
lijke grootte , colosse f.
Koldergat , o. (op fchepen) opening , waarin Kolrijder, m. kolrijdfler,, vr. tooveraar, toode fpil van den helmflok fieekt helot, tn.
veraarfter, sorcier,, sorciere , qui v a au sabot.
Kolderftok, m. (op fchepen)waarmde de roer- Kolfem , kolswijn, m. (fcheepsw.) zaadhout,
pen bewogen wordt, roerflok,/a Barre oule
tegenkiel van een fchip, carlingue, ors catimon du gouvernail.
lingue , contrequille on escarlingue,
Kolenbrander,, m. charbonnier.
zie Kolderflok.
yr.
charbonniere.
Kolenbranderij ,
Kolven , o. w. (ik kolfde , heb gekolfd) in de
Kolendrager,, m. plumes, charbonnier.
kolfbaan fpelen crosser , jouer a la crosse.
Koleuemmer,, m. sceau a mettre du charbon , Kolvenier,, m. oudlijds een fchutter,, tireur,
de la houille.
arquebusier de la garde nationale.
Kolenhok, o. carbonnier,,
Kolveniersdoelen , m. (te Amfierdam), maison
Kolenmaat , yr. mesure is charbons.
ou les tireurs s'exerfaient jadis.
Kolenmeter, m. mesureur de charbons, rasse. Kolver,, m. joueur de crosse, crosseur.
Kolenmijn , yr. houilliere , charbonniere.
Kom , een holle bak, diepe fchaal, bekken ,
Kolenverkooper,, m. charbonnier.
kommetje , dcuelle f: Eene porfeleinen —,
Kolenvoerder, m. saccatier oft sacquatier.
fpoelkom , fine Jatte de porcelaine. —,
Ji..olenvuur,, o. brasier, tn.
waar fthepen, fchuiten , veilig liggen, BasNoienzak m. sac a charbons.
sin; zie Dok.
Kom-
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Kombaars , yr. fcheepsdekerr, couverture d'un
lit de matelot , couverture, de hamac.
Konibof, y r. (in Gelderland), eene hut, ook
,hoed genaamd, waarin men stookt en
kOokt, en allerlei keukenwerkdoet 5 cetbane,
butte de bois, dans laquelle on fait la cuisine.
Kombuis, yr. fcheepskeuken, fougon , m.
cuisine d'un isavire.
Komedie, zie Schouwburg.
Komeet , vr. ilaartiter cornéte.
Komen, o. (ik kwam, ben gekomen),
year, aankomen, arriver. Mijn broeder
komt, t11072 ft ere vient. Hij komt ons halen, it vient nous chercher. Er kwainen
meniclien, die zeiden, it y arriva des gens
qui disaient. Ik kwam van inijnen ooin,
je vestais de chez mon oracle. lk ben hem
— zien, (niet gekomen your de onbepaalde wijs van een hierop volgend werkwoord
staande , ) of ik ben gekomen hem te zien,
je suis venu le voir. Hij heeft die ftoelen
nit Brusfel laten komen, it a fait venir
ces` chaises de Bruxelles. Ik ben dit te
weten gekomen , j'ai appris cela. Daar
komt hij aan, le voila qui arrive. Dat is
inij niet iii de gedachte gekomen, cela ne
m'est pas venu a l'esprit. Ilij zegt alles
wat hem in den moncl komt, it dit tout ce
qui lui vient en tete. De brief is met de
Ichuit gekomen, la lettre est venue par la
barque. Dat komt mij juist te pas, cela
one vient fire a propos. Hoe komt het
dat hij niet kwam ? d'ot's vient ne
yenait pas? Dat komt daar van daan , cela
Tient -de la, voila qui en est la cause.
net kwam tusfchen hen tot verwijtingen , ils
en vinrent aux reproches. De beurt zal ook
aan u votre tour viendra aussi ; you;
illirez aussi votre tour. Hij kwam, ging,
zoo ver, dat hij mij zeid.e, it visit jusqu'a
one dire. Laat hij ik ben klaar, qu'il
yienne, je suit prat. Zij — eindelijk zoo
vet, dat, ils en viennent au point de. Zij
is met de post gekomen , elle est venue en
_poste, en diligence. Toen ik gisteren nit de
kerk kwam, torsque je vans hier de Ptglise.
Ik zal u tegemoet--L , je viendrai au devant
de vous. AANMERKINGEN. Zie op Gaan
cle Aanmerkiug aller (venir) au devant,
la rencontre de q. q. Nu worth — nog
door verfcheidene woorden in het fransch
uitgedrukt. Zie hiervan e.enige der voornaamite. Dat z al tiet van mijne lippen
cela ne sortira pas de ma bouche. Het zal
ter eeniger tijd aan den dag cela sera
decouvert un jour on autre. Dat is nit de
mode gekomen, la mode n'en est plus. Kom
binnen • ent-rez. In iemands plaats —, hem
opvolgen, succeder a q. q. , le remplacer,
Dat zal u dour te fiaan
cela vous codara cher. In de kraam accoucher. Zijne
moeder is van eenen zoon in de kraam -gekomen , sa mere est accouchie d'un fill. De
kraanivronw zal er niet door- —, l'accouchee
n'en eclzappera pas. Dc wind komt door dit
venfler, le vent passe par cette fenêtre. Kom
mij nooit weir onder de oogen, que je ne
te revoie jamais. Over den muur —, passer par dessus la inuraille. Hij komt daarte kort, it perd a cela-. Daar zal niets
van —, (dat zal gees gevolg hebben,) cela n' aura aucune Zijt gij daareerlijk aan
gekomen, cela vous est-il venuhonnitement?
Dat woord komt van het latijn, ce snot est
derive du latin. Zijn broeder is ver in het
latijn gekomen, son frare a fait de grand:
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Dat komt niet te pas,
progres dans le
Hoe
hoog
komt
cela est hors de saison.
( kost u) dat laken de el? combien vous corite l'aune de ye drap ? Hoe zijt gij aan zijnen ooin gekomen? comment vous ates-vous
rencontre avec son oracle? Gij moet mij niet
aan het lijf (niet aanraken), it ne faut
pas me toucher. Dit meisje zai wel aan den
man —, cette fine trouvera bien an mari.
Dit nieuws zal weldra onder de menschen
komen, cette nouvelle sera bientilit divulguee.
Hij durft hem, niet meer coder de oogen
it n'ose plus paraitre devant ses yeux , etc.
Ik ben dezen weg niet gekomen, je n'ai
pas fait ce chemist. Ik kan niet op zijnen naam
—, son non; ne me revient pas, je ne me
een onweér
rappelle pas son nom. Er
s'eleve un orage. Hij zal niet nit zij
op,
ne fchulden ne se tirera pas, ne se
debarrasserapas ,de ses dettes. Men kan niet
van hem —, wanneer men bij hem is, on a
de la peine a le quitter, quand on est chez
lemand op het lijf —, (hem ilaan),
etriller q. q., le rosser, le battle. Achter
(iets ontdekken), decouvrir
eene zaak
q. ch. Hij zal niet voor den dag ne
paraitra, ne se mantrera pas. Gij zult dat
niet te boven —, vous sae viendrez pas a
bout de cela. Hij zal wel hooger — 5 (in
meer aanzien), Il montera bien a un plus
haste degre. Hij kwam Lien gulden te kart,
it avait un deficit , do 411X florists, it lui manquait dix florins. Nader op iets —, se rat-Mire
q. ch. \Vat zal daarvan , qu'en re ultera
t-al? qu'en naitra-t-il ? Hij is door mijnen
broeder aan een fink brood gekomen , mon
frere lui a mis le pain s la main. Zij zijn
tot afrekening gekomen, ils tont Venus a .
compte. Hij kwam er heelshuids af, it en
est sorti braies nettes ; it s'en est tire ba, venirgues satives. Om tot de zaak te
au fait. Het komt er maar op aan , dat men
were, ne s'agit que de savoir. Hoe zijt
gij er toe gekomen? qu'est ce qui peut vous
avow induct a one pareille action ? Ik kan
er niet toe —, it me survient toujours q. ch.
qui m'empéche d'y commencer. Hoe zijt gij
aan lien hood gekomen? comment-avez-vous
obtenu ce chien? Deze koopwaren zullen
wel aan den Man ces marchandises se
vendront bien. Hij is bier tangs gekomen,
it passa par ici. Spr. W. Die eerst komt ,
maalt eerst, les premiers venus vont devant.
-Een ongeluk komt zelden alleen, un malheur ne vient jamais (tout) sent, n'arrive
jamais sets/.
(zeew.) Boven den wind
—, passer, moister au vent. Bij den wind
aller proche du vent; approcher le vent.
Digt aan den wind --, venir au vent , s'approcher du event. Te boven (raker),
parer le vent, gagster au vent. Zie verder
A ankomen, Overkoinen, Tusfchenkomen, enz.Komenij , yr. komenijswinkel, winkel, waar
men zout, zeep, boter, kaas, enz. verkoopt, regrattcrie.
homfoor, o. rechaud, brasie, (bij de bakkers) ook vuurwagen, brasier, — oast tie
lijm der papiermakers te warinen, cassoie
f (bij de art.) espoulette ,
Komies , m. zie Commies, enz.
Komijn, m. zekere.plant, cumin.
Komijnkaas of komijnde kaas, yr. frontage
au cumin, on.
Komkoinmer, m. concombre.
Komkommerbed, o. couche de concombres 5
Komkominerhof, m. jardin oi it y a des concombres.
Kk3
Korn-.
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Komkommerzaad, o. graine de concotnbre, f Komvol , yr. jattee, ecuellie , terrinie.
Komma , yr. virgule, zie Comma (,).
Koncilie, zie Concilie.
Kommandant , zie Commandant.
Kond, b. n. van kerinen, (bekend) connn, e,
Kommanderen , zie Commanderen.
(en te
notoire, manifeste, annonce, e.
Kommandeur,, m. eertijds fcheepskapitein ,
weten) doen , notifler, faire savoir on conenz. commandeer; capitaine de navire ;
Een
ienaitre, .publier, rendre manifeste.
ook — over werklieden , conducteur d'ouquo tout le monde sache, que
gelijk zij
vriers dans nn attelier. Galjoots - 7 capersonne n'tnore; qu'il soit connu a ton dia•
pitaine de galiote.
cun.
Kommandeurfchap , o. commanderie, f.
Konde , onv. verl. tijd van Kirnnen.
Kommando , zie Commando.
Kondor, m. , foort van gier , condor.
Kommapunt , o. point et virgule, (;), petit Kondfchap , yr. , berigt , belched, kennis ,
qua ter af korting in de lat. woorden , als :
connaissance, information , f. avis ,
nobisq; voor nobisque.
Hij heeft nog Beene kondfchap van die zaak,
Kommenfaal ,
dischgenoot , die bij anderen
it n'a pas encore connaissance dc cette affaire.
inwoont , commensal.
Inzonderheid in de krijgsdienst ; het inwinKommer,, m. beflag op tilbare of ontilbare
nen van berigt 5 verkenning , reconnaissance.
goederen , drukkende woeker,, saisie, —,
De generaal is op — uitgegaan , le general
angst , hartzeer, gebrek aan de noodwenest alle a la decouverte , a faire tone reconnaisdigheden des levens 7 chagrin , soin toursauce , reconnaftre Pennemi ; battre Pestrade
ment, souci, m. peine, inquietude, f (een
(met ruiters.)
repaire, Kondfchappen 7 b. w. (ik kondfchapte , heb
lagers woord ,) drek van hazen ,
fumier.
gekondfchapt) , te weten doen , wander,
Kommerlijk, b. n. droevig , behoeftig , chaInformer, faire savoir; zie Kond doen.
grin, triste, plein do souci, fdcheux, se, Kondfchap per, m, berigtgever, qui donne
soucieux, se, avec inquietude, indigent ,
qt!elque information de q. ch., porteur d'ae, avec souci, etc.
verfpieder,, emissaire,
vzs, rapporteur.
Kommerloos , b. n. enbijw. sanspeine „ sans
explorateur,,
( in de krijgsd. )`fpion
souci, sans inquietude, sans indigence, inesplon, —, (met paarclenvolk) baiteur d'essoncieux , se.
trade .
Kommernis , zie Kommer.
zie
Konfijt , yr. fuikerooft, confitures, f.
Kommerrijp , b. n. van vruchten , ter naaufij .
Cont
wernood rijp , a peine mar, e.
Konfijten , b. w. (ik konfijtte , heb gekonfijt)
Kommetje o. petite ecuelle, petite jatte, f:
zie Confijten. In eene zaak gekonfijt
zie
Kommisfarisfchap , o. commissariat ,
(iets wel verflaan , er achter
étre conKommisfariaat.
some dans tone affaire, l'entendre bien a
Kompanje zie Kampanje.
fond.
Kompaniemeester, m. garde magasin du roi, Konfilje , yr. melisfe , citroenkruid , melisse,
commissaire; officio- d'un arsenal oil magacitronnelle.
sin de marine, officier de Pamirante.
Konfoor,, zie Komfoor.
Kompas, o. flreekwijzer op zee , boussole, f Kongeraal , m. zekere foort van aal , congre.
compas de mer, de route. Zak —, volet,m. Hang Konij n , o. lapin , m. (eertijds connil). Het
compas renvers. Los —, compas demonte.
wij fje , de voedlier,, la lapine. Een tam
—,compas—, met eenen zonnewij zer, boussole
nn lapin de clapier, domestique. Een
a cadran. zonder kracht, compas mort. Miswild
ton lapin de garenne. Jong
,
wijzend , gedraaid — , corollas affole, aiguille
lapereau , m. Konijnenvangen met het fret,
affilde. Welgefireken , compas bien touché.
prendre des lapins au furet.
De afwijking van het —, (van de kompas- Konijnenberg , m. — bosch , — perk, — woud of
naald), la declinaison , la variation de l'' aiguilwarande , garenne , f. opzigter hier over,
le almanac.
dat alleen het noorden en
garennier, m.
zuiden aanwijst , declinatoire, m; fig. zijn Konijnenhok , o. of kooi, yr. clapier, m.
--is verdraaid , (het hoofd ftaat hem niet wel , Konijnenhol , o. terrier de lapin, m. —, in een
er loopt een flreek door ,) it n' est pas de
konijnenbosch , enz. halot , m. — (bij de jabonne humour, it a ton coup de hachc.
gers ,) een ihol , waarin het konijn zijne
Kompasbeuge1 , m. balancier de compas , de
jongen legt om niet van de grooten opgeboussole.
vreten te worden , rabouillére, f: Een —
Kompashuisje , o. habitacle, tabernacle, in.
met een fret doorzoeken, ftoreter ton terKompaslamp , yr. , nachthuislamp , (op fcherier , en die znlks doet heet , fureteur.
pen), verine, lampe d'habitacle.
Konijnenjagt , vr. chaS.se aux lapins de galiompasmaker,,
fa!seur de boussole, fabrirenne.
cant de compas.
Konijnenkruid , o. wilde latouw,, latuw,, laiKompasnaald, yr. aiguille de boussole, aiguilteron ou laceron, on.
le almanac.
Konijnennesten , o. meerv. cateroles, f. pl.
Kompasflreek , m. trait, tn. Pointe, f de con- Konipennet , o. bourse „poche ,
pas, aire de vent, f. rumb oto rhumb.
Konij.nenpastei , yr. pate de Wins, m.
Komplot, zie Complot.
Kon,.inenvel , o. peat' de lapin, f.
Kornpost , vr. mengelfpijs , mengelclrank 5 Kon 9 nshaar,, o. _poll de lapin, m.
compote, f. mélange de plusieurs closes; sal- Koning , m. in eenen naauweren zin , die thans
migondis , no.
in Europa de gewoonlijkfle is , een opperKomst , yr. aankomst , arrivee , venue. Zijbeer of beheerfcher van een koningrijk , roi,
ne — was om een uur, son arrivie etait
alleenheerfcher, monarque souverain d'un
a une heure. Uwe — in dit land heeft mij
royautne. De — van Truisfen , le roi
verheugd , votre venue en cepays-ci m'a
Prusse. — hi het algemeen , iemand, die
donne de la joie. De — van den Mesfias ,
de hoogfte magt over meerderen heeft , zoo
la venue de Messie. De — tot den troon ,
ver zij door eenen wordt voorge4eld ., roi.
l'avenement att trene, tn. accession au trdIn veel naauweren zin dragen in andere
y e, f.
werelcideelen , buiten Europa , alle onafban_
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bankelijke vorften , al gebieden zij flechts Koningszoon , m. (o) , file die roi, prince.
over eenige weinige Iteden, zelfs over eene Koninklijk , b. n. royal, e. Koninklijke prins,
roijaal , prince du sang. Koninklijke huis ,
(tad, (lien naam als : zijn vader is — ( de
voornaamfle) der flat, son pere est roi de la
maison royale. De koninklijke familie ,
Meer algemeen : iets dat in zijne
famille royale. Koninklijke gastmalen , feeloon boven anderen uitfteekt , als : de —
tins royaux. Koninklijke patenten, verorin het kegelfpel ( de middelfte kegel ,) le
deningen , lettres ordonnances royales,
roi. In het fchaakfpel — of heer,, roi; zoo
edits royaux. (bij papierm. ) — of koook in het kaartfpel , harten —, roi de
ningspapier,, roijaal, le royal. Koninklijke
coeur. Voorts noemt men onder de dieof hoofdgalei , (in Spanje ) , galere reale
ren fommige met dezen naam. Zoo worth
on la reale. De koninklijke vlag, de vlag
de arend de — oncler de vogelen , de
van de hoofdgalei , -le pavilion real. — bij we
(prachleeuw onder de viervoetige , en de haroyalement. Men heeft
ring onder de visfchen , roi genoemd ; ( in
tig) onthaald , on nous a\regales royalede fcheik. ) het zniver metaalachtige gement, magnifiquement. Hij leeft —,
deelte van cen half metaal heet —, regale.
fait une depense" de roi.
— van fpiesglag,, regale d'antimoine; fain. Konkel , konkelfter, yr. lui, ledig , flordig
dat is een — van eenen 'jongen c'est
vrouwinensch , salope, femme sale on malgarcon excellent , etc; fig. kleine — (en in
propre , seuillon. Zij komt altijd als eene regte
natuurgefch. winterkoningje ,) roitelet.
— voor den dag , elle a toufours Pair d'une
Koningdom , o, royaute, f.
franche salope. vod , haillon, torchon,
Koningdag ,
Drie koningen , four des rois.
m. Wat wilt gij met die konkels doen ?
Drie
vieren , faire les rois. Het driekoque voulez-vows faire de ces haillons?
ningenfeest op den Eden Januarij
zie Spinrokken , — oude draaikolk , en
f.
van daar,, fig. in de konkels zijn (in
Koningin , yr. gemalin des konings, reine. De
verlegenheid zijn , ) etre dans l'embarregerende — la reine regente. Konin tlinras.
ne-moeder,, reins-mere. — weduwe, rezne- Konkelen o. w. (ik konkelde , heb gekondouairiere. Meer algemeen : de roos is de —
keld , ) jets kwaads beramen , ftoken, fineden ,
der bloemen , la rose est la reine des fleurs.
in het geheim bewerken , machiner, intriRome werd de — der fteclen genoemd, on
guer, tramer, brasser, fpinnen, filer
appella Rome la reine des cites. In het
une intrigue.
ichaakfpel , ook vrouw in het kaarifpel , Konkelpot , m. cam. koffijpot , (sobriquet pour
reine ou dame.
une cafetiere,) un pot is café , faisant lee
Koningrijk , o. royaume , m. -, alleenheerdelices des femmes du commun, qui se rasfching , monarchic, f.
semblent pour tramer; brasser.
Koningsarend, m. azgle royal.
Konuen , zie Kunnen.
Koningfchap , o. zie Koningdom.
Konst , zie Kunst.
,
Koningsdochter, yr. prinfes, fille du roi prin- Konftabel , konflapel , m. een bediende oncesse royale.
der het krijgsvolk , die den kanonniers te
Koningsgezinde, in. en yr. ook b. n. royadienst flaat , ook zelf de ftukken affteekt,
liste , monarchiste, monarchien, m. — zijn,
een busfchieter,, (maitre) canonnier, bomroyaliser, *
bardier.
Koningsgezindheid , vr, royalisme, m.
Konflabelskainer, , yr. plaats op een fchip,
Koningshof, o. cour du roi,
onder de kajuit , chambre tie canonniers,
Koningshuis, o. maison du roi , maison royasainte-barbe 5 gardiennerie.
le, f. paleis , palais royal, zie Konftabelsmaat, m. (op fchepen) , second maiKoninklijk.
tre on sous-canonnzer, aide-canonnier.
Koningskaars , yr. (in tie kruidk., ) wit wollig Konilabelsmal,
kaliberitok , vigorte 5 f.
kruid , bouillon blanc on molene, m. Ook Konftabelstent , yr. canonniere.
klein kaarsje , waarover kinderen op drieko7 Kont , yr. ( op het platte land niet ongebruikt,
ningendag fpringen om zich re vermaken ,
doch anders een laag , viii woord) de achterpetite chandelle on boogie. —, (in de kruidfie , de afro, derriere, cal, tn.
kunde ,) bonhomme , m.
Konterfeiten , b. w. (ik konterfeitte , heb geKoningskind , o. enfant du roi, enfant roykonterfeit ), uitfchilderen , afbeel den , (weial, in.
nig nicer gebruikel.) portraire,faire le porKoningskleur,, yr. couleur du roi; —, der
trait de, titer; c, , ntrefzire. Van daar het
oude koningen , purper,, pourpre.
deelwoord contrefait, ingebootst.
Koningskroon , yr. couronne royale, f. diade- Konterfeitfel , o. afbeeldfel , portrait, ouvrage
me , m.
contrefait , as.
Koningsmoord ,
'regicide, assassinat d'un Konvooi , convooi , geleide , bedekking
roi.
van een of inset- oorlogsfchepen , convoi,
Koningsmoorder, m, regicide, assassin d'un
m. conserve, f Een fchip dat andere fcheroi.
pen tot bedekking vergezelt , om te beKoningsfchap, o. royaute , f.
fchermen, vaisseau de convoi. Onder — zeilen ,
Koningsftaf, in. sceptre.
varen , alle y de conserve, de convoi. De konKonings-ftraat, yr. rue royale ,f:
voijen en licenten (thans de uitgaande en
Koningstitel,
titre de roi, titre royal.
inkomende regten), la donane, f on les
Koningstroon , m. (oo) trdne royal.
droits dc sortie et d'entree. 'Lie TolhuisKoningsvisch ,
kamer.
gradeau, ( in de nat. gef.)
kakongo
Konvooilooper,,
courtier de douane, emKoningswater, o. mengfel van vitrioololie
ploye qui se charge tie tout ce qui a rapport
met falpeter,, eau regale, chrysulde,
t't la tionane. Zie Convooilooper.
Koningzeer,, o. kropzweer,, klie g- of keel- Konzenilje , vr. een zeker Amerikaansch ingezwel , (due genoemd, omdat het bijgefekt. Van zulke gedroogde diertjes komt de
loof wilde , dat een koning dit , door aankostelijke karmezijn- en fcharlaken verw , beraking , konde geuezen,) dcrouelles, f. pl.
houdende denzelfden naam, cochenille.
Kool,
Kk4
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Kooi, yr. de flaapplaats des fchippers, ook
andere flaapplaatien voor reizigers op een
vaartuig; ook eene 'hangmat, waarin het
Icheepsvolk flaapt, lit dans un vaisseau,
chalit marin, hamac branle, m; fam.
Hij is al te it est dela coucld. — eene
plaats waar fchapen opgefloten worden, en
veilig rusten kunnen, fchaapskooi , beigeric,
vogelkooi , caf. pare de moutons, m.
ge, volière; kooivol, cagee–Eenden canardie7 e , — voor bij en , (bijenkoff) , ruche.
Bij de boekdrukkers noemt men/de wiggen ,
of korte fluithouten om den vorm vast te
zetten, kookjen , petits coins d'imprimeur.
Kooi-eend, o. canard d'aPPel, in.
Kooijen , b. w. (ik kooicle , heb gekooid), in
eene kooi zetten, encager,, mettre dans tine
cage, — van fchapen,parquer.(bij de boekdr.)
server les formesavec les coins. — onz. (met
hebben) bijflapen; doch meest in eenen
kwaden zin, voor in ontucht leven. Zij —
met elkander, ids vivent en concubinage.
Kooiman, m. degeen die eene eendenkooi toebehoort, of de wilde eenden vangt, proprietaire d'une canarderie, ou celui qui la dirige.
Kook , yr. de toefland van eene zaak, als de:
zelve dadelijk kookt, als : Het water is aan
de —, l'eau commence 4 bouillir. Het water is van de —, l'eau ne bout plus ; fig en
fain. Hij is van de — (hij bevindt zich niet
wel), it ne se trouve pas bien ; i" est un
pea malade; it n'est pas dans son assiette
ordinaire.
Kook- of keukenboek , o. livre de cuisine , qui
enseigne a faire la cuisine, m.
Kookhuis, o. keuken, cuisine, f.
vleeschketel, marmite, f:
Kookketel ,
Kookkunst , yr. art de faire la cuisine, articulinaire, m. cuisine.
Kooklepel , m. cuiller a pot, f:
Kookmachine , yr. zeker werktuig met een
clekfel, gefloten met eerie fchroef, waarin
men het vleesch fchielijk doet koken ; en
zelfs in eene brei kan verteeren, papiniaanfche pot gevaamd, digesteur, m.
Kookpan , yr. kastrol, casserole. —, groote koperen ketel, (bij de fuikerraf.) chatidiera
Sucre.
Kookfel, o. decoction, f.
Kool, yr. (o) een doorgebrand fluk hout ,
, un
turf, enz. charbon, m. Eene rookende
fumeron. Eene turf —, nn charbon de tourbe. Eene houts an charbon de bois.
Geflotene of gemalene kolen, aigremore.
De verbranding van houtskolen , carbonisation. Steenkolen, des charbons de terre.
Fijne fteenkolen, gruis, de la houille. Engelsche kolen, des charbons d'Angleterre.
Luikfche kolen, de la houille. Schaal-kolen,
houille feuillie. Doove kolen , des charbons
iteints. Een huis in kolen leggen, (hetzelve in brand fleken) reduire mettre tine maison en cendres, mettre le feu 4 une maison.
Dat huis is in — geraakt, cette maison est
consumee par le feu, s'est brulee ; fig. Op
heete kolen flaan of zitten, (groote haast
hebben) avoir grand'hdte; brdler d'impationce ; titre stir le grid. Met cent zwarte —
teekenen (een kwaad in zijne afzigtigheid
vertoonen), faire passer q. q. poor mechant
et criminel , le rendre tres noir, le peindre
vivement. Het vurige gezwel eerier pestcharbon pestilentiel.
buil
ook
Kool, yr. (oo) een bekend moesgewas, chou.
chou
Boeren—, chou frisi , crepu. Sluit
tome. Kabuis 91 buts
chou cabos, sa-
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voi)e of favooifche —, chou de Savoie ou, de
Milan, du pancalier. Italiaanfche —, du
brocoli. fig. lemand koolen verkoopen, (door
zotte vertellingen misleiden , antlers knollen
voor citroenen verkoopen), plaisanter, se
railler de q. q. loner des gens par des fallssetes ; duper , tromper q. q. Zie op Knol.
fpr. w. Het fop is de — niet waard, le jeu
ne vaut pas la chandelle. Iemand een kooltje
cloven; zie op Bakken, en verder de met
— zamengeftelde woorden , als: Bloem —
, enz.
Spruit
Knol
yr. gruis , houille, de la terre
Koelaarde
charbon.
Koolader yr. veine de houille.
(bij
Koolasch , yr. cendres de charbon,
de glasb.) crayer , 7n.
kolenbak of plaats waar men de
Koolbak ,
kolen legt , charbonnier.
(insekt) zie Pissebed.
Koolbijter,
Koolblad, 0. feuille de chow, f.
porte-choux.
Kooldrager,,
Koolgroef, zie Koolmijn.
Koolhaas, m. lievre nourri de feuilles de chou.
Koolheler, zie Koolfchip.
Koolhof of toin , of akker m. jardin, champ,
lien liante de choux.
Koolkapelletje , o. brassicaire,
Koolluis, zie Koolworm.
Koolmees, yr. , foort van mees , rnesange noirdtre , nonnette cendree.
Koolmijn, vr. houillere.
soupe aux
Koolmoes , m, potage de choux,
choux,
Koolplant, yr. plante de chou.
Koolrups, yr. chenille du chou.
Koolfchip, 0. navire, vaisseati, chargé de
charbons, m. bateau a charbons.
Koolfchipper, ook koolhaler genoemd,/ m.
capitaine qui charge son vaisseau de Charbons.
Koolfprnit , yr!: jet, rejeton ou tendron
brocoli , an.
semette,
chou,
Koolflof, o. (bij de fcheik.) overblijffel van
zeker kookfel of uitbranding .hetwelk niet
kan ontbonden wordeti, carbone , m.
Koolflolzuur, koolzuur, o. (bij de fcheik.)
acids carbonique , cabonate. Dat de gedaante of hoedanigheid heeft van koolzure itof,
carbonize, e.
trognon de chou.
Koolfironk , koolflruik,
Kooltje, verkl. woord van Kool. zie Kool.
klein doof — gayette, f.
Kooltuin , zie
Koolworm, m. ver a chou, sorte de chenille.
Koolzaad, o. grains ou semence de chou, f.
colza, colzat on colsa,
Koon, yr. (oo) waug , joue. Hangende koo-'
nen, des Jones avaldes.
oorveeg, sou et.
Koonflag,
Koop, in. het koopen, verkrijgen van jets teemplette,
gen betaling, achat , marche,
Eenen goeden — doen, faire an bon
achat. Hij geeft dat te goed it donne
cela a Crop bon marche. Toon mij uwen —,
dien gij op de kermis gedaan hebt , montrezmoi votre achat que vows avez fait a la
are. Hij heeft het trij gelaten voor den
f—
it me l'a cede an prix d'achat.
De levensmiddelen zijn er goed — 7 les vivies y sont 4 bon marche. Gij hebt aan dit
dock eenen goeden — gehad, vows avez etc
bon marche de ce drap. Dat is zeer goed
fchande fpotprijs, c'est an marche
donne. Ik heb den — daarvan fchriftelijk gedaan, fen ai fait marche par ecrit.
cette tsalson esf
Dat huis that te
vow.,
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vendre. Is dat te —? cela est-il a vemdre ?
Iets op den — makes ( zonder besteld
te zijn ) , faire q. ch. pour en tenir
magasin, pour le vendre a Poccasion, le
— zetten, mettre ou
faire legirement. Te
exposer en vente. Hij had den — gelloten ,
inaar zijn varier heeft hem gebroken ,
avait conclu le marche, mais son pire l'a
rompu. Een —, dien men niet wil houden ,
un marche d'enfant. — breekt huur, achat
passe louage. ivlen moet niemand in den —
valien , ii ne fact pas alder, courir sur le
marche de q. q. lets op den — toekrijgen ,
recevoir g. ch. par dessus le marche; fig.
zijne eer te — dragen , zetten , (zich oneerlijk gedragen) , mettre son honneur a P enchire; prostituer son honneur. Ergens goed —
afkomen , sortir d'une affaire, en titre quitte 4 bon marche. Eenen — toeil,aan , ldcher
le mot. Op dien — ita ik het u af,
cette condition je vous le cede; Spr. w.
verkoopen maakt den winkel ledig,
Coed
bon marche vide le pannier. — van geestelijke ambten, simonie, f.
Koopal , M. en vr. une personae qui aime
acheter tout.
Koopbrief, m. lettre d'achat, f. contrat de
vente, d'achat ; titre de possession, contrat
acqui sition , tn. facture, f.
Koopceel of cedel , vr. liste de choses achetees.
Koopdag , rn. Jour de vente.
Koopen , b. w. ( ik kocht , heb gekocht ),
acheter. Hij heeft veel boeken gekocht,
it a achete beaucoup de ou hien des livres.
Op crediet iets —, acheter q. ch. a credit. Hij
heeft eenen fraaijen ring op crediet gekocht,
it a achete une (fait emplette d'une) folic
bague 4 credit. Op dag , op tijd. —, acheter a terme, a condition de payer a un
certain jourfixe. voor baar,, gereed geld,
klinkende count, acheter comptant. Dour —,
suracheter. Gij hebt dien hoed duur gekocht , vous avez surachete ce chapeau.
Kooper,, m. acheteur. — van vaste goederen,
acquêrenr. kalant , chaland. — van een
huts of ander vast goed , adjudicaire.
simoniaque.
—vanegstlijkmb,
Koopgierig, b. n. qui aime a acheter; qui en
a grande envie.
Koopgoeci , o, marchandise de debit, toutes
sortes de marchandises, fabrigudes pour en
garnir un magasin.
Koophandel , m. commerce, negoce , traffic.
— drijven in 't groot, in 't klein , negocier, faire commerce in gros , en detail.
Den — betrekkelijk , mercantile, commercial, e.
Koopje , o. marche d'or,, m. une emplette faite
aan hebben ,
a bon marche. Ergens een
ake un bon marche, acheter q. ch. a bas prix".
f(boertend,
fpottend ). Hij zal daar geen
aan hebben , (hij zal daar fleck mede
aanzeilen ,) le voila dans de beaux draps
blancs , it n'en sera pas boss marchand; it s'en
trouvera mauvais marchand.
Kooplieden , m. meerv. van koopman , marchands , negociants. koopers , achetours, etc.
Kooialust , vr. envie d'acheter ; lam. rage ,fureur d'acheter.
Koopman , m. marchand, negociant, commercant , trafiquant. — die iets gekochtheeft,
(trooper,) acheteur. — in 't groot, in 't
klein , marchand en gros , en detail. — in
eijeren en gevogelte, coquetier. , die, geenen winkel hebbend.e , de waren langs de
graten te koop itch, brdlandinier.
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Koopsmansbrieven ,
meerv. lettres mercantiles , f. pl.
Koopmansgeest , esprit mercantile.
Koopmanfchap, vr. waren , goederen , marchandises ,
zie ook Koophandel ,— van
geringe waarde , kramerij , mercantile.
Koopinapfchappen , o. w. (ik koopmanschapte, -heb gekooprnanfchapt ,) faire commerce,
negoce, trafic, commercer ,,tr(cfiquer,
Koopmansjongen , apprenti marchand. — beniende , garcon, commis de marchand.
Koopmanskantoor, , o. comptoir de marchand,
Koopmansrekenkunst , yr. arithmetique mercantile, f. calcul mercantile , m.
Koopmansitijl, m. style mercantile. Naar koopmanswijze , volgens gebruik van den koophandel, bijw. mercantilement.
Kooppenningen,
meerv. koopprijs, prix d'achat au de . vente, deniers d'achat de
quelque acquisition, m. valeur venale , f.
Koopftad , yr. ville commereante ou marchande, de commerce.
Koopfter, y r. die iets koopt , acheteuse.
Koopvaarder ,
koopvaardijfchip , vaisseau,
batiment marchand.
Koopvaarder , m. fchipper van een koopvaardijfchip , patron ou maitre d'un vaisseau,
&um navire marchand.
Koopvaardij , vr. commerce maritime, m.
Koopvaardijfchip , o. zie Koopvaarder in de
eerfle bet. — van Marfeille , caravaneur.
m.. Turksch —, met eenen zeer hoogen
achterfteven , caramoussal ou caramoussail.
Koopvaosdijvloot yr. fiotte marchande.
Koopvernietiging , yr. ontflag van eenen
hoop (bij de regtsg., ) redhibition. Het
geval daartoe leidende , cas redhibitoire.
Koopvloot , yr. fiotte marchande. Op zulk
eene vloot pasfen , kruisfen (zeew.,) vigier.
Koopvrouw,, yr. handelaarfler,, marchande.
— in modeklaren, marchande de mode;
5 die geenen winkel hebbende , de waren
langs de itraten te koop Belt, brelandiniire. —, die koopt, acheteuse.
Koopwaar,, yr. marchandise.
Koopwijf, o. dat in keringe waren handel
clrijft , die verkoopt, vendeuse.
Koopziek , zie Koopgierig.
Koor,, 0. eene rei zangers of danfers , choeur
m. Het engelen --_, le choeur des ,angel.
Het herders —, le choeur des bergers.
het achterfle gedeelte eener kerk , tegen het
oosten , in de roomfche kerk , waar bet
hoofdaltaar Itaat , ) choeur di' Peglise. —,
eene verbeveue plaats in eene kerk , of in
een ander gebouw,, van waar gezongen
wordt , plaats der zangers en zangeresfen,
jube , ambon, m. Ten bore komen , alder,
chanter au choeur.
Koorboek , o. met noten , (in de roomfche
kerk ,) antiphonier ou antiphonaire, m.
Koord , yr. gedraaid fnoer van zijde, kernelshaar,, wol , enz. corde f. cordon, m. Met
de — geftraft worden , opgehangen worden , etre puni de la corde , etre pendu.
Op de — danfen , danser sur la corde. Op
de flappe — danfen , voltiger. — van eenen
hoed , cordon d'un chapeau, m. Gouden , zilveren of zijden
, om den bol van eenen
hoed, bourdaloue, f. ou bourdalon, m.
fig. Iemand aan zijne flioer,, aan zijn touwtje krijgen, attirer q. q. a son parti,
saCordelle.
Koordeken ,
domdeken, doyen de chapitre,
des clzanoines.
Kk5
Koor-
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Koorden, yr. meerv. boordfel , belegfel,
galons , passements , m. pl. Een met — belegd kleed , un habit galonne.
Koordendanfer,, m. danseur de corde, (bij de
ouden,)fanambule, funambule, cremnobate,
s chenobate.
Koordendanfter, yr. danseuse de corde, (bij de
ouden ,) funambule.
Koordendraaijer,, m. lijndraaijer,, cordier.
Koordje , o. fnoertje , cordelette, f. — eener
beurs , tirant. m.
Koordplant, vr. (in de kruidk. ) , volubilis, m.
Koorker, m. 'clomheer,, kanonik , chanoine.
Koorhemd , o. surplis m. — met enge of naauwe mouwen, rocket, m. zie Koorkleed.
Koorjongen , in. enfant de choeur.
Koorkap , m. kafuifel , chasuble, f.
Koorkleed , o. surplis, camail, m. — der
memniken , conic, f. winter — der kanoniken , chape , f.
Koorknaap , zie Koorjongen.
Koorkoster,, m. sacristain.
Koorkosteres , yr. sacristine.
Koorlamp vr. lampe de choeur.
Koormeester, m. in eene domkerk, prichantre,
precenteur ou prechanteur.
Koornon, yr. officiante ou religieuse o clan,
te, ofliciere.
Koorrok , m. der mispriesters , tunique. f.
Koorftoel , m. (voor de kanoniken enz.) stable, forme , f.
Koorts , y r. , zekere bekende ongefteldheid ,
derfievre ; alleclaagfche , anderdaagfche,
, fievre quotidienne, quardendaagfche
Dubbele
anderdaagfche
—,
to , tierce.
tierce. Regelmatige , zachte ,
fievre double
koude —, fievre reglee, petite , froide.
Het later komen van de —, post-position.
— die maar eens komt , en een etmaal duurt , une Pyre ephemére. Heete
—, Pyre chaude ou ardente. Afgaande —,
fievre intermittente. Aanftekende , fievre contagieuse. Ontfleking —, phlogopyre.
Aanhouclende —, fievre continue. Kwaadaardige —, fievre maligne. Gal — fievre
bilieuse. Scharlaken , P yre scarlatine.
Rot —, fievre putride. Binnen —, fievre
interne. De afneniing der —, le declin de
Ia fievre. De hoogile trap der — , le fort
de la fievre. SlepCnde —, fievre lente. —,
met hitte en koude te gelijk , met gedurige
rilling, fievre epiale. Zinking —, fievre
catarrhale. Gedurige — zonder vermindering , fievre sans intermission. Melk —,
fievre de fait. Uitteerende —, fievre etique
ou hectique. Blots of vlek , Pyre pourprde
ou petichiale. Zweet —, fievre suante. Bevende — fievre tremblante. Pestachtige
fievre peskilentielle de Hongrie ;fig. Dot
is iemand de — op het lijf te jagen , voila
assez pour faire mourir de peer; cola me
donne la fievre , m'alarme extrOmement. Verhandeling over de , pyretologie. Middel
tegen de —, remede pyretique.
Koortsachtig , koortfig , koortsverwekkend ,
b. n. , fievreux, se , febrile. Eene koortfige
polo , un pouls febrile. Eene koorts verwekkende oorzaak , une cause febrile. — fibricitant, e. (oud.)
quina, quinquina.
Koortsbast ,
Koortsdag , m. Jour de Pyre.
Koortsdrank , m. koortsverdrijvend middel ,
febrifuge, m. potkon febrifuge, remede contre la fievre.
Koortfig , zie Koortsachtig.
Koortsmiddel, o. middel tegen de koorts, an-
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tifibrile antipyretique,
. Zie Koortsdrank.
Koortsverdrijving , zie Koortsmiddel.
Koortsvlekken , yr. meerv. pltechis.
Koortsverwekkend , b. n. fievreux , se. De
herfst is het jaargetij, waarin de meeste koortfen heerfchen, l'automne est la saison de l'annee
la plus fievreuse.
Koorzang , m. chant du choeur, cantique entonne par le choeur, plain-chant. Verfierd.
kerk- of — machicotage (in de lieve yr. kerk
te Parijs).
Koorzanger, , choriste. — in de lieve vrouwe
kerk te Parijs, machicot. —, (in de kerkgefch.) (eerfte) — (ante-) paraphoniste.
Hoofd der koorzangers ( bij de Grieken )
coryphee , m.
Koorzangfter, vr. soeur choriste.
Koos , onv. verl. tijd van Kiezen.
Koot , yr. (o.) been van den hiel van een
varken of van een mud, waarmede de kinders fpelen , bikkeltje , osselet , m. Met
kootjes fpelen , jouer aux osselets, —
der paarden , enz. talon, m.; fam. Vast
op zijne koten , in zijne fchoenen flaan ,
se tenir forme sur ses plods ; etre Lien
assure de son bdton. Een werk, dat wel op
zijne koten flaat , tin ouvrage solidi.
Kootjongen, m. garcon quz joue aux osse' lets.
Kop , m. het bovenfle ronde gedeelte van iets,
tete, f. De, — van eene fpeld , van ecnen
fpijker, la tete d'une 4pingle, d'un clou.
fpr. w, Hij heeft den fpijker op den — geflagen , (hij heeft den waren grond aangegeven) , it a trouvó N five au gateau; it a
mis la main sur le bon endroit; it a pris le
lievre au corps ; it l'a dePine , etc. Het hoofd
van een dier, ook eens menfchen in den
vertrouwelijken trant , en wel van zoodanig
eenen, welken men joist Beene uitftekende achrting lucent fchuldig te zijn , tete. Zie Hoofd.
Hij houdt den hoed op den —, is garde le
chapeau sur la tete. Een kale —, une tete
pelee. De — werd hem voor de voeten gelegd , on lei trancha la tete. fig. of fpr. w.
Daar is geen noch ftaart aan dat gefchrift
te vinden , on ne pout trouver ni commence,.
mint ni fin a cot ecrit; c'est un pur gallmatins. Men heeft den dief bij den — gevat , on a arrite , saisi le voleur. Hij liep
hals over —, it courut en grande hate. Met
den — tegen den muur loopen , aboyer a la
lune, donner de la tete centre le mur. Met
den — gebruid. , avoir perdu l'esprit ;
titre fon, folio, titre de mauvaisehumeur. —,
geheugen. Hij heeft eenen goeden gezonden —, it a tine bonne tete, it est intelligent; c'est all homme de beaucoup de sons
et de jugement. getteldheid des gemoeds. Hij heeft eenen onverzettelijken ,
est - opiniatre , entéte. Zie
itijven
Koppig. 'Koppen meerv. voor man , manfchappen , als : Eene bende van zes hon.
herd — fine troupe de six cents hornmes. De — van een wild varken, van
alle verfcheurende dieren, ook van eenen
zalm , fnoek, van een tonija , beet :
hure.
Kop, een woord dat in het algemeen een
ligchaam beteekent , hetwelk eene diepte
heeft. in het bijzonder een werktuig om
nit te drinken, tasse f Eenen — (meest
kopje) breken, casser une tasse. Een —
en fchoteltje , une tasse et soutasse. Een —
thee drinken , prendre une tasse de the.
Zie verder Kelk, Kom, Schaal. —, nieuwe
maat-
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maat van drooge of natte waren, litre, litron. Een — melk , on litre de lait ; —,
laatkop (bij de wondh.) werktuig om remand van bloed te ontlasten , ventouse, f.
Kopbout,m.(op fchepen) cheville de teterondel.
Kopeck, m, rusfifche geldmunt, waarvan honderd eenen roebel uitmaken , copeck.
Koper , o. cuivre, tn. Rood —, cuivre rouge,
zuiver rood -- , de la rosette, 1f. Geel
—,cuivre, potin jaune , laiton 9 airain, m.
Onbereid, ruw
cuivre vierge. Ongezuiverd
—, cuivre noir. Gefmeed
cuivre corroye. In 2— fnijden , graver sur le cuivre
avec le burin. — (bij de fcheik.) venus.
vitriool, vitriol de venus. m.
Koperachtig, koperig, b. n. qui ressemble
tin cuivre, qui contient du cuivre, qui sent
le cuivre cuivreux , se.
Koperasch , yr. cuivre bride, m.
Koperberg,
kopermijn , mine, miniere de
cuivre, f:
Koperblad, o.feuille lame,planche de cuivre ,
Koperdraad , o. fil de latton , no; bundeltje ,
bosje — (bij de fpeldem.) cueillie on
Koperdrukker,, m. imprimeur de taille-douce.
Koperdrukkerij , vr. zmprimerie en taille-douce.
Koperdrukkleur, vr. noir d'Allemagne, m.
Koperen , b. n. onverb. de cuivre. Eene —
tabakscloos, une tabatiere de Talton, d'airain, de cuivre jaunt ;
ketel , chaudron,
Groote
ketel , bronwketel cl2audiere eeuw, siecle d'airain. — mondfink aan een blaasfpeeltuig, cuivrette, f.
— gefchut, canon de fonts. — fchijfloop,
waarop men de flukken zet, die men
wil draaijen, ( bij de horol. ) cuivrot.
plaatje , band of ring om iets, virole f. —
platen , plaques, planches on lames de cuivre, f: Gegraveerd op eene — plaat,
grave, e; sur une lame, planche de cuivre. Koperfnede , plaat in koper gefneden , gravure en taille-douce.
Koperen , b. w. (ik koperde , heb gekoperd)
met koper beflaan , garnir de cuivre. Een
gekoperd fchip, nez vaisseau garni de cuivre.
Kopererts, m. mineral de cuivre, mineral,
vs. mine de cuivre,
Kopergeld, zie Kopennunt.
Kopergieten , o. fonte , fonderie de cuivre, f.
b. w. fondre du cuivre.
Kopergieter,
fondeur de, en cuivre. Zie
Geelgieter.
Kopergoed, zie Koperwerk.
Kopergroen , Q. vert de gris, verdet , m. Het
trekken van — wit koper, het daar van afdoen,
decapitation; b. w. ddeaper.
Kopeng , zie Koperachtig.
Koperkleurig, b. n. cuivre e. Koperkleur, vs.
couleur de cuivre. — brows, bronze ,m.
Kopermijn , yr. zie Koperberg.
Kopermoltn , m. moulin a cuivre ; pletmolen,
laminoir pour le cuivre.
Kopermunt, vs. monnaie de cuivre ,f. billon. m.
Koperroestig, b. n. kopergroenkleurig (in de
geneesk.) irugineux , se. Eene — gal, une
bile drugineuse.
Koperrood, o. (bij de fcheik.) vitriol bleu,
m. couperose bleue, f.
Koperroodachtig , b. n.
Koperflagen,
métier de chaudronnier,,
— van geel koper, dinandier.
Koperflager, m. koperimid, chaudronnier.
Koperflagerswerk, o. chaudronnerie, dinanderie, f.
Koperflak, o. (bij de fcheik.), matte , de cuivre. f:
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Koperitee of fnede , yr. gravure sur le, en
cuivre, en taille-douce.
Koperfleekkunst t vr: , knust om op metalen te
graveren , chalcographie.
Koperfteker,, m. metaalgraveerder, chalcographe ou calcographe.
Koperwerk , o. ouvrage de cuivre, m. Koperkeukengoed, o. vaissale de cuivre, batterie
de cuivre, f. Geel — , komende van Dinant,
dinanderie, f.
Kopglas , zie Kop, in de laatfle, beteekenis.
Laatkop.
Kopje , zie Kop.
Kopij , vs. eene affchrift ; ook eene fchilderij
naar een oorfpronkelijk fluk vervaardigd;
bij de boekdrukkers het fchrift , waarnaar
men de letters zet; ook eene geringe fehets
van jets, copie.
Kopieren , .b. w. (mud w. ) ( ik kopieerde ,
heb gekopieerd) eene affchrift, enz. van
iets maken , copier.
Kopijgeld, m. honoraire d'un anteur.
Kopiist, m. copiste.
ouvrage , m.
K.opijregt , o. droit depublier
Kopmes, kerfmes , m. (bij de wondh.) scantficateur.
.
Koppel, o. paar, , couple, f. couple, m. paire
f. AANMERKING, tine couple, zegt men ook
voor twee of ook meer dingen zamengevoegd;
als: Geef mij een —, paar', appelen, donnez moi une couple de pommes. Een — duiven, (een doffer en wijfje) une couple de
pigeons. Ik heb u niets aan te bieden , clan
een — of paar eijeren , je teal Hen a vows
presenter qu'une couple d'oeuft. — wordt ook
gezegd voor band otn twee jagthonden zamen te binden , lien qui sert a attacker deux
clziens de chasse. De honden hebben hunnen — gebroken , les chiens ont rompu leur
couple. Zie Koppelband . Couple, m. wordt
gezegd van twee personen , door liefde,aan
elkander verbonden , van twee echtgenooten;
ook van dieren door voortteling verkregen;
c'est tin
als Dat is een gelukkig —
heureux couple. Een duiven, (doffer en
wijfje), tin couple' de pigeons (une paire de
pigeons). Van dit — duiven heb ik reeds tien
jongen gehad, de ce couple de pigeons
dela eu dix petits. Een duiven is toereikend om een duivenhok te vermeerderen ,
maar een — duiven is niet genoeg voor het
middagmaal van zes personen, an couple de
pigeons suifit pour peupler une voliere, tin
colombier , mats une couple de pigeons ne
suffit pas pour le diner de six personnes.
Ook gebruikt men une couple voor dingen,
enz.' die men dan enkel , dan met elkander
gebruikt ; als : De flagter heeft een — koeijen gekocht om te flagten , le boucher a acheti tine couple de vaches pour tuer. Ik heb
nog een —, pair gulden, Pal encore une
couple de florhts.' osfen om te ploegen, une
couple de boeufs pour labourer. — voor
Pair, paire, wordt gezegd van dieren en
dingen , welke persoonlijk te zamen behooren ; een paar schoenen , kousen, une paire
de souliers, de bets. Zie Paar. Eindelijk
worth — ook door harde vertaald voor
troep , van rosachtige dieren en vlugt der
vogels, als: De herten begeven zich te
zamen , trekken in de maand van November
in troepen te zamen , les cerfS se mettent
en harde au mois de Novembre, De wilde
ganzen vliegen altijd in koppels, les pies
sauvages volent toujours 'en harde , en troupe. Een
duiven, une horde, troupe de
pigeons..
gan-
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den, opperkoorzanger in de roonafche kerk
Koppelaar,, huwelijksmaker, \entremetteur
zingt , choriste.
ile mariage, courtier de manage, (bij verKocaal , yr.. en o. (a) Een ileenaGhtig - gewas
achting) maquignon:
in •de gedaante eens booms, dat op den
entremetteuse,
couniere
de
Koppelaariter, yr.
grand der zee gevonden worth, en van
mariage, apparieuse, (bij veracht.) maquekleine Worthen ontitaat, die het tot hunne
relle. —, verleidfter, appareilleuse, (in
woning bereiden. De ftof zelve is onzijdig.
Spanje) duegne of dotiegne.
Corail , m. pl. coraux. De van die hot geKoppelarij vr. maquerellage, maquignonnadraaide ronde bolletjes , die tot paternosters
ge, tn.
of rozenhoedjes of rozenkransjes gebruikt
accouKoppelband, o. (voor honden) Couple,
-worden, grains d'un chapelet , patendtres. f;
ple, plate-longe, f.
ook tot neraacl aan eene rid geregen, en
Koppeldicht, o. tweeregelig vers, distique ,
om den hals der dames gedragen warden,
m.
wanneer het yrouwelijk is en een meerv.
Koppelen , b. w. koppeldê, heb gekopheeft , grains de -corail. Verder drageri ronpeld), tot eenen koppel binden, vereenide bolletjes, die aan een fnoer geregen
gen, coupler, accoupler, joindre; mettre
worden , denzeliden naam ; als : koralen van
par couples, tier, apparier. De honden—,
ban:atm, van glas, grains d'ambre , de
(bij de lagers) harder les chiens. Een huverre. Bloed —, grains de corail rouge.
s'entremettre pour nouer tin mawelijk
Kleine glazen — van verschillende kleuren,
.combiner,
\Voorden—
,
vereenigen,
riage.
waarvan de zwarten veel houden , rassade ,
Berg, joindre des mots.
roode koralen, (in den Handel' met CaiKoppeling, vereeniging, paring, accouro), torailles , f. —, die nit de aarde geplement, appariment ou appariement , engraven worden , corallites , m.` pl. — (bij de
chainement , m. liaison , jonctzon. — van een
goudm.) almargen.
huwelijk, entremise d'un mariage. — der
Koraalachtig, bijw. corallin, e, coralloide. Met
jagthonden, ameutement, m.
koraal gemengd, (bij de Apoth.) coralle, e.
Windhouf.
laisse,
harde,
Koppelriem,
den aan eenen houden, tenir les le- Koraalagaat, vr. de Pagathe rouge:
vriers en laisse. ( De honden hebben hunnen Koraalboorn, m. plant of kruid, arbre de
corail, m. coraline
coralline.
— ‘gebroken, les chiens oat rompu leer
Koraalmeester, m. chantre de choeur.
harde.
bindteeken, tiret, trait Kuraalnet, o. net tot de koraalvisfcherij faKoppelteeken,
rais, m.
d'union, m. barre de liaison, f.
Koppelwoord , o. (in de fpraakk.) voegwoord , raraalfchuit, yr. Bateau on satteau, tn.
Koraalverw!g, b.' n. koraalrood, corallin, e,
confonction , parti cule conf onctive , f.
vermeil, le.
KOppen , b. w. (ik kopte, heb gekopt) door het
zetten van koppen bloed aftrekken, ventou- Koraalvisfcher , m. corailleur.
fcherven, \Koraalwerk o. ouvrage fait de (en) grains de
ses, appliquer des ventouses.
verve, no. en corail.
scarifier.
Koppenzetter, m. koppenzetfler, vr. kopper, Koraalzaad, m. coralicide , coralloide.
kopfter, homme, femme qui applique les Korbeel, m. een fleen , die in eenen muur
uitfleekt , en waarop een balk rust, corbeau.
ventouses.
Koppenzetting, yr. action d'appliquer des Kordelier, m. (mid woord) een minnebroeder,, franciskaner monnik, coraelier.
ventouses.
Koppertjes, of koppeltjes; koppermaandag, Kordewagen, m. kruiwagen, karrewagen,
brouette, f:
in. de 2de maandag in het nieuwe jaar, die
in fommige oorden van Nederland, vooral Kordon o. cordon m.
in Groningen, in vrolijkheid wordt cloorge- Kordouaanleer, o. fpaansch leer,, cordpaan,
m. Die zulk leer bereidt, copdouanier,
bragt, second lundi de Pannee, jour ole les
garcons ou compagnons imprimeurs se diver- Koren, o. (koorn) allerlei graan, dat tot
brood, melkfpijs gebruikt wordt, (zonder
assent; lundi perdu.
meerv.) ble ou bled, grain, in. (korrel).
jioppig , b. n. hoofdig , flijfhoofdig, halsflarrig,
Hij heeft al zijn
verkocht, it a vendu
tetu;
e,
opiniatre,
entete,
e,
,
tegenitribb elend
tout son bled. Turksch du bled de Tut-avaridtr e , recalcitrant , e, obstine , e, taquie
,
d'Inde
,
du
male.
Een — veld, une
- quin, .e, retif, ive, etc. Hij is zoo —,
terre a bled. Verbrand —, Nes echaudes.
-dat hij nooit afgaat van hetgeen hij heeft
Een met — gezaaid lands emblavure, f.
gezegd, it est si tetu que jamais it ne degeroost
drags, f Bendel of buffel afmord de ce qu'il a dit. Een — kind, un
gemaaid
javelle, f. Het afgemaaide
Koppige
,
hoofdige
,
zware
enfant tetu.
in buffels leggen , javeler. , zij, die
win, du y in capiteux ou fumeux.
zulks doet, javeleur,, javeleuse.— verfchieten,
Koppighei d , y r. hoofdigheid, flijfhoofdigheid,
remuer le ble. Spr. w. zijn — groen even,
enz. entétement , m. opiniatrete , obstination.
vroeg opmaken , manger son ble en herbe;
acariatrete.
manger son revenu par avarice. Dat is —
Koppiglijk, bijw. itijfhoofdiglijk, enz. obstiop zijnen molen, c'est lei bouillir le lait ;
nement , opinititrement.
c'est lei dire q. ch. d'agreable ; fig. Het
Lopping, vr. fcherving, infnijding in de bokaf van het — fcheiden, separer rivraie
venhuid, scarification. Zie I(oppenzetting.
d'avec
le bon grain, les mecaants d'avec
Kopriem , na. aan het hoofdftel van een paard,
lee bons...
fronteau , frontail.
Koren, b. w. (ik koorde, heb gekoord), braKopiter, vr. zie Koppenzetfter.
ken , overgeven, vomir.
Kopfluk , o. (bij (lagers) un morceau de tete,
Korenaar, yr. epi (de ble) m.
,
certaine
piece
d'argent
en
Allemagne,
m.
on. champ de bled.
une piece de , vingt kreuzer, foort van Korenakker,
f.
oude geldmunt onder Lodewijk XII , Korenbaard, m. barbe
Korenberg,
m.
grange a serrer le bid on remwaarop het hoofd des Konings was geflaplie
de
bled,
grange
au
bled. —, hoop
gen , teston , on.
koren , meth de hie, f:
Koraal, en. eigenlijk koorjongen , die onder
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Korenbenrs , yr., bourse oil s'assemblent les
'marchands de NO pour acheter ou vendre les
grain y , bourse au ble.
Korenbijter , korenworm , korenbont m. Calandre , char-argon, ou charencon.
Korenbloem , yr. blaauwe — 7 bluet , aubifoin ,
Bleekroode
cloucourde,f. Roode —,
klaproos, coquelicot 9 ponceau, so.
Korenbrander, m. distillateur d'eau de vie de
grains.
Korenbranderij , yr. (overhaling) distillation
d'eau de vie de grains.
Korenbrandewijn , in. eau de vie de grains. f
Korendorfchcr, ni. batteur de ble , batteur en
grange.
Korendorfching , vr. action de battre le bled,
le battage.
Korendrager, m. porteur de NI, Porte-bled,
plumet.
Korengaffel , yr. fourche as bled.
Korengarf, vr. gerbe a bled. verkleinw. favelle.
,
Korengewasfen , o. (ter eere der godin Ceres)
plantes cereales on ceriales , f pl.
Korenhalm ,
tuyan, m. tige de ble.
—,
ftroohaim , chalumeau. De itoppel daarVan,
estuble ou ('teirle de bled, f.
Korenharp , yr. , crible a ble de bois—, togtmaker,, tarare, tn.
Korenhoop , 113. monceau on tas de ble.
Korenhulze , y r. kaf, balle de tile.
Korenkooper,, m. marchand de bled, blatier.
Korenland , o. terre semis de bled, terre
arable ou labburable , f. ( bij dicht. )
querdt, m.
Korenligter,
bateau, allege a transporter
le hie.
Korenmaaijen 9 b. w.
moissonner le ble.
Koreninaaijer, m. eclat dui moisonne le bid,
faucheur de bled, seyeur,, moissonneur.
'1.;.orentsiaat , yr. mess re a ble.
Korenmarkt , yr. graanmarkt , marche
m.
Korenmeter,, m. mesureur de ble, de grains.
Korenmolen , yr. moulin a ble, an.
Korenopkooper,
woekeraar,, k-orenjood,
accapareur, monopoleur en ble.
Korenroos , zie Korenblocm , (klaproos).
Korenfchieter,, in. remueur de bled.
Korenfchoof. yr. zie Korengarf.
Korenfthop , yr. pills a reissuer le bled.
Korenfchuur,, yr. grange. (en general).
Korenfikkel , y r. faucille.
Korenilookhuis , o. distillerie d'eau de vie, de
grains.
Korenftoppel ,
chaurue; deze affnijden ,
charmer.
Korenveld; zie Korenland.
Korent , zie Krent.
Korentje , o. petit grain, tn.
Korentiende , o. bet tiende gedeelte , tiende
fchoof, chine des bleds, f. — refit, o. (in
, het leenflelfel) om de tiende fchoof te eifchen , champart , terrage , tiendgarve ,
champartage, m. aan tienden onderhevig-,
charnpartei , Ie. Korentiende
, ligten,
champarter, terrager. Die bet regt he&
deze te vorderen tiendheer, champarteur , terrageur,, terragease. — fchuur,5 chainparteresse.
Korenlvorm 9 zie Korenbijter.
:Korenzak , rn. sac a
,
poche a bled, f.
Korenzeef, vr. crible.
Korenzifter,
cribieur de ble.
Korenzolder,,
graanenzolder, grenier a bled.
Korf, mand (sneer gebruikelijk) van twijg
of teenen gevlochten, om daarin jets te leggen , te dragen, enz. punier 11% corbel-He,
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tranne, f. —met eenen hengel, dekfeF, panier a anse, a couvercle. Kleine draag
barcelonette.f. Vijgen, rozijnen
ofmandje
van biezen, cabas de figues , de raisins.
Draagkorf, mars, 'sotto, f ; zie Mand,
Ben , en de met Korf zamengeft. woorden ,
als : Bijen —, Schans —, enz ; fig. Den —
krijgen avoir un refus , etre refuse, e.
mand den — geven , refuser q. q. refuser
rine proposition de mariage.
Korf, onv. verl. tijd van Kerven.
Korfje, o. corbillon, petitpanier d'osier,m.pctite
corbeille, mannette ,f. bennetje zonder
hengel , maniveau , m. — bekleed met bout
om de voeten daarin to verwarmen , chance(bij de fchoenm), calebotin 5 m.
lière , f:
Korfdrager, m. marsdrager,, hotteur.
Korfdraagder, yr. hotteuse.
Korfy ol , m. mandvol , corbeillee, (meest van
fruit) pandree,
K.orhaan , m.‘ foort van vogel, francolin, coq
de bruyeres.
Korhoen , o. francolin,
gelinotte de bois,f.
Koriander,
welriekend zaad eener plant,
coriandre,
Korint zie Krent.
Kornalijn, o. zeker eclelgefleente, cactonite,
cornaline f
Kornel , vr. (bij bakkers), recoupe, recoupette.
fijne zemelen tot mesting der hoenders,
zemehneel, recoupe.
Kornel, m. aanvoerder eener colonise, zie
Kolonel.
Kornet,
yr. kromme blaashoren ; ook voor
dooven om beter te kunnen hooren ; ook in
een orgel , cornet, m.
eene kromme
fruit, tin cornet a bouquin. een flandaard (Iv ruiterbende , ook de flandaarddrager,, cornetts, f: ports-itendard.
Kornetmuts yr. kornetje , eene vrouwen tuitmuts , cornetts.
Kornet-register, o. op een orgel, clairo4 m.
Kornis , yr. kroonlijst (in de bouwk.)corniche.
Kornoelje , yr. de vrucht van den kornoeljeboom , cornouille.
Kornoeljeboorn,
cornouiller.
Kornuit , m. fpitsbroecler, makker, camarade
associe.
Koroester ,
grosse huitre. f
Korre , yr. foort van fleepnet tot de oestervisfcherij , esi:ece de filet, de drogue a prendi e des hurtres, triune.
Korrel, o. (ook kern, zie dit woord),. pit
van yruchten , grain, vs.
zone, grain de
sel. Goudkorrels, grains d'or. gewigt,
het tiende gedeelte van eon wigtje, decigramme, m.
Korrelachtig , b. n. granuleux se.
Korrelen , b. w. (ik korrelde , heb gekorreld),
aan korrels vallen , grosser. Het tout —,
grener le sel. — 9 korreltjes op leder maken ,
greneler ou grainer le cuir. Metaal tot korrels vermalen , het — 9 grenailler,, granuler.
Lood tot hagelkorrels maken , granuler duliomb. Het gekorreld zilverisbet z;ivree .rlle , --l'argent en grenaille est le plus spurs.
Korrelig, b. u. grenn, e. granuliforme. Korrelige olie , de l'huile grenue.
Korreling, yr. van het buskruid, grenage
De —, het korrelen der metalen, oplosfing ,
granulation; die van was , grelouage
Korren, (van duiven) zie Koeren.
Korfelig, bijv. ligt driftig, irascible , susceptible. Een — man , un herniae irascible.
Korfet , o. flap rijglij f, lijfje , corset , m.
Karst, y r. de harde , drooge oppervlakte van
eenig weekachtig ligchaam, crolis te. De —
van
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van brood , la crate du pain. De boven— ,
de eerfte fnede van het brood , l'entamure.
De — van eene zweer,, etterbuil , la croate
d'une plaie. De hardfte van brood , iluk
brood , waaraan meer — dan kruin is, crodton , grignon, m. fpr. w. Bij gebrek van
brood eet men korstjes van pasteijen ( met
het beste kan men zich wel helped) croilte de
pate vaut biers pain.
.Korstachtig , b. n. qui a une crodte (d'un pain
( in de geneesk. ) couenneux , d'un apostutne etc.
Korstje, o. (brood) ; (ram. croustille ,)
lette, entamure,
ignon de pails, , us.
Kort, b. n. eene betrekkelijk kleine lengte
hebbende , court, bref, eve, brief, ieve,
succinct, e. etc. Een korte mantel , un manteats court. Ziju eene arm is korter dan de
andere , it a un bras plus court que Pautre.
— geweer,, (in tegenoverft. van pieken),
des armes courtes , comme epees, sabres ,etc.
Een korte fabel , un sabre court, un coterel.
De korte ribben , les fausses cites. Eene
korte en ineengedrongene yrouw,, une femme
.courte et entassee, ragote. —, in de betrekking
tot den tijd ; als: In den winter zijn de dagen
—, en diver les fours sent courts. De dagen
worden korter, les fours abregent, diminuent
etc. Het leven der menlchen is —, la vie
des hommes est courte. — (bij regtsg.) cen
— regt , une brieve justice. Een fchielijk
yonnis , tine sentence brieve. — als bijw. van
tijd. — voorheen, peu avant.— daarna , pea
a res. Dat is in het — gebeurd, cola est arrive
depuis pea. Binnen korten tijd , clans pea,
tantit. Hij kwam — na mij , tl vint peu
apris moi. Over — of lang, tit ou tard.
— , met een yoorzetfel , als :
van
zijn, (ligt geraakt zijn , .driftig , ) avoir
tete pre y fin bonnet, la tete chaude. Iemand
lets — af, ronduit , weigeren, refaser q.
q. tout act , , tout a plat. Er is een gulden te —, (mij ontbreekt nog een gulden,)
it me manque encore tin Hij komt
daarbij te —, (hij verliest daarbij , ) it y
perd. Te — fchieten , (tegen eenen anderen niet op kunnen ,) avoir le dessous, du
pit's, d-tre e, (dans un discours,
dans tine dispute 5 ) Iemand te — doen ,)
hem benadeelen, het zijne niet ge yen ,)
faire tort a q. q., mifaire. Het was zijn voornemen hem td — to doen , te benadeelen, c'etoit son dessein de lui faire. Zich te (zijn
belang niet behartigen) negliger ses interets.
zelven re — doen , (de hand aan zich zelven flaan ,) se user, Met eenige werkwoorden gebruikt men het ook , als Iemand —
houden , (naauw opzigt op hem Haan, hem
weinig vrijheid laten), tenir q. q. de court,
tenir la bride haute a q. q. Spr. Eenen
kwaden hood moet men — houden, inechant
olden, coot t lien. Iemand eon hoofd korter
maken (hem onthoofden) , trancher la tete a
q. q. , le dicapiter. Ik zal het — maken (mij
haasten) , j e couprai court, je me hiiterai,
je me depecherai. beknopt' in woorden.
Eene korte aanfpraak , tine courte harangue.
Een — gefprek , un discours succinct. Hij
is kort en bondig in zijne antwoorden ,
est succinct dans ses reponses. Het puntdicht
most — zijn , Pepigramme doit etre courte.
Een — begrip , un abrege, sommaire, epitome, precis. Dat is het — begrip 5 de korte
inhouct van zijne preek , voila le précis , le sommaire, etc. de son sermon. — en bondig, beknopt , (van ftof,) nadrukkelijk antwoord ,
fchrijfftiji rdponse , style laconique , court et
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succinct, condo. Eene korte lettergreep, tine
syllabe breve. —, beperkt ., zich niet uititFekkende , als : Hij is — van gezigt (kan niet
zien)il a la vue courte. — van adem , de courte
haletne. — van geheugen , memotre courte.
—, in kleine ruimte, als : Iets
koken ,
bouillir a pea d'eau.
maIsch , tendre.
Dat vleesch is —, cette viands est tendre,
Bien cuite. —, in het bijw. met weinig
woorden , brievement ,succinctement , bref,
court , en abrege , etc. Zeer — bij , rasibus. Het fchot vloog hem —, digt, voorbij
het heofd , le coup lui passe rasibus de In
tote. Zie Korcelijk.
Kortiadje , yr. makelaarsloon, courtage,
Kortachtig , b. n. un peu court.
Kortademig, hortafernig , b. n. aamborftig
asthmatique , qui a l'naleine courte, aniseleux , se, poussif, ive. Dit paard is -,
dampig , ce cheval est poussif.
Kortademigheid , yr. aamborftigheid , astlime ,
anhelation. — der paarden, pousse. Langzame en korte ademisaling (in de geneesk.)
brachypnee.
Koortbeenig , b. n. van yogels , brevipede. Vogels met korte yleugels , brevipennes.
Kortbegrip , zie op Kort.
Kortbondigheid , yr. korte en bondige fpreekwijze , laconisme, m.
Kortbondiglijk , bijw. beknoptelijk , laconiquement, succinctement.
Kortborstig , zie Kortademig.
Kortborstigheid , yr. zie Kortademigheid.
Kortegaard , yr. kortegarde (wachthuis), corps
de garde.
Korteias , yr. eene korte, breeds fabel , couColas , m.
Kortelijk , bijw. in het kort , met weinig
woorden , beknoptelijk , en peu de mots ,
court , brief, brievement, succinctement,
laconiquement, en abrege , en raccourci.
Ik zal u — verhalen hetgeen is yoorgeyalleu , je vais vous comer succinctement ce
qui Pest passé. Zeg mij de zaak dites-moi
l'affaire en peu de mots
Korteling, bijw. depuis peu, recemment, magnet e , nagueres. Zie Onlangs.
Konen, b. w. (ik kortte heb gekort) , korter
maken , accourcir, raccourcir. De stijgbeugels —, raccourcir les etriers. De steenstraat , die aldaar is aangelegd, kort den
wog meer dan een our, la chaussee qui y
est faits, accourcit le .chemin de plus d'une
lietie. \Vanneer gij deze laan inflaat , zult
gij uwen web bekorten , en enfilant cette allie, vous raccourcirez votre cliemin. —, inzonderheid door afsnijden, couper, rogner, rogner. Het haar knippen , cooper les cheveux.
Zijne nagels —, ook afbijten, ronger les
°vies. De vleugels, ylerken —, kortwieken , monger les ailes. Eenen mantel , die te
lang is —, affnijden , rogner un manteau,
qui est trop long. Een hood, con paard den
itaart —, ecourter tin alien, tin cheval; fig.
Iemand de yleugels — 5 (deszelfs magt , inkornen , befnoeijen) , rogner les ailes, les ongles a q. q. —, (fcheepsw.) inpalmen, toner.
De bezaan , carguer Partimon. Tonwwerk — 5- recouvrer tine manoeuvre. —, aftrekken , soustraire, deduire, rabattre, escompter. Ik heb op die rekening niets gekort , je n'ai Tien deduit de ce memoire. Ik
zal het u op owe rekening —, je vous le
rabattrai sum votre compte. —, met opzigt tot
de during. Den avond — (door fpelen) passer
la soirée en jouant , ci jouer. — verminderen.
Men heeft hem de heeft van zijne jaarwedde
ge-
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gekort, on lisi a retranche la moitie de sa
pension. Men heeft hunne bezoldingen zeer
gekort, on leur a bien rogue de leers appointements. o. w. (met zijn) korter
worden ; de dagen —, les fours abregent,
diminuent, s'accourcissent , etc.
Kortheid , o. zie Korting.
Kortheid , Yr. korte duur van lets, qualite tie
ce qui est court, e, brievete. De — van
den tijd des menfchen leven , la brievete ,
la courte duree du temps de la vie humaine.
kleinheid , petitesse.
Kortheidshalve , bijw. pour cooper court, pour
abreger,, pour finir, bref.
Korting , yr. het korter ;Waken, accourcissement, —, afkorting , aftrekking , deduction, rabais , m. — van eenen wisfel , die
voor den vervaldag betnald wordt , escompte.
Iiij heeft 225 gulden op afkorting gegeven,
it a donne deux cents vingt ring florins en
deduction. Ik wil de bedorvene koopwaren
behoudcn , wits Gene — van twintig ten.
honderd , je garderai 14s marchandises galtees, moyennant en rabais de vingt .pour
cent.. — der dagen , diminution des fours.
Kortom , bijw. en un mot, bref, enfin. Ik zeg
—, ik wil het niet doen , je vous dis bre f,
je ne le feral pas.
Kortoor,, bond zonder ooren , un chien
essorille. Paard met gekorte ooren , cheval
moinenn. Zie Kortilaart.
Kortooren , b. w. (ik kortoorde , heb gekortoord), couper les oreilles a , essoriller, bretauder. Eenen hond de ooren affnijden ,
essoriller un chien.
Korts , bijw. zie Kortelings.
paard of hond zonder ooren
Kortitaart ,
paard , cheval
noch flaart , courtaud.
anglaise.
anglaiser
un cheval,
Kortftaarten , (een paard)
Kortftondig , b. n. momentane , e, temporaire.
— geloof, fai temporaire.
Kortswijl , yr. boert , fcherts, vrolijkheid ,
koddigheid , plaisanterie , facetie,
badinerie, goguenarderie, f. badinage, divertissement, en. etc. Hij verflaat geene
n'entend pas raillerie. Ilij maakt nit al` les —, it tout ne tout en plaisanterie, en
raillerie. Een bock met — , een kortswijlig,
kluchtig bock, un livre de facities. Het
is maar , (om te lagchen ,) ce n'est que
pour rice, cc n'est qu'une plaisanterie.
zeg het nit —, je le dis par plaisanterie.
Kortswijlen , o. W. ( ik kortswiilde , heb gekortswij1d) , boerten , fchertren , enz. plaisanter,, badiner, railler,, goguenarder, etc.
Kortswijler,, grappenmaker,, kortswijlig
mensch , plaisant, railleur, qui a Pesprit goguenard.
Kortswijlig , b. n. pais ant e, basin , e , gai ,
e, facetieux , se, etc. Hij
' heeft ons eene
kortswijlige , grappige gefchiedenis verhaald,
it nous a fait on conte plaisant ; bijw.
grappiglijk , facetieusement , badinement ,
plaisamment. Hij heeft ook dat zoo —,
koddiglijk , verteld, dat ik moest lagchen ,
it 150115 a conte cela si facetieusement qu'il
me pllait rive.
Kortswijligheid , yr. zie Kortswijl.
Kortvoer,, o4 Berke drank, liqueurs ou boissons fortes, f.
Kortwieken , b. w. (ik kortwiekte , heb gekortwiekt) rde vleugels der vogelen afknippen , korten , couper, rtNner les idles Zie
Morten in deze beteekenis.
Norvet, yr. klein ligt yaartuig, corvette.
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Kortzigt, o. (koopm.
weinig , d.agen te betaien, weinig dagen
zigt , a pen de fours de vue.
Kortzigtig , b. n. bijziende , ayant la vue courte, basse , myope. Een — man , yrouw,, on,
une myope; fig. zonder doorzigt, niet fchrander , n ayant point de penetration.
Kortzigtigheid , yr. myopic.
Korzel , b. n. ligt toornig , eigenzinnig, opyliegend ligt geraakt, qui s'echauffe aisement, irascible, emporte, e, bourru, e,
colere, prompt , e, etc.
Korzelheid , yr. opvliegenheid, oploopenheid,,
emportement , tn.promptitude,vivacite, irascibilite f.
Korzelhoofd, homme colere , emporti,
qui se faci2e facilement, m. te'te chautie , f
Korzelhoofdig, b. n. grillig , eigenzinnig,fantaspe, capricieux, se, quinteux , se.
yr. caprice, tn.; fig,
Korzellioofdigheid
quinte, etc.
Korzelhoofdiglijk , b. n. , capricieusement.
Korzelig , b. n. irascible. Een — man , un
homme irascible. Zie Korzel, Korzelhoofdig.
Korzelkop , zie Korzelhoofd.
halskwab , het vel dat bij de runKossem ,
deren under den hals hangt , fanon.
Kost , m. fpijs, alles wat° als fpijs gebruikt
wordt , nourriture, f. aliment, manger ,
provision de bouche, f. les viandes , les
melts, m. pl. etc. Een goede —, une bonne nourriture. Dat is een lekkere —, eten ,
c'est un delicieux manger. Hij werkt alleen
om, your den —, it ne travaille que pour
la nourriture. Wie zal mij den — willen
given ? qui est-ce qui me donnera du pain?
Den — winnen , gagner sa vie, son pain.
Daghuarders- fripe, f. opgewarmde —,
rogaton;f; fig. of fpr. w. Hij moet zich affloyen , om fober den — te winnen , it a de la
peine a vivre; it tire le diable par la queue.
Hij zal nog altijd aan den — weten to komen , son herbe sera bien courte , s'il ne trout'
Ye pas de quoi brouter.
kostgeld , zie
dit woord.
uitgave , onkosten welke men
doet , om een oogmerk te bereiken ,
zonder met baar geld, depenses, f. pl. frais,
depens , m.
coot,
pension, f.
heeft veel daaraan ten koste gelegd, it y a
ait
de
grandes
depenses
y a sacrifie beauf
coup. Doe het ten mijnen ;koste, faites
le ei mes. depens. Hij heeft — en inwoning
it a la table et le logement, Hij geeft Brie
clerd gulden voor den — (kostgeld), ildonne
trois cents florins pour la pension-, pour logement et la nourriture. Zich bij hem in den
— beftellen , se remettre chez lui en pension.
De kosten des oorlogs zijn grout , les fraisde la guerre sont grands. Na beflrijding
na aftrek van alle kosten , (onkosten) taus
frais faits; les frais rabattus et deduits.
Hij is tot alle kosten veroordeeld , it est condamne h tons frais. Ik wil de reiskosten betalen , je payerai les frais du voyage. Op
kosten van eenen anderen levee, vivre aux
depens d'autrui. Een regtgeding winnen met
de kosten, zonder de kosten, gagner un proces,
avec, sans , depens on frais. Iemand op
kosten jagen, constituer, q. q. frais; fig.
Ten koste der waarheid , aux depens, art
detriment de la virite.
Kostbaar,, b. n. , sat veel kost, cher, ere,.
dispendieu.v, se, cofiteux , se, magnifique,
precieux , se. Het goad, het kostbaarfte
der metalen , l'or le plus precieux des metaux. Eerie kostbare onderneming, fine entrepriso

546
KOS
treprise dispendieuse. Reizen is —, host
geld , voyager est coateux. Hij heeft ,
prachtig huisraad , al a des meubles magnifiques, precieux.•
Kostbaarheid , yr. luister , pracht 5 Magnificence, somptuosite, f. grand prix , m.
Kostbaarlijk, bijw. d'tine maniere dispendieuse,
coateusement, precien
sement.
Kostelijk , kostbaar,, b. n. dat eene groote
waarde heeft, veel gelds kost, prachtig,
fchoon , voortreffe lij k 5 uitmuntend , superbe; riche, precieux, se , splendide, magnifique , somptueux , se, excellent, e ,beau ,
belle , exquis, se. Een — onthaal , on festin , repas som,',.tueux, splendide , etc. Dit
zijn kostelijke gefchenken , ce soot des presents magnifiques. Niets is kostelijker dan de
tijd ; rien o'est plus precieux que le temps.
Kostelijke wijn , via exquis. De kostelijke
yrijheid , la precieuse liberte. Kostelijke,
lekkere fpljzen , des viandes dedicates, des
salts delicats. bijw. magnifiquement,
superbement , etc. Zij gaat — gekleed , elle
est magnifiquement habillee. Dat fmaakt — ,
cela est d'un goat delicieux.
Kostelijkheid , yr. pracht , magnificence. —,
fchoonheid , beaute.
Kosteloos , b. n. vrij , zonder kosten , franc, die,
exempt , e,de tons frais en depens , defraye. e.
Ik zal u — houden , vrij houden van Diets
to betalen , "je vous defrayerai.
meerv. frais , depens. Dat zijn onKosten
noodige
ce sort de faux frais. Zie host,
in de laatfle beteekenisfen.
Kosten , o. w. kostte, heb gekost), op
baar geld to flaan komen , voor zekeren prijs
verkocht zijn , coater, revenir. Dat kleed
kost hem vijftig gulden, cet habit lui route,
(lux revient cinquante florins. Dit lakes
kost acht gulden de el , ce drop route huit
_florins Panne. Dat zal hem zijn
cela lux c'oatera la vie. Dat kost meer dan
het waard is, cela route plus , ne vent.
Dat kost mij veel moeite , cela me route Bien
tie la peine. Het koste wat het wil , ik zal
het does, qui route, a tout prix ,quoiqu'id en route, a quelque prix que ce soit,
fe le feral.
Koster , m. opzigter, hewaarder van eene kerk,
bij de Roomfchen , sacristain.
—, of opzigter der tempels bij de Grieken , neocore.
Kosteres , y r. opzig-fler der kerkelijke goederen in een nonnenklooster, sacristine.
Kostersambt , kosterfchap , o. office de marguil, de sacristain , marguilterie, f.
Kostganger,, m. die bij iemand in den kost is,
pensionnaire. Hij heeft twaalf kostgangers,
en zes halve kostgangers (die- flechts het
middagmaal genieten) it a douze pensionnaires , et six demi-pensionnais es.
Hij heeft zijn
Kostgeld , o. pension,
betaald , it a paye sa pension.
Kosthuis , o. lieu, maison ou l'on est log" et
sword, on nourri sendement poor on certain
prix, pension, f.
Kostkind , 0. Jenne pensionnaire ; halve kostkinderen , zie Kostgangers.
Kostfchool , v. opvoedingshuis , ecole tie pensionnal res , pension f. pensionnat ,institut ,711.
Kostfchoolhouder,, m. maitre d'une pension ,
d'un pensionnat , instituteur, chef d'une
maison d'education.
Kostfchoolhoudfler,, houderesfe , yr. , maitresse
'on directs-ice d'une pension, institutrice.
Kostvrij, sic Kosteloos.
Kostvrijheid, vr. vrijitelling van onkosten
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exemption de frais;
vrijhouding, defrayment , m.
Kostwinning, yr. bestaan , gagne-pain, métier,
etat, in. profession, f. etc.
Kot , o. een vuil ellendig , ilecht huis of yertrek , look , nest , taudis ; fig. galetas ,
m. , varkens — of fial , toit a cochons ,
m. De kotten voor het vee in eene menagerie, les loges, f. pl. — voor eenen hond ,
chenil ; (gemeen) guilledon. m. In kotten en
kroegen loopen , courir le guilledon. —,
(op fchepen ) in cone haringbuis , caba;ze,f.
— onder de voorplecht , chambre sous le chtiteats d'avant. — voor de kabels , fosse aux
cables. —, afgefchoten hoekje in eene kamer,
retranchement, m. zie verder Hok , Hat.Koten , o. iv. (ik kootte, heb gekoot, ) met
koten fpelen , loner aux osselets.
misfen faire ,la debauche , le libertzn.
Koteren , b. iv. (ik koterde , heb gekoterd),
uitfpruiten , uitflooten tusfchen de tanden,
seringuer par la bouche.
Kotering , yr. action de faire sortir, tie seringuer , q. ch. d'entre les dents, de curer les dents.
Kotter, engelsch.vaartuig met an zeil,cutter.
Timid-, b. n. [void, e. Ik heb koude handen,
fai les mains froides. De koude koorts ,
Fevre froide. Mijne voeten zijn —, Pal
froid aux pieds. Het is heden
it fait
froid aujourd'hui. Zoo ale ijs, froid,, e,
comme glace. — maken , worden , doen worden , verkoelen , (se) froid/r, (se) kefroidir,
(se) morfondre. Laat de foep — worden ,
laissez refroidir la soupe. De wind zal het
wel doen Worden , le vent le morfindra
biers. Drink owe koflij , zij zal — warden ,
prenez votre care , it se refroidira. Kleed
aan , gij zult — worden , habillez-sous,
voles vows morfondrez. Het deeg wordt —,
le pate se morfond. —, door visor, niet heet
eten , it me
of warm gemaakt. lk moot
faut manger froid. De koude keuken zullen
wij merle semen, nous prendrons avec nous
les viandes froides , la cuisine porNative. De
kagchel is nog —, le poêle est encore froid.
dat door vuur niet aangefloken is , als :
Eon — vuur aanleggen , arranger un feu tie
tourbes , de birches, de charbons , pour le
tenir prét a étre allume. Men kan het ijzer
Hier — fmeden , on ne pent icrouir le fer ;
fig. zegt men het van gemoedsbewegingen ,
die koude veroorzaken ; als : daar wordt men
— van , (daar ijst men van), cela fait fremir. dat gene harten roeren kan , laf,
finakeloos , fide, insipide ; fpr. w. — en heet
nit eenen mond blazen , songer le froid et le
chaud; bijw., hfroid,froidement. Het ijzer
fmeden , battre le fer a froid. Hij heeft mij —,
zeer koeltjes geantwoord , it m' a repondu frozdement. Zie verder de met — zamengefl.
woorden, als : Koudefchaal Koudvuur,, enz.
Koudachtig , bijw. un pest froid.
Koude , yr. froid, m..fi-oidure, froideur. Hij
van — geftorven , it est mort froid.
Ik beef van — fe tremble de froid. De
— der koorts , le froid de la fievre. Loop
niet in de —, gardez-vous du froid qui regne
dehors. De — van het jaargetijde , la
&ire de la raison. De — des waters , des
weders , la froideur de Nan, du temps. —,
grilling in het begin der koorts , frisson, m.
(zeew.) koudje , fraaije. —, vent frais.
— , hande of voeten', engelures, f. p1.
—, in de hielen , kak- of winterhielen , mules aux talons.
Koudelijk , b. n. gevoelig yoor koude , Miens, se.
Kou-
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Koudepis, yr. droppelpis , zekere ongefteldheid , moeijelijkheid om te wateren , difficulte
d'uriner, chaude-pisse, (bij geneesh.) strangurie , retention d'urine.
Koudefehaal of koud- fchaal , yr. soupe froide
de biere et de pain.
Koudheid , vr. zie Koude.
Koudflager, m. eene befchaafde uitdrukking
voor viller (in Gelderland), ecorcheur.
Koudfmeden , o, ecroussage ou ecrouissement, on.
Koudvochtig „ b. n. ongevoelig, niet ligt
in gemoedsbeweging gebragt , koelbloedig,
flegmatique. Zie Hardvochtig, Onaandoenlijk.
Koudvochtigheid , yr. koelbloedigheid, fieg, m.
Koudvuur, in. gangrene, f. sphacele.
Koudvuurachtig , b. n. gangreneux, se.
Koudzweet , o. sueur froide, f.
Kous , vr. bas , in. mans-, vrouwenkousen , des
bas a hommes , a femmes. Eerie —, die gemakkelijk aangaat , un bas clsaussant. Zijden
koufen , des has de sole. Koufen aantrekken,
uittrekken , mettre des has , se chausser,, se
dechausser, biter ses • has. Koufen breijen ,
floppen , tricoter, rentraire des bas. fpr. w.
Met de — op het hoofd te huis komen ,
( met eenen verkeerden uitflag van zaken),
revenir sans avoir reussi dans une entreprise;
revenir la queue entre les jambes, 'etre frustre , e, dans son aitente ; y our echouer son entreprise. lederen bekleedsel om eenen
kabel , (op fchepen) , brale de cuir,, qui
conserve le able. , ijzeren ring in eenen
prop geklonken om het touw voor doorslijting te bewarcn, delot, on. cosse, f =,
waardoor men den kruiderwijn last zijgen ,
zijgdoek , chausse pour filtrer,, chausse a passer de l'hippocras.
Koufenband , mjarretiere , (bij de art.) —
aan de zijwang van eene affair, lien de
fiasque.
tricoteur.
Koufenbreijer,,
Koufenbreifter,, vr. tricoteuse.
ravaudeur, renKoufenlapper of flapper,
traio
. ur_de has.
Koufenlapfler of flopfter,, vr. ravaudeuse , rentrageuse de bas.
Koufenverkooper,, — kooper , — kramer,,
ook fokmarchand de has, chaussetier.
ken , mutfen , enz. bonnetier.
,
—
kraamfter,
koopfler,
Koufenverkoopfler,,
ook
yr. marchande de has, chaussetiere.
mutfen , enz. bonnetiere.
Koufenvorm , in. forme de has. f De koufen
over den vorm halen , metric les has sur la
forme.
Koufenweven , o. metier de faire r des bas. tn.
Koufenweverii , vr. fabrique, manufacture de
has.
Koufenwinkel , in. boutique de chaussetier,
Kant, gemeenzame praat , gefprek &scours entretien familier,, on. conversation, f.
Kouten , b. w. (ik koutte , heb gekout) , op
eene gemeenzame wijze met elkander praten,
causer, discourir,, s'entretenir familieretnent avec q. q. ; fain. deviser. Zij hebben
weer dan een uur met elkander gekout , ils
ont cause plus d'une heure ensemble. Zij
vermaakten zich met —, ils s'amusaient
deviser.
Kouter,, m. causeur,, discoureur, parlour. —,
ploegijzer,, coutre, Soc.
Kouting, zie Rout.
Koutfler,, yr. causeuse, .parleuse, discoureuse.
Kouw, zie Kooi.
Kovel, zie Keuvel.
Kozijn, zie Kazijn,
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Kraig, m. dat gedeelte tau e'en kleedingftuk,
dat den hals bedekt , collet, m. collerette ,f;
geplooade halo— , fraise, f. Kleine —, fraisette , f: — van eenen rok , mantel, collet
d'un habit, d'un manteau , d'une chemise. voor hals in het gem. leven ,
als : Iemand bij den — vatten , prendre
q. q. au collet, lui mettre la main ate
collet. Het zal hem zijnen besten —, het
leven, kosten , it lui en cofitera la vie. Mast
—, (fcheepsw.) collet de melt. Stag — ,
collet d'etai. Kanons —, collet de canon , de
bombe. Ronde —, rotonde , f:
Kraagman, een zilveren dukaton , waarop
een borstbeeld met eenen kraag geftempeld
that, ducaton a tete fraisee.
Kraagmantelt\je , o. pelerine, f.
Kraagiteen ,
karbeel onder eenen balk ( in
de bouwk.) corbeau , tn. mutule, f.
Kraai , yr. corneille. Bonte —, corneille emmantelee. Jonge —, cornillas ,
— met eenen
witachtigen bek , zaad— , rock of rokraaf,
reux
,
goalie
;
fain.
Het
is
eene
wilde —
f
van eene meld (eene vrolijke meld), c'est
une gigue. —, foort van noordsch schip
craze.
Kraaijen, 0. W. (ik kraaide , heb gekraaid) ,
een geluid maken als eene kraai , krasfen ,
croasser. — als een haan, chanter; fam,,
coqueliner; fig. Been haan zal er naar —,.
(niemand zal er lets van hooren), ame vsvante , personne n'en satire; rien. verklikken , rapporter. Wie heeft daarvan gekraaid? gut est-ce qui a rapporte cola ? b. wr
cpenbaar uitfchreeuwen , als : oproer verwekken , allumer tone sedition; sower la
revolte; causer du tumulte, etc. van vreugde
, (als kinderen), pousser des cris d'allegresse. Het — der hanen , le chant de:
cogs.
Kraau. ennest , 0. ?lid de corneille, tn.
Kraamenoog , o. oeil de corneille,
,
Kraauenvoet , in. (in de kruidk.), hertshoren
corns de cerf, f.
Kraaijer,, m. verklikker rapporteur, noosechard.
Kraaipeer,, yr. poire de roseau. Zie Zeevenkel.
Kraaipen , yr. plume de corneille.
Kraaifter,, yr. rapporteuse.
Kraak, Portugeesch ,vaartuig..Zie Kaak.
Kraak ,
gekraak , kraking , craquement.
Kraakamandel , yr. amande cassante, amande
dans la coque.
Kraakbeen , o. (in de ontleedk.), cartilage,
tn. Befchrijving over de kraakbeenen , chop.
elogrophie. Verhandeling over dczelve , chondrologze. Kraakbeens-vereeniging , verbinding
(in de ontl. k.), synchondrose ou symplzyse
cartilagineuse. diet ronde — van het haven& gedeelte der luchtpijp, cricoide, m.
Kraakbeenig , b. n. cartilagineux , se. Kraakbeenige \Tisch , cycloptere, m.
Kraakbesfen of bezien , yr. meerv. mirtenbeziEn , blaauwe besfen , airelles , myrtelles ;
enkelv. de boom zelve.
Kraakporfelein , o. fijn porfelein nit de oost,
espece de porcelains tres fine, mince et fragile, d'une qualite superieure, f.
(Been van fommige vruchten,
Kraakfteen ,
abrikozen, kerfen , enz.),
als : perfiken
amande, f, noyau de fruit.
Kraakzindelijk , b. n. en bijw. , propre a l'exces , d'une extremeproprete;fam.propret , te.
Kraal , zie Koraal.
Kraal, yr. (a.) gehucht der Hottentotten, woningen op de Kaap, craze. Ook eene opene
plaats met staketwerk , of eenen inuur om,
geL1
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geven endroit environne de palissades, de Kraanrad, 43. roue de la grue',
murs , enclos, m.
Kraanfleutel, m. clef d'un robinet, d'une fon•
Kraalfchaaf, yr. (Nj de timmerl.) mouchette
taint, d'une canule,
a j out.
Kraanvogel , m. kraan, gene f. jonge
,
Kraam, yr. (a.), opgeflagene winkel , vooral
eau. — van Brazilie, guirantigua, tn.
op marktdagen of kermissen , boutique (de Kraanzaag , vr., scie 4 scier de long.
boil) kleine —, loge. — van grof linnen , Klraanzomer,,
begin der winterdagen 5 pre.
tente d'un molder ou marchand a one fore,
micro fours de l'hiver, m. pl.
au marche s
koopwaren , waarmede men Kraauw, , yr. (aa) klaauw,, krab, coup de
in het klein handelt (zonder meerv.), margrip,
egratignure , grifade. De kat
chandise. Zijne — weder inpakken , rembalgaf hem tone —, le chat lui donna un coup
ler ses marchandises ; fig. Dat client niec in
tie griffe.
zijne , (dot smaakt hem niet), cola n'en- Kraauwaadje, yr. jeukerige zweer, fchurft,
tre pas flans ses projets ; cela ne s'accorde
gale, grattelle.
pas avec ses vues ; ce n'est pas ce qui lui con- Kraauwel , m, krbmine gaffel , fourche recourvient , pay a son gods, etc. Dat bederft de
bee. —, kromme nagel, klaauwel der die-,
ganfche —, cela gate tout. Ziet verder de
ren , grife,
ongle.
met
zamengefl. woorden, al, : Boeken , Kraauwen , b. w. , (ik kraauwde , heb goKoeke —, enz.
kraauwd) , klaauwen , krabben , gratter,
Kraam, yr. bevalling van eon kind , couches,
egratigner. Het hoofd snot de nagels —,
f. Zijne vrouw ligt in de —, in het
grater la tote, avec les ongles; fig. in verlekraambed , sa femme est en couches , fait ses
genheid zijn , etre fort embarrasse, e. De
couches. Zij is in de — geftorven elle est
kat heeft hens gekraauwd, gekrabd, le chat
morte en couches. Zij is van een meisje iii
l'a egratigne. Iemand —, doorftrijken , hede — gekomen , b-evallen , elle est accouchee
kelen , laver la tete a q. q., lui donner une
(Pune fine. f^ils.,..se concise. —, beverte reprimande , le tancer. fchrapen ,
valling , verlosfing, accouchernent , enfantena zich nemen , railer, attires a soi.
ment , m. delivrance, germe, f.
Kraanwer,, m, celui qui gratte , qui egratigne.
Kraam- kindbed , o. (het bed zelve), lit de Paczie Krabber; — fig. pachter, knevelaar,, malconclide.
tdtier, 'm. sang-sue , f exacteur,,
Kraambevalling , yr. kinderbaring, zie Kraam, Kraauwerij , vr. kneve arij 5 malate , extorside laatfle beteekenis.
on, pillerie, exaction.
Kraambewaarfler,, zie Baker.
Kraauwfel , o. Ogratignure, f.
Kraamheer,,
marl, epoux de Paccouchee, Krab, krabbe , y r. bekende fchulpvisch , crabe,
pre de l'enflint nouveau ne.
verfleende iteenkrabben , eraf: can,cre,
Ki aamkamer,, yr. chambre de l'accouchle.
bites , no. pl. —, de daad vari krabben, eene
Kraamkind , o. enfant nouveau ne.
kraauw,, krabbel , egratignure, grifade.
Kraammaal, o. repas que l'on donne an sujet Krabbelaar,, m. flecht fchrijver,, grifonnier.
de la naissance d'un enfant, m.
, van werken die in zich zelven geene
Eraamfloel , in. chaise (fauteuil) Bans laquelwaarde hebben , ecrivailleur, ecrivtissier.
le l'accouchee est (quelquefois) assise.
flechte plaatfnijder, grifonneur,
een
Kraamvrouw,, vr. accouchee, femme en condie krabt; zie Krabber, Krabfler.
die haren eerflen kerlcgang doer, Tele- Krabbelen , o. en b. w. (ik krabbelde, heb ge-, vrouwdie in eene kraam verkoopt, die
krabbeld) , van krabben. Zie dit woord. —,
kraam houdt , marchande qui a une tente
flecht fchrijven , Hecht afteekenen , griffonboutique ass marche , a la foire.
ner, egraffigner, croquer. Hij heeft eenige
Kraannuivering, yr. evacuations que les femmes
woorden op het papier gekrabberd, die men
ont apres l 'accauchement,vidanges i lochies, fp/.
niet kan lezen agrifonnó sus le papier
Kraan , yr. zie , Kraanvogel.
een grout houqtelques mots qu'on ne saurait lire. —, veel
ten gevaarte , om zware lasten Hit fchepen
en ilecht , zonder nuttigheid , fchrijven
to hijichen. Scheeps , grue, gerance, guisevailler.
44oule.— , een tap met eenen Hemel, robinet, Krabbelig,, b. n. flecht gefchreven, grifonne,
m. fontasne,
e, sisal ecrit, e.
Kraanbalk, m. (op fchepen), can der twee hrabbeling , y r. gekrabbel , griFounage, m. —,
balken voor aan het ;chip, waaraan het anflcchte fchrijftrant,,crivailierie.—, fiechte,
ker your den boeg hangt , waarop het rust,
fiordige bewerking eener teekening , enz.,
bossoir, bosseur. —, in het kraanhuis , crcue.
croquis , exquisse croquet, faite a la here.
Regt opfiaande —, kleine kraan , groan. —, Krabbelfchrift , o. gekrabbel , hanepooten, g r
groote hefboom dcoperche,
fisnisp, gribouillage,
griffennie, f. paKraanbek,
(zeker werktuig bij de heelm.)
tardftes , f pl.
hoc de grue.
ooijevaarsbek , ( zekere Krabbelvuiften w. (ik krabbelvuistte , hob
plant), bee de grue, geranium.
gekrabbelvuist), met vuisten vechten , se
Kraanboom , m, fiaander, arbee de grue, us.
battre a coups de poing.
fieche de gene,
Krabben , b. w. (ik krabde , heb gekrabd ,)
Kraankind , o. arbeider,, fjouwer aan de kraan,
met de . nagels kraauwen, gratter, egratigner.
manoeuvre qui travaille- a la gene, —,
Het hoofd , gratter la tete. —, de opbier -, wijn - drager,, enz. encaveur.
pervlakte van jets door middel van een werkKraanladder met tenon poor, yr. ichelier,
tuig effen fchrappen, ratisser, racier. Zie
rancher, m.
affchrabben ; fpr. w. Hij krabt, achter nit,
Kraanmeester,,
opzigter over de kraan,
it tire le col en arriere.
commissaire de la gene, employe a la gene.
Krabbe p eter,, m. crabier.
Kraanoog , o. bekend wegens zijne doodende Krabbenvet , o. —, fans, taumalin,,m.
kracht voor vele dieren , noix vomique , f.
Krabber ,
egratigneur.—, fchrapper,, werkKraanoogen , o. w. (ik kraanoogde , heb getuig
to krabben , .grattoir,, racloir,
kraanoogd) , met half befchotene oogen
grotto, f:
fchraplizer,, fchrabber, ratispen, dormir comma les genes, les yeux
sake , f:
eons fchoorfteenvegers, fehrapderni-ouverts.
ijzer,, ratissoire de ramoneur,
merkijzer
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ijzer voor wijnvaten, rouanne, f:
vaft
houwitfers en mortieren , curette, f:
Krabbing , yr. action d'egratigner.
Krabfel , o. egratignure , f:
fchraapfel ,
raclure,
Krabfter,, yr. egratigneuse , griffonneuse.
Kracht , yr. fterkte , force ; natuurlijke , buitengewone —, force naturelle, extraordi'mire. Met alle
Haan, frapper,, battre
de toute sa force. Hij heeft geene — genoeg,
it lui manque de force. Zijne krachten youlen toe- of afnemen , sentir augmenter ou
a aiblir ses forces. Op zijne krachten vertrouwen , se fur a ses forces. Jets met —
en geweld eifchen , demander q. ch.- a cor
et a cri. Boven zijne krachten jets ondernemen , entreprendre q. ch. par dessus ses
forces. Hij kent zijne krachten niet , it ne
connait pas ses farces. meer bijzonder,,
het vermogen om vermoeijing te wederflaan ,
Om werkzaam te zijn ; vermogen , vigueur,
faculte. De —, bloei der jeugd, la vigueur
de la jeunesse. Deze grijsaard heeft nog dezelfde — van geest , als op zijn dertigfte
jaar, ce vieillard a encore la lame vigueur
d'esprit qu'il await a treats ans. Hij zettede
deze zaak met — door, it poussa cette affaire avec vigueur. Deze wetten zijn niet
meer in —, Belden niet nicer, ces lois ne
sent plus en vigueur. nadruk , inergie.
Eene rude vol — of nadruk , un , discours
plein d'inergie. Hij drukte zich met —, op
cene krachtvolle wijze nit , it s'exprimait
avec energie. vermogen tot zeker einde,
vertu , faculte. Verborgene , geheime —,
vertu occulte, secrete. Eigendommelijke —,
vertu specifique. De uitdrijvende , aantrekkende — of vermogen , la faculte expultrice
on expulsive, attractrice. De — van fpijzen
(in de wijsb.), substance. Deze plant heeft
de —, het vermogen, dit kwaad te genezen,
cette plante a la vertu tie guerir ce mal.
De koperen clang had de — de kenen, welke
haat aanzagen, te genezen, le serpent d'airain avait la vertu de guerir ceux qui le
regardaient. De krachten, het vijfde koor
der engelen , les vertus. De — van den magneetfteen , la vertu mcgnetique. In deze
foorten van voedfel is weinig —, it y a
were de substance dans ces sortes d'aliments.
e , magt , het vermogen (in de werktnigk. ), puissance ,:f. ( in de natuurk.),pouvoir, etc. De — van een werktuig vermeerderen , augmenter la puissance dune
machine. De bewegende , wederflaande —,
Ia puissance mouvante, resistante. De hand,
die het gewigt, door micldel van eenen hefof handboom, opheft , is de —, la main qui
eléve le poids par le moyen d'un levier, est
la puissance. Dc nitzettende —, le pouvoir
expansif. De vermogende , (in de leerk.)
virtualite. — en geweld , violence, mainforte. Eene verborgene — in zich bevattend ,
potentiel , le. Uit —, nit -hoofde , enz. , en
vertu. Uit — van deze wet , en vertu de cette
ki. Uit — van roeijen , (zeew. )force de raffles. Uit — van den wind , tire du vent.
Krachtdadig, b. n. efficace , puissant, e. Een —
middel, un remede puissant, un puissant moyen.
De krachtdadige genade , la grace efficace.
Krachtdadigheid , Yr. krachtdadige uftwerking,
efficacite, efficace. Zie Nadruk.
Krachtdadiglijk , bijW. met nadruk , met kracht,
efficacement , vigourettsement, energiquement.
Krachteloos , b. n. sans force, sans vigueur,
sans vertu,
zwak , faible , impuissant, e,
inefflcace, doePve, e, entrepris, e, abide.
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Een geneesmiddel, un remade so medicament inefflcace. De krachtelooze , kwijngnde ouderdom, la vieillesse languissante.
Een regtsvervolg , dat is gew,orden ,
une instance perimee ou perie. — worden.,
s'affaiblir , perdre ses forces , deventr
— maken, verzwakken , affaiblir,,
debiliter (in de praktijk) , annuler, invalider; abroger. Eenen uiterflen wil
maken , annuler un testament. Zijn, tweede
testament heeft het eerfte — gemaakt, son
second testament a invalids le premier.
Krachtelijk , zie Krachtdadiglijk.
Krachteloosheid , yr. zwakheid, verflapping ,
verzwakking van krachten , faiblesse, debilite,
impuissance, asthinie , inanition, inefficaciaffaiblissement,m. zie Zwakheid. (in
te ,
de prakt.) invalidite. — (in de geneesk.),
prostration. De — van een verdrag ,
d'un contrat.
Krachtens-, voorz. , en vertu, en consequence,
a cause de..
Krachtig , b. n. flerk , fort, e, vigoureux
se. — 'bier , de la biers forte. Deze fchrijver is vol van krachtige denkbeelden , cut
auteur est plein_d'idees vigoureuses. vermogend tot bereiking van zeker einde ,efficace puissant, e. —, met nadruk , energique.
Deze uitdrukking is zeer —, cette expression
est fort energique, , kracht bezittend (in de
leerk.), virtuel, le. De peper heeft eene —e
ofuitwerkende eigenfchap om te verhitten ,
le poivre a une qualite virtuelle a echauffer.
Een —, vermogend middel, un remede potential. Een fchielijk en — werkend genees middel ,,114; ren2ede drastique. Krachtige, Berke
wijn, die y in vineux. 11ij deed een — of vurig
gebed , it fit imp priere ardente. —, krachten gevende , voedzaam, hartfterkend , succulent, e, nourrissant, e, restaurant, e,
substantiel, le. — vleeschnat , foep , bouiilon ou, potage succulent , consommé. nat
bisque, f: Eene krachtige kreeften-foep ,
une bisque d'ecrevisses. Een — voedfel tine
geldig, , deugnourriture substantielle.
delijk , valable, valide, puissant, e. Zijne
ses raisons ne sont pas
gronden zijn niet
yalables.
Krachtiglijk, bijw. krachtig , fortement,
giquement, efficacement, vigoureusement,virtuellement , etc.; fig. puissamment.
Krachtrneter,, m. om de vergrooting van den
teleskoop te meten, dynametre.
oils die
'der menfchen en dieren te meten , dynamomitre.
Krachtvol, b. n. nerveux, se, vigoureux , se.
Hij is van eene krachtvolle gezopdheid ,
est d'une sante vigoureuse. Een krachtvolle flij1 , un style nerveux.
Krak , m. het kraken van -lets, gekraak , crac,
craquement. Het gaf eenen it fit crew.
—, breuk , berst , fcheur , fente, felure,
crevasse, f. Er zijn twee kraken in dezen
tinnen fchotel , it y a deux fences dans ce
plat d'etain.—, vermindering, verzwakking,
briche, f. &lac ; fig. , Zijn invloed kreeg
daardoor eenen — , en recut tin grand
echec en son credit. —, als tusfchenw. het
fchielijk onverwacht geval, crac I—, daar is hij
weg ! crac ! le voila parti. Krik - krak tusfchenw. cric- crac!
Krakeel , o. twist , quenelle, contention ,noise ,
dispute, f: deméle. m. etc.
Krakeelen , o. w. (ik krakeelde , hub gekrakeeld), se disputer, (se) quereller. Hij
houdt van —, id aime a quereller. Zip kunnen niet een one te zamen zijn zonder to
L1-its
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ils ne .peuvent Stre une heure ensemble
sans se guereller.
Krakeeler, in. twistzOeker, chicaneur,, querelleur; homme hargneux„,tracassier.
Krakeelig, krakeelachtig, b. n. kijfachtig,
twistzoekend, querelleur,, se , ,hargneux ,se.
Het is eel' — wijf, c'est une femme hargneuse.
Krakeeling, vr. zie Krakeel.
humeur querelleuse, envie de
Krakeellust,
quereller ,
etc.
Krakoeffler, vr. femme hargneuse, querelleuse.
Krakeelziek,..zie Krakeelig.
Krakeetziekte , — zucht., Zie Krakeellust.
Krakeelzuchtig, zie Ki akeelig.
craquelin.
Krakeling ,
Kralien, b. w. (ik kraakte, heb gekraakt),
met geicraak breken, casser. Noten , casser des noix. Kwade noten (onheil
voorfpellen) presager des n2alheurs, augurer mat de q. ch., faire de faux pronostics.
Dat is eene harde noot te (eene
moeijelijke zaak on uit te voeren) cette chose-la est bien di facile, epineuse a executer,
tine entreprise cliff cile, etc. Hij heeft zijne
noten wel gekraakt, (zijne zaken wel gedaan , zich wel verzorgd zijne schaapjes
ses orges;
op het droog) it a bien •
a mis du fain dans ses buttes; ii a fart douledigen , opdrincement ses of tires.
(voider) manger,
ken , verflinden,
dewier als: 'Wij hebben twee flesfchen gekraakt, nous avons vide deux bontellies; nous avons decoefe deux bouteillee. De vos had dat hoen weldra gekraakt,
le renard eut bienat expedie, croquê ce
verzwakken , kranken; zie daze
poulet.
woorden. onz. (met hebben) , een' kraak ,
een krakend. geluid maken, craquer. —,gedurig, bij herhaling , craqueter. Het bed
kraakt, le lit craque. De dear kraakt,
porte craque , crie. De befchuit kraakt onles
der de tanden, le biscuit craque ,
dents. 1k hocrde het —, je Pa eatendu
fain.
De
beenderen
—
hem
in
craquer;
zoo dor is liij , if est si see que les
11t
en -111: craquent; fig. of fpr. Het vriest
dat het kraakt, it gele a pierre fendre. Krakende wagens duren het langfte, les plats ou
pots files sont ceux qui durent le plus ; les
aibles survivent souvent aux robustes. In den
fdagelijkfchen
ftijl zegt men van eene zwangere v-rouw die op bet laatfle gaat: Zij begint te cette femme commence a sentir
les douleurs de l'enfantement.
Krnken,, o. het gekraak, le,craquement , croquernent ,n2. Het — of geknars van gebroke
ne beenderen, (bij de wondh.)crepitation, f
Krakend, b. n. croquant, e. petillant , e.
curse - noix , casse-noiKraker, m. not en
settee.
•Kraken,
o.
Kraking, vr.
KrakKen, o. (ik krakte, ben gekrakt ,)
eenen krak (voor vermindering genomen),
krijen, recevoir une briche, un echec.
Krano, yr. zahiengebogen ijzer met twee punten, crampon, no. — of haak, agrafe.
fiche. —
—ofkniera duvft,
van een flot „ flotplaat , waarin de netts van
het flot gaat, vertevelle. — van een hangflot, die in het flot valt, en door welken
de tong van het floe fchiet, ( bij flotem. )
aubcron,
Kramen, o. w: '(ik,krhamde, heb. gekraaind),
in de kraam komen, acconcher; zie Kraam.
Kramenrandfel, m. canapsa.
een die bij bet fink, nit eene
Kramer,
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kraam of nit eenen-winkel, verkoopt , mer.
cier, boutiquier, opiarchand en ietail,
detialliste* —, die langs wegen of
ftraten verkoopt, marskramer,, colporteur,,
bisouard. —, die op bruggen, fluizen of in
ftraten, enz. flaat, om te verkoopen, etaleur.
Kramerij, yr. kramerswaren, mercerie. — in
het klein, regratterie; — in ijzer, koper
en metaal, —, van geringe
waarde „mercantille, f: regrat, ns.
Kra.merlatun, o. latin de cuisine, mdchant la, baragovin,
Kramerskans, vr. chance tie mercier,, de colporteur.
Kramertje, o. mercelo4 on mercerot.
Kraming, yr. zie Kraain.
Krammen, b. w. (ik kramde , heb gekramd),
cramponner, attacker avec un crampon.
Krammetje , o. petit crampon, cramponnet. —
in een flot, dat het fchot vasthoudt , ( bij
flotem.),. picolat, on. — aan het raam van
eene drukpers , brochette . f.
Kramming, yr. action de cramponner.
Kramp , yr. onwillekeurige zamentrekking der
fpieren , crampe, f, spaszne no. — over het geheele ligchaarn, tetanos , Hij kreeg de
— ander het zwernmen, - iT lui prit une
crampe en nageant. — aan het oog, (in de
geneesk,) nystagme, m. Verhandeling over
de —, spasmologie. Door de — aangetast,
spasmatique.
Krampachtig, b, fluipachtig. spasmodique;
krampachtige ituiptrekkingen, convulsions
spasmodiques , su let e, a la crampe,convulsil,
spastiqRe. Krampachtige engborstigheid,
asthme spastique.
Krampader, yr. varice.
Kramphoest, yr. ftuipachtige hoest, teux convulsive.
Kramppijn, vr. douleur,Ipeine causde par la
crampe.
Krampitillend, b. n. spasmodique. Een —
un reinede spasmodique.
Krampvisch, m. torpille, f.
foort van lijster, grive, tourKramsvogel,
tourde, f. tocird, m.
Krang, b. rt. en brjw. verkeerd, qui est a rebours , l'envers. zijne koufenr met de krange zijne aantrekken, mettre ses has a l'envers.
Kral*, b. n. ziek, ongefleld, malade.
onpasfelijk, indispose, e. Hij is zeer
dangereuseest pit malade. Gevaarlijk
ment malade. Tot ftervens toe — , malade
est
a la moot, a. mourir. H:j is rood
a l'extrdmite. , a l'agonie. zwak,
dun debile , foible, tnfirme, frRe, etc. 1k
vond in hem flechts eenen kranken fleun, fe
ne trouvais en_ lui qu'un frile appui.
faikranke , (zwakke) draacl, un
Een kranke troost, cone pauble,
vre consolation.
Krankachtig, br n. ziekelijk , maladif, eve,
infirme, vaietudinaire.
Krankbed , ziekbed , o. lit de malade, m._Op het
— liggen, bedlegerig zijn, etre alite , e.
Kranke, m. en yr. malade. Hebt gij de kranke bezocht ? avez-vous visite la malade.
Krankenbewaarder, krankenbezorger of oppasfer,,
ziekenoppasfer,, infirmier.
Krankenbezoeker, m. zie Ziekentrooster.
Krankenoppaster, yr. garde-malade, infirrniere.
irankheid, yr. ziekte, ongefteldheid, maladie,
indisposition.
onzinnige , foe , ecervele.
trankhoofd,
14ankhoofdig, b. n. Krankzinnig, qui est en
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delire, en demence, frenetique, fon, folle ,
enrage, e.‘--- worden, tomber en ddmence,
en delire ou frenesie; devenir feu, folle,fre77 etique.
Krankhoofdigneid, krankzinnigheid, yr. demence, freneste, f
Krankte, zie Krankheid.
Krankzinnig, b. n. krankzinnigheid, yr. zie
Krankhoofdig, Krankhoofdigheid.
Krankzinnige , m. brachypote, frenetique. ,
Krankzinniglijk, bijw. comme un enrage , d'une
maniere frenetique, follement , en fon.
Krans, in. in het algemeen een kringvormig ,
rondaehtig ding. --, (kroon) van bloemen,
couronne de flours. —, van bioemen en groene bladeren gevlochten, feston, 111. gutrlande ; f • Wijn
voor eene lrerberg, honcho,' de cabaret , de taverne. , afhangfel van een bed, fest-on de lit; fpr. w. goede wijn behoeft geenen — 5 ( goede
waar prijst zich zelve ) 5 bon via ne
fact pas ae bouchon; bon via leg pas besoin
d'ensetgne. darmfehbidfd in koeijen,
osfen, enz., mesentere. —, -oinloop van een
kalf, fraise,f — om "den raid van een
wapenichild, (in de wapenk.) anneau.
(in de bouwk.) kroonlijst, corniche
,
luister, grootheid, lastre, m. grandeur, f
Kranfen, b.
(ik kranite heb gekranst),
couronner,, erner.
Kranfing, vr. action de courocIner.
Kransijzer,
(bij de art.), chape'let, in.
Kranskruid, o. majolijn, marjolatne , f.
Kranslijst, vr. - rond aan een fehnifraam, ow,
het inwateren te beletten, larenier; m.
Kranswijze, bijw. en forme de guirlande',. de
feston.
Kranswerk,.o. gevlochten lofwerk, festdit,
guirlande,f
Krant, yr. geArukte nienwstijding 5 nieuwspapier, gazette.
Krandr
ukker, rn. imprimeur de gazettes, de
f ournanx.
Krantdrukkerij, yr. imprimerie de gazettes, de
f 0 urnaux.
Krantier,
gazettier.
Krap, vr; meekrap, eene plant ow geel te
verwen , garance.
Krap vr. Kram, clot aan een bock, :form.
Krap , vr. krapje, y arkensrib , c g telette deport.
varkenskarbonnade, griblette.
Krap, bijw. naauwelijks, pas, krapjes, a !eine, crop pen, trop juice, chichement. I-Iij
kan
leven , it pent a peine subsister,
est court &argent.
Kras vr. fehrap , door jets fcherps veroorzaakt,,
egratignur, rale, rayure. Gij meet geene
krasfen op de tafel maken, it ne fact pas
faire des raics sur la table.
Kras, b. n. flerk, kloek , fort , c ,robuste,vigoureux, se IVIijn grootvader is nog —,
mon grand pore e,t encore d'une santevignrreuse, se porte',encore ties hien. —, als
tusfchenw. als: de raven roepen, fchreeuwen ,-- —, les corbeaux croassent. IIij
zweert bij kris en —, it jure par tons
diables.
Krasboritel, y r. hosse, gratte-b(4,se.
Krasgat , o. het zakgat in eenen vrouwen rok,
trou de bathe dans tine jupe ,
Krasheid, yr. flerkte, kloekheid 2 vigueur,
force.
Krasijzer, zie K,asfer.
Krasfen, w. (ik kraste , hebgekrast), eene
kras of fchram toebrengen , krabben, egratigsfer nuer, faire des raies. De kat aeeft
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hem gekrast, gekrabt, le chat Pa igratigni.
Neem, u in acht den fpiegel niet te prewez-garde-de raver la glace. —, door af-,
fehrappen, fchoonmaken, als : Eenen frrapt
boon van binnen nettoyer l'interieur du
canon, d'un fusil. — onz. (met hebbe.n)een
raauw geluid maken zoo als fommige vogelS
doen, croasser. De raven —, les corbeaux
croassent, corailleht. —, zoo als de hatien
doen 5 wanneer zij Om' eene hen looften, met
eenen vleugel of eene ylerk op den grond
van fchrijfpennen ,
fehuivende, cocher.'
fpatten, eclahousser crier. — zoo als
fehaatsrijders doen , wanneer,z;j hunne van'
willen ituiten en ophouden s'arfeter''syr
l'arriere des patins, s'arreter en patflytht.
fled-a fpelen, zagen,.
fig.: -Op de viooI
racier -du 'vliflOn. Die viool krast,
violon fare;
Krasfer
bin de fading nit eenen, fiiaphaansloop te halen , kogeltrekker,
mac eenen lap omwouden, lavoir.
flechte y ioolfpeler, zager radeur.
Krasfing, yr. action tlYgraligner,, de rayer,,
der raven, croassement,
rayui.T.
Krat 0.' het ael-fterfliffran eenen Wagen*, (in
Noocd-tioliand oOk de voorhank op 'eenen
boeren-wages), k derriere d'unevoiture hollandaise; le siege nit' chariot de paysan.
top of inond van eenen vuurfpnKrater,,
weriden berg, cratere,
Kreatuur,5 Yr. (ono 1,r0 fchepfel, creature.
Kreb, zie Krib.
Krediet, zie. Crediet.
Kreeft, rig. zekere bekende fchaalvifeh2
viCce, f Ziue —, homard. De kreeften gaan
achter nit, les derevisses vont a reculons. fig.
ij ne zaken, gran den kreeftengang, achter
ses affiltres vont a reculons , de real-era
pis. —, teeken yan‘den dieretriern, cancre'ou
ecrevisse. De zoo treedt in het teeken van 'den
—, tegen het einde van Junij , le soleil entre dans le sie g e Pecrevisse, vers la fin
de fain ; fig. —, een doortrapt, , vrouw-mensch , use femme rusee, une fine ma-toise.
Kreeftengang, m. zie Kreeft.
Kreeftfcharen, yr meerv. pintos, series, bra-.
goes.
Kreeftsoog, to. coil (meerv. yeux) d'ecrevisse ,
Kreeg, onv. yerl. tijd. van Krijgen.
Kreek , vr. fmalle vliet, kleine inhams, , die
met, eenen elleboog loopt, waarin kleine
fchepen , bij florm, veilig lumen liggen , criquo , anse.
Kreel, kriel , yr. final 1)oordfel , petit herd,
galon etrott,-m. Len hoed met' eene gOnden
UB chapeau hot-de f112 p aPon d'or.
Kreelen, b. w. (ik kreelde, nreb gekreeld ,)
border, garnir d'un galon, (ass chapeau).
Kreet, m. een grout gefchreeuw, cri aigu-de
joie, a'allegresse on de frayeur,, de triotesse , etc.
t. van Krijten.
Kreet, onv.
Kreeuwen , o. w. (ik krecuwde, heb gekreenwd,) fehreenwen, 'crier, ;
Z

fain. piailIer.

criard.
Kreeuwer,,
Kregel , b. n. zie Krijgel.
Kreits een tiring ,cercle, rond. Een zekere
-omtrek, eene runnte, Welke men zich. als
eenen tiring voorftelt. Eerie in hare grenzen ingeflotene afdeeling van een land,.
zonder opzigt op de gedaante of nitgeflrektheid, cercle , (department). De 13erjerfehe
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(eertijds,) le cercle de Baviere,, (in
Duitschland,) — (in de flerrek.), de loopbaan der hemelligchamen, orbe, orbits. Zie
Kring.
meerv. rondgaande brieven,
Kreitsbrieven,
lettres circulaires , f. -pl.
Krekel ,
foort van kleine fprinkhaan , grilIon, cigale, f.
(ik krekelde , heb gekreKrekelen, o.
keld ,) crier comme les grillons , grilloter.
Krekelig, b. n. knorrig, gemelijk, eigenzinnig , chagrin, de mauvaise humeur,, d'une
humeur aogre, acaridtre.
Krekt of krek , b. n. (oud. -w.), juist , net,
-naauwkeurig, correct, e, .precis, e, juste.
Da- is eene krekte teekening , c'est ton dessin correct; bijw. justement, precisement.
charogne, f;. fig:
Kreng, o. dood aas, ,
Een vuilaardig mensch, personne hargneuse et inechanta,un , one vilaon , e. —, vrouwsperfoon (geineen), carogne, salOpe.
Krengen , b. w. (ik krengde,, heb gekrengd),
in het rijden eenen draai maken. Met eenen
wag.-en tourner avec une voiture. Een
fchip op zijde halen-, leggen om het lekgat te floppen , te ,kalefateren mettre un
bande, pour le
en panne ,
vaisseau sur ,
onz. (met hebben) op eene
carener.
pencher stir ton cote, inclizijde
ner d'un cite, en faisant voile, carguer.
helling ,
Krenging, yr. tour d'une voiture,
action de mettre un vaisseau en panne,
la bande, de faire voile en penchant sur le
cite , le carenage.
Krenken , b. w. (ik krenkte, heb gekrenkt),
befchadigen , verzwakken , nadeel toebrengen , benadeelen, affaiblir,, faire tort, nuire
a, alterer, donner des atteintes a q. q. , blesser,
Tenser, faire breche a. Dat krenkt de gezondheid , cela nuit a la sante. Gij hebt den
goeden nalm van mijnen broeder gekrenkt ,
(benadeeld ,) vous avez fait breche a la reputation de mon frere. Dat krenkt ( brengt
nadeel aan,) zijnen thud, cela blesse son
i.ang , sa dignite.
Krenker m. krenkfter, yr. celui, cells qui
nuit, offense, blesse, afraiblit, etc. —, kwaadfpreker, detract , infracteur. Krenkencie ,
nuisant, blessant , alterant.
Krenking, yr. beleediging , verzwakking, atteinte, blessure, infraction, alteration f.afaiblissement , m. Dat is eene (eene inbreuk) der vriendfchap , c'est une infraction a Pamitie, zone breche faite a Tamil
tie. Eerie — der 'gezondheid, une alteration, un affaiblissement de la sante. — ,
van ftand, waardigheid, derogeance.
Kreufelen , b. w. ( ik kreufelde heb gekreufeld,) (een Geldersch woord), de korenwan lings en regts fchudden, om het graan
te zuive ,.en , nettoyer Cle filed ,)en secouant , en remnant le van a ble.
Krent, krint, yr. (korint,) raisin de Corinthe, vo.
Krentenbrood, o. — koek , m. petitpain aux
raisins de Corinthe.
Krentenkakker, m. gierigaard, (als fpottend)
avare, ladre. Het is eene regte — 5 c'est
ton franc ladre.
Krepiizer, o. fir a criper,,
Kreppel, zie Kreupel.
Kreppen, b. w. (ik krepte , heb gekrept),
met eenen kam het haar in eene klis maken , créper les cheveux.
Kret, zie Krat.
Kretsborftel
(bij de goudfm. ,) sale, f.
iireuk , yr. kronkelige verkeerde vouw
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handeIwijs, ylek, teiche a la reputation, a
l'honneur.
Kreuken', b. w. kreukelen, (ik kreukte, heb
gekreukt ,) frommelen , vol,kreuken maken,
chifonner, friper, bouchonner, soupir, froisser. Gij hebt uwen kraag gekreukeld , vous
avez r five votre collet. Een kleed —,
soupir, chifonner un habit. —, rimpels
veroorzaken, rider ; fig. zijne eer —,
aire breche a son honneur, tacker ,sa reptftation
, porter atteinte a son honneur.
Kreunen , o. w. ( ik kreunde , heb gekreund), een flepend, zacht, droevig geluici door den neus maken , zuchten , genoir t soupirer, pousser des soupirs. 'Lich
wederk. w. zich iets aantrekken , ne pas
s'inquidter;* ne se sootier pas , ne pas s'em-barralser de q,ck.; kreun u daar niet over,
ne vous en ‘souciez pas.
Kreupel , b, n. gebrekkig in den gang van
natuur of door toeval, mank , verminkt
aan de voeten boiteux, se, estropi e ,
ecloppe e. gaan , bolter, clocher. —, fig.
van zaken , in. welke eene meae/ijke gebrekkelijkheid plaats heeft, pitnyable, pi
vre, miserable 4 ;e .;61j-w. lentement, boitetiseine,nt ;pitoy lement. Spr. w. Den krenpelen waa.rd 11 tan, yertre14en zonder
-zijne fchuldcn i te betalen ,) faire un trots
a la lune. De kreupele wil voordanfen
(de onbekwaamfle wil aan het roer tijn ,)
le 271017IS habile est le", plus prdionaPtueux,
etc.
Kreiiperachtig, b. h. on pen boitett.t , se, etc.
hallier,
Kretipelboich, 0. kols" taillis 5
pi;
breuit, m. broussailles:,
Kreupele, boiteux, estropie. ,die beroad is van het gebruik zwier, beenen of
voeten, zich in eenen honte,tt bak voort
fleept, col-de-jatte ; fig. knoeijer, enz. bousilleur,, gate-métier.
Krenpelgras , o. varkensgras , - knoOpsras, dutzendknoop (in de kruidk. ), renouee, cenanode, m. trainasse, f:
Kreupelheid yr. itat de celui qui est boiteux,
ou de celle qui est boiteuse. hinking
clochement , no. claudication. —, van een
dier,, boitement , no.
Kreupelfiraat, yr. kleine voile flraat, petite
rue sale , malpropre.
Kreus, vr, gergel, eene inkerving aan het
ondereinde van duigen , fable, m. Het
werktuig waarmede de — gemaakt wordt ,
mes , fabloire, m.
drilijzer, rouanne.
Krevel, kriewel , vr. gekriewel , eene wemelende beweging, en voorts jenkte , kitteling door — veroorzaakt , fourmillement,
m. demangeaison, chatouillement , m.
fpr. w. (gemeen) Zij heeft de — in haar
gat, (zij kan niet lb/ zitten.) elle ne
saurait se tenir un moment a la mime
place ; elle ra comme pois en pot.
Krevelen, o. w. (ik krevelde, heb gekreveld,) kitteling , jeukte veroorzaken, chatouiller , demanger, fourmiller, pocoter.
Flet kreveit mij in de hand , la main me
fourmille.
Kreveling , vr. jeuking, kitteling, demangeaison , f. chatouillement, picotement , m.
zlad, o. espece de drogue
Krevelkruid ,
picotante et chatouillante, dent on pat-shone
le lit des personnes a qui Pon veut loner
U11 tour; herbes aux demangeaisons, f.
Krib, yr. krebbe , voederbak der beesten , creche, mangeoire. De — des Heilands , la

crèche do Sauveur.
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3onge kinderen in de gedaante van een voed.erbak, ook der foldaten , couchettes des
enfants , des soldats. —, keerdam in het
water, fleenen darn of hoofd batardeau , m.
Zie Kribben.
Krib , kribbebijtfler,, vr. tegenfireeffler,, boosaardig vrouv,Nperfbon , femme hargneuse ,
mechante femme, d!ablesse, querelleuse.
Kribbebijten , o. w. (van paarden fprekendei)
tiquer.
Kribbebijter,, m. cheval qui a le tic,-,tiqueur,
fig. homme hargneux , querelleur.
Kribbebijting , yr. tic , m; fig. hargnerie.
Kribbelen , b. w. (ik kribbelde , heb gekribbeld) , krabbelen , flordig met de pen fehrijven , gri)/onner. onz. ( met hebben) aanhoudend kribben , se disputer eontinuellement , continuer a se quereller.
Kribbeling , yr. action de gri (inner , de
continuer ea se quereller.
Kribben , o. w. (ik kribde , heb gekribd), tegenfireven , krakeelen , se hargner,, se quereller, se disputer, s'opposer a.
Kribben , yr. meerv. kribwerk , claies d'osier
au bord des rivieres , derriere lesquelles on
fast rtes Jetees de pierces, etc. creches, eperens , on. pl.
Kribberij , yr. querelle.
Kribbig , b. n. grillig, eigenzinnig, hargneux,
se, quinteux , se , acaridtre , queralleur, se.
Kribbigheid , yr. eigenzinnigheid, acaridtrete,
humeur hargneuse , querelleuse.
Kriebelen , zte Kriewelen.
Kriegel , zie Kregel Krijgel.
Kriek , yr. foort van krekel , espece de grillon,
—, foort van kers, merise. Spaanfche —,
coeuret, Krieken over zee , meerv. (in de
geneesk.) zeker gewas, jodenkers, coqueret,
alkekengi , m.
Krieken, o. w. (ik kriekte, heb gekriekt),
kraken, piepen , kakelen als eene kriek
craguer, poVer. —, van den dageraad , aanbreken , powdre. De dag begun te —, le
jour commencait ei poindre. Het — van den
dag, de dageraad, l'aube du jour.
Kriekenboom, m. merister.
Kriekensteen , no. noyau de merise.
Kriel, (kril), b. n. en bijw. dartel , petulant,
e. petulamment.
Kriel, o. gekriewel , krevel dat zich gefladig beweegt , fourmillement , m.
, uitichot
kleingoed , rebut , in. etc. — van visch ,
frai, icon , dik , in een gedrongen
menscis , m. en yr. , courtaud, e. crapoussin ,
e./un homme ragot, ramasse.
Krielen, o. (ik krielde , heb gekrield),
wiemelen , krioelen , in groote inenigte
zich bewegen , fourmiller, grouiller:` Het
knelt van yolk , la rue fourmille depeuple.
'De ham knelt van wormen, le jambon
, fourmille de vers. Ook worth het gezegcl van eene veelheid van kleine voorwerpen , als ow opftel knelt van fouten , votre theme fit/mini/le de :Mutes.
Krieihaan ,
cochet ,
Krielheid, yr. dartelheid ligtzinnigheid , petulance, legerete.
Krielhen ,
petite poulette.
Krieling, yr. fourmillement ,
Krieltje , o. bout d'homme. Zie Kriel in de
laatfle beteekenis.
K-riemelaar,, m. talmer, talmkous, barguigneur.
Kriemelaaraer yr. barguigneuse.
Kriemelen , o. w. (ik kriemelde , heb gekriemeld), talmen , etre bien lent h faire q. ch.,
bargutgner.
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Kriemelig , b. n. talmachtig , lent, e, a se
decider , irresolu , e, qui clime a marchander,
etc. —, klein en digt in een gefchreven,
kribbelig , griffonne , e.
Kriemelfchrift , o. kribbelige fchrift , ecriture
trop petite et crop serree; pieds de mouches,
in. pl.
Kriepe , krippe , yr. Zie Krielhen.
zie Krevel.
Kriewelen , zie Krevelen.
Krieuweling , zie Kreveling.
Kriezel , vr. kriezeltje , een klein afgefcheurd
of afgezonderd gedeelte van lets, brims, in.
petite parcelle, f Gij zult er geen — Nan
hebben , vous n'en aurez brims.
Krijg, zie Oorlog —, twist , itrijd , dispute, contestation, f In den — gaan, dienst
nemen , prendre le parti des armes, s'enrdier.
Den — volgen , suivre Partnie, aller ti
guerre; fig. Den — niet kunnen volgen ,
(niet kunnen mededoen) ne pas pouvoir
etre de la partie.
Krijgel ,
n. gramflorig ,
, pen endurant , e.
Krijgen, b. en o. w. kreeg, heb gekregen) , met de hand aantasten, griipen, pressdre. 1k ga mijnen hoed —, firal prendre
mon chapeau. De dief is gekregen , le voleur est pris. Krijg mijn pennemes uit mijnen lesfenaar,, prenez mon canif dans mon
pupitre. Neem het bord van de tafel, prenez
l'assiette de la table. —, ontvangen , bekomen , enz. (in de uitgeflrekfte beteekenis van
clit woord), recevoir, obtenir,, attraper,
gagner, etc. Af — of gedaan —, fair, aclzever. In —, faire entrer. Uit
faire
sortir. Door— ,..faire passer. Geld , brieven,
gezelfchap recevoir de l'argent, des lettres,
du monde (visite). Mijn brooder heeft verlof
gekregen om silt te gaan, mon frere a obtenu (la) permission de sortir. De metfelaar zal morgen gedaan —, le macon finis
demain , on aura fini domain. Hij kan de
paarclen. niet voor den wagon , al ne pent
atteler les chevaux. Ik kan het paard niet
over de brug —, je ne saurais faire passer
le cheval sur le pont. Zijn broeder kreeg
de koorts, la fievre grit a sun frere, son frere
gagna la fievre. Tanden —, faire des dents.
Dit kind krijgt tanden , les dents percent
a cet enfant,les dents lui viennent. Eene vrouw
—, se marier. llij zal zijne dochter nimmer aan
den man —, it ye trouvera jamais un marl
pour sa fille. Wortels —, (fchieten), prendre racines. Die boomer to veel hoist ,— bladeren, cos arbres poussent trop de bois,
poussent des feuilles. Deze teef heeft zes
jongen gekregen , cette chienne a mis bas six
petits. Twist bij bet fpel
, prendre querelle an jest. I-Iij heeft lust gekregen urn to
fiuderen lui a pris envie d'etudier. Hij
heeft flagon , Hop gekregen, it est battu ,
rosse ,il a gagne des coups. 1k kan dozen draad
niet door het oog van de naald je moo puis pas
passer ce fl par le trou de raiguille. Zijne moeder heeft een dood kind gekregen , sa mere est
accouchie d'nn enfant mort. floe krijgt gij het
in het hoofd dit to does ? qu'est-ce qui vous
Porte faire cola? Zij hebben met elkander
woorden gekregen, it en soot venus aux grosses
paroles. Hij krijgt horn nooit to zien ,
ne le volt jamais. Eenen fchrik —, etre
saisi de pour, prendre 1', pouvante , s'effrayer.
Eon ambt , etre noonme el un emploi, el
nose ch,arge , l'obtenir. Dat book is niet moor
te ce livre ne se trouve plus ,on ne trouve plus
ce livre. Men kan niets in hem— , (hem filets.
LI4
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leeren) on no Jai petit rien faire aprendre.
kan hem niet aan het werk krijgen, je ne
puffs obtenir de lui, qu'il se mette &Pauy, age. De duiven — eijeren, les pigeons
font def oettft. Iemand bij de haren
prendre q. q. par les cheveux. Zij kregen zich
bij de ooren , it se prirent par les orcilles.
Iemand bij den kraag —, p rendre q, au
collet. 1k zal hem wel krijgen, je l'attrap_perai biers. 1k konde hem niet daartoe —,
je ne pouvais pas le persuader 4 eela, Pengager is faire cela. Eene ziekte —,
gagner une matadie.
Een ongegrond
vooroordeel tegen iemand (opvatten)
prendre q. q, en grippe, se prendre de grippe contre q. q. Iemand onder de knie —,
maken (tat iemand het to kwaad krijgt) ,
evoir le dessus sur q. q. FIij krijgt zijne ja,: ren it avarice en dge. Ik konde hem niet
(bereiken, achterhalen), je ne pouvais
ratteindre , le joindre. Zij heeft hem aan
baar fnoer gekregen, elle l'a attache, mis,
dans, a son parti , u soi ; fig. Iemand bij
den neus —,, (hem foppen, bedriegen),
attraper, tromper q. q. Gij zult er Diets
van
, hebben, veils n'en aurez
Wij zullen oorlog — , nous aurons la
guerre. Gij krijgt hem nooit niet nit, vous ne
ferez jamais sortir. Krijg mijnen rok uit
de kas , en mijnen zakdoek nit mijnen yak,
sortez, prenez, mon habit de la garde-robe,
et MOB mouchoir (dans) de la poche. Krijg,
haal, het paard tut den , sortez le, cheval de Pecurie.
Krijger, m. Krijgsman , guerrier.
Krijgsdangelegenheid, yr. affaire militaire.
Knigsaanvoerder, m., chef militaire.
Krijgsadel, m. noblesse de l'epee, f.
Krijgsbedrijf, zie Krijgsdaad.
Krajgsbeleid , o. legerkunde, tactique, f.
Krijgsbende , yr. troupe de gens de guerre,
legion, f detachement,
bij de
oude Romeinen , cohorte.
Kriigsbevelhebber, m. commandant, chef militaire.
Krijgsbouwkundige ,
vestingbouwkundige,
ingenieur.
Krijgsbouwkunst, yr. genie, (militaire)
Krijgscommisfaris m. commissaire des guerres,
ordonnateur.
Krijgsdaad , yr. helctendaad, prollesse, action militaire, heroique , exploit militaire , us.
Krijgsdeugden , yr. meerv. vertus
Krijgsdienst, yr. service militaire ,m. epee, f.
Hij heeft de — verlaten , it a quitte le service. Men heeft -hem in de — doen gaan ,
on lui a fait prendre le parti de Pepie.
serment
Krijgseed,
Krijgseer, vr4 hossneur militaire, m.
Krijgsfakkel, yr. flambeau de la guerre, 111.
Krijgsgebruik, o. usage militaire, de guer, regle , m, maxime, f zie Krijgswet,
naar
5 nsilitairement.
Volgens
Krijgsgeluk, o. fortune de la guerre, des
armes, f:
Krijgsgereedfchap, krijgstuig , o. machines, f.
instruments de guerre , tn. pl. materiel
d'une armee, m. les munitions , f. pl.
Kirijgsgeroep , o. cri de guerre, d'armes,
Krijgsgevaar, o. danger de la guerre,
Krijgsgevangene, m. prisovnier de guerre.
Krijgsgewaad 5 o. habit militaire, habit
guerrier, m.
Krijgsgeweer, o. armes, (de la guerre), f. pl.
Krijgsgeweld, o. force armee on des armes,
puissance militaire,
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Krijgsgezel, m. camarade on compagnon do
guerre, frere d'armes.
Krjgsgezind, b. n. oorlogsgezind, uerrier,
ere, belliqueux ,se martial, e, aimant let
guerre.
Kni gsgod, tn. God des oorlogs, (in de godenleer), dieu de la guerre, Mars.
Krijgsgodin , yr. deesse de la guerre,
lone.
Krijgshaftig, b. n. zie Krijgsgezind.
Krijgshaftigheid yr. humeur, ardeur guerneve , belliqueuse,
caractere martial,
herolime , m. zie Dapperheid.
Krijgshandel , m. maniement des armes, exercice militaire.
Krijgsheer of leger, c, armee, f. corps d'armee m. Befchrtjving hiervan , stratographie.
Knjgsheld , m. 'zeros, grand guerrier,- foudre
ae guerre.
Krijgsheldin , yr. heroine , guerriere.
Krijgshoold, o. chef militaire, d',armee , general.
Krijgskans, yr. krijgslot , chance de la guerre, f sort "de la guerre, sort des armes,
ordinaire
Krijgskas , yr. caisse militaire,
'des guerres, rn.
Krijgsknecht,
militaire, soldat.
Krijgskosten , yr. meerv. frais de la guerre, m. pl.
Krijgskunde , of kunst, yr. science militaire,
f. art militaire ou de la guerre m. Cactique , strategic, ( bij de ouden. ) milice.
Krijgskundig, b. n. tot de krijgs- of oorlogsEene
kunst betrekking. hehbende ,
krijskundige , gefchiedenis , sine histoire
litaire. In de krijgskunst bedreven , verse
dans Part militaire.
Krijgsleger,, o. zie -Krijgsheer.
Krkigsleven , o. vie militaire,
Krijslied, o. chanson guerriere,
Krijgslieden , m. meerv. krijgsvolk , gens tie
guerre, soldats , in. troupes, — tee
zee , marine militaire,
Krijgslist, yr. stratageme, in, ruse de gm,re ,
Krijgsloon , o. en yr, paie, solde,
pl.
Krijgsmagt , yr. forces militaires,
compagnon d'armes.
Krijgsmakker,
homme de guerre, guerrie 2
Krijgsman ,
soldat ; fig. vaillant homme.
Krijssmanachtig, b. n. soldatesque.
Kriigsmantel , m. krijgsrok , casaque ou ca.
(bij de Rom.)
Pete d l'usage des soldats ,
sane, f sagum,
musique guerriere , f.
Krijgsmuzijk ,
homme de guerre.
Krijgsman ,
, m.
Krijgsoefening , y r. exercice
Krijgsorde , yr. krijgstucht, ordre
m. discipline
Krijsordening- , yr. regles et constitutions mireglements militaires, m. pl.
litaires, f:
general, chef d'armie, comKrij gsoverfle ,
mandant.
Krijgspligtige , rn. conscrit.
Krugsraad, conseil de guerre. Er is— over hem
gehouden , it a passe par le conseil de guerre.
Knjgsregering, yr, militaire regering, seratocratie.
Krijgsregt , o'. droit de la guerre, conseil
de guerre, in. justice militaire, f — houden , Inger militairement. Er is —over hem
gehouden , it a passe par le conseil deguerre.
Krijgsroem, gloire , reputation militaire,
de guerrier,
Krijgsrusting of krijgstoerusting, yr. preparatifs militaires ou deguerre, pl. appareit de guerre, armement , m.
Krijgs-
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KrijnEchuld, vr. dette occasionnee par to guerre.
Krijgsitraf, yr. supplice militaire, punition
militaire.
Krijgstogt , in. marche d'une armee, expedition militaire, f.
Krijgstoonecl, o. theatre de la guerre, m.
Knigstrompet , vr. trompette guersiere.
Krij gstucht , zie Krijgsorde.
Kriiptuig , o. le materiel d'une armee; mac/22;2es , f. pl. , instruments de guerre , m.pl.
Krijgsverboncl , o. ligue, alliance, coalition
pour faire la' guerre, f.
Krijgsverrigtingcn , vr. meerv. operations militaires ; —, heldendaden ,' exploits , m. pl.
Keijgsvolk , o. des troupes, des militaires ; zie
Krijgslieden. Gemeen —, zonder onder-officieren hierbij genomen, soldatesque , f Het
— is tegen de officieren opgellaan , la soldatesque s'est revoltee centre les osiers.
Nieuw aangeworven —, recrue, .f.
Krijgswapen , o. acmes de guerre; f. pl.
Krijgswerving-, yr. enrelernent militaire, m.
Krijgswet , yr. loi de la guerre, martiale,
ordonnance militaire.
Krijgsz,uchtig , b. n. zie Krijgsgezind. Zie
verg er de met Oorlog zamengeft, woorden.
Krijsch , in. krijfching , zie Gekrijsch.
Krijfchen , o. w. (ik krijschte , heb gekrijscht,
ook kreesch, heb gekrefchen), crier, criailler. —, zoo als de ezels doen , (Calken) ,
braise. —, huilen , hurler.
Krijt , o. krijd , zekere kalkachtige , ligt afge y ende aarde , craie, f. Wit , zwart —=,
de la craie blanche, noire. Fijn, wit —, Blanc
d'Espagne, m. Rood —, roodfleen , de la
craie rouge, arcande, arcane, sanguine,
rubique, f Teeken —, crayon, in. fpr. w.
Bij remand in het — flaan 5, (iemand iets
fchuldig zijn), devoir a q. q., Met dubbel —
fchrijvL:n, scorcher en comptant, ranconner.
Deze herbergier fchrijft met dubbel — ,
( kan goed rekenen), cet aubergiste sait
bun ranconner.
Krijtachtig , b. n. eretace , e, crayonneur, se.
Krijtberg, m. carriere de craie, f.
Krijten , 0. w. (ik kreet, heb gekreten), klagelijk, we,enen, pleurer,, crier, Miller. Zij
kreet als een kind , elle pleurait comme un
enfant. ,Zij heeft hare oogen rood gekreten , elle a les yeux tout rouges 4 force de
pleurer. Dit kind krijt altijd 9 cet enfant
pleure , piaille toujours; fig. Eene krijtende
(fchreeuwende in den hoogilen graad), onregtvaardigheid , line injustice criante. krijtende fchulden , des dettes criantes. Het
waait dat het-krijt, it sifie fort, etc.
Krijter,, m. fchreettwer,, pleureur,, piailleur,,
criard , criailleur, braillard.
Krijtertje , 0. petit pleureur, criard. Zakvedeltje , petit vision de poche. in.
Krij titer , vr. fchreeuwfier, , pleureuse, piailleuse , criailleuse, criarde , brailleuse,
braillarde.
Krijtfirand 9 o. ileile kust , cote crayanneuse,
falaise, f.
Krijzelen , o. w. (ik krijzelde , heb gekrijzeld ) , knarzen, grincer (des dents), craquer.
Krijzeltand rm , zie Knarstanden.
Krik , tnsschen w. cm ic! — krak ! cric ! eras!
Krikkemik , yr. een werktuig om steenen ,
baiken, enz. op to tillen , chevre, f. cabre , m.
Krikkrakken , 0. W. (ik kriltkrakte , heb gekrikkrakt) , craqueter, &later, craquer.
Krikman , m. (in kleine kroegen), brandewijn ,
eau de vie, f brawlevin.

RI
Kril, zie Kriel.
Krimp , zie Krimping.
Krirnp , b. n. (poisson), qui se crisped la
taillade. Die visch is —, ce poisson est
frais, se retire , se contracts, quand on le
coupe , a la taillade.
Krimp , yr. fig: nood , gebrek , disette,
cecsite,
manque, m.
KrimpdarM zie Krimperd.
Krimpen , b. en o. w. (ik kromp , heb en
ben gekrompen ), de uitgebreidheid van
iets intrekken , (zich), se retrecir se gripper, ejtrecir, se retirer,, se contracter,
se ratatiner. 1-let leder krimpt in bij het
your , le cuir se retrecit au feu. Laken,
doek , dat in het water krimpt , du drap qui
se retire, se grippe a l'eau; fig. verminderen , korter worden , diminuer, raccourcir.
Zijn geld krimpt in , son argent diminue.
De dagen — in (worden korter), les fours
diminuent, abregent. Van den wind , —
Czeew.), bij den wind opknijpen , pincer, server, le vent ; aller au plus pros du vent—,
zich intrekken. IIij krimpt (beeft) van
koude , it frissonne, transit de ,froid. Van
pijn —, sotiffrir de grandes douleurs, ,der
douleurs fugues. —, toegeven 9 zich- fchikken ;
zie doze woorden. Een.ingekrompene gerimpelde appel , tine pomme ratatinee.
Krimperd , m. kouwelijke jongen , garcon fpi.
leux.
Krimpig , b. n. kouwelijk , huiverig; frileux , se.
Krimping , yr. verkorting , yernaanwing , retirenient, retrecissement,m. (in de geneeek.)
retraction, contraction, van leder enz. crispation. De — van cell fink laken , le'retrecissement d'une piece de drap. —, verkorLing der zenuwen , la contraction des nerfs.
—, fnijding irr den buik , tranchiet p1. la
colique. Zamen — van bladeren , elope.
Krimpfler,, yr. krimpkouw,, kouwelijke vrdutv,
femme frileuse..
Krimpvisch , m. poisson frais ; zie Krimp.
Kring , m. rondo omtrek, kreits , cercle, cOntour, rond, in. enceinte, f. De kleine kringen 'of cirkels der wereldkaart , lee petits
cercles de la mappemonde ,
, loopbaan :■der
bemeitche ligchamen , sphere, f. orbe, orbits, m. — cm de zon of -maan ; hale, on.
om de tepels der vronwencouronne, f
Kringen , ftrepen
bo'rften. oriole,
fchelpen , fascies, f ronde — (in de goneesk.) , ronde , blaauwe kringen om eene
Een' ronwonde , -om de oogen , cthies ,
den — in den bast van den booth fnijden,
corner Pecorce d'un arbre,
Omloop
van het begin tot den wederaanvang,
riode , cycle; zie jaarkring, Maankring,
enz. —, cpwinding van den , kabelrond om
de fpil , (fcheepsw.), enfilement dos cable,
contour du cable , iemands hand, beroop ,
bezigheid , bedrijf v an zaken : in wish midden hij verkeert ; als : IIij gaat bUiteti zijnen —, it sort de sa sphere; 11 sort des
bornes de set condition, de son etat. In den
— van huisfelijke vricnden , au milieu d'amis pmiliers.
Kringachtig , b. n. cirkeirond 2 circulaire;
bijw. circulairement.
Kringelen, zie Krinkelen.
Kringswijze , bijw. en cercle; en- rend, circulairement , orbiculairement. E'en ligchaam,
dat zich — beweegt , un corps qui se meat
orinculairement.
Kringvormig , b. n. orbiculaire-, elm/dare.
L1 5
Krin-
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Krinkei , kromte , sinuosite. Krinkelige
bogt , zie Bogt. Deze rivier maakt ,vele
krinkels of bogten , cette riviere fait beaucoup de sinuosites.
Krinkelen , o. w. (ik krinkelde , heb gekrinkeld) zich kronkelig buigen , se tortiller,,
serpenter; zie Kronkelen.
Krinkeling , vr. kronkeling , action de serpenter on d'aller en serpent.
Krinkelvloed , in. torrent on courant qui va
en serpentant.
Krinfen , Krenfelen ; zie Zuiveren , Schoonmaken.
Krioel, o. krioeling , gewemel door elkander ;
fourmillement, m. mouvement d'un nombre
d'd tres vivant s.
Krioelen 9 o. W. (ik krioelde , heb gekrioeld) ,
door elkander wemelen , foul-miller , zie Krielen.
Krip, yr. zekere wollenftof,, gekronkeld fibers,
crépon, m.
crepe, on. grof
Krippeltje, o. kruimeltje , miette, f. brin,
m. etc.
Kris , zie Kras.
Krifis , yr. (eener ziekte), crise.
Kristen, O. w. (ik krifte, heb gckrist), knitteren gelijk een brandende lamp of kaars
craqueter.
forntijds cloet ,
Kristal , o. zonder meerv. Een zekere doorfchijnende of half doorfchijnende steen ,
cristal; ook een ntamaakfel daarvan , het
fijnfte glas , cristal. AANM. ter onderscheiding noemt men het eerfte cristal de roche,
(berg-}, en het tweede cristal ' fondu ou
factice, .(dichterlijk) , het — der wateren-,
.cristal des eaux , (bij fcheik.) in — fchieten (van zouten in eene hoekige gedaante,
als — voorkomen), se cristall/ser. m.
meerv. , een der kristalfleentjes , die alle van
eene regelmatige meest zeshoekige gedaante
zijn, cristaus. Hij heeft eene menigte van
fchoone kfistallen, it a quantite de beaux
cristaux.
Kristalfabrijk, vr. cristallerie.
Kristallen , Kristallijn , Kristallig , b. n. onverb. de cristal, cristallin, e. Kristallijn
vocht der oogen , humeur cristalline , le
cristallin 5 —, doorschijnend, transparent, e.
diaphane , kristallijneu glazen 5 verres
cristallins, de cristal.
Kristalkunde , yr. cristallographie.
Kristalkundige , m. cristallograplie.
Kristalfchieting , vorming yr. crystallisation.
Kristen , zie Christen.
Krits , m. zie Kreits, Kring.
Krodde , yr. eene soort van onkruid, dat veel
tusfchen haver groeit, sorte d'ivraie qui
croit parmi l'avoine; folio avoine.
Kroeg , flechte, gemeene herberg , drinkhim , cabaret , m. taverne, popine, f. —,
bierkroeg , bierhuis , estaminet , m. — kleine herberg buiten de stad , grtinguette , f
, 'bij een slot , tournebride. Soldatencantine.
Kroegen , o. w. (ik kroegde , heb gekroegd),
aller au cabaret, et y dipenser son argent;
requenter les cabarets. —, teren in eene
f
kroeg, als een hubs onder dak is , (van metfelaars en tinnterlieden), depenser au cabaret l'argent qu'un proprietatre donne aux
macons et aux chairntiers quand le toit
d'un batiment est pose, celebrer le bouquet.
Kroeger, kroeglooper, m. piker de cabaret,
bouchon de taverne , qua frequente , haute
les cabarets; sac is vin.
Kroeghouder, m. cabaretier.
beker, gobelev(d'itaitt d'argent
liroe$
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(Isar), godet, kruik, crucht , Een
zilverfmids fmelt , an creaser. Elders eene
maat van eenige natte waren , eene kan ,
un pot; een — bier , un pot de biere. —,
ook vuurmond van eenen brandenden berg
( krater), cratere.
K rOes, b. n. digt gekruld, crepu , e, crêpe, e,
frise e. Hij heeft — haar, it a les cheveux
crepes. —, vele rimpels hebbende , ride, e.
een. — voorhoofd , un front ride, fig. verwilderd , egare , e. deconcerte , e. qui a
martel en tete; —, ftuursch , wreed , , barsch ,
bourru , e. rebarbati f, ive. Een — gelaat,
un air rebarbatif.
Kroeskop, m. tete frisee ou crépue.f.
Kroezen , o. w. (ik kroesde , heb gekroesd),
creper,, se friser. Gekroesd , gekruld Naar,
(uit de natuur) cheveux cotonnes (door
kunst) frith. Zijne haren beginner- te —,
kroes te worden , ses cheveux commence:a a
se créper.
Kroft , (krocht) yr. een bedekte gang under
den grond , Ipelonk , allee souterraine , caverne, crypt's, — eene uithekende hoogte , eminence, f: Coteau pierreux. m.
Krok , vr. eene foort van Wilde wikken , een
onkruid under rog en gerst , vesce sauvage.
Kroken , zie Kreuken.
Krokodil , m. crocodile.
meerv. geveinsde tranen
Krokodilstranen ,
larmes de crocodile , larmes feintes ,
Krokus , m ( crocus) zekere bloem , crocus.
Krol, o. klein huisje , krolletje , petit trou
de maison, taudis,
Krollen , o. _ w. ( ik krolde , heb gekrold) ;
grollen, lollen als eene kat , crier „miautercomme les chats en chaleur.
Krollig , b. n. Een — buds, (met kleine vertrekken voorzien ) , une :liaison qui a de petites chambres , ou de petits appartements.
Krolsch , krolziek, b. n. van katten ,
en chaleur,
Krolziekte, yr. chaleur f. rut m. zie Hitfigheid , Geilheid.
Krom , b. n. dat van eene regte lijn afwijkt,
het tegendeel van regt, courbe,i courbe, e.
Eene kromme lijn , une ligne courbee,
(cissoide), sine courbe.' De leer
van de kromme lijnen , la theorie des- cop-bes , verdraaid , gebogen , fcheef,, bogtig , kronkelig , torte , e, tortuous-, se tors,
0, sinuous, se, etc. Een — loopende weg,
un chemin tortu , tortuous, anfractueux.
' onn torDe kromme loop eerier rivier , le C
tueux on sinuous d'une riviere; zie KrombOgtig. Een — kegroeide boom , un arbre
tortu. Een paard met kromme beenen, un
cheval crochu. Kromme beenen hebben, avoir
les jambes croches , etc. Een — gebogene news, vn nez crochu , tortueux. De
kromme kronkels van eene flang , les replis
tortueux , sinueux d'un serpent. Eenen
krommen rug maken, courber le dos. - Krom
zitten , etre assis le dos courbi. Zij houdt
zich geheel —, elle se tient toute courbee.
Zij is geheel — gedraaid , elle a la raffle
tout-d-fait C011t08111e C. - fchrijven, nYcoils pas. droit, ecrire de travers. Die
boom begint — te groeijen, cot arbre commence a se tortucr. — worden , devenir courbe , e, -se courser, se vo'dter. -lemand
fluiten , ova:abler q. q. court , dans une situation courbee. Eenen krommen (fcheven)
mond maken , tordre la bouche , — trekken
of buigen , zie Krommen. Iemand — eu
lam flaan (braaf kloppen), rouer q. q. de
coups, estropier q. q. coups de. Kromme
fpron,
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krom waken, krombtrigen courber, recourber,, cambrer, tortuer. Men moot dit hour
warm maken om het to faut chaufer
ce bcis pour le cambrer. Eene naald —,
tortuer sine
Zich
wederk. w.
se cOarber,, se tortuer, se votlter, etc. —,
zich omkrullen , ombuigen , se recoquiller.
Deze boom begint zich te —, krom te
groeijen , cot arbre commence a se tortuer.
De fchouders van dit meisje beginnen zich
to —, bogtig te worden , les epaules de cette fills commencent a se votIter. Daar is
geen worm ,zoo klein , die zich niet kromt,
(in een rolt), als 'fpr. :w. Er is geen vijand zoo gering , die miet denkt zich ,te verdedigen en, to fchaden, wanneer men hem
aanvalt, ii n'y a point de si petit ver qui
ne se recoquille; fig. Het regt —, tordre
le droit , agar injustement. Zich in alle
bogten —, se plier de cent facons. onz.
(met zijn) krom worden, se courber,, devenir courbe.
Krommes , o. (bij fchoen- en zadelm..), ernports-piece, m. tranchet, m. fnoeimes,
serpette ,
Krommelchietbeitel, in. (op- ,fchepen.), bec
d'dne crochu.
Kromining , yr. action de coiirber, de se courher,, courbure, canibr
courbement.m.
Kromneus, m. en vr. nez tie ,perroquet , m.,
Kromp , onv. veil. tijd-yan Krimpen.
Kromfleven , m. fchip , Waarvan de voorfleven
gekrpmd
vaisseau dont, l'avant est- rg.
courbe , btiti en croissant.
Kromtaal , yr. verminkte
baragouin,
jorgon, m.
Kromtalen , o. w. (ik kromtaalde , heb gekromtaalda, baragpuiner largonne*, icorcher tine argue.` Kromte , yr. • kronilieid , boo, courburo , curviter, tortuosite. bogt van eene rivier,
sinuosite, tortuosia. ; (dichterlijk) miandre,
m. bogt van het verdek op fchepert ,
tonture du pont. — van het verhemelte van
den neus, ook van de herfenen , ,(in de
ontl. k.) la vollte du palais du nez,' du cer'ongelijkheden in het gebeente
veal/.
(in de ontl. k.) anfractuosites , p1. —, ele
inwendige bogt van een geheel gewelf, (in
de bouwk. ), intrados, m. voussure. Eerfle
— of buiging of bogt van een gewelf, retombee , f. —, van het lat- of hekwerk,
matinage, m. Zie _ verder Bogt.
Kromtong , m. en yr. kromfpreker, kromfpreekfter,, *qui baragouine, qui ecorche tine
langue , qui la parle ou prononce mal , baragouineur, baragouineuse , fargonneur, jarw
gonneuse; zie ook Stamelaar,, Hakkelaar.
Kromvoet , m. pied-bot, pied-tors , gtei a les
pieds tortus.
Kromweg,
chernin tortu, tortueux.
Kromwrilf of gewelf, o. vos2te cintrefe,
zie Kromte , Bogt.
Kronijk. , vr. jaarboek , waarin de gerchiedenisfen van jaar tot jaar achtervolgcl worden
chronique , f. annales, f. pl.
Kronijkfchrij ver , finaliste, chroniqueur.
Kromhouwer,,
fabel , sabre, coutelas
Kronkel , m. kreuk , plooi , die kort en krom
points recourbee.
loopt , faux-pli. Kronkels, meerv. replis;
Krommebeitel , m, ciseau a bride.
ou replis tortueux. Eene flang, die zich in
Kromlijnig , b. n. (in de meetk.), curviligne,
lange kronkels voortfleepc , kruipt , un sercissoidal, e.
pent qui se traine en longs replis: KronkelKromloopen , o. w. (ik liep krom , heb krompaden , fig. sentiers tortueux.
geloopen ), tournoyer.
Kronkeldarm ,
boyau none. —, (in de
Kromlooping, yr. tournoiement, m.
ontl. k.), colon.
Krommelijk , bijw, de travers, tortueusement
Kronkelen, b. en onz. w. (ik kronkelcle, hob
Erommen , b. w. (Di kromme, heb gekromd),
"en ben gekronkeld), krenken, to kronkels
maKILO

n maken (iemand op eene iistige wiltpronn
ze zo'eken te ontkomen , door listige ', kale
uitvlugten ophouden), faire des tours et des
detours ; user de ruse, de finesse, asnuser
par des faux fuyants, fig: —, links, kwaad,,
ongeoorloofd ; dat van waarheid , deugd ,
wetter' afwijkt , mechant , e, frauduleux , se,
pervers, e, illicite. Zijne handen flaan
(hij is cliefachtig, hij heeft lange vingers),
a' a les mains crochues; it alive a derober,,
voler. Kromme wegen inflaan , n'aller
pas, ne marcher pas, droit. Het regte —
en het kromme regt waken, (het regt tot
onregt en het onregt regt maken), tordre,
travestir le droit.
Kromachtig , b. n. on pee torte, e, crochu, e,
tortueux, se, bancal, e.
Krombeen , (ee.) in. 'en vr., qui a les jambes
tortues, cambrees, cagneuses on creches.
Krombeenig , b. n. (van viervoetige dieren) ,
farrete, e. — paard, cheval garrote. —,
door tie engelfche ziekte vcroorzaakt , rachitique. — mansperfoon , an cagneux ,bancal,
(gemeen ) bancroche. — vrouwsperfoon , tine
cagneuse, (gem.) bancalle.
Krombek ,
soort van peulen-, sorts de lois
en cosse , etc.
Krombogtig , b._ n. gekronkeld , tortueux , .5e,
sinuettx, se. AANMERKING. Het eerfle
ziet weer op de gedaante , en het tweede
-weer op de beweging. IVlen zegt : dat de
zoo bevallige kromboOge' Meanderflroom
aan Dedalus het denkbeeld voor zijnen krom.
2 '-aChtigen doolhof heeft ingegeven , on dit
que le Meandre, si agreablement sinueux
fournit a Didale le models de son tortueux labyrinthe.
Krornbogtigheid_, vr. tortaosite,
Krombuigen , b. w. (ik bong krom, heb
_ kromgebogen), courber,, fausser. Die naald
is kromgebogen , cette azguille est faussee.
Kromdarm , m. (-in de ontl. it.), aeon, ou
ileum.
Kroingevingerd , b. n. kromme vingers hebben, ayant les doigts crochus ; fig. ayant les
mains crochues; aanant a voler; sujet, e
voler.
Kromhals , m. qua a le .con torch' on de travers. —, flijve nelc, torticolis , m, et f.
kromme of ingebogene glazen kolf, (bij
de fcheik.) , retorter cornue, ismatras , m.
Kromheid , zie Kronite.
Kromhoren , kromhoorn , o. zeker blaasinstrument , cornet, cornet a bOuquin. —, ten
dier met kromme horens , un animal ei corner tortacs , recourbees. , een der registers van het orgel , cromorne. m. —, foort van
fluit met eenen krommen bek , tournebout. m.
foort van wilde geit , gazelle (van Senegal), nagor,,
Krornhout , o. (bij timmerl. ook in ten fchip),
courbe , f.
Kromhouten , o. meerv. Bois courbes. —,
knieen in een fchip , courbdtons. eener
galei , courbons. -- van het voorfle en achterfle gedeelte eens fchips , hersillieres ,
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bovenfle gedeelte eelier borstronniere,
maken, chi fronner ;:frifier, faire preare de
faux-plis. Zich — ,
'wering (bij de art.) ; crete d'un parapet.
se, replier,
De — of kroos van eene blom , corolle. Zie
serpenter (vap eene rivier). De Clang kronverder de met Kroon zamengeft. woorden.
kelt zich in elkander,, le serpent se replie.
Kronkelend, b. n. bogtig , (in de ontl. k.), Kroonen , b. w. (ik kroonde , heb gekrooltd),
met een ho,ofdfieraad omwinden , couronner.
anfractueux, se.
De gekroonde hoofden , les totes cowronnees
Kronkeling , yr. entortillement ,
om(les monarques). Eertijds Werden de dichaction de chiffonner q, ch. • ott de
fingering
,
ters met laurier gekroond , aut.refois les poese replier,
tes furent coaronnes-delaurier. Van daar :
Kroon, yr. (oo.) bovenfle nitflaande rand
den eereprijs , den voorrang tockeuren , toevan jets ; in zamenftelling , als kroonlijst,
kennen. Zijne verhandeling is bekroond met
kroonwerk ; zie doze woorden. De — van
eene goudcn medaille, sa dissertation est
eene kiss , couronne, d'une grosse dent. —
, fieren , opcouronnee d'une medallic
foort van hoofdfieraad krans', ten teeken
tooijen. Gij kroont het jaar met owe goedvan y oortreffelijklieid of waardigheid , couronhod, vows couronniz,Pannee de votre bona.
ne. De fchilders verbeelden de H. Maagd met
eene — van fterrei , les peintres represenHet einde kroont het werk , la fin conrcnne /'Oeuvre.
tent la sainte vierge avec line couronne
d'etoiles. De Grieken en Romeinen beloon- Kroonengoud , o. or d'un certain titre,
has or , pi.
den fchoone daden met onderfcheidene foorten van kroonen , les Grecs et les Romains ' Krooning yr., Couronnement, sacre, m.
girandole, f.
recompenserent les belles actions par diverses Kroonkandelaar, m. lustre,
sortes de couronnes ; van daar: Eene — vet- Kroofikandelaren , kriftallen kroonenmaker, m.
slustrier.
dienen
,
gape? ou meriter tine couronne.
De doornen —, die den H. jezus op het Kroonlijst, yr. 'corniche , mouchette.
hoofd werd genet, la couronne d'epines; fig. Kroonnaad , m. (in de antl, it;),' suture carsnale,
der regtvaardig( in den bijbelflij1), de
.„
Frankrijk,
heid , der -heerhikheid ,
couronne de Blot- KrOonprins , m. prince royal;
in Engeland , prince de Galles.
datuillin.
re , de justice. Verdes eer,, roem ,
,
— in Spanje , infant.
21s: Iemand eene
opzetten , faire eloge
de q, q. , le lover fort.. Iemand de — van Kroonprinfes , vr.princesserhyale.— in. Frankrijk , dauphine; in Spanje, infante,
het hoofd fielen , (hem fchandvlekkeri) , le
diffamer; ternir to reputation"de q, ‘q. De , Kr000nrad ; o. kamrad, horizontaal rad in een
uurwerk , roue de champ, roue a dents d'une
— fpannen , (boven anderen nitfleken), surmontre, f —, (in fakir. ), herisson ; nr.
passer les anti-es, Perhporter our les autres,
avoir le dessus. Iemand naar de — fleken , Kroonras , o, eene foort van fijne faai , espece
(met hem wedijveren ) 7 rii,aliser avec q. q. : de ras d'une quatite, superieurq, serge fine , f,
in deft allerbepaalften
eene berm- Krqontje , o. petite -Couronne..- , het wit van
is
het ,00g, le blanc-ile
ming van het hoofdfieraad der votflen , als van
, Keizets , Komingen j Paulen, bij enkele KroC.ntjeskruid , O. wilde peterfelie , bergeppe , persir de montagne,
plegtigheden ,geeiragen-, couronne. Keizers
—, couronne . imperiale ; ook zekere bloom, KroOnvormig , b. n. (in de Ontl.) , coronoide.
Konings—, con- Kroonwerk , o. (in de yestingb.), ouvrage
ltieviets bloom ,
onvrage avance
couronne, couronne.
diaderne 9 m. Hertogelijke
ronne -royale
dans la campagne, compose d'un bastion
— couronne ducale. Grafelijke —, couronne
entre deux courtinet (borstweringen), et de
, la
tânitale. De driedubbele Paufelijke
deux demi-bastions qui terminent ces courtriple couronne ;Ware. (bij de Romeinen)
tines. —, lofwerk , relief en' forme de coucouronne rostrale, on navale.
Scheepsronne.
Moor — , couronne morale. Burger —, contonne civique Belegerings —, couronne obsi- K rdop onv. verl, t. van Kruipen.
dionale. Zege — couronne triontphale. ArOor Kroos , zie Kreus,
keizerlijke of andere y orfelijke waarchgheid , Kroos , ( Kroost ) , o. kronkciende ingewan— der bcesten , triden , entrailles, f
met de daarmede gepaard gaande magt en
tripette,
pes,, — van klein gevogelte
heerfchappij , p is : ilij heeft hem de -- op het
omloop
van
cell kalf, lamfraice,
pailles,
hoofd gezet , it lui a mis la couronne stir la
tete; l'a fait souverain. De — van Frankrijk, Kroosje o. klein pruinitje , petite prune .rouge, f. prune de damns,
de la France. De goederen Van
la
eene Kroost,, (kroos) o. waterkroost, cendengroen,
le domaine de la couronne.
de
lentille d'eau ou de marais. zie Wier,
zilveren en gouden munt. Eene franfehe
Bras.
, en dell de six francs.
engeifche zi/Kroost,
o. afval van cendvagelen en ganzen ,
veren mum , (vijf fchillings) tin CrOW11, con— de hijzondere kenmerkende
abatis,
ronne. 1-loll.
quarante sous. Spaanfche
gelaatstrekken van eenen mehsch , les traits
couronne d'Espagne. Brabandfche
ice
du
visage,
la
physionomie. Het vaderlijk —
ecu'd'or. —, kode Brabant. Gouden
bionk le vend Utz. zijn wezen , it avait toes
peren , kriilalleu bol , met uitftekende arles traits de son pore. En daar de kinderen
men , waarop kaarfen branders in eene kerk,
gemeenlijk iets van bunner ouderen kroost
zaal , enz. , lustre, m. couronne. Er zijn in
voeren ; of omdat in de kinderen het beeld
onze kerk zeven koperen kroonen , it y a dans
der ouderen als herleeft , zoo warden de
notre eglise sept lustres de cuivre. De zaal
kinderen weer gemeen tiler — der ouderen
was met twaalf kriflallen kroonen verlicht,
filet
genoemd,
douze lustres de
la salle etait eclairee
kindsenfants. Deze Vorst flierf zonder
cristal. —, ffralenkring op eenen gedenkren, na to laten , ce prince motorist sans ligpenning, nimbe. Gelijkenishalve voor de onnee; enfants. Adderen —, (in den bijbel),
derfcheidene andere dingen kroonen'enoemd ,
race tie viperes ,
als : De nitgebreide taken van eenen boom ,
conronne, tete. De —, horens van CCU Kroostkunde , zie Gelaatkunde,
ken, van eenen reelyoit, Notpasampre, can- Kroot, zie Karoot.
Krop:
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Krop m, voormaag van graanetende vogelen ,
waar de korrels , eer zij in de maag komen ,
geweekt worden,,, jabot, m, poche f. De
duiven hebben de kroppen yol, les pigeons
ont les jabots phins, les poches pleines. —,
bij wijzc van verachting van menfchen ; als:
1-11j heeft zijnen gevuld (door gulzig
zoo veel te eten), it a rernpli sa pence , son
jabot , sa bedaine fig. De .wade behandoling , welke mien hem heeft aangcdaan ,
ficekt hem in den — (beigt hem nog) ,
it ne peat di.ge"rer l'affrout , le mauvais
traitement qu'on lui a fait. —, een verhard gezwel onder de kin , 'goitre, tn. Dc
kropgezwellen
bergbewonciS zijn aan
onderhevig , les montagnards sort sujets
borst , fig. als Hij flak
aux goitres.
den — vooruit , it se mit sur son pant
rnoi. , boezem der vrouwen , poitt ine,
gorge, f: sein. —, de hals, mond van de
blaas , le col, Porifice de la vessie. — der'
baarmoeder, , le col de la matrice. —,
(fcheepsw.) het onderfluk van den vooriteyen, ringeau ou ringeot.
Krop , Kropfalade , yr. , laitue pommee.
imeel) farine de bled qui n'est
—indezak,(
pas butee.
Kropaas , o. certain pate pour engraisser leo
engrais , m.
Kropader,, yr. veine jugulaire.
Kropbeen, 0. van vogelen , os de la poitrifleutelbeen (in de ontl. k.)
ne , m.
vicule , f.' sternum ; tn.
Kropbrood, o. pain cult de farine de bled,
dont le SOU n'est pas separd , pain de menage , m.
Kropgans , yr. foort van pclikaan , grand gosier,, onocrotale, in. —, vet gemeste fans,
oie engraissee.
Kropgezwel , kropzweer,, o. kliergezwel ,
ecrouelles , f. pl. goitre , m. Daaraan onderhevig zijn , goitreux , se.
KrOpItagedis vr. (op Mexico), lezard
treux , a goitre.
Kroplap m. halsiluk van een lijfwapen, gorgerin.
— halskraag der vrouwen , gargerette, pelerine , f. — der boerinnen, collerette, f:
Kroppen , b. w. (ik kropte , heb gekropt) ,
den krop vullen , donner la becquee, remplir le jabot a de petite oiseaux , etc ;fig.
Hij zal dat niet —, (ten uitvoer brengen ) ,
it ne viendra pas a bout de cela. zie Krop.
— onz. (met hebben) tot eenen krop fchieten , als : Die falade begint te —, cos laitues commencent a pommer.
vr. (wrange peer), poire d'etranKroppeer.
guillon:
Kropper,on. die cen kropgezwel heeft, goitreux. kropperd , zekere foort van
duif met eenen grooten krop , pigeon a grosse
gorge, pigeon cauchois. zie Kropfalade.
Kroppier,, y r. (oud woord) het verhevene
deel van een paard bij den than croupe ,
croupiàre, f.
Kroppig, b. n. dat verkropt , qui engone,
etrangle , fig. hoofdig , opinidtre, obstine ,
e. etc. Kroppige , wrange peer, poire d'angoisse, d'etranguillon.
Kropfalade , yr. salads pommee.
Krop yogel , moiseau qu'on engraisse. —, roerd: qnp„. butor.
Kropwang, vr. (fcheepsw.) in den boeg van
een fchip , guerlande,
Kropziekte y r. der valken (bij de valkeniers) , sup-bee, m.
Kropzweer,, zie Kliergezwel.
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Krot , o. kot , klein armoedig huisje, tandis,
zie Krol.
trou, m. bicoque,
Krot, yr. kladdig, flijk dat, op de kleederen
fpattende , opdroogt , crotte, bone.
Krotten , o. w. (ik krottede , heb gekrot),
flechte huizen bezoeken , courir les maisons
de debauche , guilledon ; en die zulks doet,
wordt krotter genoemd.
Krugchen o. w. (ik kruchte , heb gekrucht),
klagen , iteanen , emir, se plaindre.
Krugchard , rn. qui emit, se plaint toujours.
Kru:cifix of krucifix , o. (oud w.), een afbeeldlel van J. Chr. hangende aan het kruis ,
crucifix, m.
Kruid, o. een gewas , eene plant , die niet
onder heesters of boomen kan geteld worden herbe , f.; welriekende kruiden , kruiderijen , aromates, herbes odoriferantes,
pl. iterke — en , herbes fortes. In eenen zeer
uitgebreiden zin : alle foorten van zulke gewasfen , herbage m. Eetbare kruiden , groen.
ten , herbage, m. legumes, f: pl. Moeskruiden , herbes .potagares. Met uitzondering van gras en halmfchietende granen ,
plantes, f: De tabak is een fchoon — (plant),
le tabac est tone belle plante. fpecerijen , epiceries, epices. Kfuiden , die eene
genezende kracht hebben , herbes medicinales , f: simples m. pl. Zakje met maagkruiden op de maag, ecusson , m. Kruiden , droogerijen , des drogues. Schiet —, bus—,
poudre a tirer,, poudre a canon f: Fijn of
meel —, pulverin , m. Met los — fchieten ;
— op de pan of branders , faire faux feu.
fpr. w. Hij heeft het — niet uitgevonnen ,
(het is een bloed , onnoozele hals) iln'apar
invents leo poudre a canon. Hij heeft al zijn
— verfchcyzen , (alle hoop verloren), al a
perdu toutes sec forces.
Kraidachtig , b. n. qui ressemble a de l'herbe ,
herbed. , e. aromatique. Een kcuidachtige
flaw, tone tige herbacee.
Kruidbed , o. earn' on parterre, conchs oil
l'on a seme de 1' herbe, etc.
Kruidboek , o. verzameling van gedroogde kruiden , herbier, on.
Kruidbus , zie Kruidhoren.
Kruiddoos yr. fpecerijdoos , boats aux epices ,
Kruiden , b. w. (ik kruidde heb gekrnid), met
fpecerijen beflrooijen of vermengen, spicier.
Die worst is flerk gekruid , cette saueisse
est trop epiciee.
Kruidenier,, m. fpecerijverkooper,, spicier.
Kruidenierfter,, vr. epiciere.
Kruidenierswinkel , m. fpecerijwinkel , boutique d'epicier, f.
Kruiden-lezen , zoeken , o. w. herboriser. Hij
is in de weiden gegaan —, it est ale herboriser dans les pres.
kruidenlezing , -zoeking , yr. herborisation.
Kruidenzoeker,, -lezer,, m. herboriseror, botaniseur.
Kruiderbier,, o. (der ouden) cervoise,f;
Kruideren , b. w. (ik kruiderde , heb gekruiderd), (hoeffmids-woord) 4 een auk flieswortel op de borst van een paard leggen ,
om het van eenig ongemak te genezen , appliquer Pellebore sur le poitrail, lapoitrino
d'un cheval.
Kruiderij , yr. allcrlei fpecerijen , epicerie,
epices , pl.
Kruiderkaas , vr. groene , zwitferfche kaas ,
fromage vert, Old persille ,
Kruiderthee , m. the de simples
Kruiderwijn, zie Kruidwijn.
Kruide tend b. n. herbivore.

Kruid-
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Kruijer, tn. brouettier, brovettest, crocheKruldhof, ra, fardin botanique.
tour, porte-faix.
koker,
Kruidhoren, buskruidhoorn, o.
fourniment, m. Kruijersgild, o. corps de metief, des brottetpulverin, m. poudriere,
teurs, corps des porte-faix ,
Zie
— (gelijk een peer) poire a poudte
Kruijersloon; 0. salaire de brouettier, de porKruidfap.
te-faix
Kruidhuis, kruidmagazijn, o. magasin a pouKruijerswerk, o. ouvrage de brouettier , tn.
dre a canon.
Kruidig, b. n. gekruid, ipice , e. assaisonne , Kruijing, yr. het fchielijk breken van het ijs ,
in eene toegevrozene rivier; drijvende use. d'epices, piquant, e. de ham goat, arofchotfen , debacle, debdelement , charrzematique ; appetzssant, e. —, (net en zindement ou chariement.
lijk), propre, elegant, e. gentil, le.
Kruidje , o. petite placate f — roer mij niet Kruik-, yr. eene aarden fiesch met eenen bulk,
cruche. Eene — met bier, une cruche de
(zeker kruid) sensitive, f. noli-me-tangere
Neve. Eene bier —, une cruche a biere.
(lat. nitdr.), wil mij niet aanroeren ; fig. neEene — olij , zone cruclze d'huile. Eene olijtelig mensch, qui se met aisement en colere ,
, sine cruche a Phuile. Eene groate
qui est prompt comme la poudre.
water —, une jarre. Eene — breken, casKraidkamer, yr. soute aux poudres , (op fcheser une- cruche.) Eene vol, une cruchee.
pen) sainte-barbe.
Eene bikfleenen — met flerkwater,, tourie
Kruidkenner, m. kruidkundige, herboriste,
bouteille de gres, fpr. w. De — goat zoolang
botaniste, simpliciste.
te water, dat zij breekt , (de kwaaddoender
Kruidkoek , m. pain d'epice , gateau d'epice.
wordt
eindelijk Bens geitraft; het kwaad
Kruidkoker, zie Kruidhoren.
vindt eindelijk zijn loon), taut va la cruche
Kruidkooper, m. marchand de poudre.
a Peau , qu'd la fin elle se brise, se cas:e.
Kruidkunde , yr. botanique. Verhandeling hierErgens de kruiken beflellen, (het bestel van
over , botanol,gie.
eene zaak hebben), mauler, conduire une
Kruidlading, yr. lading op een fchietgeweer,
a -aire, avoir la direction de q. eh., la dicharge.
rigor. Hij wil overal de — beitellen,
Kruidlantaarn, of lantaren, yr. (dievenlantaarn),
veut etre partout le factoton. aschkruik
lanterne sourde.
der oude Romeinen , waarin zij de asch der
(bij de art.), conKruidlepel, laatlepel,
verbrande lijken bewaard.en , en bij . dichters,
pale,chargeoir.
het vat , waaruit de " stroomgod ztjue wateKruidlezer, zie Kruidkenner.
ren ftort , unite.
Kruidmaat, yr. mesure , charge , mesure a
Kruikje o. cruc-hon, in.
poudre.
Kruidmagazijn , o.poudriere; f zie Kruidhuis. Krnil, yr. enkel geb. om om de kool,
om te lagchen , pour badiner, pour plaisanKruidmaker m. celui qui fait la poudre a cater, pour rine.
'
non, poudrier.
Apotheker, pharmacies, ape- Kruilen , o. w. (ik kruilde , heb gekruild),
Krnidmenger,,
een woord, dat een zeker geluid van duithicaire.
y en nabootst, korren roucouler.
Kruidmengerij , kruidmengkunde , yr. pharmaKruilig , vr. foort van kleine appelen , espece
cie,.pharmaceutique.
de
petites pornmes.
moulin
a
.poudre.
Kruidmolen ,
Kruim , yr. binnenfte van brood, vile de pain;
Krnidnagel, m. don de.profle.
fig. yerftand, esprit. Er Iteekt — in dat
Kruidnagelboom, m. garoflier.
werk , it y a de Pesprit dans cet ouvrhKruidnagelhout , o. boss de giro flier, m.
ge, etc.
Kruidnagelolij , yr. hztile de girofle.
eau de Kruitnachtig, b. n. qui a beaucoup de Info.
Kruidnagelwater, o. eau d'ardelle ,
Kruitnel, yr. brood —, miette de pain; fig.
thus de girefle, f.
kruimeltje , weinig, pen. Hij krijgc geene
Kruidnoot, yr. noix de muscade.
— van dit alles , it n'en tatera mie, rien.
zie Kruidlezer,
kenner.
Kruidplukker,
fpr.
w. De brooclkruimels fteken hem, hij
Kruidproef, vr. (bij de art.) proefmortier,
is te dartel, it est trop a son aise; l'aboneprouvette.
dance le gate.
Kruiditoof, yr. essdroit oh Pen ache et prepaKruimelaar, m. kruimelaarfter, vr. celui, celre la poudre, siehoir,,
lo
qui e'mie, emiette, fig. Karig mensch,
baril
a
poudre,
m.
y
r.
Kruidton,
bonnie avaricieuv.
Kruidtoren , yr. tour qui sert a gander is pouKruimelen , b. w. (Pc kruimelde , heb en ben
dre a canon.
gekruimeld), aan kruimelen wrtjven , ender,
entonnoir a poudre.
Kruidtrechter,
emietter, , onz. (met zijn) met kruimels
Kruidvat , o. zie Kruidton.
uitvallen , s'emier, s'etnietter. Dat brood
Kruidwagen , no. caisson a pudic d'artilkruimelt , ce pain s'imie, etc. fig. zie Talknit.
men , enz.
Kruidwijn , kruijerwijn , m. gckruide wijn , byKruimelig , b. n. qui s'imie aisiment ; fig. kapocras.
rig , avariciezfx , se.
Kruidworm , m. chenille, f
Kruirneling, yr. action d'emier, de s'emier.
Kruidzakje, lederen , o. flasque, f.
Kruimelingen, yr. meerv. (op fchepen) kruiKruidzeef, yr. tamis a poudre. m.
mels , brokken van fcheepsbefchuit , mazie Kruidlezer,
kenner.
Kruidzoeker,
chemoures.
Kruijen , w. (ik krooi, krood, heb gekrooijen , gekroden), ook (ik kruide , heb Kruin, yr. haarkring , die op den fchedel van
roomfche geestelijken overblijft , na .dat die,
gekruid), op eenen kruiwagen yervoeren ,
ingevolge de " kerkorde , gefchoren is, coubrouetter, fig. lemand tot een ambt —,
ronne, tonsure, d'un pretre. Verder in het
door zijn aanzien voorthelpen, porter q. q.
algemeen fchedel ; aus : Geen haar gaat van
our les bras , le pousser aux emplots ,
de
— verloren , pas an cheveu ne se perd du
aux charges. onz. (met hebben) van risommet de la tete. — (in ontleedk.), vervieren fprekende, charrier, charier. De ritex, sinciput, tn.\Het hoofd in 't gemeen,
vier kruit, er gaat of drijft iis, dat 10$ ge-,
(het loopt
ale.: Het fcharc hem in tie
yaakt is, la riviere charrse.
er
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er met hem door) , it a le cerveau bless! km
timbre, fele ; it a en coup de hache. Hij
kan dat nict in zijne krijgen, it ne saureit concevoir, comprendre cela; it ne pent
se mettre cela dans la tete, (in den dichterlijken itij 1), de top , het bovenfte deel van
Lets, sommet m. cline; f De — des bergs,
der rots , le sommet its cime de la montagne, du
—, liet einde der horcns
van een waar zij zich Nerdeelen , (bij
jagers), paumiere; en die takjes wordcn dan
epois genoemd.
Kruinpunt , kruinflip , 0. toppunt , in de hemelloopk.) zenith, m.
Kruinfcheren , o. (bij de roomfche geese.) tonsure, f.
Kruipen, o. w. (ik kroop , heb en ben gekropen ) zich langzaam op , langs den grond
voortbewegen, ranger, marcher en rampant,
se trainer. 1)e women —, les vers ran4ent.
De kruipende infekten , les insectes rampants. Na dat de foldaat veel bloeds had
verloren, kroop hij met moeite onder eenen
boom , apses que le soldat eut perdu Bien
du sang, it se traina avec peine sous un arbre. De roover kroop door de ftruiken om
den reiziger to overvallen , ie volcur se traina a travers les brons,ailles pour surprendre
le voyageur. liet kind kruipt op handen
en voeten , l'enfant marche aquatre pattes.
De flak is Weer in hare fchulp gekropen ,
le limaron est retard dans sa coquille; fig.
Zijn woord niet durven houden, se retirer
.d'une entree -ice temeraire; abandonner
projet hasarde, filer doux. lemand in het
gat —, hem laag vleijen , flatter q. q. hichement et servilement. —, van gewasfen ,
hunne ranken langs ices heen fchieten , ramper. Het aardveil of klimop kruipt langs
den grond, (fli p ere zich) om de boomen ,
tegen den mnur op, le lierre rampe a terre,
=tour des arbres, contre la inuraille.
van menfchen , zich op eene lags wij ze vernederen. Hij gedraagt zich jegens de grooten met eene kruipende laagheid , hij kruipt
voor de grooten , c'est un homme qui range
devant let grands seigneurs. fig. heimelijk ergens heen fluipen , se glisser. Te bedde —,
se glisser dans son lit. —, tragelijk voortgaan , aller lentement, marcher pesamment.
Kruipelings, bijw. en rampant.
Kruipend, tegenw. deelw. van Kruipen. Inzorderheid , dat gewoonlijk kruipt, geen
ander voortbewegins-vcrmogen hebbende ,
als : Het kruipende gedierte , les reptiles,
animaureptiles
on ram! ants. Verhanles
x
deling over de kruipende dieren (in de nat.
gefch.), herretol:gie ,
Kruiper, m. klein kind , petit enfant, mirmidon. Die ergens in kruipt, qui se traine,
se glisse quelque part. —, flechte voetganger, mauvais piston. —, log mensch , homme de pen, tie petit' genie; fig. Lave —, die
-den gedienflige uithangt , ardelion.
Kruiperwten , yr. meerv. , pois pains
Kruiphen , zie Krieltje. fig. klein vrouwsperfoon , petite nabote.
Kruiphol ; zie Sluiphol.
Kruiping , yr. het kruipen ,
rampement m.
Kruipvischi,
(aan de Kaap) rampeor.
Kruis , o. zeker ftrafwerktuig , waaraan nodtijds de ter dood veroordeelden vastgenageld
werden, croix, f. AANMERKING. Men heeft
aan zoodanig kruis naar deszelfs verfchillende
gedaante , onderfcheidene benamingen gegey en , als ; St. Antonius — , croix de St.
.Antoine, heet het, wanneer het uit eenen
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regt opftaanden paal met daarboven, gelegde
dwaarsbalk als T beftaat ; zoo noemt men
het St. Andries of Bonrgondifche dat de
form van eene groote X heeft , croix tie St.
Andre 'ou de , Bourgogne. (in de wapenk),
santoir. Een saffel —, croix en fourche,
heeft de gedaante eener Y. Het Lotharingfciic , croix de Lorraine , heeft twee dwarshcuten (croikillons) en eenen rggt opflaanden
paal. Inzonderheid begrijpt men onder het
woord —, dat ftrafwerktuig , aan hetwelk
J. Chr. geleden heeft , en hetwelk op ongev_er twee derden van de hoogte des regt opihanden paals eenen enkel regt hoekigen
dwarsbalk had t. Zoo zeggen de Christenen in' het gemeen : de verborgenheid , het
oiler van het —, le mystere, le sacrifice de
la croix. Het heilige — la saints _et-0/x.
Op eene plaats ten — oprigten, elever,
arborer, planter one croix en quelque endroit.
Christus is aan het — geflorven ,
Chrht est more stir la croix. De verhuffing van het —, Pexaltation de la croix.
De afnemimg van het —, la descente de la
croix. Net teeken van het — maken ,faire
le signs de la croix. Een diamanten , gouden —, ( halsfieraad) der vrouwen , une croix
de diamants, d'or. Paternoster —, croix
patendtree. In de gefchiedenis werd
— op de kleeding genaaid voor hen, die
zich tot eenen kruistogt tegen de ongeloovigen vereenigden. Het aannemen , zich plegtig tot eenen kruistogt verbinden , prendre
la croix , se croiser. De meeste Vorsren namen het toen de heilige Lodewijk het
ram, la pletpart des Princes se croiserent,
bisque saint Louis se croisa; zie ook
Kruisvaart. (In Pruisfen de orde van het
ijzeren , en in de Nederlanden, van , het
metalen —, l'ordre de la croix tie fer,
de metal. Bepaaldelijk zeker achtpuntig
eereteeken door ridders op de borst gedragen , als : Het malthezer — la croix de
Malte. Het groote — eener orde, la grand'
croix d'un ordre. Men noemt grootkruis, de
hoogere waardigheden , on nomme , grand
croix, les principales dignites. In eenen uitgebreiden zin al wat dwars is zamengevoegd, als:
Met de beenen over het —, kruiselings zitten,
avoir les jambes en croix; zie Kruiselings.
Klein —, (zekere fteen , in de nat. gefch..),
staurotide, fa Van een fink geld .tie zrjde, waarop ecrtijds een — (lord, nu het bonebeeld van den Vorst , croix. Van daar:
of count fpelen , fouer a croix ou '4 pile.
Hiervan het fpr. w. — noch mine hebben
(geen geld hebben) n'avoir ni
sou, ,
maille. fig. —, droefgeestigheid, verdriet ,
ramp , enz. croix , f, chagrin,
diletion , epreove, f etc. Elk een moet
—
dragen in deze wereld ,
friE
utlkqr huffscshhaeceufrit
po ,-te sa croix dans ce monde.
zijn —; zie Huis. fpr. w. God geeft —
naar kracht en kracht naar —; God legt
niemand zwaarder — op dan hij kan dragen,
is brebis tondue Dieu mesuresle vent. Nog
words — van vele diingen gezegd: — van
den mensch , fluit, croupion, m. — van den
ruggegraad eens paards , enz , echine on
epine dorse, esquine d'un cheval etc.
—vanerijofstd,
crottle, f. In het kaartfpel, het klaverblad , trifle. Bij de papierma kers, hun houten werktuig, waarmede zij in de
hanglchuren , de vellen op de gefchoren toowen hanger om to droogen (kruk),' frelet, ferlet; (bij den boekdr.), etendoir. —
of kruisje voor eerie foot (in de muzijk)
one
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om dezelve eenen halven toon te verhoogen ,
diese, dieses , m. Er that een kruisje voor
die noot, cette note est diese. — van een
anker ; in een yenfter,, kruiskozijn , croisee.
— in eene broek, enz. fond, m. — of vifier van eenen graadboog, marteau d'arbalete on d'arbalestrille , curseur.
Kruisaanbidder,, m. (in de kern. gefch.), stauroldtre.
dwarshout aan een kruis, croiKruisann ,
sillon.
-Kruisbanden , m. meerv. (bij de, timmerl.) ,
contre-fiches , f.
Kruisbancitong , o. (in de werkt. k.), zigzag, in.
Kruisbeeld , o. crucifix, m. — 7 gebeeld linnen , toile ouvree.
Kruisbeeldwerker,,
tisserand qui fait de la
toile ouvree.
Kruisberg , m. berg waar Christus gekruifigd
werd , moist calvaire.
Kruisbeting, yr. , (kruishout) (fcheepsw.),
betingklamp , traversin des bittes, taquet a
zie Kruishout.
cornes et a branches ,
Kruisbezie , kruisbes , yr. , gadele, groseille
verte.
Kruisbezieboom , m. groseillier, gadelier.
Kruisbloempje , o. inelkbloem , melkplant, (in
de natuurk.) petite fleur qui vient au mois de
polygale:' m. herbe a Tait, f.glaux,m.
Kruisboek , o. kasboek , main cordee au dessus et an dessous d'une rame de papier.
, graad
Kruisboog , m. voet
arbalete f.
— in een gotisch gewelf (in de bouwk.),
ogive,
Kruisboom , m. arbre de la croix. zekere plant , (in de nat. gefch.) palnze de
christ , f.
Kruisbroeder,, m. croisier, Porte-croix.
albertus.
Kruisdaalder,,
Kruisdagen , meerv. de drie dagen des gebeds voor Heinelvaartsdag , les rogations
f: Pl.
Kraisdistel , yr. panicaut, chardon roland
cent titer , erynge , m.
Kruisdood, m. mart de la croix, f.
Kruisdoorn , m. nerprun.
Kruisdragend , b. n. crucifere.
Kruisdrager, zie Kruisbroeder.
Kruifelings , bijw. en croix , ex forme de croix.
Met de beenen — zitten , titre assis les jambes croisies. , (in de kruidk.) braelsie , e.
Kruifemunt , yr. menthe frisee ou crepue.
Kruifen , b. en o. w. (ik kruifle , heb gekruist ) , worth gezegd van gewapende fchepen, die op eene hoogte heen en war varen,
crosser. Er zip fchepen, die — in het kanaal , y a des vaisseaux qui croisent dans
la Blanche. Het fchip kruist de engte , le
Taisseau croise le detroit. Elkander —, ontmeter) , se croiser. —, been, en weer loopen, in het gaan doorfnijden , croiser.
Hij heeft den weg driemaal gekruist , it a
trois fois croise le cherish). Langs de ftraat
, courir les
aan bet kruis hechten , kruifigen , attacker a la croix, cruelfier. Petrus ' nerd met het Thoofd om laag
gekruist , Pierre fut crucifie la tete en has.
Het vleesch kaaijden (eene bijbelfche
fpreekwijze ) , mater mollifier la chair.
Het teeken van het kruis maken, zich. kruifen , faire le signe de la croix. Iced,
hartzeer veroorzaken , tegenloopen. Denk,
hoe mij zijn gedrag kruist, concevez, consbien sa conduite me chagrine, me mortifie ,
etc. Hij is met eene booze vrouw gekruist
(gekweld), it a le mewl, d'avoir tine
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mechante femme. Op zee —, op vijandelijke fchepen om te kapen, crosser,
courir la mer, faire une croisiere, faire
des courses en mer pour decouvrir Pennenti.
Het — der fchepen, ook de plaats op zee,
daar de fchepen — 9 la croisiere.
een fchip dat op zee kruist , croiKruifer,,
sent-.
kaper,, cdpre.
Kruisgalg, yr. gibet, m., potence en forme de
croix , f.
Kruisgetuige , m. martyr cruet:fie. —, yr. martyre crucifide.
envoye pour pricker la croiKruisgezant ,
sade, apdtre, predicateur de la croix.
Kruisgulden , m. tiengulden , piece de dix florins, f•
Kruisharing, m. die gevangen en getopd is,
na- den dag der kruisvinding , die op den
derden dag van bloeimaand invalt , hareng
psis et eueaque apres le 3 de mai, le four
de Pinvention de la croix.
Kruishoek , m. eene plaats waar het goed is
Met fchepen -te kruifen, croisiere,fi parage
oho croisent les vaisseaux.
Kruishout , o. het hout van het kruis , bois de
la croix; m. — op eene galei , bitton, m.
,
, dwarshout, croix; croisee,
(fcheepsw.) zie verder Kruisbeting, tourom
de
plaats
te
teekenen,
waar
nage, m; —
men eene plank wil afzagen, of yoegen , voren in bet bout maken (bij art.) trusquin, m.
Kruifigen , b. w. (ik kruifigde , heb gekruifigd) , aan een kruis klinken , crucifier. (In
den bijbelfEj1), fig. Der wereld gekruifigd
zijn , etre entieremeht mart, e, au monde,
titre cruel fie, e, avec J. Christ.
Kruifiging , yr. kruisfiraf, cruciflement,
crucifixion, f. (weinig gebr.)
Kruifing , vr. (op zee) croisement, T. course,
croisiere, croisee, f ,en mer.
Kruisje , o. (in de wapenk.) croisette ,
Eene noot met
voor' eene noot, diese,
een -- teekenen , dieser.
Kruiskerk, y r. eplise, battle en forme de croix,
croisee; eglise'de St. croix. AANMERKING;
men zegt : en croix grecque, wanneer de elkander kruifende einaen dezelfde leno-ce
heb,
ben, en en croix latine, wanneer het beneden einde langer is dan het andere.
Kruisklamp , m. taquet de manoeuvre; zie
Kruisbeting.
Kruiskool, yr. houtskool, charbon de bois
pour marquer.
Kruiskozijn, o. (in de bouwk.) meneau , on.
Kruiskring, in. (van den hemelkloot), eaure, f
Kruislaan , yr. allee croisee..
Kruislat, m. (bij de mandemakers), flok om
een werk to beginners, tassiot; en een werk,
waarin de teentjes kruifelings over elkander
komen , worts croiserie genoemd.
Kruisleer,, yr. doctrine de la croix.
Kruisnet , o. totebel, ableret , m.
draaiboom op een voetKruispaal of boom ,
pad, kruisrad , tourniquet, moulinet. — van
een kruis, etendard de la croix, m.
Kruispad , zie Kruisweg.
Kruispoorten, yr. meerv, (fcheepsw.), sabords
de Parriere dans la chambre du canonnier.
Kruisra , yr. (fcheepsw.), vergue d'artimon,
de fougue.
Kruisraam , yr. en o. croisee. De kruiskozijnen in een —, les mina= d'une
Kruisriem, m. bovenriem van een ingefpannen paard, surfaix.
Kruisfnede, vr. (bij de wondb.) incision erudale.
Kruis-
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Kruisfpin , yr. araignee porte-croix.
Krukker, , celui qui marche stir, avec, des
Kruisfprong, m. (in het Jansen), entrechat,
bequilles,.biquillard; fig. die krukt , fukkelt,
m. cabriole crbisee, f.
qui langurt.
Kruisfleng, (fcheepsw.)perroquet de fougue, Krukkig , b. n. tnaladif, ive, languissant, e.
m. Boven — perruche. — flag, eta: de Krul , yr. omgekromd affchaaffel van bout,
perroquet de fougt,te,m.— gewant , haubans
_planure , f. copeau, tn. Krullen branden,
du perroquet de j ougue, m. pl. — ra , yr.
ler des copeaztx. — , haarlok , die , of van
vergue de perroquet de fougue.
natuur of door kunst omgebogen is of wordt,
Kruisttraat , yr. carrefour,, m. rues , qui se
boucle, frisure. Groote haar —, macron,
croisent.
tn. Groote krullen waken, marronner. De
Kruisflreep , yr. (bij de plaatfnijders) (contre)
krullen eener pruik , les boucles d'une perhachure.
ruque. —, (in de bouwk.) gellingerde
Kruisflak , o. van een
kronkel, krulling, volute.
haut elite d'un moufieraad van een
ton , m.
galjoen, (fcheepw.) cagouille ; fig. —, kuur,
gril , quinte , boutade , f: caprice , m. etc. —
Kruistogt, m. toga naar het H. land, croisade, guerre Sainte, f.
(bij fchrijfm.) , gekrulde penneftreek , cae' Kruisvaan , yr. kruis1tandaard , bannihre
deau, ornement d9 eC'riture,
—, (in de
gli s e , etendard de la croix, m. — der
redek.) fleurs de rhetorique , pl.
Krulijzer
,
zie
Krultang.
Romeinen, waarop eene A en X flonden , labarum , m.
Krulhond „
poedel , waterhond , barbet.
ICruisvaarder,, m. foldaat in .den heiligen oor- Kruljongen, in. de jongfle op eenen timmermabswinkel, .garcon, qui dans un attelier tie
log , croise , soldat engage dans la croisade,
croiseur.
charpentier dolt rassembler des planures.
Kruisvaart zie Kruistogt.
Krulkool , yr. Chou frise 9 de Milan, m.
Kruisverheffing, yr. (bij de Roomfchen), 4 Sep- Krallebol ,
tete crepue, moutonnee,
tember , exaltation de la croix.
a les cheveux crepus ; tete a perruque.<f.
Kruisvinding , vr. feestdag bij de R. Kath. op Krullen, b. w. (ik krulde , heb gekruld ,) in
krullen leggen , het haar krullen, boucler,
den derden Mei , invention de la croix.
friser,, ereper, moutonner, former des bouKruisvorrnig , b. n. crucifornqe , crucial, e. (in
cles. kappen , coeffer ou coiffer. De jufde kruidk. ) , kruifelings , brachie , e.
fers — het haar met papierrolletjes , les daKruisvos , oh. renard qui porte-croix, renard
croise.
mes frisent , bouclent lee cheveux , la chevelure avec des paiillotes. Gekrulde pruik,
Kruisvuur,, o. (bij de art.) feux croise's ,
perruque moutonnee. Een gekruld blad one
m.
feuille frisee, onz. (met hebben), zijit
Kruisweek, yr. week der iruisdagen , semaine
des rogations.
Naar krult niet , ses cheveux ne se frisent
Kruisweg , m. carrefour,*chemin croise.
pas. Dikwijls fijn -, frisotter.
Kruiswerk , o. croisde,
Kruisweeffel , (bij Krullenmaker,, m. kapper, kruller,, kfullenwevers) keperwerk 9 croisure, f.
maakfter,, yr. faiseur, faiseuse des tours de
Kruiswijze , bijw. en forme de croix, en croix.
cheveux.
— (over elkander) leggen, croiser.—, krui- Krullewijn , m. vin dans level on fait trent-.
felings geplaatst , alterne, e.
per des copeaux pour Peclair4ir et le rendre
senecon, M. croisette,
Kruiswortel ,
plus prompt a bore.
gentiaanwortel , gentiane , f.
Krullig , b. n. veryward , koddig , wonderlijk ,
Kruiszeil , o. ( op fchepen) voile de perroquet
korzelig , embrouille, e, drdle, en foue , e,
de fougue , d'artimon, f.
fantasque, etc. Een krullige vent , en dale
Kruiszeilreep , m. (fcheepsw.) itaque de la verde corps.
gue du perroquet de fougue.
Krulling , yr. frisure, annelure, (in de bouwk.)
Kruiszeilval , m. (fcheepw.) drisse du perrovolute.
quet de fougue, f.
Krullijo , yr. ligne spiral&
Kruiwagen , m. brouette, r. fig. protecteur, Krulpriem , zie Krultang.
appui , patron. fpr. w. Flij heeft eenen goeden Krulfalade , yr. laitue frisee, romaine.
tabac rise.
—, tl a un puissant protecteur. Alles ge- Krultabak ,
schiedt door kruiwagens , door gunst en voor- Krultang, yr. Krulijzer, o. fer a friser,, on.
Krultrekken , m. meerv. in een gefchrift,enfpraak , tout va par compere et commere.
Kruizeel, vr. bretelles, f: pl.
trelas.
Kruizemunt , o. menthe crepue, frisee, f:
Kub, zie Kib.
voet, pied cuKruk, yr. flerke flok met een gaffelvormig Kubik getal, o, cube, m.
dwarshout aan ziju boveneinde, ten dienfle
be ,m.
van lammen , kreupelen , enz. bequille , po- Kuch , yr. drooge, korte hoest ; longziekte van
tence. Krukken van oude yrouweo , anilles.
koebeesten , toux seche; maladie des vaches,
boeufs , etc. au poumon.
Op krukken gaan , marcher avec (stir) des
bequilles. — van een handmolen, manivelle; Kuchfler,, yr. tousseuse.
zie Zwengel., foort van deurknop , Kudde, yr. hoop van klein Yee, van fchapen
varkens, geiten , enz. troupeau, m. Eene
waarmede men het Plot opendraait , bouton
— fchapen weiden , paitre un troupeau de
de bois, pommeau, anneau d'une porte, m.
— of handvatfel ( aan eene koetsdeur,, enz.)
brebis, fig. Naar den bijbelftij1 : —, gemeente , troupeau. m. De — van Christus , de)
poignee. —, fig. Knoeijer, broddelaar,,
Kerk, Peglise, le troupeau de J. Christ.
f ouereau , gate-metier, maladroit, saKuddeboter, , yr. varkenreuzel, saint-doux,
brenas , etc. — (in het fpel) mazette, f.
on. panne, f.
Krukken 0 . w. (ik krukte, heb gekrukt) met
, m. herder , berger.
Kuddehoeder,
krukken gaan , marcher avec des bequilles ,
_potences; na eene ziekte fukkelen , trai- Kuddehoedfler,, yr. herd.erin, bergere.
ner, languir, aprés une maladie, étre ma- Kuds , kudfe , zie Knods.
Ktif, yr. vuile kroeg, mechant ,petit cabaret,
ladif, ive.
zie Kit.
Ktnkkenkmis, o. croix potencde,f,
M
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Kugchen,
w. (ik kuchte , heb gekucht); Kuipen, o. kuiperij, het handwerk van eenen
de kuch hebben, avoir une toux seche , tousser.
kuiper,, het binden van een vat , métier de
Kugcher,, m. tousseur.
tonnelier, tonnelerie, reliage 9 m;' fig.
Kugching, y r. het hoesten, gekuch, tousserie,
heirnelijke zamenfpanning, brigue, intrigue,
tonx.
cabals, f: mic-mac, m. etc.
Kuichen , zie Kugchen.
Kuiper, 1T1. tonnelier.
Kuif, y r. vedertop , boo op het hoofd van Kuiperij , zie Kuipen.
fommige vogelea , huppe (Crete, touffe ,) Kuiper,boor,, yr. amorroir, in.
— een zeker vrouwen hoofdhulfel , kapfel , Kuipersbeiteltje , o. urn het vaatwerk te floppen , clouct , cachou, m.
ceikure, fontange- ook op het hoofd
Kuipersblok , o. charpi, trona-et ,
der mannen , toupet ,
Kuipersdisfel,
Kuifhen , vr. poule huppec.
aisceau,
herminette on
erminette de tonnelier.
Kuifje o. petite huppe, f. petit toupet, m.
Nuipersd;sfeltje , 0. aissette,
petite touffe.
,
Kuipersdrilij zer , o. kreus , ronanne ,
Kuifleeuweeik , m. cochevis.
Kuipershoeptang , yr. klemhaak, dewier, serKuifmuts , yr. coif's, coiffure.
gent , crochet , no.
Kuijer,,
wandeling ,$romenatle J, tour.
Ktujeren , o. w. (ik kuijerde , hub gekulierd), Kuiperswerk , o. tonnelage, in.
Kuiphout
, 0. klaphout , y athout , merrain ,
wandeien , se promener, fare sirs toa^s.
ou mairain douvain,' bonrdillon, gobillard , m.
Kuijertje , o. kleine wandeling, un pent tour,
Kuiphuis , o. kuipers werkplaats , tonnellerie,
nose petite promenade.
attelier de tonnelier, in.
Kuijerweg,
wandeling , promenade, f.
Kuil, in. gat, cone diepte in de aarde , ,eene Kuipyol 9 y r. cuvee,
holte , fosse, , f: trou, creux. henen Buis, yr. knods , massue , f. assommoir,,
— graven, creaser sine fosse. De — van. Kuisboom , m. zeker heester gewas , agnus castill , vites.
Daniel, la fosse de Daniel. ln den — nederdalen , descenare dans la fosse.
een Knisch , b. n: rein , zindelijk , puntig propre,
net, te, pur,, e. Het is in dat huis altijd
graf, (met yerachting), fosse. Zij wierpen
heelr epose tonfours line extreme
het lijk in den , iii jeterent le cadavre
proprete dans tette maison. —, rein van zedans la fosse. —, gat in eenen flraatweg ,
den 9 met betrekkirig tot vleefchelijke lusflaclie —, draaikuil , maalitroom , (zeew.)
ten , chaste , pudique. Dat is een — meisje
reinole , f: —, van een visichersnet ; (zec'est tine vestale, tine fills chaste. De kuigen ) sac, fond (d'une seine) —, van den
fche Jozef, le pudique Joseph ; bijw. chastehalo, zie Kuiltje.
orn klei te treden ,
ment
, pudiquement.
marcheux,
aan het chide eener bolKui:chelijk , zie Kuisch , bijw.
of kegelbaan, noyon.
Kuilachtig, b. n. kuilig , e, de fosses. Kuifehen , b. w. (ik kuischre, heb gekuischt),
reinigen , zuiveren, nettoyer,, purifier. Het
Met kuiltjes (in de kruidk.). Biaderen met
huis —, nettoyer la inaison. flennep — afveel kuiltjes , feuilles scrobiculeuses.
flroopen, teiller. Een gekuischt opitel , us;
Kuilen , b. w. (ik kuilde, 'heb gekuild,) eenen
theme epure, corrige.
kuil maken , creaser, faire sine fosse. Boomen, aardappelen, enz. —, cnterrer dcs ar- Kuischheid , vr. reinbeid , proprete. eerbaarheid
, chastete pudeur. Zich aan de —
bres , des pommes de terre , les mettre dans
vergrijpen , attenter ei la pudicite.
one fosse, dans no trou.
Knit
,
vr.
het
vleeschachtige deel van het been,
Kuilhaar, kuilmos , o. mousse, f.
gras de la jambe, mollet, zaad der
Kuiltje, o. in de kin , fossette,
— in de
moeder - visfchen , scuff de Poisson, no. pl.
wang , fssette ,
gelasin 9 m.
van deu
frai de poisson,
Men ziet de — der vis'halo, nek , nuque etc con.
ook waarin
fchen op de oppervlakte des waters , on volt
kinderen met knikkersfpelen , fossette a loner
le frai , lcs oeufi des poissons ti lasur
surface
aux chivies. Hart —, fossette do Coeur.
Peau. De visch fchiet —, le poisson fraie.
Kuim , bij w. naauwelijks , d peine.
Een
vitch
die
—
heeft,
sin
poisson
oeuve.
Kuimen , o.
(ik kuimde , heb gekuimd ,)
Ingelegde — van fteur, bourtargue. fpr. w.
zuchten , geniis, soupirer.
1k zal er haring of — van hebben , (daarvan
Kuip , y r. een wild liouten vat , dat van bowil ik net een of 'ander vernemen, genieten
Yen open is, om allerlei vocht in te doen.,
ondervinden) fen arracherai pied atiaile.
tobbe., cave. Brouwers gist —,
Meel —, cuve-matiere. Mout , 1:uitader,, yr. veine surale.
Kuitbaars
, yr. perche oeuvee.
cuv.e-montoire. Looi— , (bij de looijers ),
pleon,m. Op de kuipen werken , tanner stir Kuiibeen , o. Os du gras de la jambe, no. Het
dunfte der twee kuitbeenefi 9 (in de ontl. k. )
le plein, leo cnve, appréter le cull. Vieesch
perond , Spier van het —, péronier. Mid— saloir. — vol, cuvt'e. Groote —,
der
delfte
— fpier, pdroneo-sous-tarsier. Tot het
wijngaardeniers , waarin men de droiven
— behoorende , peronien, no.
ontlast , dechargeoir, Eene — zetten ,
Kuiter
,
vr.
kuitvifch, wijfjesvisch , paisson oeupreparer nue cure (pour teindre en bleu).
ve, qua a des oeufs.
Kleine —, cuvctte, sinette,
poisson oeuve.
Kuipen, b. iv. (ik kuipte , heb gekuipt), ea- Nuithacing ,
ten of tonnen binden , ocher des tonneaux. Kui:jc buiten, o. w. (ik kuitje buitte , heb
gekuitje
bait),
ruilebuiten, ruilen , troquer,
Deze tonnen zijn in ijzer gekuipt, gebonchanger.
den , hebben ijzeren hoepels , cos tonneaux
Kuitfpier,, yr. muscle sural,
fumbler ,
font relies en fer. Dit 'vaatwerk- most
on.
ineuw gekuipt worden, cette fistaille a be- Kul, yr. mannelijke roede , membre
verge.
soin d'être ODZ. (met hebben).
, o. (in de kruidk.), zeker
Het ambacht van eenen kuiper waarnemen , Kunekensicruid
kruidge was , flandelkruid, couilion de alien,
fa i re le metier de tonnellier. fig. Omkooorchis
,
satyrion,
in.
pen , om iets te krijgen , bekuipen om een
ambt , briguer,, cabaler,, pour obtenir q. ch., Kullen , b. w. (ik kulde , heb gekuld), (gemeen) , voor den gek houden , foppen , besin emploi, etc.
driegen , gausses, duper, tromper, etc.
Kund,
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Fund, zie Kond.
niet geleerd, elle n'a set ripondre, car elle
Kunde, yr. bedrevene kennis, geleerdheid, wen'avait pas appris salecon. AANMERKING II.
tenfchap , savoir, m. connaissance, science,
Het ondertcheid tusfchen pouvoir en savoir
erudition. Lieden van —, geleerden, kens
in deze beteekenisfen blijkt best nit , de gede savoir, etc. Gij hebt geene — van de
wone uitdrukking van den regtflijl, als: Zij, die
planten , vous n'avez point de connaissance
verklaren Diet te kunnen fchrijven, ceux qui
des plantes. Dat gnat boven zijne —, cela
declarent ne savoir, ou ve pouvoir cerise;
passe sa science. Hij bezit yea
namelijk , sse savoir, dat zij B een fchrijven
beaucoup d'erudition. Ilij heeft de noodige
geleerd hebben ; sae pouvoir, dat zij voor het
— in zijne zaak, it est assez expert ou verse
oogenblik door eenig ongemak daartoe buidans son affaire.
ten flaat zijn. AANMERKING III. Over het
Kundig, e b. n. wetende van lets, connaissant,
algemeen zerte men savoir, wanneer men
e. grondig bedreven 'in lets, geleerd,
vooraf of doarbij ipt)s moet leeren , als Zij
wetenfchap bezittende , instruit, e, savant,
kunnen good danfeh ils savant bien dancer.
e, verse, e, eclairs, e, docte, habile,
Hij kan den weg wel v:nden , f1 sacra bien
scientifique , scientique. Hij is zeer — in
trouver le chemia. AANMERKING IV. Somde tales; it est bien verse dans les langues.
tijds wordt het werkwoord — willekeurig in
Eon —, geleerd man, son hbmme docte. Dat
het Fransch niet uitgedrukt , vooral in bet
is een — meisje , c'est une flle savante. Hij
geval van savoir, als : Dit kind kan nog
is zeer gefchikt in zijn handwerk, it est
Diet loopen, cot enfant ne marche pas encotres habile Gans son metier. Hij is ' de oudre. Deze vrouw kan mooi zingen, cette
Ile wijste en kundigae, it est Nestor.
dame chante bien. Ik kan niet nicer zien,
Kundigheid, yr. zie Kunde , algemeene
,
je ne vois plus AANMERKING V. Ik
(grond- of fielregel), axisme,
•kan en ik ken, en verdcre perfonen van
Kundiglijk, bijw. geleerdelijk, wetenfehappedoze twee tijden worden in het voorwaariijk , met kennis, avec science, connaissance,
delijke vertaald door je ne saurais, ,enz.
scientifiquemert, etc.
doch alleen van verilandige wezens fpreKunne , vr. geflacht. sexe, en. De vrouwekende. Alen kan b. v. niet zeggen: cela
lijke —, le sere feminin.
ne saurait se faire, dat kan niet gefchieKunnen, 0. (ik konde of kon, heb gekonden , maar wel, cela ne peut . se fairs fpr.
nen), door geene hinderpalen beet , worden
als men zwemmen kan, werpt men
dat lets zij of gedaan words , pouvoir,
de biezen weg, (als het huis volbouwd,
— gaan , pouvoir marcher. Kan ik u helvoltooid is, breekr men de flellingen af,)
pen ? puts
vous alder ? zoudt gij wel
apses avoir presse Porange , on jette Pico,zoo veel (locit? pourriez-vous bien en
ree. Hij kan meer dan brood eten, it salt
faire autant? Ik kon of konde Diet uitgaan,
plus qua son pain manger; it en salt plus
je ne pouvois sortie (men laat aehter — he'
zi'un, d'esne.
tweede ontk. woordje pas weg). Ik kan Kunst, konst, yr. art, in. Die ring is met
niet nicer, ben afgemat, je n'en pins on
veel — bearbeid, cette bague est travaillee
pesos plus. 1k kan in die zaak nicts doen,
avec beaucoup d'art. De werken van —zipjut
le ne puss Tien (faire) dans cette afpire. Dat
minder volkomen dan die der natuur lee
kan zijn (plaats hebben), cela se pest. Dat
onvrages de Part sont mans pas faits gne
kan er niet in, cela no pent y entrer. Gij
ceux de la nature. Het is — de — to verkunt van flan, niet nicer, vows ne pouvez
bergen , it y a de fart a cacher Part; fain.
plus de sommeil. Het .zou of zoude wel —
Dat is . geene Bela West pas difficile;
gebeuren , it se pourrait bien fitire. Ik heb
rien n'est plus facile, aise ; ce n'est pas
zoo lang gewandeld, dat ik niet meer gaan
grand'chose; rl ne flint point de magic pour
itan, je me ,suss promend a Wen ,pouvoir
cela. Hierin was het juist, dat hij zijne
plus. AANMERKING I. Wanneer het hulptoonde , C'etait en cela ptecisement qu'il a
woord hebben geleend moet worden,
montró son savoir. eene op regelen geom den volmaakt verl. en meer dan volgronde wijze van doen tot eenig bepaald
maakt verl. tijd te vormen , plaatst men
einde , art. Hij weet de — van te beha— in de onbepaalde wijs; maar, wanneer
gen , web te leven , it salt Part de plaire,
het werkwoord verzwegen wordt , wat men
de bien vivre. Jets tot eene — brengen,
niet heeft — doen zegt men gekonnen ; als:
reduire q. ch. en art. fpr. w. Hebben is hebzij heeft den gehcelen nacht niet — flapen,
ben , en krijgen is de —, (een vogel in de
elle n'a pu dormir de toute la molt. Hij
hand, is betel- dan twee die vliegen, dam
heeft niet — antwoorden, it n'a pu (on)
tien in de lucht,) son Hens vaut minis quo
repondre. \Vaarom zijt gij niet gekomen?
deux to Pauras. inionderheid het be1k heb niet gekonnen , pourquoi n'êtes-vous
bandelen van de voortbrengfelen der natuur
pas venu ? je ne pouvais pas, je` n'ai pu.
naar zekere regelen , met oogmerk om dezelpouvoir, savoir. Knot gij latijn ? save tot eenig bepaald elude te doen dienulig
vez-votss /atm? Gij zult zien, war ik kan
zijn , als De werktuigelijke kunflen (handdoen, (west te doen), vous verrez ce que
werken , zoodanige bid welke meer eene
je sais flare. 1k kan er fist voor, je
vaardigheid van uitvoering dan eene infpanne saurais qu'y faire; ce n'est pas ma faunine, van het denkvennogen vereischt wordt),
te. Hij kan zijne regterhand niet van
les arts micaniques. De vrije kunflen (die
zijne linkerhand onderfcheiden , it ne
oudtijds door vrije perfonen uitgeoefend veerpas distinguer sa main droite d'avec sa
den, terwijI flaven de werktuigelijke behanmain gauche. Hij kan die dear Diet open
delden , als : dichtkunst , rekenkunst , fpraakdoen, en hij heeft den ficutel in de hand,
kunst zangkunst, enz.), les arts liberaux.
it ne salt, ne petit ouvrir cette ports, teEcn meester in de vrije kunflen (zekere
nant, ayant.la clef (Thus, 4, la main. Hij
rang aan hooge fcholen) , son maitre es - arts.
heeft niet antwoorden, want hij had de
Derzelver plaats is thans door de fchoone
vraag Diet gchoord, it n'a pu repondre Car
kunflen vervangen , die inzonderheid tot verit n'avait pas entendu la demande. Zij heeft
aangenaming van het gezellige levee dienen , als : toonkunst, danskunst, redekunst,
Met — antwoorden, want zij had hare les
bouwMm

KLYS
KUN
arts, philotechnique. — gezelfehap, corn.
bouwkunst enz. les beaux arts. — in de
pagnie qui -aline, protege les arts, societe
wetenichappen, de fraaije letteren en kunflen ,
philotechnique.
les !elles lettres et les arts. De beeldende
mitten (beeldhouwkunst, graveerkunst, fchil- Kunstlievendheid , yr. licfde tot de kunflen,
philotechnie.
derkunst enz. les arts imitatip. De vormende kuniten , dat gedeelte der beeidhotiw- Kunstmaat , yr. in bet danfen , cadence.
kunst , hetwelk inzonderheid beflaat in het Kiinstmatig , b. n. conforms aux , suivant lee
vormen van allerlei gedaant in leem , gips , _ regles de fart; technique. — vers, vets
was , enz.), Part plastique ou plestique. De
tecanique.
zwarte —, geestenbezw ering , dooden waar- Kunstmiddel o. remede artificiel.
zegging ; de voorgewende — om dooden
Kunstminnaar, in. amateur des etrts.
bezweren en van hen het verborgene te Kunstprent\, yr. estam/e, taille-douce.
redekundig,e, rheteur, diavernemen , necromance magie noise. Zwar- K.nnstredenaar,
te , zekere wijze van plaatfnijden , gralecticien, logicien.
vure en maniere noire. — van het geneu- Kunstfchool , y r. ecole politechnique.
gen , om de voorwerpen ,. die men wil out- Kunstiluk , o. tour d'adresse,m. Kunstmeesterhouden, diep en in orde in het geheugen te
fink , chef d'oeuvre, in.
prenten , innemonique. om wel en zuiver Kunsttaal , vr. langue technique.
om
volgens
de
Kunstvlijt , vr.. intiustrie.
te fpreken , orthologie. —
rebels te ichriken, ipelkunst lirthograhie. Kunstvuur,, 0. vuurwerk , fits d'artifice,
artificier ; pyroboliste.
om de ligchaamsgebreken van jonge kin- K unstvuurwerker,,
deren te genezen , orthontropie ou orthopd- Kunstwerk , o. ouvrage d'art, m. fig. micanique , machine, f. De St. Pieterskerk te Rodie. Ook bijzonder voor eene behendigheid,
gaauwigheid aangeleerde vaardigheid , die
, le temple de St.
me is een wonderbaar
e aanlchouwers verbaast, kunstjes , kunstPierre a Rome est, tine itonnante machine.
ilukken (der goochelaars , enz.) des tours Kunstwerker, m. machiniste.
d'aresse, de main , de passe -passe , m. pl. Kunstwerktuig, o. instrument d'art , m. maals : Hij kan fchoone kunstjes met de kaart
chine, micanique , f — dat de beweging
der bezielde ligchamen nabootst, automadoen , it salt faire de beaux tours de carte, in.
tes. Hij doet goochelaars-kunflen , it fait
des tours de passe - passe. Hij heeft zijnen Kunstwerktuigkunde , yr. mechanique.
Bond alleriei kunflen geleerd , it a thesse Kunstwoord , o. mot, terme technique, terms
son chien a Mutes sortes de gentillesses. fpr.
de Part, m. De kennis , verklaring , der
w. Die de — weet , befchaamt zijnen meeskunstwoorden , terminologie, technologic,
Kunstwoordenboek , o. dictionnaire technologiter niet , un barbier dolt rases . Pautre.
vinaigre artificiel.
dat de kunfien in het kort bevat ,
que.
Kunstazijn ,
ession technique ;
dictionnaire encyclopedique. Schrijver van
Kunstbewoording , yr.
zulk een —, encyclopediste.
zie Kunstwoord.
tabletier,, tourneur.
Kunstdraaijer
Kunstzweer, yr. fontanel, fistelzweer, fonticule, cautere , m.
Kunfleboek , o. livre de secrets, m.
Kuren , o. w. (ik kuurde , heb gekuurd), glnKunfteloos , b. n. sans art , simple.
ren, pinkoogen , knipoogen , cligner,
Kunflelijk , bijv. artistement, artiliciellement
m. meerv. zie Kuur,
noter des yeux.
avec art.
potfenmaker, bduffon, farceur.
Kunttenaar,,
kunflig workman , artiste, ar- Kurenmaker,,
Kurk , o. en yr. liege, in. Het — is zeer ligt en
tisan, ouvrier habile.
Kunfienarij, yr. artifice, —, list , boosheid
drijft op het water , le liege est fort Leger et
nage our l'eau. —, yr. Eene — of flop op eene
finesse, subtilite , tour d'adresse, etc.
flesch , kruik , enz. (zelfs van hoot zijnde)
Kunftenmaker,, m. (naar den aard genaamd),
bouchon, M. Eene flesch met eene — toebouffbn, baledin, sauteur,, pantalon ,joueur
=ken , kurken boucher tine bouteille. Kurcle gobelets , de passe -passe.
ken aan netten , patenOtres, f pl.
en y r. qui exerce, professe
Kunstgenoor ,
ou entire us; mime art , conf rere, consorte, Kurkachtig , b. n, lidgeux, se.
Kurkboom in. liege (arbre).
d'un art, membie d'une societe savante.
Kunstgenootfchap , o. compagnie de ceux qui Kurkeik , yr. (in de kruidk.)'phellodrys,
of Kurkuma , yr. geelzucht-wortel
font quelque art; societe de savants, conj-ra- Kurkema
curcuma, m. terre-merite,
ternite a'arts.
Kurkenballetje der goochelaars , o. escamote,f.
Kunstgevoel , 0. gat pour les arts, m.
liunstgreep , yr. vaardigheid , handgreep in Kurkentrekker; m. tire-bouchon. Het ijaer van
meche,
het uitoefenen eener kunst , adresse, f. saeenen
voir-faire,
; fig. list , fijne areek , Kurkflof, o. (bij de fcheik.) suber, m.
pratique, finesse , ruse , subtiiite, mende, Kurkzuur,, 0. (bij de fcheik.), acids suberique,'tn.
etc. lk heb zijne kunstgrepcn ontdekt ,
fed dicouvert ses menses, finesses, etc.
KurkzuurzOnt, o. (bij de fcheik.), suberat,m.
Kunsthandel , m. traffic des estamies.
Kiss , m. baiser, — op den mond, baiser sup
la bouche, cataglotisme. Een verraderlijke
Kunilig, b. n. artificiel, , fait, e, avec
art , ingenieux, se, factice. — , nagemaakte
— , own baiser de Judas. Een vrede —, us;
vruchten , des fruits factices.
baiser. Ten kusfe , te knot en te keur, bijw.
naar wensch, in overvloed, a souhait, en
Kunfliglijk , bijw. artistement, artificiellement.
abondance.
Kunstkamer, yr. cabinet de curiosites ; arilculierement cabinet de peintures , de ta- Kushandje , o. baisemain, tn.
Kusje
, o. petit baiser,
bleaux,
connaissevr des ouvrages d'arts. Kusfen , b. w. (ik kuste , heb gekust), eenen
Kunstkenner,
kus geven , zoenen , baiser, downer tin baiKunstkoflij , in. café artificiel.
ser. Elkander
s'entre-baiser. lemand op
Kunstkooper of handelaar,, m. koopman in
het voorhoofd
, baiser q. q. au front.
kunstplaten , in fchilderijen, marchand d'esDikwijls , aanhoudend — , baisotter; Getampes, d'objets d'arts.
(bijzonder van apen)bouquet.
dwongen
Eainstlievend, b, n. aimant, protdgeant les
het
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bet — le baiser. fig. De roe& mot
eerbie ige onderwerping, ce nuttige kastijding verdragen , se soumettre de bonne
grace a un chatiment.
Kusfen, o. om op te zitten, coussin, carreau,
on. Geef aan dezen hoer eenen floe' met
een , donnez a ce monsieur une chaise
twee seta coussin. Op het — geraken , (in de
regering komen ) entrer dans le gouvernensent, dans la magistrature. Op het —
zitten , titre dans le gouvernement; etre en
pace; etre dans une charge qui donne de
rautoriti et de la consideration. Zadel —,
draag — op den rug der lastdieren , pannoun , m. rijbord , (hour, dat onmiddellijk op de as of het lijf van de as van
den voor- of achterwagen ligt , _en met ijzeren banden aan 'dezelve bevestigd is, (bij de
artill.) , sellette d'avant-train. — van eene
kantenwerkfler, carreau a faire des dentelles. Zie verder Spelde —, ()or —, enz.
Kusfenplaat , yr. (bij de artill.) coi e de sellette d'avant-train.
Kusfenfloop , yr. tale d'oreiller.
Kusfentje , o. petit coussin, petit cart-eau,
coussinet , m. zundgat , (bij de art.)
cou,sinet pour lumiére, no.
Kusfenzetel, m. ottomane, f.
zoener*, baiseur.
Fusfer,
Kusfing , yr. action de baiser, le baiser.
Eust , yr. het deel eons lands aan zee gelegen,
de zee - oever met het, voor een groot gedeelte , daar achter liggende land , cite. Effene , gelijke
, (zeew.) terre qui donne
la main. Gevaarlijke
cite veal saine.
cite
Gezonde
terre
flooge
haute. Steile
ecore on escore, cue escarpee, a pic. Kleine fteile m.
.1 etite ecore, falaise. ‘ Lage , vla'ske — of
zandfirand, dat met de tijen ondervloeit,
path; , m. Zee —, cite maritime. —, flrand,
()ever, rive. Lange de — zeilen , varen ,
Eller terre a terre, cotoyer, caboter. Eene
aandoen , aan land komen, aborder une
ate. De —Jtrekt naar het zuiden , la cite
court an seed. Alle kusten bezoeken , (fig.
suet allerhande flecht yolk verkeeren ,) en
center a toutes lee femmes. Te kust en te
keur,, a souhait. Zie Keur.
Kustbatterij , yr. batterie pour defendre une
cite.
Kustbewaarder, m. garde-cite, vaisseau qui
croise seer la cite.
Kuster,, yr. baiseuse.
Kusting , yr. een geregtig aandeel van een verkocht panel, waarvan men renten trekt,
hypotheque.
Kustos , zie Cnstos.
kustvaarder,, m. fchip, dat enkel langs de kust
vaart , ook de (chipper daarvan, cabotier on
caboteur, cotier.
Kustvaart , yr. cabotage, m.
Kustvaten, o. meerv. (in de ontleedk.) zamenkommg, vereeniging der aderen , abonchement on inosculation des vaisseaux ;astonoose.
Kustwachter, zie Kustbewaarder.
lint, yr. (gemeen),.incision, pat-tie naturelle
de la femme.
Kuun, yr. keule, boonenkruid, sariette.
Emcee
(u), gril , aperij , nuk , boutade, fantaisie , lubie, grippe ; fam. quinte,fredaine,
etc. Hij heeft, dikwijls kuren , tl prend souvent
des labees. Dat zip zoo owe gewone dattele kuren , guitenareken , ce sont-la de vos
fredaines.
genezing eerier wonde, cure,
gait-hoes.

KWA
sat
Kwaad, b. n. het tegendeel van good. Het
wordt in meer dan edne beteekenis gebruiku
voor boos , ondeugend, flecht, leelijk , yet.derfelijk , dat weinig wisest of voordeel aanbrengt , toornig, moeijelijk-, gefloord, fchadelijk, onheilen aanbrengend, mauvais, e,
mechante, e; bijw. mal , malheureusement.
Ifij heeft een flecht karakter, inborst ,
it a un mauvais caractére. Eon — voorteeken 5 un mauvais aesgure. De avondlucht
is —, fchadelijk voor oude lieden , le serein
est mauvais aux vieilles gems. Ecn — voornemen , un mauvais dessein. Hij heeft een
— geweten, it a lee conscience mauvaise.
Een jaar , une mauvaise annee. Hij is in
eene kwade luim , it est de mauvaise besmear.
Kwade gezelfchappen bederven de goede
zeden , les mauvaises compagnies depravent
les homes moeurs. Een —, boos , ondengend wijf, tone mechante femme. Dot is een
kwade weg, c'est nn mechant chentin. Kwade , booze geesten , antithees, m. AANMERKING. Kwaad , met cone ontkenning,
heeft , even als in het fransch, mauvais, e,
de beteekenis van vrij goed, en zelfs
zeer good, naar den to )n, dicn men
er aangeeft , als: De wijnen zijn (tit
jaar. niet —, les vies ne sont pas mauvais cette annee. Hij is op geenen kwaden
voet aan het hof, it n'est pas en mauvaise
posture el la tour. Dat is zoo — niet,
ce n'est pas si mauvais. Het zeer — hebben , ongelukkig zijn , in nooddruft leven ,
avoir peine a subsister, etre rrês malheureux. Het to
krijgen , succomber, avoir
le (lessons. pp iemand — worden, se fdcher ., se
mettre en colere,tontre q. q.
maken Vertoornen ,
father, apiter. Vraag den
waard wat wij te hebben (hoeveel wij betalen moeten)'1 demandez combien nous
devons, ce qu'il y a ()payer? Ter kwader um.;
bijw. ongelukkiglijk , dans en mauvais moment, malheureusement. Ter kwader trouw,,
bedriegelijk , de mauvaise foi, d'une manure
perfide, perfidement. lets ten kwade nemen ,
prendre q. ch. en mal. Zie verder Kwalijk.
Kwaad, o, (a) mal, m. Men moot geen
doen, Op dat er goed nit yoorkome , ii ne
put point faire de mal , afin qu'il en arrive
du Lien. Dat zal u noels goed, Hoch —
doen , cola ne vous fern ni biers ni
Wat — heeft hij Il gedaan ? quel mal vous
a-t it fait? Dat is de oorfprong van alle —,
c'est la source de tons les maux: fpr. w.
Van twee kwaden moot-men het minfle kiezen , de deux maux it fact eviter le pine.
lets - ten kwade duiden, prendre q. ch. en
mauvaise part. — met — vergelden , donner des fives pour des pois. Van iemand —
fpreken , medire, detractor de q. q., calomIcier
Kwaadaardig , b. n. genegen om kwaad re doec ,
enclin , e. au mill. —, boos , arg ,
maligne, mechant, e. Hij zeide het op
eenen kwaadaardigen toon , it le dit d'un
ton malin. Epic kwaadaardige koorts, une
flévre . maligne. Een
meisje , une fille
mechante. iemand met eenen kwaadaardigen blik aanzien , regai-der q. q. d'un
mann. Eene kwaadaardige , yerouderde
zweer, (bij de heelm.) ran ulcere, cacoêthe.
Kwaadaardtgheid , vr. neiging om –kwaad te
doe'), boosheid , fnoodheid , mechancete,
malignite, malice. Pe boosheid van
zijnets inborst behaagt mij niet, leo michancete
de son caractére ne me plait point des tout.
De — der koorts, la malignitd It la fevre.
m3
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gedaan , it Pa fait par
Hij heeft het nit
malice.
Kwaadaardiglijk , bijw. boosaardiglijk, mechamment, malicieusement,malignement.
legt alles —, ten kwaadtte
, vows interprêtez tout malicieusement. heeft zijne
vrouw\ — verlaten , it a quitte sa femme malignement.
Kwaadbloedig , kwaadvochtig , kwaadfappig ,
b. n. de mauvaise humeur,, (in de geneeskp
cacochyme.
Kwaadbloedigheid, kwaadvochtigheid, Kwaadfappigheid , yr. mauvaise humenr, (in de
geneeskunde) cocochymie.
Kwaaddoend, b. n. benadcelend , inalfaisant ,
e, cacoergete on caceigete.
Kwaaddoender,,
boosdoender,, malfaiteur,
fam. garnement.
Kwaaddoenfter,, yr. rnalfaitrice.
Kwaad- of kwalijk gezind , b. n. malintentionne , e, rnalvezllarat, e.
Kwaadgrond , o. uitfi ag op het hoofd , aan dc
oogleden , kin, (in de geneesk.), pityriase ,
Kwaaagunftig , b. n. , pen favorable. zie On, gunitig.
Kwaadheid , yr. boosheid , toornigheid , mechancet e, malignite , mauvaise humeur,
korstitondige — , bouderie, facherie,
Kwaadfappig, zie Kwaadbloedig.
Kwaadfchiks , bijw. tegen Nv ; i en dank ,, goed, bongre, malgre.
fchiks
Kwaadsmeder,, ns. Kwaadsmeedfler,, yr. songemalice.
Kwaadipreekfier,, vr. achterklapfler, medisante, femme medisante 9 calomniatrice.
Kwaadfpreken , o. w. (ik fprak kwaad, heb
kwaad gefproken), medire. fpr w. van eenen
ieder —, medire du tiers et du quart. zie
Lasteren.
Kwaadfpreken , o. de achterklap, laster,, enz.
calomnie, detraction , cacologue, medisance,
Kwaadfprekend , b. n. lasterend , achterklappend, medisant, e, calomnieus, se.
Kwaadfprekendheid , vr. lastering , achterklap ; zie Kwaadfpreken , o. enz.
Kwaadfpreker,
achterklapper,, lasteraar,
calomniateur, detracteur,, inedisant ; Jam.
daubeur.
Kwaadfpreking, vr. zie Kwaadfpreken
aadtalig , zie Kwaadfprekend.
Kwaadvochtig , zie Kwaadbloedig.
Kwaadwillig , b. n. kwalijkgezind,
e,
au mai , mal-intentionne, e, rnalveillant, e,
porte, e, de mauvaise volonte.
Kwaadwilligheid , yr. malveillance, envie de
Waal faire, mauvaise volonte.
Kwaadwilligluk , bijw. zie kwaadaardigluk.
Kwaadzeer,, o. hoofdzeer,, teigue, f
Kwaakfter, yr. geestdrijffter,9 quakeresse , trem
bleuse.
Kwaal, yr. aanhoudende finart 'en ziekte,
ig.fleau,m. Eene ongeneeslijke , un Mal
f
incurable, sans remede. Dit is een geneesmiddel, om de kwalen te genezen , c'est un remede
pour guerir lee matix.
fmert , ongei
—, hevi-:
fteldheid,, douleur, indisposition.
ge gemoedsfissert, tourment, m. peine d'esprit.
Kwaalverplaatfend , b. n. eene afleiding van
vochten bewerkende (in de geneesk,),
antispastique.
Kwaart , vr. eene zekere maat in Groningen,
certaine mesure pour le bait de beurre. —,
(fcheepsw.), quart.
Kwab , yr. foort van ,flijmige visch, aalrups ,
/one. —
een klomp die door zijn in-
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wendig vocht of zijn inwendig yet ligt bewogen worth en trilt , (in de ontleedk.),
lobe. De
van rundvee Prim,
zie
ossem.
bij menfchen kropgezwel goitre,. en.
Kwabaal, vr,, petite
baveuse.
Kwabbig ,
rand en vol , rebondi, e.
ti wadraar , o. , korte fiukken one tusfchen de
letters te zetten (bij de boekdr.) quadrat ,
m. (bij de meeck.) a —,b —, carne, B.
carne, quadrat.
Kwadrant o. quadrant , le quart d'un cercie.
Klein —, of vicrkant (bij de boekdr.),
quadratin,
Kwak , rn. het
, door het nedervallen
van Gene Zwaarte gemaakt , bruit 4ue fait
q. ch. en tombant, pouf — voor de zaak
zelve. In Groningerland voor fpeekfel , hetwelk men op den grond fpuwt , fluim ,
crachat Het weinigje dat na het drinken
in een glas overblijft, reste de liqueur. Van
hies, een klein oVergefchotene hoop van
iets , als : Er is nog eels — bout , turf,
it y a encore un petit reste de bois , de tourbes. als bijnaam van eenen latijnfche
fchooljongen , wi!etniet , a — b — c — kind,
elders ook big genoemd , griniand, ecolier
des classes. Eindelijk worth — ook genomen voor eencla kwinkilag eene vertelling ,
petite conte, sornette, f etc.
Kwaken , o. w. (ik kwaa&te , heb gekwaakt),
van/ het geluid van ganzen. De ganzen —,
lee Dies crient. — van kikvorfchen , coasser.
— van eenden , canqucter.
Kwaker,,
geestdruver,, quaker, quacre,
trembleur.
Kwakerij , vr. leer der kwakers , quak0-isme,
on quakerianisme.
Kwakerskerk , yr. eglise des quakers.
kwartel, wachtel,
' Kwakkel,
jonge —, cailleteau,
(op Mexico), cacotin.
Kwakkelbeentje , o. zie Kwakkelfluitje.
Kwakkelen , o. w. (ik kwakkelae , heb gokwakkeld), geluid Haan. De kwakkels Ilaan
reeds , les tallies carcailient deft& fig.
Niet geftadig zijn ih het vriezen , wanneer
de vorst zich in pozen hervat, als ; Het
kwakkelt zoo wat met vriezen
Ole et
degele par reprises. — wordt ook gezegd
van eene 'ongefladige gezoildheid , avoir une
sante chancRlante, etre valetudinaire. —,
babbelen ,
bavarder.
Kwakkel- of kwartelfluitje , o. kwakkelbeentje , lokilaitje um kwakkels op het net te
lokken , a ppeau , courcaillet , m.
Kwakkelgeld, o. klein geld , petite monnaie,
Kwakkelnct, o. tirasse a prendre des cailles,
tonnelle
Kwakkelwinter, m. hiver changeant ,, variable , varie de gelee et de ddgel.
K4wakkelziekte , vr. legere indisposition.
Kwakken , o. w. (ik kwakte , heb gekwakt),
een zeker geraas , eenen kwak in het vallen
maken , faire die bruit 'en tombant. (In Groningerl.) op den grond fpuwen, cracker;
bedr. w. deter avec force, violence centre
q. ch.
Kwakzalven, o. w. (ik kwakzalfde , heb gekwakzalfd), kwakzalvers goed verkoopen ,
faire le métier de charlatan, charlataner.
—, lapzalven, zich door huismiddeltjes zoeken te genezen , teicher de se guerir soi-md, se medicamenter.
Kwakzalver us. charlatan, medecin empirique.
hanswbrst , saltimbanque, bateleur.
Kw ak-
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Kwakzalve0j , sr. charlatanerie,
charlata- Kwarrelachtig , kwarrelig , b. n. (van yruchnistne ,
ten), rabougri, e.
Kwalien , o.
(ik kwaliede , heb gekwalied), Kwarc , o. een vierde deal van een geheel,
keuzelen, talmachtig met kinderen praten
quart, in. —, in de zangkunst, quarte , f.
en omgaan ; laf langzaam praten, laser,
— okshoofd, quartaut,
bavaraer,, babider d'une manier6 ennuyeuse. Kwarcaal , o. trimestre, quart d'un an, terKwaiijk , b. n. Cll bijw. niet goed , niet zoo als
me de trois
het nehoort , niet wel , mal , pas bleu, pas 1 :u artanker , o. wijn , onze bouteilles de vin.
comme fast, mal a propos. Dat is — van u ge- Kwartboek , o. livre in - quarto, m.
damn, c'est mal fait tie votre part. lets
, tiwarteel, o. eertijds zekere meat van natte
ten kwade nemen , duiden, prendre q. ch. en
-waren , kwart okshoofd, qua; taut in. In
mauvaise part. liij is — te yreden , it est
fommige flreken van Frankrtjk , poincon, tn.
en mauvaise humeur. Ik heb hem y rijmoepipe
dig toegefproken , en hij heefc het niet — Kwartel , m. kwakkel,
fam : Hij is
genomen , je lui ai pas le franchement, et it
zoo doof als een — , it est tout-h-flit sourd,
ne,s'en eat pas formalise. Gij kunt dat niet
(comme un pot, etc.) — doove , gem. sour- nemen , duiden , vous ne pouvez pas vous
laud,
e,
en formaliser, le prendre en mal. — varel , Kwartelfluitje , o. zie Kwinkkelfluitje of beenziekelijk Z1 j , etre
m,.-zlade,
tje.
Dose, e. Hij y aart , bevindt zich
, it se Kwartet, o. (in de muzijk), quatuor, m.
trouve faible , vial, it lie se porte pas bless ; Kwartier,, o. vierendeel van fonntlige dingcn ,
, fig. niet fpoedig
, ne pas reussir,
quatrieme partie de q. ch.
quart , quaritre malheureux , se. —, misfelijk, flaauw;
tier, m. Een — utirs , un quart d'heure,
llij worth telkens
wanneer men hem
quinze minutes. — over vieren , quatre henaderlaat , it tombe en fitiblesse , en de failres et un quart ,— voor drieen , trois heures
lance, se _Mine tastes les fois qu'on le saigne.
mains tin quart. Een — gaans , un quart
—, verkeerd. Gij hebt mid
verftaan , betie
Een —, vierde gedeelte van eenen
grepen , voids m'avez vial entendu , compris.
duirn, en quart de pence. Eene plank van
l et gaat hem —, ses affaires vont
vijf — dikte , tine pla ,iche de cinq quarts
bezwaarlijk , als : Hij kan — leven, it a
de ponce d'epaisseur. Het eel-Ile -- der mean,
bien de la peine a vivre, a subsister. Flij
le premier quartier de la lune. Een vierde
kwam — te pas , it vint mal a propos ; it
gedeelte van eenen appel , tin quartier d'une
naauwelijks , ter naaupomme. Het achterfte — -van eenen as,
fist inal
wernood , bijw. a peine.
moeijelijk ,
quartier de derriere d'un boeuf. Een ,bout
bezwaarlij k , avec pane, difficilement. —
van een fchaap heet ook
, quartier d'agwas hij uitgegaan of, a peine fist it sorti,
;man, de mouton ,,un gigot, une eclanche
que. 1k konde u — alwachten , je pourrais
mouton. liet vierde gedeelte van een wadi:IP/lenient vous attendre,— gaan ; zie Mankpenfchild , le quartier d'ecusson. Hij voert
gaan ; zie verder Kwaad.
in de kwartieren van zijn fchild , de wapeKwahjkp-,ezien , b. n. malvouln, e.
nen van twee Koningrtjhen , it porte dans
Kwalukheid, yr. flaauwte , faiblesse,
ses quartiers les armes de deux royaumes.
lance, pdmois,on.
bewijs van adeldom , quartier. De MalI
, yr. tegenfpoed , ongeluk , intheser ridders moesten acht adellijke kwarfortune, adversite,
malheur,
tieren van voorouders , vier van zwaard
Kwalijkvaren , o. ongelukkig zijn, etre
(vaderszijde), en vier van fpil , ( van moeheureux, se, issue on suite malheureuse.
derszijde) bewijzen , lee chevaliers de MalKwalm , ua. dikke damp, walm, vapeur epaisse ,f.
the fitisaient preuve de huit quartiers (quaKwalmen , o. w. (ik kwalmde , heb gekwalmd),
tre de pare et quatre de mere), — „het vierexhaler une vapeur epaisse,
de gedeelte eerier flad , eens oords , eens amKwalfter,, in. rogcbel , fluim , flegme, crachat.
treks , zonder dat dit , joist het vierde ge— boom , ha y eresch , of lijsterbesdeelte zij , (wijk) quartier. Men heeft
fenboom, Irene sauvage.
vreugdevuren in alle kwartieren der fled
Kwalfteren , 0. w. ik kwalfterde heb gebevolen , on a ordonne de faire des feux
kwalaerd), jeter des flegmes.
foie dans tons les quartiers de la ville WijKwanfuis , kwanswijs kwantswijs , bijw. cornders een oord, eerie flreek, landareek , guarme si , sous pretexte de, faisant mine ou
tier, canton, district. tn. Die man is van ons
semblant de. Hij heeft het — gedaan ,
, van ooze landareek , cet housme est _de
om aan uwe bevelen te gehoorzamen , it
notre quartier. — in de krijgsdienst , verPa fait SOBS pretexte, a la maniere d'obar
blijf of intrek eens krijg-mons , het zij bij
vas ordres.
cenen burger , ihet zij rn het veld , guarKwanr,,
fnaak , fchalk , drdle, dveille, galltier . Wij hebben vier foldaren in het — ,
lard, grivois , etc.
17011S aeons quatre soldats en quartier. Ditt is
Kwantielaar, m. ruilebuiter, ruiler,, troqueur,
het — des generaals , c'est le quartier du
brocanteur.
general. Het hoofd — is near A. •verlegd
Kwantfelen ,
(ik kwantfelde , heb gegeworden , le quartier gene, al a e-te transkwantfeld) , ruilebniten , ruilen , troquer,,
fire iu A. De winterkwartieren betrekbrocanter ; fig. maquignonner.
; colt fig.
ken, prendre les quartiers
Kwantfelig , b. n. geneigd tot kwantfelen ,
genade , yragen ,
lijfsgenade, als : om
mane, qui. aime a brocanter,, a troquer,,
wander quartier. De vijand wil Been — geadonne , e, enclin, e, au troc.
Yen, alles over de tiling jagen , rennemi ne
Kwantieling , yr. ruiling , troc , change, 7 .
vent point faire de quartier (grace tit In vie).
Kwantfelaer,, yr. ruilaer, troqueuse.
maken (fcheepsw.) faire le quart, etre
Kwantswijs, zie Kwanfuis.
de quart.
Kwarrel ,
klein, in een gedrongen, niet ge- Kwartierclag , in. jour d'assemblee des deputes
groeid, inzonderheid ander de, vruchten , die
d'un quartier, d'un canton.
'ondergdbleven en niet, gegroeid is, petit Kwartierdrost , m. onderprefect , sousprefet ,
fruit rabougri,
magistrat propose a Padministration .d'un
Mm4
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arrondissement communal, sous les °are: et
la surveillance du prefet.
Kwartiermaker, m (in de krijgsdienst), on-,
derofficier,, die vooruit gezonden words om
de kwartieren te doen gereed zijn, fourrier.
Kwartiermeester, m. (in de krijgsdienst to
land) officier,, die met de geldzaken van een
korps troepen belast is, quartier-maitre.
—openfchi,ma
quaqier-maitre,
esquiman. Regiments —, fourrier,, en bij
bet paardevolk , marichal des logis d'un regiment.
Kwartierfchout,
bailli d'un des , quatre
quartiers de la tnairie de Bois-le-duc.
Kwarts , o. zekere glasachtige , zeer harde ,
halfdoorzigtige fteenfoort , veel met kristalfchieterijen op de bovenzijde , quartz, m.
Kwartsachtig, b. n. quartzeux , se. Berg waarin men kwarts vindt , montagne quartzifere.
Kwasp , b. n. en bijw. ongefteld ziekelijk , indispose , e, maladif, ive.
Kwaspheid, yr. indisposition.
.Kwassiehout, o. eene foort van bitter hoot in
Amerika, caste,
bois de cassier,,
Kwast, m. knoest in hoot, noeud. Dit hoot
noeuds.
is vol kwasten , ce bois estplein
(bij de tuinl.) dikte onder aan den voet
van den boom, bourrelet. fpr. w. Voor
eenen harden — moet een fcherpe beitel
zijn ; zie op Knoest ; fig. Dat is een —
Nan eon' mensch, een koppige vent, c'est
ion homme bizarre, quinteux , un fantasque, une etrange tete.
Kwast, m. zamengebondene borftels, tot verwen , enz. dienitig , brosse , houppe, toufe,
pinceau Poeder houppe a poudrer.
franje tot een bundeltje gebonden, tot
fieraad en gebruik, als : gordijnen met
kwasten; des rideaux avec des houppes. Den
koetspaarden kwasten opzetten, mettre des
houppes a des chevaux de carosse. De kwasten aan het hoofdftel, lee houppes des titieres. W41 — , goupillon, aspersoir. Teer
pinceau a goudronner. — (op fchepen),
fmeerpik guipon ou guispon. Linten
ook — aan een paardetuig, bouffette, f. Kwasten binnen in eene koets, om zich vast te
'louden, mains , f: pl. Ergens den — opzetten, peindre q. ch., enduire de couleur; fig.
Dat hebt gib aan uwen — (die fchuld hebt
gij), vous voila dans de beaux draps Wancs ,
etc. —, ingebeelde gek, voetveger, lomperd, fat , pied-plat , focrisse.
Kwastig , b. n. knoeflig (van hoot), noueux
se, pleis de noeuds ; raboteux , se ; fig. eigenzinnig, verwaand, bizarre, fantasque, fat,
capricieux , se.
Kwastflok , m. manche de brosse , de guipon,
1. etc.
Kwatern , yr. (mid w.) (in het lotto-fpel,
enz.), quaterne, m.
Kwe , yr. kweappel, kwepeer, coing, m.
Wilde —, cognasse.
Kweboom, ( appel of peer ) m. cognassier
coignasszer.
Kwedoorn , m. barbarisfe , opine-vinette, f.
Kweek, yr. puingras, chien-dent, m.
Kweekeling, m. en yr., eleve, nourisson,
seminariste.
Kweeken, b. w. kweekte , heb gekweekt)
(van gewassen), den wasdom bevorderen,
cultiver, elever. Hij heeft die planten , boomen , gekweekt , ii a cultire , eleve ces plantes ,ces arbres.— , (van tinderen ), koesteren ,
opvoeden,
nourrtr des enfants. 1k heb
mijnen meoten tijd beiteed Qta de jengd in de

f.

KWE
vreeze Gods te —, op te voeden, ai employe la pin' part de mon temps a Olever la feunesse dans la crainte de Dieu; fig. —, den
bloei van iets bevorderen. Het verftand —,
cuttiver l'esprit. Geleerdheid en wetenfehappen —, cultiver,, favoriser,, encourager des
sciences.
Kweeker, m. celui qui cultive eleve, nourrit.
Kweekerij, yr. boom —, peptniere.
Kweekerijhouder, m. boomkweeker , pipinieriste,
Kweekhof, m. , zie Kweektuin, Kweekerij.
Kweeking , yr. culture, education.
Kweekfchool, vr. pdpiniere. De kompagnie
der koninklijke musketiers was in Frankrijk
eene — voor officieren bij het leger, en
France la compagnie des tnousquetaires die
roi fut tine peptniere d'officiers. —, your
jonge geestelijken , seminaire, ni. — tot vorming van fchoolmeesters, ecole normale.
voor jonge militairen, ecole militaire , lycie.
Kweeksel, zie Kweekerij , Kweeking.
Kweekfter, vr. cello qui nourrit, eleve, cultive.
Kweektuin , zie Kweekerij.
Kweeltje, o. zoet gezang van vogelen, gekweel, doux chant des oiseitux , gazouillement; ramage, m.
Kween, yr. (eertijds eene vrouw, huismoeder), eene onvruchtbare koe, une vache
sterile, brehaigne.
Kweer, b. n. walgerijk zoet, trop doux, doe:ce , degoutant, e.
Kweern , (kwern) yr. handmolen, Moulin a
bras.
Kweesten , 0. W. (ik kweeste , heb gekweest),
zeker gebruik van eene zeldzame manier van
vrijen op het eiland Tessel en Vlieland , faire
l'amour-a la maniere des habitants sur Pisle
(Me) de Texel et de Vlieland.
Kweken , zie Kwaken.
Kwekken , zie Kakelen, Kwaken.
Kwel, zie Kwelling. —words ook voor Wel
gebezigd; zie Wel.
Kwclachtig, b. n. qui aime a tourmenter,
railleur.
Kwelachtig-heid, yr. esprit railleur, m.
Kwelder, yr. buiten dijksland, terres situies
autour, a l'exterieur d'une digue.
Kweldergras , o. herbe qui croft sur de teller
terres.
Kwelduiveltje, o. kweldrommel, kwel of plaaggobelin , diablotinA;
geest , farfadet ,
vrai fac'est
fig. liij is een regt
cheux.
Kwelen, o. w. (ik kweelde , heb gekweeld),
kwinkeleren, zoetelijk zinger (van vogelen
fprekend), gazouiller, ramagcr. kwijnen ,
verwelken ; zie deze woorden.
Kwelgeest, zie Kwelduiveltje.
Kweliii , yr. gekweel der vogelen, ramage,
kvvijning, langueur.
gazouillement, m.
Kwellaadje, zie Beanstiging, Verdriet.
Kwellen , b. n. (ik kwelde , heb gekweld),
plagen, lastig , moeijelijk vallen , donner de
la point, tourmenter, bourreler, molester,
incommoder , infester , tracasser, importuner,, etc. Het geweten kwelt den goddelooze 5 la conscience bourrele le mechant.
Zich — over iets, se creuser le cerveau, l'esfchertfen,
prit , se tourmenter de q. ch.
onlust veroorplagen, vexer, railler.
zaken, tergen , agacer.
Kweller, m. qui aime a tourmenter, a vexer,
tracassier. zie Kwelduiveltje.
Kwelling vr. action de tourmenter, obsession, vexation, inspartunitd,persecution: -79
vet-
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verdriet, moeljellikheid , chagrin, tourtment,
ennui, m. etc. Die zaak heeft mid veel —,
(verdriet) 3,Teroorzaakt , cette affaire m'a
donne bien du tourment, de la peine, de la
torture, de la tribillation, etc.
Kweliter,, y r. celle qui aime a tourmenter,,
importuner par ses railleries.
Kwelwater,,
welwater,, eau de source, eau
(bij de jagers) bronwater dat des
vine, f.
winters niet toevriest , en waarheen zich de
waterfnippen begeven , remeil, en.
Kwelziek , b. n. kwelzucht , yr. envie de
tourmenter,, penchant a tracasser, etc.
Kwemoes, o. konfijt van kweperen , marmelade de coins , f cotignac , m.
Kwendel , yr. (eene welriekende plant), Wilde tijm , 'heidebloem thym sauvage, serpolet , m.
Kwengelen, o. w. (ik kwengelde , heb gekwengeld) , door beweging nit een watervat ge(twig ilorten en kleine plasfen maken , ripandre continuellesnent.
Kwepeer,, zie Kwe.
Rwern , zie Kweern.
Kivestie , yr. quaestie (oud woorcl) , verfchil,
geichilituk , dispute, querelle , f. Undid, debat, m. —, vraag , yoorfiel , question,
demande, proposition.- De zaak in — ,
zaak waarover gehandeld wordt , la chore
dont it est question.
Kwetelen , zie Kwetteren.
Kwetter,, yr. in fommige fireken van Gelderland, de tongriem , in zoo ver dezelve bij
fommige kinderen het fpreken belet, en daarorn dient gefneden to worden, filet, frein,m.
Kwets , yr. bruine , lange prnim in Duitschland , prune. Gedroogde kwetfen , des prupl.
neaux ,
Kwets , yr. zie Kwetting.
Kwetsbaar,, b, n, vulnerable, que Pon pent
blesser.
Kwetfen b. w. (ik kweifle , heb gekwetst),
door flag , fchot, foot of val gekneusd , of
verwond worden , meurtrir,, navrer, froisseta. Deze appelen zijn gekwetst gekneusd,
ces pommes soot meurtries. De kogel drong
niet door, hij kwetste hem ilechts, la balle
n'entra pas , elle ne fit que le meuktrir. De
val hee ft hem het been gekwetst , la chute
lui a froisse la jambe. zie Kneuzen. fig.
fchenden , beleedigen , blesser, User, offenses navrer q. q. De vriendfchap , de eer,
iemands goeden naam —; schenden , blesser
Pamhie , l'honneur de q. q. ; fietrir la reputation de q. q. Zoodanige woorden — de
ooren , de telles paroles blessent les oreilles.
De gekwetste , beleedigde partij , de
regtsg. ) la partie lesee.
wonde , plait.
Kwetfing , y r. blessure.
kneuzing van vruchten , meurtrissure;
zie Keuzing. — van iemands eer, goeden
naam , offense, injure. —, (bij de regtsg.) lesion. , met de tanden ( van windhonden en
Wilde zwijnen) dentee.
Kwetfaur,, yr. blessure, plait,
Kwetteraar,, m. fnapper,, kakelaar,, prater,,
caqueteur,, jaseur.
Kwetteraarfter,, yr. fnapiter,, praather, jaseuse.
Kwetteren, o. (ik kwetterde , heb gekwetterd) , praten , fnappen , kakelen , caqueter,
laser, causer, babiller ;—, drukken , blotfen , kneuzen , ook kuitteren , froisser,,
meurtrir.
Kwetterig , b. n. n;eurtri, e, froisse , e.
Kwetterigheid, yr. meurtrissure, froissure.
Kweteering, yr. action de froisivr, de sheartrir.
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tangs.
Kive-wijn, m. ratafia
Kwezel , y r. geeitelijke d.ochter,, klopje, religieuse , beguine. fchijnheilige , kypoelite , bigote,fausse- devote, sainte nitouche.
Kwezelaar,, m. futfelaar, qui s'amuse a des
bagatelles, lanternier, Tambin.
Kwezelachtig , b. n. fchijnheilig , hypocrite
cagot , e.
Kwezelarij , yr. fchijnheiligheid , hypocrisie,
cagoterie, fausse Mete.
Kwezelen , o. (ik kwezelde , heb gekwezeld), futfelen , Waller, s'amuser a , des
bagatelles.
Kwibus , m. (oud w.) zot, van wien men niet dam
malle praat hoort , sot, fou, ravaudebr, belet.
Kwijl, yr. zeever, flijmachtig fpeekfel, dat,
bij fommige gelegenheid , van zelf nit den
have.
mood loopt ; ,ilijm van flakken ,
Kwijlachtig , b. n. baveux 2 se,
Kwijlbaard, kwijler,, m. baveur.
Kwijldoek , o. kwijllap , of band , bavette,
Kwijlen , o. w. (ik kwijlde , heb gekwiild),
de kwijl lateen loopen, zeeveren , baver,:, saliver. fret kaauwen van tabak , het ,pruimen , doet veel — le ,tabac machd fait
saliver..
Kwijlend , b. n. (in de geneesk.) sialogogue.
Kwijling , yr. fpeekfelvloecl , salivation, sputation.
n
meerv. glandes salivaires:
Kwijlwortel , m. racine salivaire, f pyrethre.
Kwijnen, o. (ik kwijud.e heb gekwijad),
door- ongeileldheid_ in krachten afnemen ,
langzaain uitteren , verwelken , ilaphangen ,
languir, deperir pets a pets, secher sur pied.
Eene kwijnende gezondheid , une sante Jangaissante. Eene kwijnende ,ziekte une ma,ladie de langueur, ' tin deperissement. Men
kwijnt lang bij deze ziekte , eer men er
aan flerft , on languit lo.ngtemps de ce tnal
avant que d'en mourir. Deze boom kwijnt,
cet arbre languit.
Kwijning , yr. verzwakking, extenuation; Jangueur, f. itat languissant, m. Sedert den
dood mijner vrouw ben ik in eene —, neerslagtigheid , depuis la snort de ma femme
je sots dans une langueur.
Kwijt , b. n. ontheven, ontflagen , los , ledig , weg , verloren , quitte, perdu , , e. —
zijn , — raken, titre quitte, se defaire de,
perdre, n'avoir plus. Hij is de koorts — ,
est quitte de la fievre. Hij , is zijn geld —,
a perdu son argent. Zich van iemand — maken , hem verlaten , /quitter, abandonner,
I. I. Hoe raak ik hem het best — ? quel
.est It meilleur maven de me de'faire de lui?
— of dubbel , qultte Osi double.
Kwijtbrief,
bewijs van kwitantie , van betaling, acquit, repo, m., quittance, decharge', f Geef mij_ den — kwitantie
van mijne rekening , donnez- moi -la quittance de mon memoire , compte , reps.
Kwijtbrieven , m. meerv. , genadebrieven ,
openbare brieven , waardoor een vorst een
misdrijf kwijtfcheldt , lettres de remission,
f: pl.
Kwijten , (zich) wederk. w. (ik kweet mij ,
heb mij gekweten) , zich van zijnen pligt ,
van zijne belofte —, s'acquitter de son devoir, de sa promesse.
Kwijting , yr. vervulling eener verpligting ,
action de s'acquitter de son devoir. —, betaling, acquittement. m.*
Kwijtraken of worden , zie Verliezen. De
lm
tlouit, sta—
ne., van ziju fink raken , perdre la traKwijtfcheldcu,
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kwijtg.efcholdea) vergeven, remettre,,
nil quitte, etc. God alleen heeft de magt
00S de zonden wijt to fchelden , Dieu seul
a le pouvoir de nous remettre les peches. 1k
fcheld het tt kwijt, je vous en tiens quitte.
— van flaatsfilisd4den, amnistier.*
Kwijtichelding, vr,vergeving, rjmission , decharge. f, acquit , —, van liaatsmisdaden, algemeene vergeving,*, amnistie. Van
belasting, degraveinent ,
Kwijtichrift, zie Kwijtbrief.
Kwijtwording, yr. verlies, petit.
aardigheid van
Kwik, o. zie
n'est
geene waarde. Het is maar
qu'une plaisanterie, une gentillesse, toe fufpr. w). Dat is maar maar in . den
wind gefchermd, autanl en emporte le vent.
Kwik, kwikachtig , b. n. deer vatbaar voor
beweging, viug, aardig, levendig, vrolijk,
, e ,eveitló , e. alerte.
tietig, vif, vine,
Kwikhaag; vr, eene van zelve opfchietende
haag,
Kwitije , o. een klein aardig ftrikje, petit
voeud de ruban , ; ,fig. pronkfte1tje , coquette, poupee ,.etc.
Kwikkebil, vr. , eene vrouw of vrijiter,
Diet veel van zitten houdt , eene Joopfter,,
femme qui aline 'a, courir, coureuse-, gigue.
Kwikkebiilen, o. w. (ik kwikkebilde, -heb gekwikkebild), gaarne ,op de been ziin, aimer
a trotter ? a courir, changer sonvent de
place, frétiller,, toupiller ou, toupier.
Kwikpil, yr. pillule tie Mercure, mercurielle.
Kwikilaart , in. vogeltje , hoche-queue , ( in, de
, beigenat. gelch.) motaciile. f Lente
laver
Geele
ronnette de printemps ,
there; f Water —, puvette aquatique,
Kwikfiaarten,, o.. w. (ik kwikilaarte , heb gekwikfiaart.),.hocher la queue.
Kwikzalf, vr. onguent mercuriel, in.
Kwikzand, 0. welzand, dat onder de voeten
uitwijkt, sable mouvant. zie Drijfzand.
dat: kwik in zich bevat, sable mercurial.
Kwik doers uittrekken (bij de fcheik), metcurifier.
Kwikzilver, o. kwik, vif argent, mercure ,
hydrai gyre on hydrargite ,
Kwikzilverwrijving, yr. hydrargyrose ,friction
mercurielle.
Kwinkeleren, 9. w. (ik kwinkcleerde, hebgekwinkeleerd), wordt gebruikt van het wild-.
zingen der vogelen met eenen trillenden gorgel , gazouiller, ,gringotter, ramager.— gelijk de nachtegalen, gringuenotter. In het
yrolijk zip], ,chanter
gemeen
dieusement, faire gogaille , etc.
Kwinkeleerfter',' yr. teite qui cliante melodieusement.,
Kwinkelering, yr. der vogelen , gazouilleinept , ramage, chant, m. —van men1chen
chort gai.
Kwinken, zie Trillen, Eewegen.
Kwinkerd ,,m. een die fcheel ziet , louche,
c-egarde de travers
Kwinkflag , tn. onverwacht, kluchtig gezegde ,
geeftige inval, bon mot, tour a'esprit. vi.
saillie, pointe d'esprit
T&wint, y r. de fijnfte fnaar van een fpeeltuig,
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van eene viool, enz. chanterelle. De — is
gefprongen, la chantirelle s'est rompue. —,
vijfcle toonval in de muzijk, quince. Eene
— aanhefien, entonner une quince. Van de
— tot den octaafopflijgen, monter de la quillte a l'octave. —, het fchermen, met de
eerlte Itching beginner en met de — of
vijfde eind:gen, commencer ' de prune et achever de quince. — in het kaarcfpel, vijf
op elkander volgende kaarten , une quince.
loosheid, ftreek , finesse, ruse. —,
kuur,, gril , caprice , vs, quince.
Kwintaal, o. honderd ponden gewigt, quintal , m.
Kwintappel,
kolokwint, coloquinte , f.
Kwinteren, o.
(ik kwinterde, heb gekwinterd), (in de muzijk) quinter.
Kwintet , ;o. (in de muzijk .), quinqui , ou quintett° ,
Kwintig , ;b. n. vol kuren , grillen, capricieux,
se , quinteux , se, bizarre , etc.
Kwipsch,,b. n. en bijw. ziekelijk, niet wel,
maladi;f, ive , indispose , e, languissant , e,
etc. Zij ziet er nit , elle a Pair malade.
K.wipschheid, yr. ziekelijkheid, indisposition, langueur.
KWispedoor,, yr. fpuwpotje, crachoir,, pot l
cracher, m.
Kwispel, 'm. hang niteinde van eenen ftaart,
extrdmite , touffe d'une queue, f —,
kwast, bepaaidelijk , wijkwas , , Ispersoir,,
asperses, goupillon ; poeijerkivast, Isouppe a
pona're. —, witkwast, brosse a blanchir
lee murailles.
Kwispelbies , y r. espece de joncs.
Kwispelen, b. w. (ik kwispelde , heb gekwispelc1), met eenen kwispel , kwast, beftrijken , befprengen, passer la brosse cur q.
aspei ger avec nn goupillon.
, met eene
fnerpende roede flaan, fouetter,, fustiger,,
etc. Met den flaart flaan of -ftrijken, flat' ter de queue, fretiller,, coailler ; De hand
kwispelt met den itaart 5 le chien fretille
la queue.
Kwispelflaarten, o. w. (ik kwispelflaarte, heb
gekwispelftaart), met den fiaart de beide
zijden des ligchaams flaan, met den ftaart
fpelen, aan eenige ,beesten eigen, quoailler ; den honden eigen , tot bewijs van
vriendfchap , remuer la queue ; fig. Vleijen, flatter.
Kwisten, b. w. (ik kwistte, heb gekwist),
verkwistén, dissifer,, gaspiller,, etc.; zie
Verkwisten.
Kwister, m. zie _Verkwister.
kwistgoed, o. kwistpenning,
prodigue, et f; ` zie Verkwister, Doorbrenger.
Kwistig, zie Verkwistend.
Kwisting, yr.
Verkwisting.
Kwitantie, yr. (oud w.) quittance, decharge , f recu , acquit, — van eenen koninkiijken beambte , djbentur.
Kwitercn, b. w. (ik kwiteerde , heb gekwi, teerd ), donner quittance, quittances. —,
verlaten. Hij beat zijnen post gekwiteerd,
it a quitte son emplot.
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L. vr. do elfcle letter van bet alphabet of
van de letterlijst, 1, in. Eene gr,00te L,
stn grand L. Eene kleine 1- , 1- onderlcas,
(bij letterzetters), vii petit 1. Twee l's,
deux 1. L- bakje, o. (bij boekdr. voor de
letters), ie eassetin des 1.

La, vr. naam van eenen muzijktoon, la, mt.
La, yr.' verkort. van Lade, tiroir,, 112 zie
Lade.
m. (op fchepen), bigue de charge ,
Laacthus, vr. roer, geweer, fusil, MOUSpet

Laad-
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Laadgat, o. gat in: een fchietgeweer,, waardoor het laadkruid de lading in brand iteekt,
iumse ,e , f: — van eencn brander, secret
d'un bid lot. Het — is verilopt , /a lumiere
est bouchee.
Laadgereedichap , o. appareil a charger les
canon, — (bij de art.), armement
bour bunches lafeu, m.
LaL adje
verkl. w. van Lade, petite layette, f:, petit tiroir,
zie Lade.
Laadkrunl , o. kruid dat, door midd2I van het
laadgat de lading aantteekt , pond, e d'amorce. amerce, f Het — is vochtig
l'amorce est mouillee. — op de pan (van
een geweer , piftool , enz.) doen , amorcer
U ' s flash, un pistolet.
Laadlepel , (bij de artill.) , lepel , waarmede men het buskruid in het kanon doet ,
ook laadfchoffeltje , chargeoir,, m., cuiller
el canon , cuiller el charger, lanterns, f.
Laadpan , y r. aan een geweer dat fink (ooksenkel
pan genoemd), waarop het laadkruid wordt
gedaan , bassinet, Het kruid op de —
doen mettre la poudre an bassinet.
Laajpriem , rumnaald , priem , waarmede
men het laadgat doorfteekt , wanneer het
Yeritopt is , degorgeoir.
LaadItok , m. itok , om de lading aan te zetten , van een geweer, baguette de fusil, f
— van een kanon, aanzetter,, gefehutflamper,, refouloir, fouloir. kogelaanzetter,
pousse-balle. — gat (bij de artill.) vole a
baguette, f:
Laafnis , zie Lafenis.
Laag, , b. n. en bij w. , het tegendeel van hoog,
has , se. Een lage foci, tine chaise hasse; een lage tafel , tine table basse. Een —
laud, tin pays bas. Deze fnaar is te —, of
la i
- g , cette corde est trop basse. Deze
viool is te — gellenid , ce violon est monte trop
bas. Een muzijkinitrument lager flemmen ,
rabaisser un instillment de musique. lets lager houden , hangen , plaatfren , enz. ,
on rababser tine chose. Eenen moor lager maken , baisser un mur,, rabattre de
la hauteur d'un mer. Eenen boom — houden, 4rrêter un arbre. Een lage boom , un
arbre de basis tige, (van yruchtboomen),
un arbre nain. De lage kaarten in het fpel ,
les basses cartes du jets. — fpelen , jouer‘
petit feu. Een lage prijs, un bets prix, vii
prix. Een mensch van eenen lagen fland , van
eerie lags geboorte , van eene lage afkomst ,
firs homme de basse extraction, de basis ou
de vile condition, de basso naissance, ne de
bas Lagcre fchool , (waarin de eerst beginnenden onderwezen worden), ecyle privenire. Een bedrijf, tine profession vile. De lucht is —, (wanneer de wolken
minder boog drijven , dan gewoonlijk) , le
temps est bas. De rivier is —, /a riviere
est basse. Het water is —, lei eatsx sort
basses. Het is — water , (wanneer het water niet op zijne gewone hoogte is)
maree est basse. De lage klassen , les ;lasses basses. Het lagerhuis ( van het Eng. parlement) , la chambrebasse. Eene lagers klasfe , tine classe inferieure. De laagite klasfe , la classe la plus basse, la derriere classe. Eene lagere yerdieping , ury et-age inferieur. Een lags coon, en ton has. — ziagen , chanter bas. Op een' lagen toots fpreken, parlor d'un toss has; fig. nederig, humble. Zich — houden, etre humble. —, gemeen , vuig, onteerend, vernederend , bay,
basse, vii, e, abject , e, ignoble, venal,
e, etc. Eene lage
.une, ame basso , y e-
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nate. Een — hart , un coeur has. ten -=karakter,, un caractere has. Lage gevoelens ,
des sentiments bas. Lage gedachten , des tensees basses. Lage gedachten over iemand
hebben , tenser mat de q. q. Men most niet
— fpreken van afwezigen ne font pas
mal parler des absents. Zij fprak — van haren man , elle parla avec mepris de son marl.
— op iemand vallen , maltraiter ou dechirer q.q. Zijue uitdrukkingen 'zijn (gemeen ) ses expressions sant ignobles. Eene
lage y leijerij , une flatterie basse. De gierigheid is eene lage ondend , /'avarice ept un
vice bas. —, (in de letrerk.), •van het gene ilechts bij onbefchaafde lieden gebruikelijk is, has , basso. Fen lags tin style
has. Lags uitdrukkingen , des expressions
basses. Len woord , un mot has. —,
van eenen zieken , als : De zieke is — zeer
—, (wanneer hij , gelijk mess meent digt
bij zijn einde is), le malade est bas ,, biers
has, fort has. —,‘bijw. , op eene lage
, laagharzig , bassement. Zich
gedra' gets , se conduire bassement.
al's` : om
—, en has.
Laag , yr. eene rij naast of op elkander geplaatste of liggende dingen , cotted lie ,
lit, m.
Eene — aarde,, une concise
de terre. Eene
vruchren en eene —
ker , tine concise de fruits et ,-une concise de
sucre. Eene — kalk , (bij metfel.) tine
concise de mortier. Eene — vleesch en eene
— zout , un lit de viande et un lit de set.
fteenen (bij metfel.), tine assise.
Eene
, assise de parpin. In dezen grond
Dwars
vindt men eerst eene aarde , clan eene —
klei en vervolgens eene — zand , dani ce
terrain se trouve en lit de terre, puffs
un lit d'argile , et puffs un lit de sable.
( zeew. ) een aantal ftukken langs de
beide zijden van een oorlogichip , op isder verdek, bordee, batterie. De bovenfie —, la batterie haute. De onderile —, la
batterie basso, le premier plan. — watervaten , plan de pieces a eats. Eene — van achteren krijgen , recevoir l'enfilade
e
Den viand eene — geven , 'ticker tine bordee contre l'ennemi. Een (chip van twee
lager, un vaisseau de deux batteries. De
belde lagen geven , firer les: liCtIX bordees ,
faire feu des deux bordies. De voile —
geven , dowser touts tine bordee, une plei.
ne bordee ; fig. Iemand de voile — geven ,
lecher une bordee a q. q. Hij heeft mij de
voile
gegeven , it m'a Mdse vise bordee.
—, bedekte plaats , om iemand te befpringen , embuscade, f: Hij kwam nit zijne —,
tl sortit de son embuscade. Van bier : krijgsyolk , dat zich ergens verfchuilt , embuscade.
Eene — leggen , dresser tine embuscade.
verraderiijke aanflag , embdche, embelches, f pl. lemand lagen leggen , dresser e-ies en Aches ci q. q. ; zie ook blinderlaag. Laagswijze leggen , stratifier. Het
leggen van — op —, stratification.
Laagheid , yr. meest fig. voor lage handetwij.
ze , bass2esse, f: vilenie; ook 2
flechtheid der koopwaren, viletd des den,
re es.
Laagjes , bijw. , rim pen bas, rant soft pets
has.

Laagloopers , meerv. , valfche dobbelfteenen , die flechts lags oogen weroen ,
des pipes (qui n'amenent gust des points
has).

Laagfchout , m. ,.onderfchout,

,
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Laagliam , m. boom met eenen lagen clam,
arbre de basse tige, arbre
Laagitammig , b. n. ( bij tuinl.) als : Een laagItammige appelboom , perenboom , enz. un
pommier,, poirier nain , etc.
Laagte , yr., het laag zijn , etat de ce qui est
bas,
De — van den prijs , la vilete du
prix. —, lage plaats , lieu bas, m. ,
diepte , grond , bodem , enz. decente , f:
fond , ; profondeur,, vallie , f; fig. Lage
flaat , armoedige that, indigence , pauvrete ,
decadence. Hij gaat naar de
raakt in
verval, ilva ea decadence.
Laai , yr. veroud. , enkel gebruikt in : Lichtelaai ; zie dit woord.
Laakbaar,, b. n. blamable, reprehensible, critiquable , censurable , dine de blame. Eene
laakbare dead , une action blamable , censurable. —, bijw. d'une maniere blamable,
etc.
Laakbaarheid , vr. , laking, etat de ce qui est
blamable, blame, na. — berisping , hoon ,
reprehension , indiguite.
bedilling ,
loguage ,
Laakfter, yr. celle qui blame, meprise , femme qui s'erige en censeur,, qui fait la critique , femme critique , critiquant, censurant.
Laakziek, b. n. midisant , e.
Laakzucht , yr. envie de medire.
Laakzuchtig , zie Laakziek.
Laan , yr. allee. Groote —, avenue. Eene
— inept twee rijen (aan elke zijde eene)
boomen , tine allee simple. Eene — met
vier rijen boomen , of dubbele —, une allee double.
Laar, b. n. en bijw dun , fchraal , flap,
maigre , Clair, e. delie , e. faible. Lare
thee , du the faible. Lare melk , du lait icre, du lait clair.
Laar, o. opene ruimte in een bosch , clairiere , plaine dans tin bois.
Laars , yr. flappe ftevel , botte. Halve — ,
bottine. Stijve botte forte. Slappe —,
botte molle. De laarzen aantrekken , se hotter , mettre ses bottes. Iemand de laarzen,
oittrekken , debotter q. q. lk zal mijne
-laarzen uittrekken , je me debotterai. Laarzen dragen , porter des bottes , etre botte , e.
De laarzen aan de bloote beenen dragen ;
met de bloote voeten in de , laarzen gaan,
se hotter cru. Laarzen maken , faire des
bottes, hotter. Deze fchoenmaker maakt
goede laarzen , ce cordonnier botte bien.
Wie maakt owe laarzen ? quel est le cordonvier qui vans botte ? Laarsjes van eenen tooneelfpeler, rijglaarsjes , brodequins , m. pl.
Laarzen , b. w. (ik laarsde , heb gelaarscl),,
laarzen aandoen, hotter. Zich —, se hotter.
Van hier ; fig. gelaarsd. Hoog gelaarsde verfen , des vers empoulds. (bij zeel.)
aan eenen matroos zekere flraf uitoefenen ,
bridfen , battre tin matelot a coups de corde,
donner la corde a un matelot.
Laarzenbeen, o. of leest , hout dat in eene
laars past , embouchoir,, embauchoir,, ott amhouchoir,, in. Het middelfte bout hiervan ,
la clef d'embouchoir.
Laarzenkap , yr. genouillere.
Laarzenknecht , m. zie Laarzentrekker.
Laarzenleer,, o. cuir a faire des bottes 171
Laarzen-fchacht of fchaft , yr. tige de botte.
Laarzenflraf, yr. (fcheepsw.) donner des coups
de corde au cabestan, (punition.)
Laarzentrekker ,
werktuig om de laarzen
uittetrekken , tire-botte.
—, ook geeft
dozen naam aan twee haken , (laarzentrekkers) die men door de &met iteelit,
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om de laarzen gemakkelijker aantetrekken , tire-botte. Waar zijn mijne laarzentrekkers?
sont mes tire-bottes?
Laas , zie Helaas.
Laat , b. tegenft. van vroeg , fpade , dat
niet vroeg of Diet fpoedig komt , tardif,
ive bijw. tard. Het is reeds —, it fait
dela tard. Wij hebben dit jaar eenen la_ten -oogst ,. la moisson est tardive cette
annee. Een — berouw,, tin repentir tardif.
Late vruchten , des fruits tardifs. De wijn.
oogst zal dit jaar plaats hebben , les v endanges se feront tard cette annee. Wij zullen eerst — in ons nachtverblijf aankomen ,
nous n'arriverons que tard en gite. — opftaan , — te bed gaan , se lever tard , se coucher
tard. — in den nacht , bien avant dans la
unit ; la *nuit bien avant*. — in den avond ,
op den laten avond , bien avant dans la
soiree, la soiree bien avancee. Het late jaargetijde , la saison bien_,avancee. Tot in de
laatite tijden , jusque dans les temps les plus
reculds. De laatfte nakomelingen, la posterite la plus reculde. Het is reeds — in
het jaar Pannee est dela fort avant* ; nous
sommes bien avant dans Pannee. Het horo(achter),
logie gaat een kwartier te
montre retarde d'un quart d'heure. De maan
gaat dagelijks bijna drie kwartier later op,
la lune retarde taus les fours environ de trois
quarts d'heure. Later voortgebragt, (in de geneesk.), opsigone; fpreekw: Beter dan
nook , mieux vane tard que jamais. —, van de
bepaling des tijds gebruikt, om te vragen, hoe
ver de tijl van den'dag gevorderd is; als : Hoe
— is het ? quelle heure est-il ? Hoe — eet gij
des mild, -s? a quelle heure dinez-vous?
—, de vergrootende trap (l iter) wordt ook
gebruikt, om aan te duiden , dat jets na
eene andere gebeurtenis plaats heeft , als :
Hij zal later vertrekken dan zijn broeder,,
it partira aprl) son frere ; —, van bier:
laatst , de overtreffende trap, wordt gebruikt,
die geene andere van hunne foort na zich
hebben, dernier, ere. De laatfte dag in
het jaar, le dernier four de Pannee. lit zeg
het u voor de laaifte rnaal , je vous le dis
pour la derniere fois. Iemand de laatfle eer
bewijzen , rendre les derniers honneurs- (devoirs) a q. q. Hij heeft den laatften penning daaraan befleed , it y a employe jus,
qu'au dernier sou. Hij ging het laatst
al sortit le dernier. Het laatfle oogenblik ,
le derider moment , Het laatfle oliefel , l'extreme suction. De laatfte
hand aan jets leggen , mettre la derniere
male un ouvrage. Hij wil altijd het laatfte woord hebben, it vent touj ours avoir le dervier mot. Het laatfle oordeel , le jugement tiervier. Ten laatfte , (eindelijk); enfin. Voor
het laatfle, .pour ld derniere fois.
(fcheepsw.)
Laat , geb. wigs : zie Laten.
als gaan voor ! change devant ! bijflaan ! n'amene pas! — voor nen wind vallen ! pogo! (pouge !) — de fok vallen ! faites tomber la misaine ! — het anker vallen !
Laatband , m. ligature , bailde, pour la saif
Laatbekken , o. palette , f.
Laatbloeijend, b. n. tardiflore. Eene —e
plant, tine plante tardiflore;
Laatdunkend , b. n. aanmatigend , die zich veel
laat vooritaan , arrogant , e, suffisant , e,,
vain , e, presomptueux , oust.
Laatdunkendheid yr. arrogant's, sq sauce,
vasiti , prisomptiath
Last-

L A ...9.
LAD
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Laatilzer,, 0. lancette, f.
perier, m.
Laatkop , glazen , metalen , enz. kop , om
bloed te later, ventouse, f. Laatkoppen
zetten , appliqLer des ventouses. Eenen zieke laatkoppen zetten , ventouser ua malade.
Laatmes , o. (bij wondh.), ylijm , lancette f.
Laatst, bijw. oulangs dernierement, it n'y a
pas longtemps , depuis
nagueres.
Laatfle , b. n. overtr. van laat ; ziet Laat. Op
tics na de — ,penultiexe; De dertigile januarij is op een na de — dag Bier maand , le
trentience jour' de janvier est le penultieme
du meme mois, zie ook Lettergreep. Op
twee na de —, antepenultieine.
Laatflelijk , bijw. 4 la fin, enfin, finalement,
en dernier lieu.
Laatstleden , b. n. dernier, ihre. — .vrijdag,
vendredi dernier. — bijw. dernierement,
depuis pen.
Laatvlijm , yr. lancette, flammette.
Laatwindi el , o. , zie Laatband.
Laauw,, b. n. van vloeibare ligchamen , een weinig warm , tiede. — water , de l'eau tiede.
(bij bakk.), de Peau deuce. — waken, attiedir. Min of meer — maken , de koude
afnemen , dedormir,, de goul dir ; fig. zonder
ijver,, onverfchillig , tiede indolent, e. indifferent, e, sans zele. ' Hij is — in de
godsdienst , it est tiede sur la religion. —,
bijw. tiedement.
Laauwachtig, b. n. un pen tiede.
Laauwdaat , yr. luiwijf, femmeparesieuse, faineante; fig. femme folle.
Laauwdaatachtig , •b. n. paresseux , euse, fainéant, e. — bijw. avec paresse.
Laauwelijk , bij w. fig. tiedement;
zorgeloos , ijverloos , sans ferveur, sans zele;
indolemment.
Laauwen , b. w. (ik laauwde , heb gelaauwd),
weinig gebr., laauw maken , attiedir, —,
o. w. (met zijn), laauw worden , lusteloos
worden , s'attiedir.
Laauwheid , yr. tiedeur; ongeyoeligheid ,
zorgeloosheid , indolence, f. manque de zele , m.
Laauwte , zie Laauwheid , in de eigenl, bebet eekenis.
Labaar , yr. groote linnen halsdoek , grand
mouchoir de coil de toile, in.
Labbe , yr. (op fommige plaatfen), zie Labbei.
Labbei , yr. klapfler,, fnapfter,, rapporteuse,
babillarde, jaseuse, causeuse, caqueteuse.
Labbekak , in. en y r. babbelaar, achterklapper,
babbelaarfler,, achterklapper, rapporteur,
rappoi tense, babillard, babillarde, jaseur,
jaseuse. Zij is eene regte —, elle est une
babillarde de premiere qualite.
Labbekakken , b. en o. w. (ik labbekakte , heb
gelabbekakt), zie Labben.
Labbekakker,, m. babbelaar, rapporteur, babillard, jaseur.
Labbekakkerij , zie Babbelarij.
Labbekakfter,, yr. babbelaarfler,, rapporteuse,
babillarde, jaseuse.
Labben , b. w. (ik labde , heb gelabd), babbelen , fnappen , klappen , babiller, laser,
causer, rapporter.
Labber , b. n. van den wind gebruikelijk , niet
fterk , als : Eene labbere koelte , een zachte wind , die de zeilen niet fleck fpant ,
mar ze doet_ wapperen , (labberko_elte).
Eene — koeltje , vent foible, does, frais ,
petit souffle , m. petite brise , f. — en ,
petite brise et calme.
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Labberdaan, zie Abberdaan.
Labberen , 0. (ik labberde, heb gelalr
herd), zacht waaijen , (zeewoord), barbeler ou barbeyer, fasser.- De wind labberde ons aanminnig te gemoet , le vent soul:
fiait doncement dans nos faces. —, voortgaan
met labben, .fnappen , continuer a babiller,, etc.
Labberkoelte , yr. zie Labber.
Labberkoeltje , o. zie Labber.
Labberlot , in. plug , ploert, garnement ,
herein.
Laberint, m. doolhof, labyrinthe, declare; fig.
Verwarde zaak , labyrinthe.
Lahoratorium, o. (ond. w.) (bij fcheik, enz.),
flookhuis , werkplaats , laboratoire,
Lach., in. het lagchen , rire, ris, m. riseef.
Een gedmongen — , un ris force, sardodique ou sardonien, geneesk. ) ris canin.
Vol lachs zijn , grooten — hebben , nepouvoir
s'empdcher de rire. Een fchampere —,
tin ris dedligneux.
Lachje , o. doux sourire , petit souris, m. Lachits , ris.
Lachrimpel , m. ride causes par le rire.
Lachlpier,, yr. muscle qui cause le rire m;
fig. Zij kreeg het op de lachfpieren , elle
se mit 4 rice. De lachfpieren zijn aan den
gang , on ne peut s'empecher de rire ; ce sont
des ris sans fin.
Lachner yr. dense.
Lachter,,
(veroud.) 'zie Laster. —, fchande , fmaad ; zie deze woorden.
Lachteren , b. w. (ik lachterde , heb gelachterd), zie Lasteren.
Lachtrek , m. trait riant.
Lachvermogen , o.
,
Ladder , yr. zeker werktuig , om te klimmen.
Eene kleine , (laddertje), une
petite- echelle, echelette. Eene touwen —,
echelle de corde. Dubbele —, echelle double, echelle brisee. Eene kraan
(maar
eenen of een been hebbende), un echelier,
ranchet. Op eene — kltmmen , eene — opklimmen , monter a une echelle. Door , middel van eene — op iets klimmen , monter
avec une echelle. De — afklimmen , descendre Pechelle. Door middel van eene —
in een huffs , over eenen muur klimmen
escalader une maison, une
Eene
flab met ladders beitormen , escalader une
place, aller ou cloister a Pescalade.
De — houden , op dat zij suet uitglijde ,
tenir le pied de Pechelle. Een — fchuin
zetten , .donner du pied a une echelle. fig.
Trapswijze vordering , als : van_ fport tot
fport de — der deugd apklimmen , s'elever tie degre en degre dans la vertu. —,
verbinding van Bingen, chaine. De — der
wezens , la chalice des titres.
aan eenen
wages, ridelle.
Ladderfport , yr. echelon, m.
Ladderfprong, m. sant que le bourrean fait
faire au crzminel,apres l'avoir attache 41a
potence.
Ladderwagen , m. chariot 4 riddles.
Lade , yr. fchuifkasje in ,eene tafel , enz.,
layette, f. tiroir, m. (bij wevers)
raam , waarin de kam gefloten en de inflag
wordt vast geflagen , chasse,
battant,
hoot van een geweer, waarin de loop
fluit , fat, m. ook de opening daaraan,
waarin de laadflok geplaatst wordt , porte-baguette ,
voie de baguette. —, (zeew.) van
het roer,, boite du gouvernail.
Laden , o. w. (ik laadde , heb geladen), eenen
last op of in lets leggeu , charger. Een
fchip
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fchip eenen wagen—, charger no vaisseau, un chariot. Gij hebt dit vaartuig te
zwaar geladen, vous avez trop chargé cette
voiture. Waren 'in een fchip embarquer des marclsandises. Koren op eenen
ezel —, charger un mules' de bid. Met
weglating van net voertuig : Mest charger un chariot de fumier. Bout —, charger an chariot de boil. —, met te veel
ipijs vullen , als :, De maag oveeladen,
surcharger l'estomac; fig. Aker — dais seen
dragen kan, eat; e„rendre q. ch. au-dessus
tie ses force.;. Gods toorn op zich s'attires- la colere de Diets. —, het noodige in
een fchietgeweer doen, charger. Een kacharger un canon,
non , geweer,,
pistolet. Niets doen clan — en loslen,
ne faire que charger et tires ; fig. Deze
vrouw does niets dad — en losfen , (is zoodra niet bevallen , of is wider zwanger),
cette femme ne fait que cover et pondre.
—, het op iemand geladen hebben, (iemand
te lijf willen , hem een kwaad hart toedragen) , en voul6-ir a q. q.
Lacier, . degene die laadt, chargeur. —,
inzonderheid die het ge chut laadt , chargoer. —, die een fchip bevracht voor zijne
rekening, eigenaar van de vracht, seeder,
lepel oin te laden,
charger' s. , freteur.
chargeoir.
Ladeza,1 zie Latalel.
Lading vr. het laden, action de charger. —,
(van ten (chip), cargaison. Wij waren bid
de — van den wager tegenwoordig, nous
etions presents lorsqu'on chargeait le chariot.
hetgene geladen wordt , client oin , op
te laden, charge. Eene — licence, ens
vracht van eels ichip,
charge de piers es.
cargaison, charge, f. chargement, Wij
waren genoodzaakt ooze — over boord te
werpen, nous fn. mes obliges de faire le jet,
de jcter les marchandi,es a la mer. De —
van een fchip verpakken, de,arrimer. Zijne
in hebben, avar complete sa cargaison.
kruid en lood, enz. voor een fchiettuig , charge. Halve —, demi-charge. Dubbele —, double charge.
Laf, b. n. zouteloos, fmakeloos, fade, insipide , sans gods. Laffe kost, indis
ldche,
des. —, flap, krachteloos,
waken, agadir. , loom, — makend , van het weder, als: Het is —
weOr , it fait en temps vain ; fig. dwaas , mal,
zot, fide. Latfe taal, des discours fldes. Lade veronttchuld4,ingen, de
fables excuses. — gedrag, lac lee procedd.
.E`ene lade vleijerij, Zane lonange ja,e, une
fadeur. bloo , zie Lafhartig. — , bijw.
zie Laffelijk.
Lafaard, lafhartig menses, poltro; ldche
cones d. Ecn — verdient zulks niet, z!zz
patron ne me; its pas cela; Pm. pagnote;
fig. foireux.
Lafbek, m. dwaas jong, mensch , badand, fat,
no bejaune, blancEen jongc
bec.
rafraiLafenis, vr. verkwikking,
Dit veritrekt
chissement, soulagement ,
cela lei donne sin
hem tot eerie groote
grand soulrgement.
La .ffelijk, bijw. fmakeloos, d'une mazfriêre
de on insil,)ide, insipidement , faidement,
Mchement.
Lafhartig , b. n. bloo of blood , zonder cooed,
vreesachtig, befchaamd, poltron, ne,
peureux, ease. —, bijw. leichement, avec
aclrete, couardement.
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Lafhartige, zie Lafaard.
Lafhartigheid, vr. blooheid , Mchete, poltroneerie , peer; couardise, pagnoterie.
Lafhartigheid, zie Lafhartig, bijw.
Lafheid, vr. fmakeloosheid, insipidite, fadeur ; fig. ftdeur,, futflite , fatuite. —,
'blooheid, Mchete, poltronnerie.
Lafmoedig , zie Lafhartig.
Lafmoedigheid, zie Lafhartigheid.
Lalmoediglijk, zie Lafhartiglijk.
Lagehebek, in. en yr. personne qui sit aisewent ,
ricer, vs. rieuse,
Lagehen, o. w. (ik lachte, heb gelagchen),
eerie aangename gewaarwording met eene
zel:ere vertrckking van den mond uitdrukken, rire. Oin of over iets rire de q.
ch. Wij hebben den gaufchen nacht geboert en gelagchen, nous 81,071S fassê la nuit
a badiner et a rive. Bdginnen te —, se
mettre a rire. Iemand flof tot — geven
appreter a rire a q. q. Gedwongen —,
rice du bout des dents.. Heimelijk —(in den
gemeenen fpreektr. In zijn vuistje rire
dans sa barbs; fire sous cape. Luidkcels
fcha.teren van —, --dat men fchatert,
eclater de rive; faire nn eclat de rive, rive
a pleine gorge, a gorge deployee. Men boorde luicikeels —, on entendit de grands eclats
de rire. Toen zij dit zagen, lachten zij luidkeels , en voyant cela, als (rent de grands,
eclats de rire. Hij lachte 9 dat hij zijnen buik
moist vasthouden , it riait a \venire &bontonne. Zich ziek zich halfdood zich
flap —, hanger de rice, se pdmer de fire.
Zich te bersten crever de tire. Wij
dachten hat wij flikken zonden van —, nous
pensdmes etouder de rise; fig. H:j lacht ore
u; hij lacht u wat (bekreunt zich niet om
u ) , it se lit de y our. Het is om _ te —,
c'est risible, c'est ridicule., Het is niet om te
n'y a pas de quoi rire ; nous n'avons
pas sujet de rire; c'est asset malheureux on
triste. Hij lacht met alles, it se rit de tont.
in iemands verderf —, se rire du mallteur
de q. q. b'Iet iemands bedreigingen—, fpotten , se rire on se moquer des menaces de q.
q. Ik lach er wat in, je m'en moque. —,
niet eriiili me'enen, rire, plaisanter. Spottend —, ricaner. Is het — of meenen ?
est-ce pour rire on tout de bon ? —, van levenlooze dingen , rire. Allcs lacht in dat
huis, tout fit dans cette maison.' Van bier:
het tegenw. deelw. Lagchend, b. n. giant,
e. Een gezigt, no visage giant. Een
lagchende raond, one bouche dazzle. Al lagchende, als : Ik zeide dat al lagchende, j'ai
dit cola pour rive. Al lagchende, (willens
of onwillens), abs : Hij zal het al lagchende betalen, it le paiera 'boss gre, vial
zie ook de zamengeflelde Aanlagchen oelagchen , Uitlagchen.
Lagchen , o. rire, ris, m. Het — is den
mensch alleen eigen, le ris n'estpropre qu'ol
l'homme ; la risibilite.
Lagcher, ricer. Lachlter, y r. rieuse. De'
iagchcrs op zijne zijde hebben, avoir its
rieurs de son cite.
Lagcherij , ' vr. belagching, befpotting, risee.
Lagen, b. w. (ik lg agde , heb gelaagd), verminderen &minuet. , abaisser ; fig. humilier.
Lager, b. n. overtr. trap zie Laag.
Lagerhand, yr., tegenflelling van Hoogerhand , main gauche.
Lagerhuis, o. huis der Gemeenten in het Engelsche parlement, chambre basso, chambre
des communes.
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agerwaI, (zeew.) geralien, donner a la ate, tomber sous le vent; fig.
Aan —zijn, (achteruit zijn in zijne zaken),
avoir du pire , avoir la fortune contraire.
Lak , b. n. <op de Velnwe), van koren, weelderig, welig, Jusurieux; ease. —, laf,
rade, insipide, qui n'est pas assez sale, e.
zekere, doorzigtige gom of •hars oin
Lak,
daarmede te vernisfen, laque,
waarmede men brieven zegelt, zegelLak,
, ci re, dire d'Espagne, cure a caci:eter,
f: Eerie pijp un baton de cire a'Espagne.
Teak, o. meer, weir, lac, in. Het meer van
Constants, de Bodenzee, le lac 4 Constance.
valfche befchuldiging, fausse accuLak,
sation, calomnie Iemand eenen aanwrij y en , op den lids werpen, accuser q. q.
fau,sement ou a pux.
Laken , o. zeker geweven wollen fiof, drap,
m. Le ijdsch , drap de Leyde. Enge isch
—, raj) d'Angleteri e. Fijn —, dr ip
gros drap. — wasIchen , riviper
Grof
d; ap.
le drap. — bereiden, eplaigner
maken , faire du drap. — fcheren, tondre le drap. — uoppen, noper le dray). —
weven , tisser du drap. Met — behangen
doodlaken, dood,,f beileeden, draper.
lijnkleect, drag mortuaire,
waad, loch enkel gebruikelijk voor cen
waartusfchen men op
&larval) gemaakt
een bed flaapt, beddelaken , drop tie lit,
Schoone lateens op een bed leggen , couvrir un lit de drape blancs. In de
lateens kruipen , se coucher. fig. Order een
—flapen of liggen (elkander in de hand
werlien), agir de concert. Zij nemen hunne
winst onder de likens en dekens, ils de ensent tout leer gain. (fpreekw:) Men moet
de voeten, niet verder firekken , clan het —
reikt , (men moet de tering Hoar de Hering
zetten zie Tering. zeil, als Het is
vlak voor het —, none aeons le vent en
poupe.
Laken, b. w. (ik laakte, heb gelaakt),
-priizen 5 verachten, blamer, meprher, condamner,, censurer , critirer. Hij is te
blamer
it est a blamer. Iemancts laden
lee actions de q. q.
Lakenbereider, m. wolkrasfer, eplaigneur,
Lakenbereiding, yr. apprest des drape 171
Lakenfabriek, vr. fabrique e drap.
Lakenhal, yr. halle aux dea s.
Lakenhandel, m. negoce, commerce on traffic
des drabs, 771 drai erie , Hij heeft zijnen
zoos bij den — gedaan it a mis son fats
tians la dra;:erie.
marchand drapier, marLakenhandelaar,
chand de drap.
marchanddrapier, marchand
Lakenkooper,
de drap.
Lakenkoopmanfchap, yr. zie het meer gob.
Lakenhandel.
Lakenmaker, m. drapier, filbricant de drap.
Lakenmanuftactuur, yr. manufacture de drap,,
draperie.
Lakennaald, yr. groote naald, drapiere:
Lakennopfler, yr. die lakes en andere wollen
ftoffen nopt, nopense, 6bougense.
Lakenpers, y r. presse a presser les drape. —,
bij droogfcheerders,
aplaniseur.
Lakenperfer,
Lakenraam, yr. en o. chassi a etendre le drap,
in, came, f.
ratine drapie,
Lakenratijn,
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Lakturekker, m. retendeur.
Lakenfaai, „ yr. safe drapee.
Lakenfargie, Lakenfergie, yr. serge drapie ors
frisee.
Lakensch, b. n. de drap. Een lakenfche rok,
un habit de drap.
Lakenfchaar, vr. forces (a tondre les drags)
tondeur de drap.
Lakenfcheerder,
Lakenyerkooper, m. marchand drapier, marchnud de drap.
Lakerverwen, o. teinturerie de drap.
Lakenverwer teinturier de drap.
Lakenverwerij , yr. de kunst, het beroep of
de werkplaats van den lakenverwer, teinturerie.
Lakenverwacr, yr. teinturiere de drap.
Lakenvollen, o. fbulerie de drap.
Lakenvoller,, m. fouleur tie ,drap foplonnier,
fonlon de drap.
Lakenwever, m. tisserand, tisseur de drap,
drapier.
Lakenweverij, yr. draperie, f: tissage,
Lakenwinkel, m. boutique de drapier ou de
marchand de drap.
blame, detracteur, cencelui
Laker,
sevr, critique; fig. epilogueur.
blame,
mepris
, no. censure, criLak:ng. , vr.
tique.
Lakkei, m. voetknecht , laquais, domestique ,
valet de pied.
Lakkcn, b. w. (ik heb gelakt), met
zegellak fluiten, cacheter avec de la cire
d'Espagne; zie Toelakken.
Lakker, m. colts! qui cachette avec de la cire
tl'Ectigne , ou girl appme le sceau.
Lakkeris, Lakkris, o. (in Groningen) drup,
afkookfel von zopthout, jus de reglisse, m.
Lakinoes , 0. zekere blaauwe verw, tournesol,
lakinits,
Lakmoe,fabrijk, yr. fabrique de tournesol.
Lakmoesmaker, , fahricant de tournesol.
Lakinoesmakerij , zie Lakmoesfabrijk.
Lakooi , y r. violier, gircflee. Enkele
Dubbe e --, ginfiee double.
girofi:e
Lai:o6ibioem , yr. flour de la girofiee.
ak werk , o. ouvrage i'ernisse , no.
Lam, 0. (meerv. Lammeren), jong fchaap,
agneau, 75/ . Eon eenjarig —, un antenois.
fiagten , suer on agneau ; fig. Als
Een
leven , , :vivre en parr avec tout le
een
it est
mends. I-1U is cell man als een
donx cornice on agneau; c'eet on agneau.
l'enfant
est
doux
filet kind is een zoet
comme gez agnean; dose tin agneau. De
christ ellen 'lumen jezus Christus het —
Gods, les chreiiens appelent Jesus Christ
!'agneau tie Dieu, l'agneau sans tdche.
Lam, b. n. van gebeele of gedeelrelijke bewe ;ins beroofd-, verlamd, paralytiqne , paralys:, perch's, c, boiteux , once, estropie,
e; impotent, e. Hij is aan aile leden
it 'e go porcine de Coos see membres. Zij is aan
den eenen voet zij heeft eenen lammen
voet , elle tot percluie on paralytique d'une
jambe. Hij heeft eenen lammen, Itijven,
arm, hij is aan den eenen arm —, al est
perclus on paralytique d'un bras, it a le bras
entrepris. Aan de eerie hand —, manchot,
te. Half —, a moitie porcine; fig. lemand
— (ook kreupel en —) Haan, estropier q.
, i nzonGasser bras et jambes. —
q. ,
derh. sun de voeten, eetropie, e, boiteux,
des
vers
qui clofig.
Lamme
verzen,
erase;
bewijs, tin argument qui
Een
cloche. Eerie lamme poginge, ,un effort fatwe style estropie.
bk. Een lamme
— 5 bijw.
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bijw. fig. als : Dit beeld is — getchiiderd , cette figure est mal faite.. in het
kruis (van paarden, honden) : epointe, e.
Lambertsch , b. n. enkel gebruikelij k in : Lambertsche foot, (foort van groote hazelnoot
met een donne fchaal, ook wel Lammertsfoot , en op fommige plaatfen, St. Lainmertsnoot genoemd) aveline, f.
Lambrizeerwerk, o, 'befchotwerk, lambrissage , m.
Lambrizeren, b. w. (ik lambrizeerde , heb
gelambrizeerd), befchieten met houtwerk,
lambrisser.
Lambrizering, yr. befchot voor muren , lambris , on.
Larafer, vr. rouwfluijer, crêpe, m. Een
om den hoed dragen , porter ton crêpe a son
chapeau.
Lamferverhuurder,, m. celui qui prete des crepes pour les enterrements.
Lamferwerker, m. celui qui fait ces crepes.,
ouvrier en crepe.
Lamgat, in. en yr. in de gemeene taal, luiaard , paresseux , m. paresseuse , f:
-Larnheid, yr. paralysie ; fig. defectuosite , faiblesse. — in den itijl, un style door et
estropie.
Lamienden, m. en yr, degene die lendenlam
is, personne dehanchee.
Lammeken , o. verkl. van Lam, (AANM. Fliervoor heeft men ook, ten ininite in het dagelijkfche leven, Lammetje en voor het
meerv. Lammertjes; een zoodanig gebruik in
de verklein woorden heeft bij meer woorden
met een onregelm. meerv: op ren plaats,
vormende men het enkelv. van het enkelv,
en het meerv. van het meerv. als : van kind,
enkelv. kindje , meerv. kindertjes ; van rad
enkelv, raadje, meerv. riidertjes en raadjes,
ciewij1 men zoowel raden, als raderen zegt),
petit agneau, (ook, cloth thans weinig meer
gebruikt, agnelet), m.
Lammekensoor,, o. (zekere plant), orvale,
toute-bonne, f:
Lammefen , o. w. (ik lammerde , heb gelammerd), lammeren werpen , agneler.
Lammeren , o. meerv. ; zie Lain , o.
Latumergier,
zekere groote roofvogel der
Alper,' aigle des illpes.
Lammertjesbaai, y r. une sorte de baiette biers
fine.
Lammertjespap, zie Lammerjespap,..
Lammertfch , zie Lambertsch.
Lammertsnoot, zie Lambertsch.
Lammetje, zie Lammeken.
Lammetjesbaai, zie Lammertsjesbaai.
Lammetjespap , zie Bloempap.
Lamoen, zie Linmen.
Lamoor, m, en yr.. in de gemeene taal, luilak , paresseux , us. paresseuse ,
Lamp , yr. kop , waarin men met behulp van
een lemmet olie brands, ter verlichting,
( Lampje ,
One
/ampe. Eene kleine
bij illumipetite lampe, f. lampion, m.
natien , lampion, no. Eene brandende —, une
one LamLampe ardente. Eene hangende
, one lampe
pe pendante. Eene flaande
le cul de lampe.
pied. De voet eener
Olie in de — doen , mettre de Thuile dans
la lampe. Bij de werken , travailler a la
lampe, (a la chandelle); fig. Het werk
riekt na'ar de —, ( word.t gezegd van een
letterkundig work , waaraan men lang heeft
zitten blokken), l'ouvrage sent l'huile. De
— des levens, la vie. De — des levens uitblusfchen, liter la vie a q. q. Spreekw. Hij
beeft geene olie ulcer, in de --(zijne kracl578
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ten zijn weg)-, id n'y a pins Anile,dans sa
lampe., De — der zon , la lumiàre do soleil.
—, doorluchtig perfoon, of liever iemand,
die veel ter verlichting bijdragt, lumiére.
Snort van lamp met luchtfiroom, quinquet.
Lappendrager, m. werktuig, waaraan eene
lamp hangt, lampadaire.
Lampet , yr, kom of kan voor water, om de
handen to wairchen , voor de kom : bassin
d'aiguiere, lavoir,, lave-main, m. Voor de
kan : aiguiêre; —,_ groote porceleinen Echo.
tel, grand plat de porcelaine, bassin, m.
Lampetkan, yr. zie Lampet.
Lampetkom , yr. zie Lampet.
Lampetfchotel, m. zie Lampet, ook in de
laatile beteekenis,
Lampfeest, o. (bij de oude Grieken) zeker
feest , waarop men zich van lampen bediende ,
lampadophories , f. pl.
Lamplicht , o, lomiêre d'une lampe, f. Bij bet
— werken , travailler a la lampe.
Lampolie , yr. -hulls de lampe.
Lampoot, in. en yr. zie Lamgat.
Lamprei, yr. jcing konijn , lapereau, m.
Lamprei, yr. prik, negenoog, lamproie. Eene
kleine —, (Lampreirje, o.) lamproyon,
lamprillon, no.
Lampfpelen , o. meerv. , (bij de nude Grieken), lampadedromies, f. pl.
Lampzwart, o. noir de fumee de lave, m.
Lamsbeeldje, o. (bij R. Kath.), agnus, agnusdei , m.
Lamsbout, m. gigot d'agneau (bij fommigen
in het algemeen voor fchapegbout) gigot de
moisten.
Lamsgebraad, o, du rd ti d' agneau , de Pagneau
reli, m.
Lamshoofd, o. Lamskop, m. tete d'agneau , f.
Lamslong, yr. moo, on.
Lamsoor,, o. oreille d'agneau, f.
Lamspoot , m. pied d'agneau.
Lamtiende, m. oud regt of fchatting , op de
fchapen, brebiage. /
Lamsvacht, yr. peau d'agneau.
Lamsvel , o. pedu d'agneau, f. Lamsvellen,
die flechts aan de eene zijde gelooid zijn,
doch aan de andere zijde de wol behouden.
Bereide lamsvellen met de wol, agnelins,
m. p1.
Lamsvleesch, o. de Pagneau ; (bij fommigen
in het algemeen voor fchapenvleesch) du
mouton. — eten, manger de Pagneau ass dos
mouton:
Lamvlies , o. zie Waterhuid.
Lamswol, yr. Mine agneline.
Larnsworst , yr. boudinade.
Lancet, o. laatvlijm of fcherp mesje, om een
gezwel door to Iteken , lancette, f. Een
gezwel met -een — doorileken, ouvrir ou
percer un abces avec tine lancette.
Lancetkoker , m. lancetier.
Lancetvormig, b. n. en forme de lancette.
Land, o. tegenfl. van water, terre, f. Het
vaste land, la terre ferone , (in de aardr. k.)
le continent. Beneveld —, terre embruinée. Hakkelig —, terre hachee. —, dat men
niet verkennen kan , terre difiguree. Hoog
—, grosse terre. Klaar —, terre fine. .0mvallend —, om de noord, terre qui foot an
cord. Dat tot het vaste — behoort, continental , e.* Vrede met het y am —, pair
continentale. Met koren bezaaid —, emblavure, f. Te water en to — reizen, voyager
par eau (par user) er-par terre. Over — gaan
of reizen , aller par terre. Aan — flappen,
prendre terre , descendre a terre, mettre pied
a terre. — aandoen, aaulanden, atterir,
pren-
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prendre terre, ontdekken of gewaar won. Landbezitr, m, propridtaire de terres, terzie 'Eigenerfde.
den , decouvrir la terre ou la ate. In ,
het gezigt van het — zijn, titre en vue de Landbode , in. (in Polen) afgevaardige van
den adel , depute de la noblesse. Eertijds,
terre. — zien , voir la terre. Langs het
nonce. —, afgevaa`rdigde van het platte
varen , cdtoyer. Het — nit het gezigt
land , depute du plat pays.
verliezen , perdre terre. Langs het — heen
flevenen, ellonger la terse. Aan — zetten , Landbouw, m. akkerbouw, agriculture , f:
labourage, labour , in. culture de la terre ;
descend: e a terre , mettre a terse, debarDen — aanmoedigen , encourager l'agriculquer. net — in het gezigt houden , allesterre a terre. Van — fleken , inettre a la . tore. Verhandeling over den traits
d'agriculture. Zich aan den — toewijden ,
voile. — pencil, reconnaitre one terre; fig.
s'adonner, s'attacher a Pagriculture. Die
Nen kan Been — met hem bezeilen , on ne
sait. q,e faire de lui ; on ice salt par quel enof dat zich met den — bezig houdt, agricole. Dat den land- of akkerbouw aangaat of
drost prendre; fig. — voelen , avoir assez
betreft, aratoire Een land , waarin de —
mange. — winnen „ bedijken , gagner des
beoefend worth, on pays agricole. Die zich
terres par le moyen des digues. —, het valle
met den — bezig houdt , economiste.*
deel des aardbodems, met opzigt tot den landbouw, enz. terre, f. champ, rn. Het — Landbouwen , 0. zie Landbouw.
bouwen , labourer, cultiver la terre. — me- Landbonwend , b. n. den landbouw beoefenend,
ten , aipenter. Een vruchtbaar one teragricole. Een — yolk , on people agricole.
re ou un terroir fertile. Een onbebouwd Landbouwer,, in. die het land bouwt, agriculteur, cultivateur, colon, laboureur. Deze
—, un champ ou one terse inculte. Een
man is een goed een geleerd —, cet
morgen lands , on arpent de terre. Een —
ontginnen , defi-icher one terre. Pas ontgonhomme est on bon agrieulteur, un savant
nen , beploe gde landen, des terres novales.
cultivateur,, on agronome.
Landbouwing yr. zie Landbouw.
tegeniteil. van eerie Clad, campagne,
Op het — wonen , demeurer a la campagne, LNibouwkunae , yr, agriculture, f art de
cultiver la terre. Befpiegelende
agrodemeurer aux champs. Naar het — gaan ,
alley a la campagne. Het platte —, le plat
nomie, l lij verflaat de befpiegelende en tieoefenende —, it entend la theorie et la prapays. (AANM. Pays plat, beteekent vlaktique de Pagriculture.
land , in tegenftelling van bergachtig land).
De bewoners van het platte —, les habitants Landbouwkundig , b. n. betrekking op de landbouwkunde hebbende , agronomique. Landdu plat pays. Uit wat voor — zijt gib ? de
bouwkundige bekwaamheid , connaissances
quel pays dtes-vows? Zwitferland is een onagronomiques. — , in de landbouwkunde beeffen en bergachtig —, la Suisse e:,t on pays
dreven , verse , e. dans'Pagriculture.
montueux et montagneux. Holland is een
gezegend —, (rijk) la Hollande est on pays Landbouwkundige 2 m. akkerbouwkundige, agronome.*
heureux , qui abonde en toutes clauses. Wij
verzameling der flaten in somzijn in een vreemd —, nous sommes en terre Landdag ,
mige landen, diets , assemblee des itats ,
etrangere. Tijding nit zijn — krijgen , rePoolfche sdiete de Pologne; fig. ( yercevosr des nouvelles de son pays , de sa pawarring waar ieder fpreekt en niemand \hcort),
tile. Iemand nit het — verliannen , bannir,
caur du roi Petaud ; petaudiere, f. Die vergaproscrire q. q. , zeker door flaatkundig,e
cetdering gelijkt naar eenen Poolschen
grenzen beperkt gedeelte des aardbodems ,
te assemblee n'est qu'une petaudiere.
pays , m. terre, Vreemde landen , terres
etrangh-es , pays strangers. De landen van Landdeken m, doyen rural.
den Rusfifchen Keizer,, les terres de Pempe- Landdekenfchap , 0. doyenne rural , m.
reur -de Russie. In alle landen, dans toes Landdief, in. die het land befteelt , voleur der
deniers publics , celui qui est coupable de
les pays. Deze Vorst heeft zijne landen y erpeculat , peculateur.
loren , ce prince a perdu ses etats. Bij ono
te lande , in ons —, Icier te ramie, dans, en Landdier, cc. slier, dat op het land leeft , animal terrestre,
notre pays; en ce pays , ici. fpreekw. 's Lands
wijze , 's Lanus eer,, h R0112C C01121210 a Rome; Landdieverij , yr. peculat, 172.
grand
chaque pays a sa guise; autant de pays , ins- Landdrost , m. senechal,
(drossart).
tant de coutuines. —, met betrekking tot
den regeringsvorm , flaat , etat , pays. Het Landdrostambt , o. senechaussee, f. bailliage
Tn. ((lignite de drossart, f.)
— dienen , servir Petat, titre au service de
gentilhomme campagnard,rn.
Petat. Het — beftelen voles- les revenus de Landedelman ,
Landelijk , b. n. rural , e, rustique, champitre,
Petat.pitoresque, agreste, e.campagnard,e.
Landaard, in. de bijzondere hoedanigheden ten
gevolge van den invloed van land en luchr- Landen , 0. w. (ik landde , heb geland) , aan
land komen , aborder, faire one des.cente.,
fireek , le naturel, les costumes d'un people
atter& , &barques. , descendre. De wind was
ou d'zine nation, d'un pays.
zoo hevig , dat wij niet — konden, le vent
Landadel , m. noblesse ,cam,,agnarde , f:
etait si fort , que nous sae primes aborder. Het
Landbedrieger,, zie Landsdief.
fchip is gelukkig gerand , le vaisseau est arrive
Landbelchruver,, m. aardrijksbefchrijver,, geoboss port. Aan dezeu oever kan men niet wel
graphe, —
aatsbe fchrijver , topographe.
—, cc rivage est de &Pile abord. Aan de— , hustbefArij vet , chorcgi
ze knot kan men wegens de klippen niet —,
Landbefchrijving, yr. aardrijI;sbefehrijving ,
Bette cite n'est pas abordable cause des
geogra phie.
plaatsbefchrijving , topoecoeils. —, b. w, aan land zetten , mettre
gr6p1,1e.
kustbelchrijving , chorographie.
a terre, debarquer. Troepen aan land zetLandbeauur,, 0. gouvernement d'un pays, in,
ten, descendre des troupes a terse.
Landbewoner, in. die op het land woont , camproprietaire ou maitre d'uno
Landeigenaar,,
pagnard ,
terse; zie Eigenerfde.
Landbewoonfter, , yr. campagnarde , villageoise,
Landeigendom , o. bier fond, m.-possession en terres ,
biens ruraux , Pi. pl.
I,andbezit ,
possession de quelque terre.
Land.
Nn

LAN
Landengte , yr. isthme, m.
Landerij , yr. bijna enkel gebruikt iu het
meerv. Landerijen , terres, f. pl. ; biens ruraux , champs, m. pl. Bezitter van landerijen,
possesseur de terres; terrien. Deze vrouw
Iezit vele landerijen , cetre femme possede
beaucoup de terres , est 117 C grande terrzenne.
Landgedicht , o. georgique , f
Landgenoot, in. en yr. compatriote ; qui est
du mime pays, (boertig) . pays,e. Zip is mijne
—, elle est ma compat; tote. Wij zij n landgenooten , nous sommes compatriotes.
Landgeregt , o. gcregtshof op het land , tribunal de justice d'une province on d'un canno.
ton, siege provincial ,
— huffs, presi
Landg-efcnreeuw, o. klagten van een geheel
land , plaYsztes 9 f pl. on cris. publics , m. de
tout WS pays Ott tie la nation, murmures
publics, no. pl. 31oix publique , f
Landgewoonte . yr. coutume du pays.
Landgezigt, o. tegenft. van zeegezigt, vise de
terre, f:
Landgoed , 0. goed op het land , terre,
blew-finds ,bien de terre, hien de campagne,
fn. I-lij bezit vele landgoederen , ilposseae Dien
des terres, beaucoufi de bless ruraztx ; it est
une belgrand terries;. Feu fchoon
buitenle terre, woe terre biers situee.
geplaats, campagne, f. Elij is naar zijn
gaan , it est ails a sa campagne.
L andgraaf, m. landgrave.
Landgraaffchap O. landgraviat ,
n. de iandgrave, en landLandgrafelijk ,
grave.
Landgrayin , yr. landgravine.
Landheer,, in. (in Getderl. op vele plaaatfen,
Laster, dos gen-and door don genen , die
landeriien , eene hoerderij , enz. van' hem in
pacht heeft , en Meijer genoemd worth),
terriers, seigneur d'une terre, propridtaire de
quelque terra, d'un bien.
Landhoef, Landhoe ye , yr. boerderij, ferme,
metais-ie (op fommige plaatfen in Frankrijk) , cense.
Lancthoofden o. meerv. aan de einden van
briiggen (in de vestingb.) culees, f
Landhuis , o. onaison de campagne, campagne,
Landhuishoudkupde , yr. economie rurale.
Landhuishoudkundig , b. n. vend dans l'econornie rurale.
Landhuishoudkundige
econome rural.
Landnuur,, Yr. hour van landerijen , ferme, f.
ferm4ge,
Landhuurder,, in. die gehuurde landerijen heeft ,
fertnier,, metayer, (op fommige plaatfen in
Frankrijk), censier.
Landjeugd, y r. jeunesse cam'pagnarde.
Landing, yr. het landen , abord,
action
d'aborder, f: arrivage,
descente,
barquement , in. De Franfchen deden eene
— in Vlaanderen , les Pranctzis fluent une descente, (ou descendirent) en Flandre. Dit is
de gefchiktle plaats y our eene —; c'est le
lieu le plus favorable pour tone descente. De
— gefchiedde zonder weOritand, under begunfliging der duifternis , le el,'barquement se fit
sans resistance, a la _ravens- des tenehres.
Landingboot , yr. chaloupe de descents.
Landingplaats , yr. atterage,
, losplaats
voor fcliepen, ddbarcadour,
Landjonker,
gentilhomme campagnard , gentilhomme de la earn/ague.
Landjuffer,, yr. demoiselle de la campagne.
Landkaart, yr. afbeelding van de oppervlakte
der aarde carte de eographie, carte geographique, du pays. Twee landkaarten en
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drie zeekaarten, deux cartes geographiques et
trois Cartes marines ou hydrographiques.
Landkenning , yr. connaissance de la terre ou
des cotes, du pays.
Landkost , m. trourritrtre qu'on Arend
campagne,
repas champetre.
Landkunde , yr. connaissance de la situation
des pays, connaissance des pays, des terres.
Landle y en , o. vie champetre ou rustique, f.
Van het — houden. Het — beminnen , aimer
la campagne.
Landlieden, m (meerv. landbewoners), campagnards , villagecis ; gens de la campagne,
in. en f.
Landlieden, (meerv. van Landman), zie Landman.
Landlooper, zwerver , die geen vast \Terblijf heeft, vagabond, hoznme vagabond, gredin , f; elampier.
Landloopfter,, yr. femme vagabonds.
Landlooperij , yr. bedelarij , tricanderie.
Laudlucht, yr. air de la campagne, m.—, tegenft.
van zeelucht, air de la terse. in.
Landinagt , yr. tegenft. van zeemagt , landtroepen , forces de terre , troupes de terre,
.1)1.
Landman , (meerv. Landlieden) , die het
land , in tegenoverflelling van de Clad, tot
verblijf heeft , landbouwer, paysan, lahoureur.
fontijds doch zelden, voor landbewoners, campaguard,
Landmeetkunde , y r. landmeten , o. de kunst
on de oppervlakte der aarde to meten arpentage, m. geometrie rurale, odesie. — akkermeting agrimentation.
Landmeetkundig , b. n. betrekkelijk de landmeetkunde concernant l'arpentage, la geometrie rurale. Eene landmeetkundige verhandeling , un traits de geometrie rurale.
—, in de landmeetkunde bedre yen ;verse;
e. dans l'arpenta,ge, la geometrie rurale,
la geodesie.
Landineetkundige , m. geometre rural.
Landmeisje o. fine campagrarde , jeune pay-,
saline, jeune villageoise 5 jeune campagnarde.
Landmerken, o. meerv. (bij zeel.); amens,
Landmeten , b. w. (ik mat land , heb land
gemeten), arpenter.
Landmeten 0. zie Landmeting.
Landmeter,, m, degene die het land meet, arpenteur. —, die de landmeetkunde verftaat of beoefent , geometre rural.
meten van het land, arLandmeting, yr.
postage , its. areage, m.
Landouw,, y r. landftreek , campagne ,f. champs,
no. pl. ten p in, paysage, sol, no.
Landmilitie, yr. landtroepen , door loting ,
vsil'ice.
Landmuis , zie Veldmuis.
grenspaal van eon land, limits,
Landpaal ,
, eindpalen , grenborne d'un pays, f:
zen , meerv. , frontlet-es , f pl. confins,
pacht
of
hour
van landerijen ,
Landpacht , yr.
cells, no. ferme des terres,f fermage des ter, no. Zijne goederen in pacht geven , donne,- ses terres it ferme, (bailler), affermer
des terres. Goederen in pacht nemen , prendie des terres 4 ferme.
Landpachter, m. fernier, amodiateur.
Landplaag, y r. algemeene plaag, flints
, no. plaie, calamite publique.
conseiller provincial.
Landraad ,
Landregen , m. pluieuniverselle qui s'etend sur
tout en pays, rut{ touts woe province , f.
Landregt , o. regt van een land, droit coutumier, droit d'un pays, d'une province, in.
lot
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loi du pays,
wetboek, couturier, m.
Deze gansche — is verha.
quartier,
z ie Landgeregt.
geld , route cette contree-la a ete grélee.
LandregIter,, m, j itge provincial. In Engeland, Landsvergadering ; zie Landdag.
sherif.
s-gebied of ambt , vignier.
Landsvrouw,, vr. payse; compatriot°.
Landreis , Landreize , yr. voyage par terre , m. Landswijze , vr. usage, tn. coutume, mode ore
Landreiziger,,
tegei-.9,.. Wan zeereiziger,, voyamaniere, f d'un pays; fpreekw. — landsgeur par terre.
eer,, zie op Land.
Landriik , b. n. riche en terres, qui est grand Landtong , vr. vooruitflekende punt lands in.
terries , granite terrienne.
zee , langue de terre.
Landfchap , o. gewest , province , f canton, Landvalling , vr. (zeew.) connaissance des elino.
fchilderij , die eene landfireek voortes, d'une terre.
licit, paysage,
Een — van Titiaan , un Landverkenning , vr. (bij zeel.) atterage, m.
paysage de Titien. —, het fchilderen van
— hebben , avoir fait son atterage.
landiehappen , paysage,
Doze fchiidei- Landverlating, verhuizing, yr. expatriation.
flaagt zeer good in het , ce peintre reussit Landvermaak , o. amusement rural , divertistre,-bien dans le paysage. — befchrijving ,
sement de la campagne, les plaisirs de la
chorog;.aphic.
campagne. m.
Landlchappelijk , b. n. prdvincial, e. bijw. Landverraad , o. het verraden van zijn land,
provinCialeMent.
trahison de sa patrie, haute trahison, f.
Landfchaptchilder, m.paysagiste. Berghem was
Bien heeft hem wegens — het hoofd afgeslaeon voortreffelijk —, Berghem etait un exgen , it a en la tete tranchee pour avoir tracellent paycagiste.
hi sa patrie.
Landfchapfchilderen o. paysage. Hij legt zich Landverrader,
celui qui trahitsapatrie ,sora
op het — toe, it etudie le paysage.
pays.
Landfchapshuis, 0. Landfchapskamer, , yr. be- Landvlugtig, b. n. die uit zijn land gevlugt
tel des etas provinciaux
maison on
is , fugitif, ive, qui s'est enfui de sa pachambre ou s'assemblent les etats provinciaux.
trio, (emigre, e.)
Landfchapskas , yr. tresor provincial ,
cais- Land ylugtigheid , vr. etat de celui qui s'est
se provinciale.
enfui de sa patrie. (emigration) Hij wend
Landfchapsvergadering , yr. assemblee des etats
wegens — veroordeeld , it fur condamne
provinciaux.
pour s'étre artful de sa patrie. (pour avoir
Landfchapszaal , vr. salle eu s'assemblent les
émigré, pour cause d'emigration.)
etats provincsaux.
Landvolk , o. landbewoners, gens de campagne
Landfcheiding , vr limites ou bornes d'un pays,
ou de village , campagnards , villageois , m. pl.
pi. division territoriale.
Landvoogd , senechal, gouverneur on inLandichool , yr. ecole de campagne, ecole de
tendant de province, preet. — (bij de ouvillage.
de Rom.), proconsul, preteur, propreteur.
Landfcnrijver,, m. secretaire, greffler
— (in Poles) staroste. (bij de mode Perfen)
cial.
satrape; (in Hongarije) ban. LandvoogdsLandsdouw,, yr. bouwland, terroir,
zie
vrouw,, senechale.
Landdouw.
Landvoogdes , vr. gouvernante d'une provinLandsgoed , o. nationaal goed , domein , doce , gouvernante d'un pays.
maine ,
Landvoogdij , yr. gonvernement du pays, m.
Landsheer, m. vorst , lien het land , de flaat,
senechaussee, prefecture, satrapie, starostot beer heeft , prince souverain, prince
tie , proconsulat, m. preture.
regnant.
Landvorst , m. prince du pays', souverain.
Landshuis , o. palais des etats de loo province, on.' Landvorflelijk , b. n. souverain, e.
Landskind , o. naturel du pays, indigene. M.
Landvorstin , vr. princasse du pays, souveLandsknecht
(veroud.), foldaat , soldat ,
raine.
fantassin, milicien, (oude Duitfche voet- Landvrouw,, vr. (in Gelderl. op vele plaatknecht) , lansquenet.
fen : Lanterfche , dies genoemd door dengeLandslasten ,
meerv. charges on impositions
nen die eene boerderij , enz. van haar of
d'un pays, f pl.
haren man in pacht heeft), dame d'une
Landslieden ,
meerv. zie Landsman.
terre.
Landflot, o. veilige haven, port ti l'abri ,m. Landvrucht , vr. vrucht van een land, reLandfmaak ,
bijzondere fmaak in een land,
venu d'une terre, m. tegenft. yan boomguilt particidier dans no paTs.
grondige
vrucht, aardvrucht , fruit de terre, m. De
fmaak , gout de terroir.
boomvruchten geven bier medr,, dan de
Landsman,
(meerv. Landslieden), landgelandvruchten , les fruits d'arbre produisent
foot , compatriote.
plus ici quo les fruits de terre.
Landipraak , vr. bijzondere taal van een land, Landwaarts , bijw. naar het land , vets la terididme , m.langue du pays. f. , tongval , dire. — in, bien avant dans le pays, dans
alecte. on.
l'interieur (du pays).
Landsregten , o. meerv., droits du pays ,tn.pl. Landweer,, yr. dam, disk , elevation de terre,
Landflad, vr. Itad , van de zee afgelegen
digue, chaussee , f. barriere, , algemeene
tegenft. van zeeflad sitnee a une disof buitengewone volkswapening, armementgetance de la mer,, ville de province, de l'inneral on extraordinaire des habitants, m. levee
terienr.
en masse; doch meer bijzonderlijk deze geLandllorm , in, ban general, armement genewapende manfchappen zelven , les habiral de tons les hommes en /tat de porter
tants armes pour la defense de la patrie,
Zoo armes pour la defense du pays; dock
'Ellice, (le landwehr.)
meer bijzonderlijk : les habitants armes pots; Landweg,
chemin public, grand chemin.
la defense de la patrie (le landsturm); zie Landwerk , o, travail du laboureur,, labourage.
Land weer in de tweede beteekenis.
Landwijf, o. femme de la campagne, villaLandftraat , yr. chaussee , f. route , grand chegeoise ; paysanne, f.
min ,
Landwind,
tegenft. van zeewind, vent de
Landflreek, yr. fireek lands, contree , region,
terre, (bij zeel.), corral , vent d'amont.
Nne
Land-
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Landwinning, yr. verovering, conquete. ,
opbfengst , inkomtlen , van landerijen, revenu, rapport, produit.
Landwording , y r. aanwas aan de oevers eener
rivier,, atterrissement , m. alluvion 5 f.
Landzaat , in. habitant -d'un pays.
Landzatin , yr. habitants d'un pays.
Landziekte vs. ziekte , aan een land bijzonder eigen, maladie endemique,maladie du pays.
Landzigt, zie Veldzigt.
Landzijde , y r. tole de la terra, m.
Lang , b. n. eene uitgefirektheid aanduidende ,
tegenft. van kort en breed , long, ue, grand,
C. Eene lange tafel , sine table longue. Deze
weg is zeer ce chemist eat bleu long.
Den langiten weg siemen, prendre le dismiss
le plus long, prendre le plus long. Eene
lenge' lean , une allee longue. Een — en
fnal veld, urn champ long et etroit. Eenen
langen beard dragen , porter la barbe longue. Een lenge hals, tin long, grand con. Deze
hand heeft zeer lenge , onion , ce chien a les
creaks tell longues. Langer maken , (hetzij
door uitrekkcn of door aanvoegen ), alonger.
Eene tafel longer maken , alonger une table.
Eene lenge ljjn trekken,ther une grande ligne.
Zij heeft lenge haren, elle a de grands cheveux.
Deze tuin is meer dan breed , ce jardin
est plus long que large. Deze muur is twintig voet —, cette muraille a vingt pieds de
long; fig. Het is zoo — bet breed is.
Het is zoo breed als het — if. Zie Breed.
Op de lenge bean schuiven , diffi'rer, renvoyer, remettre. Eene zaak op de lenge
,aan fchuiven , diyierer une elfaire, trainer Paffaire en longuenr; (boertig) , faire Ater le plaisit longtemps. Op den
langen weg , a la longue, a la fin. Spreekw.
Op den langen weg , komt alles to regt ,
tout vient a temps a qui pent attendee.
ennuyeux , ease, —vanftij1,(lgdr)
—vantijdofurg,
long, ue. Eene lenge
reeks van opmerkingen sine longue suite &observations. Een — uur gaans , sine bonne
Ilene de chemin. Zijne lange reizen hebben
zijne gezondheid geknakt, ses longs voyages
ant alters sa sante. Eene lenge lettergreep,
unesyllabe longue, une longue. D at zal van
geenen langen duur zijn , cela ne sera pas
de longue duree; cela ne durera pas long-temps.
—, van eenen mensch , hoog , grant-) e, de
haute taille. Hij lag dear zoo — hij was,
it y etait couche on etendu tout de son long.
— warden, devenir grand, e. Langer worden , grandir, Er zijn kinderen , die na hun
veertiende jaar niet langer worden , it y
des enfants qui ne grandissent plus apres
quatorziême annee. Hij is een geheel hoofd
langer dan ik , est plus haut que moi de
touts la fete. -- maken , verlengen, rallonger.
Eene gordijn langer maken, eon flak aanzetten,
rallonger en rideau. bijw, eon geruime
tijd , longtemps , longuement , dat duurt reeds
—, ul y a longtemps que cela dure. — geleden , it y a longtemps, depuis longtemps.
— daarna , longtemps apres. Niet — &arm , pen apres.) — to voren , longtemps aupas-avant. Ik ben reeds tien jaren — bier gcweest , c'est déjà dix ans que je saris
Hij maakt het niet — 5 il est bref:— levee;
vivre longvement. — fpreken parler lon,guement,. Gij zijt
uitgebleven, wear zijt
gij zoo — geweest ? waar hebt gij zoo —
gezeten ? vous avez biers tat-de a venir,
avez-vous tant tarde ? Hoe — ? combien de
temps? tombless y
Tot hoe —, hoe
—? jusyn'a quand? Zoo —, Cant; si kng-
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temps. Zoo Zoo — als, tant que, auCant que, aussi longtemps que. Zoo — ik
leaf, tant que Je vivrai. .1k zal u honderd
gulden leenen voor , zoo — gij wilt, je vous
pi-dies-al cent florins pour tant et si longtemps vie volts vovdrez. Ik heb geen' tijd
langer ,je
plus de temps. De redenaar
inawit het'te , Poratenr est trop long. Gij
zult mij zoo — plagen, dat ih mijn geduld
verlies, to amen [eras taut vie le perdrai
patience. Zoo — ik hem ken, deputes que je
de connais. 1k ken hens reeds —, je le connais depuis longtemps, de longue-main. flij
is federt — mijn vriend , il est mon ami de
longue-main. Dat hob ik reeds — voarzien,
je Pal privet de loin. Ik wil met u niet —
twisten je ne m'amuserai pas a contester
avec vans. Nog — niet, pas de si tot. Bij
lenge na niet , ul s'en fact beaucoup; it y a
encore du temps entre-si et la. Hij zal het
niet — meer maken , (hij zal niet meer
levee), id n'ira pas loin; il ne le portera
pas loin ; id ne le ferapas long feu ; al nevivra plus longtemps. — leve tie koning ! vive le rot ! De tijd valt mij —, je m'ennuie; le
temps me dure. bij wijze van vergelijking, als : Hij is —, (ook bij —, op — na )
zoo geleerd niet als zijn broeder, it s'en
fruit beaucoup qu'il sort si savant que son
fs ere. Langer , als : Hoe langer hoe beter,
de mieux en mzeux. Hij wordt hoe langer
hoe beter , it s'avance de Jour en jour,
devient rneilleur de jour en four... Hoe langer hoe flechter, de pis en pis. Hoe langer
, hoe flechter warden, devessir pure de jour
en jour, tons les fours pine, empirer de four
en four, reculer. Deze koopwaren warden
hoe langer hoe flechter , ces marchandices
empirent de Jour en four. Hoe langer hoe
erger, de pis en pis. Hoe langer, hoe
meer, de plus en plus. De zieke wordt
hoe langer hoe erger, , le malade empire
de Jour en lour. Hoe langer hoc liever,
als Ilij doer het hoe langer hoe liever,
y trouve de four en !our, tons les fours, plus
de plaisir. (AANM. Men ziet nit de gegevene voorbeelden, dat, men dit langer,
enz: , in vele gevallen door de jour en Jour
of tons lee fours, kan overzetten ; zie verder : Hoe.
Langachtig , b. n. een weinig lang , un peu long,
ue, los;guet, te, oblong, tie.
Langarmig , b. n. lenge armen hebbende , qui
a les- bras longs.
Langbeard , m. iernand die eenen langen baard
heeft , liomme barbu.
Landbaardig , b. n. eenen (langen) baard hebbende , gebaard , barbu, e. AANMERKING.
Het vrouwelijke barbue befeekent : eenen
baard hebbende.
Langbeen , nit en yr. personae qui a les jambes longues, qui est long, ue, de jambes,
— 01. — , zekere langbeenige fpin, ook
Hooiwagen genaamd, fauchenx,faucheur. —,
langbeene mug, cousin qui a les jambes longues.
Langbeenig , b. n. haunt engambe , e.
Langdradig , b. n. eigenl. nit lange draden
!halide, qui a de longs filets; loch nieestal
fig. voor vervelend , prolixe, e f.'nuyeux ,
se, ennuyant , e;
verhaal, legs +tde f.
Eene langdradige , wijdloopige redevbering,
un discours ennvyant, un discours prolixe.
Eesi langdradige ftijl , on style diffus. Een
— fchrijver, on auteur prolixe. llij heeft ons
een — ( vervelend) verhaal van de (laden zijner voorouders gedaan , id nous a raconté
tine grande legends des actions de ses ancetres.
Lang-
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Langdradigheid , yr. fig. prolixite, longueur
ennuyante ; longuerie.
Langdurig , b. n. van langen duur, daurzaam,
long, tie ; de longue duree ; durable. Een hug(lunge oorlog , une guerre bien longue. Eene
langdurige ziekte , fine maladie qui (lure
-iongtem,9s , uric maladie chronique. Een —
werk , un ourrage de longue haleine.
Langdurigheid , vr. longueur,, longue duree.—
van lc y en , longZvitê. De — of hooge ouderdom der karpers , la longevite des ,arpes.
Langen, b. w. (ik langde , heb gelangd),
reiken , tocreiken , ge yen , donner en mains,
presenter.
Langet , yr. foort van fiechte kant, welke geringe vrouwen aan de mutfen dragen , sorte
,
de dentelle tres mediocre ; galon de
Langetmuts , yr. cornerae, garnie d'une mediocre
so; te de aentelle.
Langeveid , o. (Icheepsw.) van een kanon ,
astragale de la volie d'un canon, In
en yr. perfoon met seven langen
Langhais
hats, personne qui a le con long , — con de
grue ; — , 711, nesch met een' langen hall,
bouteille a long goulot , f. van bier ( dewij1 vele herbergiers hunnen besten win in
zulke tles(chen hebben) Geef ons eene iiesch
, donnez- p ees tine bouteille de votre
Jerr y vim
Langhand , m. 'en yr. personne qui a lee mains
longues. (in de gefch.) Artaxerxes bijgenaamd de —, Artaxerxes longuemain.
Langbandig , b. n. qui a lee maws longues.
Langhang , b. n. van menCchen , qui a les theveux longs , chevelu , e; van dieren , a long
poll, a longs cries, qui a le poil long.
Langheid , yr. longueur,, zie Lengte.
Langhoornig , b. n. qui a les cornes longues,
a longues conies. Eene langhoornige koe ,
une vaehe h . longues conies.
Langkin, in, en yr. personne qui a le Menton
potato ors long; fain. menton de galoche , vi.
Langlenden , in. en yr. fpotnaam y oor een lang,
dun mensch', flandrin ,• m. hallebreda m.
et
Langle y end , b. n. die aanleg heeft om lang
te levers , vivace. — , qui vit longtemps.
Langhjf. Zie hanglenden.
en yr. lippu , homme Upper, m;
Langlip ,
lifpue , femme lippue.
Langmoedig b. n. zeer goedertieren , langzaam tot worn oyergaande , qui a de la
, gtsi est element , e. endura'nt, e.
longaninne. — bijW: avec longanimite, avec
clemence.
Laugmoedigheid , yr. longanimite, clemence,
etc. Gods — misbruiken , abuser de la longanimite de Dieu.
Langmoediglijk ; zie Langmoedig, bijw.
Langmuii, personne dont la bouche est saillante ; zie Langlip.
Langneus in. en y r. personne gni a le nez long.
Langoor , in. en y r. , personne qui a les oreilles longues. — m. naam , dien men aan coven
ezel geeft Panimal aux longues oreilles ,
oreillard , Paine.
Langoorig , b. n. qui a les oreilles longues,
oreillard, e. Een — paard , • unpheval
lard.
•
Langpoot , m. (fpin) , hooiwagen , faucheur
on faucheux.
Lange , yoorz. , eene (trekking in de lengte
aanduidende , le long de, an long de. — de
rivier wandelen , se promener le long de la
riviere. het bosch , au ,le,- leng du bois , h
la lisiêre du Bois. Hid Hoop — den mum,
glissa le long de la nifiraille. Oa het water
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allez tout du long de Peau. — de kusten , le
long des cotes. — de kust varen , cdtoyer le riverge, ranger la cote. —den wal zeilen, (zeew.)
ranger , prolonger la cite , alter terre h tere.
Wig zagen — den weg eche menigte graven
nous vimes le long du chemin une quantitj
de tombeaux. —, in de beteekenis van : over
of op , ale : — wekcn weg zijt gij gekomen ? par quel chemin etes-vous vents? fig.
op welken weg hebt gij uw oogmerk bereikt ? par quel 7110yen on par pale vole,
avez-vow atteint votre but?
Langshouten , ilikhouten o. leggers van eene
fluffs, ulcers/. (zcew.)van een bed, longrines ,
Pi
Langflaapfler,, yr. dormeuse.
dormeur.
Langllaper,,
Langst , b, n. le plus long , la plus, longue ;
bijw. Op zijn tout au plus ; au plus
tard.
Langstlevend , b. n. , qui vit le plus longtemps;
survivant , e. dernier, e. vivant, e.
Langstlevende , in. en yr., survivant , e, De
— krijgt het gansche y ermogen , le survivant,
la on; vivante aura tout le bien.
Langtand, m. en yr. , personne qui a de longues dents ; fig. lekkerbek , kieSkaauwer,,
friand, m. friande
Langtong , in. en yr. , fig. die eene lantgtong heeft , babbelaar,, babbelaarfier,,
lard,
causeur, m. eausettbabillarde ,
se , f.
Langwagen , long ftuk bout , dat het vooren achteral van eenen wagen zamen ver,
, bindt , fieche d'une voiture , f.
Langwerpig , b. n. oblong, us, Een — ruin,
sior fardin oblong. Ecu yierkant , tin carri
oblong.
Langwerpig-road, b. n. eirond , oval, e. (in de
bouwk.) ovaire.
Langwijlig , b.
langdradig ,
yery elend , long , ue , prolixe , ennuyeux , ense , diffus ,e. ennuyant , e; bijw, diffusement.
ennuyeusement.
Langwijligheid , yr. longueur,, prolixité.
Langzaam , b. n. niet fchielijk traag, veel
tiids in zijne werking y ereifchende , lent, e.
long, ue, tardif, ire , lambin, e. De ezel
Bier, Pane est no animal lent. Wat
is ie roan —, een taluikons, qne cet homme
est,4 lent , un lambin llij is — - in alles
wat hij doet, it est lent , it est Cant tong
a tout ce qu'il fait. Deze arbeider is
zeer —, cet ouvrier est bien lent , travaille lentement. Een — vergif tin poison lent. Met langzame Mreden , bedaard ,
gaan , alter h pas lento, el pas tardfsposement. Langzamer maken, ralentir. f..angzamer wOrden , se ralentir. Eene langzame
bone ing un moui'ement lent. 'Een — vuur
un feu moderá. Een langzame dood, une
mort legate. — 'bijw. lentement tardivement,
doucement , feu a pets, petit a petit, pas a
pas. — arbeiden , travailler lentement. Deze
boomen groeijen —, ces arbres snot longs- h
croitre. — gaan , marcher lentement ors doncement. — (in de ,muzijk) largo. Zijne poll
that —, son pouls est lent ors ra, e. De koeLiier
rijdt zeer —, le cocker va três.doucement.—
te work gaan , agir avec lenteur. Spreekw.
— gaat zeker,, petit h petit Poiseau fait son
rid.
Langzaamheid c yr. gefleldheid van dat gene,
wat veel tijd vordert , lenteur , tardivete ,
• longueur ; traagheid lenteur, indolence,
paresse, pesanteur.
Langzaamlijk , zie Langzaam , bijw.
N
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Langzamerhand, bijw. insensiblement, ten a
pets, petit a petit , doucernent.
Laning, yr. (zeew.) in de kruidkamer pontvolant, no. platte forme, f.
m.
Lank , yr. (bijna veroud) zijde ,
Lans , vr., fpies , lance, f. In de glide riddertijden was het vechten met de ' — zeerin gebruik , hetwelk men lanfen breken noemde ,
du temps de l'ancienne chevalerie , le combat
dela lance etait fort en usage , c'est ce qu'on appelait romp; e des lances. De — geveld houvellen,„
den , tenir la lance en arret. De
baisser la lance.
lansruiter,, lancier.
Lanfier ,
soldat arms crime lance.
Lansknecht,
Lanspelaat ,
(oul.) onderkorporaal, anspessade.
Lansraiter,, zie Lanfier.
Lansfchacht vr. fleel van eene Inns , fleche, f.
bois , d'une lance , f: manche d'une lance , m.
Lantaarn , zie Lantaren.
Lantaarnaanfteker, m. allumeur de lanternes,
lanternier.
Lantaarndrager,, m. iemand die eene lantaren
voor iemand uitdraagt , portefalot, portelanterne, falotier; (oudtijds) lampadaire ;
zeker infekt , porte-lanterne.
Lantaarngat, o. (op fchepen) embrasure f.
ou tambour du fanal de soute , nz.
Lantaarngeld , o. argent qu'on pale pour Pentretien des lanternes publiques, contributions
pour lee lanternes. Straat- en — betalen:
payer les bones et lanternes.
(op fchepen) aiguille, f.
Lantaarnijzer,,
on chandelier de fanal, us.
Lantaarnkist , vr. (op fchepen), coffee a fanaux , m.
Lantaarnkleeden, o y meerv. (zeew), couvertures de pnaux , f. pl.
Lantaarnmaker , m, cells: qui fait des lanternes, (AANM. Lanternier, worth in de eigenlijke beteekcnis niet meer gebruikt , dock
beteekent enkel: celui qui tit des fadaises.
Lantaarnopfteker, zie Lantaarnaanfteker.
Lantaarnpaal, m. pieu on pilier de lanterne.
Lantaarnvulder, zie Lantaarnaanaeker.
Lantaren, vr. een doorfchijnend werktuig,
om daarin een licht te zetten , tegen -regen
en wind beschut , lanterne ,f.reverbere, m.
falot , m. Lantaarnflok , m. lampaStole
une lanterne de
desire. Eene blikken
Eene glazen — 5 une lanterne de
er-blanc.
f
une lanterne de
verre ; eene papieren
papier. De lantarens aanfieken , allumer lee
lanternes, lee reverberes. Eene blinde —,
(eene dieven-lantaren), one lanterns sourde ;
fig. Eene groote — en weinig
( een
groot hoofa en klein verstand) tine grande
—, (in de bouwk.),
tete et pen de
glazen dak , toit vitro. Een vertrel , dat
door zulk eene — verlicht worth, chambre
tat vitro, f.
Lanterfant , in. lediglooper, firaatflijper,, batten,- de pave , faineant.
Lanterfanten 0. w. (ik lanterfantte , he) gelanterfant), firaatilijpen leeg loopen , battre le pave , passer son temps a ne rien faire,
lanterner,, faineanter,,.ftire le fainéant.
Lanterfanterij , yr. action de battre le pave,
faineantise.
Lanterlu, o. nom d'un certain jeu de cartes,
lanterlis,
Lanterluijen , o. w. (ik lanterlaide heb gelanterluid), jotter au lanterlu.
Lap , m. overfchot van een fink laken, enz.
morceau, coupon, reste, loque. Watt zult
gij met dien — doen ? quo fere-vows du res-
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te ? de ce morceau?
fink van een verfleten
kleed, lomp , haillon, lambean,
drapeau, chiffon, us. drille, f. De lappen
hangen hem bij het lijf neder, son -habit est
en larnbeaux, s'en va en lambeaux, ses habits sort en guenilles , en lopes, klein
fink om, lets mede te verftellen , piece, f.
Een kleed, met lappen bezet , an habit convert de pieces, un habit ra„,etassó. Eenen —
of lappen op eenen rok zetten, mettre des pieces
a un habit, rapieceter, rapidcer ou rapetasser
un habit. Eenen — op cenen fchoen zetten,
mettre une piece a un scalier, (wanneer het
een zoogenaamd knijpflukje is), mettre un
bout a on soldier. fpons , warmede de
fchoenmakers het leer fmeren , gipon. Eenen
— in een gat floppen; een gat met eenen —
floppen,b0tiCher1117 trots avec une piece.—, ftuk,
dat bij het fnijden of farfoeneren ( bij schoenm.)
afvalt, retadle Heeft de kleermaker de
lappen gezonden ? est-ce que le tailleur a envoys les retailles? -7 , fig. zuiplap , drankaard, biberon, ivrogne. flag met de vlakke hand, als : Iemand eenen — om de ooren
geven, thinner un sot, et a q. q. —, (in de
ontleedk.), van de long, lobe, m. zie oak
Lapje, en de zamengeltelde woorden, als:
Wrijflap, enz.
Lapgeld, o. hetgene men voor ,het lappen
taalt, raccoMmodage,m. Het — betalen ,payer
le raccommodage.
Lapje , o. verki. w. petit morceau , peak con,
pan; zie Lap ; bijz. (bij fcheepsl.) even als
Laken voor zeal, zie Laken. —, van het
fig. Iemand voor het —
oor,, lobe,
den , se moquer de q. q. railler q. q., voor
het gehouden worden door anderen, etre
le joust des :autres, s'exposer a la risee des
autres; ser*ir de bouffon aux autres. Ik
ban, mij niet voor het — houden , je n'entends pas , ; je ne y ens pas qu'en
se T,noque- de mot. — dun geineden auk
vleesch , dat men flooft , tranched: Wij
hebben runderlapjes- gegeten , nous avons
mange des tranches de boeuf eturees.
Lapki,st,
cope ou Mint a retaill-es , 70.
Lapmand , vr. papier a retailles, m.
LapmArkt, yr. voddemarkt 5 frierie. Ile heb
het - op de-- gekacht, je l'ai achetp a la
friperie.
Lapnaald, yr. aiguille. 4 s,-e-tccomplotler.
Lappen , b. w. ( ik laple heb telapt), tenon
lap oflappenop lets zetten, *rftellen rac- comin,der; raAetasser, 4ravauder,rapiecer,rapieceter , re fair e , reparer,, mettre une piece,
un bout, , mettre des _pieces , , etc. Een
rapiecer un habit. Oude bracken
kleed
, rapetasser tie vialles culottes. lionfen —,
fioppen , ravauder des bas. Oude fchoenen
— 5 (inzonderheid aan de zolen ), ressemeler
de vieux souliers. Eenen ketel mettre
une piece a tin clzdudron. Eon fchip kalfateren , radouber un vaisseau , dinner le
radoub aura vaissean; calfater ou calfbutrer
un vaisseau; "fig.' lamp -zamenvoegen , bonestropier. eene begane font tracksten te heritelIen , dezelve bewimpelen , digitiser, colorer, donne,-, un bean tour a.
Hoe zullen wij dat — ? comment nous y prendrons-nous? quel vernis y donnerons-nous?
hechten , vastmaken , bevestigen aan
lets, ajouter on joindre a q. ch. —, met
geweld indrijven , pousser. Iemand den degen
door het
passer son epee au traders
du corps de
perccr de son epee. fig.
depenser, gasZijn goed'door
dissiper dilapider sa fortune ; 411111:*
ger
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ger tout son Men. Zij lapt alleif door de keel,
elle depense tout a boire. —, met eenen lap
fchoonmaken, nettoyer avec on torchon,
torcher.,
Lapper, m. degene die lapt, raccommodeur,
rapetasseur. —, die een fchip lapt, kalfater, radoubeur, calfateur,
—, lapfnijder,, ravaudeur.
inzond. fchoenlaper, savetier; fig. Knoeijer, bousilleur.
Lapperij , yr. het lappen, de lapping, het
veritellen , raccommodage , rapiecetage , rapiecement
kalfatering van een fchip,
radoub, 712
Lapfnijder, m. ravaudeur.
Lapinuditer, vr. ravaudeuse.
Lapfter , yr. ravandeuse, raccommodeuse.
Lapflerk ,
(gem.), fpotnaam voor "eenen
Ichoenmaker of fchoenlapper , sobriquet de
savetier on de cordonnier.
Lapwerk
iapperij, raps* ecetage, ravaudage,f.
action de rapieceter,
gelapte kleederun, rapieretage, m. hardes rapieceties,
pl. fin. Knociwerk, bousillage, m.
Lapwoord, in. fig. (in de letterk.)flopwoord,
aanvullend woord , ter vertlerking van den
zin, mot expletif; in een dichtfluk ,
, f. Deze verfen zijn vol lapwoorden,
ces vers soot remplis de chevilles.
Lapzalf, yr. flechte zalf, onguent miton-mitaine , mauvais onguent ,
Dat is maar
cela West bona rien. Alle deze middelen zijn maar tons ces removes son: de
l'onguent miton-mitaine.
Lapzalven , b. w. (ik lapzalfde, heb gelapzalfd), flecht meesteren, ne pas bien guirir (une ne pas bien panser. fig.
Bewimpelen , vergoelijken, colorer, excuser,
deguiser.
zoekt dat zoo wat te —,
it cherche a le colorer. —, (zeew.), als;
'Touwwerk
gnudronner des cordages ; gotsdronner et noircir ie gr4'ment. Een fchip
(iets ten ruwe daaraan herfiellen), radonber on raccommoder tin vaisseau grossierewent on a la hate.
Lapzalver, Kwakzalver, charlatan, marchand d'orvietan, m. medecin d'eau donee;
(met verachting), medicastre.
Lapzalverij, vr. Kwakzalyerij, charlatanerie,
f: charlatanisme, bousillage, m.
Lapzalving , yr. action de ne pas bien guerir,
charlatanerie, etc. zie Lapzalverij. fig.
deguisement, m. zie Lapzalven.
Lardeerp, iem ,
lardoire ,
Lardeerfel, o. lard a larder , a piques-, no.
Lardeerfpeetje, o. petite broche, brochette ,
Lardeerfpek , o. lardeerfel, lard h larder so
piquer, la; don , m.
Larderen, b. w. (ik lardeerde, heb gelardeerd), befpekken, larder, piquer, nsettre
des lardons a de la viande. Eenen haas —,
larder un lievre. Men' heel dit gebraad
zeer netjes gelardeerd, on a piqué ce reti
bien proprement. fig. Eene wel gelardeerde
beurs, sine bourse bien garnie.
Lardering, yr. action de larder. De — van
dit gebraad is vrij moeijelljk , it est assez
difficile de bien larder ce reti.
Larie , yr. (oul.) ijdele fnapfler; thans enkel
nog gebruikelijk in het gem. leven, voor:
beuzeling , zot geklap , route-bless, m. fadaise , baliverne, lanterne. llet is maar—,
ce ne sont que des fadaises. Al wat gij cons
dear zegt is maar —, tout ce que vows nous
sites la, ce sont des lanternes,
Lariemoer, yr. (gem.) Larlefter, zie dit
woord.
Larien, o. w. (ik lariede , heb gelaried),
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beuzelen , s'amuser .4 la bagatelle, dire ou
faire des sottises ; fam, baguenauder.
LariOter, vr. celle qui baguenaude, etc. zie
Larien.
zeker geflacht van pijnbonmen,
Lariksboom ,
Inzonderheid Welke op de Alpen
groeit , borkenboom, mêleze.
agaric de ineleze.
Lariks- of Lorkenzwam,
Larmier, m. (in de bouwk.) gootlijst, larmier, no. couronne, manchette, goutiere ,
Larp, yr. werktuig om mede te Haan, zwecp,
fouet, 411. - roede, gaule , verge ,
flag, coup, no 'emend cone — om de ooren
gcven , donne,- tin souffiet is q. q.
Larpen, b. n. (ik larpte, heb gelarpt), in
Groningen gebruikelijk near eene bijzondere
mealier van dorfchen, waarbij elle vlegels te
gelijk op den grond komen, #lattre le Me
etc. de maniere que toes les fieaux le totschent en mime temps.
Las, onv. verl. tijd van Lezen.
Lasch, vr., aan of ingezet Auk, morcean, m.
sane piece qu'on ajoute a q. ch. Eene — aan
jets zetten, ajouter une piece a q. ch. —,
,naad daarvan, jonction , jointure, jambure
suture, couture, f. jc,int ,m.—, (fcheepsw.)
empature , Ocart, m. — van twee flukken
hoot, empatement, ecart, no. Dubbele
ecart double. Lange —, ecart long. Stompe ecart en about carre. —, (in de
bouwk.) houtverbinding, assemblage, abonnement, M. Dit work is zoo- wel gemaakt,
dat men de lasfchen Diet ziet , cot ouvrage est
si bien travaille qu'on n'en volt pas lee joints.
Houten om een getrek te dekken, dekfink ( bij timmerl. )flipot , m. — in eenig metaal , brasure. Dat ij zer heeft dear eene—,
ce for est joint la de deux pieces. —, (bij
kuip.), klank , keep, zie Keep. —, aan de
wiek van eenen molen, onto ou ante.
Lasch , zie Lies.
Laschijzer, 0. (zeew.) clan
carvelles,clou
de double tillac, m.
Laschhaak,
zecl.) ecart en croc.
faire
Laschines, o. (bij kuip.)couteaupour,
des entailles dans lee eel-cies, m.
Lasfchen, b. n. (ik Iaschte, heb gelascht),
eene l a sch inzetten, mettre on joindre woe
zamenvoegen, joindre, attacher;
-zeew.) empater. Twee planken aan elkanderen , empater deux' planches. aan
een rijgen, enfiler. Brieven aan elkander —
enfiler des lettres. —, in een voegen, (bij
kuipers) als : Eenen hoepel joindre les
deux entailles, coches d'un cerceau (bij timmerl.) affourcher.
Lasfching, yr. action de joindre, etc. zie
Lasfchen.
Laschwoord, o. (in de fpraakk.), koppelwoord, conjunction, f.
Last, m. jets dat zeer zwaar is, fardeau ,
aix, no. charge,f. poids , no. Hijheeft eenen
fzwarep
— op den rug, hij draagt eenen
zwaren un pesant fardeau sur les
epaules. Deze pilaar draagt den — van den
c geheelen vloer, ce pilfer porte le faix de
tout le plancher. Men verzekert, dat de pakkedragers van Konflantinopel lasten dragen
van negen honderd pond, on assure quo lcs
porte-faix on crocheteurs de Constantinople
portent des fardeaux de nctif cents livres peopnemen, se charger d'un
sant. Eenen
fardeau. Eenen — afzetten , se decharger
d'un fardeau mettre bas zoos fardeau. Onder den — bezwijken, succomber on plier
sous le faix. Her kameel bezweek onder den
— der koopwaren , le chameau succomba
sates
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sous le faix des marclzandisef ; fig. De — der
jaren , der bezigheden , le faix des annies,
inzond. fcheepslading ,
des affaires.
port,
cargaison, charge, f.
'innemen, prendre la cargaison a bard, charger
le vaissean. breken , rompre, ddcharger
sine partie de la cargaison; fig. —, bevel,
ordre, commandment, m. kontnklijk bevel
jussion, injonction. De koning heefe aan al
zijne officieren — gegeven om zich daar to
bevinden , le roi a flat injonction a tons see
officiers de se tronver la. Een fchriftelijke
, un ordre on un commandment par
&Tit. Iemand — geven , ordonser on
commander a q. q. volmagt, die men aan
iemand geeft , oin ecne zaak to onderzoeken ,
enz. delegation. — geven , magtigen , deleguer. Wia heeft u daartoe — gegeven? de
quel ordre faites-vous cela ? Mijn meester
heeft mij — gegeven u te zeggen , mon maitre m'a ordonne de vous dire. Ik heb in —
enz. , oil m'a ordonne on commands de, etc.
—, bepaald voorfchrift ter volvoering, instructions, commission, f. lk kan niet
tegen mijnen — handelen , je ne saurais
agir centre mes instructions. Hij heeft zich
behoorlijk van zijnen — gekweten, it s'est
Lien acquittO de sa commission. Ik heb daartoe geenen —, on ne me l'a pas ordonne.
— , bezwaar,, charge, f. Flij is sedereen tot
ih est a charge a tout le monde. Zes
nog zeer jonge kinderen zijn een groote
voor dien man , c'est one grande charge7our
cet homme que six enfants en--bas age. —,
beichuldiging , bezwaar,, als flij zeide ten
laste van dien man , dat hij zijne vrouw mishandeld had , chargea cat homme d'avoir
maltraite sa femme. Iemand iets te last
leggen , (hem over iets belchuldigen) imputes
q. ch. a q. q. , dire a la charge de q. q.Er is islets
ten laste van hem ; er is niets ten zijnen Taste,
hood, veron ne pent /'accuser de rien.
legenheid, danger, peril , perplexite ,
— lijden , faire quelque perte, avoir des
suites dangereuses. De zaak zoo — kunnen
lijden , (bedenkelijke gevolgen hebben) cela
pourrait avoir des suites dangereuses; gemeenz. Dat lijdt geen' —, ( dat heeft
geenen haast), it n'y a rien qui presse, vela
oyerlast , fans. endosse,
West pas presse.
Gij zult er den — van hebben , voics
en aurez /'endosse. Spreekw. Holland is in
—, (flood) on est ell est, elle est etc.) dans
on ne salt que
la plus grande
salt se hirer d'a aire. Zie ook
faire, on ice salt
Lasten , m. meerv.
Last , o. (bij koopl.), zwaarte van 4000 ponden , last, haste , poids ds 400o ?ly res, vs.
Een — koren , 25 maids de ble, un lasts de
bid, —; inzonderh. als eene maat ter bepaling der fcheepsruimte , lest, en. deux tonneaux. Een — haring, last de hareng, quatorze tonneaux de hareng, in. pl. ( NB. In
het nieuwe flelfel bevat het last 3o mud , of 300
fchepels , of 3000 koppen , of3 kubiek ellen).
Lastaadjc , Yr. plaats waar men waren in een fchip
laden of losfen kan, werf, quaff, plaars
waar men fshuren kan opflaan , ter ontvangst
van goederen , losplaats voor fchepen , quaff,
fcheeps timmerwerf ,
debaread,ur,
chantier,
meerv. (fcheepsw.), lastdraLastbalken ,
gers , faux-baux, baux du faux pont.
Lastbeest , o. beest om lasten te dragen , zoo
als kameelen , ezels 5 enz. ; tegen11. van trekbeest , bete de somme , bete de charge , f.
sommier , tn.
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Lastdier,, o. Zie Lastbeest.
Lastdragend , b. n. qui Porte un faix, un fardean, tine charge. —, (in de prakt.) , „oneraire. Een — voogd , un tuteur ondraire.
Een — dier,, zie Lastbeest.
pakkendrager,, porte-faix, croLastdrager,
cheteur. —, in de zeehavens , paucrain.
in dienst der Fronfche compagnie op de grenzen van Tunis , fregataire. —, meerv.
dragers , ( fcheepsw.) zic Lastbalken.
Lasteloos , b. n. geenen last dragende , sans
—, geenen
faix, sans firdeau , sans charge.sans
instruclast hebbende , sans commission 9
tions, sans (des) ordres.
Laster, b. w. (ik lasrte , heb gelast), last of,
bevel geven , belasten , commander, charger, ordonner,, donner ordre, enjoindre.
0. w. (1 et hebben) lasten , kosten in eene
zaak helper dragen , contribuer a quelque
chose; alder a porter les frais.
Lasten, m. meerv. belastingen , opbrengst ,
impilts, m.
charges, impositions, f.
pl. droits, m. In de gemeene —
taxes ,
dragen , porter les charges publiques.
Laster , ns. beleediging van iemands eer,,
gen , waardoor iemands eer wordt gekrenkt,
achterklap , kwaadfprekenheid, calomnie,
di amation, medisance atroce, f zie Lastering. Het gene gij van diets man zegt ,
is —, ce que volts dues la de cet hom, est tine calomnie. Hij kon diets — niet
verdragen , n'a pu so ' ffrir cette diffathation. Doof voor den zun , etre sound aux
calomnies. Den — doen zwijgen , faire taire
la calomnie. De dooden ipotten met den
—, maar de levenden kunnen er door Ilerven , les snorts se moquent de la calomnie,
mais les vivants peuvent en mourir. — tegen
God , zie Godslastering.'
Lasteraar,, m. degene die lastert , calomniatear,
diffamateur,, detracteur, medisant; gem. en
fig. blasoniour. De lasteraars warden van
eenen ieder gcfchuwd , chacun fait les ca, zie Godslasteraar.
lomniateurs.
Lasteraariter,, zie Lasteres.
Lasterachtig , b. n. laster bevattende, eerroovend , calomnieux, euse-, diffamatoire, faux,
sse. „Eels — gefchrift , on sent on un libelle
flimatoire. Eene lasteracittige befchuldidif
ging , une accusation forgee; bijw. calomnteusement, a faux, avec calomnie; —
befchuldigd 5 accuse, c, 4 faux ou calomnieusement.
boél (hoop), lasteraars, tai
Lascerbo-él ,
ce ne
de calomniateurs, m. Het is een
sort que des calomniateurs.
Lasterdaad , yr. ( van laster, in de verouderde
beteekenis van fchelmank , ondeugd ), fuood
bedrijf, action atroce, Lasterdicht , o.
poem s diPmatoire ,
Lasteren , b. w. ( ik lasterde , heb gelasterd),
iemands naam of eer grovelijk fchenden , benadeelen calomnier, , detracter. q. q.
Deze man houdt niet op de geheele wereld te
—, cet homme no cesse pas de dipmer tout le
monde. Een zeker mtddel um niet te — is,
nooit kwaad te fpreken , no moyen sill- pour
ne point ealomnier, c'est de ne jamais medire. De deugd — , detracter la vertu. Zijnen naasten —, dichirer son prochain.
met opzigt tot de Godheid , blasphemer.
Gods heili7en , blasphemer le non;
sacre de Dieu.
Lasteres, Yr. zij die lastert, calomniatrice. —,
zie Godslasteraaraer.
Lasterig , zie Lasterachtig.
Lastering , yr. bet lastexen , action de calomnier,
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yierkant, gezaagd, of ook wel gekloofd
tier, de &framer, de detracter, detraction,.
imposture, f: denigrement, Gij zijt van
voor rieten en itrooijen daken, enz, latte,
perche. Een bos latten ; one bette de lattes ,
die — , valfche befchuldiging, geregtvaar— voor leijen , latte Gezaagde —,
digd , vous etes justifie de cette imposture.
latte de sciage. Gekloofde ---, bind —, latte
zie LasGodlastering , blaspheme, m.
jointive, latte fondue. Eene heisting van
teren.
eenen toin met latten makers, faire :me clon. zie Lasterachtig en GodlasLasterlijk ,
ture avec des perches ;. fig. Hij hangt aan
terlijk.
bouche
cade
lawn, it est stir le point de faire banLastermond , m. lasterende mond ,
queroute.
(fcheepsw.) latte , tringle.
lomnieme on medisante; zie Lastercong —,
, chevron, m. Zie verder het
Dikke
m. en y r. degene die lastert, calomniateur,
meerv. Latten.
calomniatrice • f.
dip:mate:1r,
Lasterpen, yr. laster fchrijvende pen, plume Lataanboom , m. zekere palmboom in Brazilie ,
enz. latanier.
di framatoire.
Latafel , ye. foort van bergplaats voor
Lasterrede , yr. discours diffamatoire , m.
kieederen enz. nit laden zonder deuren
Lasterfchrift , o. east ou libelle ds ff tifiatoibellaande , commode, f: cabinet a tire, in.
roirs,
armoire a tiroirs,
buret a tiLasterfmet , yr. tacks causee par la calomnie.
roirs, M.
Bij zal die — nooit afwiAchen , la tache
que la calomnie lui a causee, le suivra Laten , b. w. (ik liet, heb gelaten), niet
veranderen , laisser.' Laat mij bij het your,
dans le tombeau.
laissez-moi anpres du feu. Laat doze boeLasterfluk , o. lasterend fink of gefchrift , ecrit
ken op mijne tafel , laissez ces litres our
difamatoire, oh.
ma table. Laat mij in mijne g, elukkige arLastertaal , y r. laster, calomnie.
moede , laissez-mot dans mon heureuse
Lastertong 5 yr. langue me &sante , fretillarde ,
langue de vipere on de serpent. —, m. en vr.
Laat mij met rust , met vrede, laissez-moi en repos, en paix. Laat de deur toe,
zie Lastermond.
laissez la porte fermee. Men moet de weLasterwoord , o. lasterend woord, parole calomnieuse 5 diffamante,
reld —, zoo als zij is , it put laisser
ler le monde. Maken „— , •faire faire; fig.
Lasterziek , b. n. enclin, e, ou porte , e, a la
calomnie , a la medisance; calomniateur on
remand in de pekel
, in den fleck —,
calamniatrice.
abandonner, q. q. au besoin. nice medcLasterzucht , yr. penchant a la medisance ;de=nen , niet wegnemen van eerie plaats ,
mangeaison de calomnier on de medire.
laisser. Hij heels, zijn kind ,bij de min, gelaten laisse son enfant en nourrice. 1k
Lastgeld, o. zekere belasting , tonnage, m.
110) mijne papieren bij mijnen procureur geLastgever,, rn. (in de pr.) constitnant. (bij de
latest , j'ai laisse mes pagers chez monlroregtsg.) command, (its den kooph.) comcureur. Ik laat dat bij u in bewaring , fa
mettant.
Lastig , b. n. tot last of overlast zijnde , onevous Masse cola en garde. Hij heeft, zijn
reux , ease; pesant e ; a charge; accahorologie bier gelaten, it a laisse sa montre
ici. 1k heb mijne kinderen bij hunne moeMont , e, lassant, e; incommod'e ; importun ,
der gelaten , j'ai laisse mes enfants avec leur
e, chagrinant , e. flicheux , ease, penible gel mere. Laat uwen mantel bier, laissez votre
nant e. De nabuurfchap dezer menfchen is
manteau, ici ; fig. Wij willen dat daar
zeer —, le voisinage de ces . gees hi est fort
- - laissons cela; nous briserdns 14-dessus.
onereux. Hij heeft een — werk , it a nose
Zijn leven voor iemand —, downer sa vie
affai, e pesante sur les bras. Hij had Verfcheidene lastige bezoeken, it avait plusieurs
pour q. q. 5 fcheiden van , met opzigt
visites accablantes. Eon (yermoeijend)
tot den toelland , waarin zich de perfoon of
zaak , waarvan men icheidt , bevindt , laiswerk, un travail lassant. Een lastige nuurser. 1k liet mijnen vader in goede geZondman 5 ' un voisin incommode. Een — mensch,
heid , j'ai laisse mon pore en bonne sante.
ton bemuse genant , incommode, un importun ,
un ficheux. Een lastige gait, onrustverwekBij zijn vertrek nit Louden heeft hij zijne
zaken
eenen goeden that gelaten ; en
ker,, un trouble fete. lemand , moeijelijk
quittant Londres ,
vallen (overlast aan doen),i mportuner, incoryses affaires en
bon etat. lemand zonder burp —, laisser
modes-, genet., molester, tarabuster, etc. q. q.
q..
sans secours. Arbeiders zonder werk
1k vi. ees u to zullen vallen, j'ai peur de vous
, laisser des ouvriers - sans outrage. —,
incommoder. Deze man valt mij aanhOudend
-, cet homme m'importune sans cesse. Vrees
overlaten afthan , en wel nit eigene beweniet, dat ik u verder met mijne onbefcheidene
ging , als lit laat er hem de eer van , Ten
vallen, ne craignez pas q.ue
lasso Phonneur a Ini. Ik laat u al den
zal
V agten
roem dezer daad vous laisse tante la
vous importunerai,génerai, de mes
glare de cette action; of gedwongen 5 , als :
tes indiscretes.
trouLastigheid , yr. overlast, incommodite ,
De vijanden moeilen ons het veld —; les
importunitd.
ennemis fitrent contraints de nous laisser-le
ble, m. peine
Lastlijn , vr. (fcheepsw.) ligne de charge.
champ de bataille ; of bij overeenkoinst
als : lk laat u flit paard voor zes honderd
Lastpaard, o. sommier, choral de somme
gulden, je voile laisse ce cheval pouf six
— , dat de brievenmaal
cheval de bdt,
cents florins. 1k zal het u goedkoop
draagt , Zadel van een bdt, no. Het
vous le laisserai a bon marche. lk kan bet
— heeft zijnen zadel verloren le sommier
voor dien prijs niet-, je ne pubs le donner
a perdu son bdt.
ce prix. niet verhinderen , als : Laat
Lastfchip , o. vaisseau de charge, vaisseau,
hem maar begaan, laissez-le faire. Een
bdtiment de transport, vaisseau, bdtiment
werk — liggen, quitter un ouvrage. Hij
marchand, M. - in de Levant, saique, f.
Lastwagen, vrachrwagen, m. chariot pour transheeft zijnen need bier — liggen , it a Thisse son chapeau
porter des marchandises ; chariot chargé de
Zich — verleiden , se
laisser seduire , se laisser
marchandises.
Hij heefc
zich tot slechte voorbeelden
Lat, yr. lang, dun en final bout, het zij
vdrleiden,
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stenir laisser, quitter, abandonner. Hij
it s'est Irissd aller aux manvais exemples.
kan het drinken niet ne pent s'absteHij heeft zich daartoe door zijne vrouw —
nir de boire; it ne saurait se passer de yin ,
verleiden , it s'est laisse aller k celapar
de genievre, d'eau de vie. Men moot
auction de sa femme. zie Verleiden. Zich
alles , wat der gezondheid fchadelijk kan
omkoopen, se laisser corrompre ; fig. Zich
zijn, it faut s'abstenir de tout ce qui petit
our den thin — , se laisser mener par
nuns e 4 la sante. Ik zal het n doen —,
le net. Alen moet _zijnen pligt doen , en de
je vous le feral Ik zal alles —,
wereld praten , it faut faire son devoir et
wat, enz. , je m'abstiendrai de faire tout,
ne pas se sOucier de ce qu'on-dit. fpreekw. Gods
etc. Spreekw. —, is good voor hangen ,
water over Gods land — loopen , zie Wa(wansyeer men geene itraf wil lijden , moet
ter. AANM. I Met de nevenbeteekenis , dat
men geen kwaad doen) pour ne pas etre pumen eene zaak wet heeft hooren zeggen ,
ni, it ne faut pas faire du anal. AANM.
maar daarvoor niet inftaat, zegt men; Ik
Door de onbepaalde wijs van een ander
hob het mij zoo — verhalen, on me l'a dit ,
werkw. gevolgd , verandert het vcirl. deelw.
j'ai biers voidu le croire ; daarentegen geeft
geiaten in laten , als , Ik heb hem laten
men eene foort van overtniging 'te kennen
men, je l'ai fait venir.
loopen , uitlamet : Pat laat zich hooren, begrijpen , ceten , als : Eenen wind —, idcher un vent,
la s'entend, edit se comprend, c'est asset
un
let,
peter.
Eenen
zucht
pousser un
vraisemblalie; Zoo ook: deze wijn laat
soupir. Zijn water —, lecher son eau, urizich drinken , ce vin est buvable.
niet
ner.
inzond. aderiaten , saigner, tiger
veroorloven , toelaten, niet verhindetin sang. Hij heeft zich' doen —, it s'est
ren of tegenhouden , permettle.
ait
saigner.
De wondtieeler heeft hem geLaat mij fpreken, laissez-moi parka-. Laat
f
laten , le chirurgien l'a saigne —, (in eenimij door, laissez-moi passer, permettez .que
ge zee-termen ,) als ; Laat gaan voor ! change
je passe. llij laat zijne meld over alles
devant! Laat vallen de fok ! faites tomber
gaan, it confie tout 4 sa servante. Hij laat
la misaine! Laat vallen het anker ! mouille !
zich alles zeggen, it ne se ftiche jamais de
bij komen , gagner, mower au vent. De
Co qu'on lui dit. Eenen gevangenen — ontbramzeils fchoten — loopen of los fpringen,
fnappen , laisser echapper un prisonnier. Gij
mettre les perroquets en banniere. De zeilen
moet uwen zoon meer vrijheid — 5 it fact
— vallen , losmaken, deferier les voiles.
laisser plus de liberte a votre fils.Laat mij(toe)
toe )
:voor den wind — vallen , met ,vollen wind
zeggen, permettez-moi de y ens dire. Laat
zeilen, purger, ander en poupe. De vlag
hem gaan , laissez-le alter. Laat mij begaan
— vallen , amener le pavilion. Op eene zijlaissez moi faire AANMERKING 11. In
de — vallen , mettre a la belittle. De vlag
tie . gebieden e wijs beteekenen de woord— waaijen , faire pavilion.
jes Laat en Laten rpeestal quo in den derden perfoon met den fubjonctif; doch in Laten, o, enkel in Doen en —, conduite,
maniere d'agir, f. Op iemands doen en —
den eerften perfoon gebrnikt men eenen bijacht geven , veiller sur la conduite de q. .q.
zonderen vorm van de fransche taal. Zie tot
, aderlaten , saignie , f. Het — heeft help
verklaring de volgende voorbeelden Laat
goed gedaan , la saignie lui a fait du
hens blijven, (dat hij blijve) reste. Laat
biers.
den man komen , (dat die man kome), quo cet
homme vienne. Lan hens doen , ( dat hij doe ) Later, b. n. in het vervolg , avenir, futur,
0, posterieur, e; plus moderne. Latere bewat hem goedidunkt, qu'il fasse ce quo lad
rigten , des nouvelles posterieures, des tradiparle. Laat ons
plait. Laat hem fpreken,
tions modernes ; bijw.‘ posterieurement, plus
gaan, Laat hen gaan , ailtard. Dit is — gebeurd dan gij zegt , cela
lent. Laten wij ons klaar "makes, prepaest arrive posterieurement a ce quo vous dices.
rons nous. Laat ik eenz zien, voyons. —, in den
Hij is — gekomen dan ow brooder , it est
volilrekten zin van eene
5 fchoon niet
venu plus tard, quo votre frere, ou aprhs
onmiddellijke werking : doen , gelegenheid
vats e fi-ere.
oorzaak zijn ,
verfchaffen 5
ontbieden
liet het hem weten, dat enz. , je lui Latierboom , m. boom in eenen nal tusfchen
de paarden , barge
fis savoir, quo. Laat dien man finis
entrer cet hOrnme: Een hnis — boo- Latierpaal , nn -poteau tPecurie.
w , faire bath- tine maison. Geld. — Latijn , 0. de latijnfche taal , latin, on. lastgue latine, latinite , f: ieeren , fpreken ,
than , .faire battre monnaie. lemand —
fchrijven , apprendre, parle y , ecrire le lakomen,faire venir q. q.; zie verder over deze
tin. Zijn
is niet zniver,, niet i fierlijk,
beteekenis van Laten op Doen , in dien zin.
son latin n'est pas pun, sa latinite n'est pas
Laten , ( en dergelijke meer , ) kunnen , nit
pure, n'est pas e'legante. De Latijnen,
hoofde van de verfcheidenheid van zin
meerv. de inwoners van Latium en de latijnvan Laten, fours zeer onderfcheidene befche fchrijvers , les Latins.
teekenisfen opleveren, zie Loopen ; zoo
ook : Hebt gij hem — gaan ? niet verhin- Latijnist , ill. die het latijn verstaat en good
fpreekt , latiniste „latinier. leerling op
derd , dat hij weg,ging ?) l'avez-vous
eene latijnfche fchool , eleve d'une ecole
aller ? Zij Wilden mij niet — gaan , (mij
latine.
niet toeiaten , dat ik ging),
nevouiaient
_pas me permettre d'aller, de s'en
Laat Latiinsch , b. n. dat van de Latijnen komt ,
laths, e. De latijnfche taal, la langue la( doe) ow paard vat langzamer gaan , faites
tine, le latin. Eene latijnfche constructie
oiler votre cheval un pen plus lentement.
of woordvoeging , un latinisme. Aan een
Eenen knecht — gaan , (hem zijn affcheid
woord
nit eene andere taal eenen latijnschen
geven), congedier tin domestique , lui donnitgan,.; geven , latijnschmaking, latinisation,
tier, son conge. Een boek uitgaan , (het
latiniser un mot. Livius heeft aan alle
uitgeven), publier un livre. Een plakkaat
vreemde namen , die in zijne gefchiedenis
enz. — uitgaan , publier an edit, etc. In
voorkomen
, latijnsche uitgangen gegeven ,
den deftigen flnjl verkiest men in dezen zin
Titc Live a latinise tons .les noms barbares
, in eenen tegenovergeliever doen;
qui entrent dans son histoire. Latijnfche
11eIden, ftelligen zin, niet nalaten, s'ab.
ei.
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eigenaardige fpreeliwijs , latinisme , m. la- Lavei, yr. verlof, vrijheid, conge, pertnission,
liberte. Iemand — geven (iemand- verlof getijnfche taalkunde , ftij1 ,
- Latijnzeil 5 o. (fcheepsw.), voile Mane, f.
yen) , donner tongs h q. q.; fig, (iemand
Latnagel ,
iets wijs maken), faire aces-sire q, ch. h q. q.
don a lattes.
Latoen , o. laiton, bij de ouden zeker kostevan wild, als: ter la yeije gaan eider.
lijk metaal, koper van Korinthe orichal- Laveijen , o. W. (ik laveide , heb gelaveid),
'
,
geel koper, laitun, cuivie
ledig loopen , fchiften , discontinuer son trajaune 5 m.
vail, se reps.,er de ses travaux ; faineanter,
battre le pave".
Latouw, zie Latuw.
Latfe , vr. voorbroek , breeds klep aan eene Laven, b. IV (ik laafde , heb gelaafd), een
brook, pont , 771.
weinig vocht tot verkwikking op iemauds
Latfpijker,,
lippen bredgen , nieuwe levenskrachten geails de mouche, f:
ven, rafraichir les lilies (d'un malade)par
Lamm, b. w. (ik lattede , heb eclat), zie Belatten.
quelque boisson. Eenen zieltoogenden met
Latten , vr. meerv. ( van Lat, zie Lat.) rooswijn , rafraichir de vin no agonissant.
Iemand met eene veer — rafraichir q. q.
terlatten , (fcheepsw.) lattes a caillebottis.
— der rusten , lisses des porte-haubans 5 deavec une plume. —, eenig vocht nemen ,
moiselles. —, ribben onder den overloop ,
om den dorst to flillen , als : zijnentlorst —,
barrotins, In.
lattes a baux 5 f. pl.
stancher sa soif; fig. verkwikken , rafraiLatuw, yr. zeker moeskruid , inzond. a]s fachir, recreer-, soulager.
alfinge.
lade gebruikt ,
Lavendel , yr. naam eener welriekende plant,
lca va 17 de.
Latuwialade , yr. salade de laitue. Wilde —,
laiteson.
Lavendelbloem 5 yr. fleur de lavande.
Latuwzaad , o. graine de laitue ,
Lavendelkruid , o. zie Lavendel.
Latwerk , o. van latten gemaakt werk , ?was, Lavendelolie , yr. huile de lavande on d'aspic.
treillage, zie ook Traliewerk. —, in Lavendelwater, o. eats de lavande, f:
ecnen tom, ouvrage de lams, comme espa- Laveren ,
(ik laveerde , hcb gelaveerd),
liers, m.
tot ichutting met palen , palls,
( zeew.) tegen den 'wind opzeilen , louvoypalissade , f.
faire des bi orddes ,* carreger,5 bordayer.
Laur i er,
5 false plusieurs routes.
I-Ieen en weer
zekere boom , laurier. —, (in
den verh. en dichterl. llijl ) lanrierkrans ,
Bij den wind tenir bord c ur bord. Met
Iemand met ccuwigen — kroonen,
korte gangen —, conrir a petites bordies,
couronner q. q. d'un laurier immortel.
cajoler. Op elf fireken —, als men bij den
Laurieren, b. w. (ik laurierde , heb gelaurierd )
wind zeilt , louvoyer -sur onze points , quand
on va a la 1,0141i:se; fig. van dronken menmet laurier'kroonen , couronner de laurier.
lemands hoofd —, couronner q. q. de Mufchen , zwaaij.en , aller en boulinant, marcher
riel. ; fig. prijzen, celebrer.
en chancelant en vaciliant.
Haar de
omilandighedeu fchikken aller selsn le vent.
Laurierbes , zie Lauwerbes.
Latirierbezie zie Lauwerbes.
Lavoor,, 0, (oo ), waschkom , lavoir, m.
Laurierblad , zie Lauwerblad.
Lazarer, o. gebouw,, waarin befmette zieken
Laurierboom , zie Lauwerboom.
bezorgd worden , hdpital pour des malaLaurierboscll dzie Ltauwerbosch.
des, attaques de maladies contagieuses, m.
— ilizonderheid in de zeeileden van de
Laurierkrans, zie Lauwerkrans.
Laurierkroon , zie Lauwerkroon.
Middellandfche zee : huis , waarin fcheepsLaurierolie , zie Lauwerolie.
yolk en reizigers quarantaine (zie dit woord
daphnite,
Laurierfteen ,
in het Fr. Ned. deel) honden, Mzaret ? tn. fig.
Lauriertak , zie Lauwertak.
Pit huis is- een —, (er zip vele zieken ;n
Lauver, m. laurier laurier. krans van
hetzelve),
y a beaucoup de malades dabs
laurier, couronne, de laurier, f. Een met
,cette mason; cette maison ressemb:e a un
lanwers openlijk gekroonde , beroemde
hdpital.
dichter ( gelijk Petrarca ), paete laureat. tr azarij, yr. melaatscliheid , Thpre, ladrerie.
—, (in den deftigen flip) eereteeken , ze- Lazarus ,
n. liever met melaatschheid behebt,
geteeken , Lauweren behalen
ladre, lepreux, ease; Zijn ' hoofd is —, see
plukken cueillir des lauriers, moissonner
tote est couverte de lêpre. Fljj is —
est
des , lauriers. Tot de lanwers behoorende ,
convert de lapre.
m. degene, die deze
lanringue; fig. Op zijne lauweren rusten
ziekte heeft , repre, ladre.
s'endottnir stir ses lavriers.
Lazarushoofd , o. tete couverte de, Thpre, ate
Lauwerbes , yr. bale de laurier.
lepreuse, f.
Lauwerbezie zie Lauwerbes.
Lazarushuis , o. leprozenhuis , hdpital ou hosfeuille
de
laurier,
f:
Lattwerblad_, O.
pice pour les lepreux on les ladres, tn. laLauwerboom in. laurier.
drone, leproserie, maladrerie. f
Lauwerbosch , o. bois de lauriers,
Lazarusklap , Lazarusklep , Yr. eene klep, door
Lauweren , b. w. (ik lauwerde , heb gelaumelaatfchen gebruikt, ten teeken blihner ziekwerd ,) zie Laurieren. •
te , cliquette de lepreux ou de ladre„; CarteLauwerkrans,
guirlande, couronne de lauvale. I lij klapte met zijne — sonna la
rier, f: lauree,
tartevelle.
Lauwerkroon , yr. couronne de laurier.
Lazuren , b. n. Van lazuur,, d'azur; Een
Lauwerolie, vr. hods de laurier.
zoutvat , une salihre d'azur.
Lauwertak ,
branche de laurier, f.
Lazuur,
azuur, zeker mineraai , waarvan
Lava , yr. uitvloeifel van den Etna en den
men eene kostbare. blaauwe verf vervaardigt,
Vefuvius , lave.
azur,,
lap li,
is lazu
lapis oriental,
Layapijp , yr. pipe de lave.
lazulithe , tn. plerre d'azur, f:
Lavas', yr. eppekruid , liveche; ache de mon- Lazuur,, b. n. lazuurkleurig , d'azur, azure", e.
tagne. , met brandewijn overgehaalde Lazuurblaauw,, o. outremer, ou blots d'outre•
drank uit deze plant, nom d'une certaine
mer, m.
liqueur.
Laziturg,ewelf, o. fig. hemel,firmammt, eie4
Layaftroom,
ruisseau de lave.
voute azurde,
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Lazuurkleur,, y r, kleur van den azuurfteen ,
azur, m. couleur azuree. Eene aan iets
geven , azurer, q. ch.
Lazuurkleurig , b. n. zie Lazuurverwig. —
verwen, azurer.
Lazuurfteen , zie Lazuur,,
Lazuurverwig, b. n. d'azur,, azure, e.
Leb, Lebbe , vierde maag van herkaauwende
dieren , quntrieme ventricule , — zuur
gewordene melk in deze vierde maag van zogende lammeren , kalveren , enz. waarvan
men zich bedient , om melz te doen themmen, itremfel , presure, presure animale;
van hies: dat middel hetwelk ligchamen doer
ilremmen of runnen , presure , ( wanneer dezelve nit het plantenrij k ontleend is, waartoe men zich gewoonlijk bedient van zekere
plant , die daarom den naan' draagt van callpresure vegetale, f.
Leb , Lebbe , yr. de Ilappe buikzijde van eenen
gegromden visch , cote du ventre d'un paisson vide.
Lebaal ,
sorte d'anguille a tete pointue, f.'
anguille de sable ,
Lebbig , b. is. naar de Leb fmakende , qui a
un god t de presufe. Lebbige' kaas , du fromage qui a nos gosh de presure. — fig. fpijtig , tmadend , arrogant , e, fir, ere, dedaigneux , dime, -insolent, e. Een — antwoord , une reponse insolente. Eep' y uilaardig ,
wijf, une femme faire, dedaigneuse.
bijw, arregamment', fiarement, dedaigneusement, insolemment , avec insolence.
Lebbigheid , yr. gout de prdsure, 171; fig. arrogance, fiertd f dedazn , m. insolence,f.
Ledebraak, yr. eigenlijk het breken der leden
doch enkel fig. voor zwaren arbeid , travail
fatigant, penible on rude , m.
Ledebraken , b. w. (ik ledebraakte , heb geledebraakt) , fig. teisteren, tourmenter.
Ledebrakig , b, n. fig. moeijelijk , penible ,
rude , fatigant, e, etc.
Ledebreken , b. w. enkel gebr., in het tegenw.
deelw. zie Ledebraken.
Ledebrekig, Zie Ledebrakig.
Ledebreuk , yr. breuk van eenig lid, fracture, f.
Ledekant , vr. en o. bedaede , die los fiaat en
rondom behangen is , lit de camp, bois
lit , lit , lit d'ange,
Een nootenboomen
un lit de slayer.
Ledekantbehangfel , .o. garniture d'un lit, de
tamp, d'un lit d'ange, de lit, I:
Ledekantgordijn , yr. rideati de lit de camp,'rn.
Ledekantmaker,,
fsiseur de lies de camp.
Ledemaat, in. en yr. medegenoot , deelgenoot,
lid in eene maatfcha'ppelijke of gezellige in, membs e; —, in engere beteek. degene, die belijdenis van de christelijke godsdiepst heeft gedaan , membre de la religion
chretierine; celui on celle qui a fait confession de pi. —, m. lid , ligchaamsdeel , doch
enkel in het meerv. Ledematen , membres,
ns. pl.
Ledeman , zie Leeman.
Leden o. meerv. zie Lid.
Ledenitijving, Yr. foort van beroerte , catalosie.
Leder,, Leer , o. bereide huiden , (voor fchoenen , enz.) cuir, voor handfchoenen
enz.) peau, f Engelsch —, du cuir d'Angleterre. Turksch of Spaansch —, marroquin.m.— looijen , tanner du cuir. -L bereiden , tanner des peaux ou du cuir.
toowen , tanner on couroyer du cuir, despeaux.
— aan de fporen , dat over de voetbuiging
pat, surpied. vs. Spreekw. van eens alders --
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is bet goed- riemen fnijden , (van eens
ders goed kan men ligt iets mededeelen),
du cuir d'autrui large courroie. Lap om
leer , of leer om leer , a bon chat, bon
iets dat van — gemaakt
' rat, la
is , als : voor fcheermeslen om deielve daarhe—de
op te fcherpen) cuir a rasoir, m. voor ,
enkel in de uitdrukking van leer trekken ,
Pepee; fam, mettle flamberge
vent. Zie oak de zamengetlelde woorden:
Geitenleer, lioeleer,, Goudleer,, enz.
Lederbereiden, b. -w. (ik bereidde leder, heb
leder bereid), leertouwen , corroyer.corroi , m. tannerie ,
Lederbereiden,
ZeemtouWen , megisserie, megie , f.
,
corroyeur,
, peaussier; zeemLederbereider,
leerbereider, megissier.
Lederesi , b, n. van leder, van leder gemaakt,
de cuir, de pall. Een — handfchoen ,
gant de peau. Een — riem , nose caurroze.
Lederkooper i,
marchand de cuir, peaussier.
Lederkooperij , yr. peausserie.
Lederlooijen, o. tannerie,
Lederlooijer,,
tanneur.
Lederlowjei , yr. het lederlooijen , en de
plaats waar leder gelooid, wordt , tannerie.
Ledermarkt , vr. marchd aux cuirs , m.
Ledertouwen , b. w. zie Lederbereiden.
Ledertouwen, o. corroi, m. tannerie,
Ledertouwer ,
corroyeur, tanneur.
Ledertouwerij , zie Lederlooijerij.
LedeWater,, o. water der gewricuten zekere
ziekte , synovie , humeur lympatique des jointures
— in wonden , ichor,
Ledewaterzucht , sr. (in de genesk,), hydorthr.osie.
Ledezetter,, m. de gene , die ontwrichte le,
den zet, renoueur de mensbres, celui qtli
remet des membres dislOques, bailleul, rebouteur.
Ledgras , zie Lidgras.
Ledig , b. n. en bijw. leeg zontler eenige vul- , vide. Eene ledige ruimte , un espace
vide. Eene ledige beurs , une bourse vide.
De postwagen was —, la diligence etait
vide. De postwagen vcrtrok —, la diligence partit a vide. Eene ledige fiesch ,
une bouteille vide. Eene ledige maag hebben,
vat, un tonavoir l'estornac vide. Een
neau vide ;, fig. Eene ledige plaats open
Ledige
yak , uitLating in een boe,k , Therm.
vaten klinken het meest , (menfchen zonder
verttand fpreken het incest) ceux qui out
tete vide, parlent le plus. 'Een lcuip , dat
—, niet beladen , (alleen met ballast) terug
konit tin vaisseau qui retourne legs , non
f ete, qui fait un retour lage , scar son
lest. Er float een huis — in deze itraat
it y a une mason qui vague dads cette rue,
Een — bed , lit vacant, unlit qui vague
Wij handen geen enkel bed —, nous_ n'avifchild iii een
onsaucun lit vacant. Een
waren , nose table d'attente. Maken yider. — worden , se desemplir ; fig. Een —
hoof& hebben , een — brein hebben (weinig
veritand hebben), avoir la tete vide, le cerveau vide. Met ledige handen te huis komen , revenir lee mains vides.' Hij moest
met ledige handen y ertrekken , it fist 'oblige
de se retirer les mains vides, lets met ledige handen beginnen , entreprendre q. ch.
avoir les moyens ; commencerch.
.sans
avec rien. (Spreekw.), aller ass bois sans
zonder bepaalde bezigheid, descognie.
leoccupe , e, inoccupd,e. Hij leidt een
lui
yen, ii mine ens vte inoccupde. Een
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leven , tine vie oisive, oiseuse, faineante.
Ledige wren, heures de loisir, heures perdues. Ledige tijd, loisir, 112. Ledigen tijd
hebben, avoir ctu loisir. Ik heb het in mijnen ledigen tijd gefchreven , je l'ai ecrit
Mans mes heures de loisir. Zijuen tijd —
lui, niers docnde doorbrengen , loopen , — zijn, (niet willcn werken), vivre
dans Poisivete , passer son temps dans la .fivineanti.;e , Nati e le pave ,fainianter.— ( geen
t'eik hebben), etre sans ouvr,ge. Hij heeft
den ganfchen winter — geloopen , it a ete
sans ouvrage , it a chime ,tout Phiver.
Ledige , o. vide, M. De wijsgeeren hebben
in alle tijden reel getwist over het beilaan
van bet — : de eene beweerde dat het
lieelal geheel vol was, de andere hield
fraande , dat er ledige plaatfen waren , les
philosophes one beaucoup dispute dans tour
les temps Sur Peaistence du vide, les tins
voulant que taut Punivers fat entierement
plein, les duties soutenant qu'il avail the
vide. In dezen tuin zijn groote ledige,
ruimten , wear men boomer kan planten ,
y a dans ce jardin acs vides ou Pon petit
mettre des alines.
Ledigen , b. w. (ik ledigde , heb geledigd),
ledig maken, eider. De glazen —, videsles verges. \Veder —
revider. Gedeelte, wat uit doen , desemplir.
lijk
Lediggang , in. het leedig loopen, oisivete ,
faineantise,
Zie Ledigheid in dezen zin.
Ledigganger, , faineant, paresseux, battens . de pave; fig. fam. gobe-mouches, calm.
Ledigheid, yr. het niet gevuld zijn, ruimte
daar niets is , vide, itat de ce qui est vide,
211. (in de natuurk. en inzonderh, in de geneesk.) , vacuite , f De — der maag ,
vacuite de Pestomac.— (in de prakt. en natuurk,) yacue (vide) —, gebrek aan bezigheid ,
desoccupation. — 5 werkeloosheid 5 luiheid ,
oisivete , faineantise. Zijnen tijd in — doorbrengen , passer son temps dans Poisivete ,
dans la faineantise, faineanter, faire le
faineant. De — vlieden , fuir Poisivete.
Spreekw. is des duivels oorkusfen, Poisivete engendre beaucoup tie mal.
Lediging , y r, action de rider. Onder de —
van her glas , en vidant- le verge,
Lediglijk , bijw. d'une maniere vide, el vide.
Leebreken , b. w. enkelgebr. in het tegenw.
dcelw. zie Ledebraken.
Leed, o. (ee.) onaangename gewaarwording
van onregt , boon , fmaad mal, tort, m,
injure, f chagrin, us. peine, donieur,,a icHen, f U zal geen kwaad , onregt ,
gefchieden , on tae vacs fera point de mal,
de tort. Hem wedervoer reel —, it recut
beaucoup de tort. Iemand zijn klagen ,
canter ses doleances a q. q. Zijn —, Icedwezen over zi,jne zonden betoonen , se repentir de :es peches. Lief en — met elkander deelen , partager egalement la bonne et
la mauvaise fortune. Iemand — doen , Tenser q. q. , faire des mal ou du tort a q. q.
Het doet mij —, zie , het is mij iced , op
Leed , b. n. —, yr. (in Vriesland) ronw,
als : De — aanzeggen , annoncer la snort de
q. q., donner avis de la melt de q. q.
Leed, b. n. (oud.) hatelijk, als fpreekw.
Een gedwongeis eed is God —, Diets bait
les segments frees; fig. Het zij u lief of
- 7 (gij moogt wilier of niet), bon gre
mal gre. eene gewaarwording van droefheld , fmart, onrust , berouw uitdrukkende ,
als: Het is of doet mij —, fen suis ftiche ,
fen ai du chagrin, du regret.' lVIijne zon-
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den zijn mij van harte
fat un vif repentir ou regret de mes peches. (in
Commige itreken) afgunflig als : Iets met
leede oogen aanzien , etre envieux de q. ch.
voir q. ch. avec envie. Spreekw. Het is
den eenen bedelaar — , dat de andere een
fink brood terijgt (de eene misgunt den anderen bet goede), Pun est envieux de la
fol tune de Pautre.
Leed , onv. ver. t. zie
Leedbrief,
( in Vriesianti) , rouwbrief, lettre dans la quelle on donne avis de la most
de q. q. , lett; e mortuaire, de deuil.
Leeddragend, b. n. rouwdragend , en deuil,
qui poste le
bedroefd , affligd, e.
—, medelijden , compatissant, e.
Leedwezen o. droefheid , hartzeer, verdriet,
affliction, penitence, f. regret, repentir, m.
Leef boar, b. n. qui pent vivre, viable, vital, e.
Leeidag, m, meestal in het meerv. leefdagen,
zie Leeftijd.
Leefiniddelen , o. meerv. zie Levensmiddelcn.
Leefreg-el ,
inzond. ten opzigte van eten
en drinken , regime, m., diete,
—, rega van gedrag, regle de conduite. f:
Leefregelkunde , y r. ( aangaande de gezondheid) , dietetique, hTienique.
Leefrijd , m, tij d des levens, temps de la vie,
m. lours de In vie. , in. Mijn ganfche
—, al mijne leefdagen , de ma vie, de toute ma vie, taut que je vivrai.
Leeftogt , zie Levensmiddelen.
Leefwijs, vr. maniere du vivre., Hij heeft
eene zeer zonderlinge — .it a tine maniere
de vivre fort singuliere. Zie Levenswijs,
Leefwijze , zie Leefwijs.
Leeg, ate Ledig.
Leek; in. (cc) perfoon , die niet tot den
geestelijken hand behoort , 'Ague; seculier;
fig. ongeleerde , ignorant; zie ook Leeken.
Leek , onv. verl, t. van Lijken.
Leekebroeder,, m. kloosterbroeder,, die de
geestelijken bedient , Ts-ere/al, frere convers ,
oblat , moire servant.
Leeken ,
meerv. zie Leek. —, ook : het
gemeene yolk , gens du common,
Leekeregter,,
wereldlijke regter,, Inge
ou seculier.
Leekezuster, m. kloosterzuster, die de nonnen bedient , soeur
soeur converse.
Leelijk , b. n. tegenfi. van ichoon , lchandelijk mismaakt , laid, e; fig. un vilain erapassel. Deze vrouw is geweldig
cette
emme est extrémement laide. Dit meisje
fheeft
leelijke handers, cette fille a les mains
laides. Een zeer leelijke bond, tin chien
fort laid. — maken , rendre laid, diforther, enlaidir. De kjnderziekte heeft haar
seer — gemaakt , la petite verole l'a extremement
l'a tout defiguree. Er zijn
menfchen , welke de opfchik — maakt
y
a des personnes que la parure —
worden , devenir laid, e, enlaidir. Deze
vrouw wordt hoe larger hoe leelijker,, cette
emme eulaidit de jour en jour. Een —uitfzien
hebben, avoir mauvaise mine. Een leelijke ruin, tin vilain jardin. Een — huis
sine vilaine maison. Eerie leelijke pruik ,
une vilaine perruque.
onaangenaam , lastig, y ervelend , verdrietig ,
e, incommode, fdcheux , se. Een leelijke weg,
un vilain chemin.
flordig weder,
e, infdtemps.
zedelijk flecht ,
me, mechant , e. Eene lcelijke daad ,
vilaine action. Voile en leelijke woorden, dcs
paroles sales-et vilaines, des propos obscênes. Hij
heeft
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heeft mij eene Ieelijke poets gefpeeld , it m'a
joue un vilain tour. lemand een — befcheid geven , donner une reponse brutale ou matronnéte a q. q. Een — zeggen , un discours
impertinent ou choquant. Leelijke manieren
over z-ich hcbben , avoir de vilaines manieres. Er — aan zijn, (ongelukkig zijn),
etre dans une situation fdchense, itre malheureux, Buse; — bijw. d'une maniere
,
laide, vilaine °a difirme, vilainemcnt.
heefc ons
zedelijk flecht, vilainement.
bedrogen, it nous a vilainement trompes.
toornig , als : Iemand — aanzien , regarder q. q. de travers , on de inauvais oeil.
Leelijkheid, y r. mismaaktheid, laideur , diformite , (d'une personae , d'un animal, etc.)
fDe
— van dit meisje mishaagt hem niet , la
laideur de cette falle ne dui deplait pas. —,
zedelijke ilechtheid, laideur. De — der ondeugd , eener daad , la laideur du vice, d'une
action; fig. noirceur.
Leelijkwording, vr. (weinig gebr.) enlaidissement, m.
Leem, o. (ee), vermengde g arde, nit klei
zand beitaande, argile, terve grasse, glaise
Bereide —, (in de feleik.), int, Een
disteleerglas, kromme glazen kolf, met —
befaieren Inter, recouvrir de lut tine cornue,
retorte. fig. \'Vij zijn — (fiof), nous sommes des itres been faibles.
Leemachtig , b. n. kleiachtig, d'argile , ressemblant a de Pargile, argilleus , se, glaiseux, se.
Leeman , (meerv. Leemans), ledeman
beeld met bewegelijke leden , door fchilders
gebruikt , mannequin.
Leemanfchap , o. leenpligt , vosselage, m.
Leemen , b. w. (ik leemde , heb geleemd),
met leem, klci, enz. beftrijken , 'enduire ,
de terre grasse, d'argile • bousiller, glaiser.
Leemkuil, Leemput, m. glaisiere f
Leemte, vr. flinkende wonde, mal, m. eitie
ppante,f—, gebrek, gemis van een vereischte, defaut , in. omission , faute,f Er zijn vele
leeniten in dat werk, tl y a beaucoup de
fautes dans cet ouvrage.
Leemtig, b. n. fig. (bij Vondel), gemeen,
als: — fchuim, (het loge gemeen), le menu
f
peuple, m.
Leen , o, (ce.) leening, (aan een' ander'),
prit.112. Te — geven, pricer. Ik heb dit bock
te — gegeven aan mijnen broeder, j'ai piece
ce livre h mon frere. Van eenen ander , (ontleenin,g), emprunt, Te ontvangen ,
ontleenen , emprunter. Ik heb deze boeke4
,j'ai emprunte ces
van uwen vriend F. te
livres de votre ami F; votre ami F. m'a
heb het te — ontvangen,
te ces
je l'ai emprunte ; on me l'a préte. Ik heb
ontvangen, je l'ai
het van uwen neef te
emprunte de votre cousin; votre cousin me
Te
krijgen
,
als: Ik kan het
Pa price.
niet te — krijgen , tit zal het dus moeten
koopen, on sic vent pas me le pricer, par
consequent je serai oblige de Pacheter. Kan
men bet bier te krijgen? est-ce qu'on pent
l'em;runter id? Te — vragen , demander
preter. Ik herb bet hem te — gevraagd,
je hii ai ,demande de Inc le pricer. Zie
de aanmerking op leenen. , leengoed,
liggende gronden , met regt van vruchtgebruik, tegen zekere dienstpligten, blijeigendom aan den leenheer,
vende
noble, f. Iemand een —
fief, no., demaine
vergunnen , donner un fief a . q. Te —
gaan of houden, relever un fi eT. Het — is
vervallen, le fief est snort, on est retournd

LEE
an seigneur, on est tombe en commise. Een
un fief for fait. Een verdeeld
verbeurd
un fief demembre on distrait. Een geheel of onverdeeld un plein fief. Een
open —, un fief ouvert ou vacant. Onmiddellijk —, directe. In een — zetten,
beleenen , fieffer. Een — verheffen, eels domein of nationaalgoed als — geven, fiefer
une domaine. Het — hangt van den koning
af, le fief relive du roi. Een verheergewaden, zie: Verheergewaden. Afhankelijk
—, fief mouvant. In — hebben, posseder
un fief, tine terre en fief Onafhankelijk
—, fief dominant. Adellijk —, fief noble.
Onadellijk —, fief franc. — zonder woonlutis, fief en Pair. dot den leenman
tot perfooplijke dienften , en zelfs tot bijfland met al zijne bezittingen aan den leenhear verpligt, fief lige. —, dat van den
man op de vrouw overgaat, fief qui combo
de lance en quenouille.
Leenbaarheid, vr. zie Leenroerigheid.
Leenbezitter,, m.
bezitfier, yr. tenancier,
tenanciere d'un fief, feudataire , fieffatair.
Leenboek, o. registre du greffe des fiefi , m.
Leenbrief, m. de fchriftelijke oorko4.e , waarin het leen over jets gegeven worst, lettres
d'investiture, f. pl.
Leendienst, yr. service de vassal; lige, fn.
corvee, Een tot leendienfien verpligt
erfgoed, un heritage lige.
Leenecd, in. la foi et hommage. Den — does,
faire le foi et hommage.
Leenen, b. w. (ik leende, heb geleend), het
gebruik van iets voor eenen tijd affiaan,
pricer, emprunter. AANMERKING. Men 'cue
op het onderfcheid in het gebruik van triter en emprunter. Men \ zegge namelijk:
préter a q. q. maar nooit pricer de q. q.
dock wel emprunter de q. q. of a q.q. bij
voorb. Ik heb mijnen vriend geld geleend, Pal prête de r argent a mon ami.
Ik heb van mijnen vriend geld:g.eleend,
Pal emprunte de Pargent , de, mon
ami. Eene geleende zaak , een geleend
goed, un Geleend goed, zonder intrest , leening voor eenen bepaalden tijd , (in
de prakt.), commodat, m. Leen mij uw
paard, pritez-moi votre cheval. Op pond
prêter stir gage. Deze jood leent enkel
op pond, ce juif ne price que sur gage; fig.
Iemand de behulpzame hand —, ',viler secours ou aide a q. q., aider q. q.; ook;
pricer la main a q. q. Het nor pricer
Portille. —, bet gebruik van iets voor
eenen tijd ontvangen , ontleenen , afleenen
emprunter. Geld van iemand emprunter
de Pargent a q. q. Dat is geleend geld,
c'est argent d'emprunt, fig. Een geleende
naani, un nom emprunte.
Leener,, m. die aan eenen anderen leent , pretour. —, die van eenen anderen leent , emprunteur. Die iets voor niet ter leen ontvangt, (in de prakt.), commodataire,
et. f.
Leengeld, o. regt , dot de vasfaal aan den
lecnheer betaalt , relief, m. —,grondcijus,
CCM ive'
Leengoed, o. zie Leen. Vrij —, franc-fief;
franc-aim, m; terre franche ,
Leenheer, m. beer, van wien een leen afhangt, seigneur feodal. (bij de regtsgel.),
seigneur suzerain.
fiefant. Opperfie
Leenhof, o. hof, dat in zaken, de leenen betreffende , uitfpraak doet , cour .fiodale, f.
Leenhouder, in. die een leen heeft, vassal,
feudataire.
Leen-
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Leenhuldiging, yr. het fchenken van een leen
aan een' leenman, investiture.
Leening , y r. het leenen aan iemand , pret. m.
Eene — van zes duizend gulden doers, faire
tin pret de six milk florins. Eene
lige —, tin pret gratuit , tin don gratuit
ernprunt ,m. lk heb het bij —, —vaniemd,
l'ai emprunte. De bank van —, (lombard),
banque d'enoprunt, zie Lombard. —, betaling
der foldij aan foldaten , hetzij als voorfchot,
hetzij verfehenen, pret. De foldaten hebben
hunne — ontvangen , les soldats on: touchd
on repo lc pret.
Leenkanier,, yr. chambre feodale, chambre des
fiefi ; zie Leenhof.
mecrv. Zie Leeman.
Leenlieden ,
Leemnali , (mecrv. Leenlieden), die den
leenced , (eed van manfchap) heeft afgelegd,
waardoor de hoer hem befeherming fchuldig
is, vassal, hommager, homme de fol.
—die
tot perloonlijke dienften verpligt is,
redevancier.
un homme
Leenmanfehap , o, hommage, vasselage, m.
dependance a'un vassal, f
Leenpligt , yyederkeerige verpligting tusfchen den leenheer en den leenman, devoir
reciproque entre le seigneur et le vassal.
hulde van, den vassaal aan den leenheer,
hommage, 772. hi foi et hommage. Den —
doen, faire la foi et hommage. De voile
waardoor de vasfaal -zich tot perfoonlijke dienfien verbindt Phommage plein,
Phommay lige, la ligence. Ten aanzien van
den te doenen heeft er geene verjaring
plaats , la feodalite ne se prescrit point.
Leenregt , o. regt, betreffende de leenen, de
wetten, vole ens Welke de regten van leenheeren en leenmannen beilist worden , droit
feudal, no. Men heeft dit good volgens de
wetten van het —, lcenregtelijk , ingetrokken, on a saisi cette terse feodalement. Ismand die het — gelludcerd heeft, feudiste.
— , regt om een leen te geven , droit d'inregt , om in eon leen op
vesture , m.
, to volgen , mouvance, mouvance feodale. Zijn
— bewijzen , prouver sa mouvance. Twee
onderfcheidene heeren kunnen niet in hetzelfde good het — bebben, deux seigneurs
differents ne penvent avoir la mouvance d'un
tne'me fief
Leenregtelijk, bijw. fdodalement.
Leentegter, , regter iu de leenzaken of van
een leenhof, Inge flodal.; juge d'une cour
feodale.
Leenrente, yr. rente qu'un vassal pale au seigneur feedal ,f; cens , m. Vrij van leenrenten ,
allodial ,e. Goederen , die vrij zijn van leenrenten , onleenrocrige, ',lens .4110(1/aux , 111.
Lcenroerig , b. n. dat van een leen afhangt
leenpligtig, pedal, e, fieffal, feudataire ,
waken, tot
( in de regten) fieffataire.
donner en fief.
leen geven,
Leenroerigheid , vr. dependance, fdodalite ,
mouvance, tenure.
Leenfehrijvcr, en. secret-afro
cour feoda, greffier de la chambre des fiefs.
Leenfpreuk, yr. (in de welfpr.), overdragtelijke
uitdrukking, metaphore; figure, allegoric,
expression figuree. Eene overdrevene —,
tine metaphore entrée. Eene iloute of gewaagde — , tine metaphors hardie.
Leenfpreukig , b. n. mitaphorique, figuree,
legorique , tropologique.
bijw. , metaphoriquement , d'une maniere metaphorique.
Leenflelfel , feodalitd ,
systeme feudal, no.
Leenfler, yr. die leent aan eenen ,anderen , prdtuese.; van een' ander', emprunteuse.
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Leen yerhefEng, yr. relevance d'ut) fief; relief , m.
Leenvrouw,, yr. als vrouwelijk van leenman,
dame qui posside un fief; van leenheer, dame feodale.
Leenzaken, yr. meerv., matieres feodales.
Leep , b. n. enkel van de oogen, met een
bedorven vocht geyuld, dat dezelve doet
tranen, chassieux, euse. Leepe oogen hebben, avoir les yeux chassieux. - Die leepe
oogen heeft , no chassieux, tine chassieuse;
fig. — , -doortrapt , loos, ruse, e,subtil , e.
e. Dit is een — wkjf, c'est tine femme
Bien rusde, c'est une fine rusee. Hij is door
en door —, c'est un ruse matois. —, in
leepheid gegrond, Eene leepe daad,
une finesse ;—, bijw. , overdwars, enkel in :
lemand — aanzien, regarder q. q. de travers.
Leep , vr. enkel gebr. , in : van de — krijgen,
recevoir des souffiets.
Leeperd, m. loop mensal., ruse matois, ruse,
homme ruse. Hij is een c'est un ruse
matois,
Leepheid, yr. chassie; fig. loosheid , doortraptheid , ruse, finesse. Zijne — heeft hem.
bedrogen , sa finesse l'a trompd.
Leepigheid, zie Leepheid.
Leepoog , o. oeil chassieux. m. en yr. qui
a les yens chassieux, qui a la chassie aux
yeux, un chassieux, homme chassieux, m.
chassieuse, femme chassieuse,
Leepoogig , b. n. leepe oogen hebbende , chas•
sieux, euse.
Leepoogigheid, yr. chassis.
Leer, vr. zie Ladder.
Leer , 0. zie Leder.
Leer, yr. regel van gedrag, les, leering, enLaat
seignement ; 77/, instruction, lecon,
dat tot eene — zijn , que cela vows serve
de lecon, d'avis. 1)at zal mij tot cone —
zijn, zoo lang ik leef, cela me servira de
lecov t,snt que vivrai.—, cone waarheid,
in woorden voorgedragen , doctrine, f. Eene
nieuwe — in de wereld brengen, introduire
une nouvelle doctrine dans le monde. — , de
gehecle zamenhang van eene waarheid, doctrine, f De — van Jezus Christus,
doctrine de Jesus Christ. —, inzonderh. al
de voorfchriften der cbristelijke godsdienst,
la doctrine; la doctrine chretienne. De christelijke , la doctrine chretienne. De — van
het evangelic , la doctrine de Pevangile. Dit
fie= met de — van het evangelie overeen,
cela est con forme a la doctrine de Pevangile.
De -, (leeraellingen) der Godsdienst , in
de wiisbegeerte, des dogmes de la religion , de
la philosophic. De — van Spinofa , le spinenisme ; zie toefland vast
eenen die onderwezen wordt , apprentissage,
no. In de — zijn, etre en apprentissage. Iemand bij eenen f'ehoeumaker in de — doer,
mettre q. q. , en apprentissage chez un cot.donnier.
Leeraar, m. onderwijzer, leermeester, precepteur i institutcur, maitre; zie Leermeester, Onderwijzer. doctenr, endoctrineur * ;
hoogleeraar,, professeur, (boertig) pedagoinzond : kerkleeraar, ministre,pasgue.
teur,, predicateur.
Leeraarsambt, o. inzond. axibt van eenen kerkleeraar , ministere, m. Moog—, professorat,
—, de waardigheid van eenen doctor,
doctorat, on.
Lceraarfehap, zie Leeraarsambt.
Leeraarsitoel, m. chaire de docteur,
Leeraren , b. w. (ik leeraarde , ik heb geleer-aard), onderwijzen , zie Leereu.
Leer.
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Leerares, yr. femme qui enseigne, maitresse,
institutrice.
Leerbegeerce , yr. envie d'apprendre, application.
Leerbegrip, o. point de doctrine, dogme, m.
Leerbereiden , zie Lederbereiden.
Leerbereider,, zie Lederbereider.
Leerdichr, 0. pame didactique,
pate didactique.
Leerdichter,,
Leeren , zie Lederer.
.
Leeren , w. (ik leerde , heb geleerd), onderwijzen , (met len 3 d '" naamv. van den perfoon en den 4 'en, van de zaak ; of bij weglating van de zaak , met den perfoon in den
naamv. ; in welk laattle geval de zaak
dikwijls door eene onbepaalde wijs words
nitgedrukt) , enseigner, apprendre, instruonderwijzen in de godsdienst ,
ire ,
catechiser. heeft mIj de wiskunde geleerd, c'est lui qui m'a appris on enseigne les
mathematiques. Hij leert mine dochter danfen , it apprend a denser a ma fills. (AANMERK. Enseignerbeteekent onderwijs geven
in eene of andere wetenfchap ; apprendre,
onderwijs geven , waaruit de onderwezene
nut trekt ; terwij l instruire alleen toepasselijk is op den perfoon , die onderwezen worth;
bij voorbeeld Iemand de fpraakkunst —, enseigner la grammaire a q. q. Dit kind leert
goed , cet enfant apprend bless, Deze meester
leert, onderwijst zijne leerlingengoed, ce maitre instruit bier; ses disciples. De kindcren —
lezen , enseigner on apprendre aux enfants
lire. De natuur leert de dieren zoeken , vat
hen dienflig is , c'est la nature qui instruit les
betes a chercher ce qui leer est propre;
of fpr. w. Ik zal hem mores — , (hens anders
doen leven , zijn gedrag doen veranderen) ,
je lui appressdrai bien a vivre. Nood leert
bidden, faire de necessite vertu, etc. zie
Bidden. —, onderwijs geven in , leeraren ,
enseigner professes-. Deze hoogleeraar leers
de wiskunde , ce professer pro fosse nu, cnseigot les n2athen- — van eene misdaad overtni„,en en Ilraffen , als : wat zal
men den dief — ? qnelle peine est-ce qu'on
isnposera au voleur? que fern-t-on du voleur ?
de quelle maniere traitera-t-on le voleur?
noodzaken tot iets, forcer, obliger. Dat
zal ik u wel — ! je vous y prcerai bien! je
vous le feral faire ! nadeel doen , als :
Hij kan mid niets —, (gees kwaad doen) it no
peat me faire ancun tort. —, vaardigheid in
iets trachten te verkrijgen , door iets dikwijls
te doen enz. apprendre. Zijne les —, apprendre sa lecon. Verfen —, apprendre des vers.
apprendre ,une
Eene fabel van buiten —, apprendre
apable par coeur. Eene taal
f
prendre ou etudier une langue. Achteruit
—, ( het geleerde vergeten) , desapprendre.
Dit kind, wel verve van te vorderen , leert
dagelijks achteruit , leert hoe huger
hoe sneer achteruit, cet enfant, bien loin
d'apprendre, desapprentr tons les lours.
Eene kunst — , apprendre un art. Een
handwerk —, apprendre rasa metier. — clanfen, zingen , teekenen, fchrijven , paardrijden, enz., apprendre a denser, a chanter, a dessiner, a ecrire, rr snorter it cheval. —, zich de gewoonte van iets eigen
maker, apprendre. — liegen , zwijgen , enz.,
,apprendre a mentir, a se tire, etc. Van
weinig — leven, apprendre a vivre tie peu.
iemand — kennels , faire la connaissance
de q. q.; zie ook Geleerd.
Leeren,
enonderwijzen , instruction,
seignement , m. Het — is hem verboden,
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on lui a defendu d'enseigner, het onderwezen worden , etude, f. Het — der
gefchiedenis , ferrite de l'histoire. Het —
kost veel geld , Petude coots beaucoup d'argent.
Leergast , zie Leerjongen.
Leergeld , o. geld , dat men voor het leeren
betaalt , fchoolgeld , argent, salaire au honoraire qu'on paie a ces maitres , apprentissage , m; fig. FIij heeft — (rouwkoop) betaald , it l'a appris a ses depots it est devents sage a ses- tokens; it a pays la foils
enchere.
Leergezel , zie Leerjongen.
Leergierig , b. n. gaarne willende leeren
, erase, envieux, se, d'apprendre
de s'instruire; studieux, euse; etc..amateur,
ami de l'etude , qui cherche a s'instruire,
philomatique. *
Leergierigheid , vr. application, f. desir d'apprendre on de s'instruire, -an. envie d'apprendre ou de s'instruire, f. amour de POtude.
Leergr-aag, zie Leergierig.
Leeren,, yr. het leeren , doch in dezen zin
weinig gebruikt , apprentissage , vs. —, leer,
les, onderrigting , instruction, lecon. Dat
zal mij tot eene — vertirekken , cola me servira
de lecon. —, tucht , discipline; zie Leer , in.
Leerjaar,, o. annee d'apprentissage, In zijn
eerfie —, dans la premiere annee de son apprentissage. Leerjaren, meerv. Leertijd ,
apprentissage, m. fig. noviciat , Ilij_heeft
zijne leerjaren uitgediend , it a fait son apprentissage ; -il est sorti d'apprentissage. In
zijne leerjaren zijn, faire son apprentissage.
Leerjongen , m. inzond. degene , die een ambacht leers, apprenti, garcon; fig. Gij zijt
nog maar een —, (gib zit daarin nog niet
ervaren) , vous n'étes encore qu'un appessti.
— in de :Wont, ricochon. — in de glasblazerij , .cueilleur.
Leerkind , o. enfant qui va a Pecole, m. et
f: petit ecolier ; m. petite ecoliere , apprentie.
Leerknaap , zie Leerjongen.
Leerknecht, zie Leerjongen.
Leerkooper,, zie Lederkooper.
Leerling, in. en y r. degene , die demands leer
(inilellingen) beoefent en volgt , disciple.
De leerlingen van Jezus , lee disciples de Jesus Christ. De leerlingen , (aanhange ,:s of
volgelingen) van Plato , les disciples de
degene , die door iemand onPlaten.
derwezen wordt ; eleve, ecolier.
AANAI. Deze drie Franfche woorden verfchillen daarin, dat disciple iemand beteekent, die de werken van eenen meester
befludeert en zijner leer is toegcdaan : Newton en Cartesius heb-ben leerlingen gehad ,
zelis na hunnen dood , Newton et Descartes
oust en des disciples, n2eme apres lens- mort;
eleve heeft het nevendenkbeeld van opgevoed worden ; doch worth ook inzonderheid
van leerlingen in eene der vrije kunften ,
ale fchilder-, beelclhouw- , bouwkunde, enz.
gebezigd; ook iii eenen ruimeren zin iemand
die te voren he,t - onclerwijs van eenen ande
ren genoten heeft, (Ick‘ eekeling). Deze
fchilder heeft verfcheidene leerlingen, ce
peintre a plusieurs dleves. Ecolier, alleen
flaande , beteekent eigenlijk een kind , Jongen (ecolier) of meisje (ecoliere), die op
fchool gaat ; doch het worth ook 12-,ebruikt
van 4egenen , die van een' onderwijzer onderrigt ontvangcn in eenige kunst, die tot
de vrije kunilen behoort , zoo als : fchermcn,
danfen, enz. doch in dit geval met bijvoegiug van ten ander woord, dat den aard

van
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van het onderwijs uitdrukt : Deze dangmeester heeft weinig leerlingen, ce maitre de
dance a pen d'icoliers. Deze fchermmeester
maakt goede leerlingen, ce maitre d'escrime fait de bons &oilers. Zie ook Leerjongen.
Leerlingfchap, o. apprentissage, m.
Leerlowjen, zie Lederlooijen.
Leerlooijer,, zie Lederlooijer.
Leerlooijerij , zie Lederlooijerij.
Lecrmeester, m. onderwijzer, maitre, precepteur, instituteur, (boertig),pedagogue;
zie Leeraar.
Leermeesteres , yr. onderwijzeres , leerares,
tnaitresse, institutrice.
Leermeesterfchap, o. emploi d'ecole , tn.;
charge de precepteur,, f preceptorat , m.
Leermeisje , o. apprendre, f. De leermeisjes
eener naaifler, les apprenties d'une couturiere.
Leeroefening, letteroefening , yr. etudes, f. pl.
Leerrede , yr. (meerv. Leerreden en Leerredenen), preek, sermon, m. precise, predication. Evangelifche onderwijzing of
lesfen der oudvaders in het fink van de
christelijke godsdienst. De fchoonfle evangelifche leerredenen der kerkvaders zijn die
van den H. Chrijfostomus en Grcgorius , les
plus belles homilies des peres soot celles de
St. Chrysostome et de St. Gregoire. Zedekundige
parenese.
Leerregcl, m. grondregel, maxim°,
zetregel, aphorisme, m.
Leerrijk, b. n. risk in leeringen, instructif,
ive.
Leerfchool, yr. ecole; hooge
academie ;
der ondervinding wijs
fig. Hij is in de
geworden, it s'est instruit a Pecole de !'experience. Mies omvattende waarin vele
wetenfchappen en kunften geleerd worden,
ecole polytechnique.
Leerfpreuk , yr. zinrijke , leerzame fpreuk,
kernfpreuk, sentence, aphorisme, apophthegme, m.
Leerflellig, b. n. dogmatique, didactique,
,systematique. bijw. dogmatiquement.
Leerftening , vr. leerfluk, dcgme
Leerftelfel, o. het ftelfel van remands leer,
systeme,
Leerflijl, m. style dogmatique.
Leerftoel, rn. profesforsplaats, chaise de professeur,, f.
Leerfluk, o. punt van eene leer, dogme, article, point de doctrine, rn. these, f.
Leertijd, m. tours d'etudes. — op een ambacht,
apprentissage, compagnonnage , — in de
godsdienst, catechuminat; zie Leerjaren
op Leerjaar.
Leertje, o. verkl. w. van Leer, Leder, petite courroie ,laniere de cuir, f. Leertjes, 0.
meerv. van de fpuigatcn , clapets, m. —,
voor de wagenluns, goupille, f.
Leertje, o. verkl. w. van Leer Ladder, pecite c'cl:elle , echelette , f.
Leertoon, m. ton dogmatique.
Leertouwen , zie Ledertouwen.
Leertouwer, zie Ledertouwer.
Leertouwerij , zie Ledcrtouwerij.
Leeruur, o. lecon, classe , f. Op het einde der
leeruren, â la fin de la classe.
Leerwijzc, yr. methode , die iemand bij zijn
onderwijs volgt, methode. De — van Prinfen , la methode tie Prinsen.
Leerzaam, b. n. gefchikt om te leeren, leergierig , docile, disciplinable, applique, e.
Een — kind, (jongen), un enfant docile ,
(ancisic), une enfant
Ecu lecrzamc
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aafd, un nature! docile. Het gaud is een
zeer Bier, le cheval est un animal fore
docile. De olifant is van alle dieren het
leerzaamfle, !'elephant est de tons les animaux le plus disciplinable. —, leerrijk , onderwijzend, instructif, ive. Een —bock, un livre
instructif. —, naarftig, oplettend, applique,
e.
bijw. docilement ; didactiquement.
Leerzaamheid, yr. gefchiktheid om te leeren,
leergierigheid, docilitd. leerrijke hoedanigheid, qualite instructive.
Leerzucht yr. zucht, lust om te leeren,
envie, f. ou m. d'apprendre on de
s'instruire , gat, m. passionpour !'etude, f:
Leerzuchtig, b. n. qui acme ou qui cherche
apprendre ou a s'instruire, studieux, ewe.
Leerzuchtigheid, zie Leerzucht.
Leesbaar, b. n. lisible. Leesbare letters, des
caracthres lisibles. — fchrift, etriture lisible. 2iin fchrift is nice fraai, maar het is
—, son ecriture n'est pas belle, mats elle est
lisible. fig. Die bock is niet (kan nice
zonder misnoegen gelezen worden) , ce livre West pas lisible.
bijw. , lisiblement.
fchrijven , ecrire lisiblement.
Leesbeurt, yr. tour de lire, tn. Wie vervult
de —4 qui est-ce qui lira? Hij heeft dezeta
winter vier leesbeurten, it lira quatre fobs
cet hiver.
Leesbibliotheek, yr. verhunrbibliotheek, cabinet de lecture ,boutique oh an lone des livres. Eerie haucten , Bonner des ?Lyres et;
lecture.
Leesboek, o. om in te lezen, livre de lecture, m. bock , dat een hoogleeraar gebruikt om den -ftudenten daaruit voor te
lezen en die te verklaren, compendium, tn.
Leesgezelfchap, o. gezelfchap van perfonen,
die zich vereenigen tot het lezen van boeken, societe de lecture, f Hij is in een —,
it est tnembre d'une societe de lecture.
Leeskabinet, o. cabinet de lecture , tn.
Leeskamer, yr. chambre de lecture.
Leeskunst, yr. art de lire , m. lecture.
Leeslcsfenaar, m. pupitre.
Leeslust, m. amour pour la lecture , gotit de
la lecture.
Leesoefening, yr. exercice de lecture, m.
Leesplaats, yr. lieu, endroit oh on lit , tn.
Leesfchool, yr. ecole oh Pon apprend a lire.
Leest , yr. geflalte , bijzonder van het menfchelijke ligchaam, taille, stature. Deze vrouw
heeft eene fchoone cette femme a la
taille belie. fig. Lieden van Una —, (van
erne klasfe), gens de la mime classe, gent
qui s'entendent bien ; gens qui sont du me.
me sentiment, m. pl. —, vorm van fchoenen , koufen, enz., forme. Eenen fchoen
op de — flaan of zetten, mettre une forme
dans on soulier; mettre ou monter un
cur la forme. Koufen op de — zetten,
enformer ties bas ; fig. lam. Het lijf op de
—zetten, (onmatig eten), se gorger de nourriture. Zich op eene hupfche — vormen,
(goede voorbeelden volgen), suivre de bons
exemples on modeles. Op eene andere
fchoeijen, (anders inrigten), dinner une
autre tournure, accommoder a sa fantaisie.
Zij fchoeijen op eene (komen wel overeen), ils s'entendent bien; ils sent d'intelligence , ils soot du mime sentiment. Spreekw.
Schoemaker houd n bij uwe
fchoenmaker, blijf bij uwe ( ga nice buiten
uwen kring, oordeel niet over dingen,
waarvan gij geese kennis hebt ), ne sorter
pas de yotre sphere, quo chaeun se mile de
son
C.) o

596LE T
son prop metier; medecin cdris-tot- col-name. 1.4aarfen =, embouchosr, m.
Leesteeken, o. (in de fpraakk.), marque , f.
ou caractere de. la prononciation. Het plaatfen der leesteekens kennen, entendre la prononciation.
Leestenmaken, o. métier de formier,
Leestenmaker, m. faiseur de formes, formier.
Leester,, vr. zie Lezeres.
Leestijd, in. temps de lecture.
Leestoon, m. ton do celui qui lit; ton tie la
declamation. Zijn — bevalt mij niet, son
ton ne nee plait pas.
Leesuur,, 0. heure de lecture, f:
Leeswijs, yr. maniere ou metizode do lire. Zie
Lezing.
Leeswijze, zie Leeswijs.
Leeuw, m. een bekend vleeschvretend dier,,
lion. De leeuwen brullen , brieschen, les
lions rugissent. (AANM. offchoon de Heer
Weilana het woord briefchen van eenen leeuw
afkeurt, komt het echter bij goede fchrijvers , en bij hem zelven bij Briefchen als
zoodanig voor). Een briefchende leeuw,
1211 lion rugissant. Een jonge un lioncents. Als een — vechten, se battre courageusement ou comme un lion. Er uitzien als
(verfchrikkelijk), avoir le regard
een
terrible; fig. Hij is een (heeft den moed
van eenen leeuw), c'est un lion, un vrai
lion; it a un coeur de lion. De gouden —,
(herberg of logement , waar een gouden leeuw
uithangt) als: Hij logeert in den gouden
est loge au lion d'or. —, het vijfde
teeken van den dierenriem , lion. Dc zon
is in den —, le soleil est entre dans le lion.
zie ook Leeuwtje. Gaande —, die het hoofd
vooruitfteekt , en beide oogen en ooren zien
laat , (in de wapenk.), lion leoparde, passant.
Leeuwachtig, b. n. en lion, comme tin lion,
e.
Leeuwenbek, m. zie Leeuwenmuil, m. zekere
plant, inufle de lion.
Leeuwenblad , o. zekere plant, feuille-de lion, f.
Leeuwendaalder, Leeuwendaler , ecu an
lion; (jadis monnaie de Ilollande de quarante deux sots).
Leeuwenhart, o. coeur de lion ; fig, zie Leenwenmoed.
Leeuwenhol , o. antre, m. on caverne
lion, f.
Leeuwenhuid, yr. peon de lion; fig. De —
aantrekken, (den fchijn van dapperheid aannemen), faire le fendant. etc.
Leeuwenjong, o. lionceau, petit d'unlion,
Leeuwenklaauw,, m. grate de lion, f.
Leeuwenkop, m, tete de lion, f.
Leeuwenkracht , yr. force de lion; grande force; force extraordinaire.
Leeu-wenkuil, m. zie Leeuwenhol, fosse aux
lions, f.
Leeuwenmanen , vr. meerv. , criniere on jube
de lion, f.
coeur do
Leeuwenmoed, in. courage d'un
lion.
gueule
Leeuwenmuil , m. mufle de lion ,
de lion, f:
Leeuwenorde , yr. zekere ridderorde , ordre
du lion.
Leeuwenridder, m. chevalier de l'ordre
lion.
zeLeeuwenftaart, m. queue de lion, f:
kere plant , queue-de lion, f.
Leenwentand , m. dent de lion, f.
zekere
Rlant , dent-de lion, f ; pissenlit, on.
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Leeuwenvoet , m. patte de lion, f.
plant , pied-de lion, m. alchimelle, f.—, italiaanfche plant, leontopetalon.
Leeuwenwelp , zie Leeuwenjong.
Leeuwerik, m. zeker bekende zangvogel, alotiette, f Soort van —, mauviette, f. turlut.
Leeuwerikken met eene tiras vangen , tirasser des alouettes. Aschgraauwe condrelle, f. Bosch —, cochelivier ou cujelier.
Kuif
cochevis. Kleine gekuifde —, lulu de boas.
Leeuweriksjagt, yr. clzasse aux alouettes.
Leeuwerikskool, vr. cage d'alonette.
Leeuweriksnest , o. nid d'alouette, m.
Leeuweriksnet, o. filet aux alouettes, m.
tirasse, f.
Leeuweriksvangst , yr. chaste aux alouettes.
Zij zijn op de — nit, ils sent alles a la
chasse des alouettes ; ih sent alles tirasser.
LeeuwersOogen Louvers, m. meerv. (fcheepswoord)gaten in de lijken der, zeilen, waardoor de zeilen een reefje ingebonden kunnen worden , ancettes , cobes , de bouline, f. pl.
Leeuwin , yr. lionnk.
Leeuwinnen-melk, vr. lait de lionne,
Leeuwrik , enz. Leeuwerik, enz.
Leeuwsch, b. n. zie Leeuwachtig.
Leeuwtje , o. verkl. w. lionceau, petit lion ,
tn. —, inzond. zekere bond, chzen-lion, m.
Leewater, zie Ledewater.
Leg, Legge, yr. in het gem. leven, eijerflok
van hoenders, eenden en ganzen , ovaire,
d'une poule, etc. —, (in Gelderl. en
elders) laag fchoven op den dorschvloer,
conehe , f lit , m. Eene — koren afdorfchen , battre tine concise de,ble.
Leg , m. het leggen der hoenders, vogelen, enz.
ponte, f.
Legaat , o. hetgeen iemand bij uiterflen wil
vermaakt worth , legs, m. Hij ontvangt een
— van duizend gulden , ii repit un legs
de mille florins.
Legataris , m. (oud w.) degene die een legaat
ontvangt, erfgemaakte, legataire, tn. et f.
Legateren , b. w. (ond. w.) ; (ik legateerde, heb
gelegateerd), als erfenis bij . uiterften wil
maken , 'legg er. Hij heeft mij vijf honderd
gulden gelegateerd, it m'a legud cinq cents
florins.
Legbord , o. (bij papierm.) plank waarop de
legger de bladen legt, planche de leveur, f.
Legdagen , m. meerv. (fcheepsw.) fours tie
planche, in:
starie, f.
Legende , yr. levensbefchrijvingen der heiligen , in de R. kerk, legende. De legende
leven, lire la legende. eene enkele zoodanige levensbcfchrijving , l egende.
Legendenfchrijver , m. legendazre.
Leger , toeftand van iemand die ligt, vooral van eenen zieke, als : 1k had een —
van zevem woken, j'ai ete oblige de m'aliter
pendant sept semaines, fed ete retenu au
, plaats waar
lit pendant sept semaznes.
men ligt , concise, f inzonderh. van dieren,
gate, lit , (bij jagers), van wilde dieren, re_posee, f. (van eenen Naas, ook) forme, f. Het — van den wolf bij dag, liteau,
tn. Het — van een wild zwij n , bongo,
verlaten, le cer
Het hert heeft het
debuche. Een beest uit zijn — 9pjagen, forcandor tine bete ; faire sortir tine bete de
son glee. Eenen haas in het, — vairen ,
prendre un lievre an gate, en forme. Eenen
haas in zijn — fchieten, tuer un lievre au
gate. Eenen haas , een hert nit zijn leger opjagen , lancer fin lievre, en cerf
stroo
voor een paard, litiere, f Voor een
paard
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paard een — van flroo waken, faire la
litiere a un cheval.
flaapplaats van een
mensch, couche, f. plaats waar een
krijsheer zich onder den blooten hemel onder tenten legert, camp, m. Het — Opbreken , lever le camp, decamper. Het — ceder flaan, asseoir no camp. De vijanden in
het — overvallen, overrompelen, forcer-les
ennemis dans leur camp. Een — verflerken ,
retrancher un camp. — krijgsheer in het
algemeen, armee, f. Len — in flagorde
fiellen, fcharen, ranger tine armee en bataille. Een — op de been brengen , mettre
tine armee stir pied. Het — overrompelen,
surprendre Parmee, l'attaquer a l'improviste.
Een vliegend—, un camp volant , m. reserve, f.
Legerbaar,9 b, n. waar men legeren kan , ou Pon
pent camper commodement , propre 4 camper.
Legerbed, 0. Legerfloel, veldbed, m, siege
pliant, lit de camp, en.
Legerberigt, o. bulletin d'une armee, en.
Legerbezorger,
proviantmeester, munitionnaire.
Legerbijl, yr. hache d'armes.
Legerbode ,
messager ou courrier de Parmee.
Legerboef, m. trosboef, of knecht, goujat.
Legerbrood, o, commiesbrood, pain de munition , en.
Legerdief, m. boulineur.
Legeren , b. w. (ik legerde, heb gelegerd),
eene plaats bezorgen om te leggen, coucher.
Zich —, (het leger opflaan), se camper.
Zij legerd.en, zich digt bij den berg , ils
camperent piffles de la montagne. Zich voor
eene vesting —, camper devant tine place
forte. —, o. w. Zijn leger hebben, camper.
Wij hebben daar zeven weken gelegerd,
nous y avons campe pendafit sept semaines.
—, (met zijn) zijn leger opflaan , camper,
se camper , asseoir le camp. Zij zijn in eene
vlakte gelegerd, ils campent dans tine plaine.
Legerhoer, yr. troshoer , femme de joie , garce , pertain, prostitude ou gourgandine qui
suit tine armee.
Legerhoofd, o. Generaal, general en chef ,
general d'armee, generalissime.
Legerhut, vr. veldtent , tente.
Legerig, enkel gebr. in Bedlegerig.
Legering , yr. action de camper , campeenent
d'une armee, en.
Legerjongen, m. Legerboef, goujat.
Legerkar, yr. zie Legerwagen.
Legerknecht, m. Legerboef, gonjat.
Legerkost, m. virres d'une armee, en. pl. munitions de bouche, f.
Legerkundige , m. tacticien.
Legerkunst , yr. kunst of kunde om een leger
op te ilaa.n , art de camper, en. bij de
ouden, castrametation, f. — om cen leger
in flagorde te ftellen , tactique. — om een
leger te bevelen, strategic.
Legerkwartier, o. legerp1aats , quartier d'un
camp , in.
Legerlasten , m. meerv. subsides , on frais
d'une armee.
Legermagt , vr. armee.
Legermeter.
celui qui trace un camp,
quartier-maitre.
Legermeting, zie Legerkunst.
Legerplaats, yr. camp , quartier. Eene wel
verfchanste
ern quartier Bien retranche.
— der wilden cabanage.
Legerfcharen , zie Heerfcharen.
Legerflede , yr. bed, lit, glee ,in. concise, f:
—, camp , campement
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Legertent, vr. Legerhut, tente.
Legertogt, M. warche d'une armee, expedition, f.
Legertr os, in. bagage, attirail ou train d'une
armee.
Legertucht , yr. discipline militaire.
Legertuig, o. instruments, m. pl. on machines de guerre, f. p1.
Legerwacht, vr. garde d'un camp, f. piquet, m.
Legerwagen, m^ chariot de bagage.
Legerziekte, yr. maladie contagieuse d'un
camp , fievre de'camp, fievre de Hongrie.
Legge, yr. zie Leg, yr. in de eerfte beteekenis.
Leggebord, zie Legbord.
Leggeld, o. (zeew.) droit de starie, en.
Leggen, b. w. (ik legde of leide, heb gelegd
of geleid), doen liggen, in onddrfcheiding
van zetten (doers zetten), en itellen (doers
ftaan), coucher. Een kind te bed —, coucher un enfant, (le mettre au lit); fig. Hij
heeft zijnen man op den grond gelegd, it a
concise son adversaire stir le carreau ; Il a tree
son homme. —, bepaaldelijk; zich—, (zich te
bed begeven), se coucher , alter au lit, se
mettre au lit; fig. De wind legt zich , le vents'abat. —, in eenen meer algemeenen zin,
plaatfen, ntettre , poser, placer, asseoir, etendre. Leg deze boeken op de tafel, mettez
ces livres sur la table. Hoist aan het vuur
mettre du Bois au feu, lets weder op
zijne plaats —, remettre q. ch. en sa place.
De eerfte verwen eener fchilderij concher les premieres couleurs d'un tableau: De
joindre les mains. Een
handen te zamen
fink hoot op de andere zijde (bij timmerl.), abattre tine piece de bens. Eenen
balk op deszelfs breede zijde —, poser de
plat tine poutre. Het fondament tot een gefaire, poser ou jeter 11s fondebouw
ments d'un edifice. Den eerften fleen van
asseoir la premiere.pierre
een gebouw
d'un edifice. Eenen nieuwen vloer in eene
plancheier un appartement a neuf:
kamer
mettre du yin a la
Wijn in den kelder
cave; encaver du yin. Strikken tendre
Bczetting
in
eene
plaats —, metdes lacets.
tie garnison dans UM . place; fig. De hand.
beginnen te behandelen),
aan lets
mettre la main a un ouvrage. Iemand sets
in den weg als: Heeft hij u lets in den
weg gelegd.? est-ce qu'il vous a offense?
Iemand lagen —, dresser des embilches
q. q. De fchuld op eenen anderen —, (fchuiven ), jeter la faute sur un autre. Iemand
de woorden in den mond —, dieter ou sewgerer a q, q. ce qu'il dolt dire. Eene fiad
reduire tine vilin de asch —, in kolen
accule-en cendres. Iemand jets te laste
ser q. q, de q. ch. Iemand de kaarten —
titer
iemand
nit
de
kaarten
waarzeggen),
(
les cartes a q. q. De hand op den mond—,
se
tire
par
respect.
(nit eerbied zwijgen),.
Nieuwe lasten op—, Imposer de nouveaux
impets. Den grond tot een' twist—, jeter leg
fondements d'une dispute. Eenen razende aan
eene keten enchainer tin homme enrage.
—, lets voor cen' zekeren tijd aanwenden ,
ter verkrijging van cen oogwit, als: Geld
ook enkel: In de loterij
in de loterij
mettre de l'crgent a la loterie. - - van
vogelen, voortbrengen, als : Eijeren —,
pondre des oeufs. Eene hen, die alle dagen
legt, tine poule qui pond tons les fours. De
fchildpad legt hare eujeren in het zand,
tortue pond les ocufs dans le sable. Sprcekw.
0o2
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Er is geene zoo wijze hen , of zij legt wel
een ei in de netels (niemand is zoo wijs of
hij begaat wel eenige zotheid , domme flreek),
personne si sage, qui ne commette des Hynes.
(zeew. ) als : De kiel
, attenter on
Poser la quille: Het land —, foyer la terre.
-Het gefchut in de rolpaarden 5 affifter
les canons. De zeilen —,. poser les voiles.
Op zijde —, avoir ou mettre a la bande.
Ilet wand om den mast —, capeler les hartbans. o. w. (bij de papierm.) de vellen
van de vilten nemen en op elkanderen leg,gen , lever les feuilles de dessus les feutres.
Deze jongen legt goed, ce garcon est un
excellent leveur. — , (bij fchipp.), ale Aan
den wal
landen , atterir. Aan-den wind
faire ralingtter. Met de zeilen voor of
op den mast —, avoir les voiles sur le mat.
de wind legt zich (worth gunflig) le vent a
donne. (AANA.r. Dit woord worth dikwijls verkeerdeiijk voor Liggen , gebruikt, hiervan zijn
eenige afleidingen zoo zeer in gebruik, dat
het moeijelijk zal wezen , de van Liggen
afgeleide daar voor in te voeren , bij, voorb.
Legdagen voor Ligdagen ; Leggeld voor
Liggeld ; Legger,, ( onderfle molenfleen)
voor Ligger zie ook de AAN.A. op Liggen.
Leggen, o. action de coucher, etc. zie Leggen. —, inzond. het eijer-leggen der vogelen , ponte, f.
degene die legt, celui on Celle
Legger,
qui couch°, met , etc. zie Leggen. , (bij
de papierm.) de gene die de bladen papier
van de vilten afneemt om ze op elkander te
leggen , ten einde dezelve , geperst zijpde ,
te droogen te hangen, leveut'. —, lets,
dat gelegd is ; bij verwarring voor Ligger,,
als onderfle molenfteen , meule dormante,
( bij drukkers ) , Mad paf:' etc.
pier , enz. op het tijmpaan, feuille de paer,
etc.
mass
sur le tympan f:
( bij
pi
timmerl.) fteekbalk
vaarchevitre.
tuig , om fchepen op zijde te hales, coquereau, m. (fcheepsw.) plank om nit en
in een fchip te gaan ,planche , moire, f
—, in het galjoen 5 fleche , de Peperon, aiguille,f.—, watervat, boute a eau , piece de
quatre, f: Halve —, piece de deux. Leggers, meery. , bnikftukken varangires de
fond, f. pl. — eener brug , flikhouten ,
longrines , f. pl. —, onderleggers , plat
vaartuig onder fchepen, wanneer then dezelve wil kalfateren , ponton. Zie ook Ligger.
Leggefloel , zie Legfloel.
Leghen , yr. leggende hen, legfler,, porde qui
pond, pondeuse ;fig. in den gemeenz. fpreektr.
Vrouw die zeer vele kinderen baart , femme
feconde, pondeuse.
Leghond , m. fhande hond , ellen conehant.
Legging , yr. action de coucher, de mettre, etc.
— van hoenders ,
zie Ligging , Leggen
pouts.
Legioen , o. bij de oude Romcinen , eene
keurbende , die eerst nit Brie duizend man
beflond, doch naderhand tot zes duizend
vermeerderde, legion , De Romeinfche
legioenen befonden nit voetvolk en ruiterij ,
les legions romaines etaient composees d'inanterie et de cavalerie. -- (in de nieuf
were gefchieden. van Frankr. ) 9 zekere krijgsbends ,
f. Vrije legiocnen , legions
fraRclies. —, naam van eene burgerlijke en
militaire ridderorde als Het — van der,
la legion d'honneur. (in den bijbelft.) ,
ale Legioenen van engelen, des legions d'an-
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gee; fig. in den gemeenz. fpreektr. voor:
eene onbepaalde menipte , ale : Een bloedverwanten , une legion de parents.
Legkaart , yr. carte coupee pour apprendre
geographic aux enfants.
Legpenning 5 rn.. rekenpenning, jeton. Roperen —, waarvan de rand gedraaid fchijnt te
zijn, rnedaille contorniate ou pontourniate, f
Legplaats , yr. (voor Ligplaats) lieu destine
pour les vaisseaux dans un port, rnouillage , tn.
Legfel , o. tout ce qui est mis, m. couche, f.
Legftoel , (bij papiermak.) pelit bane ou le
leyeur met les feuilles apres les avoir levees
de dessus lee feutres.
Legfroo , o. (in de vestingb.), paille de coochage , f.
Legwerk , o. ( bij tuinl.)` figures d'un parterre, f. pl.
Lei , o. zekere blaauwachtige fleen , welke
zich in dunne platen hat fplijten , fchalei,
schiste (sclzite) bleu, in. ardoise, —, ter
dekking van huizen, of om daarop met een griffel te fchrijven , ardoise. Een huis met leijen dekken , couvrir une .maison d'ardoises.
Op eene fchrijven of zetten , dcrire on
mettre sur une ardoise ; fig. lets op de —
fchrijven of zetten, (er nog niet op rekenen)
ne pas encore compter q. clz. Eene goede —
i emand hebben , etre nourri, e. on en-emand
tretenu, e. gratis, de q. q.
Leiband , m. inzonderheid band, waaraan men
een kind leert loopen , lisiere, Een kind
aan den — leiden , cloen voortgaan , limner
un enfant par ou a la lisiere. Het kind
loopt aan den 5 l'enfant est mend par ou
a la lisiere; fig. Hij loopt aan den --I- (hij
laat zich door eenen anderen leiden), it est
mend a la lisibre, it se laisse mener a la
lisiere.
Leidak , 0. toit d'ardoises, m.
Leidband., zie Leiband.
Leidekker,, m. tegenfi. van d.akdekker,, pannendekker,, couvrcur en ardoises.
Leidekkershatner, m. asseau, m; assette
hachette , f.
Leide verl. t. zie Leggen, en tegenw. t. der
aanv. wijs van Leiden.
Leiden, b w. (ik leidde , heb geleid), de
rigting der beweging van lets of iemand beftemmen, doen gaan, conduire, mener, guider.
Eenen blinde conduire un aveugle. Een
kind aan of bij de hand —, mener no enfant
par la main. Het water naar eene plaats —,
conduire l'eau a oils endroit. Het water in
de Itad —, conduire Peau dans lee ville.
tleEene rivier naar eene andere plaats
tdurner le tours d'une fictive. Een paard bij
den toom
5 mener un cheval par la bride.
lemand in Yerzoeking induire q. q. en
tentation. Iemand in de waarheid. — , conduire q. q. a la verite; fig. lemand — 5 wearbeen men wil, (hem laten doen, wat men
verkiest) mener q. q. en laisse , ou en bon vent.
letnand om den min —, bij den news —, in
de kap —, misleiden, mener q. q. par le nez,
le duper. Zich (door iemand ) laten —, se
laisser mener. Hij heat zich door zijne vrouw
, (de bazin fpelen) it se laisse mener par
see femme; sa femme le nzene. IIij wil zich
wel laten —, it est bien docile. Zijnc fern kun.
ilig naar den regel —, modifier. Een voormener one vie exemplaire.
beeldig leven
o. W. zijne rigting ergens heels hebben ,
conduire. Deze weg leidt naar A. , cc chemin conduit a A. Zie ook Geleiclen.
Leider,

zie Leicisman.

(fcheepsw.)

(vol,

LE
(vulvas Twent draille ,f. vart,het
bezaans' ftagzeil , tiraille du foc d'artimon,
f — van het branflenge-flagzeil draille
de la voile d'etai de perroquet, — van
het gaffeltopzeil , draille de la fleche en cool,
— van het groote ftagzeil , draille de ho
pouillouse, — van het groote fiengeflagszeil draille de la grande voile 4'dt-oil,
draille du grand foc , — van
—vandekluir,
het kruisbraam- bovenftenge-flagzeil , draille
du faux diablon ou voile d'etai du catacois
de perruche. — van het kruis- bramflengeItagzeil , draille du diablon , van het
kruis- ftengeftagzeil, draille du diablotin,
— der ftormfok , draille de la tourmente ,f.
— van den vlieger, draille de la contrevoile d'etai. Leiders der blokke netten ,
zwichtlijnen pantoquieres, f:
Leider,, tusfchenw. ach ! hdlas!
Leiding , yr. conduite, direction.
—der Item,
zie Stemleiding. van een touw, (fcheepsw.)
conduit d'une corde ou d'une manoeuvre, m.
Lcidsman , m. guide, conducteur, mentor,
meneur; fig. boussole. geleider, minnaar
der juffers , in Italie , sigisbde.
Leidftar,, vr. poolfler, polaire, etoile polaire,
f fig, Geleider,, geleidfler,, conducteur,
conductrice, f: guide.
Leidfler,, yr. vrouw die leidt , zie Leidsvrouw.
Leidfter,, yr. (ter, die leidt, zie Leidflar.
Leidsvrouw , yr. conductrice.
Leigroeve, ofgroef, yr. fchalieberg, ardoise, ardoisiere. Eene — openen , faire one foncee.
Leijen , b. n. van lei , d'ardoise, d'ardaises.
Een — dak , un toit d'ardoises ; fig. Het is
alsof het van een dakje loopt , ( hij
fpreekt zeer vlot), it parle bref, bien cootlamment ; it a la langue bien ddlide ou bien
pendue ; ii a une grande volubilite de langue.
eener dame , eener bruid, ecoLeijonker,
yer,, paranymphe.
Leikleurig, b. n. ardoise, e.
Leireep , m. tine, guide, f — van den wom
eens paards , longe, f.
Leis , yr. Leifel , o. koppel of riem voor jagers-honden , laisse.
Leist, zie Leis.
Leifteen , m. zie Lei, in de eerfte beteekenis.
Leizeel, o. zie Leireep.
Lek , b. n. niet waterdigt , qui coule. Doe
geenen wijn in dit vat, het is —, ne mettez
point de vie dans ce tonneau, it coule.
zijn of gaan , (van iemand , die , nadat
hij van den fteen gefneden is , zijn water niet
houden kan) laisser aller son eau , ne pou
voir retenir son urine. —, (fcheepsw.) qui
fait eau, prend eau. Dit fchip is — ce
vaisseau prend ou fait eau, a une vole d'eau.
— worden , faire tone voie d'eau. Een —
geworden fchip , door de zon uitgedroogd
on vaisseau dbaroui.
Lek, o. opening, waardoor eenig water dringt,
fr nte par oh une liquide coule. Het vat heeft
een —, le tonneau coule. (fcheepsw.)
vole d'eau, f. Een — fpringen faire u-se
voie d'eau. Een hebben , faire eau, avoir
side voie d'eau. Een — floppen , boucher
on etancher une voie d'eau.
Lekbier, Q. biere qui tombe d'un tonneau en
perce dans no vase place au dessous, f.
leekte , heb geleekt), zie
Leken , o. w.
Lekken.
Lekgat , o. trou par ou tone liqueur decoule,
Letting, zie Lekking.
Lekkaadje , lekkagie , yr. hetgene door een lek
verloren gaat , coulage , m. (bij de gefchutfmelters), dOcifet ,
—,
Lek, o.
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Lekken , o. w. (ik lekte heb geiekt) en
lek hebben , niet digt zijn , cooler, Sumter.
Dit vat lekt , heeft gelekt, ce tonneau coule
degoutte, a could , a degoutte,suinte. De da-,
ken lekken , les toits degouttent. —, (van
fchepen), faire eau, avoir une voie d'eau.
—, met den onbep. 3 perf. als: Het lekt in
de voorkainer, it degoutte dans la chambre
de decant ou our le devant. 5 (met zijn)
door eene opening wegvloeijen , druipen „,
decouler goutte a goutte, tomber goutte
goutte, s'Ochapper goutte a goutte, suinter,
s'ecouler goutte a goutte, s'enfuir. De wijn
is nit het vat gelekt, le yin $'est ecoul ,
s'est enfui du tonneau.
Lekken, zie Lekken in de 2de beteekenis.
Lekker, b. n. en bijw. aangenaam van finaak,
finakelijk , ddlicat, e. exquis , e. !Hand, e.,
delicieux, ease, ragooltant, e. savoureux,
geregt, un mets friand ou delise. Een
cat. Een — beetje , on morceau friand.
Een lekkere wijn , un vin ddlicat ou delicieux.
— fmaken , als : Het fmaakt mij , je le
trouve bien delicat. Dit vleesch is zeer —
cette viande est bien ragoatante. eten,
manger des morceaux friands, manger delidrinken , boire delicieusement.
catenoent.
aangenaam van renk , delicieux, ease,
delicat , e. agreable, suave. Deze fnuif is —,
ce tabac en poudre est bien delicieux. ruiken , avoir tone odeur agrdable , sentir bon.
Diet — ruiken , sentir mauvais. —, keurig in het eten en drinken zijn , veel van
lekkernijen houdende , friand, e. Hij is —
(op het eten) , it aime les morceaux delicats ou friands. In het gemeene leven hoort
men wel eens : Dat is een kicker brokje,
your een lief meisje, zie Drokje.
Lekker,,
saletjonker -hefaune, damoiseau.
Een jonge — un petit morveux. Een stoute
un rnechant garcon, petit volontaire.
Lekkerbek , m. en yr. clegene , die van lekkere
beetjes houdt, friand, m. friande, f.
Lekkerbekken , o. W. (ik lekkerbekte , .heb gelekkerbekt), lekker eten, manger avec delicatesse , freander, faire bonne chere.
Lekkerbekkig, b. n. op lekkere beetjes gefteld ,
friande , e. Hij is zeer — , it est tres friand.
Lekkerbekkigheid , yr. friandise, f. gout pour
les mets delicats, no. zie Lekkernij.
Lekkerheid , m: aangenaamheid van fmaak 5 delicatesse 5 f. gods Adlicat , delicieux, 'exquis
.on excellent. —, aangenaamheid van reuk
odeur agrdable, f.
lekkerbekkigheid, friandise,
Lekkerlijk , bijw. delicatement, avec dilicatesse,, ddlicieusement.
Lekkermond , zie Lekkerbek.
Lekkernij, yr. het lekker zijn van het eten,
friandise, delicatesse, bonne bouche.
iets lekkers , friandises , f. pl. morceau
licat 'vets exquis
(wanneer dezelve van
vleesch is), (in pastijen) beatilles ,
pl.
Hij houdt veel van lekkernijert , it aime les
riandises , les morceaux delicats. Lekkeruijcn aan de kinderen geven, donner des
ffriandises , du bonbon, aux enfants, gem.
nanan, m. De visch is eene voor mij, Jo
suis grand amateur de poisson.
Lekkertand , zie Lekkerbek.
Lekkertanden , o. w. (ik lekkertandde , heb gelekkertand), finullen
als : — van jets,
manger avec delicatesse de q. .ch. ,
Lekkertong , zie Lekkerbek.
Lekkertongen , o. w. (ik lekkertongde , hob
gelekkertongd). sic Lekkerbekken.
Lekking yr. bet 1etolten , adieu de cculer.
0
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van,eene ton, suintement, m. —, drop,
afwatering, ecoulement, egolit m. zie Lekkaadje.
zekere fieen, dropfleen, stalacLekfteen,
grignard. Ondoorzigtbate. Gipsachtige
re —, stalagmite, T.
Lekton, vr. Lekvat, o. baguet oil tombs P eau ,
le vin, etc. qui s'ecoule, baguet d'egoat, m.
Lekwater, o. eau qui s'ecoule, f.
Lekwijn, m. wijn, die uit de druiven lekt,
zonder dat zij geperst worden , mere-goutte,f.
wijn , die uit een vat lekt , en daardoor
verfchaald is, baquetures , f..pl. kruidwijn, die door eenen zak gelekt is, hypocras,m.
Lekzak, m. zak, waardoor men jets last lekken, couloir, sac, M. chausse,
zie Zijgedoek.
Lel, yr. klein bewegelijk velletje, petit cartilage, tendron, m. —, van het oor , tendron , mollet, bout de Porcine), m. —
van de keel, huig, luette, epiglotte.
onderkam van eenen haan, bat-be.
Lelie, yr. zekere bloem, lis, tn. Met lelien
verfieren of bezetten, fleurdeliser. De maarfchalks-ftaven van Frankrijk waren met lelien verfierd, les batons des marechaux de la
France etaient fleurdelises. De witte —,
le Hs Blanc. De roode —, le lis rouge. Turkfche
martagon. Gels —, belle de jour,
lis bulbifere.
hemerocale. Boldragende
Alexandrijnfche ornithogale !PArabie.
De St. Jakobs —, (de fchoonfie van alien),
le lis de St. Jaques. De onechte —, le lie
de St. Bruno. Perzifche lis de Suse, en.
— van dalen, muguet, lis de vallees, en;
fig. blanke en witte kleur, lis du visage.
De tijd zal doze lelien wel doers verwelken , le temps fletrira cos lis. —, (in
(le wapenk.), flour de lis, f. Hij voert drie
witte lelien in een blaauw pot-te
d'azur a trois 'leers de lis d'argent. Voorbeen waren er in het wapen van Frankrijk
ontelbare lelien , autrefois dans Peen de
France it y avait des fleurs de lis sans nombre ; van hier: Frankrijk voert drie gouden
lelien in een blaauw veld, la France Porte
d'azur el trois .fieurs de lis d'or.—, het
Franfche rijk, Penivire des lie.
Lelieachtig, b. n.
, e.
Lelieaffodil, yr. zekere bloem, gele lelie , lis
aphodele, m. hemerocale, fleur d'un jour,,f.
Lelieblad , o. aan de fleng , finale de lis, f. ,
aan de bloem, petale de lis,,m.
Lelicblank, b. n. blanc, che, comme un lie.
Leliebloem, yr. fleur de lis.
Leliebol, m. oignon de lis, m. bulbs de lis. f.
Leliehiacint, yr. zekere bloem , lis-jacinthe;m.
Lelienarcis', yr. zekere bloem, lie narcisse,
en. amarylles d'automne„ f: De Virginifche
—, (lat. uitdr.) amaryllis damasco f De
Surinaamfche —, amaryllis belladona. De
kaapfche amarylles capensis, f De gespikkelcle —, amaryllis guttata, f. De langbladige —, amaryllis longifolia, f. De gele —, amaryllis lutea, f. De, oosterfche
—, amaryllis orientalis , f:
Lelleolie, yr. huile de lis.
Lelietje o. verkl. w. zie Lelie, petit lis. —
van dalen
, zie op Lelie.
'
Lelietorretje, o. chrysomela merdigera, f.
Lelieveld, o. champ semé de lis, m.
Leliewit, b. n. blanc , che, comme un lie.
Lelklieren, y r. meerv. glandes fogulaires.
Lellen , o. w. (ik lelde , heb geleId), tencens
hetzelfde herhalen, jaser, causer. Iemand
aan het oor aan het oor liggen te —,
Tompre les oreilles on la tete 4 q. q.
boo
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Leller,
celui qui rompt les oreilles ou la
tete d q. q.
Lellig, b. n. membraneux, cum, plein, e. tie
membranes net de peaux.
Lelling, yr. repetition ou redite ennuyeuse on
ennuyante.
Leiner, yr. cells qui rompt lee oreilles ou
tete a q. q.
Lernmen, 0. ik lemde, heb gelemd)
vleijend fpreken, parlor d'une maniere fiattense ou soumise, et flatta.nte.
Lemming, yr. vleijerij, flatterie.
Lemmer, o. eene blanke kling, lame f:
Lemrnet, o. pit van eene kaars, lamp, enz.
lumignon d'une lampe , m. me:he d'une chandelle,
(bij fonamigen voor) lemmer,
zie Lemmer.
Lemte , yr. lamheid, paralysis, ddbiliti de
membres, f.•
Lende, yr. het weeke deel der zijde (meest
enkel meerv.) Lenden , reins m. pl. (in de
ontleedk.) lombes, M. pl. Pik' in de lenden
hebben , avoir vial aux reins. De lenden breken , ereinter. Iemand eenen fiok in de lenden leggen Bonner a q. q. no coup de
baton sur les reins. De lenden, het ruggefiuk van een konijn, van een' haas, le rabic
d'un lievre.) — van een paard
d'un
( kruis) esquine. Een paard, dat zwak van
Tot de —
—is,enchvalfbd'qui.
behoorende , lombaire.
Lendenader, yr. (in de ontleedk.) bloedader,
veins lombaire; lendenfiagader, artere lombaire.
Lendenbreuk, vr. rupture des reins.
Lendenbreukig, zie Lendenlam.
Lendend'arm, m. (in de ontleedk.) boyau km.
baire.
Lendenklier, vr. glande lombaire,
Lendenkafen, o. petit coussin qu'on met soup
les reins , m.
Lendenlam, lendenloos, b. n. dechanclid, e.
fam. degingande , e.
Lendenpij n, vr. douleur dans les reins; goute
sciatique. Hevige —, lumbago on lumbagie.
endenflagader, vs. (in de ontleedk.) artare
lombaire.
Lendenfpier, vr. (in de ontleedk.) nerf kmhalve, psoas
Lendenfink, o. (bij flagers) nierfluk, filet,
alums, m. cimier,, m. surlonge , on longe, f.
vertebre lombaire.
Lendenwervel,
Lendenzennwen, vr. meerv. nerfs lombai.
res, m.
Lendenziekte, yr. 'Engelfche ziekte, rachitis.
Hiermede gekweld , rachitique.
Lene , zie Leuning in de ads beteekenis.
Lenen, 0. w. (ik leende, heb geleend) zie
Leenen.
Leng , yr. foort van langen en fmallen kabeljaauw, lingue, m. — (gedroogd) lingue sec.
(fcheepsw.) zekcr touw,, elingue, f:
halement,tn.— met haken , elingue a pattes, f.
Lengen, b. w. (ik lengde, hob gelengd),
larger maken, alonger, prolonger,, agrandir,
alonger une jupe.
etendre. Eenen rok
Den tijd prolonger le temps. —, dunnor maken , zie Aanlengen. —, 0. w. langer worden, rekken, croitre, devenir plus
long, ne, grandir. De dagen beginlien te
, .les jours commencent a croitre.
Lengen, o. action de croitre. Bij het — der
dagen, quand les fours croissent.
Lenging, yr. verlenging, action d'alonger,
etc. alongement , m. Zie Lengen.
Lengte, vr. uitgefirektheid in onderfcheiding
van breedte en dikte, longueur, f long, m.
De

LEN
De — van eenen la longueur d'un
jardin. In minder dan een jaar krijgen de
lionden hunne volkomene — 5 les chiensprennent en moms d'un an leer accroissement en
longueur. In de — fnijden, kloven, couper
ou tailler, fendre en long. In de — en (in
de breedte , en long et en large. De — van
een dak (in de bouwk.), le courant d'un
comble. Deze tuin heeft eene van 8o fchreden , ce jardin a quatre-vingt pas de long.
In de — meten, mesurer longitudinalement,
en longueur. —, van een' mensch, hauteur,
taille, grandeur, stature. De middelbare
— van een' mensch is van vijf voet of vijf
voet en een' duim, tot vijf voet vier duim,
la taille mediocre des hommes est de cinq
piejs ou cinq pieds et un ponce fusqu'a cinq
pieds et quatre ponces. lange duur,
gueur. De — der dagen en der nachten,
la longueur des fours et des ;wits. Door —
van tijd, a la longue , a la eontinue, avec
le temps. —, (in de aardrijksk. en fcheepv.)
longitude Men telt de graden der — van
de middaglijn, on compte les degres de longitude depuis le premier meridien. Bevondene —, longitude observie. Gegiste —,
longitude estimee. —, (fcheepsw.) als: —
van het fchip, longueur de vaisseau, — van
de kiel, 'longueur stir quille. — of hoogte
van den achterfteven, hauteur de Petambord.
— of hoogte van den voorfteftn, hauteur
de Petrave. — of hoogte van het zeil,
te des voiles. — of diepte van de vlag, battaut du pavilion. m. — lengte over Eleven,
longueur de Petrave a Petambord. — van
den kabel (120 vademen) encablure, — van
den mast van den voet tot onder de ominers,
meche de mat. — van het fchip tusfchen de
loodregten, longueur du vaisseau entre les
perpendiculaires.
Lengtemaat, yr. maat om lengten te meten,
mesure de longueur, mesure d'etendue en longueur, (in de meetk. ) mecometre, m.
Lengtemeting, yr. het meten der lengten,
longimetrie. voetmaat, pedimetrie. (bij
aardrijkskundigen) het berekenen der lengte , observation, calculation, de la longitude.
Lengtouw,,
dat om een vat of pak worth
geflagen, om het te hijfchen, echarpe, f.
Lengvisch m. zie Leng.
Lenig , b. n. dat zich in de lengte laat flrekken ,
rekbaar, souple, maniable , traitable.
van riet, metalen, buigzaam, enz. malleable,
ductile; fig. — van aard , zachtzinnig, souple,
docile, doux, ce , traitable.
Lenigen, b. w. ( ik lenigde , heb gelenigd),
zacht waken, adoucir; het words zelden
antlers gebruikt, dan_: fig. verzachten, ver
ligten, adoucir,
, apaiser, Unifier.
lemands fmart, kommer
apaiser la dotslour de q. q.
Leniger,
celui
apaise, etc. zie Lenigen.
Lenigheid, yr. gedweeheid, souplesse.
ductilite ; fig. souplesse.
Leniging , yr. verzachting , action d'apaiser,
soulagement, adoucissement , etc. zie Lenigen.
Lenigfier, yr. cello qui apaise, etc. zie Lenigen.
Lening, zie Leuning.
Lens, b. n. ledig, vide. De flesch is —,
bouteille est vide. — 5 (bij zeel.) als : de
pomp is —, la pompe est franche et haute,
est affranchie.
pompen, franchir on of
franchir la pompe, engrener la pompe,fratichir Peau de la pompe.
Lens, zie

6or
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Lens , yr. (in de wal yischvangst), zekere fpies
om den visch te lenfen, harpon,
Lenfen, b. w. (ik lensde, heb gelensd), met
eene lens doorfleken (in de walyischyangst),
harponner.
Lente, vr. het eerfle aangenaamfle faifoen des
jaars ,printemps , m., saison printaniere,
- voorjaar, fam. renouveau,m. tot de — behoorende, printanier ,iere, vernal, e; fig.
jeugdige wren (van veertien tot vier of vijf
en twintig), printemps. In de — van hull
Leven, dans le printemps de leer vie.
Lentebloem, vr. flour du printemps flour
printaniere; fig. jeune homme , tn. ou 'eene
fille.
Lentedag, m. four du printemps. Op eenen
fchoonen tin beau four de printemps;
fig. lentedagen, meerv. lente , jeugdige leertijd, als: In onze lentedagen, dans le printemps de nos fours.
Lentedaauw, in. rosee du printemps, f.
Lenteklokje, o. zekere bloern, campanelle ,
campanette, f.
Lentelied, o. chant vernal,
Lentelucht, vr. air de printemps. tn.
Lentemaand, yr. maand, waarin de lente begint, mars, Inas de mars, tn.
Lentemorgen, matin de printemps. Op
eenen fchoonen — 5 un beau matin de printemps. /
Lentenachte yening, yr. (in de fterrek.), die
tijd, wanneer in de lente de dagen en nachten even lang zijn, equinoxe vernal, equinoxe du printemps.
Lenteregen, m. pluie de printemps, f.
Lenteren , o. w. (ik lenterde , heb gelenterd),
zie Leenderen.
Lentetijd, m. saison printaniere, f. printemps , m.
Lente yermaak, o. lente yreugd, yr. divertissement de printemps, tn.
Lenteweder, o. air ou temps de printemps, m.
Lentewindeiv, zachte winden, m. meerv.
nithies , zephyrs.
Lentezang, m. zie Lentelied.
Lentezon, yr. soleil de printemps, en.
Lenzen, b. w. (ik lensde, heb gelensd), lens
maker, vider,, epuiser. Eenen regenbak—,
epniser tine citerne. De kan , vider le pot.
Lenzen, o. w. (ik lensde, heb gelensd),
(fcheepsw.) met een fokje zeilen, faire voile avec hi simple misaine, courir au devani
courir
de la lame. Voor top en takel
sec.
Lop , m. gemeenz. (chop, als: Iemand eenen
— geven, donner tin evil') de pied a q, q.
Lepel, m. cuiller ou cuillere, f. Groote
om op te fcheppen, cuiller a distribution.
Zie ook: Eetlepel, Potlepel, Schuimlepel,
Suikerlepel, enz. Groote — der fuikerrafinadeurs , om de fuiker, enz. to fcheppen,
om het gepucheux. Kleine — puchct.
fchut te laden, chargeoir, m. lanterne a
(bij artilleristen), om het
charger ,
kruid in de kardoezen te fcheppen, coupelle,
.in cone
.f: Houten — met eenen langen
klos of maliebaan, love, f. meerv. Lepels , (bij jagers), ooren van eenen hags,
ortilles d'un lievre, f pl. —, foms voor:
lepelvol cuilleree, f: Eet een' lepel (lemangez tine cuilleree de soupe.
'
peltje) foep,
Lepelgar, zekere vogel met eenen lepelvormigen bek, becharu, Haman, m. spatule , cuillier, f m.
Lepelblad, o. blad van den lepel, cuilleron,
m. —, zeker geneeskruid, herbe aces cuillers , f. cochliaria, m.
Le00 4
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Lepelkost, tn. tout co qui se mange avec la
cuiller, commepotage, soupe, laitage ,brouet , etc.
Lepelkruid, o. zie Lepelblad in de Qde beteek.
Lepelfpijs,
zie Lepelkost.
Lepelfteel, fleel van een' lepel, manche
de cuiller,m; fig Iemands goed tot den laatften — toe verkoopen, vendre tout ce que
q. q. a, on jusqu'el la derniere nappe.
Lepelftok, m. steel van eenen laadlepel, manelle de clzargeoir.
Lepelflukken, o. meerv. petits canons, m. pl.
petites pieces, f: pl. canons de fonte, tn. pl.
Lepelvol , m. cuilleree, f.
Lepelvormig , b. n. in den vorm van eenen lepel, en forme de cuiller ;—, (in de plantenkunde ), van bladen, creux, euse, en cuilleron.
Lepelzucht, vr, boertend voor: gebrek aan
voedfel , als: Het kind is aan de — geflorven, Penfant est mort de faint.
Leplam , o. agneau qu'on nourrit d'autre lait
que de sa mere, m.
Leppen , b. w. (ik lepte , heb gelept), eenen
bal met den voet voortfchoppen, donner on
coup de pied el une bale; fig. gemeen , donner
no coup de pied 4 q. q.
Leppen, b. w.
lepte, heb gelept), met
kleine teugjes drinken 5 terwijl men het vocht
maar even met de lippen aanraakt , boire
petits traits, buvotter,, siroter.
Lepper, m. celui qui buvotte,' etc. zie Leppen.
Lepperen , b. w. (ik. lepperde , heb gelepperd), zie Leppen.
Leppering Lepping , vr. action de buvotter,
etc. zie Leppen.
Leproos, b. n. melaatsch , lepreux, euse,ladre.
Leproosdij , yr. zie Lepronshuis.
Leproosheid, yr. melaatschheid, Mitre, ladrede. Witte —, vitilige.
Leprooshuis, Leprozenhuis, o. hdpital des lepreux, tn. leproserie , ladrerie, f.
Larp.
Lerp
Lerpen , b. w. (ik lerpte , heb gelerpt), zie
Larpen.
Les , vs. hetgene men al lezende van buiten
leert, lepon. Hij kan zijne — van buiten,
it salt sa lepon par coast-. Hij leert zivine
etudie ou apprend sa lepon. Zijne
opzeggen , dire sa lepon.
onderwijs ,
slat een meester in de schoone kunsten geeft,
lepon; — nemen in het danfen, prendre
lekons a danser, de danse.—, inzond : privaat - les , lepon particuliere. Hij geeft
it donne des lepons particulieres,
leering, lepon f: precepte , m. Deze jonge
mensch heeft goede lesfen ontvangen, ce
jeune homme a reiu de bonnes lepons. —,
waarschuwing , lepon, f: avis, avertissement, m. Dat is eene goede voor u,
cela pent vous servir de lepon; van hier:
lemand de — lezen , faire la lepon a q. q.
lk heb hem duchtig de —, (ernstig beftraft)
gelezen, je lui ai bien fait sa lepon , je lui
ai chante sa gamme.
Lesboek, o. lzvre, dans lequel on apprend sa
lepon; livre de lepon, m.
Leschbak , m. koelbak (bij fmeden), auge
tremper le fer,
Leschdrank , m. koeldrank, verkoelend geneesmiddel, boisson rafiviclzissante , f. refrigerant,
Leschgereedfchap, o. instruments qui servent
a eteindre le feu, m. pl ; zie Bluschgereedfchap.
Leschtfog, zie Leschbak.
Leschwater, o. eau ferret , eau pour eteindre
le fer rouge.
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Lesgeven, o. het geven van les, action do
donner des lecons particulieres. Deze meester verdient veel geld met —, ce maitre
gagne beaucoup par ses lepons particulieres.
Lesgever, m. maitre particulier, maitre qui
donne des leponsparticulieres.
Lesfchen, b. w. leschte, heb gelescht),
blusfchen, eteindre, etouffer,(le feu). Er
was in dit huis brand ontflaan, maar men
heeft denzelven gebluscht, le feu etait
cette maison, mais on Pa iteint ; fig. Iemands dorst eteindre on etancher la
soif de q. q.,degalterer q. q. Mijn dorst is
gelescht, ma soif est desalteree. Den minnebrand of het minnevuur assouvir sa
passion, eteindre sa famine, son feu. Een
zucht naar roem, die niet to — is, tine passion pour la gloire qu'on ne saurait saris faire.
o. extinction, f itanchement, m.
Lesfcning, yr. action d'eteindre, etc. zie
Lesfchen. — van den dorst desalteration, f.
(in
Lessenaar, m. pupitre. Zang —, koor
de kerk), — van metaal , aigle, f.
Altaar —, waarop het misboek ligt , portetnissel. Kleine — met Nerfcheid.ene laden
op eene fchrijftafel, etneliole, f.
Lest, zie Laatst.
Letfel , o. belet oionthoud, verhindering, empdchement , obstacle, 0!. —, nadee 1 , fchade , dommage, prejudice, tort,
m. ongemak , mal , accident, m.'incommodite, f: — aan een fchip, incommoditi
d'un navire
Letten , b. n. (ik lettede , hub gelet) , beletten,
weerhouden , empicher, retenir. Wat let
mij ? qu'est-ce qui m'empéche? o. w.
deren, noire, porter prójudice , faire
acht geseal. \Vat let hem ? qu'a-t-il ?
y en , als :
op sets, faire attention a q. ch.,
prendre garde a q. cit., considerer,observer.
caracLetter, yr. lettre. Schrijf of druk
Eene
tere, caractere d'imprimerie.
Duitfche —, une lettre allemande. Groom
of kapitale (hoofdletter), lettre majuscule, f. caractere m
' ajuscule, m.; majuscule,
lettre capitate, f. Hoofd — met allerlei
verfierfelen , lettre d'apparat. Eene —, die
in het zetten kwalijk geplaatst is, (bij de
boekdr.), coquille. —, die het onderfle boven, of in plants van eene andere — flaat,
blocage , bloca,ille, m. Dezelve wegnemen,
dibloquer. De eerfle letter van een eigennaamwoord en na een punt moet altijd eene
groote zijn, la premieze lettre d'un nom
propre et apses nn point doit toujours titre
one majuscule. Begin — lettre initiate,
Kleine —, petit caractere. Kleine - 9 renboven in het midvooi --L- ook groote
den der bladzijden van eon woordenboek
titel der kolommen , lettrine. looden
blokje , waarvan de drukkers zich bedienen ,
caractere d'imprimerie, caractere, type, m.
Een bock , met fraaije letters gedrukt , on
livre imprime en beaux caracteres. Letters
graveren of fnijden , graver des caracteres.
Letters gieten, fondre des caracteres. Romeinfche — , 'caractere remain. Curfieve
caractere italique. Groom —, grog
caractere. Kleine —, petit caractere, lettre minuscule. Nieuwe —, caractere neuf.
caractere use. Beverfletene
Oude
weegbare caractere mobile. Vaste —,
caractere solide, tn. De fraaije lettere]] ,
les belles lettres. Met vaste letters drukken,
stereotyper. Een druk met vaste letters,
edition stereotype. Het drukken met vaste
letters, stertiotypie, f steriotypage, m; fig,
1-19
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heeft letters gegeten ? (bij heeft veel
geiezen gefludeerd, ) :I a lu , etudie ,
beaucoup; zie ook Letteren, yr. meerv. —,
genaaicl letterwerk op ftoffen , marque. —,
letterlijke zin , lettre, f. seas Iets
naar de — opvatten , prendre q. ch. a la
lettre, au pied de la lettre ou litteralement. Zie Letterlijk. lemands bevelen naar
de— uitvoeren, executer les 'ordres de q. q.
a la lettre.
zeker gebak , /ettre.
Letterbaas, m. geletterd man, homme lettre.
Letterbakje, o. vakje in ,eehe letterkas , (bij
boekdrukk.) cassetin,
Letterbegeerig, lettergierig, b. n. philomatique. (*)
Letterblokken, o. w. (ik letterblokte , heb geletterblokt) , met ijver fluderen , etudier
avec application, avec assiduite , avec attache, se livrer 4 l'etude.
Letterblokker, celui qui itudie avec application , assidament. Hij is een regte — ,
it itudie avec beaucoup d'application.
Letterbode, m. naam van een bekend maandblad, messager litteraire.
Letterbord , o. table sur laquelle on trouve les
lettres de l'alphabet soft en caracteres mobiles on immobiles , f
Letterdief, m. fchrijver,, welke slit andere
werken overneemt zonder dit op te geven,
plagiaire.
Letterdieverij , yr. geletterde diefftal plagiat,
on. Men befchuldigt hem van —, ;I est accuse de plagiat. Hij heeft zich aan — schul,
dig gcmaakt, it Pest rendu coupable de plagiat.
Letterdoek, o. cannevas , grosse toile on
gaze claire sur laquelle on apprend a marquer , f.
Letteren , b. w. (ik letterde , heb geletterd) ,
linnen, enz. met letters merken, marquer
du linge etc. avec des lettres.
Lettere'', vr. meerv. brief, lettre. Ik heb
uwe — ontvangen, Pal recu votre lettre. —,
geleerdheid, f. pl.litterature, f De fraaije
—, les belles lettres , f pl. philologie, f.
(aan de hoogefcholen), humanites , f. pl.
Dc herleving der —, la renaissance des lettres. De — beoefenen , cultiver les lettres.
Een man van —, un homme de lettres, un
homme qui a des lettres, un homme lettre.
Letterfout , yr. drukfout, faute d'impression.
Lettergieten , o. fonte des caracteres (d'imprimerie).
Lettergieter, m. fondeur de caracteres (d'imprimerie.)
Lettergieterij , yr. fonderie en caracteres
(d'imprimerie)
Lettergreep, yr. (e)syllabe. Lange, korte
syllabe longue ,breve. De laatite — van een
woord,la demure syllabe d'un mot. De voorlaatfle —, de op ethic na de laatfle —, la
syllabe penultieme. De derde — van achteren , op twee na de laatfte , la syllabe antepenultieme , f. Een woord van twee lettergrepen , dyssyllabe , mot dyssyllabe. Een
woord van drie letLergrepen , un mot trissyllabe, nu trissyliabe. Een woord van
vele lettergrepen, un mot polysyllabe, un
polysyllabe. Eene echo , die vele lettergrepen herhaalt, un echo polysyllabique.
Vermeerderino. van — en, crement, in.
Lettergrepig,
n. syllabique.
Letterhaak, zie Zethaak.
Letterheld, vermaard of groot letterkundige,
homme fort lettre our fort erudit, tres-instruct,
homme tie grande rudition, hems de litterature, de inmiero, savant.
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Letterhout, o. zeker bruin gefprikkeld bout,
mafelenliout, bois madre, bole do lettre , tn.
etterhouten, b. n. de bois madre.
Letterhoutje , o. arbre marque de lotto-es alphabitiques ou numerales , m.
Letterhoutwerk, o. ouvrage en bois mare ou
en bois de bresil ,
Letterhoutwerker, m. artisan qui travaille en
bois madre ou en bois de bresil.
Letterkas, yr. (bij letterz.) casse (d'imprimerie) — ;bij fehoolonderw.) caisse aux lettres.
Letterkeer, m. naam —, het verzetten van de
letters eens woords om er andere woorden
met verfchilleude be teekenissen van te maken ,
anagramme, metathese, f. De gene, die
letterkeeren fchriift, anagrammatiste. Letterkeeren maken , anagrammatiser.
Letterkeerder,, zie Letterkeerdicheer.
Letterkeerdicht, zie Letterkeer.
Letterkeerdichter,
anagrammatiste.
Letterkeering, vr. Letterkeer.
Letterkennis, zie Letterkunde.
Letterkloek , b. n. ervaren in de letteren,
lewd, e., zie Letterkundig.
Letterkrans,
couronne litteraire, collection
en poesie on en prose.
Letterkunde , vr. bedrevenheid in de letteren,
litterature; algemeene f. (in
de oude letteren), humanztes , f. pl. —, de
letterkundige voortbrengfelen van een land,
van een tijdperk, litterature. De Franfehen
weten bijna niet, dat de Nederlanders eene
— hebben, les Francais savent a peine, que
les Néerlandais ont une litterature. De oude
—, la litterature ancienne. De — der middeleeuwen, litterature moyen dge. De
hedendaagfche —, la litterature moderne.
Zich op de — toeleggen, se livrer a la
litterature.
Letterkundig, b. n. in de letteren bedreven,
lewd, e, qui a de la litterature on des letOres. —; tot de letterkunde betrekkelijk,
litteraire, Een — genootfchap,
une societe litteraire. Een — blad , no,
journal litteraire. — nieuws, des nouvelles
litteraires. Letterkundige nafporingen, des
recherches philologiques.
Letterkundige , m. iemand , die in 4e letteren
bedreven is, homme lettre, homme de lettres,
litterateur , .philologue, (in de oude letteren) humanists.
Letterkunflenaar, zie Letterkundige:,
Letterkundig, zie Letterkundig.
Letterkunftiglijk , bijw. selon les regies de la
litterature
taalkunftiglijk , grammaticalement.
Letterlijk, b. n. naar de letter, litteral e.
Letterlijke zin , sens litteral. Letterlijke
verklaring, explication litterale, — vertaling,
traduction litterale ; litteralite. * bijw.
litteralement, a la lettre ; au pied de
la lettre. lets — opvatten, prendre q. ch.
litteralement, a la lettre, au pied tie la
lettre Men moet dat niet — verklaren, it ne
faut pas expliquer cela litteralement.
Letterlijst, vr. alphabet, M. de orde der —,
alphabdtique, par ordre alphabetique.
Letterlaoveren, o. meerv. choix de pieces de
poesie et de prose, on.
Lettermeester, m. maitre d'icole qui enseigne
l'alphabet.
Letterminnaar, in. amateur de litterature.
Letternieuws , o. nouvelles litteraires , nouveautes en litterature, f.
Letteroefenaar, m. beoefenaar der letteren,
celui qui :'applique aux lettres, litteraire.
Let005
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Letteroefeningen t yr. beoefening der leteren,
etude, occupation litteraire, culture des
sciences. — (maandwerk) ouvrage littdraire
periodique.
Letterplaat , yr. planche. Vaste planche
solide, f. cliché , m. Vet vaste letterplaten
drukken , stereotyper. De drukken met vaste
letterplaten zijn over het algemeen zeer
naauwkeurig en kosten niet veel , les editions stereotypes sent ordinairement tres exactes et ne content pas beaucoup. Zie verder:
Zetter.
Letterraadfel , o. logogryphe,
Letterfchrift , o. ecriture en lettres , f.
Letterfnijder,, m. graveur en caracteres.
Letterfpijs , yr. metal dont on fond des caractires (d'imprimerie),
pl.
Letterfleen , m. grammites,
Letterfteker,, zie Letterfnijder.
Letterteeken, o. teeken op eene letter, accent,
accent ,m.— , letter , lettre ,f. caractere,
Lettertje, o. verkl. w. petit caractere, tn.
zie Letters. — ,
petite lettre, lettrine,
briefje , petite lettre, f. billet , m.
Lettertuiltje, o. letterlooveren , choix de
piece de poesie et de prose, tn.
Lettervorm , m. zie Letterplaat.
Letterwijs , b. n. qui connait lee kttres, instrait, e. erudit, e. — in jets zijn, 'etre verse,
e dans q. ch.
Letterwijze , m. littdrateur, philologue.
Letterwijsheid, zie Letterkunde in de eerfle
beteekenis.
Letterzetten , o. (bij boekdr.) composition, f
(bij boekdr.), compositeur.
Letterzetter,,
Letterzetterij , zie Zetterij.
Letterzettershaak , zie Zethaak.
Letterziften , o. zie Letterzifterij.
hekelaar,, critique; fain:
Letterzifter,,
epilogueur.
Letterzifterij , yr. critique, censure.
Leugen , Yr. onwaarheid,. mensonge, in. mentorte, faussete , bourde, f. Eene, groote — ,
tin grand mensonge. Eene verfchrikkelijke
yin mensonge horrible. Eene fijne , valfche
uitylugt, une escobarderie. — in den nood ,
noodleugen , cassade. Eene — zeggen , dire un mensonge, dire une menterie. Eene
fmeden , verzinnen , uitdenken , faire
mensonge. Een — om best wil (inzonderheid
om eenen anderen genoegen te geven), tin
mensonge ojficieux. lemand op eene — betrappen , surprendre q. q. en menterie. Iemand eene — op de mouw fpelden , en
donner garder a q. q. , en faire accroire
a q. q. Het is eene opgeraafite —, c'est
vn mensonge forge. in den gemeenz. fpreektr:
Hij is aan zijne eerfle — niet geboriten ,
(het is zijne eerfle — niet), ce n'est pas
son, premier mensonge on mensonge ne lui
colite rien; it n'enrage pas pour mentir.
(AANMERKING. Mensonge en menterie beteekenen beide eene onwaarheid met oogmerk om te bedriegen , doch mensonge is
meer eene roorbedachte, opzettelijke leugen ,
minterwijl menterie meer eenvouclig, is ,
,(in
der booze oogmerken verraadtD,
den bijbelft.) als : vader der —, (-de
duivel), le pere du mensonge, l'esprit de
mensonge. In den bijbel noemt men den
cluivel den vader der — , dans la bible on
appelle le diable le pere du mensonge.
Leugenaar,, m. menteur, (gem.) bourdeur,
craqueur, Hi is een regte , aarts ,
c'est on grand menteur, tin tnenteur fieffe
on acheve. Iemand tot — maken , ( hem
ioRenftraffen), dementir q. q.; donner

L EU
ddmenti h q. q. Voor eenen
uitgemaakt
worden , recevoir un dements.
Leugenaarfler,, yr. menteuse, (gem.) bourdense-, craqueuse.
Leugenachtig , b. h. onwaar,, tnensonger, ere,
faux, sse. Eene leugeqachtige gefchiedenis , une histoire mensongere, une histoire
fausse, une histoire qui est controuvee.
—, liegend , 'menteur, Buse. Een — mensch ,
tin homme menteur. Een — wijf, une femme
menteuse.
Leugenachtigheid , yr. onwaarheid , faussetd.
—, zucht tot liegen , habitude de mentir.
Leugenlegende, yr. fausse legende, legends
forges.
Leugenfmeder, leugenfmid , degene die'
leugens fmeedt , fabricateur de mensonges,
forgeur de mensonges , baurdeur.
Leugenftraffen , b. w. (ik leugenftrafte , heb
geleugenitraft ), dementir; zie het meet
gebruikelijke Logenftraffen.
Leugentaal yr. leugenachtige taal , discours
mensonger, tn. zie Leugen.
Leugentie o. verzinfel , (gem.) colle, f:
Leugentap , zie Leugcnzak.
Leugentijding, vr. leugenachtige tijding, nouvelle fausse.
Leugenverdichtfel, o. verdichte lefigen chose
controuvee, menterie, fable
Leugenvertelling, vr. recit de mensonges, tn.
Leugenzak , m. (in den gemeenz. fpreektr.),
groote leugenaar,, grand menteur ; on menteur insigne. zie Leugenaar.
Leuk , b. v. laauw,, tiede, ni froM ni chaud,
oh froide ni chaude. fig. Zich booden (geese partij kiezen), demeurer neutre, indifferent, e.(ook-zich onkundig houden,
waarvoor men in fommige ftreken zegt : zich
leuks of lukes houden) , faire l'ignorant;
faire semblant d'ignorer q. ch. — bijw.,
tiedement.
Leunen , o. (ik leunde , heb geleund),
in eene fchuine rigting fieunen ook lenen ,
s'appuyer titre appuye, e, (met den rug),
s'adosser; fain : s'accoter. Tegen eenen boom
, s'appuyer contre tin arbre. Met den
rug tegen eenen boom —, s'adosser contre
un arbre. Op eenen Itok —, s'appuyer sur
tin baton. Op zijn geweer —, s'appuyer
sur son fusil. Op remand , s'appuyer stir
q. q. Op iemands arm —, s'appuyer sur le
bras de q. q., Op iemands fchouder —, s'appuyer sur Pepaule de q. q. Op eenen noel
, zitten , s'accoter sur une chaise. 'Met
s'accoudersur
den elleboog op de tafel
la table. Doen , appuyer, (met den rug)
s'appuyer,
se
zich
verlaten
,
adosser; fig.
reposer. Op iemands vriendfchap —, s'appuyer stir (ou de) Pamitie de q. q. Jets op
zich laten — (zich jets laten aanleunen),
zie Aanleunen. —, rusten , drukken, appuyer.
Leuning , vr. het leunen , action de s'appuyer,
, lets waarop men leunt
etc. Zie Leunen.
inzonappui , arm —, accoudoir. m.
, aan
derheid aan eenen trap , rampe, f.
eenen leunfloel , om met den arm op to
aan
een
,
m.
bras,
accotoir,
leunen ,
aan
_rijtuig , zijleuning , accotoir, m.
gene brag, garde-fou, garde-corps,
voor den rug, aan eene , aan eenen
floel , enz. dossier, dos , m. — van het kaljoen , (op fchepen), garde-fou de Pe'peron,
111. - rondom het boord , verschanfing, lisse
de garde-corps de batayoles.
Leuningitoel , leunfloel , m. armitoel , fauteuil.
—`met kusfens, bergere,
Leunqokje, o. (bij fchildcrs) appui-main, m.
Leur,
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Leur, yr. (veroud , hoewel Leurwijn, enz.
mal fait , boussillage , en. —, talmwerk
foms nog gebruikt worth,) zekere drank,
lambinage,
dien men verkrijgt , wanneer men druiven Leuvers', zie Leeuwers.
voor de tweede maal perst , door er water Leuzig , b. n. (veroud.) traag , lui , paresse-ux ,
op te gteten , flechte wijn , piquette.
Buse; fig. flap, mou (mol.) molle, lache.
Leur, yr. oudtijds bij de valkeniers , nagemaakte Levant , yr. het oosten , tie landen beoosten
valk , die opgefchoten werd , om den valk ,
de Middellandfche zee , levant, orient , tn.
die naar het wild vliegt, te doen wederkoStapelplaats in de —, echelles du levant f.
men ; fig. lokaas , bedrog , leurre, zie Lok, voyage du levant. —,
pl. Reis naar de
aas ; van hier iemand te — ftellen of zetoostewind , vent d'est , vent d'amont, m.
ten , (iemands hoop verijdelen) , frustrer Levantijn, m. geweldige ftormwind , Vent oral'attente ou l'esperance de q. q. ; ook (iemand
geux.
bedriegen) , tromper q. q. manquer de paro- L evantsch , b. n. du levant. Levantfche wale a q. q. Alles te — laten gaan , (alles beren , des marchandises du levant. Levant
. derven) , negliger tout. Ergens te — kofche handel , le commerce du levant , m.
men , (ten ontijde komen) venir a centre Leven , a. w, ( ik leefde , heb geleefd), zich
temps. Te — gaan of loopen (bedorven worbewegen , se mouvoir, etre en*mouvement.
den-), 'etre gate, e. se perdre.
Alles leeft wat aan dien man is , (het is al
Lcur,, yr. lomp , vod , prul ; chiffon,
wat aan dien man is), 'cot homme a bien
en. guenille, f: gewoonlijk vereenigd met
de la vivacite. eene eigene beweging
lap , als : Lappen en leuren , des chiffons.
hebben , tengenfi. van dood zijn , vivre,
, nietigheid , beuzeling , bagatelle.
etre vivant, e. etre en vie. Alle menfchen
Leurachtig, b. n. nietig, ijdel, vain , e.
en alle dieren die op de aarde —, tons les
nul, le.
hommes et tons les anima= qui vivent surin
Leurig , zie Leurachtig.
terre. De yisfchen — in het water , les poisLeurkramer,,
geringe marskramer,, colporsons vivent dans Peau. Hij leeft nog , it est
tour, petit mercier,, mercelot.
encore vivant. Men weet Hier, hoe lang
Leurftelling , (te ) yr. bourde, tromperie.
men leeft, on ne salt qui meurt, ni qui vit.
Leurwerk , o. ellendig werk , knoeiwerk , bouGod doe u .lang —, Dieu vous donne line
sillage, mdchant ouvrage, m. mdchante belongue vie. Die of dat lang leeft , vivace.
sogne ,
In dit land — de metifchen lang , dans ce
Leurwijn , m, piquette, f: zie Leur. In de
pays les hommes solar vivaces; dans ce pays
eerfte beteek.
longtemps. Langer — dan
ies hommes
Lens , vr. wachtwoord , parool , (waaraan men
eon ander,
survivre a q. q. , et
onderfcheiden kan , of iemand, dien men outsurvivre q. q. Hij heeft maar weinige dagen
moet, vriend of vijan d is ,) mot du guet , mot
Langer dan broeder geleefd, it n' a survecu
d'ordre , mot , m. De — geven , donner le mot.
a S017 frere que de quelques fours. Zoo lang hij
De — gaan halen, on tvangen , aller prendre le
leefde, durant ou pendant sa vie. Zoo lang
mot. De — veranderen , changer le mot;
zijn varier nog , leefde , du vivant de son
fig. De — kennen , titre informer de q. ch.
pere. Deze karper leeft nog , cette carpe
Een afgefproken teeken , signal, signe, m.
est encore vive; fig. Doze man zal eeuwig in
—, teeken flat men draagt ter aanduiding ,
de gefchiedenis , cet homme vivra etertot welke flaatspartij men behoort , cocarde.
nellement dans l'histoire. Leve de koning !
Witte leuzen aan den hoed dragen , porter
vive le roi! Spreekw. Die dan leeft,
des cocardes blanches. —, iets , waarvan aldie dan zorge , (wanneer wij dood zijn,
le man op eenerr tijd den mond vol heeft,
mag een ander zorgen), quand liens sommes
als : Oorlog is de —, on ne parle que de
worts, nous remettons aux autres le soin de
guerre.—, iets , dat alle dagen te pas komt
cola, ou nous ne nous soucions pas des chases
als : Geld is de —, l'argent fait tout. Iets
de cemonde;apres nous le deluge; ook (wanvoor de — doen , faire q. ch. pour sauver
neer die tijd gekomen is , zullen wij onze maatles dehors, sauver les apparences.
regelen nemen) , nous prendrons nos mesures
Leuteraar,, m. hij , die leutert of talmt, talen cas de besoin. Men moet — en laten —,
mer,, lambin, musard.
(men moet een' ander' ook lets gunnen ),
Leuteraarfter,, vr. zij , die leutert of talent,
put vivre et laisser vivre. Die geeft wat
lambine, musarde.
hij heeft, is waard , dat hij leeft, (men
Leuterbol,
zotskap , fat, sot.
moet het weinige , dat iemand geeft ,die
Leuteren, o. w. (ik leuterde , heb geleuterd)
niet veel bezit , niet verachten,) , celui qui
loszitten waggelen , branler,5 lecher,
donne ce qu'il a, est digne de vivre. —,
ciller,, titre mal attaché , e. Het dot leutert,
het leven genieten , vivre. Hij, heeft vee
la serrure est mal attachee. Leuterend zeil,
in weinig jaren , a vecu beaucoup
(zeew.) , voile qui ne porte point, voile en
en peu d'annees. —, met opzigt tot de midralinque, f: De zeilen , ftadderen , les
delen , waardoor of waarvan men leeft, zijn
voiles fasient , nc portent pas; fig. Het
bestaan vinden , vivre, subsister, soutenir
leutert hem in den bol de • kei leutert hem,
vie, se nourrir. Van melkfpijzen, groen(hij is half gek), it a la cervelle ddinontee;
ten , wild , wilde vruchten , enz. —, vivre
11 a un coup de hackie; fig.— talmen , hapede laitage, de' legumes , de gibier,, de fruits
ren , - befluiteloos zijn , ne pas avancer, lamniet om van te
sauvages. Hij ,
biner, lanterner. Het werk leutert , l'oun'a pas de quo vivre. Ten koste van een'
vrage n'avance pas , traine. Hij leutert
ander' —, vivre aux depens d'autrui. Op
altijd , it ne fait que lambiner.
de gemeente — , vivre sur le commun. Het
Leuterig , b. n. dat ligt bewogen wordt , losis in deze stad duur — it fait cher vivre
hangend , branlant, e. vac:Want , e.
dans Bette ville. Mang —, op zijne geLeutering , yr. het leuteren , branlement, no.
zondheid —, vivre de regime. Spaarzaam of
zie Leuteren. — , talmen , o. lambinerie.
'zuinig —, vivre avec economie, on de DaLeutervaar,, m. praatvaar,, babillard, etc.
nl.& Van brood en water —, jeisner an
Lenterwerk , o. onvast werk , ouvrage branpain et a ?eau. Zoo waar ik leef! aussi
knt
—, waaraaniets hapert, ouvrage
vrai que je Buis ici ! aussi vrai que j'existe
Zoo
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Zoo waar als er een God leeft ! afitsi vral
qu'il y a un Dieu. Van zijn vermogen , van
zijn beroep , van zijnen arbeid —, vivre de
son bien, de son metier, de son travail.
Van aalmoezen s —, vivre d'autOne ; fig.
van de hand in den tand —, (— als vrolijk
Fransje ; elken dag verteren wat men verdient, ) vivre au jour la fournee. Men weet
niet hoe hij leeft, (aan den kost komt)
vit par la grace de Dieu. Men moet toch
—, (de behoefte om in zijn onderhond te
vGorzien verfchoont dat) item il flint vivre!
met opzigt tot de urtgaven , vivre. Met
moeite , armoedig — , (moeite hebben om te
leven, bij gebrek van middelen) vivoter. Prachtig —, vivre splendidement, magnifiquement.
Gemakkelijk —, vivre commodement, avec cominodite. Als een vorst —, vivre en prince.
Als een groot heer —, vivre en grand seigneur. Als een bedelaar —, vivre en gueux.
Schraal —, vivre mesquinement. Van weinig —, vivre de pen. zijn leven doorbrengen , vivre, passer sa vie. In de stad ,
op het land —, vivre a la ville, a la campagne. In den weduwen itaat , vivre dans
le veuvage. In ellende , in overvloed —,
vivre dans la misers, dans l'opulence.
gaat eenzaam, fail—, il fait retraite , il se retire. In vrede —, vivre en paix.Vrolijk
vivre gatement. Gelukkig —, vivre heureux,
euse. Spreekw. leder leeft op zijne wijze,
(ieder leeft gelijk hij kan), chacun vita sa mode, a sa maniere.—, zich gedragen, wandelen,
ten opzigte der Godsdienst en zeden , vivre,
se comporter, se conduire. Als een regtfchapen man —, vivre en homme de bien. Heilig
— , vivre saintement. In de beoefening der
deugd —, vivre dans la pratique de la vertu.
Onfchuldig —, vivre innocent, e. Als een
ligtmis , vivre en libertin. Volgens de
natuur —, vivre selon la nature. Los —,
vivre licencieusement. Coed —, vivre bien.
Slecht —, vivre mal. Hij is geflorven zoo
als h ;j geleefd heeft , Il est mort corntoe f il a vdcu.
zich gedragen, met opzigt tot de pligten der zamenleving, vivre.
Wel met iemand , vivre Bien avec q. q.
Hij heeft. altijd wel met zijne vrouw geleefd, il a toujours bien Wet; avec sa femme.
Met elkanderen in vrede —, vivre en paix
Pun avec Pautre, (Pune avec Pautre,) les
sins avec les autres.. Slecht met iemand
—,vivre mal avec q. q. Men kan niet
met dezen man —, (er is niet met hem om
te gaan ,) cet homme est di:Pile a vivre;
fig. it faut etre toujours sur le qui-wive avec
cat bemuse. Men kan wel met dezen man —,
cet homme est aise a vivre. Hij weet te —,
it snit vivre; il a du savoir-vivre. — voor,(zijn
leven ten nutte van iets ,) vivre pour. Voor
de letteren —, vivre pour les lettres.Voor den
roem --, vivre pour la reputation. —, met
opzigt tot den ftaat, regeringsvonn , enz., onder de wetten van eenen vorst , vivre sous
les lois d'un prince:— , zijn genoegen , vermaak , enz. in iets vinden , als : Hij leeft
enkel in de jagt , it aime la chasse, c'est sa
vie, la chasse est sa passion dominante. Een
gevecht- op — en dood, on combat a toute
outrance. —, van onligchamelijke weze.ns ,
vivre. God leeft in alle eeuwigheid , Diets
vit de toute eternite ; it vit dans les siecles
des siecles; it vit par lui-mime. —, van gewassen , vivre. Zie ook Levend.
Leven , o. gedruisch, bruit, fracas, tintamarre, vacarme, tapage ; brouhaha, charivari, sabbat, diable a quatre, m. crierie,
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maken, faire des bruit, du velem,
1218 du fracas, du tapage. Een heidensch
maken , faire un tapage du diable,
faire le diable a quatre. Wat boor ik daar
voor een ? quel tintamarre est- ce qua
fentends? Wat een duivelsch — om eene
kleinigheid ! voila Bien du vacarme pour de
pen de chose. Toen zijne vrouw dit vernam,
maakte zij een geweldig — in huis , quand
sa femme apprit cela, elle fit un beau charibeweging , vivavari dans la maison.
cite ; f. Het is al —, wat aan hem is , zie
; fig. Er is veel — in die
op Leven, o.
fchilderij , it y a beaucoup,de vie dans ce tableau. Er was veel geen leven in deze
redevoering , ce discours avait bien de la
vie, point de vie. —, in het 'bijzonder
vermogen van eigenwillige beweging , beBeginfel des
zielden ligchamen eigen , vie ,
levens , (idle natuurk.) archee, f. —voelen,
( van eene zwangere vrouw), sentzr remuer son
enfant. In — zijn , etre envie, etrevivant,
e. vivre. Het beminnen , haten , aimer,
hair la vie. Zijn — verdedigen , defends-8
sa vie. lemand van het — berooven , hem
het — benemen , dter,, arracher la vie a q.
q. Ten koste van zijn eigen —, aux depens
de sa propre vie. Tusfchen — en dood zijn,
etre suspendu entre la mort et la vie. _len-land het — redden , sauver la vie a q. q.
Zijn dour verkoopen, vendre cherement
sa vie. Zijn — in de . waagfchaal ftellen ,
hasarder sa vie. Ons — hangt er aan, it y
va de notre vie. Hij geeft geen teeken van
— meer,, it ne donne plus aucun signe de vie.
Dit antwoord had hem bijna het — gekost ,
cette reponse pensa lui couter la vie. Om
het — bidden,, demander la vie. Op verbeurte van het —, sous peine de la vie. Het
geverr aan iets, vivifier. FIet is God alleen , die aan alle dingen het — geeft , c'est
Dieu qui vivifie toutes choses; fig. Een beeldhouwer geeft aan het manner, un sculpteur vivifie le marbre. Dit berigt gaf mij
het — weder,, cette nouvelle m'a rendu la
vie. —, tijd , gedurende welken dit vermogen duurt , van de gehoorte tot aan den dood,
ook met opzigt tot het gedrag, vie, f. In
zijn —, bij zijn — , (op eenige graffchriften)
in zijn — kos en son vivant. Hier ligt
ter te A. , ci-git P. , en son vivant marguilBij het — van zijnen vader,, du
lier a
vivant de son pert. In of bij mijn —
mon vivant. Een lang , kort —, one vie
longue, courte. De verveling is het vergif
des levens , Pennui- est le poison de la vie;
fam. 1k heb zoo iets in mijn nice gezien ,
vu pareille chose. Het
de ma vie je
gene een lang — heeft , vivace. De olifant
Pelephant est un animal
heeft een' lang
vivace. Het huwelijk is eene vereeniging
, le mariage est one univoor het ganfche
on a vie et a la mort. wijze waarop de
mensch dien tijd doorbrengt , vie , f Werkzaam —, vie active. Een onfchuldig — leiden , meag er one vie innocente. Een afgezonderd — leiden 9 mener one vie retiree. Het
, la vie privee. Een zwervend
ambtelooze
— leiden , metier unevieerrante. Een w elig
,
—,une vie tumultueuse. Het huisfelijk
la vie domestique. Eene vrouw, die een
leidt , one femme de mauvaise vie.
flecht
Een onberispelijk —, one vie integre, irreprochable. voor den geheelen dour
van dit gedrag , vie, f. Hij heeft ons zijn
— verhaald, it nous a raconte sa vie; van
biographic,,
bier : leven,9befchriiving;
Do
vie, f.
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lant, e, Levendige kleuren., des couleurslie levers der beroemde mannen van Mutat,
chus, les vies des hommes illustres &rites par
vives. Een groen, sine verdure viva; ou
animee. Een — lied, une chanson gaie;
Plutarque. Hij heeft zijn eigen befchreven ,
zie ook Vrolijk.
bijw. , viiiement,
id a ecrit lui-meme sa vie. —, met opzigt
avec vivacite.
tot het beftaan der ziel na den dood, vie,
f. Het volgende toekomftige, —, la vie fu- L evendigheid, yr. tbefland van lets, dat v0l
beweging , is, vivacite, agilite , activite.
ture. Het eeuwige —, la vie eternelle. Het
— van geest, vivacite, vivacite de genie, d'esandere —, l'autre vie. —, hetgene, dat
Dit kind bezit veel—, cet enfant a beauiemand het liefst verrigt, als : De jags is zijn
coup de vivacite. Deze grijsaard fchijnt de
aime la chasse, c'est sa vie. —, van
— van zijne jeugd weder to krijgen, ce
planten, vie. Het — der planten en het
dierlijke —, la vie vegetative et la vie anivieillard semble reprendre la vivacite 4e sa
jeunesse. De — der hartstogten, la vivacimal& —, het vleezige, gevoelige deel van
te des passions. De — der kleuren, la vieen dierlijk ligchaam, vif, m. chair vive.
vacite des couleurs.
Men moet al het vuile (doode) vleesch tot op
gewoel, foule, f:
het — wegfnijden faut couper les chairs
mouvement continued, m.
fchoonheid,
tnortes usqu' au vif. De fluid heeft dat paard
vivacite, f: éclat brillant, m.
natuurlijkheid, naivete, f.
bij het bcflaan in het — geraakt, le marechal, en ferrant ce cheval, l'a pique au vif. Levendmakend, b. n. dat levend maakt, vivifiant, e. —, inzonderh. (in de godgeIn het — fnijden, couper dans le vif. De
wondheeler moet tot in het — fnijden, le
leerdh., als: De levendmakende geest, resprit vivifiant. De levendmakende genade,
chirurgien dolt couper usqu' a la chair vive.
—, het uiterlijke voorkomen van jets, als:
la grace viviflante. —, (in de leerk.) viviNaar het — geteekend, peint , e. au naturel,
fique.
dessin:", e, d'apres nature, Naar het — Levendmaking, yr. vivification.
fchilderen, imiter le naturel, tiger au vif, Levenloos,
n. zonder leven, inanitne, e.
its naturel.
sans vie.
Levend, b. n. het leven genietencle, in leven Levenloosheid, vr. manque de vie , m. inanimation.
zijnde , in tegenft. van dood , vif , ive , en vie,
vivant, e. Hij werd — verbrand, id rut Levensader, yr. fig. zie Levensbron.
bride vif, tout vif. Het bevel houdt in, Levensbalfem, m. baume de vie.
dat hij zal gevat worden dood of —, Por- Levensbeginfel, o. principe de vie, m. der
dieren, ame sensitive. — der planten, ame
dre ponce qu'il sera pris most on vsf. — begraven , enterrer vif. Hij is meer dood dan
vegetative.
it est plus mart que vif. De levende Levensbehaud, o. behoud van het leven, prefchepfelen, les creatures vivantes. Ik zweer
servation de la vie, f.
bij den levenden God, je jure par le Dieu Levensbenoodigheden, yr. meerv. besoins de
vivant
Ik heb er geene levende
la vie, m. pl.
ziel gevonden, je n'y ai trouve ame vivan- Levensberigt, o. korte levensbeschrijving, pete, Hij werd garadbraakt, it fat rompu
tite biographic, 1.
vif; fig. — water, eau vive. Eene levende Levensbefchrijving , yr. biographic. — der hei=
heg, une haie vive. — vleesch , aan een —
ligen, legende agiographie.
ligchaam, chair vive. Levende kalk , chaux Levensbefchrijver,, m. biographe, m. (Plutar,
vive. Levende talen, des langues vivantes.
chus en C. Nepos hebben levensbefchrijvingen
Hij is het levende beeld van zijn' vader,
gefchreven ,) Plutarque et C. Nepos sant des
c'est le portrait vivant, rimage vivante de
biographes. — der heiligen, legendaire ,
son pere. Hij heeft 'ties levende kinderen ,
agtographe.
it a dix enfants tousvivants ; (in den ge- Levensbijzonderheden, yr. meerv. anecdotes.
meenzamen fpreektr.) 1k ben daar geweest Levensboom, m. zekere boom, arbre de vie.
en beb er geen levende ziel gevonden , _raj Levensbron, yr. fig., bran der genade, souretc la et je n'y ai trouvd ame vivante,
ce ou fontaine de la vie.
maken , vivifier ;fig. (in de christel. Godsd.) Levensdraad, m. fig. frame de la vie, f. la
De letter doodt, maar de geest maakt —,
trarne de ses fours, le fad des jOurs. De
la lettre tue, mais l'esprit vivifie.
Schikgodin heeft zijnen afgefneden, la
Levendbaren, b. n. levende jongen voortbrenParque a tranche le fl de ses fours.
gende , (in de natuurk.), vivipare. Er zijn Levensgeesten, meerv., esprits animaux
levendbarende en eijerleggende flangen ,
ou vitaux. De verbreiding der — door her
y_ a des serpents vivipares, et d'autres qui
dierlijke ligchaam, rirradiation der esprits
sont ovipares.
anirnapx dans le corps de Panimal.
Levende , tegenw. deelw. zie Leven.
Levensgevaar, o. danger de la vie,
Levende, m. vivant. God zal de levenden en
m. Hij is met — gered , it a etc sauve ass
dooden oordeelen, Dieu jugera les vivants
peril, aux 'risque;, de la vie. In — zijn
ct les morts.
cons* peril de la vie.
Levendig, h. n. vol beweging, vif, ive, Levensgroot , b. n. van de natuurlijke grootagile , actif, ive, alerte , aninte , e, vivant, e.
te , de grandeur naturelle. Een — portrer,
Het is een zeer — kind, c'est sin enfant
un portrait de grandeur naturelle.
fort vif. Levendige oogen hebben , Levensgrootte , yr. grandeur naturelle.
avoir les yeux vifs ou animes. Een — vuur, Levenskracht, vr. force ou facultó vittole, vi(bij krijgsl.), sine charge vigoureuse. Eene
gueur.
levendige verbreiding, sine imagination vi- Levenslang, b. n. zoo lang het leven duurt,
ve, forte. Een levendige hock, (hock waar
als : Tot eerie levenslange ballingfchap verveel leven is), un quartier vivant. Eene
oordeeld worden , etre condamne a un banlevendige ftraat, une rue tres frequentee ,
nissentent perpetuel. Een — penfioen, une
rue de passage. Van bier : vervrolijkend,
pension viagere ; bijw. a vie, pour la vie,
vif, gat, e, egrillard , e. Uw broeCant que Pon vivra.
der is van ecnen — en card, votre frere Levenslicht, 0. jig. leven, vie, f. Iemands
eat- d'une humeur egrillarde ; fans. sdmiluitblazen, hem dooden, &et la vie a q. q.

LEV
6o8
Levensloop, leven, vie, f: court de la
vie, m. carriere, f: Hij heeft ons zijnen
ganfchen — verhaalcl, it nous a raconte toute sa vie, sa carriere, le cours de sa vie.
zuurfloflucht, air pur,,vegeLevenslucht,
tal, gaz oxygene.
LevensmicIdelen, o. meerv., behoeften, eetwaren , vivres in.pl.,subsistances, denrdes ,
provisions de bouche,
victuailles , f. pl. co'
mestibles, pl. De clad heeft geene —,
la ville manque de vivres , de comestibles.
De — zijn ciuur, les vivres sont chers. De
vloot had gebrek aan —, la flotte manquait
ele victuailles. Eene vesting van — voorzien, avitailler on ravitailler une place.
Het voorzien van —, l'avitaillement, ou
ravitaillement. Iemand die een (chip van
voorziet, avitailleur. Zich van — voorzien, se pourvoir de denrees, faire ses provisions , etc. zie ook Mondbehoeften.
Levensfap , o. humide radical, as.
Levensftraf, yr. peine de la vie , de snort , peino capitale, f: dernier supplice, m. Men
verboden, on lui a
heeft hem dit op
defendu cela sous peine de la vie.
temps
de
la vie, m. duree de
Levenstijd, m,
la vie,
Levenswekker, m. celui qui vivifie; (bij dichters), (weste , zoele, wind), zephyre,, zie
Levendmakend.
1,evenswijs, yr. de aard en wijs, welke een
levende perfoon in 7,,jne dagelijksche , of
meest gewone handelingen volgt, maniere
de vivre. De woeste verlaten, ddbarbariser.
Lever y r. zeker deel in het dierlijke ligchaam
ter affcheiding der gal van het bloed, foie ,
in. Ontfteking der —, hepatite, inflammation du foie, f: mesire , m. Pion in de —.
leverfmerte, douleur du foie, f.
Verflopping der —, (bij geneesk.) hemateuphraxis , m. obstruction du foie. Befchrijving der —, hepathographie. f. Ontleding
hepatotomie, f Verhandeling over
der
de —, (over het gebruik der —,) hepatologie, Aanmerkelijke uitzetting der —,
hepatorectame, f. Tot de — behoorende,
hepati.que. Eene verflopte — hebben, avoir
leCfote °pile; fig. ,Eene hem (drooge) —
hebben (van drinken houden ,) ainier a boire. Long en — verteren, (alles doorbrengen ,) depenser tout son Bien. De — fchud_den , (hartelijk lagchen) rire a gorge deployde , s'epanouir la rate. Van de — eten,
faire des dettes, , (in de fcheik.) foie,
als: — van fpiesglas, foie d'antimoine ; zie
ook Zwavellever.
fournisseur,, zie Leverancier.
Leveraar,
Leverachtig , b. n. qui ressemble a du foie ;
gomme de foie.
hepatique.
Leverader, vr. (in de geneesk.) artere on
veins hepatique, veins basilique. Halle —,
veine cave.
Leverancie , vr. levering, action de livrer, etc.
zie Levering. —, inzond. levering Irij aanneming , fourniture. Wie heefc de — aangenomen ? qui est-ce qui a entrepris lafoursuiture? De — van brood hebben , doen,
aire la fourniture de pain. Doze koopman
fheeft
de — aan het leger, ce marchand
fait les fournitures de ParmJe.
Leverancier, m. (ond. w.) de gene die bij
aanneming levert, fournisseur,, pottrvoyeur,
vivrier, approvisionneur. De leveranciers der
troepen, les fournisseurs des troupes. —, proviandmeester van levensmiddelen , lnunitionnaire des vivres.
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Leverbaar b. n. dat gefchikt is , cam geleverd
to worden, bien conditionne, e, vendable,
loyal, e, marchand, e. Deze ilof is van de
worm doorvreten, zip is niet- cette dtoire
est rongee des vers, eh: n'est pas vendable.
Leverbare waar, marchandise bonne et Thyale. Leverbare wijn, Vin loyal et marchand.
— koren, du NO loyal et marchand. —,
dat geleverd kan worden, qui pent etre
fourni, e.
Leverbeuling, m. boudin de foie, boudin blanc.
Leverbloem , /yr. parnassie.
Leverbreuk , yr. hepatocele.
Leveren, b. w. (ik leverde, heb geleverd),
bezorgen, ter hand ftellen, fournir, livrer.
De boekverkooper heeft hem vier exemplaren geleverd , le libraire lui a livre quatre exemplaires. Koren aan het leger fournir
du ble pour Parmde. Levensmiddelen aan
het leger fournir Parmde de vivres, etc.
fig. Iemand in de handen van het geregt —,
livrer q. q. a la justice; le mettre entre les
mains de la justice. Slag —, livrer ou donner bataille. Storm —, donner Passau:.
Leverig, zie Leverachtig.
Levering , yr. fourniture ;
aflevering, livraison , deli cance marchandises vendues,
Leverancie.
Leverkleur, yr. donkerbruin, couleur tie foie,
tie muse.
Leverkruid, o. (in de kruidk.) zekere plant,
hepatique commune, on de fontaine; aigremoin e,
AANM. Hipatique is over het
algemeen de naam der kruiden, die men in
de leverziekte gebruikt.
Leverloop , zie Levervloed.
Levernavelbreuk, yr. (bij de wondh.) hepatomphale.
Leverpuisten, yr. meerv. (zijn zomervlakken,
komen niet uit de lever maar door de hitte)
peau). Hij, heeft
sur ( taches ronsses sur'la
fproeten, in het gezigt en op de handen,
it a des lentilles , des ephdlides anvisage et
sur les mains.
Levertje O. als : Het — omgeven , faire
passer un morceau de foie de main erg main,
en obligeant la personne qui le'recoit de reciter un vers.
Levertraan, yr. huile de foie.
Levervloed, in. flux hepatique.
Leverworst , yr. zie Leverbeuling.
Leverziekte, yr. Leverzucht, maladie hepati-hepatite.
que.
Leverzuchtig, b. n. attaqzte, e, de Phepatite.
Lezen, b. w. (ik las, heb gelezen), inzamelen , bijeenzamelen, ramasser. Hout —,
ramasser du Bois. Aren ramasser des
epis , glaner. De arenleesfters — de aren,
die op de akkers zijn blijven liggen, lee
glaneuses rassemblent les epos qui sont restes
inoog{len,
sur le champ. Bloemen
inzamelen, plukken, cueillir des flours.
Druiven on couper des raisins , vendanger. Men leest reeds overal
de druiven, on vendange dojo par-tout. —,
door uitwerping van het flechte zuiveren,
eplucher, separer, nettoyer. De falade fchoon, eplucher la salade. zie Vermaken,
zoeken, herboriser. —,
lezen. Kruiden
luid opzeggen of zingen, als : De mis —,
dire la niesse. onderwijs geven door
voorlezing, als : Hij leest over Homerus,
it lit Homere, it explique Homere (a see
ecoliers). Iemand zijne planeet tirer
ou faire !'horoscope de q. q. — , meestal een gefchreven of gedrukt werk met
, enhct oog doorloopen , lire. Leeren
sag,-

Licht

,

o.
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seigner a lire, donner /wiz de lecture. Deze
onderwijzer leert zijne kinderen ce maitre enseigne a lire a ses enfants. Leeren—,
of — leeren , apprendre a lire. Deze kinderen leeren , ces enfants apprennent ei
lire. Een bock —, lire un livre. Na elkander —, entre - lire. Overlaid, hard op
—, lire a haute voix ; fig. in jets doordringen , lire. In iemands ziel, hart —, lire
dans l'ame, clans le coeur de q. q. Op het
(bij boekdrukkers de gezette letlood
ters op de vormen —) , lire sur le plomb.
( hem berisfig. Iemand de Leviten
pen) reprimander q. q. etc.
Lezen , o. in een bock', lecture, f. Veil van
— houden , eiimer beaucoup la lecture.
Lezenswaardig, b. n. digne d'être lu, e. qui
merite d'être lu, e.
Lezer,, m. degene die leest , verzamelt, celui
qui ramasse, etc. —, plukker,, cueilleur ;
zie Lezen, en ook: Kruidlezer,, Druivenlezer,, Arenlezer,, Wijnlezer, enz. —, die
een bock enz. leert, lecteur. Dit bock heeft
vele lezers gevonden, ce livre a trouvi beaucoup de lecteurs. Berigt aan den —, ook
enkel aan Zen —, avis au lecteur. —, degene die veel leest , of de gewoonte ,heeft
c'est
te lezen, liseur. Hij is een clerk
degene , die voorletin grand liseur.
zinken houdt, lecteur, professeur.
Lezeres , vr. lectrice.—,liseuse.
Lezing , vr. de daad van lezen , inzameling ,
action de ramasser, de glaner, de cueillir,,
etc., cueillette; zie Lezen. —, het lezen
van een gefchrift , lecture. 1k heb de — van
een tooneeffluk bijgewoond, dat nog niet
vertoond is, j'ai assiste a la lecture d'une
comedie qui n'a pas encore etc reprdsentee.
De — van den brief gefchied zijnde , la lettre etant leeswijze , waarop tie
tekst van eenen fchrijver in verfchillende nitgaven wordt gevonclen , lecon. De verfchillende lezingen eener plaats vergelijken, confronter les lecons differentes d'un passage.
variance.
Verfchillende
(veroud.) leeuw,, lion
Liaard ,
Lias , yr. pak aan een geregene papieren, enz.
liasse,
Libel, vr. een glazen buisje , bijna geheel met
wijngeest gevuld, - aan de beide einden hermetisch gefloten en in koper of hoot gevat,
dat bij waterpasfen , enz. gebruikt worth,
om aan ciezelve eenen horizontalen nand te
m.
geven , niveau a bulle
Licht , b. n. helder,, clair, e. Eene lichte kamer, , une chambre Een —
vertrek, tin appartement clair. Het is zeer
— in deze kamer, it fait hien clair dans
cette chambre. Op lichten dag, bijw. en plein
jour , midi. Het is —, it fait clair, it fait
jour. Het worth —, le jour commence
paraltre. Ik zal het hier wat lichter maken, je feral plus de four, plus de lumiere,
ici; fig. van kleuren, meest naar het wit hellende , clair, e. Lichte kleuren , des conleurs claires. eene lichte kleur hebbende , d'une couleur claire. Eene lichte
voering , une doublure d'une couleur claire.
helderlichtflof, lumiere, f.
heid des lichts , Het eener
lamp , eener kaars , enz. , la lumiere d'une
lampe, d'une chandelle , etc. Bij het —
eener lamp , 4 la lumiere d'une lampe; fig.
Opheldering, lumiere , f. eclaircissement,
tn. elucidation, explication, f De kennis
dezer gebeurtenis heeft een groot — over
die zaak verbreid, la connaissance de ce fait

LIC
a fete tine grande lumiere dams cette afraire,
Ik heb Been — genoeg in die zaak , je ne
vois pas assez clair dans cette affaire; je
n'ai pas assez de lumiere sur cette affaire.
bepaaldelijk voor Zonnelicht , lumiere,
eland , jour , m. Zwak , flaauw , bij
eclipfen, (halve fchaduw), penombre , f.
Het — breekt aan , le four commence 4
poindre, a paraitre. Tusfchen — en donker,, (in de fchemering), entre chien et loup.
Het — komt van die zijde , le four vient
de ce cote-la. Dit huis heeft te weinig —,
cette maison a trop pea de four. Valsch —,
faux four , contre-jour. Het — der maan,
le clair de la lune. Verhandeling, leer over
het —, in de 'natuurk. ) photologie. Iemands betimmeren , eigenl. en fig. zie
Betimmeren ; fig. Iemand in het — fiaan ,
(hem benadeelen), faire tort ou causer du
dommage a q. q. Zich zelven in het —
flaan, in zijn eigen fiaan , (zich zelven
benadeelen) , se faire tort a soi - mime.
Het — zien, (van menfchen,)geboren worden), commencer a voir la lumiere, la lumiere du four; maitre; (van boeken) nitgegeven worden , oole: In het — komen),
etrepublie, e, etre mis , e, au jour, paraitre.
faire imprimer,,,publier. —, (bij fchilders) 9
dag, four,,m. zie Dag ; fig. Eene zaak in een
helder ftellen, mettre une chose en evidence. lets in een verkeerd of valsch —
flellen of plaatfen, jeter une embre de'favorable sur q. ch. —, tegenfiell. van daglicht,
(kaars- of lamplicht), lumiere, f. Men liet
ons zonder —, on nous a laissis sans lumiire. Breng ons apportez-nous de la
lumiere. Bij het —, bij de kaars, werken , travailler a la chandelle. —, iets
dat licht geeft, inzond. kaars of lamp, lumiere, lampe„ chandelle, f. Wasch —,
bougie , f. Breng een —, apportez une
lumiere, (une chandelle, un flambeau,
une lampe, une boogie). Een
opficken
allumer une chandelle; fig. lemands — nitblazen, eter la vie , a q. q. , tuer q. q. —,
hemellicht, luminaire m; fig. man van groote
kunde , lumiere, f. flambeau. m.
Lichtblaauw,, b. n. bleu clair on pale. Een
— kleed, un habit d'un bleu char.
Lichtbruin , b. n. brun clair, e, d'un brun
clair. Lichtbruine Karen, des cheveux chatain-clairs.
Lichtdrager,, m. die een licht draagt 9 fakkeldrager, celuiqui porte une lumiere, photo_phore , porte-flambeau. (bij dichters),
morgenfter, venusfler,, etoile du matin, die
bergei-, etoile "maniere, du four s de ve,
nus, f.

Lichtelaai , b. n. enkel gebruikelijk in tie nitdrukking : In lichtelaaije vlam , tout en feu,
toute en feu.

Lichten , b. w. (ik lichte , heb gelicht), met
een licht voorlichten , &harer a q. q. Licht
den beer, eclairez a ce monsieur. Hij heeft
mij met eene fakkel naar huis gelicht , it m'a
conduit avec tin flambeau, chez moi. —, o. w.
licht hebben of geven, fchijnen , luire, jeter on repandre' de la lumiere. —, (met den
onbep. 3den perf.), dag worden , faire jour.
Het begon te le four commenca a poindre on 4 paraitre. —, (in het gemeene leven , voor : blikfemen), faire des eclairs.
Het licht , it fait des -eclairs.
Lichtend , h. n. lucide. zie Lichtgevende.
Eene lichtende , blinkende vlieg , une lticciole.

Lichter, m, ienaaud die Hat, celui qui eclaire,
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re.
, kandelaar, chandelier ,
5 (in
fommige ilreken voor) lantaren, lantern°, f.
Lichtgevend , b. n. lumineux, euse. Lichtgevende ligchamen , des corps liimineux ; phosphorescent, e. De zon is pen
ligchaam,
le soleil est un corps lumineux.
Lichtgroen , b. n. vert clair , e. d'un vert
clair.
Lichthater, m. iemand die het licht haat , ce
lui qui halt la lumiere. Het licht ontvlugtend, lucifugace; fig. Viand van verlichting , duifterling, domperridder,, domper,
ennemi de la lumiere.
Lichthout , 0. elders glimhout genoemd ., bois
reluisant , phosphorescent, m.
Lichting , yr. action d'eclairer ; action de luire.—, dageraad , aube du jour, pointe
jour. —, action de faire des eclairs
Lichtmeetkunst, yr. (in de natuurk.), photometrie.
Lichtmeter,,
lucimetre, photometre.
Lichtmis y r. vrouwendag, ook Maria —,
chantiehur.
'
Lichtmis , m. losbol, debauchd , libertin,
gem. riboteur; garnement, drille.
Lichtmisfen , o.
(ik lichtmiste, heb gelichtmist), den lichtmis uithangen, mener
tine vie dere. glee, une vie dissolue, faire le
debauche zrlboter.
Lichtmisferij , y r. losbandig leven , debauche,
ribotage, tn. gem. o'ibote. Zijne lichtmisferijen hebben hem bedorven, ses debauches
Pont ruine.
Lichtrood , b. n. rouge clair , d'un rouge clair,
clairet, te.
Lichtfcherm, o. oogenfcherm, garde - vue , reverbere ,
Lichtfchuw,, b. n. qui fuit ou bait la lutniere,
lucifugace.
Lichtfchuwer,, zie Lichthater.
Lichtfchuwing, y r. (in de geneesk.), photophobie.
Lichtfleen, m. pierre phosphorique ; pierre tie
Boulogne, f.
Lichtflof, gr. flof, die licht geeft , lumiere.
Lichtflraal, m. rayon de lumiere. Eel], —,
die plotfeling op een voorwerp valt, en het
verlicht, jet de lumiere, (bij clichtersS, rais ,
rayon. Eerfte — der wezenfchappen, der rede,t
crept/settle, m.
Lichtwerper, m. ( in de natuurk. ), werktuig
om eenen lichtftraal in eene donkere plaats
te brengen, hillostate , m. on forte-lumihre,
Lid, o. (meerv. Leden), dekfel, couvercle,
fpreekw. Die het onderfle nit de kan
wil hebben , krijgt het — (of het dekfel)
op den nens , (die te veel wil hebben , krijgt
dikwijls niets), qui mal embrasse, mal
etreint; en serrant trop Panguille, elle
s'echappe. — van het oog , zie Ooglid. —,
knoop van een riet of halm, noetd, jet ,m.
gewricht van eenen ginger, article, m.
zie Gelid. —, (in de ontleedk.) lidbeentje,
phalange , f: De duim heeft twee leden,
de andere gingers hebben er drie, le ponce
a deux phalanges , les autres doigts en ont
trois. Bovenfie of voorfle lid (welke 'den
nagel begat), phalange ongueale, metacondyle, f. Het middelfte —, phalange metacarpienne. Benedenfie of derde — (ler gingers, phalangette, gewricht van het
menfchelijke ligchaam in het algemeen , jointure, articulation, jf. In het — afzetten,
amputer dans Particle. Uit het — zijn ,
verfluikt , verrekt , etre disloque, e, demis , e , deboite e, In het — zetten , (een
ann of been), rembofter, reincttre; fig,
47.-0
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heeft eene ziekte onder de leclen,
est infect! d'une maladie; couve une maladie.
Dat lag mij op de leden, (ilchad er een
voorgevoel van), fen avail en pressentiinset. ligchaams deel, behalve het hoofd,
membre, m. Welgemaakt in al zijne leden,
of: Welgemaakt van lijf en .leden, bier
fait, e. Hij gevoelt groote fmarten in, al
zijne leden , it sent de grandes douleurs- dans
tons ses membres. Het mannelijke —, (de
mannelijke roede), le membre viril, m. la verge.
verdeeling,
f. article, m.
Van — tot —, de point en point. med.elid van een gezelfchap, membre, societaire. (*) De leden van den raad , les met*,
bres du conseil. Ilij werd als een — van het
huisgezin behandeld, it fut traitd comma
en des membres de la famille.
Lidgras , o. zeker gewas, chiendent, tn.
Lidmaat, m. en yr. (meerv. lidmaten), lid van
eenig gezelschap , membre , confrere, tn.
consoeur,, f. Zie Ledemaat.
Lidmaatfchap ,
broederfchap, societe, conperie , corporation, confraternite.
Lalrotting , m. rotting met leden , badine de
bambou, canoe de bambou, f.
Lidteeken , o. (in de fpraakk.) zeker fcheid,
teeken, comma, virgule ,f.—, zie Likteeken.
Lidwater, zie Ledewater.
Lidwoord, o. (in de fpraakk.) article, in.' Bepalend
, article defini: Lied, o. (meerv. liederen), klein dightfluk om
te zingen , chanson ,f. air , chant , m: Straatliedje , vaudeville, f. Een wereldlijk —,
gezang, une chanson. Dunk —, chanson A
boire, f God verheerlijkend
cantique,
tn. Godsdienflig cantique spirituel, m.
Hooglied van Salomo, cantique des cantiques. Een nieuw geestelijk leeren, apprendre en cantique nouveau. Een (liedje)
op iemand inaken, (om iemand te befpotten)
cltansonner q. q.; fig. Zijn hoogfte —
Cdeuntje) zingen , (wel in zijn' fchik zijn),
etre fort content , e. Zie ook Liedje.
Liedeboek, o. livre ou recueil de chansons,
d'airs, chansonnier, m.
Lieden , m. meerv. gens, m. et 3'; pl. hommes,
m. pl. personnes , f. pl. AANM. I Vbbr het
woord Gens is het bijv. en voorn. vrouwelijk (met uitfluiting van tout), terwijl zoodanige woorden , achter Gens geplaatst , mannelijk zijn, als : Dit zijn zeer gevaarlijke
ce sont des gens fort dangereux. Het
zijn de beste — in de clad, ce sont les
meilleures gens dans la ville. Deze boeren
zijn goede —, les paysans sont de bonnet
gens. Alle deze, — zijn te vreden, tons
ces gens sont contents. Gemeene
opulace , f. petit, bas, menu people, D c
aanzienlijke —; groote wereld , le grand
monde. Krijgs —, gens d'epee. Voorname
Gens de qualite ; zie verder /Gees in het
Fr. Ned. W. bock. AANM. In zamenflelling wordt Man meestal Lieden , als : koopman , marchand, kooplieden, tuarchands.
Liederen , o. meerv. Zie Lied.
Liederlijk , b. n. achteloos , flordig, verkwistend , negligent , e. ongebonden , losbandig , zedeloos , dissolu , e. debauche , e.
libertin , e. deborde , e. licencieux, se.
Een — leven leiden, , mener tine vie disso, libertine, licencieuse, etc, Hij gaat
flechts met liederlijke menfchen om , tl ne
frequente que des debauches. —, bijw. nágligemment, dissolument.
Liederlijkheid, vr. negligence, dissolution,
Manche , f: libertinage, m.
Lied-
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Liedje , o. verkl. w. zie Lied, chansonnette , f.
air,,m;fig. Ik zal hem een ander — laten zongen , (enders doen handelen ), je le feral
changer de gamme , de ton. Ik zou een — van
hem kunnen dichten, (ik zou iets van hem kunnen aan het licht brengen), je pourraic dire
q. ch. de ltd. Spreekw. Het is het oude
—, c'est ton fours la mime chose en chanson.
Het — is nit, c'en est fait. Hij heeft zijn
— uitgezongen , (het is met hem gedaan),
e'en est fait de lui.
Liedjesdiebter,, in. cella qui compose des chansons, chausonnier, on.
Lief, b. n. beminnelijk , aimable , agrlable,
charmant, e. gentil, le, mignon, ne, jell,
e. Een zeer — meisje , one fine tres almabre., flij is een zeer — man , cjst on home
fort aimable, un ties bon homme. —, fraai,
beats, (bel) belle. Ik heb in dat hubs een
zeer-- kamertje , j'ai Clans cette maison one
ties-belle petite chambre. —, bernind wor:
dende , cher, ere. Mijn lieve vriend ! Lieve
vriend ! mon cher amt ! cher ami ! Mijne lieve
vriendin ! Lieve vriendin ! ma there amie!
chore amie! Er is niemand , wien zijn leven niet — is, it n'y a personae a qui la vie
ve snit there. Pak u weg , indien sow leven
to — is , sivous estimez la vie , dloignez-vous ;
si la vie vous est chere , dloignez-vous. Ik
heb al degenen verloren , die mij . — waren,
Pal perdu toutes les personnes gut m'etaient
chores. Voor het lieve brood werken, travailler pour gagner son pain. Aan onze lieve
getrouwen (in opene brieven der koningen
van Fr.) a nos amen et faux. Onze lieve
Neer, notre Seigneur , .lieu. De lieve Heer
geve het ! plat a Dien, Dieu le veuille ! Daar
beware onze lieve Heer ons voor ! a Diets ne
plaise! (als uitroep) More Heer !Lieve deugd!
Lieve tijd ! bon Dieu !juste cieZ! Lieve Heershaantje , o. coccinelle , bite el Dieu f. (bij de
Lath.) onze lieve vrouwe , notre dame, —,
aangenaam , als : Dat is mij — , j'en sole
nice. Dat zal mij zeer — zip , j'en semi bless
aise, charind ,e. ravi. e. Het zal mij seer —
zijn , nu en dan lets van to te hooren ,je
semi bless wise de savoir quelquefois de vos nouvelles. Indien bij mijn vriend is , zed' hem mijne
bekeering — zip , s'il est mon ami, it sera
rempli tie joie, en apprenant ma conversion.
Uwe aankomst was mij zeer —, Petals ravie
de joie de votre arrivie. Het is mij —, dat
gij bier zijt , je subs charnte e, qui votes ites
ict. —, bijw. d'une maniere aimable , etc.
zie boven ; zie ook Liever, Liefst en Lieffle.
Lief, o. al wat aangenaam is , als : om — of
Iced, om — noch iced ; zie Leed. Voor —
als : lets voor — nemen, se contester de q.
ch., agree,- q. q. , prendre en god q. ch.
Wilt gij met ons voor — nemen 1 voulezvous diner avec nous a la for tune du pot?
Wilt gij met eenen geringen maaltijd voor —
nemen ? voulez-vous vous contester d'un maigre repas? Ik zal bet maar voor — nemen,
le &ell contenterai. Bij Hooft is het —,
de vrijfler,, amante, f. en Hever de vrijer,,
amant. Hij is bij zijn —, it est avec sets amante. Hij denkt aan zijn — , it pence a
son amante. —, als ,woord van liefkozing :
Mijn —, mon cher; ma chore! mon amour!
mon mignon ! ma nugnonne! mon petit mignon! ma petite mignonne I n.'amie! 111 ' amour!

Liefdadig , b. n. charitable , bienfaisant,e.—,
bijw. , d'sine maniere charitable.
Liefdadigheid , yr. charite, bienfaisance, bong, largesse. Werken der—, oeuvres de charite.
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Liefde , vr. genegenheid tusfchen de twee fekfen , amour, m.. Van — fterven , mourir
d'amour. Door de — verteerd worden, languir d'amour. — voor iemand gevoelen ,
avoir de l'amonr pour q. q., on lire amenreux, euse. de q.q.— voor iemand krijgen, prendre de Pamour. Smoorlijk op iemand -verliefd worden , s'amouracher de q. q. Eene
opkomende —, eene —, die nog flechts in
de geboorte is , un amour naissant. Eene
vurige , onftuimige , geweldige , buitenfporige , teedere , were , opregte , eerliike ,
ongeregelde , vreesachtige , fchroomvalhge ,
blinde , belagchelijke —, on amour vi f,
impdtueux , violent, extravagant , tendre,
vrai, sincere, honnite , disordonnd, craintif, scrupuleux, aveugle , ridicule. De eerfte vervoeringen eener opkomende —, les
premiers transports d'un amour naissant.
Van — branden , braler d'amour. Men ken
over de — niet oordeelen , on ne saurait
juger de Pamour. 'Het vuur of de vlam der
—, le feu de Pamour. De aangename begoochelingen der —, les deuces illusions
de Pamour. — inboezemen , inspirer de Pawnor. Het is moeielijk
j
te gelooven , dat
er middelen beflaan, die meet — inboezemen voor den eenen dan voor den andereu ,
it est diflicile de croire qu'il y alt des philtres qui inspirent de Pamour pour one percosine plutn't que pour tine autre. AANM. I. In
dezen zin gebruikt men amour ook in het
meerv, vrouwelijk, als : Folles amours; dwaze —. .drdentes amours, vurige —. Spreekw.
zij is een middel (remedie) tegen de —,
( zij is geweldig leelijk en kan dus geene
liefde inboezemen), c'est un vrai remede
d'amour. Koude handen , warme —; koude
handen , beftendige —,froides mains , chaudes
amours. Eene Berke — vborwenden , fig,
filer le parfait amour. Zij heeft hem lang
laten zuchten , eer zij zijne — beantwoordde , elle lui a fait longtemps filer Pamoor. —, genegenheid in het algemeen ,
amour , m. Broederlijke —, (liefde van eenen
broeder jegens broedcrs , of jegens zusters en
broeders), amour fraternel. Ouderlijke —,
( liefde der ouders jegens hun kroost ) ,
amour paternel et maternel, amour des
parents pour leurs enfants. AANM. II. voor
het woord ouderlijk in dozen zin heeft de
franfche taal geen woord : parental , e, is
zonder gebruik, en komt flechtsbij eenige regtsgeleerden your : Liens parentaux, voor des
parents, ouderlijke goederen , en een ouderlijk
lijkfeest , word parentales, f. pl. genoemd.
Moederlijke —, (liefde eener moederjegens
haar kroost), amour maternel. Doze vrouw
heeft geene moederlijke — voor dat kind , cette
mere n'a point d'entrailles de mare pour cot
enfant. Kinderlijke —, (liefde van kinderen
jegens bonne ouders), amour filial. Vaderlijke —, (de liefde van eenen vaderjegens
zijn kroost) , amour paternel. Zusterlijke
—, (de liefde eener zuster omtrent zusters
of jegens zusters en broeders) , amour de_
sector. AANM. In' Hier ontbreekt der franfche
taal end woord , dat aan ons : zusterlijk beantwoordt , want bet woord sororial , e,,is
enkel in de regtsgeleerdh. gebruikelijk , ale:
Part sororiale , zusterlijk deel ; zie ook de
zamengeft. woorden : Broederliefde , Moederliefde , Vaderliefde en Zusterliefde. Ik
heb het ter — van as -gedaan , je .Pai fait
tour Pamour de vous. — tot God , amour
de Dieu. — tot de waarheid , amour de la
vdrite. Iemand hartelijke — toedragen ,
P p
(1i,
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aimer q. q. tendrement, De — voor het
vaderland, Pamour de la patrie. — tot orde,
amour de l'ordre. De mensch heeft — tot
God , tot zijnen naasten , voor zijnen vader
en zijne moeder,, voor zijne weldoeners ,
enz., Phomme a tie Pamour pour Dieu, pour
son prochain „tour son pore et sa mere,
pour ses bieopiieurs , etc. De leerlingen
hebben — voor intone onderwijzers , les disci pies out de Pamour pour leurs maitres.
Door zijne tuilddadigheid had hij de — van
zijn yolk verworven , it s'dtait acquis Pamotor de son penple par ses liberalites, De
— van God your zijne fehepielen , Pamour
de Dieu pour ses creatures ; fpreekw.
ziet geen feed. De — is blind , it n'y a
point de laides amours. —, (in den Godgeleerden dilection. liefdadigheid ,
charite. Werken der — doen , faire des
oeuvres de charite.
(bij dichters), minnegod , amour, Cupidon.
Liefdeband, m. noeud de Pamour,, cupidon.
Liefdebeeld , o. beeld van den minnegod , cupidon, no. statue de l'amour,, de cupidon,
Liefdebrand , m, ftu de Pamour,
fiam, f. Zie 1\Iinnebrand.
Liefdedaad, liefdedienst , vr. clzarite, acte
de charite, m. Liefdedaden verrigten, fire
des charites, on des actes de charite. Eene
your iemand verrigten of doen , faire q. ch.
peurPamour de q. q.
Liefdedicht , o. poeme erotique,
Liefdedrank , minnedrank, drank , van welken men voorwendr, dat hij liefde doet ontChan , philtre. Iemand eenen — geven , donner un philtre a q. q.
Liefdedrift ,
passion amoureuse, flamme ,
tendre,
Liefdefeesten , o. (der oudheid) ter eere van
Cupidb, erotides on drotidies , f. pl.
Liefdegaaf, Liefdegave, zie Liefdegift.
Liefdegift , yr. aalmoes „. aumilne, charite.
Liefdeloos , b. n. zonder liefde , ommedoogend,
qui n'a point de charite, sans charite, incharitable , (*) dui, e. impitoyable. Een
— mensch verdient onze achting niet , un
hotline dur,, on homme qui n'a point de
charite, no merite pas notre estime.
bijw. sans charite, durement , avec durete
impitoyablement. Men heeft hear zeer —
behandeld , on Pa traitee fort durement.
Liefdeloosheid , yr. manque de charite, m.
durete de coeur, f: deput de charite,
Liefdemaaltijden der eerfie christenen na het
H. Avondmaal,
meerv. , egapes , f. pl.
Liefdepijl , m. fieche de cupidon, f: trait on
darcl de Pamour ; trait lance par cupidon ,
Liefderijk , b. n. lie fdadig , charitable. —,
minzaaam , innemend, gracious , euse , doux
ce.
bijw. d'une maniere charitable,
avec charite, clzaritablement.
gracieusement , doucement, avec douceur. Iemand
ontvangen , recevoir q. q. gracieusement ;
fam. gracieuser q. q.; faire toutes sortes
de gracieusetes a q. q.
Liefdefmart , yr. peisse d'amour; langueur.
Liefdetaal , yr. langage des =ants, langage
amoureux,
Liefdevlaag, yr. liefde van korten dour, ver .1iefde vlaag , transport d'amour, m.
Liefdevlam , - vr. fig. famine, f. brasier , 771;
zie Minnevlam.
-Liefdevour,, zie Miunevuur.
Liefdeivaardig , b. n. dignc d'amour,, digne
d'être aline, e. aimable.
Liefelijit , b. n. aangenaam ,• bevallig , behageijk , winnable, doux 7 ce, agreablo, suave.
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Het liefelijke gezang des nachtegaals le doux
ramage du rossignol. Eene liefelijke item,
one voix deuce , fiutee. Eene -liefelijke, welriekende reuk, use odour agreable,une odour
suave, odoriferante. Een , aangenaam leven
vodrende , suaviteux, se. —, bijw. d'une
maniere aimable , doucement.
Liefelijk heid , yr. amenite, doticeur, suavite,
f; agrements, m. p1 Da — van hare item,
la suavite de sa voix.
Liefliebben , b. (ik heb lief, heb lief gehad ) , beminnen , aimer, chez*. Zij nen
naasten — als zich zelven , aimer son- prochain
coMme soi meme. Men moet God — boven
alles, it put aimer Dieu preferablement 4
toute chose.
Liefhebber, iemand, die eene der fchoone
kunften beoefent , zonder die tot eene hoofdftudie to maken , amateur. Hij is geen
toonkunftenaar van sberoep , hij is eon —,
ce n'est pas un musicien de profession , c'est
Ion amateur. Dit portret is het werk van
eenen —, ce portrait est Pouvraged'un amateur. — , die van, iets houdt, amateur, qui
aime q. ch. Hij is eon — van goede boeken', c'est un amateur de bons livres. flij
is eon — van °esters , it aime les huitres.
Hij is eon — van de yagt , van het fpel ,
aims la chasse, le feu. Een — van den
drank , no grand buveur. Eon' — van tabak ,
van eene plop, no grand fumeur. inzonderh. wanneer men die dingen , (zeldzaamheden) waarvan men veel houdt , bijeen verzamelt , curieux. Een — van bloemen, tulpen , fchilderijen , prenten , enz. on curieux
de flours , de tulzpes, de tableaux; d'estampes, etc. Men vindt dezen gedenkpenning
in het kabinet van eenen , on trouve cette metlaille dans le cabinet d'un curieux.
Deze tulp is hij -de liefhebbers zeer gezocht,
les curieux reeherchent beaucoup cette tulipe.
— der artzenijkunde , philiatre. (in
den gemeenzamen fpreektr.) iemand die veel
van het andere geflacht booth, amoureux ;
combere , bon vivant. (met verachting). Een
, un vicux bouc.
onde
Liefhebberij, v. neiging, fmaak voor lets, gofit,
penchant, amour, m. passion,- f lIij heeft
veel — voor de muzijk , of: De muzijk is zijne — it aime beaucoup la musique; zie Smoak.
—, meerv. Liefhebberijen , dingen die zeldzaam zijn en nit lien hoofde verzameld worden , aardigheden , curiosites, f, pl. flebt gij
zijne liefhebberijen gezien ? avez y ens vu ses
curiosztes.
tiefhebfter,, vr. zij , die veel van iets houdt,
qui aime beaucoup q. amattice,* cur:euse. Zij is eene groote — ,van nieuwigheden , cette femme (fine,) est fort curieuse
de nouveautes. Zij is eene — van den opfchik , elle aime la parlors.
Liefic , o. verkl. vs. van Lief, (in den zin van
geliefde) , emant, vs. amante, f Mijn lief,
771 017 r. movr ! m'amour ! —, klein kind , mijn
- 77: on chou, inonfix-nfan , mon mignon, ma
migo!onne.
Liefkozen , b. W ( ik liefkoosde, heb geliefloosd), zijne liefde door vleijende woorden door ftreelen , enz. ointrent iemand aan
den 'dog leggen, caresser; cajoles, dorloter;
fam mignarder, mitonner, mignoter, bouchonner, amadouer, flatter, faire des caresses a. Doze vrouw heeft het kind geliefkoosd en g,ekust , cette femme a caresse et
raise Penfant. Gij bederft dit kind ,door
het te veel te vous gatez cot enfant de le
mignoter, bouchonner, comme vous faites.
Lief-
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Liefkozer,
celui qui caresse , cafoleur,,
men veel, a beau mentir, qui vient de loin
flatteur.
Die liegt, die fleelt, qui dit menteur dit
Liefkozerij, vr. liefkozing, caresse, cajolerie,
voleur. —, (in den Verhev. fchrijfflijl), te
flatterie, mignardise. Hij heeft zich door
leur ftellen , frustrer l'attente de q. q.
de liefkozingen dezer vrouw laten
Lieges, o. action de mentir, f Het — kost
den
s'est laisse prendre aux mignardihem geene moeite, it n'enrage pas pour
sec de cute femme.
mentir. Wie zich het — heeft aangewend,
Lieflokken , b. w. (ik lieflokte , lieb geliefdie wordt niet geloofd , al zegt hij ook de
lokt ) , door vleijen tot zijnen wil overhalen,
waarheid, celui qui est accoutume a mentir
cajoler, flagorner, flatter; zie Liefkozen.
West pas cru, lorsqu'il dit la verite.
Liefoogen , b. w. (ik lietoogde , heb gelief- Lieger, m. leugenaar, weinig gebruikelij liz dan
lonken , jeter des oeillades amoureuin : liegers en bedriegers, des menteurs et
ses , faire lee yeux doux. Frederik en Maria
des trompeurs. Hij is een — en bedrieger,
, Frederic et Marie se jettent des oeillades
c'est tin menteur et tin trompeur.
a711.9111CUSCS.
Liep , veil. t. Zie Loopen.
Liefst , overtr. tr. van Lief, bijw. inzonderh. Lier,, yr. zeker fpeeltuig der ouden , dat , van
met betrekking- tot datgene , wat iemand het
lharen voorzien, met de yingeren getokkeld
aangenaamst keurt, (bij voorkenr), de prewerd, lyre ; fig. In lang heb ik de fnaren
fdrence. Zie Liever. Hij wil
vertrekken,
mijner
niet g.efpannen, (de dichtkunst
it prejere de partir.
Piet, (als antwoord
Piet beoefend), al y a longtemps que je n'ai
op eene vraag, met uitlating van een gedeelpas monte lee cordes de ma lyre. —, zeker
te , en op die wij-!',e in het Fransch onmogeilerrenbeeld in het noordelijk halfrond, lyre.
lijk over te zetten), bij voorbeeld : Zult
(acangue, m.)
een hedendaagsch fpeel-.
gij ook van de partij zijri ? serez-vows
tuig met darm-fnaren, dat door ecn rood— niet , non, j'aimeaussi de la
draaijend rad wordt gefpeeld, vielle. Op
rais micux rester a la malson. Zult gij Naar
de — fpelen, jouer de to vielle, vieller.
gezclfchap houden ? — niet! est-ce que vows Lierdicht, o. (zonder meerv.) zeker foort
lui tiendrez compagnie? non, je laisse vovan dichtflukken , die voorheen bij de tier
lontiers cet honneur a nit antre.
gezongen we,rden, zoo als de odes enz.
Lieffle, overt. trap van Lief, b. n. le plus
Hij
poesie
f. genre lyrique,
cher, la plus chere: zie Lief.
excelle dans la poesie
count nit in het
envr., beminde, amant,
Licffle,
amenlyrique.
(met een meerv.), een enkel
te, j: inclination, f: Laat ors op de gezoodanig dichttluk, poemelyrique. Hij maakt
zondheid van owe — drinken, billions a la
enkel lierdichken, it ine fait que des poemes
sante de votre inclination. AANM. Wij gelyriques.
bruiken ook het bastaardwoord inclinatie in Licrdichter,
dichter,, die zoodanige dichtdezen zin, loch voornamelijk dan, wanneer
flukken maakt, poste lyrique,
het voorwerp der Heide, op welks gezond- Lierdraaijer, m.
held men drinkt, weinig of niet bekend
Licreman, zie Lierdraaijer.
Lieftalig ,
cigenlijk lief van taal ; van Lieremeisje, o. vielleuse.
bier: minzaam, vriendelijk , bevallig in het Lieren, o. w. (ik lierdc, heb gelierd), op
yoorkomen , of in het behandelen van , en
de her fpelen , de her 'draaijen vieller,
omgaan met anderen,
agr,'able,
jouer de la vielle.
Enable, charmant, e,mignard,e, doux , ce , Lierlaauw, b. n., even laauw, taut soft pets
gracieux, ease. Zij is zeer —, elle est ties
tiede.
affiible;
bijw., avec affabslite, gracieu- Lierlaauwen, b. w. (ik lierlaauwde , heb ge.
ement.
lierlaauwd), even laanw maken, rendre tits
Lieftaligheid, yr. affabilite, amabilite , donpea tiede, faire tiedir,
ceur, f charms, agrement , m. -amenite , Lierman zie Liereman.
gti
r ce , f:
Liermeisje , zie Lieremeisje.
Lieftallig, zie Lieftalig.
Lierrad, o. roue, f. roust d'une
m.
Lieftalligheid, zie Lieftaligheid.
Lierfpeelfler, yr. die op de her der ouden Liefwaardig , zie' Liefdewaardig„
fpeelt, cells qui joue de la lyre, joueuse de
Lieges, 0. w. (ik loog , heb gelogen ,) onlyre.
waarheid fpreken , mentir, dire un menson- Lierlpeler,, m. die op de her der ouden fpeelt,
ge. Al wit in flan
te —, is niet
celui qui font de la lyre, joueur de lyre.
waard order het getal der menfchen geteld
liereman, vielleur.
te worden, quiconque est capable de mentir, Lierzang, m. poeme lyrique, m. ode ,
d
est indigne ' être comptd au nombre des Lies, yr. (meerv. Liezen) het weeke en holle
hommes. Geloof hem niet, hij liegt, ne le
deel aan beide zijden der menfchelijke fchaamcroyez pas , it stmt. Onbefchaamd
'met
deelen , aine. Hij werd gewond in de —,
eene groote onberchaamdheid
mentir
il fat blesse dans Paine. Een gezwel in de
pudemment„ grossierement , fam. puaniment.
hebben, avoir un bubon dans Paine. Tot
flij liegt zoo ctikwijls hij den mond open doet,
de — behoorende , inguinal , e.
ouvre la boucne ii lui sort onmen- Lies , yr. (meerv. Liefen) zie Liese.
Wes
songe;, it ne dit pas un mot de vial. Hij Liesbreuk, yr. (bij wondh.) bubonocele, vs.
liegt als of bet gedrukt ware , it meat
hernie inguinale, ors descente dans Paine.
rontement. In eene zaak mentir soar Liese , vr. (bij looijers) het dunne leer aan
ftine
chose. Dat er niet om, (dat is van den built, cuir mince du venire, peau
geen Bering belong) c'est ,quelre chose' (Pimmince du ventre,
portant; ook : (dat is niet Becht), cela est Liesgezwel, liesbuil, o. (bij heelm.) bubon,
fort bon, cela est biers pense. f iij heeft het
poulain, in. tumeur a Paine, f:
gelogen, il en a n2enti. Hij heeft het door zij- Liesklieren , yr. meerv. (bij wondh.), glandes
nen hals gelogen, (met onbefchaamde kaken
inguinales.
gelogen), il en a mentiparsa gorge. Iemand Liesluis , zie PIatluis.
sets heeten
dimentir q. q., donner nn Licsontfleking, yr. (bij wondh.) inflammation
elintents a q. q. Spreekw. Van verre liegt
de Lazne.
Pp2
List,
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Liet, verl, t. zie Laten.
Lieve, b. yr. van lief, cher, e. and.' ,e. alleen gebruikelijk in opene brieven der koningen van Frankrijk : aan onzen lieven
getrouwen, h nos ames et fdaux. Ei —!
tusfchenw. de grace ! — zeg mij , de grace!
dis mos.
Lieveling , in. en yr. De gene , die bij voorkeur geliefd words , favori, no. favorite, f
mignon, m. mignonne ,f. bien-aline,m.boenaimie, f. Hij is de — van den vorst , it est
le favori du prince. Zij was de — der vorfiin , elle Otait la favorite de la princesse.
Zijn oudde zoon is zijn , son fils aine
est son mignon. —, in zamenflelling (wat
ons bij voorkeur behaagt), favori, te, mignon, mignonne als :
Lievelingsbezigheid,
' yr. occupation favorite.
Lievelingskleur , yr. couleur favorite.
Lievelingsplaats , yr. lievelingsplaatsje
o.
van het voorgaancle , lieu ou Pon
verkl,
se plait le miens.
Lieveliugsfchrijver , ni. auteur favor!.
Lieveiingswoord, o. mot favors , m.
,Licvelingszonde vr. peche Mignon, no.
Lieven , b. n.
liefde , heb geliefd), lief
hebben , beminnen , weinig gebruikelijk ,
(behalve in het verl, deelw, zie geliefd.)
aimer, cherir. Een geliefd kind , un enfant cheri, one enfant cherie.
Liever,, vergroot. trap van lief; zie Lief. —,
bijw. bij voorkeur , plutdt, par preference,
preferablement. — willen , aimer mieux.
llerven dan eerie laagheid began , plotter
mourir que de faire sine lachete. Ik wil
fierven, dan mijne godsdienst verzaken ,
je mourrai plutdt que de renoncer 4 ma religion. Ik drink — wijn, dan bier , j'aime
onteux le vin que la Here. — niet, (liefst
niet), zie Liefst.
Lieverlede 0 bijw. enkel gebruikelijk , in : Van
(langzamerhand) par qgres , petit a'
petit, de plus en plus ,successuement. Zie het
sneer gebruikelijke Allengs.
Lievert , m. Lievertje , o. een lief of bemind
kind , mignon, m.,mignonne , f cher et aimable enfant, on. clime et aimable enfant,
f:, enfant cheri, m. enfant cherie, f.
Liflaf, b. n. fmakeloos , insipide, fade. Liflaffe kost, zie Liflaf, o. in de eerfle beteekenis.
Liflaf, o. fmakelooze liflaffe kost, viaide, nourriture fade et desagreable, mets
insipides, M. pl. , mets insipide, m. Ik lust
dat — niet , je n'ahne pas cc mets insipide
.ces ;nets insipides.
zoutelooze, taal ,
chansons fadaises; niaiseries , f. Dat is
maar—van praat, (eat zijn maar liflafjes),
chansons que tout cola.
Liflaffen, 0. w. (ik liflafte , heb geliflaft),
op eene Jaffe en walgelijke wijze liefkozen,
cajole,- d'une maniere degoiltante. laffe
praat voor den dag brengen , dire des fadaises.
Liflafferij , vr. walgelijke liefkozerij , cajolerie
Jaffe kost, zie Liflaf,
o. in de eerie beteekenis. —, zoutelooze
praat , enkel in het meerv. Zie Liflaf, o.
in de laatfle beteekenis.
Ligchaam , o. elke zelfflandigheid , welke uitgebreidheid heeft, corps, m. Elk — heeft
drie uitgebreidhed.en : lengte, bre,edte en
dikte, tout corps a trois dimensions : longueur,
largeur et profondeur. Een vast — nn
corps solide. Een vloeibaar fin corps
flu:de. Een dciorzigtig of doorfchijnend —,
;ran coops transparent. —, in engere en ei-
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igenlijke beteekenis , het dierlijke ligchaam,
inzonderheid van den mensch , corps, nz.
Het menfchelijke —, le corps humain. Een
welgemaakt on corps bien forme, bien
constitue. De zwakheden des ligchaams, lee
infirmites du corps. De krachten des ligchaams, lee forces du corps. Een uitgemergeld —, un corps enerve. Een bezield —,
tin corps anime. Een zeer gefpierd —,
corps tres nerveux. Een flerk — tin corps
robuste. Een flerk — hebben , clerk van —
zijn , avoir le coops robuste, hoe robuste
corps. Een gezond
un corps sain. Een
gezond
hebben , avoir le corps sain, titre
sain, e, de corps. Eene gezonde ziel en
een gezond
hebben , titre sain de corpset d'esprit. Een koud zweet liep over zijn
geheele fine froide sueur courut par tout
Les membres de son corps. Een dood , een
lijk , can corps mort , un cadavre, un corps.
Een — ter aarde beflellen , porter tin corps
en terre; fig. Een — zonder ziel , een dood
— , (een mensch zonder Leven, zonder verfland), un corps sans ame, het benedenfte gedeelte van het ligchaam, de buck,
corps. Hij heeft een geneesmiddel in het
a tine midecine dans le corps. Tenger
van — ( lijf) zijn, avoir le corps fluet.
Een — toefchrijven aan hetgene dat er
geen heeft , corporifier. Den engelen ligchamen toefchrijven corporofier les anges.
—, romp, coops, on. Dun van — zijn,
titre mince de corps ; van bier fig. Het
-- van eene letter , le corps d'une lettre.
Het — van eenen tand, le corps d'une
dent; fig. Vereenigde me,nigte , corps in.
Dit gewest werd tot bet — van den fiaat
gebragt, cette province fiat incorporee a Petat.
Ligchaamkunde , vr, connaissance des corps.
Ligchaamsbeweging , vr, exercice, m. Eene
matige — is nuttig voor de gezondheid ,
Pexercice modere est utile eh la sante. De
— te paard l'exercice du cheval.
Ligchaampje , o. (in de natuurk.) corpuscule, m.
Ligchaamsdeel , o. membre, m, on pantie, f.
du corps.
Ligchaamsgeftalte, yr. stature. Zij is van
eene fchoone —, Zij heeft eene fchoone —,
elle est d'une belle taille. Hij is van middelmatige
it est de moyenne stature.
— tusfchen de fchouders en de heupen ,
corsage, on.
Ligchaamsgefiel , o. gefleldheid van het lig' chaam , constitution , constitution de corps,
Een goeli — hebben , avoir vise bonne
constitution. Van een flerk — zijn , etre
d'une constitution robuste. Een man van een
zwak — vn homme d'une faible constitution.
d'une constitution delicate. Ligchaams- of
complexion,f aangeborene goede
natuur des ligchaams. Eigene acrd , natuur
en kracht van een ligchaam ; ligchamelijke
eigenfchap , (in de nat. k.), idiocrase on
idiocrasie,
Ligchaamskastijding , vr. (wanneer dezelve
be flaat in de vrijwillige onthouding van
jets), abstinence, (wanneer dezelve beflaat
in geefelingen , enz. van het ligchaam),
Bij de roomsch-katholijken is de
eene christelijke deugd, chez les CathoHanes romains Pabstinence est une vertu
cliretienne.
Ligchaamskracht , yr. force , vigueur du corps.
Ligchaamsoefening , yr. kunst om het ligchaam
door oefeningen te veriterken, goonastique,4f:
Ligchaamsfiraf, yr. Jigchamelijkp firaf; zie
Ligchamelijk.
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dam est a deux limes de Delft, la disLigchamelijk , b. n. cen ligchaam hebbende ,
tance de Rotterdam a Delft est a deux
corporel , le. De meeste kerkvaders ftellen
lieues, rusten, dragon , als : Deze balk
eene ligchamelijke ziel , la pld part des _Ores
ligt niet genoeg op den muur,, cette poutre
de Peglise ont admis une ame corporelle.
ne pose pas assez sur la muraille.
zich
Een ligchamelijke hock, (in de wisk.) en
bevinden , als : op de kniUn —, etre proangle solid!. dat betrekking op het ligsterne , e, devant q. q. —, fiil 5 ne pas
chaam heeft, daaraan eigen is of daartoe
bouger, ne pas se remoter. De zaak blijft
behoort, corporel , le. Ligchamelijke firaf,
—, la chose reste indecise. Het woord lsgt
lijffiraf, peine ou punition corporelle', peine
mij op de lippen , Pal le mot sur le bard
inflictive. Hij heeft eene ligchamelijke ltraf
de mes levres. Laat dat —, laissez rein!
ondcrgaan , it a subj . une peine corporellc.
n'y touchez pas! Gij moet het dorp can de
Ligchamelijke gebreken 9 des vices corporels.
regterhand laten , it flout laisser le vilDe ligchamelijke ( floffelijke ) wereld , le
lage star la droite, a droite. Het werk lamonde materiel. — bijw. covorellement. —
ten —, laisser la le travail, quitter un onfiraffen , pump corporellement.
vrage. Eenen akker laten braak laisser
Ligchameiijkheid , yr. hoedanigheid van hetan champ en friche, le faire reposer. Op
gene eon ligchaam heeft, corporeitd.
den loer —, )tre au guet , etre a P af
j in
Ligchameloos , b. n. zonder ligchaam, incorguetter; fig. over hoop (in de war zijn),
para. De ziel van den mensch is —, l'aals : Het huis ligt over hoop , In maison est
me de Phomme est incorporelle.
en desordre , (twist hebben) etre brouille , e.
Ligchameloosheid , yr. eigenfchap der geesten
ensemble, al/oh- du bruit ensemble. Deze
en van God , incorporalite.
twee vrieuden — over hoop , cis deux amis
Ligdag , m. zie het meer gebruikelijke , hoese sort brouillds. In de gevangenis --,
wel onjuiste: Legdag.
etre en prisons. Ziek
Liggen, o. w. (ik lag , heb en ben gelegen) ,
etre malade.
het veld —, etre, en cnmpagne. Iii garniop zijne grootste zijde rusten , ter onderfcheizoen titre en garnison. in kwartier ,
ding van staan en zitten , coucher, etre couetre en quartier,, etre loge, e (chez q. q ).
che, e. situ! e ; wordt ook in het fransch
In het water —, etre dans feast. Voor
alleen met titre vertaald , b. v. Het bock ligt
eerie find —, camper on étre camp!, e, deop de tafel , le livre est sur la table. Te bed
vant are ville, assieger sine ville. De
—, titre an lit , etre couche, e. etre gisant,e.
boeken — op den grond, ' ( verftrooid)
au lit. \Vij lager al to bed, nous etions defa
les livres tont (disperses) sur le planau lit, nous itions deja couches; (wegens
cher. Bij zinverzetting, hypallage: De
ongefieldheid 9 als ik moest to bed —, feta,grond ligt vol boeken , le plancher est
oblige de garder le lit , en dan ook foms enconvert de livres. Ons huis ligt vol soldakel als : Hij ligt aan de koorts , it a la
ten , notre maison est remplie de soldats.
fievre , est malade de la fievre. In de kraam
De kelder ligt vol wijn, la cave est remplie
—, titreaccouchee, etre ea couche , faire scs
de vie. De min ligt vol° fneeuw,, le jardin
conches. Eerie vrouw die in de kraam ligt,
est tout convert de 'lege). Er ligt nog bier
5 etre a Paelse accouchee. Op flerven
in den kelder, it y a encore de la biere dans
, ook enkel
genie, aux abois. Begraven
la cave; fig. Daar ligt de zwarigheid ( daar
—, etre elate:TO, e. Hier ligt ( gewoon
zit de knoop ), c'est la quo git le lievre. Het
begin der graffchriften) incest alleen nog in
ligt mij aan het hart, it me tient au cater.
den 3den perfoon gebruikelijk, ci-git. Hij ligt
Ilet ligt er toe , (het is niet to veranderen)
niet, hij {hat, it n'est pas concise ,il est debout.
c'en est fait, it n'y a plus de remede. Het
Gaan —, se coucher, se mettle.— , rusten
zal aan mij nice , fe no serai pas,-canse
gedurende den nacht, flapen , coucher. Op cen
du retard; si In chose ne reussit pas, ce ne
bed , coucher dans en lit. Op eene matras
sera pas ma faute. Het heeft aan mij nice
coucher sur un matelas. Op de aarde —,
gelegen , dat gij niet gelukkig waart, al n'a
coucher sur la terre. Op de bloote aarde
Op
den
buik
,
pas
tents a moi quo vous ne fussiez pas heureux.
— 5 coucher a plate terre.
flet ligt flechts can hem , it ne tient qu'a
op den rug —, coucher sur le ventre, star
lui ; cela ne depend quo de lui. De fchuld
le dos. Hij ligt daar zoo lang hij is, it y est
ligt can hem, c'est sa faute Aan Wien
etendu de son long. Zij lag in de arinen van
ligt het ? de qui cst-ce quo ccla depend ? Daarharen minnaar, elle couchait entre les bras
, cela sera la cause du retard.
aan cal het
tie son amant. —, van eene plaats gele(fcheepsw.) als: voor anker
, etre
gen zijn, étre situ!, e. Deze stad ligt can
a Panere,, étre mouille. In de wending —,
Gene rivier,, cette ville est sitnee sur le bond
avoir donne vent devant. De wind gaat ,
ti'une riviere, sur nne riviere. Amsterdam
le vent s'abat, s'appaise. Vertuid — , etre
ligt in Holland, Amsterdam est en Hollande.
affourche , e.
Parijs ligt aan de Seine , Paris est situle
star la Seine. Dit landhuis ligt aan den groo- Liggen , o. action d'être couche, e. f. Het —
bekomt mij niet wel ; het — is mij hinderten weg, cette maison de canvagne est sur
lijk , it m'incommode d'être couche. e. Ik ben
le grand chemin. Het huis ligt ( flaat) tehet — moede , je sums las d'être concise.
gen het noorden , la maison est exposee
\Vanneer men flaapt is het — to verkiezen
cord. (zie ook Gelegen). niet gebruikt
boven het zitten , quand on dort, it vaut
worden , renteloos zijn van geld, als: geld
mieux étre concise e. que d'être debout.
hebben —, avoir de Pargent oisif; ook fill
als: Het geld moet nooit stil —, het Liggend , (tegenw. dcelw. zie Liggen) — ,
b. n. , als : In eene liggende houding , gimoet steeds in omloop zijn , Pargent no dolt
sant, e. Ilt vond hem liggend in zijn bed,
jamais étre oisif, it dolt circulcr. Zie ook
fe le trouvais gisant dans son lit. — (neergeLiggend , b. n. Renteloos —, ne rapporter
l-sakt hout , du bois gisant. Liggende goederen,
aucun profit. —, zoo of zoo verre verwijderd zijn , als : Het dorp A. ligt vijf uur
biensfonds, ?;fens immeubl es . bezit honderd
gaans van J. , le village d' A. est disduizen gulden, namelijk vijftig duizend in
liggende of onroerende goederen , en vijftig
tant, eloigne, de T. de cinq licues, , Rotterduizend in rocrende, it a cent mule farina,
dam ligt twee urcn van Delft, Ratter1 Pp3
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savoir cinquante milli forms en biens-fondsi eenen ligten gang ,
marche d'un pas
(on biens immeubles)et einquante mille florins
leger. Hij is '— op de yoeten , it est
la course, it marche (Pun pied
leper
en biens rneubles. (renteloos geld)
Ligte ruiterij , de la cavalerie
ele l'argent oisif, argent snort, M. des deleger.
niers oisifs, m. pl.; (gereed geld), as gent
legere. Ligte paarden , des cheva.ux
gels. Een — fchip , tin vaisseau leger.
comptant. Liggende renten , bonnes rentes ,
fences assurees , f. pl. resents fire, 171.
— over iets heen loopen, passer legerenicnt ou
legere stir q. ch. —,
— grondrenten , rentcs fincieres. (in de waduizclig, suetaffixvertiges. 1k ben —
penfchildk. ), conchant , c.
e hood,
in het hootd , la tete
tourne.
chien couchant.
oneerlijk , hoe':achtig , facile, impudique,
Ligger, m. degene die ligt, celni qui est condebaucne , e. Ligte vrouwliecien , des femcise, etc. Zie Liggen. , handelsartikel ,
mes 015 des pies (Was/diets, ligtzinwaar,, die in den winkel blijft liggen , niet
nig, leger, ere. — y olk , des totes legeafgaat , rook wel winkelknecht genoemd)
, (op fchepen ) groat
res. Een — zieltje , (cell ligtzinnig mensch)
garde boutique, usl
watervat , onderfle rnolensteen. Zie het sneer
tinette legere, eventee, a Pevent, ecersebruikelijke,. hoewel minder juiste, Legger.
veide , sans cervelle se linotte so de giroFtte.
Lagging, yr. eigenlijk het logger.; loch in de- Ligt , o. ylies dat het halt in de baarmoeZen zin buiten gebruik. —, de wijze van
der omgeeft , inzonderh. wanneer het half
liggen, inzonderh. van eene aad , huis, tuin,
reeds gcworpen is, na geboorte ; chorion
arriere
enz. , situation, position. Deze vesting heeft
eene voordeelige —, la situation de cctte Ligtachtig , b. n. tin pen leger, ere.
„place est bien avantageuse. Alle fleden heb- Ligtanker,, 0. ands (bane de fes,) pour leben niet eene even voordeelige — voor den
ver q. ch. f.
koophandel , les villes ne sos;t pas Coutes dans Ligtekooi 5 y r. ligt meisje , geriefelijk meisje
garce , putain , deba,tich, 0.
tine situation egalement favorable au commerce. De — van mijne gehoorteflad is niet Ligtelsjk, bijw. ,gemiakkelijk , aisement, facilenient , etc. legerement, a la legere.
joist op deze kaart , la position de ma vide
Ligten , b. w. (ik ligtte hob gelig-t ,) lignatale n'est pas juste stir cette carte.
ter maken , rendre plus leger, ere; alleges.,
datgene , hetwelk client om op te liggen,
decharger,, ((Pon fardeau on dune pas tie ,) •
inzonderh. voor menschen , bed , lit ; m.
Iemand de beers —, hem de beers ontfteWij hadden goede —, nous avions tin bon
len , derober la bourse a q. q. —, voor aflit. —, (bij fchilders van eene plaats), site.
ligten , afnemen , prdlever.
Van de cirie
Ligplaats , zie Legpiaas.
duizend gulden, die hij heeft nagelaten ,
Ligt , b. n. en bijw. weinig zwaarte hebbende,
moet men honderd en vijftig gulden vooraf
leper, ere. Een — ligchaam, nn corps leger.
ligten of nemen voor de begravenis-kosten ,
De lucht is ligter, dan het water , Pair est
it flint . prelever cent cinquante florins poor
plus leger quo Peau. Zoo — als eene veer,
leger, e, comme tine plume. Ligte wapenen ,
les .frass funeraires stir lee trois snrlle florins
(zeely.) een
qu'il a lasses. Een fchip
Iles armes legeres. Len ligte grond, (losfe
deel van de vracht ontladen , alie,ger
grond ,) sob leger. Eene ligte (losfe)
vaisseau, le decharger. opzetten , opaarde , sine terre legere, veule. —, dat de
bijfchen , lever, hausser, guilder. Een last
vereischte zwaarte niet heeft, van muntspe— , lever nn fardeau. Ballast nit een fchip
cien leger, ere. — geld , des especes legeres. De dukaat is twee azen re —, ce du—, detester un vaisseau, liter le lest d'un
vaisseau. Het anker — , lever Pancre.
cat est leger de deux grains. Met — gewigt
Het vertuin of tweede anker —, desaffourwegen, ne pas donner le poids requis; poser
Tiger;
fig. Het hart is
cher. Het anker van eene galei —, zonavec nn poids trop
der fpil daarbij te gebruiken , guilder. Het
mij nu veel ligter , son coeur se sent bless
goer —, demonter le gouvernail. De fpil
soulage. —, van kleederen , niet zwaar,
demonter le cabestan. Den hoed —, afdun , leger, ere. Eene ligte kleeding, tin
DCMC11, liter, lever, le chapeau. Iemand
vétement leger. — gekleed zijn, etre veto, e.
nit den zadel —, ( van een paard fprekende,
legerement ou a la legere. Het ligte voethem afwerpen ,) desarconner on demonter
yolk, l'infanterie legere. gewapende
q. ; fig. (iemand in het naauw brengen ,
foldaten , des soldats armes legerement. —,
zoo dat hij niet racer weet te antwoorden),
waartoe weinig moeite vereischt wordt ,
desarconner ou demonter q. q. ook (iemand
werk ,
faire. Een
facile, nice, e, a Eene
den voet 9 hem benadeelen hem doen
zaak, — te versin outrage
y allen), supplanter, debusquer q. q. Volk of
fiaan tine chose facile a comprendre. Dat
troepen —, lever des troupes , des soldats;
is —, gemakkelijk , te zeggen , maar niet te
faire sine levee de troupes, de soldats. Geld
doen , (dat is ligter gezegd dan gedaan) co—, opnemen , fare tin emprunt ; emprunter
Dat
la est aise, facile a dire, et non
de PargenP. Den beker —, (drinken) siSier
is niet — te vinden , cola n'est pas arse a troula linotte; aimer la boisson; lever le condo.
Dat
ver. Niets is ligter , rien de si
Hij houdt van den beker te —, c'est tin grand
kan ik hem — zeggen , je puis le lui dire
facilement. Een hues — optimmeren , ba- buveur. De hielen —, wegvlugten , el:es-cher
son salsa dans la fuite; avoir recours a ses
tir sine maison legerement. Hij wordt —
jambes; montrer les talons, s'enfuir. Den
toornig , , il se met facilement en colere.
voet — , (been gaan) s'en abler. Iemand
Men moet niet zoo — gelooven, it ne fact
den voet —, zie boven. De hand —, (in
pas croire si legerement. —, van weinig
verfchillende
beteekenisfen), ass: De hand
leger,
ere.
Een ligte maaltijd ,
beduidenis ,
opheffen om cenen eed te doen), lever la
can repas legcr. Eene ligte firaf, tine point
main (en justice). De hand — tegen iemand ,
legere. Een ligte flaap , tin sommeil leger,
( om hem te Nan), lever la main contre q. q.
—, ten opzigte der vertering van fpijzen
cnz. , leger, ere. Ligte fpijzen , yoedfel ,
De hand met iets , wat toegeven , (losies
over iets heen loopen), passer legerement
Iles aliments legers. —, ten opzigte der
cur q. ch ; als : De regters hebben de hand
beweging, tiger, ere,
1Jij heeft
daar.
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daarmede geligt , les juges n'ont pas ltd se- Ligthoofdigheid, yr. etourderie, legerete.
vexes dans cette affaire. De koopman heeft Ligthoofdiglijk , zie Ligthoofdig.
er de hand merle geligt , le marchand l'a L*tjes bijw., een weinig ligt of ligtzinnig ,
donne a meilleur marche. De werkman heeft
un pen legerement.
er de hand mule geligt , l'ouvr:er l'a tra- Ligtigheid , zie Ligtheid.
vaille legerement. Iemand de huig
re- Ligting , vr. action de rendre lever,
mettre
luette; zie Haig. Iemand de fchil
ger. —, haling der belastingen , la levee
van de oogen —, (bij oop,meesters) , aiguildes impets. Zie Listen. —, verligting ,
abattre la c‘,,,taracte. Iemand van of
soulagement, in. action de soulager, f. Tot
nit het bed —, enlever q. q. du lit , (pour
— van mijne pijn, pour soulager ma donl'emprisonner)—, (bij regtsgel.) Een vonnis
leer.
hung van krijslieden, levee f.
—, lever un asset, une sentence, (du grer
'requisition. Me] deed eene — van alle jonge
fe). Eon contract
, (zich een afschrift
lieden van IS jaren ; alle jonge lieden van
van een contract laten geven), lever un con18 jaren eischte men op , on fit tine requitrat chez no; notaire.
o. W. verpligsition de tons les felines gees de i8 ans.
tint aanbrengen , soulager, dormer du souontDe ecrile —, la premiere levee.
lagement; fig.
en zwaren , (geven en
lasting van waren , enz. nit can fchip , aluernen zich naar de oniftandigheden fchikleg-el:neat ,
— van ballast , delestage , m.
ken, ) cider a ,i)ropos ; donner et prendre.
draaijing van het tones, (fcheepsw.)
Ligtenis , zie Verligting.
enfileinent du cable, 771.
Ligter,
zeker klein vaartuig, dat een deel Ligtmis,
Losbandig.
losbandig,
der lading van een grooter inneemt , opdat Ligtomdeine, vr. Ligtomdeintje , o (in den
lit te betcr eene haven kunne inloopen , algemeenz. fpreektr.) ligtekooi , pro,tittlee,
lege,
foort van —, chatte, fcharaeau.—,
putain ,
coureuse,
praam , gcbare. Eenen
aan bcord krij- Ligtte , yr. ligtheia weinige zwaarte
gen 7 recevoir tine allege; fig. Wij kregen
gerete.
eenen — aan boord
(wij werden onder- Ligtvaardig , b. n. zonder overleg en berafound) nous ref-times du soulagenient.
denheid zijn befinit nemende , foldtre, leaan de klink eener deur,, coquille, f —,
ger, ere, changeant, e. inconstant, e.
of veer , waarmede men een uurwerk duet
ongo:Isdienitig , profane, irreligicux ,
flaan , creinaillere,
— (fcheepsw.) hek
ease. Ligtvaardige taal , langage profane.
of marslantaarn, final de poupe on de hune.
—, los , ligt van zeden , de mauvaise vie,
Ligtergeld , o. argent qu'on pale an dessus du
impadique. Het is een — meisje, c'est tone
prix ordinaire au maitre d'un vaisseau qui
libertine , elle mene one vie libertine. —,
etait oblige de se servir d'nne allege in.
vermetel, rockeloos , thveraire, precipiLigterman ,
batelier d'une
td , e. — bijw. d'une maniere foldtre,
Ligterfchip , o. allege; zie Ligter.
legereinent, inconstamment, avec inconstanLigtgeloovig,
n. die de z wakheid heeft ,
dune maniere profane on is relice;
al te gemakkelijk te gelooven , credule; Een
gieuse ; — 2 impudiquement. - 5 avec te- man , un homme credule. De hartstogmerite.
ten maken ons —, les passions nous rendent Lig tvaardigheid , yr. humour volage, legeeredules.
bijw. , credulement, avec ererote, inconstance. —, irreligion. —, imdulite ; fig. Hij is —, gelooft alles , .teat
— temeripudicite, f: libertinage,
men hem zegt , tl gobe tout ce qu'on lui lit.
Ligtgeloovigheid , vr. credulite. Eene dwaze , Ligtvaardiglijk , zie Ligtvaardig , bijw.
bliude —, une sotte credulite , tine creduli- Ligtvink ,
debauche.
lichtmis ,
to aveugle. Hi j behoorde te gevoelen , welk Lig tzinnig , b. n. de gemoedsgefieldheid van
een boosaardig misbruik men van zijne —
dengenen uitdrukkende , die zich iiiets fork
heeft gemaakt , it devrait comprendre pet
ter bane laat gaan , onbefuisd , etourdi,
point on a mechamment abuse de sa creduti,e.
e, ecervele, e, sans 'cer3,-elle , evente , e,
Ligtgelooviglijk , zie Ligtgeloovig , bij
bijw. etourdiment,
inconsidere, e,
Ligtgeraakt , b. n. ligt toornig wordende ,
la legere, legerement. Gij gnat daarmede
kittelig, qui a la tete pros du bonnet ; sqjete
zeer — ora , vows y allez Bien a la legere.
a s'empotter, chatonilleux, se. Hij is —, it Ligtzinnigheid , vr. tourderie, legerete, ina la tete pros du bonnet.
consideration.
Ligtgeraaktheid , yr. f,cilite de s'emporter.
Ligtziuniglijk, zie Ligtzinnig , bijw.
Ligthart, in. en yr. degene , die zich niet ligt Liguster,, m. mondhout , keelkruid , rijnwilg,
iets aantrekt , vrolijk fransje , sans-souci,
troene. (ligustrum, lat.. bet.)
coeur gas,
(gemeen) Ligusterbes, sr. bale de troene.
roger-bon, temps ,
Ligusterheg , yr. haie de troene.
Ligthartig , b.n.leger, Ore ,volage; zie Lucht- Li) , y r. (zeew.) die zijde van bet fchip
hartig.
waarheen de wind waait , bas cote du vaiSLigthartigheid, yr. legerete, humeur volage;
sous le vent. In —
seau. In , aan
Luchthartighcid.
lion, toucher,' tomber sous le vent. Den
Lig,heid vr. geringe zwaarte , legerete. —,
wind nit de — krijgen , se coiffer. Onder
vlugheid, legerete,
gemakkede — zijn , etre sous le vent. Doer aan
lijkheid, facilite; fig. Onbeftendigheid , Lau—! barge sous le vent! Het roer in
incur changeante ou volage, inconstance,iefinijten en la= dorirdrijven pousser
gerete. — onkuischheid, losheid van zeden ,
Barre sons le vent et se laisser deriver;
debauche, impudicite.
fig. In — houden , (de overhand op iemand
Ligthoofd, in. en yr. bijna bet zelfde als Ligthebben, hem in zif,ne magt bcdwingen 5 ) tohart, ligtzieltje , etourdi, e. ecervele , c. tenil- en bride, tenir en suietion. In — ligte 4 l'event, (zie Ligtzieltje , op Ligt) in.
gen , (achterlijk zijn in zijne zaken ,) etre
etourdie,
sisal dans SOS affaires, etre en maiivaise
Ligthoofdig , b. n. onbefuisd , fig. evente.,-- e.
passe. Iemand in de — liggen , (Iemand in
etourdi , c. inconsiderd ,e.leger ,ere•
bijw,
eene zaak te boven gaan) surpasser q. q.
etourdiment a l'etourdie, a lit legere.
: lehet iiiden ,
(van Lijden
Lij ,
wand
P p4
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mand in de — brengen , (iemand in nood
of gevaar brengen ,) mettre q., q. en peine ,
en danger. Iemand in de — laten (iemand in verlegenheid laten 5 ) abandonner
9. q. dans la misere. Hoe kwaamt gij
zoo in de —? (wat bragt u in' die verlegenheid ? qui ravait mis dans ce triste
etat?
Lijbocliins-en-halzen , m. meerv. (fcheepsw) ,
boulines et amarres de revers.
Lijboord, o. ( fcheepsw.) cote sous le vent ,
Lij brasfen-en-fchoten ,
meerv. (fcheepsw.)
bras et ecoutes sous le vent, m. pl.
Lijdbaar,, b. n. dat geleden kan worden, supportable, tolerable.
Eene lijdbare pijn ,
one douleur supportable.
Lijdbaarheid , v. lijdelijkheid , qualite de ce
qui est supportable, _passivete , passibilite.
Lijdelijk , b. n. lijdbaar,, dragelijk , supportable, tolerable. —, eene lijdelijke fmart,
une douleur supportable. Lijdend , passif,
bijw. _passivement.
ive.
Lijden , b. w. ( ik leed , heb geleden ,) ondergaan , souffrir. Een kwaad , hetwelk
men niet weren kan , met onlust gevoelen,
supporter , endurer,, subir , pith% Hij lijdt
groote (marten, (in dezen zin ook , ,
0. w. als : Ilij lijdt zeer ,) it sou re
de grandes douleurs. Den dopd —, souffrir
la mart. De fmarten , die "Ilt lijd , zijn ondragelijk , les douleurs que fendure soot
it'::upportables. Ik heb honger en Borst geleden, endure la faim et la soif: Het
leger Iced zeer veel op tjeze-n togt , ParonCe petit, sorifjrrit beaucoup dans cette marche. Hij heeft het aanzien van iemand die
lijdt, veel lijdt, groote fmarten lijdt,
a Pair d'un homme souffrant. Bet lijclende deel , la partie souffrante. De firaf,
waartoe men veroordeeld is, —, subir
peine a laquelle on est condamne. Hij
lijdt zijne ellende met geduld , it supporte
ses maux avec patience; fig. Het koren en
de wijnbergen hebben geleden , les bles et les
vignes out souffert. —, uitflaan, dulden , verdragon , soupir,tolerer permettre. Zie
den , Verdragen. Ik kan dezen man niet , je
roc saurais soulfrir cet bomme. Ik kan zijne manieren niet , (dezelve hinderen mij )
je ne saurais supporter ses . manieres. Hij
lijdt alles van zijne kinderen , (hij laat hen
in alles den wit,) it souffre tout a ses enants, it leur permet tout. Men behoorfde
dat niet te , (toe to laten) c'est une
chose qu'on pe clevrait pas souffrir, tolerer.
Ik mag het (wet) —, (ik heb er niets tegen ,) je n'y ai aucune objection. Iemand
wel mogen —, (beminnen) aimer. Zij mag
dezen man wel —, elle acme cot homme,
elle a de Pinclination pour lui. Niet mo*gen —, (haten) hair. Schipbreuk —, faire
naufrage.
Lijden , o. W. (ik iced, heb geleden ,) duren ,
Beier, passer. Het iced lang , it darn longtemps. Zie Geleden.
Lijden, o. , souffrance, douleur, _peine. Na
een fangclurig —, apses de longues sotifrrances. Het — van onzen Heer,, les soufrances, la passion de notre Seigneur. Sprcekw.
Na — komt verblijden , (na regen komt
zonnelchijn ,) apres la pluie, le beau temps.
Lijdend , ( tegenw. deelw. Zie Lijden , —,
b. n. lijdelijk , niet werkend , passif, ive.
—, inzonclerh. (in de fpraakk.) , als: Een
— werkwoord , en verbe passif. De lijdende wijze , le mode passif, le passif.
Lijdensgefchiedenis , y r. gefchiedenis van bet I
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11.iden des Zaligmakers, passion,, f. la partae de Pevangile,oir est raiontee la passion de notre Seigneur.
Lij denspreek , yr. preek over de lijdensgeichiedenis , passion, f: sermon qu'on prdche
sur les so-uffrances de notre Seigneur, m.
Lij denstekst , m. texte sur lequel on préche
les sotiffrances de notrc Seigneur.
Lijder,, degene die lijdt, , cclui qui sottfi
Zie Ljden. —, inzonderh. zieke,
foe
patient.
Lij dig , b. n. deerlijk onheil aanbrengend , funeste , fatal, e, pitoyable ; bij*. pitoyablcment.
Lijding , yr. bet lijden , souirancc, douleur,
tourment , no.
peine,
Ldjdzaam , b. n. die met geduld lijden verdraagt , endurant, c, patient , e; — bijw.
patiemment, avec patience, humour codas-ante.
Lijdzaamlijk , Zie Lijdzaam , bijw.
Lisje, o. menfchelij ligchaam , corps, m.
Biijf mij van het — aft (rack mij niet
aan) , ne one touchez pas, en arriere! ne
on'approche pas! Iemand to — willen , iemand op het — willen , (willen than) en
vouloir a q. q. Iemand to — komen , iemand op het — komen , (iemand aanvallen) attaquer q. q. ook : (hem than ,) r0Sser q. q. Iemand op het — zeilen, (op iemand
afzeilen ,) donner contre ass vaisseau. Aan
den lijve gefiraft worden , titre puni, e,
eorporellement, subir tine peine corporelle;
fig. geen hart in-het — hebben , n'avoir
point de coeur,, titre poltroon n'avoir point
tie courage. Met — en ziel , de toutes les
inzonderh.
forces, tie tout son pouvoir.
borst en bulk, romp , corps, m. Dun,
zwak , teeder van — zijn, avoir le corps
mince, fact, Zijn — is wel gemaakt , maar
hij heeft mismaakte beenen en armen, en een
afichnwelijk gezigt , son corps est bienfait,
mais it a les bras et les jambes difformes et
le visage affreux; fig. Hij heeft geen hemd
op , am, of tan het —, it so'a point de cite, wise au corps ; fig. (hij is zoo arm, als eene
mier), it est _gueux comme un rat d'eglise.
Die zaak heeft niets om het —, ( heeft niets
te beduiden) , cola n'est pas d'importance.
Zijne redevoering had niet veel om het —,
(was niet zeer belangrijk .) , son discours
dat gedeelte
n'etait guere d'importance.
der Heeding dat het lijf, (in dozen zin ,) omen de mouwen ,
geeft , corps, m. Het
le corps et les manches: Een ijzeren (om
het lijf regt te houden), an corset de for.
Zie ook Lijfje. —, buik , ventre, m. Pijn
Snijdingen
in het —, mal de ventre,
in het — hebben, avoir des tranchees. Open
hebben , avoir le ventre lib re. Iemand
den degeii door het — jagen , passer sort
Epee au travers du corps de q. q.; percer
q. q. de son epee. Hij had drie kogels
in 'het —, it avait trots bales au corps.
— , midden 5 als: Iemand om het — vat,
ten, prendre q. q. au milieu du corps.
nicer bepaald , baarmoeder,, als : van moedens — af, depuis sa naissance. maag en
darmen , als: Het —,vol hebben , avoir rempli
son ventre,.—, de endeldann, als: Het (grootfte darm , endeldarm) — gaat hem nit,
dvoir tine descenre du rectum. —, perfoon ,
als : Geld op verfcheiden lijven zetten ,
placer de Pargent en rente viagere stir
plusieurs totes Ott personnes. -, Leven,
als : To — zijn, bij — zijn, ook : bij
levenden lijve zijn , etre en vie, titre vivant, e, vivre, Zijn — wagon , exposer
sa
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sa vie. Zijn — bergen , so sauver. — en
goed verliezen , perdre sa vie et ses biens.
— tegen — zetten , repondre corps pour
corps. — om vechten , se battre corps
a _corps.
Lijfarts m. gewcon arts van een' Vorst ,
inedecin ordinaire.
Lijfband , m. band om het middel (het lijf),
ceintni e
Lijfdwang, m. contrainte par corps, f.
Ltifeigen , b. n. (in he.t leenfellel) van perfonen in dienstbaarheid, welke het eigendom van hunnen heer zijn , serf, ve, mortal'.
lable. De lijfeigene erfgoederen , les heritages mortaillables.
Li j feigene , in. en vr. serf, m. serve, mortaillable, f. De lijfeigenen , flaven van geboorte , les seifi, les serves de naissance.
In eenige flaten van Duitschland zijn de
boeren' lij feigenen , Clans quelques etats d'Allemagne les paysans sont serfs.
Lij feigendom , m. lijteigenfchap , yr. feast van
hem , wiens leven en bezittingen aan zijnen
heer toebehoort , servitude, mortaille,. f.
servage, 731.
LijfeliJK , b. n. dat een lijf of ligchaam
heeft, corpora, le.
Lijfelijkheid , yr. corporate.
Lijfgevecht , o. gevecht lijf tegen lijf, duel,
combat singulier,
Lijfgewaad, o. habillement de corps ,
Lijfgeweld , o. violence corporelle ,
Lijfheil , zie Lijfsberging.
Lijfhouten, o. meerv. (fcheepsw.) zetgangen,
serve-goutieres, m. onder de kajuitbalken, goutieres renversees ,
Lijfje , o. verkleinw. van Lijf. Het lijf op
een kleedje , corps, Een nieuw — (lijf)
op eenen ouden japon zetten, rencorser une
robe. —, inzond. zeker onderkleedingftuk
der vrouwen , om het lijf regt te houden ,
corset, m.
edelknaap , page.
Lijfjonker,,
Lijfkastijding , zie Lijfitraf.
, incarnadin,
vleeschkleur,
,
yr.
Lijfkleur,
lievelingskleur,,
cJuleur de chair,
couleur favorite.
laquais
,
valet
de pied, doLijfknecht,
mestique. Lijfknechtje , laqueton.
(fcheepsw.) noeud d'agui
Lijfknoop ,
elingue.
geliefkoosde fpijs , manger faLijfkost ,
vors , nuts favori.
OntLijfmoeder, yr. baarmoeder, matrice,
iteking in de —, metrite on matricie.
meerv. (fcheepsw.) coutures
Lijfnaden
de goutieres, f. pl.
Lijfoefening , vr. ligchaamsoefening, exercice
du corps ,
Lijfrente , yr. rente , die op iemands lijf gevestigd is , en bij doode vervalt , rente viagere, rente a fonds perdu, a fonds perannuite. Geld op — zetten, mettle de
l'argent a fonds perdu, a finds perdus. Hij
heeft al zijn goed (zijn gansche vermogen)
op — gezet, al a mss tout son bien a fonds
_perdu, en viager. Geld op — nemen ,
prendre de l'argent a fonds perdu , a fonds
perdus. Een op — gezet kapitaal r, un
E en ftuk gronds tegen eene
fonds perdu.
— afftaan , donner un heritage a fonds perdu. Toenemende —, lijfrente die op den
langstlevenden vervalt , tontine.
Lijfrentenaar,, m. celui qui wit d'une rente
viagere.
Lijfrentenaarfer, yr. cello qui vit d'une rente
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Lijfrok, m. kleed van fommige geeStelijken,
soutane, f. De — der joodsche priesters ,
Pephod.
Lijfsbehoud , o. lijfsberging , vr. conservation
de son corps on de sa vie.
lijfwachter te paard , garde - du
Lijfschut ,
coips.
(bij regtsgel.) contrainte corLijfsclwang ,
porelle, f.
meerv., natuurlijke erfgenaLijfserven ,
pl.
men , heritiers directs, naturels ,
kinderen, als : IVIej. de weduwe
lignee, f:
nagelaten , Mad. la
v. A. heeft geene
veuve v. A. n'a point laisse d'enfants.
Lijfsgeflalte , yr. geftalte van het ligchaam,
lijvigheid , corpulence,
tulle, stature,
f. embonpoint,
L ij fsgevaar , 0. levensgevaar,, danger , peril
ou risque de la vie, tn.
Lijfstoebehoor,, o. bans personnels, m. pl.
gevolg van een' vorst , enz.,
Lijfiloet ,
cortege, in. suite, f.
Lijfflraf, vr. ftraf aan den lijve , peine on pitnation corporelle, peine afflictive, f. snpplice ,
Lijillukje , o. fam. air favorit , 111. piece favorite, f.
Lijfftraffelijk , b. n. tot de lijfflrafbetrekkelijk,
criminel , le, penal. e. Het — wetboek, le code
penal on Eene lijffiraffelijke zaak,
tine matiere criminelle. Eene lijfItraffelijke
wet , sine loi criminelle on penale. Lijfftraffelijke regtspleging , procedure criminelle.
Een — regtsgeding, on proces
vruchtgebruik, usufruit , apesLijftogt,
nage ,'douaire.
Lijftogten , b. w. (ik lijftogte , heb gelijftogt),
eenen lijftogt geven apanager, donner l'usufruit. De kinderen zijn door hunnen vader gelijftogt , les enfants sent apanages
de lean pore.
Lijftogteltjk , b, n. vsufructuaire.
Lijflogtenaar,, m. vruchtgebruiker,, usufructier.
Lijftogtenares, lijftogtenaa.rfche , yr. usufruitiere.
Lijftrawant , m. garde-du-corps, traban.
Lijfverw,, zie Lijf kleur in de eerfle beteekenis.
Lijfvrij , b. n. niet lijfeigen , libre de servitude, airranchi e.
Lijfvrijheid, yr. afranchissement de servitude, M.
Lijfwacht , yr. garde , garde-du-corps. — der
Romeinsche praetors , garde pretorienne.
Lijfwapen , o. armure du corps, f.
Lijfzaak , vr. lijfflraffelijke zaak , matiere'cri,minelle ; afThire correctionnelle.
Lijfzakelijk , b. n. eene lijfzaak betreffende,
criminel, le, correctionnel ,
Lijk , o. dood ligchaam van een' mensch, corps
mort , cadavre , Hij is een —, al est
mort. Een — volgen , achter een — gaan
assister a tin enterrement. Een — ter aarde
beftellen , enterrer rin corps mort. Een —
openen ouvrir un cadavre, faire l'ouverture d'un cadavre. Gebalsetnd — (der ouden)
momie ou mumie embaumee.
Lijk , vr. (fcheepsw.) wow , dat rondom een
zeil vastgenaaid is , ralingue. Staande —,
ralingue de chute. Staande — van eenen
kluiver, of van een flagzeil , daar de ringen
aan vastzitton , guindant de voile d'etai. Raa
ralingue de tetiere on d'envergue. Het
zeil is nit de lijken (gerukt , gefcheurd), la
voile est enfoncee; fig. in den gemeenzamen
fpreektr. Dat floeg mij uit de lijken , (dat
maakte mij verlegen) cola m'embarrassa.
Hij fond als of hid nit de lijken geilagen
PP5
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was, (hij fond geheel verlegen) it etait Lijkpligt ,
de laatste pligt , lien men eenen
overledene bewijsu , derniers devoirs, m.
geraamte van een fchip ,
tout interdit.
, office funebre, m.; cerdmonie
carca.sse de navire, f.
bre, f.
Lijkachtig , b. n. cadavereux , se.
Lij
kpracht
, zie Lijkflaatfie.
,
zie
Baar.
Lijkbaar,
Lijkrede , yr. rede bij een lijk gehouden ,
Lijkbeg-raver,, zie Doodgraver.
oraison funebre.
bij de Grieken , ipizie BeLijkbegra.ving , yr. enterrement ,
cede on epicidion, m.
gravenis.
Lijkbus , yr. aschbus , bus , waarin de ouden , Lijkrouwflaatfie , zie Lijkflaatfie.
na het ,ferbranden van een ligchaam, de Lij kfchulden , yr. meerv., begravenisfchulden,
dettes a'enterrement.
asch van hetzelve bewaarden , urne sipulcrale
Lijkilaatfie , , yr. floet, die een lijk yerzelt ,
on 'ciniraire.
convoi funebre,
-, lijkpracht, pompe
Lijkdicht , o. gedicht ter eere van eenen overfunebre, f funirdilles obseques, f. pl.
poetise funebre, nn; vers funebres,
ledene
,
Lijkaapel , m. brandilapel, waarop men een
in. pl., eligie, f
lijk verbrandde , bilcher.
' Lijkdienst , yr. begra y enisplegtigheden , obsèLijkfloet, no. zie Lijkflaatfie in de eerfle
gap es, funjrailles, f pl.
beteekenis.
lierke
man
,
drager
van
een'
Lijkd.rager,,
overledcnen ten grave, porteur (d'un corps Lijktoorts, yr. toorts bij cone begrayenis ,
torche funebre, f flambeau pnabre, m.
moat).
Lijken , b. w. (ik lijkte , heb gelijkt) , gelijk Lijkuil , zie Kerkuil, in de eigenl. beteekenis.
maken , aplanir, igaliser,, eg3ler.
Lijkvuur, o. brandende
aplanir des taupines on
bilcher alhoopen
no.
nieres. Eenen weg —, aplanir un chemin.
dichtfluk , gezongen bij eene
Lijken , b. w. ( ik lijkte , heb gelijkt) , Lijkzang ,
Degrayenis , chant funebre.
(fcheepsw.) de zeilen aaii den wind leggen,
Lijm, yr. en o., een bekend kle yerig ligchaam,
ralinguer.
waarmede men lijont , colle ,
— koken ,
Lijken , o. w. (ik leek, heb geleken), gelijken,
Zieden of waken, faire de la colle. Papier
gelijk zijn , ressembler. Hij lijkt niet op
door de — halen , passer du papier a la
to, al no vous ressemble pas. Hij lijkt u
colic, dans la colic, coller du papier. Twee
, it vous ressemble assez bien ;
Diet
flukken hoot met — aan elkander hechten ,
fig. Pat lijkt er niet naar,, (het fcheelt
coller deux pieces de bobs ensemble. Linnen
veel, .er fcheelt veel aan , dat gaat niet) ,
met fchiiders
bearijken , maroufler. Hoed
volts n'y ices pas; vous n'en approchez pas.
zonder —, (bij de hoedenm.) chapeau sans
fcbij nen, paraitre. Het lijkt dat bet rewaarvan fchrijnwerkers zich
a_PPret.
genes wil , al parait qu'ii pleuvra; it y a
bedienen, colle forte. Zie verder: Vogelyoegen , pasfen ,
apparence de plu m e.
, Vischlijm Mondlijm , enz. — (in
(in den gemeenzamen fpreektr.), als: Dat
de nat. gesch.) foort van — , waarmede de
hubs lijkt tnij niet , cette maicon ne me convaste ligchamen aan elkander gehecht zijn ,
vient pas. Die min zoo mij niet —, hij
gelijk
de fte-enen , gluten, m.
de
flail
af,
ce
jardin
ne
me
,
ligt to yer van
Lijmachtig, b. n. gluant , o. glutineux , euse,
conviendrait pas, it est trop iloigne de la
visqueux, ease. Eene lijmachtige ftof, sone
Lijke yeel , bijw. (in fommige fireken nog in
matiere visqueuse, &amuse on gluante.
het dagelijksche verkeer) evenveel, onverDat
maakt , kleverig makend, conglutifchillig , ;cut de mime.
natif, ive.
Lijkewel , voegw. (in fommige ftreken nog in
Lijmachtigheid
, yr. viscosite , qualite visqueude dagelijksche taap , evenwel , cependant,
se, glutineuse on gluante.
kleverigpourtant, toutefois.
heid, glutinosite.
Lijkgaren , o. (fcheepsw.), fit a ralingue, M.
Lijkgebaar,, 0. weenen , enz. , 81j eene be- L'jmen, b. w. (ik lijmde, hob gclijmd), door
fijmwater
, of daartn&le laten door.
gravenis , pleurs, cris , m. pl. ou lamentatrekkers, collgr ,i)asser a la colic on dans
tions , f. pl., quo ant lieu aura enterrement.
la colic. Dat papier y loeit , dewijl het niet
Lijkgra yer,, zie Doodgraver.
goed gelijnod is , cc papier bolt , parce quo'
Lijkgenoot , 11"1. en yr., celui on cafe qui ason ne fa pas bien
met lijm vast
siste a un enterrement.
taken,
joindre avec de la colle.
rouwbeklag,
Lijkklagt , yr. zie Lijkdicht.
Twee
flukken
papier
aan
elkander
—,
condoliance.
collet' deux morceaux de papier. ensemLijkkleed , o. (meerv. Lijkkieeden), doodEenen hoed — ( bij de hoedenm. )
kleed , dat men over de doodkist fpreidt
aii,priter .un chapeau. Gelijmde planken ,
poêle, drag mortuaire,m. —, (meerv. Lijkdes ais cones.
, o. w. lijmig workleederen) , rouwkleed, habit de deuil ,
den , se glutiner. Lijmig fpreken , trainer
Lijkkoets , yr. koets , waarin een lijk vervoerd
la voix.
words, char funebre, carosse drape, m;
Lijmen , o. (bij papierm.) het laten . doortrekd, m.
— fain.
ken van papier niet lijnowater, , collage, m.
meerv., begraveniskosten, frais
Lijkkosten ,
degene die lijnot, celui qui colle
Lijtner,
d'enterrement, fn-als funeraires.
colleur; fig. die lijmig fpreekt , celui gut
Lijklaken, o. zie Lijkkleed in de eerfte beteeketrains la voix.
linnen lakes tot betlekking van eenen
nis.
Lijmerij , yr. lijmkokerij , maisozz oa Pon fait
doode , en waarin dezelve begraven worth
de la cone, fabrique de colle.
m.
Lijmgarde : zit Lijonftang.
Lijkopening ofontledimg , yr. dissection.
, kleverig
(fcheepsw,) kleine marlioriem , Lijmig , b. n. zie Lijmachtig.
Lijknaaid ,
waken, conglutiner; fig. teemig in het fpreaiguille a ralingue, marprime.
ken,
als
:
—
fpreken
of
zijn
,
trainer la
Lijkoffer,, o. sacrifice funebre, m.
voix en parlant.
Lijk.plegtigheid, yr. meestal meerv. Lijkplegtogheden, begravenisplegtighedeu , cdremo- Lijmigyeid , yr. iijmiginaking, kleving , corgluttwation.
sag es funebres ; zie ook Lijkdienst.
Lij-
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Lijming, y r. het lijmen , collage , m. zie
men : fig. (in het fprekeii) action de trainer
la voix en parlant.
chandiere
Lijmketel ,
degene die lijm vervaardigt ,
Lijmkoker ,
Pise:or de colle.
Lijmkokcrij , y r. zie Lijmerij.
brosse a coller .
Lijinkwast,
colle,
Likapoc ,
pot so u podlon
Lij mroede , zie Lijmflang.
L ijinfel , o. encollure 9 f.
Lijmftang , 'r. takje , hetwelk de vogclaars
met lijm beflrijken , om vogels te vangen,
&au 9 at/rot , Lijmaangen leggen
tendre des gluaux , des pipeaux.
Lijmiler , y r., ce/le qui colle ; fig. — , ce/le qui
traine iii voix en parlant.
zie Lijinflang.
Lijinflok 9
Lijmverw , y r. waarmede men houtwerk lijmt,
teintale a colle.
Lijm yvater, 0. eau de to/le, f.
Lij mzieder , zie Lijmkoker.
Lijmziederij , zie Lijmkokerij.
Lijn , vr. (oul.) en op fommige plaatfen
nog tbans , vlas , , m. o. verkort
voor Lijnzaad ; zie Lijnzaad.
Lijn , y r. dun touw , corde, ligne.De — ontIlaan (icheepsw.) debiller; Ceteerde,
ligne goudronnee. Opgellagen ligne commiSe pour la secoude pis ; ligne refaite.
touw dat het anker vasthoudt
Rustlijn
serve - besot. Zie Touw. Witte — ligne
dunne
matafion,
blanche. Steel:
koord ten dienfle van metfelaars , timligne,
mei lieden , cnz. cordeau,
Eenen muur naar de — opmetfelen , aligner tone muraille an cordeau; timer une
muraille a la ligne. Boomen naar de —
planten , aligner des orbits au cordeau;
planter des as bits a la ligne. Eene laan ,
naar de — geplant , tone allee tine
cordeau. — der leidekkers , waarmede zij
zich bij hunnen arbeid vastbinden , deense. —, touw, waarmede men eene fchuit
fvoorttrekt
cords. Eene fehuit met eene
voorttrekken aver an bateau avec tone
ccrde. In het lijntje loopen , (van paarden,
enz. , eene fchuit aan de lijn voorttrekken,)
cintirer an bateau avec la conic on
cenelle; fig. (in de lij zijn ,) zie Lij.
fig. Hij had aan dat lijntje niet moeten
trekken , (daaraan niet moeten beginnen )
ii n?aurait dio' toucher cette corde - lb. Ik
zal aan dat lijntje niet trekken, je ne toncherai pas cette corde - la; fe ne use mdleral pas de cette affaire. Zij trekken aan
(zij zijn van een gevoelen zij
eene
s'entendent ; ils sent
gaan eenen weg ,
sent d'intelligence,
de la mime opinion ;
agissent Pc mdme. Iemand aan zijne —
hebben , (in zijne partij hebben,) avoir q.
( bij visfchers) , henq. dans son parti.
filet de —
gelkoord , cordon, m.
visfchen , pecker a ho ligne. De — uitwerpen,
touw , dat men van eenen
jeter icc ligne.
angel voorziea en in het water legt , zonder vast te houden , ligne dormante. —
om de wasch op te bangen , corde.
(in de wiskunde) flreep ligne. Eene regte —, une ligne droite. Eene kromme —9
zinc ligne courbee ou une courbe. Kroinme
— , welke den weg , dien een zwaar ligchaam dcorloopt , berchrijft , (in de weektuigk.) trafectoire. Kromme — een touw,
waaraan iets getrokken wordt , befchrijft ,
tractrice ou tractoire. Zich in eene regte
bewegen , se mouvoir en Hoe drone.
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Lijnen trekken , tracer des lignes, tirer des
lignes. Evenwijdige lijnen ties lignes paredle/es. —, liniaal, regle.
(bij boekb.) verguide — op den rug van een bock , filet5m.
Cetrokkene lijnen , bet gelinieerde , reglure. Tusfchen — fehrijven, ecrire dans
les intervalles de la leg/are.
Lijnbaan, y r. touwilagerij, corderie.(fcheepw.)
filerie. In de. — loopen , travailler clans
in corderie. Eene overdekte eve corderie cove; Cs ; fig. Een Buis als eene ,
rue mason ties longue.
Lijndraaijen , o. cottierie, f. Het — leeren , apprendre Ia corderie.
Lijndraaijer
tonwilager , cord/cr.
Lij nen , b. w. (ik lijnde , beb gelijnd) , lijnen
op jets trekken , tirer ou tracer des lignes
sir le papier; regler du•papier ; geliind
pier 9 flu people' . s egle.
Lijnentrekker ,
regleur.
Lijntrekfier , y r. regleuse.
Lijnkoek , m. Lijuzaadkoek , pain de lin.
Lij nolie , vr. Lijnzaadolie , kaile de lin.
ij npen vr. pen om lijnen te trekken , tire— om muzijk-papier te linieligne
ren , patte.
Lijnregt , b. n. loodregt , regt ais eene lijn ,
en ligne droite, —, (van boven ,naar
den , regt opftaande), perpendiculaire 5 vertical, e. bijw. , en ligne droite, pertencliculairemew, diametralcment, verticalement. Onder den evenaar werpt de zon ,
gedurende de beide nachteveningen , op den
middag hare ilralen — op aarde , sous l'equateur le soled dans son midi darde perpendiculairement ses rayons sur
terre dans les
deux equinoxes. Een fink bout
maken
ligner tone piece de bois.
Lijnilager , m. touwfiager, lijndraaijer , cordier.
Lijntje , o. verkleinw. van lijn , cordelette ,
zie Lijn.
Lijutrekkerij , Yr. linieErfabriek. , fabrique
Pon regle du papier.
Lijnvormig , b. n. lineaire. (in de kruidk. )
lie bladeren van bet wiide vlas zijn — , les
feuilles de la linaire sent lineaires.
Lijuwaad, o. linnen , linge , m. toile de'
,
zie Linnen.
— van Bretagne , mayenne
Lijnwaadhandel, m. linnenhandel , toilerie,
Lijnwaad Cabrijk , y r. ,fabrique de toile ,de
,
de linge. Fijn — , mulquinerie.
Lijnwaadmaker , y erkooper , us. linger.
Lijnzaad, o. vlaszaad , graine do life iinette ,
Lijnzaadkoek , zie Lijnkoek.
Lijnzaadolie zie Lijnolie.
Lijspond , o. poids de guinze livres, lispund
rebord,
Li j st, yr. boordfel , rand, bordure
m. , lijk aan het fcheepszeil ralingue,
I — 9 (in de bouwk.) zeker belegfel , dat
tot fieraad dieut , pilaar — , listel , ou listal ,
us. bandelette ,f Hone — kroon — , cytnaiUitfpringende — aan eenen mutir, pilesse ,
the. — , rand, waarin een fpiegel , etIZ. gezet
bordure, chassis, f Men
wordt , cadre ,
inoet voor deze fchilderij eene gouden of
'vergnide — maken, faut faire ton cadre
dare ci ce tableau. Eene plaat in cene —
zetten 5 encadrer (embordurer) tine estampe,
Eene — met fnijwerk , un cadre sculpte. De
— van dezen fpiegel is prachtig , lçs bonitore de ce miroir est magnifique on superbe ;
fig. Rand , kant , bard, cite , tn. —,
(fcheepsw.) lisse , listal , listeau, Lijsten der rusten, iisteaux de porte-hautbans.
L
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clere fieraden; ook rondom het verhemelte
van een ledikant, tringle , f. Golvende
doucine. — waarop de gevel van een huis
rust , console. — zonder lofwerk, corniche
architraves.
Lijst, yr. rol, register , liste,
registre , catalogue , Eene — van nieuw uitgekomene boeken , un catalogue de livres
derniarement publies. De — der dooden en
gewonden, /a lists des mores et des blesses.
De — der gevangenen , l'ecrou , M. Hij is gevat en op de der gevangenen geplaatst,
it a ete arreter prisonnier et ecroue. Soldaten op de — breng-en, enriler des soldats,
les ecrire sur le rile. Hij is van de — nitgefchrapt, it a ete rap', du rile. Ik vind
u op de — niet, je ne vows trouve pas au
— van zee - officieren, etat d'arme•
vent ; fig. Eene lange — , (eene groote
reeks), un grand hombre. — der fpijzen,
tier wijnen, die men bij eenen tafeihouder
vincit, carte.
Lijften, b. w. (ik lijstte, heb gelijst), eenen
fpiegel, enz. , in eene lijst zetten encadrer,, embordurer,, mettre one bordure ou
no cadre a un mivoir, etc. —, o. encadrensent, m.
Lijttenmakeron. faiseur de cadres on de bordures.
Lijster, yr. een zangvogel, welks vleesch
aangenaam van finaak is, grive , grivelette,
.f. Lijsters vangen, chasser aux graves; fig.
Zij zingt als eene —, (zeer wel), elle
chants fort bien. Riet ;—, rousserole.
Lijsterbes, yr. yrucht van den lijsterbesfenboom, base du myrtedomestique on du frine
sauvage.
Lijsterbesfenboom , m. zekere boom ,
roode besfen clraagt, tnyrte domestique ,
frina saevage.
Lijsterbezie zie Lijsterbes.
Lijsterbezienboom , zie Lijsterbesfenboom.
Lijsterboog, m. Lijsterftrik, lacet a prendre
des grives.
Lijitergraauw, o. gris tourdille ,
Lijsterfirik,
firik om Iijsters te vangen ;
zie Lijsterboog.
Lijsterftrikken zetten,
tendre des lacets pour prendre des grives.
Lijstleder, o. (bij fchoenm.) tirette, f.
Lijstlijnen, y r. meerv. (fcheepsw.) lignes
aiguillettes on garcettes de bonnettes.
Lijstfchaaf, Yr. bouvement , m. doucine, f.
Lijstfteenen , m. meerv. kant— arases f pl.
Lijstwerk, 0. (bij moulure , f:
—anekst,
chapiteau, rn. — of fnijwerk aan deuren, venfters , enz. chainbranle , rn.
zonder fries of lofwerk,
architraves, f. Plat —, tenie, f.
ij veloos, b. is. flood, snort , e. sans vie,
inanime , e.
Lijvig, b. n. gezet, zwaar van lijf,
yleezig, corpulent, e. rcplet, ete, de grosse corpulence , qui a de Pembonpoint , charm!, e. Een — man, un homme corpulent. Eene lijvige vrouw ens femme corpnlente. — zijn, avoir de l'embonpoint. Te
— zijn, avoir trop d'embonpoint. — worden , prendre de Pembonpoint. Weder —
worden, reprendre , recouvrer son embosspoint. Zij is een weinig — geworden,
elle a pris un peu d'embonpoint. flevig, dik,. qui a du corps. Deze win is te
ce yin a trop de corps. —, zwaar,
dik, gros, se. Een — boekdeel, en gros
volume.
Lijvigheid, yr. corpulence, f:' embonpoint ,
7n. Hij heeft veer van zijne — verloren ,
it a beaucoup perdu de son embonpoint. —,
L
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van eenig vocht, consistance , dik.
te, &rosseur. De — van flit boekdeel,
la grosseur de ce volume.
Lijnwaarts, bijw. (fcheepsw.) sous le vent.
(fcheepsw.), cote,
on rivage
Ldwal,
sous le vent.
o. (fcheepsw.) bonnette, f.,
Lijzeilsra, yr. (fcheepsw.), vergue on vergette de bonnette, f.
Lijzeilsfpeer, vr. (fcheepsw.) bouts hors de
bonnette, f:
Lijzeilfpeerbeugel,
(fcheepsw.) blin ort
cercle de bouts hors de bonnette, — met
rollep , bliss ou cercle de bouts hors de
bonnette a rooleaux , m.
LijzeiNf.choot, yr. (fcheepsw.), ecoute de
bonnette.
Lijzeilsval, yr. (fcheepsw.) drisve de bonnette.
Lijzijde , vr. (fcheepsw.), ate sous le vent.
Likartfenij , yr. zie Likpot.
Likcloren, zekere verharding, inzonderh.
aan de teenen, cor, (au pied.) Eenen —
aan den voet hebben, avoir un cor au pied.
cooper on cor. Eenen
Eenen —
uithalen, uittigten, arracher on cor.
Likdorenfnijder, m. chirurgien pedicure.
Likhout, o. (bij fchoenin.)bouis , machinoir,
biseigle, m.
Likkebaard, zie Likkebroer.
Likkebaarden, o. w. (ik likkebaarde, heb gelikkebaard), lecher sa bouche ou ses revres.
Likkebroer, m. finuller, ecornifleur,, parasite.
Likken , b. w. ( ik likte, lieb gelikr,), lekken
met de tong over iets Been en weder fchuren , lecher. De hood likte zijne wonde,
le chien lechait sa plaie. De beer likt het
jong, Pours lache son petit. Sans nit eenefchotel—, lecher de la sauce sur, dans un plat;
fig. Hij kan fchoon (lustig zuipen),
it aime a boire, a lansper. Hij heeft hem
fchoon gelikt, (fraai bedrogen), it l'a bellement tromps , dupe.
, met de tong naar
binnen flaan , leper.
lesser; zie Glanzed.
Likker, m. celui 9ui lache. celui qui lape.
Likking, vr. action de lecher. —, action de
leper.
Likpotje , o. artfenij om te likken , of flikpotje
(in de geneesk.) eclegme, electuaire, us.
Likfleen in. fteen om glad te maken, lissoir,
zie Glansfteen.
Likfter, vr. die likt, — die flurpt „ cells qui
lope. — die glanst, cells qui lisle. zie Glanfter.
Likteeken , 0. teeken , dat van eene wonde
na derzelver genezing overblijft, cicatrice,
couture, f. Deze krijgsman heeft het ligehaam vol likteekenen, ce militaire a le
corps convert de cicatrices. Klein — 5 cicatricule , f.
Likteekenen , b. w. (ik likteekende , heb gelikteekeiid), likteekenen veroorzaken, cicatriser.
Lil, o. geftold kalfsnat, dril, gelee de veau 5
f. (bij de fcheik.), gelatine, f.
Lilachtig , b. n. gelatineux, euse.
Lillebeenen, 0. w. (ik lillebeende, heb gelillebeend), met de beenen trillen, flingeren, gambiller.
Lillen, o. w. (ik Hide, heb zich bewegen , van de fpieren, in een pas van het
leven beroofd dierlijk ligchaam, palpiter,,
gigoter. Het lillend ingewand, les entrailles palpitantes.
trillen, frissoner,, greloiter,, tretnblotter, trembler. Van koude
t?embler de froid. —, van vrees beven,
trembler de pear.
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frissonneLilling, yr. palpitation, f.
ment, tremblement, m.
Lilmos, o. (in de kruidk.), nostoc, m.
vrucht van den limoenboom,
Limoen,
limon.
zekere boom, welks vrucht
Limoenboom,
veel op den citroen gelijkt, limonier.
Limoendrank, m. limonede, f.
Limoenkist, yr. caisse d rnettre des limons.
Limoenkruid, o. (in de kruidk.) , pirole , f.
Limoenfap , o. fap van limoenen, bus de Limen, no.
Limoenlchil , yr. ecorce de limon.
Limoenftroop , yr. sirop de limon, m.
Limoenwater, o. eau de limon, f.
Limonade , yr. limoendrank, limonade.
Limonadeverkooper, m. lirnonadier.
Limonadeverkoopfter, yr. limonadiere.
Linde, yr. zekere fchoone boom, tilleul, m.
Lindebast, m. zie Lindefchors.
Lindeblad , o. feuille de tilleul, f.
Lindeblocifel, o. lindebloefem,
fleur
tilleul , f. Een afkookfel van —, one decoction de flours de tilleuls.
Lindeboom,
zie Linde.
Lindelaan , yr. allee de tilleul.
Lindeloof,, o. feuillage de
on; feuilles de tilleuls , f: pi.
Lindefchors, yr. ecorce.de tilleul, (het dunne
vlies tusfchen het hoot en den buitentten
bast), tille, f.
Liniaal, o. bekend werktuig, regte,
reglet,
zie deze woorden in het Fr. l=oll. deel.
(bij de landmeters), alidade ou alhi(lade , f. (bij kleerm. ) regte, f. marquoir, m.
Linie , yr. (oud w.) ftreep , bijzonder in de
wiskundige beteekenis , ligne. Zie Lijn ( laatIle bet.) —, e yennachtslijn, evenaar, ligne
equinox/ale, f equateur,, no. ligne, De
volken die order de — woven, les peuples
qui sent sous la ligne. De — pasferen, passer
la ligne, (in het krijgsw.) orde der
ftelling , ligne. Zie ook : Rij. Troepen van
zie Linie-troepen. Dit leger heefc zich
in cone regte — of lijn nedergeflagen, met
de vaandels aan het hoofd , cette armee est
campee en front de bandiere. Schepen van — ,
zie Liniefchip. —, (in de vestingb.) verfchanfing, ligne. — van circumvallatie, linie
of verfchanling , die de belegeraar eener vesting rondoin zijn leger aanlegt, om zich tegen de hump , welke de vesting van buiten
mogt ontvangen, to kunnen verdedigen, ligne de circonvallation ou de contrevallation.
—, (in de regtsgel.) opvolging van bloedverwanten , tak, ligne. Opklimmende —,
ligne desligne ascendants. Afdalende
la ligne
cendante. De regte afdalende
directe descendante. Zijdelingfche ligne
collaterale. De opklimmende zijdelingtche
—, la ligne collaterale, ascfindante. Zijdelingfche afdalende ligne collaterale descendante. Deze — is uitgeflorven , cette
ligne est defaillante ou dteinte. Zie ook
Ge fl achtboom.
lijnentrekker, regleur.
Linieerder,
Linieerfabriek , zie Lijntrekkerij.
Linieerpen, yr. zie Lijnpen.
Linieerflok, m. regloir.
Linieren, b. w. (ik linieerde , heb gelinieerd.),
lijnen , tires ou tracer des lignes seer ; regter. Papier —, regler du papier. Gelinieerd papier, dat men onder het papier legt,
om regt to fchriiven, transparent, no.
Liniefchip , o. vaosseau de ligne, on.
Linietroeren,
meerv. troupes de ligne,
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Link,, yr. ftriem, blaauwe pick, marque,
particulierement d'une chaine, d'une contusion, marque bleue.
Link, b. n. ffinker,tegenflelling van regter,
ook van zekere Bingen, waarin men twee
deelen onderfcheidt, waits eene aan, dc
regter- en welks andere aan de linkerzijdc
is, gauche, thans zegt men :
Linker , b. n. vergr. tr. van Link, dat enkel
in zamenflelling gebruikt wordt; zie de zamengeflelde woorden.
Linker, m. die zijne linkerhand zoo goed als
zijne regter gebruiken kan, homme ambidextre. Die zijne linkerhand bij voorkeur
gebruikt, en dos linksch is, gaucher, homme
gaucher; doch in dezen zin komt het zekien
voor. Men gebruikt in plaats, ten nintle
van de laatfte beteekenis, Bever linksch zie
Linksch, fig. geflepen gait, fin compere,
ruse matois , espiegle.
Linkërachterbeen, o. jambe gauche de derriere. ,f:
Linkerachterpoot, m. pied gauche de derriere.
Linkerarm, m. bras gauche; —, in de wapenk.), senestrochere.
Linkerbeen, o. jambe gauche. f:
Lirikerd, zie Linker, fig.
Linkerdij , yr. Jesse gauche.
Linkerduim , m. ponce gauche.
Linkerelleboog, m. coude gauche.
Linkerhak,
in. talon gauche.
Linkerhand, yr. main gauche. De — van den
ruiter,, la main de la bride. fig. Eerie vrouw
met de — trouweia, (eene vrouw van minderen rang trouwen, die men niet tot zijne
wettige vrouw wil maker), marier une
femrne de la main gauche. Uwe — moet
niet weten, wat owe regter geeft, quo "'etre gauche ne sache point ce gue donne votre
droite. Ter —, bijw. a gauche.
Linkerhandfchoen , no. gant gauche.
Linkerheup yr. hanche gauche.
Linkerkant,
cite gauche, on. gauche, f:
De — eener rivier, la rive gauche.
Linkerknie , yr. genou gauche.
Linkerlaars, yr. botte gauche.
Linkeroever,, m. rive gauche, f:
Linkerokfel ,
aiselle gauche
Linkeroog, o. oeil gauche, m.
Linkeroogappel,
pupille gauche, f.
Linkerooglid, o, paupiere gauche, f.
Linkeroor o. orealle gauche,
Linkerpink,
'
posit doigt de la main gauche.
Linkerpols, m, pDols de la main gauche.
linkery oorhand,.poignet gauche.
Linkerpoot, m. pled, m. patte, f. gauche.
Linkerfchoen,
soulier gauche.
Linkerfchouder, m. dpaule gauche, f.
Linkervleugel,,
gauche, f. De — van eenegams, van eon leger, Palle gauche d'une
Die, d'une armee.
Linkeryoet, m. pied gauche.
Linkervoorbeen, o. jambe gauche de devant,
Linkervoorpoot , m. pied, m. ou patte gauchede (levant,
Linkeryoorvoet, m. pied gauche de derant.
— van eon paard, (bij miters), le „pied du
montoir.
Linkerwang, y r. joue gauche.
Linkenyenkbraauw,, m. sourcil gauche.
Linkerzijde, yr. cdte gauche, m. (in de wapepk. ), cote senestre. De — van een fchip
le babord; le cote gauche d'un navire. De
— van het paard, waar men opfiijgt, le cote du montoir. Aan iemands — zitten, of
gaan, avtir la gauche de q. q. Naar de
um-
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omflaan , zich naar de:— wenden , tourner
a gauche, prendre la gauche.
Links , bijw. naar of aan de linkerzijde , a
gauche. Wanneer gij op het einde dezer
ffraat zijt , moot gij omflaan, quandvous
serez au bout de cette , rue prenez a gaucloe;
fig. — en regts, (heen en weer), de cote
et d'autre; f a et la.- Zij vloden — en regts,
fibs , fuirent Fa et la. Hij weet nog niet wit
— of regts is , it ne salt pas encore discerner la main droire de la main gauche ; fig.
ne salt pas encore discerner le bon du
mauvais).
Linksch , b. n. aan de linkerzijde , a gauche.
Het linksche huffs, la maison a gatiche; fig.
Linksch, bedrie,srelijk , als : Linkfche fireken , des dcsscins senestres. —, zich gewoonlijk: en bij voorkeur van de linkerhand bedienende, gattcher, ere. Hij, zij is —,
elle est gaucher,, gauchere ; fig. Lomp ,
gauche , - gene, e. contraint , e; bijw.
fig. Onhandig , gauchement, d'une maniere
gauche, genie, maladroite.
Link-schheid, yr. fig. onhandigheid , gaucherie. Zoodra hij aan het werk begint ,
des qu'il se
befpeurt men zijne —
s'apercoit de sa.gnu=
met a rouvcage
eherie.
Links-om , bijw. a gauche. —! (bij krijga.) ,
a gauche. — "Keen I (bij krijgsl.), demi,tour a gauche!
Linnen, o. een bekend (meestal) uit vlas, dock
0015 Uit hennep vervaardigd 'weeffel ,
wand , dock , toile, f linge, no. (de lin) f.
Men maakt ook zeer good — van hennep , on fait ao%ssi une tres-bonne toile de
Soorten van — , des_ toiles.
chanvre.
Fijn —, de la toile fine. Grof—, toile
grosse, embourrure, f. Dun —, toile Claire. Digt —, toile scores. Nieuw,, on, toile emus, ecrue. Wit — ,
gebieekt
toile blanche. — weven, faire de la toile.
blceken , blanchir de la toile. Een fink
—, one piece tie toile. Gewast —, toile
ciree. linnengoed , Schoon,
(fraai) — beau lingo. Dijn —, cosines hinBros hinge. Grof, gegomd
ge. Grof
ftijf , bondock, criarde. Grof ge west
lingo
binge fin. Digt
gran. Fijn
Oud'
vieux
Tinge
uni.
,
Effen
plein.
Schoon ( zuiver) —, tinge blanc-.
Vuil , hinge sale. Ander — aandoen,
fchoon — aandoen , changer de Tinge.
ii en coudre du binge.
—na
Linnen , b. n. van lijnwaad , de lin, de toile.
bas
de
koufen
,
de
lin.
—
garen , fib
— kleederen , habits de toile.
Linnengoed , o. linnen , dat tot- een of under
einde gebrnikt worth, hinge, m.
Linnethandel 01. handel in linnen, lingerie,
leeren , apprendre la linDe
toikrie,
gerie.
ou cabinet au
Linnenkamer, vr. chambre,
'binge, M.
Linnenkas , yr. armoire au binge.
coffre an Tinge,
Linnenkist , yr. caisse,
Linnenkooper,, m. marchand linger, linger,
marchand en (de) toiles, to;lier.
Linnenkoopmenfcha p , yr. zie Linnenhandel.
Linnenkoopfter,, yr. marchande lingere, lingers, marchande en hinge , de toiles,
Linnenkraam , yr. lirgern boutiqile tic tones.
Linnenmeid , vr. servants qui a sore du binge.
Zijne
Linnennaaijen , o. couture. en lir ge ,
, sa fills
, leert het
dochter is op het
apprend la couture en binge.
Linnennaaffier, yr. c'outoriere en hinge ,
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Linnenciaaifterswinkel m. boutique d'une comturiere en binge, d'une lingerie, f.
Linnennaald , yr. aiguille a coudre du binge.
Linnenvronw, yr. femme qui a coin du binge
dans une maison.
Linnenwaar,, vr. toiherie.
Linnenwaschiter,, yr. lavandiere, blanchisseuse.
Linnenweeffel , o. tissu de toile, 9n.
Linnenweven , o. action de fairs de la toile,
de tisser du lin, f. tissage des toiles , metier
de tisserand, tisseranderie, f. Het —
leeren , apprendre la tisseranderie.
Linnenwever i m. tisserand. (AANMEIfKING)
Tisseur,, dat ook in gebruik is , beteekent
nicer bij zonder den arbeider met npzigt tot
de deugdelijkheid van het werk dat hij maakt,
als :
is een good — , c'est on bon
sur
Linnenweverij yr. het linnenweven , zie Linnenweven , o. plaats wear linnen geweven
wordt , fabrique de toiles, manufacture de
toiles , tisseranderie.
Linnenwinkel, m. lingerie, boutique de toiles
de binge , de lingere ,
Lins , y r. (in de vergezigtk.) •zeker bol geflepen glas ,
, loupe , f verve lentico, aan beide zijden bol, lentill e bisonvexe , on convexo-convexe. aan de cone
zijde bol en aan de andere plat , lentille planconvexe. — aan beide zijden hol ,
biconcave on concavo-concave. — aan de eene
zijde 110 en aan de andere vlak , lentille
planconcave. — aan de cone zijde hol en aan
de andere bol, lentille concavo-convexe.
Lint , o. foort van bekend band , rybdn,
m. — van de gewezen riders van St. Louis,
cordon rouge, m. Zijden ruban tie sole, in.
Wollen — ruban de Thine. Linnen —,
Breed —, ruban large. Sinai
ruban de
ruban etroit. Effen —, ruban uni.
Gekeperd —, ruban croise. Gebeeld ,
, ruban faconne ou figure , moiwaterd
re. Met linten verfierd , rubante, e. Het
dekfel van eenen koffer,, enz. van — voorzien , rubaner.
Lintje , o. , koordje , cordonnet, m. — , teeken
in eon book , signet, m.
Lintmolen , m. moulin a ruban.
Linttouw,, zie Lintwerkerstouw.
Lintvormig , b. n. rubante, e. Met linten
voorzien , rubante , e.
Lintwerker,, m. rubanier.
Lintwerkerstonw,, o. getouw waarop men
lint maakt, metier du rubanier, a rubans,
M ratiere, f.

Lintwerkfter , yr. rubaniere.
Lintweven, o. action de faire du ruban; profession du rubanier, rubanerie,
Lintwever,, m. rubanier.
Lintweverij ; vr. zie Lintweven. plaats
wear lint geweven worth, rubanerie, manufacture de ruban.
Lintweversfcheerflok , m. liceron on lisseron.
Lintweversfchering , yr. lisse.
handel in lint , in band,
Lintwinkel,
rubanerie.
boutique tie rubans,
Lintworm , zekere worm , die plat , zeer
lang en _wit , en alleen van zijne foort,
in ingewanden ontflaat , ver solitaire, (in
de geneesk.) tenia , esocurbitain on cucNrbitaire.
Linze , vr. mental meerv. Linzen , zekere
peulvrticht , lentilles.
Linzenakker, in. champ seme de lentilies.
Linzenboom , m. gouden regen , arbre
flours lenticulaire, baguenaudier.
Linzeiiboon
, Yr. klapbes, baguenaude,.
'

Lin-

LIN
Linzenkookfel, zie Linzenmoes.
Linzenmoes , o. puree de lentilles,
Linzenfoep , yr. soupe aux
Linzentieen m. (in de nat. gefch.) salicite,
Pierre lenticulaire,
Linzenvormig, b. n. lenticulaire.
Lip , yr. een der \twee vleezige bekleedfels
van den mond , )die den ingang openen en
fluiten, levre, (van fommige dieren , babire , ais : les babinesd'unevach,d'un chicn, ,
d'un singe, etc.; van een paard ook t là-,
vre,) De benedentle of onderfle —, la
levre inferieure. De boventle —, la 1h/re.
superieure. Dikke lippen , de grosses levres.'
Omgekrulde lippen , des levres renversees.
Met de lippen proe yen , goiter des levres.
De lippen toedoen , fermer les levres. 1k:
heb nat nosh droog over mijne lippen ge4
had, (nog niets gegeten of gedronken ,)
j e n'ai encore rien mange, je sills encore
el jean; fpm. Ik zal dat op mijne lippen nemen, (dat weinigje uitdrinken ,) je
boirai cette goutte ; fig. Ik had het woIrd
op mijne lippen , j'avois le mot sur le bond
des levies. Hij heeft den dood op de
lippen, (ligt op het uiterfle ,) it a la mort
sur les levres. Het zal nimmer weder over
mijne lippen komen , (het zal altijd gezwegen worden,) je n'en dirai jamais tin mot.
Hij heeft het hart op de lippen , (is zeer
openhartig,) it a ie cotter sur ice levees.
Hij laat de — hangen , (hij pruilt) it hende. Dat kind laat de — hangen , dewiji
men het geen' koek wilde geven , cet enfant betide, pa yee qu'on n'a pas vonlu lui
donner tin gateau. —, van andere dingen,
als: De lippen eener wonde , lee levies
d'une plaie. De lippen der yrouweljke
fchaamdeelen , les p iles on levres des parties
Eaturelles de la femme. — fommtge dingen , fink, date eenige gelijkheid met eene
lip heeft, langue , languette. — van een
hoefijzer,, pincon, (bij timmerl.) verdunde gedeelte van eenen balk , om hem
daarmede op of tegen een ander yoorwerp
doen rusten,
tenet orgelpijp , biseau,
Lipklier, yr. — eener orgelpijp , biseau,
glande labiale, pl.
Lipkuiltje , o. fossette pres de la levee inferieure, f.
Lipletter, yr. (in de fpraakk.) lettre
Lippenpomade , or. pommade pour les levies.
Lippig, b. n. enkel in zamenft. zie Diklippig, enz.
Lipfpier,, yr. muscle labial, m.
Lipviscln , m. zekere zeevisch, labre.
De
mode —, le paon rouge.
Lip yormig, b. n. ?able, e,
Lipe.
vormige bloemen , labiees, f
—e blocmenkroon , corolle unilabiee.
Lipzoden , m. meerv. (in de vestingb.) gazons
en forme de coins , m.
Liquidatie, yr.(oud w.) vereffening, liquidation.
Liquideren , b. en o. w. (ik liquideerde , heb
geliquideerd ; (oud w.) eene rekening vereffenen , afrekenen, compter avec q. q. , regler
et clorre tin compte; liquifier,
Lis , yr.
ineengedraaid fnoer of lint, tot
een ooggemaakt , om daar iets door re steken, cordon, cordonnet ,
ganse,
— of
flrikje aan een net , ainard,
Lisch, o. zelter.gewas met fchoone bloemen
(op fommige p!aazfen diaagt dat gewas als
bloem befchouwd, den naam van Pinkiler'
'bloem r en het gewas zelf, inzonderheid de
lange degenvormige bladen , den naam van
Lischbloem,) fleur &iris ,fi
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Lischbloem, vr. fleur d'iris ,flainbe , glaYeul,
espritule.
M Stinkende
Lischbol , m. lischdodcte, lischknop,
bulbe
de glaieul, f.
Lischwortel, m. racine d'iris , f:
Liskoord, o. cordon a ganse,
, heb gelispeld),
Lispelen, o. w. (ik
lispelen in het fpreken , rifler du bout tie la
langue en parlant. (in' den verheyen
flip) van eenen zacht tuifchenden wind , die
de bladeren beweegt , murmurer, faire en
petit murmure, slyer.
Lispen, o. w. (ik lispte heb gelispt), words
gezegd van een gebrek in de uitfpraak , door
eene te dikke tong , die daaroin te dikwijls
aa.n , de tanden foot , en eene yalfche en
zwakke z of r voortbrengt, bibuwen, breijell , grasseyer; zie Lispelen.
Lisper, m. brouwer, celui qui 'side en parJant , grasseyeur. Zie Lispen en Lispelen.
Lis p ing, vr. action de si:ffi'er etc.; brouwing
door het onvermogen om de letter,It iuiver
te kunnen uitfpreken, blesite, " f. grasSeyement , 712. Zie Lispen en Lispelen.
Lispaer,, vr. brottwfter,, Belle qui si e en
parlant, grasseyeuse. Zie Lispelen en
Lispen.
Listen , b. w. (ik liste lieb gelist), lisfetraan
iets zetten ; kant galonner ou border tine
dentelle.
List, 'yr. y aardigheid, om zich , ter bereiking
zijner oogmerken , van middelen te 'bedienen , welke voor anderen -verborgen zijn,
zoodanig middel zelf, fijnheid,
adresse.
—
artifice, m. finesse, ruse, subtilite,
gebruiken , user tie ruses, se servir de ruses, ruser. Armoede zoekt
pauvreti
cher 7he ruse. lirijgs stratageme , in.
In den oorlog is het geoorloofd — te gebruiken , it est permis de ruser h la guerre,
de se servir de stratagemes, Eene onfchultine ruse innocente. Eene grove
dige
tine finesse grossiere. Iemand met — vangen , attraper q. q. par artifice. Heimelijke
listen doen, faire de sourdespratiques. Heimelijke — of kunst greep, menee. Door
yerfchalking, verkregene genadebrief,
lettres de grace obreptrices.
Listig , b. n. list bezittende of gebruikende ,
ruse , e, fin, e , artificieux, ease. Hij is
een zeer — mensch ; ik ken zijne listige ftreken , ^c'est en homme Lien ruse , je connais
ses ruses, ses tours de finesse. Hij is een
listige vogel , dien men net vertrouwen kan,
c'est sin fin retard, ion fin ruse, en ruse
matois auquel on ne peat se fier. , loos,
cant, e, cautelee. Een — vrouwmensch,
bijw.
(bij Marot) tone femme cautelee.
inement, avec ruse, avec adresse, avec fifne:se,
d'nne maniere artifleieuse. Hij heeft
hem zeer — gefoapt, tl l'a attrape bien
finement.
Listighcid , Yr. adresse , zie List.
Listiglijk, zie Listig, bijw.
Litamjen , yr. meery. (in de R. kerk)
Liturgie , yr. liturgic.
Liverei, yr. knechtskleeding, inzonderh. voor
zoo ver elk beer dezelve laat dragen overeenkomflig aan zijn wapenveld, als anderzinc , dragen, porter la livree ;
fig. (bij dichters), kleeding, habit, habillivree. De — der flavernij dralenient ,
gen, porter la livree de la servitude.
Livereibediende, domestique 4, valet, livree,
laquais. De livereibedienden, les -gens de livree. ' Dc gezamenlijke livereibedienden van
eenen Vorst, toute let livree d'un prince.
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Livereilint , o. garon de livree,
Livereirok , M. habit de livree.
LiV-ereivolk , o. gens de livree, m. et f. pl.;
domestiques qui portent la livree , m. pl.;
livree, f:
Lob , yr. neerhangende halskraag , collet, no.
collerette, f. geplooide fraise, f. —,
handlub , manchette.. — , (in de ontleedk. )
kw ab , ale : de lobben der long, les lobes
du penmen , M. pl.
Lobberen , o. w. (ik lobberde , heb gelobberd), in water plasfen, barboter dans l'cau.
waden , passer a god, glider.
Lobbcs , m. ongefchikt mensch, maroufle ; fig.
Onfchuldig mensch , homme sans malice,
zie Loboox, fig.
Lobbig , b. n. dat maim en flap hangt , fraise ,
e, pendant, e.
Lobman ni kraagman , Spaanfche dukaton ,
ducaton d'Espagne a tete fraisee.
Loboor,, m, caien a oreilles pendantes; fig.
lobbes, lomperd , lourdaud, benét,
Loboorig , b. n. qui a les oreilles pendantes ;
fig. maladroit, e, onnoozel onfchuldig, sans
onacile, innocent, e, stars, e.
Loboorigheid , yr. fig. niaiserie, innocence.
Loch , 0. gat , opening, trou, m. ouverture. f.
Lochgaten , o. meerv. (fcheepsw.) dalots on
trans par ois P eau conic dans la sentine, no. pl.
Lodder,,
lompe vlegel , lodderboef, dengenict gavache, coquin, etc. zie ook Wellusteling.
Lodderen, o. w. (ik lodderd.e , heb gelodderd)
veriiefd zijn , faire des mouvements de ten
dresse, d'oncontinence ou de passion. —, in
het bed liggen nit vadzigheid , demeureran
lit par mollesse.
Loddergezigt , lodde-roog o. wellustige blik ,
regard
m;
Lodderig, b. n. verliefd , dartel , vriendelijk
lonkend , amoureux, ease; languissant , e,
tendre passionne , e, lascif, rye.
Lodderlijk , zie Lodderig, bijw. amoureusement, lascivement , passzvement.
Lodderoog , m. en yr. celui on cello qui a le
regard amoureux.
Lodderoogig, zie Lodderig.
Lodderzoet , b. n. tres-tendre on amoureux,
erase.
Loer, yr. (fcheepsw.) windzijde van het fchip,
lof, m. De — hebben van een fchip, 'etre
au lof de, passer au vent de, avoir l'avantage du vent sur tin vaisseau. De — blijven
houden , tenir le lof, le vent. De — afwinnen , affleken , afknijpen , gagner le lof,
le vent , moister au vent; fig. Iemand de —
affteken, (hem te boven gaan) , surpasser
q. q. , darner le pion a q. q. , lui faire la
barbe.
(fcheepsw.) aiguille de carenes,f.
Loefbalk,
Loefboom , m. (fcheepsw.) boute-lof.
Loefbrasfen , m. meerv. (fcheepsw.) bras du
vent.
Loefgierig , b. n. (fcheepsw.) als : Een —
-fchip , tin vaisseau ardent, ravier, tn.
Loefhals , m. (fcheepsw.) amure du vent , on.
Loefhouder,, m. ( fcheepsw.) bon boulinier.
aan den voorfteven taquet de gorgere.
Loef bout , o. (fcheepsw. )saran de Ntrave, no.
Loefpardoen , o. (fcheepsw.) galhauban volant , m.
Loeffchoot , m. (fcheepsw. ) ecoute du vent, f.
Loeffpant , o. (fcheepsw.) couple de lof, couple de balancement ,
Loefwaart , Loefwaarts , bijw. (fcheepsw.)
au lof, au vent. — van ons ; te — van
ons, au vent de nous. Te — van een fchip
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aanzeilen , gagner le vent, monter on passer
an vent, etre an lof.
Loefwaartsch , b. n. (fcheepsw.), als : loefwaartfche fchepen , vaisseaux le plus au vent.
Loefwal , in. (fcheepsw.) , cote, f. on rivage
du vent, m.
Loefzijde , vr. (fcheepsw.) cote du vent, m.
Loegen , b. w. (ik loegde , heb geloegd), zie
Stouwen.
Loeger,, m. zie Stouwer.Loegfier , yr. zie Stouwfler.
Loeij en , o. w. (ik loeide, heb geloefd), het
natuurlijke geluid van runderen voortbrengen , mugir, beugler ; fig. van den wind ,
enz. , mugir grander. De winden loeiden
in de zeilen„ les vents mugissaient dans les
voiles. Onfluimige winden loeiden boven
Ooze hoofden , des vents (mpetueux grandaient au-dessus de nos rites. De donder
loeit , le tonnerre gronde.
Loeijen , o. mugissement , fig. grondement , m.
Ilet — van den donder deed zich hooren ,
le grondement du tonnerre se fit entendre.
Loenie, vr. gnarlier de y eas!, m.
Loenscli , b. n. en bijw. eenigzins fcheel ,
lonche, qui regarde tin pen de travers. —
kijken , regarder de travers, de cute. lemand — aankijken , lorgner q. q., le regal-der du coin de l'oeil, de travers ou de cote.
fig. Een — gezigt, tin regard amoureux et
lases!.
Loer, m. de daad van loeren , als : op den —
liggen , than, etre aux aguets ; etre a Pal:
flit; etre aux ecoutes ; fig. Iemand eenen —
draaijen, ( hem bedotten), tramper, duper q. q.
Loer, in. botterik , lomperd, loeris, lourdaud,
lustre , rustaud , beset-, pied plat.
Loereman , zie Loerman.
Loeren , o. w. (ik loerde , heb geloefd), fcherp
toezien , gluren , epier, guetter. --,, inzonderh. met oogmerk om te bemagtigen , als :
de kat Inert op de muis , le chat guette la
souro's; fig. Op ecn ambt —, lorgner, guigner,, tine charge. —, b. w. , begotten,
tromper, attraper.
Loerhuisje , o. fchilderhuisje , guerite, f
Loering , vr. loer,, de daad- van loeren , action
de guetter ; zie Loeren.
Loeris , m., (in den gemeenzamen fpreektr.)
zie Loer in de tweede beteekenis.
Loerman , m. lapkaas , fromage ecreme.—, beloerder,, guetteur.
Loermoorder,, zie Sluikmoorder.
Loeroogen , o. w. (ik loeroogde , heb geloeroogd ) zie Loeren, o. w.
Loerplaats , yr. lien oir Pon est au guet , m.
cachette, f. (bij Jagers) affa`t , no.
Loervogel , in. jagtvogel, faucon ; fig. befpieder,, celui qui guette , guetteur.
Loeven , o. w. (ik loefde , heb geloefd),
( fcheepsw.) tegen den wind inkrimpen ,
sewer le vent , s'approcher du vent, bouliner,
tenir au lof, venzr an vent, sailer au lof,
lofer ou loffer. Even hoog —, partager le
vent. Over beide zijden even hoog —, pareager le. vent ou Pavantage du vent. Loef !
Loef! tient le vent! n'arrive pas! garde le
vent ! pousse la barre á venir an vent. Loef
voor de bui , lop a la risee. Loef op
zee, lofe a la lame.
Lof, zie Loof,
Lof, m. roem , eer,, louange, f eloge, m.
gloire, f. Dat verflrekt hem tot —, cola
tourne 4 sa louange : Hij behoeft uwen —
niet ; it n'a que faire de vos louanges. De
— van God zingen , chanter les louanges de
Dieu. God —: louange soit a Dieu Men
heeft
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beeft tot zijnen gezegd, dat enz., on Lofzanger,
telui qui chants les lounges,
a dit 4 sa louange, etc. Men heeft zeer
panegyriste, (in de oudh.) hymnode.
veel tot zijnen — gezegd; men heeft met Lofzangenboek , 0. boek met lofgezangen , canveel — van hem gefproken , on a fait de
tionnaire, m. hymnaire. Die lofzangen
grands eloges de
on a. fait son panemaakt of gemaakt heeft, hymniste
gyrique. Iemand — toezwaaijen , donner des
zangdichter,, hymnographe.
eloges a q. fpreekw. Eiger — flinkt, Lofzangzinger,
hymnologue.
(het voegt niet zich zelf te prijzen), it ne Log, (verouderd) voor Logen, zie Leugen.
sled pas bier de se loner soi-mime.
Log, b. n. zwaar, onhandelbaar, pesant,
Lofbaznin , yr. trompette heroique, fig. ( bij
e, lourd, e. Een — fchip , zie Loggat.
clichters), panegyrique, slogs,
vadzig, traag, dom, indolent, e,
Lofdicht, o. panegyrique on eloge en vers ;
lent, -e, paresseux, euse, inerte, We'd
poeme a la louange de q. q. m. zie Heldene. Een traag ligchaam, dat zich van
dicht.
zelf niet van zijne plaats beweegt, en corps
Lofdichter, m. panegyriste.
merte (*)
bijw. lentement, indolemLoffelijk, b. no lofwaardig, prijstelijk, lovawent.
ble, digne de louange. Eene loffelijke daad, Log, o. (fcheepsw.), driehoekig fink hout,
sine action lovable. bijw., lozzablement ,
om de vaart of fnelheid van een fchip te
d'une maniere lovable. Hij heeft zich zeer
meten, loch , m. Het — ophalen, filer, le
— gedragen, it s'est comportd d'une manieloch.
re Bien lovable.
Logarithmus , m. (in de wiskunde), logaLoffelijkheid, yr. merite, m. dignite , f.
rithme. De ontdekking der logarithmen
Lofgalm, m. cri ou bruit de louanges, m;
gefchiedde door Neper, een' fchotsch'
publication de louanges, f Den — over
edelman,
des logarithnies est
iemand aanheffen, publier les lounges de q.
dde
1eper, baron ecossais.
q. , faire le panegyrique de q. q.
Logarithmus - tafelen , yr. meerv. echelles leLofgerucht, o. bruit de gloire ou de louange,
garithmiques.
m.; renornmee, f.
Logboek, o. (fcheepsw.) register voor de
Lofgefprek, o. zie Loffpraak.
officiers, livre de loch, casernet, m.
Lofgezang, o. zie Loflied.
Loge, yr. in eenen fchouwburg, loge, —,
Lofgierig, b. n. begeerig naar lof, avide
der Vrijmetfelaars, lege. —, hut, cabane.
lounges , d'eloges , ambitieux, euse , glo- Logement, o. herberg, logement,
amberrieux , erase,
ge ,
hdtel, m. hdtellerie, f.
Lofgierigheidvr. aviditó de louanges, ambi- Logementhouder, m. aubergiste,hdtelier,128te.
tion. zie R'oern.
Logementhoudfler, vr. lidteliere.
Lofklank, zie Lofgalm.
Logen, zie Leugen.
Loflied, o. zie Lofzang.
Logenaar-, zie Leugenaar.
Lofoffer,, a. sacrifice de louange, tn; zie kogenachtig, zie Leugenachtig.
Dankoffer.
I.ogenfmeder, zie Leugenfmeder.
Lofpsalm, m. psaume de lotwinge.
Logenfmid, zie Iteugenfmid.
Lofrede, yr. eloge , panegyrique, discours pa- Logenfiraffen, b. w. (ik Logenstrafte, heb genegvrique. Eene — op iemand houden, failogenftraft), tot eenen leugenaar maken,
re l'eloge on le panegyrique de q. q. Overdementir, donner un dementi 4 q. — ,
drevene
panegyrisme, tn.
de onwaarheid van jets- doen blijken, conLofredenaar, m. panegyriste. De —van eenen
tredire.
held, le panegyriste d'un heros,(iron.)elo- Logentaal, zie Leugentaal.
giste. Een —, die zijn' lof overdrijft, Logentap, zie Leugenzak.
prdneur, preconzseur. Een , die :tiles zon- Logentijding, zie Leugentijding.
der onderfcheid prijst, lonangeur ; zie Vleijer. Logenverdichtfel, zie Leugenverdichtfel.
Loffpraak, yr. lounge,
slogs, panegyri- Logenvertelling, zie Leugenvertelling.
que, 17; Eene — op iemand houtlen, fai- Logenzak, zie Leugenzak.
re Peloge ou le p.anegyrique de q. q.
Loggat , o. (fcheepsw. ) logfchip, flechte zeiler,
Loffpreken, o. zie Loving.
vaisseau lourd, mauvais voilier, m.
Ldftitel,
eeretitel, titre d'honneur.
Loggaten, o. meerv. (fcheepsw.) lumieres,
Loftuiten, b. w. (ik loftuitte, heb
anguillettes , f. bitonnieres, f. pl.
tuit.,) Jemands lof uitbazuinen , encenser q. Loggen , o. w. (ik logde , heb gelogd,) het
q. flatter q, q.
log uitwetpen , deter le loch.
Loftuiter,
panegyriste, lozzangeur, flat- Logger, in. foort van platbodemd fransch
teur,, adulateur, encenseur.
vaartuig, (fcheepsw.) lougre. Getuigd ale
Loftuiterij, Koftuiting , yr. het loftuiten ,
een — , grid en lougre.
action d'encenser,, de flatter. —, lof, adu- Loggermast, m. (fcheepsw.) mat de lougre.
lation, fiatterie, f. encens , m.
Loggerzeil, o. (fcheepsw.) voile de lougre,f:
Lofwaard, b. n. lof verdienende, digne de Loggias, o. (fcheepsw.) ampoulette, f.
lounge, lovable.
Logheid,
y r. zwaarte, pesanteur.
vadLofwaardig, b, n. zie -Lofwaard.
bijw.
zigheid , traagheid, lenteur, paresse ; fig.
zie Loffelijk, bijw.
domheid, be tise, indolence, stupidite, inertie.
Lofwaardiglijk, bijw. louablement, honora- Logic , zie Loge.
blement, etc.
Loglijn , y r. (fcheepsw.) ligne de loch.
Lofwerk, o. rinceau ,m ; zie Loofwerk.
Logplankje , o. (fcheepsw.) planche, f.,ou
Lofzang, m. hymne on canape de louange,
bateau de loch, in.
(- to- deum.)
Eenen — aanheffen, chan- Logrol, yr. (fcheepsw) tour pour loch.
ter un hymne., Een — zingen op het flui- Logtafel, yr. (fcheepsw.) table de loch.
ten van den vrede , chanter un to - deem Lok, o. zie Loch.
en action de graces de la paix. — bij de Lok y r. tot eene krul vereenigcl haar, bouGrieken, hymne triadique. Eenen — op
cle de cheveux , .f: Lokken in het haar maeene overwinning. zingen, chanter en teken, bonder les cheveux, tnettre les cheveux
dcum pour une victoire.
en boucles.
LokQcl

6z8
L0K
Lokaas o. aas om te lokken, lokfpijs, appat,
amorce, f, leurre , m. Vogelen , dieren
met — tot zich lokken, appater des oiseaux,
des bites; fig. — om fardijnen te vangen,
om Wolven
(zoute vischkuit) resure, f.
te vangen, trainee, f: beweegreden , appat , 712. attraits , in. pl., amorce, f. motif, m.
Lokazen, b. w. Pik lokaasde , heb gelokaasd)
lokken met aas , allecher, amorcer, attraire ;
fig. attirer 4 amorcer.
Lokbrood , o. zie Lokkebrood.
Lokduif, yr. duif om andere te lokken, pigeon
appelant, appeal', 111.
Lokfluitje , o. fluitje , waarmede men het geluid van vogelen namaakt, om dezelve te
lokken ,.appeau, pipeau, m. riclaine ,
Vogels met het — lokken, piper'des oiseaux.
Lokgeld , o. Lokgift, fleeltyenning, geld waarmede men iemand. omkoopt , argent donne
pour seduire on corrompre q. q.
Lokje , 0. verkl. woo-1-d, zie Lok. —, (van
Lok , 0.) in Noordh. en Vries'. klein diep
kommetje , ook Dobbertje genoemd , petite
tasse profonde , f.
Lokkebrood, o. pate ou amorce pour attirer
les poissons, etc.; fig. charmes , attraits ,pl.,
, allechement ,
app ats r on.
Lokken , w. (ik lokte, heb gaokt), met
de item tot zich roepen , gelijk de vogelen
elkander doen , appeler. De haan lokt de
hen , le coq appele la poule. Het mannetje
lokt-het wijfje, le male appele sa femelle.
—, van menfchen ten opzigte van dieren,
appeler. Lok den bond , hij zal , dien man
Imiten , appelez le chien, id mordra cet horn, door fpijs , aas , enz. in zijne
magt zoeken te krijgen, appater, attirer
avec Pappat, amorcer, deferrer, attraire.
—, met een lokfluitje , piper, attire,- avec
le pipeau. \Vachtels —, piper des cailles;
fig. Uitnoocligen, inviter, attirer. Een
nieuw fink lokt vele menfchen naar den
fchouwblirg,, one piece nouvelle attire beaucoup de gees au spectacle. Het fchoone'weer
lokt ons tot eene wandeling , le beau temps
nous invite a nous promener, a la promenade. —, door list overhalen, attirer, allecher, arnorcher. De vijand in eene hinderlaag —; attirer Penncini dans tine embuscade.
Iemand door gefchenken —, amorcer q. q.
par des presents.
Lokker, m. de gene die lokt, zie Aanlokker.
Lokking , yr. het lokken, zie Aanlokken.
Lokinees , yr. melange qui appele.
Lokfel, o. zie Aanlokfel.
Lokfpijs , y r. zie Lokaas in de. eerfte beteek.
Loktrek , m. (meerv. Loktrekken) finesse attrayante , f:
pincon appelant.
Lokvink ,
Lokvogel, vogel, waarmecle men andere lokt,
appease, oiseau appelant , perchant, appelent. (bij valkeniers), 'curve, in. moquette
—, in eene kooi, (inzonderheid wijfje
der patrijzen , dat de mannetjes aanlokt),
chanterelle ,
Lokwoord, m. fig. verleidend woord , parole
flatteuse, seduisante parole , par laquelle on
attire on amorce q. q.
Lol, vr. (gemeen w.) grap , farce.
Lollen, 0. w. (ik loide, heb gelold), van
katten , maauwen , grollen , kronen, miauder. De kat heeft den ganfchen nacht gelold, le chat a micule touts la unit; fig.
fiecht zing-en, chanter mal, braire, criailler. —, zotte klap nitflaan , dire des fadaises.
Lollen, o. miatelement 5 m. fig. chant mauvais ,
braiment, braise, m. criaillerie, f.
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Lollen , o. w. (ik lolde , heb gelold) , zich
boven eenen lollepot, vuurpot, warmen ,
se chauffer sur an couvet.
vuurpot , couvet ; fig. femme qui
Lollepot ,
a toujours du feu sons elle, f.
,
m.
chat
miaulant ;
tnauvais chanLoller,
diseur de fadaises.
tear.
Lolling , vr. miaulement , m ; fig. chant miserable, vs. criaillerie f. braise, —,
zotteklap , fadaises
Lollter,, vr. fig. celle qui chante mal. —, disease de fadaises.
Lombard, no. bank van leening-, lombard,
moat-de-piete. Een fink in den — zetten,
mettre q. ch, ass lombard ; mettre en gage;
fig. Hier gaat men in den —, on pace fort
cher ici.
Lombardbriefje , o. briefje , eat men ontvangt
voor eon in den lombard gezet pand , billet de lombard,
Lombarden, o. w. (ik lombardde, heb gelombard) , woekeren , preter sur gages a gros
intents; pricer a mare.
Lombardhouder,, m. banquier ate mont-depiece ,
banquier grai tient le lembard,preteur sur ga.r.
Lombarclier,, m. zie Lombardhouder ; fig.
juif, arabe , usurier.
Lombardvrouw, yr. femme qui tient un lombard.
Lomber, zie Omber.
Lombercloos , zie Otnberdoos.
Lomberen, zie Omberen.
Lombergezelfchap , zie Ombergezelfchap.
Lomberkaart, zie Omberkaart.
Lomberpartij , zie Omberpartij.
Lombertafel, zie Ombertafel.
Lommer,, vr. fchadnw van de bladeren der
boomen , ombrage, m. ombre. Onder de
groend —, is Pombre des arbres vests.
geven , ombrager.
'Lommerachtig , b. n. ombrage, e.
,Lommeren , o. w. (ik lommerde , heb gelommerd), in de lommer zitten , etre a Pombre.
Lommerig, zie Lommerachtig.
Lommering, y r. het lommeren, zie Lommeren.
Lommerrijk . b. n. , waar veel lommer is, sombre, ombrage, e ,ombreux,se ; ou it y a beaucoup d'ombre.
Lomp, b. n, plomp , onbehouwen, niet net
van gedaante , grossier,, ere, mal ebauche ,
e. malbati, e. malfait, e. board, e.maus-sade , etc.. Deze vrouw heeft eene lompe
bonding, cette femme a la taille grossibre.
Een — fink werk , ass ouvrage grossier; fig.
onberchoft. Een — mensch , m. of vr. ten
homme grossier, impoli , rudanier, e, en
rustre,rustated, e, porches-, etc. —, slecht ,
moeijelijk , deffcile, facheux , ease, rode.
Lomp o. groot fuikerbrood, grand pain de
Sucre, m.
Lomp, vr. verfietene lap , oude vod, inzond.
om papier daarvan te :Waken, chiffon, 717.
chile, f.. Men maakt papier van lompen,
on fait tin papier de chiffons. Lompen zoeken , garen , chercher des chiffons. Lompen
verkoopen, vendee des chiffons. Lompen
forteren, uitzoeken, (bij de papiermakers),
delisser ou trier les chiffons. Degene die de
lompen forteert , trieuse, delisseuse, f. Het
uitzoeken van lompen, delissage, m: Loinpen in flukken fnijden, derompre. Plaats ,
waar men de lompen forteqrt , delissoir, 112.
fig. inzonderh. meerv. Lompen onde verfletone kleeren , guenilles , drilles, vieilleries f.
pl. haillons , m. pl. Hai was met lompen
bedekt , it etait couvert de guenilles, de
chiffins.
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Lompelijk , bijw. lourdement, grossierement,
malhabilement , gauchement , de travers , etc.
Lompen , b. w. (ik lompte , heb gelompt) ,
bedriegen , bedotten, (in den gemeenzamen
fpreektr.) incest enkel met Laten, als : zich
laten —, se laisser tromper. Ik laat mij
niet
, je ne me laisse pas tromper.
Lompenbak,
(bij papierm.) liamptrog., auge
dans laquelle oa mood les chiffons ,
drapeaux , f.
Lompenbank , yr. (bij de papiermakers) eene
bank , waarin een regtopiiaand mes bevestigd is , om daarop de lompen te fcheuren ,
bare a dechirer, a derompre, les chiffons, 11;
Lompenblok , o. gros
place dans une
caisse a hacker les chiffons, m.
Lompengaarier,, degene die de lompen
langs de flraat opgaart , voddenraper,, celui
gut ramasse les chiffons dans les rues, peiller chiffonnier.
Lompengaarfler, yr. celle qui ramasse les chi ffens dans les rues, peilleuse, chiffonniere.
Lompenhandel , m. trafic de chiffons.
Lompenkist , yr. kist , waarin de papiermakers
de lompen kappen , caisse a chips.
Lompenkooper,,
marchand de ch . -ons.
Lompenkramer,, m. kramer,, die op het land
aan de huizen de lompen opkoopt , celui qui
achete des chiffons a la campagne,
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Longpijp , yr. (in de outleedk.), trachie-ar.
tere, f.
Long,ontleding, yr. pneumotomie.
Longpijptakken , m. meerv. branches de poumon, branches , f. pl.
Longflagader,, yr. artere pulmonaire.
Longtering , zie Longziekte.
Longvuur , o. (bij de veeartfen) maladie
position chez les chevaux , f.
Longwaterzucht , yr. (in de geneesk.) hydropisie de poumon.
Longzenuwen , yr. meerv. nerfs de postmen,
in. pl.
Longziekte , yr. (in de geneesk.), maladie
• du poumon, puln2onie , phtisie pulmonaire.
—, bij de paarden , tommeliere.
Longzucht , zie Longziekte.
Longzuchtig , b. n. aan Longziekte lijdende ,
pulmenique.
Longzweer, yr. (in de geneesk.) vomique.
Lonk , m. yriendelijke oogwenk , 'oeillade
lemand eenen —!toewerpen, jeter une °elllade a q. q. Verliefde lonken , oeillades
amoureuses.
Lonkaard, zie Lonker.
Lonken , o. (ik lonkte, heb gelonkt),
eenen lonk of lonken toewerpen , belonken,
jeter une oeillade, des oeillades, oeillader,
lorgner,,guigner.
loensch zien , regarder
de travers, etre louche, loucher.
Lonkend , (tegenw. deelw. zie Lonken). ,
b. n. als : lonkende oogen , des yeux tendres
on passionnes , des yeux etzncelants d'amour.
Looker, m. degene die lonkt , lonken werpt,
celui qui jette des oeillades, qui lorgne ,
lorgneur. —, die loensch, fcheel , ziet ,
celuz qui est louche, qui louche, sin bigle.
Lonkje , o. verkl. w. zie Look , inzond. verliefde lonk, oeillade amoureuse, f.
Looking , y r. action de jeter des oeillades, etc.
—, action de regarder de travers, etc. zie
Lonken.
Lonkfter,, yr. lorgneuse. —, femme louche.
Lont , yr. touw,, enz. hetwelk , aangefloken
zijnde , dient om aan andere dingen vuur te
doen vatten , (inzonderh. om een kanon af
te fteken ,) meche. Met geladen kanon, flaande
trom en brandende uit eene flad trekken ,
sortir d'une ville balls en bouche, tambour
battant, et meche allumee. Met brandende
— uit de haven loopen, sortir du port le boute - feu a la main; fig. — ruiken , ( onraad
vernemen ,) dicouvrtr ou eventer la meche.
Men rook —, on eventa la meche, on avoit
le vent de q. ch,
Lontregt , o. fig. kracht van wapenen , force
d'arn2es f.
Lontilok ,
(bij de artilleristen), bouts feu.
Lontvat , o. baril a meche, m.
Loochenaar,, m. de gene die loochent , celui
qui nie ou desavone, denegateur.
Loochenaarfler,, yr. celle qui nie ou desavoue,
denegatrice.
Loochenbaar,, b. n. hetgene geloochend kan
worden , ontkenbaar,, ce qu'on petit nier, re-

Lompenleester yr. lompenzoekfter ( bij de
papierm.) delisseuse,
trieuse,
fonnière.
Lompenmand , yr. punier a chiffes ,
Lompenmes , o. mes in de lompenbank , cooteau a derompre , a dechirer les chiffes. —,
kapmes , om de lompen fijn te kappen , hachereau a chiffes ,
Lompenhet , o. vets , filet on riseausur lequel
on ddlisse on tile les chiffons , m.
Lompenpakhuis , o, magazin de - chiffons ,
Lompenfchuur,, yr. grange a chips.
Lompenflof, yr. ftof,, die flechts I 2 uur geflagen is op eenen hamermolen , etoffe the chiffes.
LoMpenzak , in. sac a chiffons. Met den —
gaan , lungs de huizen lompen opkoopen ,
acheter des chiffons aux maisons.
Lomperd ,
lump mensch , lourdaud, rustre,
rustaud, malitorne, nigaud, maladroit.
Lompheid , vr. zwaarte , onhebbelijkheid,
grossierete , rudesse; fig. onbefchoftheid ,
real-adresse, lourderte, betise, balourdise,
b!vue , grossiet ete , gaucherie , impolitesse ,
rudesse, etc. Gij hebt daar eene , eene
groote — begaan , vows avez pit la sine
balourdise, nose lourderie, une strange lourderie.
Lompigheid , zie Lompheid.
Long, yr. inwendig deel van cen clierlijk ligchaam , tot de ademhaling dienende , penmen, m. (NB. In bet Frausch worth het
dikwijls meerv. gebezigd : poumons ,) —,
van een kalf, lam , mon , m. Tot de — behoorende , puhnonaire. De kwabben der — ,
les lobes ; fig. FIij heeft eene goede —,
(fterke item,) it a de bans poumons, d'excellents poumons. — en lever uitfpuwen , Loochenen, b. w. (ik loochencle , heb geloo(hevig braken ,) cracker son postmen, ses
chend,) clerk ontkennen ,
desavouer,
poumons. en lever yerteren , (alles vetdenier, dementir, disconvenir. Ilij, loofpillen ,) depenser tout son biers.
chende bet volfirekt
l'a vie touta plat,
Longader, y r. veins pulmonaire.
fort et fertile. Ik loochen niet , chat ik er verLongbefchrijving, yr. pneumographie.
drietig over geweest ben , je ne May otte pas
Longekruid , o. Longenkruid , (in de kruidk.)
que fen ai ete Pclze. Hij loochende alles ,
pulmonaire.
wat hij geze7d had , it desavoua tout ce qu'il
Longg-ezwel , o. theriome.
avait dit; if fit tin desaveu de tout ce qu'il
.,ongontfleking, yr. (in de geneesk.), inflamavait dit. Eerie fchuld —, denier tine Bette,
mation du poumon, pneumonic.
Zijne handteekening
desavouer son
q2
seidi
n
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Gij kunt niet — , tegenfpreken, ontkennen ,
dat gij mij gezegd hebt , vous ne saurez disconvenir de m'avoir dit. Loochenend, b. n.
ontkennend, negatif, ive.
Loochening , yr. action de nier, de denier, f.
Maven, m. (voor het geregt) denegation.
De befchuldigde volhardt bij zijne Paccube persists dans sa denegation.
Lood, o, (oo.) zeker bekend metaal ,"p/omb.
(bij fcheikund.) saturne, Na het gond ,
cis platin g en het kwikzilver is het — het
zwaarfle ligchaam der natuur,, le plomb est,
apres Por, le platine et le mercure, le corps
le plus pesant de la nature. Eene plaat —,
line table de plomb. Een blok —, un saumon tie plomb. Een huis met — dekken ,
couvrir une mahon de plomb. Spreekw. Dat
is — om oud ijzcr,, (dat is volmaakt het'zelfde) , c'est pain pour foutice, cela est tout
de 'ileum. (bij drukkers) de drukletters,
als : op het — lezen, lire sur le plumb. —,
(in het krijgsw.), kogels, plomb. De !tad sanest
zich overgeven , bij gebrek aan —, la ville
fat obligee de Ca/ituler, faute de plomb. Zij
lsadden krosid Hoch —, ids n'avaient ni potsdie ni plomb; fig. Iemand een — fchenken ,
frapper q. q. d'une balle. Het — al in de
billen hebben , (het fpek al weg hebben ,
al getroffen zijn), en avo?r dans Palle, en
tenir def4. Stukje — om de pannen van een
dak vast te maken, (bij loodg.)basque ,f.
(bij glazemakers) diepjes — tusfchen de ruiten , plombs de vitres, m. pl. Glazen op
nienw in — zetten , plancher des vitres
neuf. —, dieplood , plomb de sonde , plomb.
Zwaar grand plomb de sonde. lIet
— werpen , fetes. le plomb, sonder. —, paslood, plomb, niveau , m. D ie scour liaat
fist in het lood
cette muraille n'est pas
a plumb. Eenen muur in het — brengen ,
mettre une mu; aille
gewigt
plomb.
aan een tturwerk poids,
Vaal de looden op , tirez les poids. gewigt aan een
fchuifraam, voorheen veelal van lood, thans
meestal met gegoten ijzer,, poids, contrepoids , tn.
looden merle aan de lakens ,
of antlers manufacturen, enz. , plomb, in.
.marque de plomb , — ,bij bet nude Itelfel
van mater en gewig,ten ,halfons , demi-once,
thans , bij het nieuwe flelfel , tiende gedeelte
van een ors, honderdfte duel van een pond,
beantwoordende aan het franfche gramme.
Loodaarde , yr. mine de plomb terreuse.
Loodachtig, b. n. qui ressemble 4 du plomb ,
plombier, ere.
Loodader, yr. (in erne mijn) veine de plomb.
Loodartfenij , yr. (in de geneesk.) medecine de
saturne.
Loodasch , vr. cendre 17. plomb.
Loodazijn , m. (in de fcheik.) vinaigre de plomb.
Loodbalie , vr. (bij zeetieden), baille de sonde.
Loodblaauw, b. n. dood3ch, livide.
Loodbloemen , yr. (in de fcheik.) fleurs de
saturne , f. pl.
Loodboter, yr. (in de fcheik.) beurre de saturns, in.
Loodberg, zie Loodmijn.
Looddekker, m, couvreur en plomb.
Looden , b. n. van lood, de plomb. kogels, des balles de plomb. — lepel , cuiller
de plomb. — pijpen , des tuyafix de plomb.
— goten, des gouttieres de plomb. fig. Met
— fchoenen aankomen , Czeer langzaam) approcher tres lentement, 4 pas mesures. lemand met — fchoenen nagaan (hem befpieden ) suivre q. q. lentement pour Pepier.
London, b. w. (ik loodde, heb gelood), ge-
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merkte looden aan lets bevestigen , plomber.
—, (bij glazenmakers ) in loon, zetten , mettre
en plomb.
o. W. (bij zeel.) het lood
werpen jeter le plomb ou la sonde, sonder.
nooderts , m. mine de plomb, plombagine,
f: molybdene.
Loodgieter, m. plombier.
Loodgieterij , yr. bet beroep van loodgieter,
metier du plombier, m. plomberie , loodwerkersplaats , atelier du plombier ,
Loodglas , 0. verve de plumb, us.
Loodglit , o. litharge, f.
Loodje , o. verkl. w. zie Lood aan lakens ,
enz. —, inzonderh. een gemerkt itukje lood
of ook een briefje tot bewijs van betaling
op diligences , postwagens„ enz. , of om
ergens toegelaten te -worden , mereau
in. en van bier : zulk een bewijs van betaling,
bijv. in den fchouwburg (fchoon (lit in een
kaartje beitaat) billet, m. ; fig. Het — leggen 9 (een verlies lijden), fairs quelque perte , souffrir tin dommage. tiet — fchieten ,
( geld ichieten), debourser ou a yancer de
Pargent. Ile zal er nog een opleggen ,
(it zal de zaak nog moeijelijker maken),
j'aggraverai la chose, fe la rendrai
Loodig, b. n, plein, e, de plomb.
Loodkalk, yr. chaux de plomb,
massicot, m.
Loodkleur,, yr. couleur de plomb.'
Loodkleurig , b. n. couleur de plomb. —,
loodbleek, plombe , e. — verwen , plomber.
Loodkolijk , yr. (bij geneesk.) colique des
plombiers, colique des peintres ; calque
seche.
Loodkoning , m. (in de fcheikunde) , regule
de plomb.
Loodkruid, o. dentelaire,
Loodlei , yr. ardoise de plomb,
Loodlepel ,
cuiller de plombier, a fondre
du plomb, f.
Loodlijn , y r. (bij zeel.) ligne de sonde. —,
(bij metfel.) meetfnoer, ligne du nivean
ou du plomb, f. cortleau, aplomb. in. Paslood , fchietlood , perpendicule, en. (bij
meetk.) perpendic-ulaire,
apotlieme,
Loodlijnblok , o. (fchcepsw.), pastique,
Loodmelk yr. (in de fcheik.), fait de lune,
m. flesh de lune, f.
Loodmetaal , o. soud4re, en.
Loodmijn, yr. mine tie plomb ;
, f: alquifoax 9
mijn van zuiver lood, colom(sin , vs.
Loodoker,, m. acre de plomb.
Loodolie y r. hullo de saturne.
Loodpan, vr. ( bij loodg.) polastre, vs.
Loocipleider, yr. emplatre fait d'huile de ccruse et de minium, in.
Loodpoeder, loodpoeijer, yr. plomb en pendie , 77 1
Loodproef, yr. essai d'un mineral fel- de
plornb, 772 .
Loodregt , b. n. en bijw. , — lijnig, is plomb,
vertical, e. perpendiculaire ; perpentliculaifervent , d'aplomb. Eenen muur — zetten ,
mettre tine muraille R plomb.
Loods , of Loots , ,rn. iemand die kundig is in
de gronden , van den mond cener rivier of
haven , en fchepen binnen of bniten brengt,
pilots-atier on lamaneur (loonan.)
Loods , yr. planken hut, cabane, loge, f.
hangar, in.
Loodsgeld, o. larnanage, pilotage, in. (salaie du lamaneur).
Loodfaffraan , m. (in de fcheik.) safran de
saturne.
Loodfalpeter, o. nitre de plomb; ou. de saturne, m.
Lood-
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Loodfchuim, o. dcunze de plomb, cendree , f
zie ook Loodasch.
Loodfen , b. w. (ik loodfle , heb geloodsd),
door help van eenen loods in- of uitbrengen ,
conduire (on vaisseau entrant on sortant).
Een fchip binnen —, conduire un vaisseau
conduire
dans le port. Een fchip buiten
un vaisseau en mer, le piloter,
faire le lamafrage.
Loodslakken , vr., meerv. (bij mijnwerk.),
scories de plomb.
Loodsman , m. (meerv. Loodolieclen), zie
Loods ,
Loodsmansboot , vr. chaloupe d'un pilote-c8tier
ou lamaneur.
Loodsrnansvaarwater, o. passage tie pilots, in.
Loodmanswater,, o. garage dangerettx , dont
les gisements ne sont connus quo par des
pilotes lamaneurs (on cdtiers) experts ,
passe dangereuse ,
Loodspaats , in. mine de plomb spathique, f.
Loodfpijkers, m. meerv. (fcheepsw.) cloux
plomb.
pierre plombiere
Loodfteen ,
sucre de saturne.
Loodfuiker,,
Loodtang , yr. tenailles de rouet a filer le
plomb, f pl.
tire-plomb.
Loodtrekker,
Loodverw,, zie Loodkleur.
LoodvijI vr. rape a plomb.
Loodvitriool , o. vitriol de plomb. (in de nieuwere fcheik.) sulfate de plomb, m.
Loodwit , o. ceruse, f. (bij fchilders) blanc
de plomb , m.
faiseur de blanc de plomb,
Loodwitmaker,,
faiseur de ceruse.
Loodwitmakerij , vr. beroep van Loodwitmaker,, metier d'un faiseur de ceruse. —, fabrique de ceruse,
moulin a moudre la ceruse.
Loodwitmolen ,
Loodzand , o. sable de plomb, m.
Loodzout, o. sel de saturne, m.
Loof, o. (oo.) de groene bladen van boomen,
ftruiken enz. feuillage, feuilles , f. pl.
Groen —, feuillage vert. Dik of digt —,
euillage epais on touffu. Een bed van —,
ftin
lit de feuillages. ( bij dichters) chevelure
des arbres,f. — aan koren- , garsthalmen, enz.
pampe , — of blad eener bolplant , (bij de
tuint) fane f. — van wortels , peen , verdure, f Zie oak de zamengeflelde ; Wortelloof, Wijngaardloof, enz.
Loof, b. n. (oo.) moede , fatigue, e. las ,se,
lache.—, bijw. lachement.
Loofachtig , b. n. gelijk loof, qui ressemble
des feuilles.
Loofheid , yr. vermoeidheid, fatigue, lassitude.
Loofhut , vr. (bij de Israeliten) tabernacle,
in. hut van loof, cabana courerte de feuillage, de ramee, f. berceau de verdure, m.
feuillee.
Loofhuttenfeest , o. (bij de Israeliten) fête
des tabernacles, f.
Loofhuttenzetting, yr. action de batir des tabernacles.
Loofje , o. verki. w. zie Loof.
Loofrijk , b. n. vel loof , feuillu , touflu , e,
plein , e. de feuilles qui donnent de Pombre.
Loofrol, vr. (bij boekb.) roulette garnie tie
feuillage, dont se servant les relieurs et les
doreurs.
groene kikvorsch, greaouille
Loofvorsch ,
verse, calamite„f.
Loofwerk , o. lofwerk,feuillage en bosse, feston;
rinceau, — waarmede de cijfers of opfchriften van eenig fchilder-ofbeeldwerk omringd
worden , eartauche, tn. met — verfierd ,
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corolitique. rondom een wapen , lambrequin, m. broie, f. (bij beeldh.) yinceau ,
Loofwerken , o. w. (ik loofwerkte , heb geloofwerkt) loofwerk maken , faire des festons, festonner. Loofwerk fchilderen , (bij
fchilders) feuiller.
Loofworm ,
rups , chenille f.
Loog, yr. (oo.), water dat eenigen tijd op
asch heeft geflaan en derzelver zoutdeelen heeft opgenomen , lessive. In de —
zetten , lessirer ; fig. (in den gemeenzamen
fpreektr.) lemand nit de — borftelen , faire
vzettre des habits neufs ti q. water, wijnileenwater, waarin het zilver worth wit gekookt , bouture.
Loog, vr. (oo) bijna veroud. vlam , fiamine.
Loog, verl. t. zie Liegen.
Loogasch , vr. asch om te loogen, cendre
faire la lessive; cendre gravelee , chart*.
Loogbak ,
auge a mettre la lessive , des imprimeurs.
Loogdoek , dock, waarmede de loogasch
op het te loogen linnen gelegd worth,
charrier.
Loogen , b. w. (ik loogde , hob gcloogd) in
to loog laten uitbijten of laten fchoon worden , lessiver. Dit linnen moet nog eens geloogd worden, cette toile dolt etre lessivie
encore nne fois. Het —, wasIchen, van gaien met loogwater, decrement, decruage, m.
Loogituip, yr. kuip waarin men loogt, envier, m.
Loogwater,, o. long, lessive, f. eau de lessive,
(oud)buee,f. Het klaarfle —, capitol ,
Loogzout , o. ( in de fcheik.) sel lixiviel,
alcali
Natuurlijk — op oude muren , halinatron, Natuurlijk — in Egijpte , natron en natrum , in. Het maken van
— (hij de fcheik.)alcalisation. Oorfprong
van het —, (bij de fcheik.) alcallgene , m.
Loogzoutachtig , b. n. alcaline ,e.
Loogzoutig; b. n. alcalescent, e.
Loogzoutigheid, y r. (bij de fcheik.) alcalicite, alcalescence.
Looi , yr. run , waarmede men looit, tan, m.
Looijen , w. (ik looide , heb gelooid),
door middel van looi , (leer) bereiden , tanner (du cuir,, des peaux) Het —, le tannage.
Looijer, m. taunter.
Looijerij , yr. het looijen , métier du tanneur,
—, piaats waar gelooid worth , tannerie.
Looijerskalk ,
plamee, f
Looijersknecht , on. garcon tanneur.
Looijersmes, o. icharnoir,, butoir,, demirood ,
Looikuip , vr. cure de tanneur, f. plain ou
plain, rodoir,m. Fluiden in de — leggen , tout-11.er, Groote —, emprimerie. Het leggen
van hoiden in de — coudrement , 2
Look, o. (oo) ail,
Zie Bieslook , Knoflook , Prei , Sjalot Uije.
Lookachtig ,
n. qui sent fail, qui tient de
Pail, alliace , e.
Lookbed, o. nijenbed, oignoniere , f
Lookbol
bulbe d'oignon , gousse de ciboule,
d'ail, f.
Lookprei , yr. ail-poireau,
Lookfmaak , rn, gout d'ail ou d'oignon.
Lookfoep , vr. bourdine.
Lookfous , yr. , knoflookfaus , sauce d'ail on
d'oignon,aillade.
Loom , b. n. (oo) mak , mat, las , se. —,
traag , lent , e. paresseus , ease, tardif,
,
pesant , e. lambin , e; bijw.
lomclijk,
pesamment, lenternent.
Loom
q3
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Loomheid, yr. makheid , lassitude. —, traagder jaren , le tours des annees. De — der
heid , lenteur, pesanteur, lambinage, m.
zaken , le cours des aff'aires. Volgens den
Loomigheid, zie LoOmheid.
— der natuur,, suivant le tours de la staLoon, m. en o.(oo) vergelding, hetzij ten goede
ture. flij bcfloot om den — zijner overwinof ten kwade recompense, f. salaire, tn.
ningen te ftuiten , it se resolut interrompre
retribution, f. Hij had eene flechte daad
le cours de ses conqudtes. De — der gebedreven ; hij heeft zijnen — daarvoor ontbeurtenisfen 5 le tours des lvenements. Dat
vangen , al avoit fait one mechante action;
ligt zeker niet in den gewonen — der na.
it en a recu le salaire ; it en a en la recomtuur,, cela n'est certainement pas dans le
pense qu'il meritait. Hij heeft zijnen —
cours ordinaire de la stature. Dat is zoo de
reeds weg , it a dela rev! la rcompense;
— der wereld, dat is 's werelds , c'est le
Spreekw. Ondank is 's werelds —, le monde
train ordinaire des affi-iires du monde, c'est
pale ordinairement d'ingratitude. beloole courant du monde ; ainsi va le monde.
ning voor eene goede daad, recompense —
Den — der wereld volgcn , se laisser alter
beciongene foul gelds voor dienstboden, enz.
au courant du monde. Deze predikant heeft
salaire, m. gages, m. pl. pale,
veel —, ce nsinistre, pasteur, predicateur
, f.
— trekken , 6.voir ou tirer des gages , avoir
est fort couru. De — der oaken, le courant
un salaire on une pale, etre soudoye, e.
des affaires. Zijne gedachten , zijne vetLoonen, b. w. (ik loonde , heb geloond) verbeelding den vrijen — laten, donner l'esgelden , recompenser. Iemand met ondank
sor a son imagination, donner carriere
—, payer q. q. d'ingratitude. —, met loon
son esprit. — , ftroom eener rivier , tours,
betalen , bezoldigen , salarier, payer les gacourant. De rivier fleept alles in haren —
ges ou le salaire a, gager. —, o. w. als :
mede , la riviere entraine tout dans son cours.
Die wijn loont wel, ce via vaut son
Den — eener rivier ftuiten , arriter le cours
prix.
['une riviere. Deze rivier heeft eenen anLooner,, m. belooner,, celui qui recompense,
deren genomen , cette riviere•a pris un
etc. zie Loonen , meest enkel in zamenfl.
autre tours. Den — eener, rivier verandezie Daglooner,, enz.
ren, detourner le tours d'une riviere; fig.
Loonheer, in. die de arbeiders eener flad
der markt , le cours
Voortgang, tours. De
enz. betaalt , payeur.
tin marche, le courant du marclzi.
Looning, yr. action de recompenser, etc. Zie
flerke 11-nelgang , tours de ventre, devoieBelooning.
ment ou flux de ventre , diarrhee; f. inzond.
Loonkoren , o. dat aan de maaijers of dor(rondo loop), dyssenterie, f. flux de sang.
fchers gegeven words, in plaats van geld,
Zijn vader is aan den — geftorven , son peafanures , f. pl.
re est mort de lee dyssenterie. —, van een
Loontrekkend , b. n. die loon ontvangt , qui
geweer, canon, m. De — van inijn geweer
tire des gages ou une paye, soudoye, e,
is gebroken , le canon de mon fossil est casse.
la solde de, a gages, gage, e. salaire.
Een geweer met eenen dubbelen
, met
zie Bezoldigen.
twee loopen , (een dubbel geweer, ). sin
Loontrekker, m. celui qui tire des gages. —,
fusil a deux coups. —, van buskruid in
(zonder knecht te
,) gagiste.
eene mijn , trainee de poudre,
Loonfter,, vr. cello qui recompense, etc.- Zie Loopachtig, b. n. veel van loopen houdende,
Loonen en Beloonfler.
(op foinmige plaatfen Looperig) qui aime
Loop, y r. zekere (nude) landmaat van cirooa courir. Zij hebben eene vrij goede meid,
ge waren in Vriesland certaine mesure,
, la servante qu'ils
maar zij is een weinig
Loop , m. (oo) het loopen , course, f. Eenen
out est asset bonne, mais elle aime un pee
haas in den — fehieten, tirer un lievre si
trop a courir.
la course. Deze hoed vangt de hazen in Loopbaan , vr. baan voor wedloopen , lice,
den —, ce chien prend les lievres a la
carriere. In de — treden, entrer dans la
course. Eenen doen , faire un tout-. Zijlice, dans la carriere. De — openen., onnen — nemen , prendre sa course. Het opvrir la lice, la carriere. In de — ftrijden,
eenen — - zetten , op den — gaan , ( het
letter dans la lice. ( in de gefch.) stade.—,
hazepad kiezen ,) enfi,"er, prendre la venelle;
loopkring van cone planeet , orbe,orbite,
gagner au pied, s'en alter, faire, prendre
De gr000te — der aarde (om de zon), le
la finite. De paarden , gingen op den —,
grand orbe de la terre; fig. Levensfland„
(gingen aan het hollen ,) lee chevaux pricarriere. Zijne — beginnen , commencer sa
rent le more aux dents. De paarden waren
leven, carriere, course. .Zijcarriere.
op den —, les chevaux avaient pris le users
vrede eindigen , achever en pax sa
aux dents. Een paard op den — zetten,
carriere. Hij heeft zijne — geeindigd ,
mittre un cheval au galop „caire courir un
a acheve, it a fini sa cons-se, sa carriere.
cheval. Hij is altijd op' den —, it no fait Loopen , o. w.
liep , help en ben gelooque courir, it est tdujours absent. Dat toopen ) zich te voet ergens heen gegeven,
neelftuk heeft veel —, cette piece de thecourir. Gij goat te fnel , gij gnat niet , gij
atre est courue; fig. Zijne zinnen zijn op
loopt , vous ,allez trop vite, vous ne mat-den —, (op hol) it a l'esprit e.gard on
chez pas, vo'us courez. Uit al zijne magt ,
en echarpe. Iemand • in zijnen — fluiten
(in den gemeenz. fpreektr. , te post en
(hem verhinderen in zijne voornemens ,)
, courir de tante sa force, de teepaard)
s'opposer aux desseins de q. q. , on a l'intes ses forces. Iemand tegen het lijf —;
tentton de q, q. Mijh hoed is in den — getegen iemand aan
, courir contre q. q;
bleven , perdu mon chapeau dans la mulVan hier : Op de vlugt gaan, als : gaan
titude, dans la foule. —, beweging der hemel(vlugten), s'enfuir,, prendre la fuite ; 'galigchamen , tours, m. De — der ton en der
gner au pied; enfiler la venelle. Later —,
maan , le tours du soleil et de la lune ; van hier
(laten ontfnappen 'of ontkomen) als : Men
fig. opvolging van tijd , als : In den — van den
heefc den dief laten —, on a laisse echapdag , pendant ou durant le four. De fnello
per le velour. zonder de nevenbeteekenis
— des tijds, le tours rapide du temps. De
van groote fnelheid, als : In de koffljhuizen— ,
— des levees , le court de la vie. De H
(dezelve bezoekea), frequenter les cafes.
Met
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Met het hoofd tegen den muur —, se Bonner de la tete contie le mur; fig. (vergeeffche moeite doen), entreprendre une chose
on impossible. Plat — 5 Gelderl.
voor niet op fchool komen, de fchool verzuimen 9 fpijbelen , fluipertjes maken), faire
Peccle buissonniere. Ledig
(niets doen)
passer son temps a ne rienfaire , battre le pa, faindanter ; (nicts to doen hebb'en , van
werkfieden), n'avoir rien a faire, etre
ive, ou sans occupation. Laten
Oaten gaan), laisser alle y q. q.; (zich niet
slicer met iemand bemocijen), ne se soucier
plus tie q. q. Ik laat hem —, je ne me soncie plus de
In zijn verderf — courir
a so perte, d • sa mine, a son malheur.
gaan, marcher. Een kind leeren apprendr a marcher a tin enfant.' Her kind loopt
al, Penj'ant mar,che dela. —, van vloeibare
iloffen, de helling volgen, courir, cooler.
Het water dezer rivier loopt fuel, l'eau
ce fieuve court rapidement. De rivieren —
Isaac de zee, les fleuves courent a la men.
Een koud zweet liep hem over al de leden, tine sueur froide courait sur toes
sec membres. Het zweet loopt hem langs
het gezigt, la sueur dui could le long du
visage. De wijn is nit het vat geloopen ,
le vIn s'est dcould , s'est enfui; bij zinverzettiog , als: het vat loopt nog, le tonneau
rend encore; it y a encore du vin, de la
b/eve , dans le tonneau. Deze wateren —
fnel, ces eau:: coulent avec ropidite. Deze
rivier loopt langzaam, cette riviere could
lentement. Door eenen dock, enz. laten
(doorzijgen) passer par un linge, etc.
filtrer. Het water loopt mij in de fchoenen ( bij zinverzetting) mijne fchoenen —
vol water, mes soldiers prennent /'eau,
Peon perce mes soldiers. Mijne oogen
Pal les yeux chassieux', les yeux me p/eurent. Het horologic loopt, (gait) te fuel,
la montre avance; het loopt te langzaam,
elle retarde. Het fchip liep vol water; le
vaisseau se remplit zieh uitfirekken , courir, s'etendre. Eene lange bergketen loopt van het noorden naar het zuiden door deze provincie, une l ngue chalice de montagnes court du nord au slid de
cette province. —, gaan, leiden, continiie,
wiener. De,ze weg loopt naar A. , ce chemin conduit on mane a A. —, van andere dingen, als: Er loopt den gerucht,
cow t un bruit. De fchepcn — in de haven, des vaisse q ux entrent dons le port. De zaak
loopt wonderlijk,, tourne dtrangeinent. Het loopt mij te boob (ik begrijp
er niets van,) je n'y comprends Hen, cela
me passe, cela est au dessus de ma sphere,
(het is mij te duur,) 1/ est crop cher. De
koscen — te hoog. , les depens sont trop
glands. Hun gefchil liep hoog, fear dispute devenait vise , s'echauffa. Wanneer het
hoog loopt , an plus, tout an plus, tout
hien . compte ct rabattu, a tout prendre.
Hoog met iets , (veel met iets ophebben ,) faire beaucoup de cas de q. ch. etc.
ook: (fterk aanbevelen) recommander
tement. Dat zoo in het oog (dat zou
opzien baren ,) cela sauterait aux ,yeux,
cela donnerait dans la vue. — 5 (zeew.)
als
zeilen, courir, cingler, faire route. Achter om —, passer ca Parriere. Binnen gaats
entrer dans une passe. Eenen
gang —, faire un bord, rave bordde. Langs
den wal
, courir terse a terre ,
ger , ranger, racer la ate. De zeilen la-
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ten —, owner les voiles en parquet. Loopond wand, manoeuvres courantes oaa coulanies.
aborder un
Een fchip dwars in de zijde
vaisseau en belle. In het lijntje 1 , haler
Ter
lens
—,
mettre
cud en
a la cordelle,
titre avantie vent.
vent. Voor de fok
Voor den wind avoir vent en poupe,
Van de ra laten —, donne,- la cale. Oost
of West —, s'elever en longitude, faire Est
on Ouest. , met de nevenbeteekenis van
voortduring, in het tegenw. deelw., als:
Loopend water, eau courante, coulante.
Het gemnrmel van loopend water, le gtzouillement (Peon courante. Het loopende
jaar , Pannee courante. De loopende maand,
le mois courant, le courant. De zesde der
loopende maand, le six du cow ant. Loopend fchrift , ecriture courante, cursive. Loopende prifs , prix courant. Loopencle oogen, des yeux chassieux. Loopende interesten, l'interdt courant. De
loopende termijn, courant. Het achterfiallige hij betaald, • hij is flechts
den loopenden termijn fchuldig, it a,
page les arreages, it ne doit que le conrant. Loopend vuur, feu con y-ant, in. trainee de poudre , f; fig. Het gerucht verfpreidde zich als een loopend vuur, le bruit
se repandit _portent dans un moment. —,
gevolgd van onderfcheidene voorzetfels en
meer of minder' afwijkende betdekenisfen,
als : aan de hand —, marcher a la main.
Het kind loopt aan den leiband Penfant
marche a la lisiere, est mend a (par) la
lisiere. Achter bet land — 5 (zich wegens
misdaden, enz. moeten verbergen)se Cacher.
Achter den p'oeg —, mener to chars-lie.
Achter de koeijen —, (de koeijen drijven
of hoeden), mener on gander les vaches.
Achter de meisjes —, de meisjes achter na
(uit genegenheid) courir les fines. 'emend achierna —, (hem volgen) courir
apses q. suivre. De hood loopt mij
overal achterna , le chien me suit partout.
Bij iemand (bij iemand zijnen loop hebben) als : Hij loopt den ganfchen dag bij
den Bakker, rl est toujours "chez le boulanger.
frequenter Oa
Bij g.chte vrouwlieden
visiter des i garces. Bij den weg —,(afweis nooit te huis, hij loopt
zigzijn)
altijd bij den weg, it n'est jamais a la mai5015 it est toujours absent. Bij een (bij
elkander loopen, zanienloopen ) courir ensemble, accourir en foule, s'attrouper. Er
liep eene menigte y olks bij een, ils'attroupa
vice quantitd de gene.' Ilet gepeupel ofthet
graauw liep bij een, la populace s'attroupa.
Door —, als : Er loopen fchoone aderen
door dat hoot, marmer, (dat bout is fraai
geaderd) ce hors, ce marbre est biers veind.
Er — zwarte en witte aderen door dat
marmer, ce marble-ld est 'seine de Mane
et de noir. Ilet dak is niet digt , het water loopt er overal door, le toit ne joint pas
bleu, la pluie perce partout. Het loopt
er door, het loopt er met hem door, (hij
ijit , is ijihoofdig, van zijn verfland ),
est en delire ; it a des transports au cerveau; it extrasague; it bat la campagne.
Hij zal er wel mede door —, (men zal hem
niet bemerken) it passes-a hien sons titre observe. Hij laat alles door het keelgat —,
(hij verdrinkt alles) it depense tout son brew
a boire. Voor remand door het vuur, (door
de hel) (alles voor hem doen), als:
fk zou voor hem door het vuur (door de
je ferais tout pour lui ; fe me methel)
trait
Qq4
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trais en quatre pour lui. Door dik en dun
patauger. Door een
als : alles liep
door een, (door elkander) tons couraient fa
et la, en confusion. Heen en weer
rider.
In de war, in het honderd als : zijue
zaken — in de war, in het honderd, in het
riet, ses affaires vont mal , prtnnent one
mauvaise tournure. Alice loopt in het honderd, in de war , in het riet, tout est en coofusion. Hij is in den degen van zijnen vijand geloopen, it s'est enferre dui-meme dans
/Wee de son ennemi. Ineen ais : Doze
twee rivieren — bij C. ineen (vloeijen zamen), ces deux rivieres se joignent pros de C.
als : de rivier loopt langs de
Langs
muren der flad, lee riviere baigne les murailles de la ville. Langs ilraat , courir dans
les rues. Met—, als : onze knecht loopt met
de zuster van doze vrouw, (vrijt naar haar),
notre domestique fait la tour a la soeur de cette
emme. Zij loopt met hem, elle l'aime. Zij
f—
met elkander , ils s'aiment. Naar —,
als : Het loopt naar twaalf uur, it est presvie midi. Hij loopt naar de vijftig (jaar) ,
al a presque cinquahte ans. Loop naar de
galg, naar den drommel, naar de maan,
naar de pomp, va-t'en au diable , a tous les
diables. Naar de hoerhuizen frequenter
les bordels , courir les mauvais lieux. Naar
den doctor —, slier chercher le medecin.
als : Er zullen *el leugens mode
Onder
onder s'y glissera bien des mensonges.
Er — altijd eenige flechten mode onder, on
trouve toujours quelques mauvais parmi les
autres. De kamer is onder water geloopen ,
toute la chambre est inondee. Op —, als:
(tafelfchuimen) ecornifler.
op de klap
Op fchaatfen patiner. Iemand op de
deur —, als: Hij loopt mij den ganfchen
dag op de deur, it m'importusie tout le jour
par ses visites. De zaak loopt op heVeind,
Paffaire tire a sa fin. Er zijn vele kosten
op geloopen, cette affaire a cause beaucoup
de depens. Over — , als : Eene koude rilling liep mij over'het lijf, it vie grit on
water der rivieren loopt over
frisson. Het
de clijken, les rivieres de'bordent. Te gecourir
au devant de q. .q. Zie op
,
moot
Gemoet , to gemoet gaan. Te zamen als:
'De melk liep te zamen ,(fchifte.) le lait se
_calla. Er hop eene groote menigte yolks
to zamen , une foule de gens s'attroupa. Tegen —, als : Met den neus tegen de deur
donner du nez centre la porte. Tusfchen hij liep er tusfchen, it courut
entre eux. Er — eenige lammeren tusfchen
de fchapen, it y a quelques agneaux parmi
als : Hij hop , uit , het
les brebis. Uit
Uit
huis, it sortit de la maison a la
een als: de gevoelens — uit een (verDe
menigte
les
opinions
different.
fchillen)
liep uit een, la multitude se separa. Bij de
meeste planten — de takken uit eon, verfpreiden zich, dans la pliipart des plantes
soot des rameaux , qui divergent. De takken
der boomen loopen hier uit elkander, verfpwiden zich, les branches des arbres divergent ici. Voor —, als : Het paard loopt
voor den wagen, le cheval court devant
als: Iemand voorbij
chariot. Voorbij
, passer en courant , devancer on depasser en courant. Voorover —, marcher
courbt, e. Vooruit als : de een loopt
Yooruit, de ander volgt, Pun marche devant, l'autre le suit. Iemand vooruit —,
zie Voorbijloopen. fig. Gij moot niet voor(u niet te zeer haasten) it ne font
uit
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pas vows Niter trop. —, b. w. loopende verrigten , faire 'en courant. Ik heb nog veel
boodfchappen to j'ai encore plusieurs
commissions a faire. —, met verfcheidene
bijvoegfelen, als: Iemand -over hoop —,
renverser q. q. en courant. De fchoenen van
de voeten —, user les souliers en courant.
De zolen van de fchoenen —, user les semales des souliers en courant ; fig. (in den
gemeenz. fpreektr.) Het your nit de floffen —, (zeer hard loopen) courir bien vite.
Iemand den degen door het lijf percer
son epee ass travers du corps de q. q. Spitsroeden —, passer par les baguettes. Storm
—, donner Passaut , oiler ou monter a Passant. Bevel geven om florin te ordonner on assaut. Op eene vesting florin —,
dinner Passaut a une place. Degene die
dorm loopt , Passaillant. Gevaar courir risque , courir hasard , courir des risques,
des hasards , des dangers. Zich moedo
—, se fatigue,- a force de courir. Zich dood.
—, se trier a force de courir. Zich in het
zweet —, se mettre en sueur a force de
courir. Zich buiten adorn —, courir h perte d'haleine. Zich ziek zich eene ziekte
op 'den hals halen , se rendre malade a force de courir. lie ook de zamengeftelde :
Aanloopen , Afloopen, enz.
Loopend, b. n. courant, e. Het loopende
jaar, Pannee courante. Hij kwam aan den
tienden dozer loopende maand, it arriva
dix du courant.
Looper, m. degene die loopt, coureur; inzonderh. die good loopen kan, coureur. Hij
,
is een good
c'est un ,bon coureur.
zekere bediende to voet,coureur. , in het
pOtbode
,
algemeen , voetbode , exprhs.—
courier. Indienik u iets te melden heb; zal ik
eenen — zenden , si j'ai q. ch. a vows mander,,
je vous enverrai un expres. (bij fineden) zekere fleutel, die op verfcheidehe
floten past , keizer,, ook rondo horologiefleutel met eenige kanonnetjes, passe-partout. — foort van floiopfteker,, rossignol.
(bij molenaars) loopende molenfleen,
meule courante, ou tournante, f. (bij
fchilders ,) yrijffteen molette, f: —, (in
het verkeerfpel,) dame mice, (pion) hors
du jeu, f: —, (in het fchaakfp.), roadsbeer, fors. (bij fchipp.) takeltOuw,,
palanquin, m. ilingue, f. Den — in de
hand houden, temr en garand. —, zwerver,
coureur, vagabond. —, (bij japers) loopers,
pooten van eenen haas , pattes , f. plods de de.
vast, pl. fig. Zijne loopers to boat nemen ,
montrer les talons, g3gner au pied, s'enfuir.
(bij verkorting voor) zandlooper, sablier.
Looperig, zie Loopacntig.
Loopertje', o. zekere vogel,-pouillot, m.
Loopgraaf, vr. (in den vestingb.) tranchee ,
ligne d'approcbe, approche. In de — gaan,
descendre ou entrer clans la tranchee, monter la tranchee. De — openen, ouvrir
tranchee. De loopgraven zijn reeds ver gevorderd , les tranchees soot biers avancees.
fneuvelde in de loopgraven, it fut tue dans les
kromapproches de la place. Tak eener
me —, zigzag, boyars d'une tranchee. Het
graven der loopgraven , ondermijning eener
sterkte , la sappe , ou sape. Tot het maker
van loopgraven overgaan , aller a la sappe.
Met het graven der loopgraven voortgaan,
continuer la sape. Troepen, welke de loopgraven graven , sappeurs. Dubbele loopgraven, sappes doubles. — van eenen brander,
(fchcepsw.), trainees d'un brulot, )1.
Loop-
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Loopgrave , zie Loopgraaf.
Loopje , o. verkl. w. zie Loop. Een — van
kruid, une train:e tie poudre. Inzonderheid
listige trek , ruse, f. tour , in. finesse, subtilite , f: Ik ken uwe loopjes , je connais
vos tours. —, fpreekw. boerterij , dubbelzinnigheid , woordfpeling , equivoque , f bon
mot, m. pointe d'esprit, jeu de mots, mot
pour rire, rebus , jeu d'esprit , m.
Looping, vr. de &lad van loopen , enz. ook
vloeijing. Zie Loopen ; inzond. — der
oogen , chassie.
Loopjongen , jongen , die boodfchappen
loopt , gircon qui fait des commissions ;
trottin, galoppin, coureur.
Loopknecht , tn. knecht , die boodfchappen
loopt, demestique qui fait des commissions,
valet dc pied.
Loopkoers, m. route, f. Rcgte — van een
fchip , orthcdromie f:
sourde.
'
Looplantaren, yr. (fcheepsw.)lanterne
Looplija , yr. (fcheepsw.) linge de sonde.
Loopmaar,, yr. maar,, die zich alom verpreidt,
nouvelle qui court,
nouvelle courante
bruit courant, m.
Loopmeisje , o. meisje , dat boodfchappen
loopt fille qui fait des commissions , f. petite co Minissionnaire.
Loopperk , o. loopbaan , carriare, lice, f.
Loopplaats, yr. loopbaan , carriere , lice, f.
plaats voor het paardevolk , quartier
d'assemblee, champ d'exercice, pour 'la Cavalerie , on.
Loopplank , yr. (fcheepsw.) op een fchip ,
passe-avant', m ; — van eene floep , marche planclze. —, plank om op te loopen-,
planche stir laquelle on marche.
Loopprijs , m. , prixcourant ; prijs voor eenen
wedloop, prix de la course. De — was een
gouden horologic , le prix de -la course
etait une montre d'or.
Loops , bijw. enkel in : Ter — , a la hate,
en courant, en passant precipitarnment.
Loopsch , b. n. de wijfjes van fommige dieren ,
ridzig , chaude ,• en chaleur. Deze teef is
—, cette chienne est chaude , est en chaleur,
en rut.
Loopschheid , yr. ridzigheid, chaleur.
Loopfchuit , yr. loopfler,, vrouw of meisje ,
veel van loopen houdende , coureuse ; fernmanziek
me on fille qui aime a courzr.
meisje , garconniere.
Loopflag , yr. (zeew.) klimflag , sauve-garde
on garde. — van de boegfpriet , garde corps
de beaupre,
Loopfter,, vr. de gene die loopt coureuse ;
Zie Loopfchuit.
Loopflok m. aan eenen haspel, va-et-vient,
Loopftrijd,
' m. wedloop , course, f.
Looptouw,, o. (fcheepsw. ) Zie Loopflag.
Loopveld , o. Zie Loopplaats.
, o. waarin
Loopwagen,
een kind een loopen, roulette, f.
Loor,, zie Leur.
Loos , zie Lens.
Loos , yr. (oo.) loshangend touw, (fcheepsw.)
balant , tiatIX d'une manoeuvre, m. De —
doorhalen , abraquer le mous, le balant.
Loos, b. n. (oo.) listig , fin, e. malin, igne ;
ruse , e; subtil ,e ; matois ,e.etc. Een looze
vos , un fin matois , ruse matois , tin fin ruse 7
tin marquois, espiegle, tin homme retort.
Eene looze feeks , one fine ruse. Hij is —
it est ruse; —, bijw. Zie Looselijk.
Loos , b. n. (oo.) ledig , vide, creux , ease.
Een looze Hoot, une noix vide ou creuse.
dat niet wezenlijk is , faux, sse , feint ,e.
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Looze mouwen , de fausses tnanches, des
manches postiches, f.pl., Eene looze deur,
one fausse porte porte feinte. Eeu looze
aanval , une fausse attaque. Eene loose
kiel (fcheepsw.) une fausse-quille. Looze
bodem , (in een brouw kuip), double fond.
Len looze kreet , on faux bruit. Looze
poorten (fcheepsw.) faux mantelets ; faux
sabords. Looze flanges en raas , tildes et
vergues de rechange. Looze zeilen voiles
)de rechange.
Loosheid , yr. flimheid , finesse, ruse, subtilite ; manigance.
Loospand , o. zie Pand.
Looselijk , bijw. listiglijk , finement , subtilement.
Loot , yr. fcheut van eenen boom,, jet, rejeton , scion, drageon, pousse, f. Deze
boom heeft nieuwe loten gemaakt, cet arbre a pousse des rejetons. Snijdt deze loten
weg , coupez ces scions. Die boom heeft
fchoone loten gemaakt, cet arbre a fait de
beaux jets. Inzonderh. dienende om in den
grond to leggen ter verkrijging van eenen
-nieuwen boom , (van den flam afgefneden,)
bouture, ( aan den flaw of wortel vast, van
eene bloem anders : Aflegger,, Afzetfel ,)
marcotte, f. zie Afzetfel. Gepote wijngaardrank, provin, m. Deze boom is nit
eene — .voortgekomen , cet arbre vient
bouture.
Lootje, o. verkl. w. billet, on. zie Loot en
Lot. —, inzonderheid loterijbriefje , enz.
billet de loterie, rn. Jong — van laagflammig
ha.khout brout,
Loots , m. zie Loods.
Lootfen , b. w. (ik lootfte heb gelootst, )
zie Loodfen.
Lootsman , zie Loodsman.
Lootsmansboot , zie Loodsmansboot.
Loover,, o. groen Goof der boomen , verdure des arbres, f: feuilles vertes des arbres , f. pl.
Looverfeest , o. loofhuttenfeest , flee des tabernacles 5 f.
Looverhut , yr. loofhut , (in de Israel. godsd.)
tabernacle, m.
Looverhuttenfeest , zie Looverfeest.
Loovertent , zie Looverhut.
Loovertentenfeest , zie Looverfeest.
Loovertje , o. blaadje van geflagen gond of
zilver,, klatergoud , oripeau, clinquant, m.
paillette,, f.
Lor,, yr. vod , oude lap , chiffon ,lzaillon, tn.
guenille , Wat wilt gib met die lorren ,
nude vodden , doen ? que voulez•vous faire de
ces haillons , de ces guenilles? fig. leur,,
beuzeling , bagatelle, chose de peu de valeur.
Met lorren fpelen , s'amumr a des bagatelles.' Lorren van boeken , des livres qui ne
valent Hen, des bouquins. Hij is eene regte
c'est en vaurien, ura coquin. Zij is eene
regte —, c'est one coquina, c'est une salope,
tine guenipe.
Lording , yr. (meerv. Lordings) geteerd touw,
dat om kabels enz. wordt gewonden ,
( fcheepsw.) betord a trois on quatre fats,
m. corde qui sert a garnir les cables.
Lorkenboom , sic Lariks.
Lorkenzwam , yr. agaric de meleze, m.
Lorren , b. w. (ik lorde , heb gelord), bedriegen, bedotten , ontfutselen, duper,
tromper. Zij weet hem fchoon te — elle
salt le duper finement.
Lorrendraaijen , o. w. (ik lorrendraaide , heb
gelorrendraaid) fluikhandel drijven , trafiquer en fraude ou_ frauduleusement sur des
cotes
q5
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bijw. (in de laatfie fig. beteek.), librement,
cedes priviMgiees ; faire un commerce interel la ldgere licencieusement , inconsiderement.
lope, faire la contrebande ; fig. bedriegen,
met bedriegerij of draaijerijen omgaan, Losarbeiden , b. w. (ik sarbeidde los, heb los
gearbeid), zie Loswerken.
tromper , fi ander.
Losbaar,, b. n. dat gelost kan worden , qui pent
Lorrendraaijen , o. zie Lorrendraaijerij.
etre rachete ou delivre ,rachetahle, amortisafmokkelaar, contrebandier.
Lorrendraaijer,
ble. Eene losbare rente van duizend gulden,
fchipper,, die finokkelhandel--drijft en
tine rente rachetable de mille florins; zie
's landstollen ontduikt , capitained'interlope.
Losfen.
, (chip, waarmede zoodanigen handel gedreven words, interlope , vatsseau qui fait Losbakeren , b. w. (ik bakerde los, heb los
gebakerd), de doeken van een kind, dat inum commerce defendu. —, foldaat, die bid
gebakerd losmaken, demailloter, titer
de monftering verfchijnr, doch niet in dienst
des lieges.
Haat, passe-volant. De compagnie van kapitein W. bevat twaalf lorrendraaijers , Losbandig, b. n. los, ongebonden , libertin,
e. licencteux , ease , debauchd, e. deborde
la compagnie die capitaine LP: contient tiouze
e. dissoln, e. deregle, e. etc. Een
wijf,
passe-volants.
une femme dissolue. bijw. sans retenue,
Lorrendraaijerij , vr. fmokkelhandel, contrelicencieusement, avec une licence eirrenee,
barde, frantic , f. commerce interlope, dedissolument.
frizdu , on; fig. bedriegerij, tromperie. Zijne
lorrendraaijerijen zijn bekend , on connait Losbandigheid, yr. loshei4 , ongebondenheid,
libertinage, dereglement, debordement,
scs tromperies.
dissolution, f. etc.
Lorrendraaifler, yr. fig. trompeuse.
zie LosLorrevrouw,, yr. femme qui achete on vend des Losbandiglijk, zie Losbandig,
barflen.
chiffonA
Losbeitelen , b. w. (ik beitelde los, heb losLorrewerk , o. fleclit werk , knoeijerij ,
gebeiteld), met eenen beitel losmaken, dechant ouvrage , bousillage, m.
taches- avec un ciseau.
Lors , yr. achteloos, vrouwmensch, femme y eLosberflen
, o. w. (ik borst los, ben losgegligente on etourdie.
borflen) , beritende losgaan , crever, eclater,
Lorfen , b. w. (ik lorste, heb gelorst , verse rompre. De bow is losgeborlien, la bombe
waarlmzen , negliger. —, op krediet koo- ,
est eciatee.
pen, prendre on aclieter a credit ; fig, beLosberfling , vr. éclat , explosion. De — der born
driegen, tromper, duper.
deed mij doodelijk verfchrikken , de la
Lorshandel, m. Lorfing, yr. fig. bedriegerij,
bombe m'epouvanta terriblement.
tromperie, f.
Los, b. n. niet, vast, bewegelijk offchoon aan Losbetten , w. (ik bettede los, heb losgebet),
bettende losmaken , ouvrir en bassinant. Zij
jets anders verbonden, n'est pas ferme
heeft zijn oog los gebet , tale lui a ouvert
Itiche, mon,' (mol.) simile. De vloer is —,
en le bassinant.
le plancher n' est pas forme. — brood , du pain
Losbeuken,, b. w. (ik beukte los, heb losge775051. Een losfe grond, un sol croulier, mon.
beukt); zie Losflaan.
Met — kruid fchieten, (enkel met kruid), tirer
a simple poudre. Een losfe tand, une dent qui Losbijten, b. w. (ik beet los , heb losgebeten), door bijten losmaken of van een fcheibranle. Het paard heeft een hoefijzer —, le
den , separer en mordant. —, door bijten
clieval a un fer qui loche. Dit werktuig is niet
openen,
ouvrir en mordant, on 4 force de
wel verbonden , de meefte fiukken , welke
mordre. —, met bijtende middelen open mavast behoorden te wezen, zijn cette maken , ouvrir par des corrosifi.
chine est sisal assemblee, la plupai t des pieces qui doivent etre fixes , vacillent. , Het ijs Losbijten, b. w. (ik bijtte los , heb losgebijt),
door bet hakken van bijten losmaken, dezie Losbreken. Uw
in de rivier gaat
tacker en faisant des Irons clans la glace.
votre ceinture est crop ldche.
gordel is te
—, door het hakken van bijten openen,
Dit touw is te - 5 cette corde est trop ldche.
ouvrir
en faisant des trous dans la glace.
afgefcheiden, niet aan een verbonden,
detache, e. Het lint is —, le ruban est de- Losbeuken, b. w. (ik bikte los, heb losgebikt), bikkende los =ken detacher en pitache. Losfe , (in de Letterk. , die
quant; zie Bikken.
onderling geenen lamenhang hebben), des
pieces detache'es. (AANM. Daar de franfche Losbinden, b. w. (ik bond los, heb losgebonden), het gebondene losdoen , defier,
taal deze beteekenis , even als de volgende ,
detaches-, denouer,, desserrer. Eenen takkemeestal door onderfcheidene werkwoorden
bos , tens fchoof , defier un fagot, nose
uitdrukt , zie men de met Los verbondene of
gerhe. Een lint —, (den knoop van hetzamengeftelde -werkwoorden ); fig. —, vrij van
zelve losdoen) denouer tin ruban. Eenen
alle verbindtenis, libre de tonte espece crengakoufenband —
detacher sine jarretiere.
libre
de
van
alle
vooroordeelen
,
gensent. --'
Eenen knoop eenen halsdoek —, (mintout prejuge. — van de weield , libre de
der vast doer zijn) desserrer un noend , tine
tons les attachements du monde. Een losfe
cravate.
trek , un trait aise. Een — gerucht , un bruit
vague. —, veranderlijk weer, un temps vari- Losbinding, vr, action de Mier, de detacher,
tknouer, de desserrer.
able, inconstant. —, losgelaten , in vrijheid
gefield, van deszelfs bander bevrijd, delivre , Losbladeren , b. w. (ik bladerde los, heb losgcbladerd), bladerende los maken , detacher
e. mis , e. en liberte ; en liberte. De gevanles feuilles (d'un livre).
gene is —, le prisonnier est en liberte ; fain.
De duivel is — ! (alles is in rep en roer !) Losblazen , b. w. (ik blies los, heb losgeblazen),
blazende openen , ouvrir en songant
ouvert,
open
,
,
le diable est aux vaches !
dessus. 1k kan die dons wel je saurais
e. De deur is —, la porte est ouverte.
ouvrir cett,e boite en souffiant dessus.
overal ! (fcheepsw.) ?argue partont ! fig. Die
zich niet veel verbindt aan bedachtzaamheid, Losbleeken ,'o. w. (ik bleekte los , ben losgebleekt), op de bleek losgaan , s'O'ter
zedigheid en pligt, libre, leger,, ere, itourblanchissant.
di, e. deregle, e. Een leven leiden,
bleef los , ben los gebleLosblijven , o.
limner . une vie deregide eu licencieuse.
yen),

brekende
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yen), niet gefloten worden , rester ouvert, e. Losbuigen , b. w. (1k boog los, heb losgebogen), buigende openen, ouvrir en courbant.
De poort btijft den ganfchen nacht los, la
Loseedel vr. billet portant yermission de diporte reste ouverte toute la nuit.
charger tin navire, permis de &charge, m.
Losboenen , b. w. (ik boende los, heb losgeboend) , boenende losmaken, &tacker ('force Losceel , zie Loscedel.
Losch, m. zeker viervoetig dier, loup-cerde fi-otter.
Losboffen , b. w. (1k bofte los , heb losgevier, lynx.
boft), boffende losdoen , ouvrir a force de Losdammen , b. w. (ik delude los, heb loSgefrapper.
damd), door het wegnemen van eenen dam
Losbol , m. loshoofd , loszinnig mensch , etouropenen , ouvrir en Otant tine digue.
di, evapore , ecerva ,
( in den Losdampen, o. w. (ik dampte los , ben losgem. trant) hurluberlu.
gedampt), door damp losgaan , se detachespar des vapeurs.
Losbolletje , o. ver1-.1. w. zie Losboi, petit
etourdi , m. etc.
Losdanfen, b. w. (1k danste los , heb losgeLosbonken , b. w. (ik bonkte los , heb losgedanst), danfende losmaken, ddtacher en
bonkt), bonkende losmaken , ouvrir en frapdansant.
pant.
Losdauwen , o. w. (ik dauwde los, ben losLosbonzen , b. w. (ik bonsde los, heb losgegedauwd), door den dauw losgaan , se debonsd), bonzende losmaken , ouvrir en
tacker par larosee. Het zal wel —, la roheurtant.
see le detachera bien.
Losboren, b. w. (1k boorde los, heb losge- Losdekken, b. w. (ik dekte los, heb losgeboord), borende losmaken, detacher en perdekt), het dek afnemen,, decouvrir. Zie
forant on avec en vilebrequzn,un
het betere Afdekken.
borende openen , ouvrir avec on virebrequin. Losdelven , b. w. (ik dolf los, heb losgedolLosbouwen, b. w. (ik bouwde los, heb los
yen), zie Losgraven.
gebouwd ) met den ploeg losmaken, deta- Losden pen, b. w. (ik dempte los, heb
cher avec la charrue. —, met den ploeg
gedempt) het gedempte losmaken of opeopenen , ouvrir avec la charrue.
nen, ouvrir (ce qui est rempli).
Losbraden , b. w. (ik bried los , heb losgebra- Losdij ken , b. w. (ik dijkte los, heb losgeden), bradenfle doen losgaan , &tacker en
dijkt), zie Losdammen.
cuisant, ou a force de frire.
o. w. Losdobbel en (zich) wederk. w. (ik dobbelde mij
(met zijn), se eh/tacker en cuisant, ou a
los , heb mij losgeclobbeld), zich door dobforce de fire.
belen bevrijden van jets , se 'delivrer au moyLosbranden , b. w. (ik brandde los, heblosgeen des des.
brand), brandende affcheiden, separer on Losdoen , b. w. (ilt deed los , heb los gedaan),
detacher en brulant. brandende openen , dit woord is van eene zeer algemeene beouvrir en brulant.--, affchieten, (van een • teekenis even als Losmaken ; zie Losmaken.
fink gefchut) affteken , decharger ou tirer Losdooijen , o. w. (ik dooide los, ben los ge(un canon, l'artillerie, etc.)
o. w.
dooid), door den dooi van een fcheiden ,
se separer par le &gel. De flok zal wel— ,
(met zijn), brandende zich affcheiden, se
separer en brulant.
le degel detachera le baton.' De" rivier is
zich brandende
openen , s'ouvrir en brulant.
losgedooid, la glace de la riviere est fondue.
afgefehoten worden, als : Het gefchut brandde los , Losdouwen , b. w. (ik douwde los, heb loson &chargea l'artillerie.
gedouwd), zie Losduwen.
Losbranding , yr. action de separer, etc. Zie Losdraaijen , b.
( ik draaide los , heb losLosbranden. —, van het gefchut, &charge;
gedraaid) hetgene gedraaid is loswikkelen ,
salve. 1k was bij de — van het gefchut tedetordre , desentortiller,, &tacker, delier on
genwoordig, fa; vu tirer l'artillerie.
defaire en tournant , &corder. Een touw
Losbreken , b. w. (ik brak los, heb losgebrodetordre nose corde. — 5 opendraaijen ,
ken), brekende of met breektuig losmaken
losmaken , ldcher; ouvrir en tournant. Draai
of affcheiden , rompre, &tacker, dejoindre
de fchroef los , lachez la vis. De kraan
on separer avec force. Planken —, (door
van een vat —, Lacher le robinet d'un tanhet uithalen der fpijkers), &clover der ais.
neat'. Een oud kabeltouw —, &corder en
openen, ouvrir avec plus ou
vieux cable. —, o. w. (met zijn), draaimonis de force. Eenen brief —, ouvrir ou
jende losgaan , se ditordi e , se defaire ; s'oudecacheter tine lettre. Eene deur —, forvrir en tourhant.
une parte.
o. w. (met zijn) zich Losdraaijing, yr. action de detordre, etc; zie
door breken losmaken of bevrijden, roesLosdraaijen.
pre, se crever, se defaire, se &tacker. Losg raven, b. w. (ik draafde los , heb losgeHet ijs is dezen nacht in de rivier los- draafd), dravende van een fcheiden, separer
gebroken , la riviere a debacle cette nuit.
on &tacker en trottant.
dravende opeHet , gezwel zal fpoedig —, Pabces cre..
nen, ouvrir a force de trotter.
\vera bientet; Papostume est pret a cre- Losdrijven, o. w. (ik dreef los , ben losge-,
ver. De wood brak weder los, la plaie
dreven), drijvende zich affcheiden 's,e
vint h se rouvrir. —, (van eenen gevangecher en flottant.
nen) uitbreken , zie Uitbreken ; fig. • opvlie- Losdringen b. w. (ik drong los, heb losge,
gen , toornig worden , se dechainer,, debordrongen), dringende openen , ouvrir en pres.
Ater: Hij had zijnen toorn lang onderdrukt,
sant. De inenigte drong de deur los, la foumaar eindelijk brak hij los , it avait longle ouvrit la porte en pressant centre; la folk"
temps retell(' sa colere, mais enfin it deborle press(' si fort centre la porte qu'elle s'euda. Hij brak hevig tegen den minister los,
vrit.
it se deckaina centre le ministre.
Losdrukken, b. w. (1k drukte los bob losge,
Losbreking, yr. action de rompre, degorgedrukt) , drukkende openen , ouvrir en prestnent, in. etc. Zie Losbreken. Het losbresant, on en serrant. Hij drukte de deur
ken van het ijs, le' debaelage.
los, it ouvrit la porte en pressant centre.
Losbruijen, b. w. (ik bruide los, heb losgeEen gezwel
'ouvrir, on faire crever
bruid), _losgooijeu,. ouvrir avec force,
apostume en serrant.
Los.
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Losdrukking , vr. action d'ouvrir en pressant
on en serrant.
Losduwen , b. w. (1k duwde los , heb losgeduwd) , duwende affcheiden , separer on detacker en poussant. duwende openen
ouvrir en poussant.
Losggen ,
w. (ik egde los , heb losgeegd) , eggende affcheiden , separer on ditacher avec la herse. eggende openen,
ouvrir avec la herse; ook : herser contrite it
put, Men moet den grond ter dege —, ii
fact herser la terre con2me it laza.
Losetteren, o. w. ( ik etterde los , ben losgeetterd , se detacher par le pus. De pleister
is losgeetterd , le pus a detache Ponpldtre.
Losgaan , o. w. (ik ging los , ben Iosgegaan),
loswinden , zich ontbinden , losmaken , (dit
woord is van eene zeer alg:erneene beteekenis men zou het kunnen befchouwen als het
onzijdig van 'Losdoen en Losmaken), debacler. De rivier gaat los , begint te kruijen , la riviere debacle; se debander. Het
pistool ging los , le pistolet se debanda; se
debeiter. Het befchot gaat los , la cloison se
deboite; se detendre. Het touw gaat los, worth
clap, la corde se detend; se deboucle. Uw
fchoen gaat los , votre soulier se deboucle,
—, van (linen die gelijrnd zijn , se decoller. De planken gaan los , les ais se decollent ; se decondre. De voering is losgegaan , la doublure s'est decousue; se defaire. De knoop is losgegaan , le noeud
s'est defait ; se deferrer. Het beilag van
dezen veter gaat los, ce lacet se deferre ;
se &filer. De halsilioer is losgegaan , 4e
collier s'est defile ; se degeler. De rivier
gaat los , ontdooit , la riviere se deg-He;
se dejoindre. De fleenen van dit gewelf
gaan les, les pierres de cette voate se dijoi,gnent; se demanclzer. De bezem gaat van
den Iteel los , le balai se demanche; se de'toner. Het lint gaat los , le ruban se denone ; se deplisser. De plooijen in uw
kleed gaan los , votre -habit se deplisse ;
se dessonder. Het gefoldeerde blik gaat ligt
los ebij het vnur,, le fer blanc se dessoude
acilement au fen ; se detacher. Uw konffenband
gaat los , votre jarretiàre se ditaclie;, s'epanouir. De rozen beginners los,
open , te gaan , les roses commencent a s'elanotlir; se rompre. Het ijs gaat los , les
glares se rompent, Deze perziken , doze
pruirnen gaan niet van den fleen los , ces
péches ces prunes ne quittont pas le noyati.
Een geweer,, dat moeijelijk , gemakkelijk
losgaat , en fusil, qui est fort Bur a la
détente, qui est rise a la detente; fig,
op iemand fondre on se jeter sur q. q.
Op den vijand —, hem aanvallen , charger
Pennemi, Pattaquer, assaillir,, courir stir
l'ennemi, aller a la charge. Er frisch op
—, se jeter ors tomber sur q, ch. , pour suivre cue chose avec ardeur. Dat gaat er op
los ! 4 present on va commencer! —, open
gaan , s'ouvrir. De deur gaat los , la poi-te s'ouvre. Dit venfier gaat niet gemakkelijk los , cette fendtre ne s'ouvre pas pcilement, aisement. De bloemen gaan in den
zonnefchijn los , les flours s'ouvrent, s'epanouissent au soleil.
Losgaan 9. o. action de, etc. zie Losgaan hier
boven. Het — van bloemen , PepanouisseInent. Het — van iets, tat gelijmd is , le
decollement. Het — van het ijs , van eene
toegevrozene rivier , le debdclement.
Losgtheten , verb. deelw, van LQsbijten.
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Losgebleven , verb, deelw. van Losblijven.
Losgebogen , , — — — Losbuigen.
L osgeborften
— — — Losberften.
Losgebroken ,
— — Losbreken.
Losgedaan ,
Losgedolven , —
——
——
— Losdelven.
Losdoen.
Losgedreven
,
Losgedrongen
, — — — Losdrijven.
-- — — Losdrin gen.
, Losgegl
— — — Losglijden.
eden,
L
Loohebben.
osgehad,
Losgeholpe
n
, —
Losgeklonken
,—
— — Loshelpen.
osgeknepen, — — — Losklinken.
L
— — Losknijpen.
Losgekocht ,
Losgekonnen
, — — — Loskoopen.
— — — Loskunnen.
— — — Loskyijgen. .
Losgekregen ,
Losgelci , o. rancon , f. rachat , relief, prix
de la delivrance, in.
Losgelegen ,
verl, deelw. van Losliggen.
Losgenepen , — — Losnijpen.
— — — Losrijden.
Losgereden ,
—
— --— Losri.j.gen.
Losgeregcn,
Losgereten ,
— — Losnj ten.
— — Losfchieten.
Losgefchoten ,
Losgefchoven
— Losfchuiven.
— ,—
Losgeflagen
— Losflaan.
— ,—
Losgeflepen ,
— — — Losflijpen.
Losgefmeten,—
— —L osfrnij ten.
— — — Losfnijden
Losgefneden ,
Losgefpen , b. w. (ik gespte los , heb losgegespt), ket gegespte losmaken , deboucler,
ouvrir en debouclant, Waive, decrocher,
Mater la boucle on les boucles. Een harnas
—, deboucler tine cuirasse.
Losgefpleten , verb. deelw. van Losfpbijten.
Losgefprongen--Losfpringen.
,———
--—
Losfpuiten.
—
Losgefpoten ,
— Losilek,en.
Losgeitoken
,
Losgeftoven , — — — Losfluiven.
Losgeftreken , — — — Losfirijken.
Losgetrokken, — — — Lostrekken.
Losgevlochten , —
—Losviedhten.
—
— — — Losvbiegen.
Losgevlogen.,
Losvriezen.
Losgevroren , Losgevrozen ,
verl, deelw. van Loszijn.
Losgeweest ,
Losgewonden , — — — Loswinden.
Losgeworpen , — — —. Loswerpen.
Losgewreven , — — — Loswrijven.
Losgewron g en, — — Loswringen.
Losgieten ,- b. w. (ik goot los , heb losgegoten) , door gieten losmaken , door gieten
van een fcheiden , detacher, defoindre, diversant dessus.' —, door giefairs , etc. enouvrir
en versant dessus. Het
ten openen ,
ijs met beet water —, detacher la glace
e,n versant de fears chaude dessus,
Losglijden , b. w. (ik gleed los , heb losge •
gleden) , door glijden losmaken , detacher
r
en glissant.
Losgooijen , ,13. w. (ik gooide los, heb losge_ gooid ) , door gooijen van een fcheiden ,
detacher en jetant sur ors contre q. ch. —,
door gooijen openen , ouvrir d'un jet, en
jetant nn corps solids sur on contre q. ch.
Hij heeft de deur met eenen fteen losgegooid , it a ouvert la Porte d'un jet de pierre. —, met drift of geweld openen , ouvrir
brusquement , avec emportement on avecforce.
Losgorden , b. w. (ik gordde los , heb osgegord) , het gegorde losmaken , de'faire sic
lecher les sangles, la ceinture; zie Gorden
Losgorgelen , b. w. (ik gorgelde los , heb
losgegorgeld) , gorgelende losmaken , detacher en se gargarisant.
Losgraven , b. w. (ik groef los , heb losgegraven) , gravende losmaken , detacher ou
separer avec tug beche on -el; creusant- —,
gra-
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gravende openen , ouvrir avec la beche ou
en creusant. De wortels van eenen boom
ontblooten, dechausser on arbre.
Losgrendelen, (ik grendelde los, heb losgegrendeld), het gegrendelde openen of los, maken, deverrouiller, ouvrir les verroux, le
verrou. Grendel de deur los , deverrouillez
la porte.
Losgroeijen, o. w. (ik groeide las, ben losgegroeid), groeijende los worden , se detacher en croissant. De navel van mijnen claim
groeit los, l'ongle de mon ponce se detache.
Loshagelen, o. w. (ik hagelde los, ben losgehageld), door den hagel geopend worden , als : Het vender is losgehageid, la
go-die a ouvert la fenétre.
Loshaken, b. w. (ik haakte los, heb losgehaakt), het gehaakte losmaken , decrocher,,
degrafer un is
degrafer. Een kleed
Loshaking, yr. dicrochement ,
Loshakken, b. w. (ik h ak t e los, heb losgehakt), hakkende affcheiden, detacher ou
separer avec one hache. hakkende openen, ouvrir avec zone hackie, nose pioche ,
avec nose hone ou avec un autre instrument.
De aarde condom eenen boom —, labourer
le pied d'un arbre, labourer un arbre
pied , dechausser on arbre. Het ijs
rompre ou casser la glace a coups de hackie,
ou avec one hackie.
Loshalen, b. w. (ik haalde los, heb losgehaaid), zie Lostrekken.
L oshangen , o. w. (ik hing los heb losgehangen vrFj hangen , niet wel zamenhangen , fetter, (en fair,) lecher , vaciller,,
pendiller,, brassier, etre suspendu , e. legerement , n'être pas biers affermi, e. Dit
hoefijzer hangs, zit, los, ce fer loche. Loshangende haren , des cheveux detaches on
denoues. Met loshangende hares, echevele, e.
Losharken, b. w. (ik harkte los, heb losgeharkt), met eene hark losmaken ofopenen ,
separer vu ouvrir avec un rateau.
Loshebben , b. w. (ik had los , heb los gehad),
eigenlijk met uitlating van een ander werkw.
als: Debt gij de deur los (gemaakt)? avezvotes ouvert la parte? Hij heeft het bock
los, it tient le livre ouvert.
Losheid, vr. toestand van hetgeen los is,
coat de ce qui est Mche, Mon, etc. — der
tand.en, relachemeut des dents , Zie
Los; fig. veranderlijkh-eid, inconstance, lelosfe zwier, air degage , air
&ed.
onbedachtzaamheid, inconsideo afibre.
tion , inadvertance, losbandigheid,
libertinage, dereglement, debordement,
Loshekelen , b. w. (ik hekelde los , heb losgehekeld) 5 hekelende losmaken , detacher avec
le seran.
Loshekfen, b. w. (ik hekfle los, heb losge-. hekst) , zie Lostooveren.
Loshelpen, b. w. (ik hielp los, heb losgeholpen), iemand helpen, om zich van iets
los to maken, aider q. q. a se degager;
aider a la delivrance de q. q. s'employer pour
la delivrance de q. q.
Loshoesten , b. w. (ik hoeste los , heb losgehoest), hoeflende losmaken , als : Ik kan
het flijm niet les flegmes ne veulent pas
se detacher par ma toux.
en vr. Zie Losbol.
Loshoofd,
Loshoofdig, b. n. ligtzinnig , etourdi, e, Leger, ere, ecervele, e, inconsidere, e, evente , e, a revent. bijw. a la legere,
legerement," etourdiment , en etourdi.
Loshoofdigheid, Yr. itourderie , action &ourdie , ligerete.
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Loshoofdiglijlc, zie Loshoofdig; bijw. Losjes,
bijw. un pen etourdi, e, un pen volage,
etourdiment. —, pas Bien ferme. • Zie Los.
Loshouden, b. w. (ik hield los, heb losgehouden), open houden, tenir ouvert, e.
Nen houdt dezen nacht de poort los, on
tient la porte ouverte cette suit.
Loshouwen, b. w. (ik hieuw los,( heb losgehouwen), zie Loshakken.
Losisaarden, b. w. (ik kaarde los, heb losgekaard) , met eene kaarde losmaken, debrouiller avec la cards, carder bien.'
Loskammen, b. w. (ik kamde los, heb losgekamd), met eenen kam van een fcheiden,
demeier avec un peigne.
Loskappen , b. w. (ik kapte los, heb losgekapt), zie Loshakken.
Loskeeren , 'b. w. (ik keerde los, heb losgekeerd), zie Losvegen.
Losketenen , b. w. (ik ketende los, heb losgeketend), van den keten losdoen, dechai.
p er, detacher on Otter de la chaise.
Losklaauwen, b. w. (1k klaauwde los, heb
losgeklaauwd), klaauwende affcheiden of
openen , separer on ouvrir en grattant, on
avec un sarcloir.
Losklinken, b. w. (ik klonk los, heb losgeklonken ), het geklonkene losmaken, deriver.
Eenen fpijker — , die omgeklonken , weer
regt maken, deriver on clou.
Loskloppen, b. w. (ik klopte los, heb losgegeklopt), kloppende van een fcheiden, separer ou detacher en heurtant on en frappant. —, kloppende openen, ouvrir avec
un marteau on en frappant, en heurtant.
Loskluisteren, b. NV (ik kluisterde los, heb
losgekluisterd), de kluisters afnemen, liter
les fers a q. q.
Losknijpen, b. w. (ik kneep los, heb losgeknepen), knijpende affcheiden of openen,
separer ou ouvrir avec lee eagles.
Losknippen, b. w. knipte los, heb losgeknipt) , met eene fchaar affcheiden, separer
on detacher avec des ciseaux. —, met eene
fchaar openen, ouvrir avec des ciseaux.
Losknoopen , b. wr. (ik knoopte los, heb los
geknoopt) , het geknoopte losmaken , deboutanner. rok —, deboutonner son habit. Zijne kleederen —, se deboutonner.,
eenen knoop losmaken, denouer, de faire.
Loskomen, 0. w. (ik kwam los, ben losgekomen) , vrij raken, zich vrij maken, se degager, se dev-endre,s'evader,, s'echapper,,sortor de prison, etre elargi, e.
Loskoppelen , b. w. (ik koppelde los, heb losgekoppeld), het gekoppelde losmaken, decoupler. Honden — 5 decoupler, deharder,
des chiens.
Loskoopen, b. w. (ik kocht los, heb losgekocht), vrij koopen , racheter, ranconver.
Zich —, se Tedimer, se racheter.
Loskooping, yr. rachat , ranconnement,
redemption.,
Loskraauwen, b. w. (ik kraariwde los, heb
losgekraauwd), zie Losklaauwen.
Loskrabben, b. w. (ik krabde los, heb losgekrabd), zie Losklaauwen.
Loskrijgen , b. w. (ik kreeg los , heb losgekregen) , losmaken, detacher, etc. Zie Losmaken.
Loskunnen , o. w. (ik kon of konde los , heb
losgekonnen), gemeenlijk met uitlating van
een ander werkwoord , als : deze deur kan niet
los (gemaakt worden) cette porte ne s'ouvre
pas, ne saurait fouvrir. Ik kan niet los
(komen), je ne puis me degager.
Loskurken, b. w. (ik kurkte los, heb losge-
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gekurkt) , de kurk afdoen , debottcher. Kurk
die flesch los-, debouchez cette bouteille.
Loslaten , b. w. liet los , heb losgelaten),
niet vast honden, lecher, relacher; lecher
prise ; demordre ; relaxer,,elargir. Hij hield
dit' in zijne handen, bij heeft het losgelaten , it tenait cad dans ses mains, it l'a ache. De honden —, lecher les aliens, les
laisser courir; djchainer on decoupler les
chiens. Eenen bond die gebonden is —,
detacher un chien. De engelfche dog,gen laten noo'_t los , laten datgene, wat zij gevat
hebben , niet weder los , les dogues a'Angleterre ne achent jarnAis prise, ne demoraent
jamais. De hood pakte het wilde zwijn bij
de ooren , en liet het niet weder los , le
chien grit le sanglier a l'oreille, et ne le deEenen gevangene —, relacher
mordit
un prbonnier. Den gevangenen fchnldenaar
, relacher le dObiteur emplsonne. Weder —, relaxer. Men heeft den gevangene
weder los gelaten , on a relaxe le prisonnier. Hij is onder borgtogt losgelaten ,
a etc elargi a caution. —, open laten , laisser ouvert, e. Men liet de poort los (open),
on laissa la ports ouverte.
Loslating , vr. action de, etc. zie Loslaten ; les
decouplement (des chiens), la relaxation on
l'elargissement d'un prisonnier, noise en
liberte.
Losleggen , b. w. (ik legde los , heb losgelegd ) het toegelegde openen , ouvrir. Hebt
gij den kelder los gelsgd? avez-vous onvert la cave ?
Losloopen , o. w. (ik liep los , heb losgeloopen) , niet gebonden zijn, etre ou courir
en ?Thera.
Losmaken , b. w. (ik maakte los , heb losgemaakt), van een fcheiden , Minder vast doen
zijn, debacler. Eene rivier —, ( wanneer
er eene verliopping van hoot, ijs, enz. in
is , ) debdcler une riviere; Mailer, troop.
waren , ontpakken , uitpakken deballer des
marchandises ; debander. Eene woods —,
(het verband afnemen) , ddbander une plaie ;
debarrasser,, de wegen opruimen , debarrasser les chemins ; debarrer. Eene deur,
, (door het wegnemen van den
een venfler
fluitboom , ontgrendelen ,) debarrer une ports, une fendtre; ( wanneer men
met eene trekfchuit bij eene brug komt,
moet men het paard , —, la rencontre d'un
pont oblige a Miller; debitter, (den babel) van de beetings. .debitter le cable; djbonder. Eenen vijver —, debonder
tin etang. Een vat — laten uitloopen (door
het uitflaan der fpond), debonder un tonneau;
deb6sser. Eenen babel —, (door de Hoppers Ios te maken ; zdew.) debosser no cable; debaucher. Eene flesch —, (loskurken , door het aftrekken van de kurk) deboucher fine bouteille. Eene pijp —, (door
bet wegnemen van datgene , wat dezelve
verflopt ) deboucher un tuyau ; (Wonder.
Een harnas — (losgespen) deboucler tine
cuirasse. De haren —, ( de krullen er
toil doen ) de/much-7- les cheveux ; debourher. Een rijtuig (dat in den madder zit)
debourber tine voiture; deboutonner,
Zinn bleed —, (losknoopen )deboutonner son
habit, sedeboutonner; debrider,, Het touw
, (in de fleengroeven gebr.) debrider le
cable; decacheier. Eenen brief —, (bet
zegel afnemen) decacheter tine lettre; dechainer. Eenen hoed —, (losketenen , van
den keten doen) dechainer ton chien; dechasser. Eene houten pin , (met gewelst nit.
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drijven) d!chasser tone cheville; dhhausser,
fig. Hij is niet waard , hem de fchoenriemen los te maken , it West pas digne de le
ch'chausser ; declencher. Eene deur — ,
(door het- wegnemen eener knip met de klink
openen , zie Clenche) declencher tone Porte;
decliqueter. Den fluitkegel in een mum,werk losflaan — , dicligraeter ; decloncr. Planken — (door het uittrekken
der f. ijkers ) , declouer des ; decciler. Papier (dat geplakt is) —, dicoller des
papier; decombrer. Een kanaal ( dat door
pain verftopt is) —, decombrer un canal;
decorder. Een oud tonw —, (losdraaijen),
&corder un vieux cable; decoudre.
vcering van een bleed (lostornen) , decoudre la doublure d'un habit); decoupler.
De honden —, (loskoppelen), deharder,
d:coupler les chiens ; decourber. De pearden (die eene fchuit trekken) —, van delijn
doen , decourber les chevaux ; decouvrir.
De • wortels aan den voet van eenen boom
—, (losgraven , door de aarde weg te nemen) , decouvrir les racines
arbre; decham;ser ; decrocher.
De letters nit de
(bij lettergieters), decrocher les
vormen
lettres; dedorer. Het verguldfel eener
lijst dedorer nn cadre ; deferrer. Een
hoefijzer —, deferrer on cheval ; dd./crier.
De zeilen —, (fcheepsw.) deferler les
voiles; defiler. Paarlen —, defiler des perks ; degager. Een touw degager tine
corde ; degluer. Hetgene met vogellijm ,
enz. vastgemaakt was , als : Vogels met lijmroeden —, Wetter des oiseaux. De oogen
—, (wanneer dezelve des morgens door het
loopen derzelve toezitten), degluer les yetix,
se degluer les yeux ; degrafer, ( hetgene
vastgeraakt is) , degrappiner. (tie dreggen
fcheepsw.); dijoindre. (hetgene zamengevoegd was); delatter, de latten van iets ;
(hetgene gebonden is); &later, het
leem , van een fcheikundig werktuig —;
demailler. ( Het lijzeil van het groote
zeil (!zeew. ) demailler bonnette ;
demaillotter. Een kind ---- y ( nit de luijers
doen) , demaillotter 1117 enfant; demarrer.
(het iefchut ); demancher. (eenen bezem van
den flee] ); deméler, (hetgene in de war is);(1emu; or, hetgene toegemetfeld was); dinatter,
(losvlechten, hetgene gevlochtenis); denouer,
( hetgene geknoopt is); djpetrer, (een paard,
dat' zich in de trekrepen verward heeft ;)
deplinger, (losfpelden , hetgene gefpeld is);
deplier, (hetgene gevouwen is); deployer,,
derider, (de rimpels uitdoen); derouler,
(losrolien , hetgene opgerold is); desceller,
(hetgene dat met cement , met een zegel, enz.
gefloten is) ; desemballer,, (hetgene gepakt
is); fleembourber, depetrer, (hetgene in
den molder vast zit); desenchainer, (losketenon , dat geketenti is) ; desenclouer,, (het
zondgat , van een fink gefchut i , dat vernegeld is); desengager, van de dienst bevrijden ;
desenlacer, (nit eels' fink, enz.) ; desenrayer,
(een rad , dat bij het op- of afrijden eener
hoogLe met eenen fpanketting is vastgemaakt),
desentortiller, (losdraaijen , hetgene in een
gedraaid is); desentraver, (een paard de
voetflrikken); ,desoeuvrer,, (bij papierm.)
bet gelijmde papier blad your blad van een
fcheiden en weder op elkander leggen ) ;
desopiler, (bij geneesheeren , de verfloppingen wegnemen) ; desangler,, (een paard de
gordels losgorden); desserrer ( hetgene fpant
enz.) ; dessoudre, (hetgene gefoldeerd is);
losbinden, hetgene gebonden
djtacker,
enz,
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enz, is); detalinguer, (fcheepsw.) den kabel van het anker. Het anker listen, demarrer. De zeilen deferler,, deployer, /arguer les voiles; &taper, (bij de artillerie een
kanon , om het of te fchieten ; de flop van
het kanon doen); detisser, (een weeffel ) ;
&lord; e, (losdraaijen , hetgene gedraaid is)
detortiller. (loswikkelen, hetgeen ineengedraaid of verward is ontvlechten) ; detoupper,
( hetgeen met werk toegeflopt ' is); detresser, losvlechten ); detroosser,, (hetgene
opgefpeld enz. is , om het te laten vallen);
developper (loswikkelen , hetgene' ingewikkeld is ); deverrouiller, (hetgeen gegrendeld
is); devisser, (losfchroeven hetgeen gefchroefd is) ; lticher; fig. bevrijclen , dflivrer, affranclzir, zie Losgaan.
Losmartelen , b. w. (ik martelde los , heb losgemarteld) fig. met moeite lbskrijgen , als :
wij hebben de deur losgemarteld , nous avons
en beaucoup de peine a ouvrir la porte.
Losmeuken , b. w. (ik meukte los, heb losgemeukt), meukende affcheiden , separer ou
detacher en faisant amollir, en rendant
Losmodderen , b. w. (ik mocidercle los, heb
losgemodderd), door bet uitnemen van den
modder openen &bourber.
Losmoeten , o. w. (ik moet los , heb losgemoet ), eigenlijk met uitlating van een ander werkwoord (zijn, enz.), als: De deur
moet los, la porte doit etre ouverte; jevenx
que la porte snit ouverte; it faut ouvrir
la porte.
Losmogen, o. w. (ik mag los , heb losgemogt) , eigenlijk met uitlating van een antler
werkw. (zijn, enz.), als : De deur mag niet
los, it n'est pas permis que la porte s'ouvre;
je ne Yeas pas que la porte silt ouverte.
Losnijpen , b. w. (ik Weep los , heb losgenepen ), zie Losknijpen.
los , heb losge1.
Lospakken , b. w. (ilt a.itte
pal t), ontpakken , deballer,desempaqueter,
defaire, desemballer. Koopwaren debailer des marchandises.
Lospappen , b. w. (ik papte los, heb losgepapt), met pap openen , amollir, ouvrir
au moyen d'un cataplasme.
Losplaats , yr. plaats , waarheen een fchip be-.
flemd is , om te losfen , destination, f. arrivage ,m. Wij bereikten de — om 9 our, nous arrivions el notre distination el 9 heures. —,
plaats, waar een fchip lost , debarcadour,, M.
Losploegen , b. w. ik ploegde los , heb losgeploegd), met den ploeg openen , ouvrir
avec la charrue.
Losplooijen , b. w. (ik plooide los, heb losgeplooid ), het geplooide openmaken , deplier.
Lospluizen , b. w. (ik pluisde los , heb- los. gepluisd), effiloquer.
Losplukken , b. w. ( ik plukte los , heb losgeplukt), plukkende losmaken, detacher en
arrachant q. ch.
ospoffen , b. w. (ik pofte los, heb losgepoft), poffende openen , ouvrir en heurtaut on a force tie framer.
Lospoken , b. w. (ik pookte los , heb losgepookt), pokende losmaken, detacher en
attisant le feu. —, pokende openen, ouvrir avec l'attisoir.
Losporren , b. w. (ik porde los, heb losgepord ,) zie Lospoken.
Lospraten , b. w. (ik praatte los, heb losgepraat), door praten loskrijgen , d. verkrijgen , obtenir en parlay:.
LOsrafelen, b. w. (ik rafelde los , heb los-
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gerafeld), uitrafelen, erailler, :filer.
0. W. (met zijn) s'erailler, s'efflier.
Losraken , o. w. (ik raakte los, ben losgeraakt), met eenige moeite in vrijheid komen , se inettre en liberte , obtenir sa liberte. Ik weet niet , of hij dit jaar nog
wel zal — 5 je ne sacs pas s obtiendra sa
liberte encore cette annee. hetgeen
vast zit, losworden, se detacher, se defitire. —, (fcheepsw.) van touwwerk , deborder.
vlot worden , étre remis , e,
a flat.
wegzeilen , demarrer.
Losraspen , b. w. (ik raspte los, heb losgeraspt), raspende affcheiden, detacher on
separer avec une rape. '
Losregenen , o. w. (ik regende los , ben los-.
gerekencl), door den regen losgemaakt worden , als : Het dak is losgeregend , la pluie
a fait ion trou dans le toit, a ouvert le toit.
Losrente , vr. losbare rente , rente racizetable.
Losrentebrief, m. obligation d'nne rent: rachetable, f.
Losrijden , b. w. (ik reed los, heb losgereden ) , rijdende losmaken , detacher ou separer en allant a cheval ou en voiture.
Losrijgen , b. w. (ik reeg los , heb losgeregen), hetgeen geregen is, losmaken, delacer, de' faire. Een corfet &lacer un corset.
Losrijten , b. w. (ik reet los , heb losgereten ), los fchuiven, arracher ou detacher
avec force ce qui tient a q. ch.
Losroeren , b. w. (ik roerde los , ben losgeroerd), roerende losmaken, detacher en
remnant.
Losroesten , o. W. (ik roeste los, ben losgeroest), door den roest -losgaan , se detacher par la rouille. Het ijzer is losgeroest, la rouille a detach: le fer.
Losrollen , b. w. (ik rolde los , heb lostold),
told) , ontrollen , developper, derouler.
o. w. (met zijn) se derouler.
Losrotten , o. w. (ik rottede los, ben losgerot) , rottende losgaan , se detacher ou se
separer par la suppuration.
Losrukken, b. w. (ik rnkte los , heb losgerukt), met eenen rnk losmaken, arracher,
detacher on separer avec force. Het paard
heeft zich van den haulier losgeruk,t le cheval s'est defizit de con licou. 0. w.,
(met zijn) als: op den vijand —, marcher
vers l'ennemi.
.
Losrukken , o. van een fchip van zijnen kabel, demarrage,
Losfcherp , o. ( in het krijgsw.) fchroot , mitraille ; vieille ferraille, f. (dont on charge
le canon.)
Losfcheuren . b. w. (ik fcheurde los , heb
losgefcheurd) , fchessrende losmaken , arracher en dechirant, sepal er on detacher. Zich
—, se detacher, s'arracher, o. w.
(met zijn ,) met eenen fcheur losgaw , se
detacher.
Losfcheuren, b. w. (ik fchoot los , heb losgefchoten) , fchietende openen, ouvrir par
tin coup de f ash , de canon.
Losfchobben , b. w. (ik fchobde los, heb losgefchobd ), zie Losfchurken.
Losfchoffelen , b. w. (ik fchoffelde los, heb
losgefchoffeld ), met fchoffel losmaken , arracher avec le sarcloir. —, met
de fchoffel open maken , remner avec 1-e
sarcloir. Schoffel het pad ter dege los, sarclez bien le sentier.
Losfchoppen , b. w. (ik fchopte los, heb losgefchop:), met eenen fchop openen , ouvrir
avec ,un coup de pied.
Losfchrobben, b. w. (ik fchrobde los, hell
los-
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losgefchrobil.,) fchrobbende affcheiden ,
parer ou detacher en frottant. De bezem
van den feel
demancher le balai
force de Trotter. —, open fchobben, ouvrir
en frottant.
Losfchroeven , b. w. (ik fchroefde los, hob
losgefchroefd) , fchroevende openen , ouvrir
tine vis, on ouvrir ce qui est fermi d vis.
Losfchudden , b. w. (ik fchuddede los, heb losgefchud) , fchuddende losmaken, secouer
hien. Gij moet het bed ter deeg—, it fact
hien secouer le lit. —, fchuddende affcheiden , separer ou detacher en seconant. —,
fchuddende openen , ouvrir en secouant.
Schud de doos niet los, si vous secouez la
boite si fort, vous Pouvrirez.
Losfchuijeren, b. w. (ik fchuijerde los, heb
losgefchuijerd), met eenen fchuijer losmaken ; zie Losmaken.
Losfchuiven, b. w. (ik fchoof los, heb losgefchoven), fehuivende openen, ouvrir.
Schuif de gordijnen los , ouvrez les rideaux.
Losfchurken h. (ik fchurkte los , heb losgefchurkt), fchurkende openen, ouvrir en
se frottant contre. De koeij en hebben de deur
losgefchurkt, les vaches se sons frottees centre
la porte et Pont ouverte par 14.
L osfelijk, zie Los, bijw.
Losfen, b. w. (ik loste , heb gelost), losmaken ontbinden, iletacher, tkfaire, deIemands banden
de faire les liens
tie q. q. losfpannen, ontfpannen, debander. Eenen boog — 5 (Wander on drc.
Hoot •(uit een fchip) — , debarder. Het
gefchut titer on &charger le canon. —,
ontfchepen , dechai ger , debarquer, inettre
terre. De goederen wooden heden gelost,
les marchandises seront ddbarquees aujourd'hui. terug nemen , door de waarde
daarvoor in de plaats to geven ; ais: goederen —, _-degager des biens. Len panel —,
retiree tin gage. —, kwijt wooden , lozen,
vrijmaken, racheter, ranzie Lozen.
conner, delivrer,.apanchir. Gevangenen —,
delivrer des prisonniers.
(fcheepsw.)
als : Het roer demonter le gouvernail.
— 5 o. w. (met hebben) loslaten , ale : Deze pan lost wel, la fritnre se detache bites
de la pale; fig. Doze vrouw doer niets dan
laden en -- , (is zoollra niet bevallen of is
weder zwang, er), cette femme ne fait quo
charger et decharg:er.
',osier, m. celui qui decliarge, etc., deckergear ; zie Losfen. — , verlosfer, liberateur.
L osfing, vr. action de detacher, etc.; zie
Losfen. De — van het gefchuc, la decharge du canon. De — der goederen of koopwaren , la decharge des marchandises. De
— van een fchip, le dechargement d'gn
yaisseau. De — van het hoot nit een fchip,
.le debardage. zie_ Ontladen , Onticheping.
— cyrijkooping, rachat,
rancon f:
bevrijding, delivrance,
Losfingelen, b. w. (ik fingelde los, heb losgefingeld), de fingels van een paard losdoen, desangler.
Losflaan, b. w. (ik floeg los, heb losgeflagen), flaande losmaken , detacher, ddjoindre en frappant dessus, ou avec use rnarteau
ou autre instrument semblable. flaande
openen, ouvrir en frappant dessus on avec
un marteau on outre instrument semblable.
Eene deur met geweld—, forcer nne porte.
zonder het nevencleAbeeld van flaan,
enkel in den zin van : losmaken, losdoen,
ouvrir, deplier, developper,, etc. zie Losmaken.
o. w. (met zijn) opengaan,
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s'ouvrir. De deur floeg van zelve los, la
porte s'ouvrit d'elle mime.
Losflieren, b. w. (ik flierde los, heb losgeflierd) , zie, Losglijden.
Losflijpen, b. w. (ik deep los, heb losgeflepen) , flijpende ,van een fcheiden, detacher
en aiguisant. Gij hebt het hecht, van het
Ines los geflepen , vows avez ddmanche le
couteau en l'aiguisant.
Losfluiten, b. w. (ik foot los, heb losgefloten), het geen geiloten is, openen, ouvrir.
Hij hoot den ]coffer in mijne tegenwoordigheid los, it ouvrit le coifre en ma presence.
—, het geen met eenen ketting gefloten is,
losdoen, deehainer; óter les chaines on les
.ftrs a celui qui est enchaine ou aux firs.
Sluit de gevangenen los, dechainez les prisonniers.
Losfmakken , b. w. (ik fmakte los, heb losgefmakt ,) losgooijen, ouvrir avec force.
Losfiheden, b. w. (ik fineedde los, heb losgefmeed) , hetgene gelmeed is , losmaken,
detacher on de'faire ce qui est forge.
Losfillijten , b. w. (ik fineet los, heb losgefmeten),zie Losgooijen en Loswerpen.
Losfnellen, o.
(ik fnelde los, ben- losgefneld ), ale : Op remand — 5 se jeter ou fondie sur q. q. avec impetuositd.
Losfnoeijen, b. w. (ik fnoeide los, heb losgefrocid ,) fnoeijende openen, ouvrir en
taillant.
Losinoeijen , b. w. (ik fnoeide los , heb losgefnoeid), fnoeijende openen, ouvrir en taillaset.
Losfnoeren, b. w. (ik fnoerde los, heb•losgefnoerd), hetgene gefnoerd is, losdoen,
dilater, desenfiler, denouer, delier,, defaire.
Losfolderen, b. w. (ik foldeerde los, heb losgefoldeerd), met den foldeerbout losmaken,
ilesouder, detacher avec le soudoir.
L osfollen , b. w. (ik folde los, heb losgefold) ,
zie „Losfullen.
Losfonderen, b. w. (ik fondeerde los, heb
losgefondeerd), zie Losfolderen.
Losfpaden; b. w. (ik fpaadde los, heb losgefpaad), zie Losfpitten.
Losfpalken, b. w. (ik fpalkte los, heb losgefpalkt), wijd openen, ouvrir, elargir.
Losfpannen , b. w. (ik fpande los, heb losgeipannen), ontfpannen , zie Ontfpannen.
Losfpelden , b. w. (ik fpeldde los , heb losge.
fpeld), hetgeen gefpeld is , losdoen,
gler.
Losfperren , b. w. (ik fperde los, heb losgefperd) hetgene gefperd is, losdoen, als:
desenrayer tine. roue.
Een
Losfpijkereil, b. w. (ik fpijkerde los, heb
losgefpijkerd), hetgene gefpijkerd is losmaken, declouer. Spijker deze planken los, declouez ces ais.
Losfpil, yr. (fcheepsw.), cabestan volant , m.
Losfpitten , b. w. (ik fpittede los, heb losgefpit), zie LOsgraven en Losdeiven.
Losfplijten, b. w. (ik fpleet \los, heb losgefpleten), fplijtende openenouvrir en fondant.
Losfpoelen , o. w. (ik fpoelde los, ben losgefpoeld), fpoelende losgaan , se detacheson se defaire en etant baigne.- De wortels
van dozen boom zijn losgefpoeld, l'eau en
baignant le pied de cet arbre a detache
lee racines , l'a deracine. —, b. w. degravoyer. Het water heeft den grond van dezen muur los- of weggespoeld, Peau a digravoyd ce mur.
Losfponfen ,, b. w. (ik fponfle los ,heb losgefponst,)

Los
fponst), met eene (patte) fpons losmaken,
detacher ou defaire en epongeant.
Losfpreiden , b. w. (ik fpreide los , heb losgefpreid) , van een fpreiden, etendre, deployer,
etaler. Spreid uwen mantel los , Otendez
votre manteau.
Losfpringen , b. w. (ik fprong los, heb losgefprongen) , fpringende losmaken , detacher avec effort en sautant dessus ou contre.
fpringende openen, ouvrir en sautant
dessus ou contre. o. w. (met zijn) van
een gaan, se dejoindre, sauter, se separer,
se desunsr. — fpringende openen, s'ouvrir par on effort violent. Het flot fprong
van zelf los, la serrure s'ouvrit d' elle memo.
Losfpuiten , b. w. (ik fpoot los , heb losgefpoten) , fpuit , nde van een fcheiden,
(Wacker on separer en seringuant. — 5 met
eene fpuit openen , ouvrir a force de seringue.
Lostlaan , o. w. (ik fond los, heb losgcthan) , openftaan , etre ouvert, e. De deur
itaat los , la porte est ouverte. De poort
heeft • den ganfchen nacht losgeftaan , la
porte a etd ouverte tante la nuit. Gij
hebt de deur los laten flaan , vans avez
laisse la porte ouverte. Het huis ftaat
rondom los , la maison est tout ouverte.
Losflaande, openflaande boomen , des arbres
en plein vent.
Losfteken , b. w. (ik flak los, heb losgefloken ) , met een fcherp werktuig affcheiden,
detacher ou separer avec la eointe de quelque instrument, avec une beche, etc. —,
met een fcherp werktuig openen , ouvrir
avec la pointe de quelque instrument, avec
one Ni che, etc.
Losttoffen , b. w. ( ik flofte los , heb losgeiloft), floffende van een fcheiden , detacher
ou separer en balayant, etc. zle Stoffen.
—, floffende openen, ouvrir en balayant,
etc.
Losflompen , b. w. (ik flompte los , heb losgeflompt), ftompende openen, ouvrir sine
porte d'un coup de poing on de pied.
Losfirijken 5 b. w. (ik flreek los , heb losge. flreken), ftrijkende of ftrokende affcheiden,
detacher ou separer en passant la main sur
q, ch.
ftrijkende openen , ouvrir en
passant la main sur q. ch.
Lositrooijen , b. w. ftrooide los , heb losgeftrooid) , ftrooijende van ten fcheiden,
repandre.
Losfluiven , o. w. (ik ftoof los ben losgeftoven) ; fig. losfpringen , zie Losfpringen.
'
Losfullen , b. w. ( ik fulde los , heb losgefuld) , fullende affcheiden, detacher ou
parer en glissant.
fullende openen, ouvrir en glissant.
Lostikken , b. w. (ik tikte los , heb losgetikt), tikkende affcheiden , detacher on separer par de petits coups. —, tikkende openen, ouvrir par de petits coups.
Lostimmeren , b. w. (ik. timmerde los , heb
losgetimmerd) , hetgene getimmerd is, losmaken , detacher ou separer avec on marteau , etc. — , openen , ouvrir.
Lostoomig , b. n. fig. los, loszinnig. , tootneloos , liberties , e. evapore , e. evente, é.
rine, e, emancipe
Lostooveren , b. w.
tooverde los , heb
losgetooverd), door toovermiddelen affcheiden , detacher on separer par des enchantesnents. .—, door toovermiddelen opener,
ouvrir par des enchantements.
Lostornen , b. w. (ik tornde los, heb losgetorild), toruende van een fcheiden , dicou-
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dre. De voering van eenen, rok
decoudre la doublure d'un habit.
Lostrappen, b. w. (ik trapte los, heb losgetrapt), trappende affcheiden, detacher ou
separer avec on on d'un coup de pied. — 5 trappende openen , ouvrir avec on d'un coup de
pied. Trap de deur los, ouvrez la porte
d'un coup de pied.
Lostreden , b. w. (ik trad los, heb losgetreden 5 ) ouvrir d'un coup de pied. Eene deur
ouvrir tine porte d'un coup de pied.
Lostrekken, b. w. (ik trok los , heb losgetrokken) , trekkende affcheiden, detacher ou
separer en tirant. trekkende openen,
ouvrir en tirant. Een flot —, ouvrir une
serrure, (en retirant le pine). Den Oendel —, retirer le verrou. De gordijrien
— 5 openen, tirer ou ouvrir les rideaux. —,
o. w. fig. Tegen iemand — „ se ddchainer
contre q. q.
Losvallen , b. w. (ik viel los , heb losgevallen),
door vallen iets fcheiden , of doen los zijn,
detacher en tombant , %als Ilc heb twee tandem
losgevallen , ma chute est cause quo j'ai deux
dents qui branlent. —, door vallen openen, ouvrir en tombant dessus ou contre.
Hij viel de deur los , it tomba centre la porte et la fit sauter De doos viel los , open,
la baste tomba et s'ouvrit.
Losvaren, b. w. (ik voer los , heb losgevaren), varende affcheiden, detacher au separer en menant une voiture dessus ou contre. Hij heeft de planken der brag losgevaren 5 it a detache les als du pont en menant sa voiture dessus. varende openen,
ouvrir ou cnfancer en menant une voiture
dessus on contre.
Losvegen b. w. (ik veegde los heb losgeveegd) , detacher en balayant.
Losvlechten, b. w. (ik vlocht los,' heb losgevlochten) , hetgene gevlochten is, losmaken , denatter , detortiller.
Losvliegen, o. W. (ik vloog los, ben losgevlogen) , vrij vliegen , voler en liberte ,s'envoler.
—, (met zijn) , fig. losgaan 5 se detaches- on se
defaire avec force. — 5 opengaan , als: De
deur vloog los , lee porte s'ouvrit avec force ou
rapidernent. Zoodra men hem zag , vlogen
al de deuren los , dasqu'on le vit , toutes
les portes s'ouvrirent rapidement.
Losvlijen , b. w. (ik vlijde los , heb losgevlijd) , eene opening maken, door hetgene
ergens ingevlijn is , weg to nemen , ouvrir;
zie Vlijen.
Losvlijrnen , b. w. (ik vlijmde los, heb
gevlijmd) , met eene vlijm losmaken , ouvrir
avec one lancette.
Losvouwen , b. w. (ik vouwde los, hub losgevouwen), ontvouwen , deplier, developper , etendre.
Losvriezen , o. w. (ik vroor los, ben losgevroren of losgevrozen), door vriezen losgaan, se detacher, se separer on se de'faire par la gelee. —, door vriezen opengaan , s'ouvrir par la gelee.
Loswaaijen , b. w. (ik waaide los , heb losgewaaid) , waaijende affcheiden, als De
wind heeft het losgewaaid , le vent l'a detache. waaijende openen , als : De wind
heeft de deur losgewaaid , le vent a °overt
la porte. o. w. (met zijn) door den
wind losgewaaid wordcn , als • Het is losgewaaid , le vent l'a detaehe. —; door den
wind opcngaan , als : Ilet venfler is losgewaaid , le vent a °overt la fendtre.
Loswarren , b. w. (ik warde los, heb losgewarcl) zie Outwarren.
r
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Loswasfchen, b. w. (ik wiesch los, heb losgewasfchen), wasfchende affcheiden, separer
ou detacher en lavant. wasfchende openen, ouvrir en lavant.
Loswasfen, 0. w. (ik wies los, ben losgewasfen), zie Losgroeijen.
Losweeken , b. w. (ik weekte los, heb los, geweekt), weekende affcheiden detacher
ou separer en laissant tremper. o. w.
(met zijn) se separer ou se detacher en trempant. —, weckende openg-lan, als : Het
• zal in warm water wel si vous le Thissez tremper dans de l'eau tiede , it 5'0115'71ra.
Loswerken, b. w. (ik werkte los, heb losgewerkt), degager, detacher a force de travail.
Loswerpen, b. w. (ik wierp los of worp los,
heb losgeworpen), zie Losgooijen en Losfmij ten.
Loswezen, zie Loszijn.
Loswillen o. w. (ik wilde los, heb losgewild), gemeenlijk met uitlating van een
ander werkwoord, als: De dear wil niet
los, la porte see veutpas s'ouvrir ; je ne saurais
y ule ne puts ouvrir la porte. De gevangene wil
los , le prisonnier vent etre mis en liberte.
Loswinden, b: w. (ik wood los, heb losgewonden), open winden, developper, defaire.
Los-worden, o. w. (ik werd of wierd los,
ben losgeworden), se detacher, se de faire.
de q. q., de q. ch. uitfpatten, op den
hol zijn, extravaguer, s'emanciper, se desseller.
,Loswrijven, b. w. (ik wreef los, heb losgewreven), wrijvende aficheiden , detacher ou
separer en frottant. openwrijven , ouvrir en frottant.
Loswringen, b. w. (ik wrong los, heb losgewrongen), wringende bevrijden, arracher en tordant. —, het gewrongene open
maken, ddtordre, detortiller.
Loswroeten, b. w. (ik wroette los, heb losgewroet) , wroetende losmaken , detacher
ou separer en fouillant. openwroeten ,
ouvrir en fouillant.
Loszegden , b. w. (ik zegelde los, heb losgezegeld), zie Ontzegelen.
Loszetten, b. w. eik zettecle los, heb lo'sgezet), open docn , ouvrir.
Loszijn, o. w. ( ik was los , ben los geweest) ,
in vrijheid zijn, etre libre. De gevangenen zijn los , les prisonssicrs soot libres ,
sont en liberte. —, diet vast zijn , etre ditache , e. etc. zie Los. —, open zijn,
etre ouvert, e.
Loszitten , b. w. (ik zat los , heb losgezeten),
zittende affcheiden , detac,lier on separer en
s'asseyant dessus. 7—, zittcnde npenen, ouvrir en s'asseyant dessus. o. w. (met
hebben), los zijn , etre detache , etc. Zie
Loszijn. Het hoefijzer zit los, le fer lochs. De tanden zitten los, les dents branlent.
Loszullen, o. w. (ik zonde of zoo los ; zonder verb. deelw.), gemeenlijk met uitlating van een ander werkwoord , De
deur zal los (zijn), la porte sera ouverte,
je veux que la porte soit ouverte.
Loszwachtelen, b. w. (ik zwachtelde los,
heb losgezwachtelc1), hetgeen gezwachtcld
is, losdoen ; de'friire des'bandes, desemmailJotter. Eerie wonde — 9 debander one plaie.
Lot, o. fiaafje 9 flokje, cedeltje, enz., waardoor men iets uitcleelt en flrijdige of oozekere dingen beflist, als : Het — over iets
werpen , jeter le sort de q. ch. Somtijds gefchieden de verkiezingen bij het —, quelguefois les elections se font au sort par le

LOT
zal beflisfen, le sort en dIcisort. Het
is geworpen, (het bedera; fig. Het
fluit is genomen ,)le sort , le de en est fete ; le
parti en est pile.
aandeel, deel, noodlot , destin, sort, lot, m. destinee, Vervolging is mijn —, mon lot, mon sort est
d'étre persecute, e. Dit is het gewone —
der veroveraars, c'est le sort ordinaire des
conquerants. Met zijn — te vreden zijn,
etre content, e. de-son sort. Een treurig
sin triste sort. Men kan zijn — niet ontgaan , on ne peat eviter ou fuir son destin.
le plains sa
Ik betreur zijn ongelukkig
malheureuse destinee.
— vallen, (te
beurt vallen), zie Beurt. aandeel in
eene loterij, het briefje, dat dit aanduidt ,
prijs , , lien men daarvoo.r betaalt , lot. Mijn''
broeder is het beste — toegevallen , le meal?fur lot est echo a mon here. Ik heb twee
loten in deze loterij, l'ai deux lots dans
cette loterie. Ik heb het hoogfle — getrokken , le gros lot m'est echo. belasting ,
enkel in de uitdrukking, impSt, m. —,
fchot en lot betalen, payer les. taxes.
Lot , o. fcheut , het jonge hoot, dat een boom
in een jaar krijgt , jet , rejeton , on. bouture , f.
Het jonge — der eiken is bevroren , lee rejetons des chines sont gelds. — aan eenen
boom, dat op eene lengte van 5 of b duim
afgezet is , ook gefnoeid.e wilnrank courson on crochet. zie Loot.
Lotboek, o. livr,e qui sert a tirer au sort,
aux lots , /lyre du destin, m.
Lotbriefje , o. loterijbriefje, billet de loterie, lot, m.
Lotbus, yr. bolts on vase qui contient les
lots, ou qui sert a tirer des lots , capse.
Loteling m. (in de nieuwere gefchied.), degene die tot, de krijgsdienst is opgefchreyen , conscrit. De lotelingen zijn reeds hier,
les conscrits sent deja ici. requisitiohnaire , milicien.
Loten , 0. w. (ik lootte , ' heb geloot), bet
lot over iets werpen , verboten, lotir, tirer
au sort, jeter le sort. Wij zullen er om
wie fierven zal, nous tirerons au sort
a qui moors.
Loter, m. celui qui tire au sort, qui fette
le sort.
Lotcrij , yr. verloting, loterie. In de — leggen , zetten, fpelen , mettre a la loterie.
Eerie — trekken , tirer one loterie. FIij
heeft het hoogfle lot nit de — getrokken ,
it a gagne le gros lot a lee loterie.
Loterijbriefje , o. lotbriefje, billet de loterie, m.
Loterijkantoor, o. bureau tie loterie, m.
Loterijman , m. celui qui tient sine loterie a
numeros, vendeur de balm de loterie
collecteur)
Loterijfpel, o. feu de loterie, m.
Lotgemeen, b. n. in hetzelide lot deelende , gni subit ou ep,rouve le mime sort.
Lotgenoot, m. en vr. degene die met een'
ander' in hetzelfde lot deelt , celui on celle
qui eprouve ou subit le mime sort , compagnon , compogne` de fortune on d'infortune,
confrereji ere d 'etat, consorts, meerv. (meestal in de regtsgel.)
Lotgeval, o. avontuur, datgene wat iemand
overkomt, aventure , f. Iemand zijne lotgevallen verhalen , raconter ses aventures
q. q. Zie ook Lot in de eerfle beteekenis.
Loting, yr. het loten, tirage an sort, rn.
De — had den 4den April plaats , le tirage
eut lieu le quatre 4'ril. Bij —, an sort,
par le sort, par voie die sort.
Lot.
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otfpel , o. kansfpel, jets de hatard, tn. iotavie, f.
Lotfpraak , vr. Godfpraak , oracle, tn.
Lotto , o. zeker loterijfpel , elders kienfpel
genaamd, loterie a numeros , f. jeu de lotto, m.
Lottrekker,, m. die het lot trekt , celui qui
tire au sort.
Lotusboom , m. (in de kruidk.) /otter, alizier ; de vrucht hiervan , alize, f.
Lotverwisfelaar ; m. die bij eerie loting zijn
lot met eenen anderen verwisfelt, celui
qui echange son lot, son billet, echange ,
remplacant. —
Lotverwisfeling , vr. verandering van lot,
clzangement de sort , m, vicissitude de la
fortune.
Lotwigchelaar, wigchelaar,, die iemands
lot bepaalt , devin, qui predit l'avenir.
—uitdeHrn,
astrologue.
Lotwigchelarij , vr. devination au moyen du
sort des astres.
Lotwisfel y m. zie Lotverwisfeling.
Lotzegger,, m. degene, die iemands lot
voorfpelt , zie Horoskooptrekker,, Waarzegger, devin.
Louter,, b. n. zuiver, onvervalscht , pur, e.
qui est sans mixtion, sans mélange, epure,
e, raffine e. — gold, de l'or pur. — water, de Peau pure; fig. Het is de loutere
waarheid , (het is de zuivere waarheid) c'est
la Write toute pure; —, bijw. niets dan ,
als: Het zijn — goede vrienden, ce sons
tons de bons amis. Het is — ligchamelijk
genot , ce n'est rien que du plaisir sensuel.
—, (in Gelderl.) als : Het fmaakt —,
(laf,) it est sans gat, it est fade , insipide ; bijw. purement , nettement.
Louteraar,, m. degene , die loutert , a ;neut.,
(van fuiker) raffineur.
Louteren , b. w. (ik louterde , heb -gelouturd) , zuiveren , affiner,, purifier, epurer,,
clarifier, (in de fcheik.) rectifier, coupeller. Deze droop moet gelouterd worden,
it fact epurer ce strop. Gold — purifier de l'or. Gelouterd goud , de l'or purifle. De fuiker —, clarifier, affiner ou
raillner le sucre ; fig. Het bloed —, zuiveren , &purer le sang. Zie Zuiveren , Reinigen. De ziel words door tegenfpoeden gelouterd , fame s'epure par des afflictions.
Louterend , b. n, zuiverend, depuratoire; zie
Zuiverend.
Louterheid , yr. zuiverheid , purete , qualite
de ce qui est pur.
Lontering, vr. bet lonteren , purificatiott,
Opurement , affinement, m. deputation, clarification, f. affinage, ra nage , m. (in de
fcheik.) rectification.
Louterlijk; zie Looter, bijw.
Louterpan , yr. (in de fuikerraffinaderijen),
chaudiOre a raffiner, a clarifier . le snore.
Louterfial , m. eon ongemak bij de paarden , wanneer hun het water , zoo zuiver
als zij het gedronken hebben , weder afloopt,
opftopping van water , koudepis retention
d'urine, f.
Loutertrog , m. bac de decharge.
Louw,, vr. (op fommige plaatfen) zeelt , zie
Zeelt.
Louwdaat, zie Laanwdaa.t.
, y r. eerfle maand des jaars, janjeouwmaand
vier,, mois de janvier, m.
Loven , b. w. (ik loofde , heb geloofd) ,- op
prijs ftellen eenen prijs vragen , mettre
prix , demander. hoe veel looft gij dir laken ? combien demandez-vous de ce drap?
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In dezen zln is het bijna buiten gebruik, behalve in de fpreekwijs : Met — en biedeit
komt men bij elkander (fluit men den koop)
en marchandant on fait tin marche.
prijzen , loner, exalter, elever. God —
en danken, loner et remercier Dieu.
Mijne ziel, looft den Heere I mon ame,
glorifie , magnifie le Seigneur! Bijna alle
menfchen worden gaarne geloofd ( geprezen), presque tons lee hommes aiment
(oul. gelijk ook hier en daae
etre /ones.
nog thans),, beloven , promettre.
Lover , m. zie Bieder — di* prijst, celui qui lone , etc. —, belover,, cells quo promet , prometteur.
Loving , vr. promesse.
Lozen , b. w. (ik loosde , heb geloosd),
zich van lets ontd,oen , llicher, laisser al'
ler, se de'faire de q.q. ou de q. ch., &charger, evacuer,, faire ecouler. Zijn water —, faire de Peau, uriner, passer;
fig. zuchten — pousser des soupirs. Eeii
pakje —, (in de kraam komen , inzond.
van ongehuwden) 9 se &charger de son paquet, accoucher. Hoe zullen wij dezert
rnensch ? (kwijt raken ,) comment nous
&fare de cut homme?
ecouleLozing , yr. het lozen, decharge,
(in
?vent m. vidange , evacuation, f.
de geneesk.) van een fcherp vocht uit het
hoofd naar de neusgaten , coryse, in.
Lob , zie Lob.
Lubben , b. w. (ik lubde, heb gelubd), ontmannen , fnijden , de teelballeft wegnemen
om hen daardoor voor de voortteling ongefchikt to waken , inzonderh. van dieren,
doch ook, hoewel flechts in de gemeene
volkstaal , van menfchen , chdtrer, tailler,
couper, rendre eunuque,mutiler. Himden — ,
chdtrer des chiens. Eenen haan —
chaponner un coq. Men lubt de hanen
Mei en Junij on_ chaponne au mois de Mai
et de Juin. Een paard
couper ou ehatrer
un cheval. Een gelubde , ontmande flaaf,
un eunuque, un castrat, un esclave mutt."
; fig. verminken , chd trer , ?nuttier,
eenige plaatfen in een boek wegflrijken, retrancher quelques endroits d'un livre;
chatrer un livre. bedriegen , bedotm
ten , tromper,, duper. Zij Aebben hem ter
dege gelubd , ils Pont bien dupe.
Lubber , m. degene die , inzond, dieren, lubt,
chlitreur ; fig. die ten boek verminL , celui qui tronque un livre; fig. qui le chit' tre.
Lobbing , yr. het lubben , action de chatrer,
castration, —, verminking , mutilation, etc.
zie Lubben.,
Lubmes, o. couteau a chdtrer,, c. zie Lubben: fig. Iemand onder het — houden , (iemand den voet op den nek zetten), tenir
q. q. sous sa patte.
Lucht, yr. dat vloeibare en veerkrachrige
ligchaam , dat men wel niet zien , maar
welks beweging men gevoelen kan , en hetwelk -men telkens in- en uitademt , m.
Ontvlambare —, air inflammable , gaz, m.
De leer van de eigenfchappen en werkingen.
der —, Paerometrie , f De leer van het
evenwigt der — , aerostatique, f. Tot de
— behoorende , aerien 9 ne. Luchtknnde,
Verhandeling over de — , airologie. Waarzegging door de —, alromancie. De vrije
, le grand air. De omgeeft den aardbol ,
Pair enVironne le globe terrestre. De —
nit Gene minute pompen , pomper Pair d'un
recipient. _lets in de — hangen, zetten,
enz. , mettre on exposer 1. ch. a fair, a
Rr2
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fchepPevent, &enter ; zie Luchtetr.
pen, frisfche of verfche fcheppen,
prendre fair, respire,- Pair. In de —fchieten , ti g er un coup en Pair. Hij is zeer
gevoelig voor den minflen indruk der —,
it est d'une grande sensibilite a toutes les
impressions de fair; fig. Zijnen boezem
geven , (zijnen boezem ontlasten), &charger son coeur, dire ce qu'on a sur le coeur.
.fist geneesmiddel geeft , (geeft verlichting aan de borst), ce remede degage la
poitrine. Hij ontving eenen flag op de
maag , die hem de — benam , it recut un
coup dans Pestomac , qui lui fit perdre vent,
qui lui fit perdre la respiration. Een fchip
in de — laten fpringen , faire sauter un
vaissecu. Zijn fchip in de — laten fpringen , (de lont in het kruid werpen ,) se
sauter. (fpreekw.) Kasteelen in de
f—aire
bouwen , (zich met hersenfchimmen vermaken ) bath- en Pair, faire des chdteaux
en Espagne. eene zachte beweging in de
lucht, koeltje , koelte , air. Er komt —,
it commence a faire de Pair; le vent s'atig'Bente it commence a venter ;
commence h
aire du vent. Er bewoog zich geen luchtje,
fn'y
avoit point du tout d'air ; it ne
faisait point d'air ; it n'y avait pas
un brin d'air; it ne faisait pas line lzaleine de vent. De — komt door dit
venfler, door doze deur,, Pair vient par
cette fenetre, par cette porte. —, dampkring , air, m. atmosphere, f. De gefleldheid der —, la temperature de Pair. Eene
heldere of klare un air serein. Eene
betrokkene — 5 un air convert. Eene koude
lucht —, un air froid. Eene zachte —,
no air
un air doux, Eene gematigde
un air dpais,slourd.
tempers. Eene dikke
Eene fijne —, un air IV', subtil. gewest , klimaat , climat, air , m, De verandering van — heeft den zieke veel goed
gedaan, le changement d'air i fait beaucoup
de bien an malade. reuk, geur,, odeur,
yen, dire ce que Pon a sur le coeur; def vent, tn. De — van het wild krijgen,
lialener ; prendre le vent. als : De honden
litegen de — van het les chiens halenerent (la bite;) fig. De — van cone zaak
hebben , (er iets van bemerken) avoir le vent
de q. ch.; decouvrir on eventer la meche;
decouvrir le pot aux roses. Zoodra wij er
de — van kregen , ‘Ms que nous decouvri'mes
la tneche. Geene — op iets hebben, (er
geenen zin in hebben) n'etre pas tente, e,
de q. ch., n'avoir point de god's pour q. ch.
De — is daar niet kiaar, (het is daar niet
pluis) it ne fait pas bon (bij wijnverlaters) gezwaveld doek , om wijnvaten
daarmede to luchten, me che on toile souffree;
zie ook Luchtje.
Lucht, zie Luchtig.
Luchtader,, y r. luchtpijp , trachee-artere 5 f
polsader, artere.
sifflet, m.
Luchtbefchrijving , vr. befchrijving van de
eigenfchappen der lucht, adrographie.
Luchtbewoner,, m. habitant de Pair; zie
Luchtgeest ; fig. vogel, oiseau.
Luchtbewbonifer,, yr. vrotiwelijke Luchtgeest,
sylphide.
Luchtblaas, yr, bulle d'air. — in glas, enz.
bouillon, m.
Lichtblaasjes , yr. meerv. holte in zilver
of gouddraad , (bij draadtrekkers) gou(ICS

f.

Luchtbol,
m. zekere bol , met verdunde lucht
'
gevuld, waarmede men zich tot eerie ze-
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kere hoogte in 'de lucht verheft, aerostat,
ballon adrostatigue, Luchtbollen (bij landmeters) niveut, m. pl. Bestuurcier van
eenen —, adrostzer.
Luchtbolletje in het water, o. bulle d'air, f.
Luchtbolkunde , f. aerostation.
Luchtdigt , b. n. waar de lucht niet kan doordringen , impenetrable a Pair.
Luchtelectrometer, m. (in de natuurk.) zeker
werktuig, om de eigenfchappen der lucht
to onderzoeken , electroscope.
Luchten , b. w. Pik luchtte , hob gelucht),
aan de verfche lucht blootftellen , met verfche lucht laten doorfpelen, aerer, eventer,
exposer a Pair, mettre au vent. Eene kamer,, een vertrek airer sine chambre,
tin appartement. Koopwaren, kleederen
(het zij wegens befinetting , als anderzins ,)
mettre des marchandises , des harries a Pdvent,
les eventer. Vaten
eventer des tonneaux.
, eventer no habit. —, met
Een' rok
gezwaveld dock berooken , soufrer;
de la toile soujrree dans (on muid de vin-.)
Deze wijn moot gelucht worden , ce vie;
doit etre "sotiffre ; fig. verdragen , duldem,
souirrir, supporter, tolerer; bijna enkel gebruikelijk met Zion,. als: Zij mag hem —
noch zien , elle ne saurait le supporter, soup
frir. , o. w. (met hebben) geur verfpreiden , sentir, rendre note odeur , etre
odorifirant, e. (bij jagers) van honden,
de lucht van het wild krijgen, halener,
(la bête ,) prendre le vent.
Luchtev, m. degene die lucht, celui qui evente,
etc. , zie Luchten. —, op fommige plaatfen
voor lichter,, (lamp) lampe , (lantaren) lantome , f.
Luchtgat, o. opening, waardoor de lucht dringt,
. ouverture par oh Pair entre ,f. „/ soupirail,
771. ventouse, base, f. De luchgaten van
eenen kelder toeftoppen, boucher les soupi-,
raux d'une cave. De luchtgaten , welke
dienen , om de lucht ergens nit to laten
les events, — van eenen regenbak4
ventouse de citerne, f.
Luchtgeest, no. een der zoogenoemde elementaire geesten , die de lucht bewoont , esprit
aerien, sylphe, m. sylphide, f
Luchtgezigt, o. (kid fchild.) gezigt, dat hoofdzakelijk de lucht voorflelt, tableau qui represence Pair, in.
meteore, f.
Luchthartig , b. n. luchtig, vrolijk , enforte, e.
gal, 0. jovial, e, foyeux , suss. Een —
jongeling , un jeune honime enjoue. Een —
gemoed , tin esprit jovial; —, bijw. gaitment, gaiment , d'une maniere enfoude.
Luchthartigheid , vr. luchti4heid
gaiete, gala, humour joviale , f., esprit
jovial, enjouement, m.
Luchthartiglijk , zie Luchthartig , bijw.
Luchtje , o. vcrkl. w. van Lucht, windje ,
koelte , Leger sotffie , petit vent, Zephyr,
m. petite haleine& vent, f , brin de vent,
on. Er waaide of er bewoog zich goon —,
ii' n'y avait pas un brin de vent. Zie Lucht.
Een — fcheppen, prendre Pair, faire note
petite promenade. Na het eten zullen wij
een — fcheppen apres le diner nous ferons
note petite promenade. —, kleine koelte ,
petit vent frflis ; fig. Om een
gaan , taken, (verloren gaan), se perdre;
omkomen) , perir. Daar komt een (eene
kleine verademing) it vient un petit soulagement.
Lt,chtig, b. n. waar de lucht eenen vrijen
doortogt heeft, acre , e. expose, e. a Pair.
huis, nue maison Non air*, qui
Ecn
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est en be/ air. — van kleederen, ligt , dun,
leger,, ere. Een — kleed , un habit biers
leger, fam. un habit guilleret. waarin
vele ledige ruimten zijn , los , van brood
en ander gebak , ferments, e. — brood , flu
pain ferments; van hier ligt te verteren,
leger, ere „facile a digerer,, de facile digestion. Men noemt luclitige fpijzen , die
de maag niet bez waren en gemakkelijk te
verteren zijn , on appelle aliments legers ,
qui sae char east pas Pestomac et sent faciles
digeret ; fig. luchthartig , enfoue , e. gai ,
e. joyeux , euse , jovial, e. Hij is — van
card, it est d'humeur joriale ou joyeuse. —,
ligt op de beenen , engambe , e; bijw.
luchthartig, gaiement , gaiment , d'une maniere enjouee. —, van koren , als : Het koren staat
, . le bled est clair. —, van de
wijze waarop men gekleed gaat , als : Hij
kleedt zich —, it est veto legerement.
Luchtigheid , yr. etat ou qualite de ce qui est
are, etc. Zie Luchtig , —, luchthartigheid,
enjouement , m.
gaiete , gaits,
Luchtigjes , bijw. zie Luchtig , bijw.
Luchtiglijk , zie Luchtig , bijw.
Luchting , yr. action d'eventer,, etc. eventement ,
Luchtkafteel , o. fig. Herfenfchim , als : Luchtkaiteelen bouwen; (kafleelen in de lucht
bouwen), zie Lucht.
Luchtkunde , vr. kennis van de lucht , (zerometric, adrologie.
Luchtledig , b. n. zoo ledig , tat er zelfs
geene lucht in is , vide. Luchtledige ruimte , vide , in. De wijsgeeren hebben te alien
_tijde veel getwist over het beflaan der luchtledige ruimten ; de eon beWeerde , dat het
gansche heelal overal vol was , de andere
dat er ledige ruimten waren , les philosophes
ont beaucoup dispute dans tons les temps sur
le vide; les uns voulant quo tout l'univers
etait entierement plein, les autres soutenant
qu'il y avait du vide.
Luchtmaking , yr. adrification.
Luchtineetkunde vr. (in de natuurk.), eudiometric. Dat deze kunde aangaat , eudiometrique.
Luchtmeter, m. (in de natuurk.) werktuig om
deny graad van digtheid , enz. der lucht te
bepalen , te meten, adrometre , eudiometre;
zie Luchtweger. —, om de uitzetting der
lucht te leeren kennen , luchtdigtsheidmeter,, manometre, dasimetre, manoscope.
om cle verdikking der lucht te meten,
eloterometre.
Luchtpijp , vr. luchtbuis , buis of pijp waardoor de lucht gaat , tuyau par le quel passe
Pair, m. —, (in de ontleedk.) lnchtweg ,
conduit de respiration , inzonderh.
die buis of pijp , welke de lucht in en nit
de longen brengt, trachee-artere ,f sifflet ,m.
Luchtpijpgezwel , o. (in de geneesk.), trachdocele , f.
Luchtpijpflagader van den nek , yr. artire ,
trachee cerricale,
Luchtpomp , y r. (in de natuurk.) zeker werktuig , om de lucht nit eene ruimte te pcmpen , machine pneumatique, machine du
vide, pompe pveumatique, pompe a air.
Luchtpompmaker, , faiseur de pompes pneumatiques.
Luchtreis , vr. reis in eenen luchtbol , voyage
dans un aerostat ou ballot adrostatique ,
in. voyage aeries.
Luchtreiziger,,
* aeronaute.
Luchtruim , o. de lucht , dampkring , atmospliers, f.
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zie Luchtbol.
Luchtfchip ,
Luchtfchipper,, m. degene die in eenen hintbol door tie lucht vaart , adronaute, aerosta;ier ou aerostateur.
Luchtfchuw b. n. luchtvrees , adrophobe.
Luchtfchuwheid , yr. adrophobie.
Luchtgefleldheid , yr. gesteldheid der lucht,
ten opzigte van warmte en koude enz. ,
climat, m.
Luchtfpringer,, m. degene, die luchtfprongen
maakt , cabrioleur,, sauteur,, voltigeur.
Luchtfprong m. fprong in de lucht, saut en
cabriole , gambade , Luchtfprom.
fair,
gen maken , sauter , cabriolet-, faire des
cabrides , des tours de souplesse. (bij
paardenrijders ) balotade, f. — , kruisfprong , bij het danfen , entrechat.
Luchtfteen , in. (in de natuurl. gefch.) metezie ook Donderfteen.
orolithe ,
Luchtftreek , yr. (in de aardrijksk.) , ,eene
der vijf deelen , waarin men den aardbol
verdeelt , ten opzigte der warmte of koude
zone. De aardbol worth verdeeld in vijf
luchtilreken , waarvan de middelfle den naam
draagt van verzengde , de twee volgende
aan beide kanten , gematigde , en de twee
aan de polen, bevrozene of koude , on divise
le globe en cinq zones , dont cells do s milieu
est la zone torride; les deux qui la suivent
de chaque cote, les zones temperees ; et lesdeux autres, les zones glaciales. Streek der
aarde , bepaald naar de lucht , climat , m.
tin climat frond. Eene geEene koude
zonde — , un climat serein. Aan eene —
ontwennen, declimater.
Luchtftroom , m. courant d'air.
Luchtvat , o. der planten , trachee ,
Luchvaten van de long, brooches, f. pl.
Luchtverheveling , vr. meteore , m. Hiertoe
be trekkelijk , meteorique.
Luchtverfchijnfel , o. verheveling , inetiore
tin mdtdore igne.
phenomene. Een vurig
Luchtvormig , b. n. ably:on:ad.
Luchtweg , m. (in de ontleedk.) conduit aerifere , m. inzonderh. in den gorgel , glotte,f
Luchtweger, (in de natuurk.) barometre,
zie Luchtmeter.
Luchtzinnig , zie Luchthartig.
Luchtzinnigheid , zie Luchthartigheid.
Luchtzinniglijk , zie Luchthartiglijk.
Luchtzwaartemeter, m. aerdstathonion.
Lui , b. n. traag , vadzig van aard , den arbeid
fchuwende , paresseux, once , fainéant , e,
oiseux , euse , oisif, ire, musard , e. Een —
mensch , tin homme paresseux ou faineant ,un
paresseux, un faineant. Eene luije vrouw,
tine femme paresseuse ou .faineante , one paressense,, une fainiante.E en — leven Leiden,
menet- tine vie oiseuse ou oisive. Luije bond
paresseux! —, (op de Veluwe en elders)
vermoeid ,fatigue , e. —, bijw. d'une maniere
oisive , en paresseux. — fchrijven , etre pawerken , tra-'
resseux, ease, d'ecrire.
v.viller avec paresse , lentement.
Lui , m. meerv. (in den dagelijkfchen fpreektrant) voor Lieden ; zie dit woord.
lui mensch , paresseux , faineant,
Luiaard ,
de rust,
faitard , m. De luiaards beminnen
les paresseux aiment le rep os. — (viervoegenoemd.
ook
paresseux
,
tig dier),
-Luibak , zie Luibuis.
Luibuis , m. Luiaard, paresseux , faineant.
(ik luibuisde , heb geluiLuibuizen , o.
buisd) , luijeren , paresser, faineanter.
Luid , b. n. en bijw. , dat gehoord kan worden , hard , van toonen of klankcn , haul,
0, eclatant , e. Met Wider liens fpreken,
par-R r 3
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parler a haute voix, parler haut. Spreek
luider,, ik kan u niet verftaan , parlez plus
haut, je ne vous entends pas. Hij fpreekt
te —, it a la parole trop haute. Een —
gelach, des ris eclatants. Men hoorde
niets , dan een — gelach, on n'entendait
Tien que des ris iclatants. Een— gelach aanheffen, — lagchen , faire de grands &fats de rire,
&later de rire, rire hunt. Een — gefchreeuw,, de haws cris. Een gefchreertw
aanheffen , — fchreeuwen ti crier a haute
voix, faire de baits cris , jeter les hunts
roepen , appeller a haute voix.
cris.
Luid, o. inhoud , enkel in : Naar — van , scion,
suivant, d'apres , conformement a. Naar —
van den inhoud des verdrags , suivant la teoccur du contrat.
Luide , zie Luid , b. n. en bijw.
Luiden , o. w. (ik luidde , heb geluid),
ken , sooner, rendre sin son. Deze verzen
— niet wel , ces vers ne sonnent pas bien.
Deze periode luidt wel , cette periode sonne
Bien; fig. Dat luidt vreernd , (dat klinkt
vreemd , fchijnt vreemd), cela semble etranger. Hetgene men van u zegt , luidt zeer
kwalijk , ce qu'on dit tie vous, sonne bien
Zinn antwoord luidt niet gunftig , sa
reponse n'est pas favorable. De woorden —
dos, voila la teneur des paroles. Gedurig
—, fam. sonnailler. Wel —, (met braafheld en goede zeden overeenkomen) , sonozer bien. —, de kiok trekken , enz. Zie het
iu dezen zin meer gebruikelijke Luijen.
Luiden, m. meerv. (in den gemeenzamen
fpreektrant voor) lieden ; zie Lieden.
Luidend, ( tegenw. deelw. zie Luiden) —,
b. n. geluid gevend , klinkend , sonnant , e.
resonnant ; zie Welluidend. Kwalijk —,
qui sonne mal , dissonnant, e. malsonnnant
e. Kwalijk luidende woorden, des paroles
malsonnantes.
Luider,, m. zie Luijer ,
Luiding , yr. action de sonner, etc. Zie Luiden. —, zie Luijing..
Luidkeels, bijw. zoo luid mogelijk, zeer laid,
haute voix, tout haut. — fchreeuwen ,
crier a haute voix, crier a tue-téte ou de
toute sa force. — lagchen, rire a gorge deployee, rire aux eclats , &later de rire,
faire de grands &fats de rire , rire hunt.
Luidruchtig , b. n. dat luide klinkt , met geraas,
ruifchend , bruyant, e. Luidruchtige fpelen ,
des jeux bruyants. Gij zijt al te vans
faites trop de bruit. —, bijw. avec bruit,
avec grand bruit, bruyamment. (*)
Luictruchtigheid , yr. grand bruit , m. Zijne
— verveelt mid , le bruit qu'il fait , Wennuie.
Luijen , 0. (ik luide , heb geluid), geluid
geven , (zie Luiden) , inzonderheid van
klokken , sonner, rendre un son. De klokken —, les cloches sonnent. De klokken —
treurig , les cloches sonnent lugubrement.
Bet luidt middag, voila midi qui sonne. — ,
de klokken trekken , sonner les cloclzes, tirer la cloche. — wanneet de kerk aangaat ,
sonner le sermon. Er was een tijd (Tat men
y
bij „het aangaan der kerk niet mogt —,
avant
un temps at it etait defendu de sonner
i
sonner
le sermon. Voor de eerfte maal
le premier coup; sonner le premier. Voor
tie laatfte maal , sonner le dernier coup,
sooner le dernier, sooner a la volde. De
vesper begint , men luidt , Rpres sonnent.
Dikwijls en aanhoudend Met kleine kiokjes
sonnailler. Over eenen doode —,
(hem overluijen), soccer pour un mart.
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Spreekw. Hij heeft hooren maar weet
niet waa$ de klepel hasgt , (hij heeft iets van
de zaak gehoord, maar hij weet het eigenlijke, het fijne, er niet van), it a entendu
parler de l'afiralre., mais n'a qu'une connaissance superficalle de la chose. —, b.
w. van klokken, dezelve bewegen , geluid
• doen geven , sonner. De klokken —, tirer
la cloche , sonner les cloches. De fiormklok
sonner le tocsin. Alarm —, sonner
Palarme.
Luijen , 0. action de sonner , etc. Onder het
— der klokken, au son des cloches.
Luijer, m. degcne die luidt , sonneur.
Luijer , m. (gemeen w.,) klap , souifiet. lemand
eenen ern de ooren geven , dancer ton
soufflet a , q.. q.
Luijer , vr zie Luur.
Luijeren , o. w. (ik luijerde , heb geluij.erd),
(oul. )lui in iets te werk gaan , lui zijn in het
doen van iets , als : Op eene belofte —,
titre paresseux 4 faire ce qu'on a promis.
thans, lui zijn , faire le fainéant ,
anter,, paresser. Hij heeft den ganf'cien
dig gelugerd , it a paressê toute la journee.
Luif of Luifel, vr. verdekt uitftek voor een huffs.
—, wegens de gelijkheid geeft men dezen
naam ook aan het voorfte en vooruitfte.
kencie gedeelte van eenen vronwenhoed ,
auvent , rejeteau , tn. Wij
fcholen
voor den regen onder eene nous nous
mettions a Pabri de la pluie sous un auvent.
Luijing, vr. action de sonner, etc. ,zie Luijen.
Luik , 0. valdeur op zolder, op eenen kelder,
enz. of de opening , die met deze valdeur
gefloten worth, trappe, f. Doe het —
open, levez la trappe. Het — was open,
en hij viel in den kelder, ao trappe etait
ouverte, et it tomba dans la cave. Door
een — op derr zolder komen, monter dans
en grenier par la trappe. — , om de
ramen van buiten te finite'', elders venfters
genaamd, contrevent, m. —, van binnen ,
anders blinde , valet, m. De luiken zijn nog
niet gefloten, les volets ne sent pas encore
fermes. —, op fchepen, panneau, m.
ecoutille , f.
Luiken, b. w. (ik look, heb geloken) , flui.
ten, fernier; bijna enkel gebruikelijk ten
opzigte der oogen , als : Dc oogen termer
les yeux. Ik heb dezen nacht geen oog geloken , gefloten, je n'ai pas fertile l'Oeil pendant toute la nuit. De oogen van eenen
fermer les yeux a un snort.
fiervende
Luikgat , 0. (luik op fchepen), ecoutille , f.
— , nokgat (in de bouwk.) ventouse, f:
Luikje , o. kleine opening in een luik, ecoutillon, M.
Luikringen , m. meerv. ( op fchepen ) anneaux , no. ou boucles d'ecoutilles, f.
Luilak , m. luiaard, paresseux , faineant.
( ik luilakte , heb geluilakt),
Luilakken , o.
dormir la grasse matinee.
Luiledig , b. n. paresseux , euse , fainéant , e.
Luilekkerland , o. verdicht land , waar ailes
in den grootfien overvloed is , pays de cocagne , m.
Luim , yr. ingefpannenheid van aandacht , om
iemand te betrappen ; in dezen zin veroud.,
behalve misfchien in: op zijne liggen ,
( befpieden) , guetter,, epier,, etre au guet.
--, vlaag des gemoeds, inzonderheid eene
zekere overhelling of neiging des gemoeds
tot opgeruimdheid en vrolijkheid , of 'tot
verdriet en ontevredenheid , humeur, fantaisie f. caprice, an. fam. quinte, f: Hij is
heden iii eene goede, ilechte —, it est aujouriP
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jourd'hui en bonne ou en belle humeur, en
inauvaise humeur. leder heeft zijne luimen,
chacun a ses humeurs , ses pntaisies, ses caprices. Hij heeft dikwijls vreemde luimen,
it est suet a des quinces. Wanneer zijne
kwade luim hem omvangt , kan men niet met
hem, omgaan , quand sa quinte le prend, (fig.
quand it n'a pas l'esprit dans sine bonne assiette) it n'y a pas moyen de vivre avec lui.
inzonderh. kwade luimen, als lk kan
zijne luimen niet verdragen , le ye puis pas
soufrtir ses quinces.
Luimen , 0. (ik luimde, heb geluimd), op
zijne luim liggen, (weinig gebruik.), guesser,
epier, titre au goes.
Luimig , b. n. aan (kwade) luimen onderhevig , grillig, capricieux , humoriste. Een
— mensch , met wien men moeijelijk Leven
kan , an bemuse humoriste, avec lequel it est
di:Pile de vivre. —, inzonderh. van die gelukkige gefteldheicl des gemoeds , die den
mensch zoo aangenaam in de verkeering
maakt , tie bonne humeur, agreable, filcetieux, ease. Luithige invallen , des saillies
agreahles ou ingenieuses. Luimige , grappige
verhalen , des contes facetieux. Luimige gedichten , des poesies facetieuses, des frceties.
bijw.facitieusement d'une maniere facetieuse.
Luimigheid, yr. eigenzinnigheid, humeur quintense.
Luip , loer, gust. Op zijne luipen liggen, itre au guet, guetter,, epier ; zie
Luim in de eerite beteekenis.
Luipaard , m. zeker gevlekt viervoetig Bier,
leopard; het wijfje van eenen —, luberne, f.
(ik luipte, heb geluipt) , gluiLuipen , o.
pen, loeren , alter le chapeau enfonce dans
la tote; titre au guet, gnetter , epier, alter
a la derobee.
Luiperd , m. degene , die luipt 5 kwaadfpreekt,
mort , sournois , , songe-malice. , die niet veel
fpreekt , taciturne.— , huichelaar,, hypocrite.
Luiperdachtig , b. n. en leopard, comme un
leopard; huichelachtig , hypocrite.
Luipijp , vr. ruischpijp , cornemuse.
Luipmoorder,, zie Sluipinoordenaar.
Lois , vr. naam van onderfcheidene kruipende
diertjes , welke op de huid van dieren en
menfchen , gelijk ook op boomen en planten levers. —, bladluis, die de galappel op
de eikenbladeren veroorzaakt, cynips ,m. (zie
Bladluis , Boomluis , Houtluis , Schaapluis ,
enz.); inzonderh. dat lastige diertje , dat
meestal den onzindelijken mensch kwelt,op het
hoofd of op 't lijf,pou ,m. De —verkrijgt hare
volmaakte gedaante in het ei, dat noun neet
noemt , le pou acquiert sa forme parfaite dans
l'oeuf qu'on nomme lente. Dit kind zit vol
luizen, cot enfant est plein de poux. Doze
bedelaar wordt van de luizen opgegeten , ce
mendiant est mange des poux; fig. of
fpreekw. Eene hongerige een begeerig
mensch, un homme aside. Eene hongerige — bijt fcherp, (een behoeitige , aan
wien men geld fchuldig is , is een lastige
mailer) quand on dolt q. ch. a un pauvre,
it est di fa cile de le contester sans le paer.
Eene magere — bijt fcherp , (een kalis is
happig), qui est pauvre , est avide. Hij is
nit de luizen , (hij is in betere omflandigheden dan te voren) it s'est tire d'affaire;
it est a son aise; it est hors d'embarras.
Zoo veeg flaan , als eene — op den kam
(tusfchen den hamer en het aanbeeld zijn ;
zich in moelelijke of gevaarlijke omflanciighecien bovin n.; in het grootile govaar vex-

LUI
649
keeren) 5 ltre entre le marteau et Penclume;
avoir a souffrir els quelque cote qu'on se
tourne. Zijne eigene luizen bitten hem , (hij
wordt gekweld door dezulken , die hij zelf
kweekt en voedt) it est tourniente par sa
propre famille. Men behoeft geene luizen
in den pels te zetten , te poten , (men behoeft zich moedwillig geen verdriet op den
halo te halen) on n'a pas besoin de se charger volontairement d'une affaire fdcheuse.
Eene — in zijnen eigenen pels poten , (iemand voorthelpen , die ons naderhand fchaden kan) , proteger quelqu'un qui saurait
nous nuire. Er kan geene — over zijne lever
loopen , of hij vliegt op , (hij is zeer oploopend) , it s'emporte aisement , facilement ;
it a la ate pros du bonnet. Hij zit , als of
hij eene — in zijn oor heeft, (hij zit zoo
flip als of zijn geweten hem , befchuldigt),
it est assis la , comme si sa conscience l'accusait. Vertrek met uwe luizen , (pak uwe
biezen) , troussez bagage ; allez-vous-en. — ,
van vogelen , (in de natuurl. gefch.)ricin. m.
Luisachtig , b. n. aan luizen gelijk , luizig,
semblable h des poux, pouilleux, se.
Luisbosch , Luiskop , Luizenkop, zie Luizenbosch.
Luiskruid, o. (in de plantk-.), pediculaire,
herbe aux poux, f; (in de kruidk.) staphisaigre, m.
Luisnek , zie Luizenbosch.
Luister,, m. glans, fchijnfel, splendeur,, f. lustre, éclat, m. fig. Het ongeluk zet den
roem der groom mannen eenen nieuwen —
bij , le malkeur ajoute an nouveau lustre a
la gloire des grands hommes. voortreffelijkheid , room, eer,, gloire, splendeur,f:
Hij is een — voor zijn geflacht , it fait la
gloire de sa famille. — 7 (bij bontwerk.),
zeker toebereid water, waarmede het bout
geluisterd wordt , lustre, in, armblaker aan cone kroon , enz., lustre. De zaal
was door twaalf luisters verlicht, la salle
etait eclairee de douze lustres.
Luifteraa.r,, m. degene , die luiflert, inzonderh. diegene , welke de kwade gewoonte
heeft, orn alles of to luifleren , celui qui
ecoute, ecouteur, guetteur. Wacht u voor
de luifteraars , gardez-vows des ecouteurs.
befpieder,, mouchard. —fluisteraar,, sougeur.
Luisteren, b. w. (ik luisterde, heb geluisterd),
met luister glanzig maken , lustrer. Bout
lustrer tie la fourrure. o. w. (bij
clicht.), blinken , luire. Des morgens eer
de zon luisterr, le matin avant quo le soseil repande ses rayons.
Luifleren , w. (ik luifterde , hob geluisterd),
zacht aan het oor zeggen , Luisteren, dire
(doucement) a l'oreille, chuchoter, souf1k
Zie Fluisteren , Inluifieren.
tier.
zal hot u in het oor —, je vous le
h —, in het verborgene fcherp
naar iets hooren , ecouter, titre aux ecoutes.
Aan de dear—, ecouter a la Porte; fpreekw.
Die luiflert aan den wand , hoort vaak zijn
eigen ichand , celui qui est aux ecoutes, ennaauw
tend souvent sa propre honte.
flipt volgen , ecouter, preter
acht aan
titre attentif, ire, suirre. Luifter
naar den road van uwen meester,, suivez les
avis ds votre maitre. Dit kind luiflert niet
naar zijnen vader , cot enfant n'ecoute passim pere. Naar rode —, ecouter la rai,on.
Naar de item der natuur,, der wijsheid ,
ecouter la rots de la nature, de la sagesse.
Naar de liens van zijn geweten ecouter
sa conscience. Dat kind luiflert naar niets ,
R 4
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luiilert nergens naar, (is in de -hoogfte mate
ongehoorzaam), cet enfant est tres desobeissant, ne fast rien de ce qu'on lui dit.
, van dieren , enz. als : Dit paard luillert
naar den toom , ce cheval obeit 4 la bride.
Dit (chip luiftert niet naar het roer, cevaisseau n'obeit pas an gouvernail.
Luifterhoekje, o. ecoute, f
Luiftering , y r. het luifteren , action de dire
ti Poreille , etc.; zie Luifleren. , attention, obeissance.
Luisterloos , b. n. zonder luister, teene, sans
éclat , sans lustre , dapouilló e. de son eclat,
etc.
Luisterrijk, b. n. fchitterend , glansrijk nitmuntend , eclatant, e, signale, e. Eeue
luisterrijke daad , tine action iclatante, un
exploit signald, fait eclatant. De luisterrijkfle overwinning had geene grootere voor-'
deelen kunnen opleveren, la victoire la plus
signally n'aurait pas produit de plus grands
avantages. bijw. d'une maniere eclatante
ou signalle; zie \ook Roeinrijk , Prachtig.
Luiftericherp, b. n. die een fcherp gehoor
heeft , qui a l'ouie delicate ou fine.
Luiftervast , zie Luiftelfcherp.
Luiflervink , m. en vr.\ die gaarne luiftert ,
icouteur, euse.
Luiflervinken , o. w. (iOluiftervinkte , hcb geluiflervinkt) , luifteren, ecouter.
Luistervol, zie Luisterrijk.
,Luifterzuster, y r. (in een kloofter) non , die
eene andere non of eene jufvrouw,, welke
in het kloofter in de kost is, naar de
fpreekkamer verzelt , soeur-ecoute.
Luiszak , m. zie Luizenbosch.
Luisziekte , yr. ziekte waarin de lijder door
de luizen wordt opgegeten rnaladie pediculaire; (in de geneesk.) phthiriase, on
phtlsiriasis.
Luit , y r. zeker fnaarfpeeltuig, dat met de
vingers getokkeld wordt , luth. M. Op de —
fpelen , jouer du luth, pincer le luth.
Luitenarrt , m. in het algemeen plaatsbekleeder,, loch bepaaldelijk , laaglle rang der
officieren in de krijgsdienst , eigenlijk degene , die, bij afwezigheid van den kapitein,
het bevel voert , lieutenant. Hij is —,
est lieutenant. Eerfte —, premier lieutewant. Tweede , lieutenant en second.
— ter zee , lieutenant de marine. —, fiadbonder,, fiedehouder,, plaatsvervanger, (in
de Engelfche gefch.). De Lord — van Ierland, (de onder-koning,) le vice-roi d'Irlande.
Luitenant-Admiraal , m. vice-amiral.
Luitenant-Generaal, in. die bij afwezigheid
van den Generaal deszelfs plaats bekleedt ,
lieutenant-general.
Luitenant-Kolonel , m. die bij afwezigheid van
den kolonel deszelfs plaats bekleadt , lieutenant-colonel.
Luitenantsplaats , vr. charge de lieutenant,
lieutenance, f. office de lieutenant. m.
Luitenantftedehoucier,, no. vicaire.
Luitenantsvrouw, vr. femme d'un lieutenant.
Luitmaker,, m. die 'liken maakt , luthier. Luitmakershandwerk, lutherie,
Luitflager, m. die op de luit fpeelt, jouelli
de luth.
Luitflageres , zie Luitfpeelfter.
Luitfnaar, y r. corde de luth.
Luitfpeelfler,, y r. vrouw of meisje , die op de
luit fpeelt , joueuse de huh.
Luitfpel , o. jest de luth, m.
Lnitfpeler,, zie Luitflager.
Luiwagen ,
vloerfchrobber, frottoir, ns.

LVL
espece de brosse rude a long manche, pour
frotter le plancher, etc. — ,( zeew.) aan het
roer, traversin du timon du gouvernail ,
quart de rood, in. traverse , tamisaille, f.
Luiwammes , zie Luiaard.
Luiwijvengoed, o. nom d'une composition dont
on se sert pour ecurer, nettoyer,, le cuivre , etc.
Luizenbosch , m. gemeen fcheldwoord , gredin,
pouilleux, landlooper (veroud. frelampier), ponacre„
Luizen 5 b. w. ( ik luisde , heb geluisd ),
luizen vangen , epouiller. De apen hunne jongen , les singes epouillent leurs
_petits. Eene moeder,, die haar kind luist ,
sine mare qui Opouille son enfant. De bedelaars — zich , les rnendiants s'Opouillent ; fig.
in de lage flraattaal, als lemands bears
—, (op eene behendige wijze iemand van
zijn geld berooven, hem het geld afnemen ,)
escroquer Pargent de q. q.
Luizenei , o. neet , lent, f.
Luizenhond , zie Luizenbosch.
Luizenkam , m. peigne a _p'etites dents.
Luizenknipper, m. celui qui ecrase les poux
avec Pongle du ponce
fpotnaam voor dievenleider,, diender,, pousse-cul, recors.
Luizenkramer,, m. geringe kramer,, pauvre
fripier.
Luizenmarkt , y r. lompenmarkt , friperie.
Luizenpeper,, y r. luiskruid , (in de nat. gefch.)
staphisaigre, m.
Luizenvanger,, zie Luizenknipper.
Luizenzalf, y r. zalf om de luizen to verdrijven , unguent aux poux, ; nietigheid , bagatelle, vetille, minutie,
Luizig , b. n. vol luizen, pouilleux, euse. Een
— kind , on enfant pouilleux. Een — hoofd ,
souse Cite pouilleuse; fig. nietig , flecht ,
armzalig , pauvre , miserable, pitoyable,
mesquin, mauvais, e.—, bijw. paitvrement,
pitoyablcment, mesquinement , mal.
Luk, o. geluk , fortuin. zie Geluk ; fam. Het
is — of raak , lukraak , (het is onzeker),
il est incertain on douteux; pent -titre. —
of raak ( in het wild , onbezonnen) au hasard , a l'aventure.
Lukgodin, y r. geluksgodin , (Fortuna) la
fortune.
Lukje , o. verkl. w. zie Luk, chance, f.
hasard , m.
Lukken , o. w. bijna enkel met den onbep.,
3 pert, hoewel nu en dan misfchien in den
vertrouwelijken fpreektr. met bepaalde perfoonsaandniding, (het lukte , is gelukt) Hutsir. Dat zal niet cela ne reussira pas.
Het lukte niet , it ne reussit pas.
Lukraak , zie op Luk.
Lukfpel o. kansfpel , feu de hasard, no.
Lukfler,, zie Gelukfter.
Lukzon , zie Gelukzon.
Lul , y r. (fcheepsw.) driehoekig zeil , voor
op kleine fchepen, kluiffok , breede fok ,
fiag-flormfok , trinquette.
Lul, yr. houten pijp aan eene pomp, waaruit
het opgepomptc water loopt, tuyau, par ois
Peat' d'une pompe conk, m. De — zit los ,
lc tuyars brassie. pijp aan de flung eener
brandipuit , tuyau au bout des boyaux d'une
pompe a incendie, M.
Lul, vr. pijpkan , waaruit ' kinderen zuigen ,
biberon, no. Geef het kind de — , donnez le
biberon a Penfant. Het kind zuigt uit de
renfant bolt avec le biberon. De pijp
der — , le tuyau du biberon.
Lul , y r. (in de ftraattaal), manuelijk fchaamdeel, roede ; g ie Roede.
Lul.
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Lulleman , in. die bij ecnen brand de lul beftuurt , pompier qui dirige k tuyau d'une
pompe a feu; fig. fain. Zotte fnapper, bavard,
Lullen , o. w. (ik lulde , heb geluld), uit
eene lul drinken , boire avec an biberon.
—, (in den geMeenen fpreektr.) den tijd
met zot gefnap doorbrengen, bavarder. ilij
doet niets dan ne fait quo bavarder.
—, b. w. (in de lage firaatt.) bedriegen,
bedotten, attraper, tromper.
Lullepels , m. en yr. degene , die zotte taal
uitbraanwt , ftetyink , bavard, e, guenipe,
sot, te, ook bloedbeuling , boudin noir.
tuyau d'un
Lullepijp , yr. pijp van eene
—,
—, pijpkan , biberon
biberon,
doedelzak , cornemuse, f.
Lullepraat , in. (in de lage ftraatt.) zotte taal
bavardage. Dat is maar , tout cela ;Pest
qu'un bavardage de commeres.
Luller,, m. degene , die uit eene lul drinkt ,
celtii qui boil ayes tin biberon. zie
Lullepels.
Caliber, yr. zij die uit eene lul drinkt , cafe
qui bolt avec en biberon. degene , die
lullepraat voor den dag brengt , bavarde.
Lumme , yr. zeker achterfluk van eenen os,
morceau de derriere d'un boeuf, m.
Lummel , m. (in Groningen) non; d'un certain
gateau, de pain d'epice. lomperd ,
rustre, grossier,, lourdaud, paysan,manant.
, onnoozele halo , niais , nigand.
Lummelachtig , b. n. lomp , rustaud, e, grosvoorkomen, an
ser, ere ; rustre. Een
air rustle. Een—voorkomen hebben , avoir
zot,
Pair rustaud, la mine rustaude.
niais, e; bijw. grossierement, rustaudement.
Lu nderaar , m. tanner, lambin.
Lunderaariler-, yr. talmfler,, lambine.
Lunderen , o. w. (ik lunderde , heb gelun
derd), talmen , fammelen., lambiner, etre
lent, e. a faire quelque chose.
Lundering, yr. talmen , talmerij , lambinerie ,
action de lambiner, lenteur.
Lulls, yr. pen of fpee , door het eind van
den wagenas geftoken , op dat het rad er
niet afga , esse. De — is voor het rad heen,
Pesse est sortie de l'essieu. aan de wielen der affuiten, ficheron, m.
Lunzen , b. w. (ik lunsde , heb gelunsd),
eene Tuns voor (het rad) does, mettre tine
esse dans l'essieu , pour empecher que la roue
ne sorte.
Lurf, y r. ingefchelpt hoot , in eerie vinkebaan
gebruikelijk , morceau de bois a entailles,
dont on se sert pour prendre des pincous,
piege en bois; fig. (in den dagelijkfchen
fpreektrant ,) als lemand bij de lurven krijgen , pakken, y atten , prendre q. q. au collet, se d eter sur q. q., se saisir de q. q.
Lurken , o. w. (ik lurkte , heb gelurkt), gedurig aan de borst liggen en met kleine
teugjes zuigen , toter sans cesse. Dit kind
is niet te yreden , indien het niet den ganfchen dag ligt te —, cot enfant n'est jamais
content, s'il ne tete pas toute la journee.
Lurkfter, yr. enfant qui tete sans
Lurker,,
cesSe.
Lus, zie Lis.
vertooning van zijn genoegen over
Lust ,
iets aangenaams , Het was een ,
lien toin te zien , c'etait an plaisir de veir
ce jardin. Met is een — hem te zien wetken , cela fait plaisir a le voir travailler.
— doze gewaarwording zelve , vermaak,
plaisir,,delice , m. delectation, f. lets met —
do en , faire q. ch. avec
, ayes Mee-
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's zomers btoiten te
tation; Het is een
zijn, c'estun delice que la campagne en ltd.
, trek naar het aangename desir,,m.envie
Ik heb geenen — tot eten , flapen , reizen,
fpreken , je ;eta _point d'envie de manger,
de dormir, de voyager, de parler. Indien
hij er — toe (in) krijgt , si Penvie lui en
prend. De — is hem daartoe ve'rgaan. Zijn
— is hem yergaan , l'envie lid en est passee.
Dat beneemt mij alien — naar onderzoek ,
cela me prive de toute envie de faire des recherclzes.,— en vermaak in iets fcheppen ,
avoir envie de q. ch. —hebben om . .
avoir envie de . . . .
etre en humour de
. . . Zijnen — boeten (bevredigen) satisZijnen
aan iemand boeaire
ses
desirs.
ften, (zich wreken) se venger
de q. q. Lusten eenet zwangere vrouw,, des envies d'une
in
eenen
kwaden
zin , zonemme
grosse.
—,
fdige begeerte, yooral in het meerv.
Lustell, desirs deregles,plaisirs,m. pl. vleeschelijke lusten, zinnelijke lusten , plaisirs des
sens , plaisirs charnels ou sensuels, m. pl.
convostise, concupiscence, voluptd, Zich
aan zinnelijke lusten overgeven, se plover
dans la voluptd. Zijne lusten den teugel
geven, hen dienen , voldoen , bevredigen,
s'adonner, se livrer aux .plaisirs des sens,
aux voluptes. Een flaaf zijner lusten ,
esclave de ses passions; fig. —, trek, ddmangeaison, f:
Lustbosch , m. bosch , dat enkel tot genoegen
itrekt , bois de plaisance , m. waarin de
boomen niet gekapt worden, marmenteau,
on bois marmenteau.
Lustboschje, o. yerkl. w. van Lustbosch , ilerrenbosch, bosquet , tn.
Lusteloos, b. n. zonder lust , ongevoelig voor
vermaak, apathique.—, onvatbaar voor vermaak , melancolique, indolent, e. moo (mol)
degoate , e. decourage, e. triste,
sans envie, sombre. —, log , pesant, e.
board, e.
Lusteloosheid , vr. ongevoeligheid , apathie,
decougagement , melancolie, tristesse.
—, pesanteur, indolence, zie Lusteloos.
Lusten , onp. met den ;den perf. (het lustre,
heeft gelust), believen , als : Lust het u
van de partij te zijn ? avez-vows envie d'être
de la partie? Hij doet al , wat hem lust,
it fait tout ce qui lui plait, it suit son penchant. —, inzonderh. van fpijs, aangenaam
zijn , als : Mij lust geen vleesch , (ook b.,
w. ik lust geen vleesch) le n'aime pas la
viande. (ook ill den gemeenzamen fpreektrant in able perfonen, gaarne eten , aimer)
AANMERK. Zonder ontkenning words er gemeenlijk gaarne of graag bijge yoegd , als :
Hij lust gaarne wat lekker
acme bien
les bons morceaux, les friandises.
Luster, zie Luister in de laatste beteekenis.
Lusthof, m. pleiziertuin, jardin de plaisauce.
Lust,huis , 0. buitengoed , maison de plaisance , f.
Lusthuisje 0. digt bij de flad, vide-bouteille,
f. fam. guinguette,
Lustig, b. n. vrolijk, levendig, opgeruimd , dar.
tel, vermakelijk, enz. j one, e. gai, e. enfold, e.
gaillard, e. egrillard, e. dru, e. grivois,
e. fringant , e. jovial, e, de bonne humour,
joyeux, euse , etc. fam. folichon, ne, emerile. Hij is altijd — it est toujours d'htinieur
loyease, d'humeur divertissante, javiale;
mensch, an
est toujours gaillard. Een
waaraan men gehomme gai, recreatif
noegen heat plaisant, e. divertissant, e.
Rr5
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Eer — verhaal , un conte plaisant,
vrodivertissant, joyeux. Een
bijw.,
lijk liedje , une cizanson grivoise;
gaiement, plaisamment. —(in de muzijk) allegro. zeer, zeer veel, bien, beaucoup,
rudement , (bellement). Men heeft hem —
afgeklopt , on l'a etrille mime it fact, rudemeat. —, tot aanmoediging , als : —kinderen!
courage mes enfants! aliens mes enfants!
wakker, tusfchenw. , alerte!
Lustigheid, yr. gaietó gaillardise.f. enjoue-_
meat, m.
Lustiglijk, zie Lustig, bijw.
Lustprieel , 0. pricel tot uitfpanning in eenen
tuin, enz. ou cabinet de jardin,
de verdure, m.
Lustplaats , yr. lieu de plaisance, no.
Lustrijk, b. n. zeer aanganaam, plein, e. de
delices on de plaisirs, delicieux , se.
Lustflot, 0. chdteau de plaisance, no.
Lustwarande , yr. parc,:de plaisance, m. allee,f.
Lustwoud, 0. lustbosch , Bois de plaisance. on.
Lutheraan , no. belijder van de lutherfche godslutherien
dienst , lutherien. Gefirenge
rigide.
Luthersch, b. n. van Luther , lutherien, ne.
De Lutherfche godsdienst , la religion Inez, rienne. Een Lutherfche bijbel , coo bible
lutherienne. De Lutherfche kerk, ( kerk
waarin de lutheranen . hunne godsdienst verrigten), ‘Pdglise lutherienne. (gezindheid
der luth.eranen , Lutherdom) lutheranisme.
Deze man is —, cot homme est lutherien.
Zijne vrouw is sa femme est lutherienne. De Lutherfchen, les Lutheriens.
Lutje , o. verkl. w. (in den dagelijkfchen
fpreektr. een weinig, un pen. — , bij naai-
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hers) foort van vingerhoed aan den pink,
sorte de de.
Luttel,
n. klein, (weinig gebr.) petit , e.
mediocre; —, bijw, pen, etc. Het heeft —
te beduiden, cola est de pen de valour.
Luur,, yr. kinderdoek, lange , maillot, no. linnen
lange de toile. Wollen lange de
lane. Het kind in luren winden , envelopper
l'enfant dans les langes ; fig. Hij ligt nog
in de luren, (hij is nog te bed) it est encore au lit. lemand in de luren leggen, (hem
bedotten) attraper ou duper q. q. , le mettre en de beaux drape blancs, le tromper.
Luurgoed, o. linnen waarvan men luren
maakt , pellen, toile ouvree dont on fait des
langes ,f.—, al de luren, langes , f: brayes pl.
Luurkorf, m. zie Luurmand.
Luurmand , yr. al de kleedingflukken, enz.,
voor een jonggeboren kind , layette. Zij heeft
hare — klaar 9 sa layette est préte.
Luw,, b. n. tegen den wind gedekt , a l'abri
du vent , a convert du vent, qui nest pas
venteux , euse , qui n'est pas exposé e.
vent. Het is hier —, an est ici a Pabri du
vent. Aan de luwe zijde , au ate le moms
exposé au vent.
Luwen, o. W. met den onb. 3 perf. (het luw.
de, heeft geluwd), minder winderig zijn,
low worden, faire moms de vent; diminuer,
cessir,9 (en parlant du vent) Het begint te
—, le vent commence a diminuer, a cesser;
fig. Dat luwt wat, (de zwarigheid begint te
verminderen ) it vient quelque soulagement ;
le danger diminue; Paffaire change de face.
Luwte , yr. plaats, waar men tegen den wind
befchut is, abri, in. lieu ou Pon se met a
convert du vent ou du mauvais temps.
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M.
M. yr. de twaalfde letter van het alphabeth of de i in. —, (bij de valk.) det roofvogels , muletterlijst, (meer y. M's , y r. onveranderd.) ' lette, f. Mond of opening der —, orifice
de Pestomac , cardia, f. Benedenfle opening
In. Eene groote M, un grand M.; eene
kleine no. (m. onderkas bij letterzetters) un der —, pylore, m. — verflerkend, stomapetit in., Brie m's, trois m. M-bakje, o. , cal, e. Tot de — behoorende, gastrique,
(bij letterzetters,) le cassetin du in. De I stomachique.
weglatmg van de letter m, (bij dichters) Maag, m. en yr. bloedverwant, naastbestaande , parent , e, allied, e. Hij heeft vriend
op het eind van een woord, ecthlipse, f
nosh —, it n'a ni amis ni _parents.
Ma, yr. (vreemd w.) verkorting van het Fr.
Maagader, yr. veine stomachique , gastriqtte.
mama, noarnan , f.
Ader van de onderfte opening der maag,
Maag, yr. ( a)he t inwendige deel van een dierlijk
veine pylorique.
ligchaatn, bestemd om Itet voedfel te verteren 9 estomac, m. De kuil der—, le creux Maagbalfem, m. baume stomachique.
de Pestomac. Eene zwakke — hebben, avoir Maagbitter, o. elixir stomachique, stomachal,
m. hiere-picre, f.
l'estomac faible , debile. Deze fpijzen liggen zwaar in de —, ces viandes sent pecan- Maagbreuk , yr. (in de gcneesk.) gastrocele.
tes sun Pestomac , chargent Pestomac , detra- IVIaagd, yr. ongehuwd vrouwsperfoon', fine.
—, meisje, dat Beene vleeschelijke gemeenpent Pestomac. De — vullen, se remplir
fchap met eenen man gehad heeft, vierge ;
Pestomac. De — overladen, se surcharger
fam. pucelle. Eene. — ontecren, depuceler,
ealiments, de nourriture. Eene bedorvene
on (in de regtsgel.) deflorer une fine. De
— hebben, avoir Pestomac derange, ditra— van Orleans, la pucelle d'Orlians. De —
que. Hij Hoeg hem met de vuist op de —,
Maria, de H. —, la vierge Marie , la salute
a lui donna nn coup de poing dans Pestomac;
vierge, la vierge. De wijze en dwaze maagfig. IIij heeft eene ijzeren (Ilerke) —, hij
den, les vierges sages et les vierges folios.
kan alles y erduwen , it a un estomac d'auDe elf duizend maagden, les onze male vierfam.
Hij
heeft
truche, it digererait le fer ;
ges; fig. Zijn degen is nog —, (nog niet
het al in zijne —, (hij heeft het al weg ,)
gebruikt) son epee est encore vierge. Van
it l'a deja, it l'a déjà avale. —, van heriets — afkomen, (er onbefehadigd afkomen,)
kaauwende dieren, ventricule, estomac , on.
en revenir saint et sae — , zeker teeken
De herkaauwencle dieren , hebben verscheivan den dierenriem , vierge. —, dienst—,
dene magen , als: de eerfte —, de tweede
meld , servante.
—, de derde —, de vier ge —, les animaux
ruminants oat plusieurs ventricules, comme : Maagdarm, m. (in de ontl.k.) flokdarm, oesophage.
l'herbier ou le double, le bonnet, le feuillet, Maagdeberg, m. (in de onti. k.) mont de nvus, m. moue, f:
Pabomasus. Twoode — van vogelen, gdsier,
Maag-
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Maagdelijk, b. n. virginal e. Maagdelijke
fchaamte , pudeur virginale. —e zuiverheid
purete virginale.
Maagdenbloem , yr. maagdorn, virginite, f.
pucelage, m. fleur de la virginite.
Maagdenblos , in. rouge que fait naltre la pudeur.
Maagdenhart , o. coeur d'une vierge ; fig. coeur
chaste, en.
mid vierge.
Maagdentionig ,
Maagdennielk , yr. (in de fcheik.) last virginal, m.
Maagdenpalm , in. (in de kruici.k.)parvenche,
Maagdenpeer, yr. virgouleuse.
Maagddnrei , in. troupe de vierges , f'.
Maagdenroof, m. fchaking , rapt, enlevement
d'une fine. De fabijnfche —, Penlevement
des Sabines.
Tylaagdenroos, yr. nom d'une fleur.
Maagdenfchaar,, yr. zie Maagdenrei.
celui qui ravit PhonMaagdenfchender,,
virginite d'une fine, qui la vioneur ou
le , qui en abuse, ravissenr.
Maagdenfchending , en -fchennis, yr. viol d'une
fille, M. (in de regtsgel.) defloration, f.
pucelage.
Maagdenaaat , m. virginite,
Maagdenaoet , zie Maagdenrei.
Maagden ylies, o. (in de ontl. k..) hymen, m.
Maagdenwas 0. cire vierge, propolis , m.
Maagdom , m. van beiderlei kunne, virginite,
(g emeenz.) pucelage, m. Zij heeft haren
yerioren , celle a perdu son pucelage. Hij
heeft zijnen — nog , tl a encore son pucelage.
Maagelixer,, m. elixer stomachique, en. essence stomachique, f.
IVIalv-t hoest , m. toux gastrique, f.
Maagklier, yr. alvleesch, pancreas, pancreate, m.
MaagkoOje , o. tablette stomachale ou pour
Pe.stotnac , f. bor3tkoekje , tablette bechique.
Maagkolijk , yr. colique de Pestomac; zie
Maagkramp.
Maagkoorts yr. fievre qui vient d'indigestion.
Maagkramp, yr. spasme de Pestomac , no. gastrodynie , f. cardiogme,
Maagmiddel , o. remede stomachal on stomachique , m.
Maagontfleking, yr. gastritis, (lar. uitdr.),
gastrite, m
Maagpijn , Yr. mal d'estomac, m. cardialgie,
douleur d'estomac, f: drukking op de
maag , (in de geneesk.) gasteralgie.
Maagpil , yr. pilule stomachale, stomachique.
Tvlaagpleister,, yr. epitheme.
Maagpoeder,, — poeijer,, o. poudre stomachale
ou stomachique,
Maagfap , o. chyle , clzyme, m.
1\laagfchap , yr. ( bloedverwanten )parents,m.
pl. parentis, f. pl. parente, f: Hij heeft
een middagmaal aan zijne geheele — gegeyen , id a donne a diner a toute sa parente.
I-lij is van mijne —, it est de mes parents.
Zij is van mijne —, elle est ma parente.
o. bloedverwantfchap , parente. — van
yaderszijde , consanguinite, —, (in de
pr.) cognation.
1VIaagfpanning, yr. (in de geneesk.) periodinie
oft periodynie.
IVIaa.gfcheiding , yr. het verdeelen eener erfenis , partage d'un inventaire, acte de par.
boedelrol , inventaire,
cage, m.
Maagtaal, yr. liste des parents ou heritiers:
Maagverflerkend , b. n. stomachal, e. stomachique. Een — middel , en stomachique.
Maag yerilerking , yr. remede pour fortifier
Pestomac , remede stomachal , stomachique, tn.
Maagwater, 0. eau stomachale,l;
Maagwijn, m. yin stomachique.
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Maagzenuwen, yr. meerv. nerfs de Pestomac,
no. pl.
Maagziekte , yr. mal d'estomac, m. Zie Maagkramp, Maagpijn.
Maagzoen , m. verzoening van bloedverwanten, reconciliation de parents. —, (bij
regtsgel.) legitime des heritiers naturels.
Maagzuur, o. acide de l'estomac, m. (in de
geneesk.) oxyregmie ,
Maai , zie Made.
Maaijen, b. w. ( ik maaide , heb gemaaid ) ,
affnijden met eene zeisfen , enz. faucher,
moissonner. Gras —, faucher de Pherbe.
Haver, Gerst , enz.
faucher de l'avoine,
de P orge. Eene weide , faucher un pre;
weder,, op nieuw —, repucher, fig. De
dood maait alles , la mort fauche tout.
Spreekw. Men moet zaaijen, wil men —,
id faun senior pour recueillir ; semer avant
que de recueillir. Zoo gezaaid wordt , zal
gemaaid worden , qui bien fera, bien trouvera. Wie wind zaait , zal onwéer
,
celui qui seine k vent , moissonnera la tempéte.
o. w. in het gaan , zie Maaivoeten.
Maaijen, o. fauchage ., m.
Maaixer, m. grasmaaijer,, faucheur, moissonpear. Hetgeen een — in eenen dag afmaait , fauchee, f.
Maaijig , b. n. wormitekig , vereux , se.
Maaijing , yr. fauchage, m. coupe de bless
Maailand, o. pre a faucher, m. champ qteon
fauche, f:
Maailoon , o. en m. fattchage, m. Het —
betalen , payer le fauchay.
Maaitijd , m. hooitijd, SalS011 as Pon fauche,
fauche, fauchaison, fMaaivoet , m. naar buiten gekeerde voet t
pied tournant en dehors. m. en yr. celu;
ou ceile qui tourne les pieds en dehors.
Maaivoeten , o. w. (ik maaiyoette , heb gemaaivoet , ) de voeten naar buiten keeren ,
tourner les pieds en dehors ; faucher
marchant.
Maak , yr. de daad van maken , in de gemeenz.
verkeer. , als : In de — doen donner,,
commander a faire. Uw rok is in de —,
on travaille a votre habit votre habit est
entre les mains du tailleur. Zijne fchoenen
zijn in de —, ses souliers soot entre les
mains du cordonnier, on travaille a ses
souliers.
Maakloon , en o. facon, main d'oeuvre, f:
Heeft hij het — voor zijnen rok betaald
a-t-il paye la Tape: de son habit ? Het
kostte mij niets dan het —, it ne en'en a
coute que la main d'oeuvre, Ole la facon.
Maakfel , o. gewrocht , ouvrage, en. oeuvre,
Dat is mijn c'est mon ouvrage. Ike
menfchen zijn Gods —, het — zijner yingeren , Dieu est le createur des hommes,
les hommes sent Pouvrage de Dieu , ses ereattires:
wijze, waarop iets gemaakt is, houding , fatfoen,facon,forme,figure, fabrique ,
Een fchip van een vreemd —, un vaisseau
d'une etranp forme. Een rok naar hetzelfde
—,'un habit de la mime facon; fig. Hij is
een -wOnderlijk — c'est un homme singelierement biiti.—, het werk zelf, dat aan iets
verrigt is , als : Dit horologic is van een
Engels ch , — cette montre est faire
"Ingleterre. Dit papier is van een goed —,
ce papier est bien fait.
IVIaakfter, , yr. celle qui fait, faiseuse,
contour, m. et f. Wie is de — van die
muts ? qui a fait ce bonnet? Zij is de —,
fchrijffier,, van dit bock , elle est l'auteur
(femme autour) de ce mire. Zie verder
Mut.
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Mutfenmadkfter en de ander() met Maakfler
zamengeflelde woorden.
Maal, vr. en o. keer, reis, fois, f Dit —,
cette fois-ci. Een ander —, tune autre fois.
Men heeft het hem verfcheidene malen berigt, on Pen a averti quantite de fois,
plusieurs fois, reprises par plusieurs fois. Ilt
heb hem voor de eerfte — gezien , jel'ai vu
pour la premiere fois. Op ben — 9 tout d'un
coup, en nue seulp fois. Voor dit —, pour
le coup, pour ce coup-la, pour cette fois-ca.
AANM. Met de hoofdgetalien word:: het
verbonden zonder teeken van meerv. aan
te nemen, als: Eenmaal, une fois ; honderdmaal, cent fobs.
Maal, o. Zie Maaltijd.
Maal, m, en o. vdlies, klein reiskoffer, valise, malle, f petit coffre,
Maalgeld, o. Zie
Maalioon, m. en o. mouture , f. salaire du
meunier, moulage, m.
IVIaalflot, o. hangilot, cadenas, no.
Maalileen ,
Zie Molenfleen , ook Wrijffteen.
Maalfler, yr. mijmeraariter, radoteuse, reveuse.
Maalaers, yr. meerv. kiezen, grosses dents,
inticlzelieres. Het tandwerk, la denture.
Maalflok ,
fchilderflokje , waarop de hand
rust of leunt bij het fchilderen, appui-main.
Maalfiroom, m. draaikolk, gouffre, tournant.
(zeew.) remole , f. fig. — van verwarring , grande confusion et desordre, f
llaaltand , no. kies grosse dent , macheliere, f
Maaltijd, m. maal , repas.
feestinaal ,festin,
banquet. Eenen goeden — doen, faire tun
bon repas ; gemeenfchappelijke
botje
bij botje, waar elk een het zijne bijbrengt ,
que-nique, m. Hij gaf eenen' prac trpi
tigers it donna un repas magnifique ;
fig. table. Van den — opflaan, sortir de'
table. Des daags twee maaltijden doen,
faire deux repas par jour. Na den —,
apres le repas ; Koude —, collation, f.
lemand verpligten om eenen — te geven,
donner le bouquet q. q.; fpr. w. Het is
mosterd na den — , c'est de la tnoutarde
apres diner.
Maan, yr. het lange hoar, dat aan den hale
van paarden en leeuwen afhangt, meestP1
meerv. criniere, f. crins , m.
Maan, yr. de bijplaneet, die onze aarde verzelt, lune. De — fchijnt, la lune luit ,
fait clair de lune. De ouderdom der — ,
Page de la lune. De nieuwe —, la nouvelle
lune. Feest der nieuwe —, (der oudheid)
ndomenie. De voile —, la pleine lune. De
—is vol, het is voile —, la lune est dans
sin plein. De — is aan het wasfen. De —
vast, /a lune est dans son croissant. De
wasfende —, le croissant de la lune. De
lioornen der wasfende —, les cornes tin
croissant. Het afnemeas der —, le decours
le declin de la lune. De — is aan het afnenen, neemt af, la lune est en son dicours.
clair de lune. Het is lichte —,
Lichte
it fait clair de lune. Donkere als : Het
is donkere --, la lune ne luit pas ; fans.
Hij is naar de —, (bij is weg) it s'en est
^slte; (hij is verloren) it #st perdu; (hij is
flood) it est mort. Het is alles naar de —
tout est perdu. Loop naar de —! allez
diable! fig. Naar. de — reiken, vouloir
Irendre la lune avec les dents ; fpr. w.
`egen de — blaffen, aboyer a la lune;
zeker teeken in de gedaante der halve —,
(in de wapenk.) croissant, no. De groote
Beer (rurldche Keizer)voert in een groen
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veld eene zilveren halve — met na g- boven
gekeerde punten, le Sultan de Turquie
porte tie sinople tun croissant montant d'argent , — (in de meetk.) eene binnen twee
bogen ingeflotene figuur, - welke de gedaante
eener halve — heeft, lunule. —, (in den
vestingb.) Eene halve —, une demi-lune.
— 9 elke andere bijplaneet , satellite, m. De
manen van Jupiter, les satellites de Jupiter.
Inwoners der —, selenites. Hetgeen
maan aangaat, (bij de Iterrek.) selinique.
Casfini heeft een werk gefchreven 9 getiteld:
onderrigtingen over de maan, Cassini a
ecrit un ouvrage, intituld instructions sillniques.
Maanbefchrijving, yr. selenographie.
Maanbrief, lettre dans la quelle on domande le payement d'une dette , d'une
somme,
Maancirkel, m. cycle lunaire. zie Maankring.
Dylaand, vr. mobs, m. Het jaar heeft twaalf
maanden , Pan a douze mois. Verledene
le mois passé. Den hoeveelflen der — hebben wij ? quel quantieme du mobs avons-nous?
Men heeft hem twee maanden nititel (tijd)
gegeven , on lui a donne deux mobs de terone. Een wisfel, betaalbaar na verloop van
eene —, twee maanden, drie maanden,
une lettre tie change , payable a deux usances, h trois usances. voor maandgeld,
of zoo veel men in de maand voor iets
betaalt, mois. fIij is zijnen dansmeester
drie maanden fchuldig, it doit trois mobs an
maitre a danser. Loopende —, courant,
Maandag, lundi. Des maandags, 'maandags, lundi, le lundi. — houden , (des
maandags Diet werken) faire journee blanche ,le chomage ; faire le lundi ; ne pas
travailler le lundi; gemeenz. Een blaauwe —
pen de temps. Hij is ilechts een' blaauwen
te B. , it n'a ea a B quo pen de temps.
Maandbloeijers, m. meerv. eene foort van
aardbesfen, die den ganfchen zomer bloeijen, petite; sortes de fraises qui fleurissent
tont Pete, f pl.
Maandbrief, — ceel , yr.' billet d'engagewent d'un matelot, sur lequel on regle sa
pays, 7B.
Maandduif, yr. pigeon qui conve tons les
mois, ni.
Maaneklips, (ondw.) vr. eclipse de lune.
Maandelijks, bijw. elke maand, toes les mole,
par mobs, de mois en mobs. Ilt_ betaal —
tien gulden, je paye dix florins par Mobs.
Maandelijksch, b. n. tons les mois, menstruel,
le, mensuaire. IVIaandelijkfche rekening,
compte de clzaque mobs. De maandelijkfche
bezoldiging, le mois. De maandelijkfche
zuivering, (de maanditonclen), les wis
les purgations
pl. le sang menstruel ,
menstruelles , les regles ordinaires, les menstrotes , flours , f. pl. Maandelijkfche flaat,
zie Maandflaat.
IVIaanclgeld, o. mois, gage, argent IN .par
snobs , salaire d'un mois, nu. solde tnols ,f.
Maandfchrift, o. journal, m. qui s'imprame
tons les mois ; feuille periodique qui se
public chaque mobs.
Maandflaat, m. etat on hordereau qu'on forme
tons les mobs dans les bureaux de recette,m.
Maanclaniden, meerv. zie op Maande,
lijksch. Verhandeling over de —, emmenalogie ,
Maandwerk, o. journal, qui parfait tons les
mois, tn. zie Maandfchrift.
Maandwijzer, m. aiguille sur un cadran de
Tinware, qui indique lee oasis , f.
Maan-
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Maanjaar, o. annee lunaire, f. cycle mdthonique.
Maankaart , yr. carte selinographique.
Maankalf, o. Wanyrucht , mole, f
1Vlaankeering, yr. tijd tusfchen twee nieuwe
manen, ook maanverwisfeling over de 19
j aren, lunaison.
Maankop ,
ilaapkruid, gavot.
Maankring , to. of cirkel van 19 jaren, cycle
lunaire, —, guldental, sombre d'or,,
cirkel , kring om de maan (ook zon) halo,
cercle autonr de la lune.
Maankruid, o. bulbRnae m. lunaire,
clarte de la
Maanlicht, o. clair de lune,
Bij — werken, travailter au clair
lune
de lune.
IVIaanloop , m. coots de la lune, m.
IViaanmaand, yr. mois lunaire ou sydonique , m.
Maanoog, o. ziekte aan de oogen der paarden, ocil lunatique.- Maanoogen hebben ,
etre lunatique, étre sujet it la tune.
Maanoogig , b. n. lunatique.
Maankopfap, o. ineconium, m.
Whianfieen, m. (in de nat. gefch.) selenite, f.
aerolite (*).
Maanfluk, o. (bij kuipers) derriere piece d'un
chanteau, m.
fond de barrique ,
Maansverduistering, yr. eclipse de lune.
Maantaning, yr. eclipse de (la) lune.
Maanvergelijking , yr. (in de flerrek.) proEmptose , in.
Maanverwisfeling, yr. lunaison.
Maan ylekken , yr. meerv. taches dans la lune.,
Maanvormig, b. n. (in de kruidk.) lunule , e.
Maanziek, b. n. die bij vlagen, of bij de
verandering der maan als dol is, lunatique,
maniaque.
Maanziekte, yr. mad tie lune, in.
Maanzuchtig , zie Maanziek.
Maanzwijm, zie Maansverduistering.
Maar, bijw. fiechts, enkel, alleenlijk, seulement, ne... que , stmplement. Zeg hem—den
.woord , dites-lui seulement un mot. \'Vij zullen — met ons drieen zijn, nous scions trois
settlement. Ik heb hem —gezegd, dat hij,
enz. , je lui ai dit seulement qu'il , etc.
Gij hebt — to bevelen, y eas n'avez qu'a
commander. 1k heb i/ne zuster,, je n'ai
qu'une soeur. Ik ben er — eenmaargeweest,'
n'y al etc qu'une , een weinig , tent
soit peu. Zeg hem — dites - lui tout simplement,
tout bonnement Het gefchiedt — uit - beleefdheid , c'est par pure,complaisance. 1k wenschte
dat zij gelukkig ware , je ne souhalte
mitre chose, sinon snit heureuse.
Genf — wat er is, pa, d&nnez cc qu'il y a.
Indien of als ik hem — vind, pourvu que je
le trouve.
gieMaar, voegw. loch, mais. Hij is rijk ,
rig , it act riche, mais avare. Zij is fehoon ,
— zeer ondeugend, elle est belle, mais elle
est Bien inechante. Ik heb hem gearaft, —
puni, mats it
hij had het verdiend,
merite. Hij is niet alleen goed, —
npn
seulement
it est bon,
hij is ook braaf,
mais encore it est brave. Hij heeft hem
Diet alleen beleedigd, — ook g eflagen, it
l'a insulte , vials de plus it l'a battu. Zij
is vrij wel gemaakt, — zij. is niet groot ,
elle est asset bien faire, mats elle n'est pas
grande. — waarom hebt gij Diet geantwoofd mais- pourquoi n'avez-vous pas repondu?' — keeren wij weder ter zake , vials
revenons a notre affaire.
Maar, o. (meerv. Mace's) zoo y eel als voor'Wanneer deze vrouw
waarde 7 mais,
bij to
rrijst, laat zij nifumer na, er een
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voegen, dat haren lofveel Yerzwakt, 9uand
cette femme lone, elle ne manque jamais
d'y ajouter un mais, qui affaiblit beau-coup
sa louange. Men kan met lien man nooit
afdoening van zaken krijgen, hij overlaat u
'met indien's en maar's, welke enz., on Ite
finit jamais rien avec cat homme la ; it vous
actable de si et de mais, que, etc. Er is
een — b;j , it y a exception.
Maar, yr. tijding, (ook wel mare) nouvelle,
f bruit, avis , in. De — loopt of gaat, le
bruit court; on die. De -- heeft zich vetbreid, le bruit s'est repandu.
Maarle , zie bleerle.
Moat-lc:balk, oul. flaiknecht , en van daar
vervolgens flalmeester van eenen Vorst ,
eCtiyOr. - zeker voornaam hofbeambte
Duitschland, marechal ; cok: grand-maitre
de la maison d'un prince. —, bijzonder
in Frankrijk, en elders, hoogfle veldheer,
marechal.
IVIaarfchalkin, yr. marechale.
IVIaarfchalkfchap , o. charge ou dignite de maMa.arfchalkflaf,
bdton de marechal.
Maarlchalksgeregtshof, o. marechaussee, coif.
netable, f.
IVIaarfchalkstafel, Yr. table du marechal.
Maart,
lentemaand , mars. De maand —,
le mois de mars. Half —, a la mi-mars.
Maartsch, b. n. de mars. — bier, de la biêre
de mars. Maartfche buijen, des giboulees
de mars. Eene maartfche kat, (zoo yea
als togtige kat, dewijl de katten gewoonlijk in Maart togtig zijn), are chatte etc
chaleur.
Maas, yr. rivier, Meuse.
Maas, vr, fink van een net, of ook, ruimte
tusfchen twee lichen, Een pet met
groote, met kleine mazen, an filet a grandes, a petites
IVlaat, yr. (a) De ligehamelijke grootte van
iets, mesure. Oncler de — zijn , de — niet
kunnen halen, n'avoir pas la grandeur, la
mesure requise, etre trop petit, e. — waarmede lets gemeten words; mesure. De —
van lets nemen, p,rendre la mesure de q. ch.
De — van eenen rok , van eenen japon ,
enz. nemen, prendre la mesure d'un habit,
d'une robe. 1emand de — voor een paar
fchoenen , voor een paar laarzen nemen,
prendt e la mesure du pied, de la jambe de
q. q. —, hetgene, waarmede gemeten worth,
mesure. Eene gefjkte une mesure etalonnee. —, de hoeveelheid die zulk eene%
maat bevat, mesure. fig. Iemand de — vol
doen , vol metes, cornbler la mesure a q. q.
op zijne —; salon In mesure, justement ,
precisement. — houden, ne pas faire &esCes. -, van eenen kleermaker, (lange
Brook papier , waarop de vcrfchillende
leng-ten worden geteekend of geknipt), mesure. — van eenen fchoenmaker, compas de
zie ook Maatflok. fpr.
cordonnier,
Met de —, waarmede wij anderen meter,
zallen wij ook gemeten worden, nous seions mesures de la meme mesure dont nous mesurons les antics. Eene — zout, tine mesure
de- tel. Eene — wijn , un pot de vin; (zie
Dolt Maatje); fig. Men moot — houden
alle dingcn, it feat mettre des bornes
tout. Eene groote — (mate) van kundighcden, de grandes connaissances. Boven
mate, outre mesure, excessivement. — in
de muzijk, tijd yerdeeling , mesure. De —
flaan , battre la knestire. Die dezel y e flaat,
battcur de In mesure. Kunst — klank
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cadence, Naar(in) de — zingen , fpelen,

danfen. De — houden in het zingen, fpelen, danfen, chatter, jouer, danser en
mesure. De — houden, observer la mesure.
In de — blijven, aller de mesure. Naar
mate dat; voegw. a mesure que; bijw.
Naar —, proportionnement, au prorato
prakt.) De erfgenamen
l'avenant ,
betalen mede aan de fchulden naar hunner erfdeelen en portien, les beritiers contribuent aux dettes , au prorata de leurs
parts et portions. Met mate, avec mesure,
avec moderation, moderement. Naar mate, naar evenredigheid, van, a, enproportion de, etc. Verhandeling over de maten , metrologie, f. BefchripTing der maten
en gewigten, angelographie.
1VIaat, m. (meerv. maats) makker, compapon,camarade. Zij zijn regte maats , (maatjes) ils sort familiers ensemble, ils vivent
de pair a compagnon. , werkgast,
als : Eene fooi aan de maats geven,
donner pour boire aux ouvriers; zie ook de
zametreftelde woorden : Koksmaat,
maat , enz. en Maatje.
Maatflesch, vr. bout eille qui contient la mesure
requise. bouteille qui contient deux
pirates.
111aatgezang, o. air , piece de musique, f.
chant en musique, in. (der oudheid) home,
manuducteur, chef
1VIaatgever of houder,
d'orchestre.
Maathout, o. bois qui a la niesurerequise,
IVIaatje , o, verkleinw. van maat, decilitre,
zie Maat, yr.
Maatje , o. verkleinw. zie Maat, m. —, inzonderheid bij wijze van vernedering, als :
Gij most weten —, dat enz, it faut; savoir
eene uitdrukking van gemeenque, etc.
Zoudt gij mij
i zaarnheid, camarade,
wel het pleifier wines doen ( vriend ! )
om mij naar het naaste dorp te brengen ? ami ,
eamarade voudriez-vows me, faire le plaisir
de me conduire au village prochain?
illaatje , o, verkleinw. van Ma, verkorting
van Mama, vleiwoord van kleine kinderen,
mama n, ma chore maman, bonne maman, f.
Maatjespeer,, vr. zekere peer, bergamotpeer,
bergamots.
dichtmaat, harmonie, musiMaatklank,
que, f.
Maat- of taktmeter, m. (in de muzijk),
tromatre.
,Maatregel, m. mesures, f pl. arrangements,
in." pl. Ik zal mijne maatregelen daarnaar
semen, je prendrai noes mesures la-dessus.
Rekenfchap geven van de genomene maatregelen, rendre compte des mesures qu'on a
prises. Iernands maatregelen veriidelen,
rompre les mesures de q. q. lui faire perdre
ses mesures, traverser les desseins de q. q. ,
et empecher qu'il ne reussisse ; fig. dimension.
et maate.
Maatfchappelijk, b. n.
fchappelijke seven, la vie sociale. Maatfchappelijke deugden of hoedanigheden , des
vertus , des qualites sociales. De maatfchappelijke orde , l'ordre social; — bijw.
d'une maniere sociale.
Maatfchappij vr. gezelfchappelijke vereeniging , societe, compagnie. Eene — der
letterkunde, une societe literaire. De Koninklijke — van Louden, la societe de Lonfires. De Westindifche —, la compagnie
, zamenleving ,
des Indes occidentales,
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societe. De burgerlijke —, la societe
IVIaatfchappijelijk, zie Maatichappelijk.
Maatflaf , m, maatfiok, perche , mesure, f.
maat , fchaal, ichelle, f:
maatregel, muzijkfleutel, gamine, f:
Maatflo'lt, m, maat van vijf voet, mesure de
cinq pieds, toise d'un arpenteur, f. — om
de dikte en breedte der fleenen te meten ,
echasses,f: pl. — (bij de hoeffm.) potence ,f.
— van een timmerman, duimflok, regle
de charpentier, , f. om de gaatjes in de
'orgelpijpen te meten, diapason. —, (bij
muzijkrneesters) flok om de maat te fiaan,
rouleau a battre la mesure, m.
Maauwen, o. w. (ik maauwde, heb gemaauwd), van katten, miauler.
Maauwen, o. miaulement, m. Het eener
kat deed mij ontwaken, le miauleinent d'un
chat
Maauwing, yr. het gemaauw der katten , de
daad van maauwen, miaulement ,
Made , yr. klein worinpje, ver, m. —, inzonderh. in kaas, .ver .le fromage acarus,
m. mite de fromage, f.
Madelief, y r. Madeliefje, o. zekere bloem,
elders meizoent)e genaamd, marguerite, f.
Dubbele madeliefjes, des marguerites doubles. Witte —, paquerette. Roode en Witte
dubbele madeliefjes, des marguerites rouges
et blanches a flours doubles. Soort van —,
pergoute.
Maf; b, n, vaddig Of vadzig makend, (van
het weer, van de lucht), etouffant, e. Het
is — weer, it fait en temps etouffant. —,
vaddig of vadzig, loom, las , se; ldche;
fig. Het is een maffe kerel, c'est un
ldche.
Mafje, o. als: Iemand voor het — houden,
(iemand voor den gek houden), se moquer
de q. q. Voor het — loopen, (het voorwerp der befpotting zijn), servir de jouet
aux autres.
1VIag, ,r. en 3. perf. van den tegenw. tijd der
aantoon. wigs, zie Mogen.
Magazijn o. bergplaats , magasin , sic
ook de samengeflelde woorden : Houtmagazijn, Kruidmagazijn, enz. ; fig. groote me,
nigte, magasin, m. grande quantite.
Magazijnmeester,, m, opziener van een rnag,azijn, pakhuismeester, magasinier, gardemagasin.
Mager, b. n. niet lijvig, niet vleezig, maigre, have. Een zcer — mensch, sin homme
f ort maigre. Deze koe is seer —, cette
vache est i'ert magre. Een lang — mensch,
vn grand efflanque, fpr. w. Hij is seer —,
it est gras comme un cent de clo ys. Eene
magere en lange vrouw, une femme hieronviere. Hij heeft een —, bleek, uitgeteerd
gezigt , al a le visage have, de'pit. Een
magere, fchrale halo, us; coy of le.
worden, malgrir, amai:grir, devenir maigre.
— worden van kinderen, (se) chimer. In de
g;emeenz. fpreekw. Hij is zoo — als een
hout, it n'a que la place et les es.
niet
vleesch, de la viande mai.
yet, maigre:
gre, du maigre. Ik hood van —, fame le
maigre. fpr. w. De ban is — bij hem, (het
is fchraal of fober bij hem), it n'a point
d'argent , de quoi vivre ; fig. — fchraal, onvruchtbaar,, maigre, sterile, aride. Een
magere grond, en terrain maigre ou.sterile.
Een — mail, airy pauvre repas. Een magere
un style sec , ou decharne ; zie ook
Dor. —,o. le maigre, no. Het —van eenen
ham , le maigre d'un jambon. bijw. zie
Magerlijk.
Ma-
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Magerheicl , vr. maigreur;fig. Dotheid, Droogheld, enz., secheresse, sterilite, aridite'.
1VIagerlijk , bijw. maigrement ; fig. sterilement.
Magermannetje, o. (fcheepsW.) bouline
hunier , de misaine,
Magerte , zie Magerheid.
IVIagertjes, zie Magerlijk.
Maggelen , o. w. (ik maggelde , heb gemaggeld), in Groningen, flecht fchrijven, mal
ecrire.
overheid, magistrat. —, overMagifiraat ,
heidsperfoon , lid der overheid, magistrat.
Magiftraatfchap , 0. waarcligheid van magifiraat , magistrature, 1.
Magneet, m. zeilfteen; aimant, m. pierre
d'aimant. De — trekt het ijzer aan, l'aimant attire le fer.
aiguille
Magneetnaald , yr. kompasnaald
aimantee.
Magneetfleen, zie Magneet.
Magnefia, yr. (oud w.) zekere witte aarde,
die veel in de geneeskunde gebruikt wordt,
magnesie, magnese.
Magnetisch, b. n. magnetique. Magnetifche
Magnetifche
kracht, vertu magnetique.
Magnetivloeiftof, fluids magnetique,
fche flof, matière magnetique; f.
Iilagnetiferen, b. w. (oud w.) (ik magnetifeerde , heb gemagnetifeerd), (de zoo genoemde) magnetifche vloeiftof in een dierlijk ligchaam in werking brengen, ten einde
daardoor ziekten te genezen, enz., magnetiser.
Magnetifeur, m. Coud w.) magnetifeerder,
degene die magnetifeert, magnetiseur; zie
Magnetiferen.
Magnetometer, in. werktuig om de kracht te
bepalen, waarmede magnetep , op onderfcheidene plaatfen der aarde, het ijzer aantrekken , magnetometre.
Magnetismus , o. (oud w.) magnetifche kracht
en werking; ook : Dierlijk (bij de geneesk.), mapitisme, magnitisme animal,
m. (mesmertsme.)
Magt, yr. kracht, vermogen om iets te doen,
pouvoir, en. force, puissance, f Ik heb de
daartoe, fen as le pouvoir. Dat is
bOven zijne cela surpasse ses forces.
Uit al zijne — loopen, enz. courir de
kracht, vermogen,
toutes ses forces.
vergunning, om jets te doen ,autorite ,
Dat
puissance, f. pouvoir, no. disposition.
fiaat niet in mijne cela n'est pas en ma
puissance, en mon pouvoir, en ma disposition, f. Hij heeft dit uit eigene — gedaan,
it a fait cela de son autoritó privet. —, in
eenen ftaat , ten aanzien der krijgslieden ,
welke men op de been heeft of brengen
kan , puissance, force, f. forces, f. pl.,
troupes armies, f. pl. Deze ftaat bezit eene
groote cet etat a beaucoup tie troupes
armies. De land—, zee —, les forces de
terre, les forces navales; fig. uiterlijk aanzien , als : Een man van —, nn homme
puissant. — 5 menigte , veelheid, quaniite,
magtige fiaat, mogendheid,
f. non2bre.
heerfching, puissance, f. De magten van
les
puissances
d'Europe. —, (in de
Europa,
meetk.) puissance. Vier is de tweede — van
twee, quatre est la seconds puissance de deux.
Magtbrief, m. brief, waardoor iemand tot jets
gemagtigd wordt, plein pouvoir, diplome
tn. procuration, f.
Magteloos, b. n. zonder magt, impuissant,
e. faible, sans force, sans forces, sans _poolvoir, debut sans vigueur , insu, sant, defaillant e.
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Magteloosheid, faiblesse, f. manque de pouvoir, manque do forces, m. zie
Onmagt.
Magtgever, m. constituant.
Magthebbende, b. n. met magt bekleed, qui
est autos Ise, e. constitud, e. qui a pities
pouvoir.
Magtig , b. n. natuurlijke kracht hebbende,
puissant, fort. De leeuw is een — dier, le
lion est un animal hien fort. —, die vele
middelen heeft, om zijn oogmerk te bereiken , puissant, e. Hij heeft magtige vrienden , al a des amis puissants. Hij is mij te
— geworden, it est devenu trop puissant
pour moi. Een magtige vijand, un ennemi
puissant. Een rijk , un etat puissant.
Een — leger op de been brengen , lever tine
puissance armee. Eene magtige vloot, nun
puissance fiotte; fig. zeer groot, als : Een •
- huis, une maison fort grande. Eene
magtige menigte , un tras-grand nombre.
-7-, tot iets in flaat, als: Hij is nog — OM,
te betalen, it est encore en etat de payer.
worden , devenir puissant, e. se rendre
formidable ; (met beheerfching), als : Een
land — worden , s'emparer d'un pays , se
rendre maitre d'un pays. Zich zelven
zijn , se possider, etre maitre de ses passions. \'Vanneer hij toornig wordt , is hij zich
zelven niet —, quand la colere le prend ,
it ne se possMe plus. Zijne zinnen , Cook
zijner zinnen) — zijn, zijns verfiands
zijn, etre dans son bon sens , etre lain,
d'esprit. Vele talen
zijn, posseder plusieurs langues. —, van fpuzen , te vet , te
fierk gekruid, moeijelijk te verteren , trap
nourrissant, e. trop gras, se. trop spice,
e. de crop dure digestion; van hier fchertfende: Dat is mij te
(te dour) cela
in'est trap cher. Ik zou dat boils wel gekocht
hebben , maar de prijs was mij te
j'aurais Dien achete cette maison, si le prix
n'avait pas ete crop gand. bijw. fig.
zeer, ten hoogfie, fort , extrimement , puissammcnt. Hij is — rijk , it est puissamment
riche. Een — groot huis, nue vaste maison , une tres-grande maison.
Magtigen , b. w. (ik magtigde , heb gemagtigd), de noodige magt seven , met de vereischte magt bekleeden, autoriser, donner
le pouvoir ou l'autorite a q. q., constituer.
Magtiging, yr. autorisation.
Magtfnede, yr. rusting in een vers, cesure.
Magtfpreuk, yr. decision arbitraire.
Magtwoord, o. parole inergique ou emphatique.
Mahomedaan, m. inahometan, musulman.
Mahomedaansch geloof, o. Turkfche Godsdienst ,, het mahometanendom, la religion
mahometane , le ntahomatisme ,tnusulanisme,
islatnisme.
Mahonijhout , o. zeker vreemd hoot , waarvan
de fchrijnwerkers zich veel bedienen, bois
d'acajou, en.
Mahon ijhouten, b. n. d'acafou, de bois d'aca jou.
1Wahotboom , m. (op de Antil. eilandcn) mahot.
Maijer, m. (in de kruidk.) zeker gewas ;Netter.
Majefleit, yr. hoogfie magt, majeste. De —
beleedigen 9 kwetfen , denser la majeste „
commettre le crime de lese-majeste. De
misdaad van gekwetste —, le crime de lesemajeste. uiterlijke vertooning dezer
hoogfie magt, magnificence. De Koning
vericheen in al zijne —, le roi parut dans
toute sa magnificence; fig. pracht, splendeur. De zon ging in a). hare — op, le
soleil se leva dans toute sa splendeur. —,
perfoon, met de hoogfte magt bekleed,
als :
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als : Zijne Koninklijke
tnajesti roy-i
ale, sa majeste le roi. Zijne Brittannifche
sa majestJ britannique.
IVIajefteitfchennis, yr. lese-ma jester , f: crime
de lese-majeste. Hij woldt van — befchuldigd, on Paccuse du crime de lese-majeste.
Majolijn, vr. (in de kruidk.) marjolaine ,
grove —, orego , oregan, m.
Majoor, m. (in het krijgsw.) major.
Majoorsplaats, yr. place on charge de major,
majorite.
Majoorsvrouw , yr. femme on spouse d'un
major.
Mak, b. n. niet wild, gemakkelijk te beteugelen, traitable
doux, ce , dompte , e.
paisible ; Hij is zoo — als een fchaap ,
il est doux comme un agneau. fpr. w. Er
gaan vele makke fchapen in een hok, les
personnes accommodantes se font a tout. -, tam, apprivoise. Ecn paard
maken,
apprivoiser zfn cheval; fig. Een mensch
maken, rendre un homme doux on traitable. — in den getneenz. fpreektr. op fontmige plaatfen voor mat, las , se , fatigue, e.
Makaronisch gedicht, o. boertig of komiek
gedicht, waarin men aan vele woorden eenen
latijnfchen uitgang geeft, magaronee. f.
b, n. macaronsque. Makaronifche verzen,
vers macaroniques.
Makelaar, m. op handelplaatfen, beeedigd
perfoon, die koopen fluit, in ttegenft. van
beunhaas, (zie dit woord.) courtier. — in
de Levant, censal Eeti — in wijnen, un
courtier de yin. `en — in tabak, un courtier de tabac; —, (in de bouwk.) poincon. fig. fam. koppelaar in huwelijkszaken,
enz. , entremetteur , proxenete.
Makelaardij, zie Makelarij.
censerie (in
Makelaarsloon, o. courtage,
de Levant.) f.
Makelaarfler, yr. zie Makelares.
Nakelares, vr. vrouw, die het ambt van makelaar waarneemt; enkel fig. voor: koppelaarfler,, entremetteuse.
Makelarij , yr. ambt van makelaar, charge de
courtier. Hij float naar eene cherche
tine charge de courtier. —, verrigting van
eenen makelaar, courtage, m. zich met de
— inlaten, se miler du courtage. — (in de
Levant.) censerie.
Makelen , b. w. (ik makelde , heb gemakeld),
voortdurcnd werkw. van Maken, en this
gedurig of dikwijls maken, in dezen zin
verouderd; van hier : Over en weer bezor.gen , befchikken, inzonderheid in handelszaken , faire le courtier; van bier fig. middelen, in orde brengen, te weeg brengen,
accommoder, moyenner. Ik zal het wel —,
je Paccommoderai bien. Eene verzoening
tusfchen twee perfonen bemiddeien,
enoyenner line reconciliation entre deux personnes , (een huwelijk) koppelen, maquignonner,, faire le metier d'entremetteur
uu d'entremetteuse.
Diaken, b. w. (in fommige gevallen o. w.)
(ik maaktp , heb gemaakt). Oorfpronkelijk
fchijnt dit woord bewegen beteekend to hubben , waarvan nog eenige fpreekwijzen ,
waar — als een wederk. werkw. voorkomt,
van plaats veranderen, zich elders heen be,even , aanduidt ; als : Maak u van hier !
partez! allez-vous en! etc. Zich weg —,
zich nit de voeten s'en s'Ocarter,
se retirer, s'esquiver, etc. Zich te zock
se caches-. —, in eene sneer gewone
beteekenis , handelen does, to wcrk gaan
agir, faire, etc.
D001 VOW: —

MAK
Maak het met one, zoo do u goed dunkt,
agissez avec nous comme bon vous semblera,
Dat kan
traitez-nous comme it eons
niets cela ne fera rien; cela ne sera
d'aucune consequence. Bij uiterften wil —,
legner. Hij heeft mij zijnen tuiss (bij uiterflen wil) gemaakt, al m'a legue son Cardin.
Vriendfchap met iemand contracter amitie avec q. q. De Heere (God) zal het wel
met mij —, le Seigneur aura arranger les
chases pour mon bien-dtre. Hij heeft het
daarnaar gemaakt, dat het zoo moest komen , it a taut fait, it a agi de telle sorte
que la chose ne pouvait alter autrement. Ik
zal — dat hij het proces wins, je lui feral
gagner le proces. Een einde aan eene zaak
—, mettre fin a q. ch. , etc. Ik heb hem nit
eenen vijand tot mijnen vriend gemaakt,
d'ennemi etoit, fen ai fait mon and.
Hij maakt zich bij eenen ieder bemind, gehaat , it se fait aimer, hair, de tout le
monde. Hij heeft het flecht gemaakt, (zich
flecht gedragen) it s'est comports, conduit
anal. Ik weet niet hoe ik bet — zal, je no
sais comment faire. Gij hebt het er wel naar
gemaakt, (gij hebt het wel verdiend ; boertend voor : Gij hebt het niet verdiend)
vous ne l'avez pas merits. Hij zal het niec
lang meer (hij zal fpoedig gedaan hebben ,) it aura bientet fini; (hij zal niet
lang sneer 'even), it ne vivra plus longtemps, it mourra bientet, it tessera bientet
de vivre. — genteenz. voor varen ; als:
Hoe maakt het uw vader 1 comment se ports
Hij maakt het wel, it se ports
votre
bien. inzonderheid, aan sets een bestaan
geven, een werk voort- of tot stand lyengen , faire. God heeft hemel en aarde gemaakt, gefchapen , gewrocht. Dien a f4t , a
tree, le ciel et la terre. Vrede faire
la paix. De fchrijnwerker maakt eene tafel,
le menuisier fait une table. De fchoenmaker maakt fchoenen, le cordonnier fait des
souliers. Zich laten —, se faire faire. Ik
heb doze fchoenen bij nwen fehoenmaker
Pal fait faire ces souliers chez
laten
votre cordonnier. Een kleermaker maakt
kleederen, tin tailleur fait des habits. Een
fchilder maakt eene fchilderij , tin peintre
maakt een
fait un tableau. Een fchrijver,De
dichters
bock, en auteur fait un livre.
maken verzen , les poetes font des vera. Mijn
zoon maakt een gedicht, mon file fait, compose, un poeme. De vogel maakt zijn nest,
l'oiseau fait son nid, De fpin maakt eene
web, Paraignee fait une toile. Alles tot
geld —, faire argent du tout. De gelegenheid maakt den lief, P occasion fa,it It larron.
De boerin maakt boter, la paysanne fait du
beurre. Een bal — op het biljard , blouser,
faire des
faire, tineIn Kinderen
het Nederd. is dit alleen
enfants. AANM.
toepasfclijk op. eenen man , doch in het
Fransch ook op eene vrouw in den zin van
kinderen krijgen. Fig. of fpr. w. van eenen
wind , eenen donderflag faire d'unmotche
viz elephant. Gij hebt het er mooi gemaakt,
(ilegt laten liggen), to t'y es conduit trey
real. Eindelijk wordt — in het Fransch door
rendre vertaald, wsnneer een bijvoegelijk
naamwoord hierop volgt ; als Iemand rijk,
arm, gelukkig — 5 rendre q. q. riche, panvre, heureux. Hij heeft zich belagchelijk
gemaakt, it s'est rends Dit nienws
ssaakte mij cur trcnrig , cetie nouvelle see
rendit fort trisie. Dat cal hem nict rijker,
eta mij nict atrner —, cola lit lc rendia pa;
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(il n'en sera pas) plus riche, ni moi plu
mudde, malder, mould, seller, on sq.pauvre. Zie venter de met — bij zich heb
tier, m.
Mende bijv. naamw. als : Belchaamd, Gezond , 'Malen, b. w. (ik maalde, heb gemaald). In
Rond, Vrolijk enz. als den woord in
het algemeen, afbeelden, teekenen, enz.
het Fransch beteekeneude.
In eene bepaalde, weer gewone beteekenis,
Maker , o. het maken, vervaardigen van iets,
met verwen afbeelden , fchilderen , inzonderfabrique , fabrication, f. bouwen van
heid met in achtneming van licht en fchaeen 'chip; de making, opfleiling van een
duw,, in onderfcheiding van teekenen, enz.
bock, &chalk , enz. construction ; zie verpeindre- , depeindre.
Met olieverw, met
der : Stichting , Aanttelling , Schepping. —,
waterverw
peindre en Huila, en devoor maakloon voor lets, faces;,
trempe.‘ Iemand met levendige kleuren
verkiezing, election.
depeindre q. q. au nature/. Zie SchilMaker, in. iemancl die iets maakt of bewerkt,
deren , (weer gebruikelijk).
faiseur, fabricateur.
Malen; b. w. (He maalde, Cook moel heb
bewerker,
auteur.
gemalen) eigenlijk zich been en weer beweVie is de —, fchrijver van
dit bock, qui e,t l'auteur de ce livre? Ingen, bijzonderlij k zich in eenen kring beitrument faiseur d'instruments. Zie verwegen, rood draaijen, van eenen molen,
der de met — zamengol. woorden, als:
dour middel van wind , water, damp, paard,
Blokmaker, Hoedenmaker, enz.
met de hand, enz. moudre. In eenen beMakerij, y r. alleen in zamenftelling gebruikepaalden zin, door heen en weer bewegen,
lijk , als : Azijninalterij, enz.
verbrijzelen , vergruizen, eigenlijkst en geMaking, y r. (in den regtsgel. flip gebr. ) —
woonlijkst tusfchen twee fleenen verbrijzevan of bij uiterften wil, ook erfmaking,
len , broken, fijn waken, tot meal maker,
donation, action de leguer, f legs, m. zie
moudre briser,, brayer, dowser, par le
verg er in zamenlielling: Bekend Gelijkmoyen ei'un ?BOUM; reduire en poudre. Deze
-, enz.
inolen maalt niet, ce moulin ne ;loud pas.
Makkelijk, b. n. aloe; facile, commode ; bijw.
Koren, koffij
moudre du bled, du café.
aist'ment, frecilement ; zie Gemakkelijk.
Mosterd broyer de la movtarde; fpr. w.
Makkelijkheld, zie Gemakkelijkheid.
Die eerst komt, die eerst maalt, (die het
Makker, m. medgezel, mast, fpeelgenoot,
eerst komt, wordt het eerst geholpen) le
enz. compagnon, camarade. Zie School —,
premier venu est le premier engrene, on va
Sped.
enz.
devant. Twee harde fleenen zelden zuiMakreel, m. zekere riviervisch (vooral in
ver,fin contra fin n'est pas bona faire doublure.
Duitschland) zonder fchubben, maquereau. Males, o. w. (ik maalde, het) gemaald), zich
Net, waarinede men deze vangt, haulde, f.
been en weer bewegen; niet ilil than, se
Makreelboot, fchuit, yr. maquilleur, of.
remoter sans cesse, se mouvoir en-tous Sens,
Makrol, Yr. hoerenwaardin , koppelaarfter,
tarabucter, obseder, importuner, discourirmaquerelle.
longuement sur. Hoe flaat gij zoo te —?
Makubatabak ,‘ m. tabak van Martinique, marue m'importunez-vous par vos- mouvements?
couba.
vows m'obsedez par votre babil! Lig mij
Mal, o. bij de timmerl., ook bij de fmeden ,
zoo niet aan de ooren te cessez de
molenmakers en andere hand werkslieden geme romp -e la tete ; fig. mijmeren, raasbruikelijk voor een voorb.eeld in het klein,
kallen, ciwaasheden begaan , fuffen,
waarnaar men iets in het groot maakt. —,
, extravaguer,, radoter.
Hij begins
van een gefchut , calibre, gabarit , m. De
te
it commence a river. Hij is_ zoo
mallen of modellen naar hetwelk een fchip
oud„, dat hij maalt, loft, kindscu wordt,
gebouwd wordt, fpanten, 'gabarits, m. pl.
it est 41 vieux radote. woelen , on—; zeker ijzer met gaten; doorgegaat ijzer
rustig flapen', rivasser. Hij is niet wel, hij
tot het oaken van fpijkerkoppen, cloutiere
heeft den geheelea na.cht gemaald, gewoeld,
on clouiere. Bomben —, (bij de art.)pas?nrustig geflapen, it ne se porte pas bien,
se-bombes (lunette a deux porgneet pour ve1,1 a rivasse toute unit. Ook zegt men :
rifier le calibre de bombes:) Kogel — of
Er maalc mij iets door het hoofd; er maalt
maat, passe-boulets: Looden kogel —, passemij iets van in mijn hoofd; dat komt mij
balle pour calibrer les balles de plomb. Kogedurig in de gedachten, en ik peins daar
gel
tot blikken dozen ,' lunette a calibrer
over bij herhaling, it m'en passe et repasse
pour balles. Tappen lunette a calibrer
q. ch. dans, par l'esprit, je m'en tourmente
les tourillons. — (ook bij de timmerl.)cal'esprit envain , etc.
libre:
Males, o. mouture, f.
Mal, b. n. niet wijs, dwaas, gek , fou,folle, Maier, m. fchilder, peintre.
molenaar,
insense , e,sot , te. Malle kuren, des caprimeunier. —, die niet Eiji kan zitten of flain,
prices ,
pl. folies, f. pl. —, al to toegevend,
kweller, turlupin.
mijmeraar, reveur,
al te te- zachtzinnig, trop
songe-creux , radoteur, visionnaire.
faible, trop indulgent. Zijne moeder is zees Malenj, yr. fchilderij , peinture.
mijme— met hem„ sa mere est trop indulgente
rij , zie Maling.
pour ou a lui, it est l'enfiont Oa de sa mere; Malheid, vr. malligheid, korstwijl, gekheid,
fpr.
moertje
kindje, une mere crop
sottise, folio, f badinage, tn.
bonne gate ses enfants ; bijw. Zottelijk
Mahe, yr. ijzeren of koperen ring of draad
dwaasfelijk, sottement, follement,
aa,n eenen wapenrok; ook eene ijzeren of
meat.
koTheren pen aan een fnoer, adders nestel
Mal , o. zotheid, kinderachtigheid, folie, sotgenaamd, van eenen rijgfnoer, , maille;
tise. Het — is bij hem al over, sa folie est
liouten kolf, waarmede men in de maliedéjà passee ; it n'est plus foldtre.
baan flaat,
,-on. crosses
Malachtet m. zekere donkere groene, glas- Maliebaan, yr. lieu oa ion Jane an mail,
achtige {leen , fchriklleen , malachite.
mail, no..
Malacolithe,m. zekere zachte fleen, malacolithe. Maliehemd, o. mali6nkolder, foort van krijgsMalaga, m.
wijn, y in de Malaga.
mansharnas ; cotte de mailles, hauberDialcier o, dnitfche korenmaat , molter, m.
goon , m.
S 's
Ma-
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Maliehuis, o, cabaret de mail, m.
(masse de) mail.
Maliekolf of klik ,
MaliEn, o. w. (ik maliede, heb gemalied),
in de maliebaan fpelen, jouer an mail.
Malienkolder, zie Maliehemd.
Maling, yr. fchilderij , peinture. mijmering , reverie, radoterie. In de —, in de
war zijn, etre dans Perreur, radoter,, river. In de — komen , (door het gemeene
y olk op de {haat omfingeld , en van den
eenen naar den anderen kant getrokken ,
gefloten worden , etre entoure, poussó ,
bafoue ,hui heurte , e, par la populace.
—, het malen van korer. , koffij, enz. action de moudre, moulure ,
Malkander, elkander, voorn. onverbuigbaar,
behalve in den tweeden naamval, l'un P autre; bijw. riciproquement, rnutuellement.
Zij .beminnen—, ils s' aiment riciproquement,
Pun l'autre, ils s'entr'aiment. Zij haten
zich, as se haissent l'un l'autre. Zij
doen gefchenken , (vrouwelijk) elles se font
des presents Tune a l'autre, mutuellement.
Zij hebben zich , — geflagen , ils se sent
battus reciproquement. Spreek geen kwaad
van —, ne parlez pas mal Pun de l'autre.
ils s'entre-baisent. —
Zij zoenen zich,
bezoeken , se voir,, se frequenter, se rendre
s'assembler.
Komt met
komen,
visite. Bij
to gelijk , venez ensemble, toes a . la
ois, en mime temps. Komt na , op —, vefnez
l'un apres l'autre, successivement, de
suite. Zij loopen door —, ils courent l'un
parmi l'autre, pile-mile. Aan — zijn (vechten), en etre aux mains. Aan — leggen ,
aangrenzen, etre contigu , e, se toucher.
In , onder — loopen (van melk fprekende)
firemmen, runnen, se cailler. Zie Elkander.
IVIalkruid, o. zie Bilzenkruid.
Mallemolen, m. (kinderfpel , vooral op ker.- misfen), carrousel.
Mallejan of rolwagen , M. (bij de art.) diable.
Mallen 0. w. (ik malde, heb gemald), zich
gekkelijk aanitellen , foMtrer,, faire le fou ,
goguenarder, turlupiner. Hoot de mallen (model van een fchip) op — afteekenen.
(fcheepsw). gabarier. Het — der houden
(omtrek van de kiel van een fchip) gabariage , m.
Mallenzolder, m. (op fchepen) salle de gabarit, f:
vr. zie Malheid.
Malloot , vr. zie Loot. —, don,r, vrouwsper. foon, butorde.
Mallote, yr. (in de kruidk.) foort van fteenklaver,, mehlot , m.
Mallotezalf, yr. onguent de mililot , m.
IVIalmole , o. Witsfijn katoen nit Bengale„
tnallemolle , f.
IVIalrove, yr. (in, de kruidk.) andoren, marrube, tn.
Malsch , b. n. zacht , week, fappig, tendre,
mollet , te, 112011 mol , le, succulent, e.
vleesch , de la viande tendre. Het vleesch
- maken , laten befterven, mortifier
viande; fig. Een —, zacht, vloeijend vers,
an vers coolant , doux.
Malfchelijk , malsch, bijw. tendrement ,4oucement, d'une maniere donee.
IVIalschheid, yr. zachtheid, tendrete. De —
` van eepen haas, la tendrete d'un lievre.
IVialuwe, yr. (in de kruidk.) mauve. Witte
guimauve ordinaire, althee. Zalf uit
het fap der — gemaakt, dialthee.
Malvezei, yr. zekere wijn van het eiland Candia , gekookte wijn nit Provence, malvoisie.

M-A N
Mal- of lafzoet, b. n. doucereux , ewe.
Mam , yr. de borst eerier vrouw, ook der
dieren, tnamelle , f. than, m. Het kind de
— geven, dower 4 titer 4 l'enfant. De
mammon of borstea van eenen walvisch , lee
mamelles d'une baleine. — van eene wolyin , alaite. Zie Borst.
IVIarnmekenskruid , zie Kamperfoelie.
Mammeluk, m. afvallige , die van Christen
Turk worth, mamelouque on mamelouk ,
renegat.
"Mammen , o. w. (ik mamde , heb gemamd)
znigen , titer, sucer. Zie Zuigen.
Mammiertng , y r. (fcheepsw.) fcheepsgoot van
leder of geteerd dock, mange ' e ou mange,
m. manche de pomp. Lange—, manche a eau.
Mammon , m. t;jdelijk vermogen in eenen verachtelijken zi p , en in zoo ver men daaraan
zijn hart hangt , mammon. Gij kunt God
niet dienen en den —, yens ne pouvez servir Dieu et le mammon (!'argent).
Mammouth, m. grout viervoetig deer der
vroegere eeuwen, mommouth.
Man, m. edhtgenoot in tegenoverftelting van
vrouw of wijf, marl, Opoux. beze vrouw
heeft eenen goeden , cette famine a un
bon maxi. Twister'. tusfchen — en vrOuw,
des demeles entre mari et femme. Aan den
— komen , trouwen , trouver un marl , se
"'wrier. iemand van het *mannelijke geflacht , zonder onderfcheid van jaren , mansperfoon , homme. Een eerlijk —, un honnete
homme. Een eerlijk — houdt zijn woord,
nn honnite homme tient sa parole. Er
waren zoo veel manners als vrouwen, ii
y avait autant d'Ioommes que de femmes.
c est un homme
Het is een trouwloos
un homme
sans fol. Een volwasfen
fait. Een geleerd homme de lettres. Zijn broeder is een toegevend -,
son frere est un homme d'accommodement.
Dat is mijn — , een — die mij lijkt , c'est ,inon
homme, it me con,vient. Hij is mans genoeg ,
est ;Issez grand , assez fort , etc. Hij toont zich
als een —, it ie montre homme. Hij , is niet
de — daartoe, n'est pas homme fairs
cela.' Hij zal zijnen — well vinden , it trouvera biers son homme, qui lui tient the. Zij
hebben — tegen gevochen, ils se sons
combattus the a the,- corps a corps, un
contre un. Zich tot den laatiten — verdedigen , se defindre jusqu'h la derniere extrimite. fpr. w. Een . — een —, een woord
een woord, un homme d'honneur n'a que la
parole; la parole fait le feu. Ook zijn, er
nog verfcheiden gevallen , waarin het woord
perionen van beiderlei geflacht aanduidt,
als : De gemeehe voor gemeene lieden , le vulgaire, le bas, petit people,
les gees du commun , la populace. De gaan,
de en kotnende —, les allants et versants.
Het fchip is met — en muis vergaan ,
le vaisseau a per; avec tout Pequipage.
als: Ik wil de ,derde
zie Perfoon
zijn, je sera; la troisieme personne.
Eenen perfoon, in eenige fpreekwuzen des
gemeenen levens gebruikelijk. Zijne waren
aan den — helpen , trouver des marchands
pour sa marchandise ; trouver a se defaire
de q. ch. Als de nood aan den — komt ,
quand ce vient au fait et a prendre. Gij
moet mij — en paard noemen , die dit gezegd heeft, it vous faut me nommer celui,
la personne, dent you: tenez cola. Ik zal n
voor den — houden, (u de fchuld geven)
bij alles wat is voorgevallen, je m'en prendrai 4 yous de tout ce qui est arrive.
Man

MAN
Manachtig , b. n. zie Manziek. —, eene vrouw,
naar eenen man gelijkende , hommasse.
Manbaar,, b. n. bekwaam in het huwelijk te
treden , (wordt alleen van het vrouwelijke
geflacht gezegd) huwbaar,, nubile. Een
meisje, une fine nubile, pubhre; zie Huwbaar.
Manbaarheid, vr. age viril , nubile ,m. puberte;
zie Huwbaarheid.
Blanchette, yr. (oud
handlubbe , manchette. ,— met kant onizoomd manchette
dentelle.
Mand , mande , yr. Een van teen gevlogten
korf, panier, m. grande corbeille. Bakkers
panier de boulanger. Eerie d.00rzigtige
un panier a claire voie, a jour. Digt
gevlochte —, un panier plein. De —
van eenen postwagen of diligence , le panier d'une diligence, d'un coche. Kolen
panier a charnon. Grove kool —, banne.
Groote vierkante —, banse. —, die men
op den rug draagt, mars of draagkorf, Issue.
(bij de tuini. ) waarin men jonge bloemptjes of planten doet , om dezelve te verzetten , ook voor vruchten , mannequin, tn.
Visch— , mannequin de maree. —, zonder
handvat , bourriche. — die langer dan breed
is , als : Tafel —, wasch —, manne. Zie
ook Mandje. fpr. w. Door de — vallen ,
bekennen, confesser, avouer.
Mandaat, 0. (oud w.) pausfelijk bevel, verordening ; volmagt , mandat, m. De kerkvergadering te Trient heeft de mandateii afgefchaft , le concile de Trente a aboli les
mandats.
Mandarijn , o. een Sineesch beambte , mandarin, m.
Mandatarius ,
(oud w.) gevolmagtigde ,
niandataire.
Mandewagen , m. voiture de vannerie, f.
Mandje, •o. petit panier, m. petite corbeille,
f corbillon, m. fiscelie, f zie ii.orfje. Haring — op fchepen, manne a hare:2g, f.
Kaak —, manne. Kaarfenmakers
om het
kaarsvet door te kleinzen , banatte ,f. Klein
grof — bij den wijnoogst, banneau,
Teenen — (bij de zoutz.) benaton, m. —
van kastanien hoot , om koopwaren te vervoeren , bij zonder bij lastdieren gebruikelijk,
bannette, f.
om des winters daarin de
voeten te warmen , chanceliere,
Pijpen
mande, f.
Mandenmaken , o. metier de vannier, rn. —
• van grof werk , mandrier.
Mandentnaker,,
vannier.
Mandenmakerij yr. vannerie.
Mandenmakersknecht , m. garcon vannier.
Mandenmalcerswerk, o. vannerie, f. ouvrage
d' osier ,
Grof— , mandrel-le, f. Open — ,
faisserie, f: Die zulk werk maakt , faissier.
Mandenmakerswinkel, in. boutique de vannerie, f.
Manderkruid , o. germandree ,
Mandvol , yr. (nicest van fruit) , corbeillee ,
pancree. — kolen , rassee.
Manegie , yr. (oud w.) rijfchool, manige,m.
Manen, b. w. (ik meande , heb gemaand),
aanmanen , bijzonderlijk ter betaling van eene
fchuld aanfporen , demander, le payement
d'une dette, son chi, presser de payer ,
mer. Ik heb hem la ten — om te betalen,
je l'ai fait summer de payer. — meerv. van
Ahan. De — der paarden en leeuwen,
crinieres, f Een paard bij. de — vatten ,
prendre en cheval au crin (aux cries.)
Maner,
celui qui demande de q. q. le payement, criancier exigeant.
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Manefchijn , tn. Clair de lune. Tegcn het
einde van den --, sur la fin, au (Mean de
la lune.
Mangel, o. gebrek, manque, defaut, vice,
faute, f. manquement. Bij , gebrek
aan geld , faute d'argent ; fig. tare , f. Groote
— of gebrek aan geld, penurie d'argent, f:
kleermangel, werktuig om linnea
Mangel,
enz. glad te maken calandre,
Mangelaar, m. kalanderer, celui qui calandre,
calandreur.
Mangelbord, o. of plank, yr. planche ou planchette qui sert a calandrer , 4 applanir
lingo, f:
Mangelen, o w. zie Ontbreken.
Mangelen , b. w. (ik mangelde, heb gemangeld) door middel van eenen mangel linnen
glad en zacht, plat maken , calandrer,
passer d la calandre , applatir, lisser, applanir. Het —, action de calandrer.
ruilen, verwisfelen , changer, troquer,
echanger.
Mangeling, yr. ruiling, ichange, troc, tn.
Mangelrol , y r. — itok rouleau a calandrer,
m. ,De rotten van eenen mangel , les rouleaux
d'une calandre.
Mangelwortel , m. racine d'abondance ,
Manhaft, b. n. dapper, vaillant , e, courageux , euse. —e daad , action virile.
Manhaftigheid, vr. dapperheid , moed , bravoure, vaillance, valour, f courtly male, in.
Manhaftiglijk , manhaftig, mannelijk , bijw.
courageusement, vaillamment, virilement,
avec bravoure.
gewoonManier,, yr. werkwijze, wijze,
te , mode, maniere, facon, matIzede, f: mode, Zijne levees — of wijze behaagt
mij niet , sa maniere de vivre ne me plait
pas. Dat zijn geene goede —en , ce ne soot
pas de bonnes manieres. Deze fchilder heeft
eene goede —, handeling , ce peintre a une
belle maniere. Hij groet nooit het eerst ,
dat is zijne — , gewoonte, it ne saluefamais
le premier, c'est sa methode. Zich naar de
nieuwe — kleeden , s'habiller a la nouvelle
mode. Hij heeft alle —en van eenen losbol ,
it a routes les facons d'un eteurdi. Dat is
zijne — van handelen , van fpreken, c'est sa
acon d'agir,, de parlor. Dat is geene —
fvan
handelen , cette maniere d'agir ne
convient pas. —, gewoonte , gebruik, wijze , costume, mode, f. usage, m. Het
is nu de — zoo gekleed te gaan , c'est
la mode it present de s'habiller de la sorte.
Dat is altijd zijne —, gewoonte , c'est tonfours sa coutume. Zie Wijs of Wijze. —
van doen, handelwijs , precede, tn. Dat is
eene vreemde — van doen, c'est en etrange
precede. Op geenerlei —, geenszins , als
bijw. en aucune maniere, nullement. Bij —
van fpreken , par maniere de dire.
Manieren , b. w. (ik manierde , heb gemanierd),
ieniand de goede — leeren , apprendre a q.
q. les bonnes manieres , le savoir vivre, le
Bien dresser.
Manierlijk , b. n. gefchikt , beleefd , civil, e.
poll, e. honnite; bijw. poliment, civilement,
honnétement.
Manierlijkheid , yr. civilite ,politesse , honnetete.
Manifest , o. (ouch w.) ten openbaar gefchrift,
waarin de worst of flaat de wereld van zijne
handelingen onderrigt, mavu
Manilje , in. (in het omberfpel) manille, f.
Mailing, yr. aanmaning, demande ; sommation
depayement. De deurwaarders doen — om
te betalen, les liaissier4 font sommation de
payer.
SS2
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Maniok, m. Amerikaanfche ftruik, manioc.
Mank , b. n. gebrekkelijk in den gang , van natuur of bij toeval; verminkt aan de voeten,
kreupel, boiteux , euse. — gaan, clocker,
boiter ; fig. aan hetzelfde euvel — gaan,
(hetzelfde zedelijk gebrek hebben), avoir le
name &Taut. — van zaken , waarin eene
werkelijke gebrekkelijkheld plaats heeft, als:
Die vergelijking, gelijkenis, gaat cette
comparaicon cloche. bat is een — dichtftuk,
ce vers cloche.
Mankheid, yr. hinking, clochement , boitement , tn.
Mankop, 0. flaapbol, pavot , on. Zie Heul.
Mankopitroop of firoop, yr. sirop tie pavots
In. borstftroop witte fiaapbollen, (bij
de apoth.) diacode tn.
IVIankopzaad, o. graine de pavots ,
meerv.
Manlieden, (manluiden, manlui)
des hommes.
Manmoedig, b. n. manliaftig, dapper, onverfaagd, intrepide, vigoureux, cute, courageux 5 euse.
Manmoedigheid, yr. onverfaagdheid, kloekmoedigheid, intrepidite, bravoure, vigueur,
valeur,,f. courage ,
Manmoediglijk, bijw. intrepidement , vigott-'
reusement , courageusement , vaillamment.
Manna, o. manne, f.
Mannelijk , b. n. tot den man, tot het mannelijk geflacht behoorende, male , , e,
masculin, e. Een — kind, un enfant male,
du sexe masculin. De —e ouderdom, Page
viril. Het — lid, le membre viril. De —e
bloemen zijn ouvruchtbaar , les fleurs males
tont steriles. Het — geflacht , le sexe viril;
k.) le genre masculin. Een —e
( in de fpr.
uitgang, une ternsinaison masculine. Stok
is van het — geflacht, baton est du genre
macculin. Een— naamwoord, on nom mastulin. —e linie Itam, eigenfchap, mascuUnite , f. Oor, affiammelingen van bet —
geflacht, descendants en ligne masculine ;
Zie Mansoor in de eerfte beteekenis. Een
vrouwelijk woord als--, of in het —e gefiacht gebruiken, masculiniser; frg. Hij fprak
deze woorden met eene —e, krachtige Item
uit, ilprononra ces paroles d'une voix male.
Eene , flerke groote vrouw , une femme
hommasse. Zij heeft eene --e Item, elle a
la voix hommasse. Eene —e, vaste ziel,
tine ame virile „fertne. Vat den getrouwden man toekomt, (in de prakt.), marital,
geweld, magt, pouvoir marital,
tn.
puissance maritale; bijw. virilement. — ,
clapper, deftig, onverfchrokken, zie Manhaft, Manmoedig.
Mannelijkheid, y r. mannelijke ouderdom , mannekracht, voorttelende kracht, virilite. Hij
gegeheeft reeds een bewijs van zijne
yen , it a defti donne one preuve de sa
lite. —, mannelijke eigenfchap, masculinite.
Mannen , o. w. ( ik mande , heb gemand), eenen man nemen , se marier. zie Bemannen.
Mannenhuis, o. hospice de vieillards, . maison fondie pour des vieillards,
l&nnenklooster, o. convent , monastere d'homfees , de religieux:\
IVIannenmoed, m. zie Manmoedigheid.
/Vlannentaal, y r. krachtig, nadrukkelijk gezegde, discours energfque ,m. Zie Dingtaal.
Mannenfiand, m. age vtril , age mur.
meerv. (bij de GrieMannenvertrekken ,
ken) andronitides.
Mannetje, o. petit homme; bout d'homme,
nabot, mirtnidon, pygmee, mannequin; fam.
tabaks—, marviat. Zeer leelijk —, marabout,
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trapoussin; teer douillet ,m. Klein dik.—
courte-botte , f. Yzeren of koperen — dat
met eenen hamer in de hand, de wren
op de klok van een uurwerk flaat , jaquemart , — van dieren, mdle, Een —s
mosch, un moineau male. — van eenen patrijs (bij de valken.), garlon , m. — van
eenen reiger, valk, sacret , m. — van fommige roofvogels, als: Het — van eenen,
havik, tiercelet de vautour. —, (in de iterrek.)
antinas (Ganimedes). fig. lets — N'oordoen, faire q. ch. avec une exactitude
scrupuleuse, etc.
Mannetjesnoot. yr. noix muscade de la plus
grantee espece.
Mannetjes panboor,, yr. (in de ontl. k.) pyramid- du trepan.
Mannin,' yr. heldin , die uiterlijk veel van
eenen man heeft, virago , femme hommasse.
—, (in den bijbel) femme.
Mans, tweede natunval van man. Hij is
genoeg om dit to cloen, tl est en etat,assez
grand, assez fitt , pour faire cela.
1Vlansbeeld, o. figure, f image d'homme, f.
portrait, tn.— , gekleede pop (bij !Childers)
mannequin, m.
Mansbroeder, fchoonbroeder, beau-frere.
Aianfchap, yr. eigenlijk de betrekking ensfchen den leenheer en de mannen van ken
of leenmannen , en inzonderheid de verfchuldigde trouw en gehoorzaamheid van de
laatiten aan den eerfte, leenpligt , hulde , homwage, vasselage, m. krijgsvolk, foldaten , (ook in het meervoud) gens, homes,
soldats, in. pl. trout es , f: pl. — van een
fchip , requipaged'un vabseau , tn. les matelots , les gens de l'equiptige.
Mansgewaad, zie Manskleeding.
Manshand, yr. mansbewind , autorite maritale. —, de hard van eenen man , la main
, (fchrift; ecriture d'homme.
d'homme,
Manshemd, o. chemise d'homme,
Manshoed, m. chapeau ti'homme.
anshoofd, 0. tete d'homme, f:
redingote d'homme,
Mansjas,
Manskleed, o. (ee.) habit d'homme,
Manskleeding, yr. habillement d'homme, tn.
equipage d'homme. In — (eene vrouw) vermomd, ‘'erkleed,de gui s I e, traves tie, en homme.
tailleur pour homme.
Manskleermaker,
Mansklooster, zie Mannenklooster..
Manskous, yr. bas d'homme,
Manskracht, yr. force virile, vignette male.
een onvoorbedachtelijke doodManflag,
Ilag , homicide.
Ma.nsleen , o. fief male, fief masculin, tn.
Manslengte, vr. stature , taille, hauteur,
grandeur d'un homme.
meerv. leenmannen , vassaux.
Mansmannen,
IVIansmoeder, yr. fclioonmoeder, belle-mere.
Mansmuts, yr. bonnet d'homme
Mansnaam, m. nom d'homme.
IVIansoor, o. (mannelijke nalcomeling, erfgenaam), hoir on heritier male. , het oor
van den man, oreille d'homme, f. —, (in
de kruidk.) hazelwortel , oreille d'homme,
rondelle, f. cabaret , asarum, m.
Manspligt, m. devoir marital.
Mansfchoenmaker, tn. cotdonnier pour hommes.
Mansperfoon , tn. homme; fig. chapeau.
justaucorps , habit d'homme.
Mansrok ,
Mansflem , yr. voix male, voix d'homme.
Manszttster, yr. soeur du maxi, belle soeur.
Mantel, m. tnanteau. — met eene kap, bernous. —, reisrok, ook van eenen ruiter,
groote ( meestal ) vrouwen
casaque,f.
, capot , capote,l. cape ,f fchotfche
plaid
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plaid(n.w.)Schoorfieen—, manteau de cheminee. — voor den kanonvorm , (bij. de
art.) cliappe du moule a canon, f. Gwenharige — met eene kap (bij de Morel)),
albornos. Krijgs— der ouden , chlamide,
f: — der bislchoppen , mantelet. Zijnen —
omhangen mettrc son manteau, s'en cony ,* ; fpr. w. Den — naar den wind hangen , s'accotnmoder aux temps, aux circonsances. Den — op den ruin hangen , jeter
le froc aux orties. Iemand den — uitvegen,
(hem braaf berispen ), mercurialiser. q. q.
Jul layer la tete comme it faut. fig.
fchijn , pritexte, m. apparence, couleur,, f:
Mantelhuis , o. waar rouwmantels verhuurd
worden , maison oh l'on lone des manteaux
de deuil, fi
Manteling , yr. befchutfel tegen den wind,
paalwerk,, palissade, f
Mantelkraag , in. collet de manteau, na.
Mantellis of Ins, vr. cordon de manteau, m.
Mantelpijpje , o. affcheidspijpje , derni4re
pipe, pipe d'adieu, f.
Mantelrje , 0. petit manteau, mantelet,
manteline, f. —, op de wijze als eene non,
mantille, f.
dat eertijds de pelgrims
droegen , roquet.
Mantelverhuurder,, m. celui qui loue des
manteaux de deuil.
Mantelzak , m. porte -manteau , tn. valise , f.
kleine lederen —, boudin.
Manufacturen, vr. meerv. (oud w.), manufactures.
Manvolk in. des hommes, m. pl.
Manwijf, o. tweeflachtig mensch ook dier,,
hermaphrodite, androgyne, m.
Ilanziek , n. de comdexion amoureuse , lasdive, langoureuse , languissante, tendre, dpre
ass manage, attaquee d'hysterie,
Manziekte , vr. futeur de la matrice, rage
d'amour.
Mare , y r. berigt , tijding , bruit , avis, m.
nouvelle, f
Maven, zie Marren.
Marentakken , y r. meerv. zeker gewas, vooral
aan de eikenboomen gui ,
Marg , zie Merg.
Martabeeld, o. (in Italie) madane , f
Mariegrosje , o. _duittche mum) , marten,
Mario tun, yr. Inajohjn ( in de kruidk. )madolaine.
Maripriem , m. ( der zeilmakers , ) lijknaald ,
mar prime, f.
Marionettes, vr. meerv. (tooneelpopjes),
marionnettes. — fpel, jeu de marionnettes,m.
Mark, o. zeker gewigt ( bij de gond- en zilverfm.) , een half pond van acht oncen „
marc, let good- en zilverwerk worth bij
het — verkocht , les ouvrage; d'or et &argent se vendent au marc. — ook eene ingcbeelde must, marc.
Mark, vr. een teeken , zie Merk. (oucl
woord.) eene landareek , vericheidene planfen in zich bevattende , en binnen hare
grensplaatlen befloren , marche ; als : De —
Brandenburg, la marche de Brandenhourg; van
hier de zamengefleide woorden , als :
Markboek ,
llvre °a l'on ecrit les afaires
de la marche, m.
Marketencer,, no. zoetelaar,, vivtindier.
Marketentaer,, vr. vivandière.
Markgenooten , m. meerv. habitants d'une
marche.
Markgraaf,, m. margrave, marquis.
Markgraafichap , o. marquisat, margraviat , m.
IVIarkgravin , yr. mat-grave, marquise.
Markpaal, m. grenspaal. , poteau qui siipare
deux marches, terme, m. borne d'unc marche,
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Markregter, m. fuge d'une marche.
Markfieen , zie Markpaal.
Markt , yr. plaats , waar gekocht en verkocht
wordt , openbare vergaderplaats van koopers
en verkoopers , marche, tn. Hij woont op
de —, i1 demeure au marche. Overdekte
—, halle , zie Hal. De prijs of de loop
der koopwaren ; als: \Vat is de — van
de borer, quel est le prix courant, le
marche, le cours du beurre? . lets op eene
hooge koopen , acheter q. ch. cher, A
hunt prix. Onder,, boven de — verkoopen,
vendre q. ch. au dessous, arc dessus du prix
courant. De — liep op en af, (rees en daalde) le prix baissa et haussa; fpr. w. Zijne
huid zelf ter — brengen , (zich in eigen
perfoon verdedigen), se defendre sal- mime
ou plaider sa cause en personne. Bid het
fcheiden van de — ken men de koopfieden
kennen , a la fin on se fait connaltre. Hij
is van alle markten terug gekomen , (hij is
een boos en bedorven mensch), it a essaye
toutes sortes de metiers. Hij is van alle
markten to huis , c'est un homme de tout
metiers ; it se connoit a tout.
Marktdag , m. jour de mtirche.
Marktemmer, m. seau de
defer blanc, de cui,c ee tc.
m
ycerh
. oit Pon met ce qu'on achàte au
Markten , o. w. (ik markte , heb gemarkt),
b,. w.
ter markt gaan , alle y
ter markt brengen , verkoopen , porter q. ch.
ate marche, l'exposer en vente.
Marktgang , in. action d'aller acheter q. ch.
au mat-chi, f.
Marktgeld , o. ftandgeld , het geld dat men
geven moet, om met eene kraam of tafel op
de markt re Haan , tonlien ,, etalage, m. droit
de marclod , m. — van koren , bichetage, ou
bichenage, m.
Marktkraam , yr. boutique, loge de marcher.
Marktkramer,, m. marchand qui frequente ler
marches. —, vreemd koopman , marchand
Marktmeester, m. glacier.
Marktplaars , yr. markt , marche, m. place oft
se tient un marche. f.. — van het oude
Rome, forum, m. Openbare — in het Oosten ,
plaats waar men haven opfluit , bazar ,
Marktprijo, m. prix (courant), cours du
marche.
Markrregt , zie Marktgeld.
Marktfcliip , o. barque marchande ott d'ordonwince , coche d'eau, f.
Marktfchipper,,
batelier d'une coche d'eau,
patron d'une barque marchande.
Marktfchuit , zie lYlarktfchip.
Markt y lek , o. g:oot dorp , bourg, m.
M'arlen , b. w. (ik marlde , heb gemarld) ,
(fclieepsw.) de zeilen met dun touw, dat
men kettingswijze door elkander fleekt, aan
de lijken vast naaijen , merliner, transfiler
les voiles.
Marljng , meerling, marIijn yr. dun Berk
tow, waarmede men de zeilen mark , merlin, transfilage, m.
Marlingdraad ,
(fcheepsw.-) filet de merlin%
iVlar l priem, in. fplifijzer, ( op fahepen), epissoir.
Marlflag , m. (fcheepsw.) nova a merliner.
Marlreep , m. of touw (fcheepsw.) cargue a
Vile

f

knikker, chique, petite boule de
Marrnel ,
marbre, f.
Marmelade, vr. ingeruikerde booinvrucht , marmelade , confiture de fruits. —, in het bijzonder kwevleesch, cloorfuikercle kweperen , cotignae , m.
Ss 3
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Marmeldier, o. marmotje , bergrot, marmotte, f:
Marmelen , o. w. (ik marmelde , heb gemarmeld) , met knikkers fpelen , knikkeren ,
jotter aux chiques, aux marbres.
Marmer,, (de ftof ) o. —, (de fleen) m. marbre, m. Zwart —, tusebe. Rood —, porphyre. Groen —, marbre ophite. Zwart —
met witte of gele aderen , sauVeterre ou
breche de comminges, f.
Marmerbeeld , 0. een marmeren beeld, statue
de marbre, f.
Marmerbewerker, —fnijder of flijper,, m.
marbrier.
Marmerblad., o. marbre-feuille, f:
Marmeren, b. n. de marbre. Eene — zuil ,
une colonne de marbre.
Marmeren , b. w. (ik marmerd , heb gemarmerd) , als marmerfleen verwen, marbrer,,
jasper. Eenen fchoorfteenmantel —, marbrer un manteau de cheminee. Geef mij een
vel gem armerd papier , donnez-moi une feuille
de papier marbre. Dit boek is gebonden in
eenen gemarmerden franfchen band , ce livre
est relit en veau jaspe.
Marmergroef, of mijn , yr. marbriere.
Marmering , y r. het 'marmelen , marbrttre, fatpure. De — van een boek , la,marbrure,
jaspure d'un livre.
Marmerkennis , yr. kunst om marmer te bewerken , marbrerie.
Marmerkleur,, vr. couleur de marbre.
Mannerfteen ,
marbre. — met groenachtige
en gele firepen , marbre ophite, tn. roche
serpentine, f.
Mannerfteenhouwer,, zip Marmerbewerker.
Marmenfteenmortel , mortier de marbre.
Marmot , vr. pop , welke men gekken geeft ,
om mode te fpelen , zotskapje, marmotte. fpr.
w. Eike zot heeft zijne —, chacun a sa marMotto.

Marmotje , zie Marmeldier.
Marokijn , 0. (leer) maroquin,m. Die dit leer
bereidt , maroquinier ; hetzelve bereiden ,
maroqutner.
Marren, b. w. (ilt tnarde , heb gemard) , binden , Tier, attacher. (fcheepsw.) amarrer.
— o. w. talmen , clralen , lambiner,, lanterner, tarder, balancer, etc.
Mars , m. de naam van den krijgsgod , in de
fabelleer der dude Romeinfche dichters ; ook
eene der dwaalfterren , Mars, dieu de la,
guerre ; une des planites.
Mars , yr. (fcheepsw.) eene ronde houten zoldering om den mast der groote fchepen „
hune, cage. — van eene galeitnast ,
Bezaans —, hune du mal t d'artimon. Boegfpriets — hune de beau pre. Groote —,
hunt du grand mat. De marfen en hoofdfchip afnemen , decapeler.
touwen van
Mars , yr. kramers —, die dezelve op den rug
of voor het lijf draagt , panier de mercier,,
de colporteur, m. Met eene — loopen ,
gagner sa vie a colporter, de la mercerie.
Spr. w. Hij heeft niet veel in zijne —,
(hij verflaat niet veel) it ne snit pas beaucoup , etc.
Hij
Marsch , m. reis te voet , marche,
heeft eenen langen — afgelegd , it a fait
une grande marche. optogt der krijgsbenden , zoo wel van voetvolk als van ruiterij , mat-eke. Het leger is op —, Parmee
est en marche. De tamboers slaan den —,
les tambours battent la marche. eon
bevelwoord , om de foldaten to doen voortgaan , voorwaarts ! en avant! marche!
Marschroete , vr. route qui tient fine armée en
marchant; itindraire m.
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Marschvaardig , b. n. pret, e, d marcher.
colporMarsdrager,, marskramer,, marsman ,
tear,petit mercier,porte-balle, haut4-bas,
mercefot , brdlandinier.
Marfepein , (masfepein), m. zeker fuikergebak , massepain. — van eijeren, citroenen
en fuiker,, met eene vrucht in 't midden ,
meringues, f pl.
Marsklimmer,, in. matelot qui monte a la bane.
Marsknien , yr. meerv. (fcheepsw.) courbdtons,
taquets de bane, tn. pl.
Marskramer, zie.Maasdrager.
Marskramerij , yr. colpOrtage, m.
marslantaarn, vr.'(fcheepsw.)fanal hune , m.
TvIarsmast , (fcheepsw.) zie Marsiteng.
meerv. (fcheepsw.) cercles de
Marsranden ,
puns.
Marsfalingen 9 m. meerv. (fcheepsw.), tesseaux,
m. pl. bar ges de bane, f.
(fcheepsw.) cage a drisse
Marsvalbalie ,
d'huniers f.
Marsvalleu, meerv. drisses des huniers, f.
Marsfleng, yr. (fcheepsw.), mat de hune, m.
Marsvellen , 0. meerv. (fcheepsw.), peaux de
montons pour , garnir les hunts, braies de
hune, f pl.
Marszeil , o. (fcheepsw.) voile , hunier, voile
de hune.
Marszeilskoeltje , vr. (fcheepsw.) temps de
m.
hune, vent de hun
' hee
Marszeilsreep ; m. (fcpsw.),
gijtouw van
het marszeil , cargile du hunier, f.
bloedgetuige, die om de chrisMartelaar,,
telijke Godsdienst allerlei lijden uitstaat ,
martyr; fig. -e- , knoeijer in zijn work, bouremand die marsilleur, gate-metier.
telt , celui qui matyrise.
Martelaarsboek , o. befchrijving der martelaren , matyrologue, m.
Martelaarsnaamlijst , vr. (bij de Grieken),
monologue, m.
Martelaarfchap , o. martyre, m.
Martelaarfchnjver,, m. een die over de martelaren gefchreven heeft , martyrologhte.
Martelaartler,, martelares , yr. martyre.
Martelarij ; vr. pijnbank , tnartyre, torture,
gene , f tourment cruel , vs.
martyre, m. mort des marMarteldood ,
tyrs, f.
Martelen , b. w. (ik martelde , heb gemartold), om het geloof pijnigen , kwellen ,
torturer , martyriser ; tourmenter martyrer; faire languir dans les tourments d'une
mart violence. , knoeijen , lomp behandelen , bousiller ;'ebaucher grossierement , etc.
Marteling , yr. zie Pijniging,
Martelkroon , yr. couronne du martyre.
Marteltuig , o. instrument qui sert a martyriser, qui sort a la torture.
Marter,, een fabeldier,9 welks bout in waarcle
is, martre, zibeline, f. finis —, Ikea —,
fouine, f.
Mas , y r. masfa , eene menigte , hoop , masse,
quantitó, multitude.
Mask , maske , yr. Masker, o. momaangezigt,
grijns , masque, glimp , fchijn ,
masque, deguisement, m. Ouster het —*van
vriendfchap , sous le masque, (sous apparence), d'arnitie. Het — afdoen, openlijk voor
den dug komen , lever le masque , agir onvertement, sans diguisement . sans detour.
Maskerade , yr. (oud. w.) vermoniming , danspartij , (vermaakshalve) van vermomde perfonen , mascarade.
Maskeren , b. w. (ik maskeerde , heb gemaskeerd), zich onkenbaar maken , vermom.
men , masquer,, oleguiser. Hij werd door
ge-
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gemaskeerde roovers aangeVallen, 11 fut attaque par des voleurs masques. Een gemaskerd bal , un bal masque. Eene gemaskeerde , bedekte , batterij, une batterie masquee,,
derobee aux yeux de I'ennemi par des houssallies , des tentes placees devant elle; fig.
Zich — 7 se masquer se deguiser. Hij maikeerde , vermomde ztch in eenen boer,, it se
diguisa en paysan.
Masfa, y r. hoop, klomp, enz. zie Mas , (bij
de regtsg.) boedel , masse.
Masfepein , zie Marfepein.
Masfif,, b. n. (oud. w.), clerk, ftevigi , hecht,
vast , massif, ive, solide. Een kruis van —
goud 5 tone croix d'or massif. Een , hecht,
ilevig, gebouw,, un bdtiment massif, solide;
fig. Een masfive karel, tan home robuste.
Mast , fcheepsinast , mat. Groote grand
mat. Groote —, (in de Levant), matstre on
mestre. — van eene galei , arbre de mestre.
zonder zeil , mat desarme. Een gekraakte —, un mat force. De — fpleet is los ,
le mat joue. Gewangde , met klampen en
wangen verfterkte , gefchaalde
mat jumelle, acclampe. uit een ituk hout , mdt
d'un brim Looze , nood —, mat de rechange. Al de masten van een fetip , la ;nature. Het inzetten der masten , le matage.
Eenen — inzetten , arborer un mdt. Ondermasten , mats majeurs. Druil— op eene fioep ,
mat de tapecul. Masten met de flengen en
bramftengen op elkander gelast , zonder zadelings of ezelshodfd , nit een ftuk , mats a pible.
De masten betakelen , agreer les mats. De
masten onttakelen, defuner les mats. Den
nedrlaten desarborer le mat. De tong
van den — , meche de mat, f. De lengte
van den —, fort de milt. Met de zeilen op
den — liggen , avoir le vent sur les voiles,
avoir les voiles sur le mat. Spr. w. Er
kunnen geene twee groote masten op een
fchip zijn, it ne peat y avoir ju'un soul
maitre. Hij zal den — wel opkrijgen , (hij
zal zich wel helpen , weten te redden ) ,
se tirera bless d'araore; it aura assurdment
du succes.
Mastbloem , yr. bloem van damast , giro lee
blanche, damas on girofflie musquee, Juliane or, julienne.
Mastblok , o. ezelshoofd , choquet, m.
Mastboom , in. sapin blanc, erable de montagne.
Mastbosch , o. font de sapins , m. sapinière, f.
Mastdarm , m. boyar, culler.
Mastelein of Masteluin, koorn van half tarwe
en half rogge ; ook brood daarvan gebakken , mdteil , pain de mdteil.
Masteloos b, n. sans mat, &mate.
Mastenmaker,,
mateur.
Masthout , o. mature, f, sapin blanc, m.
Mastje , o. kleine mast , flomp van eenen mast,
matereau, no.
Mastik,
welriekende harst van den mastikboom , mastic, camourlot. ,
Mastikboom , m. lentisque , m. pistache de Cio, f.
IVIastklamp , o. gumelle, f: gaburon, on.
Mastklirnmer,, m. matelot qui grimpe au mat.
Mastkoker,, m. etui de mdt. 1-- in kleine vaartuigen , cornet , no.
Mastkorf, m. mars van den mast, hune , f.
Mastkraan , yr. mature.
Mastligter,, m. allege matee,
Mastfpoor, o. kolfe , m. carlingue , de mat, f.
Mastvisch , m. cachalot.
Mat, o. eigenlijk grasland , dat gemaaid kan
worden , pre, qui pout etre fauche , vs.
INIastflutten
meerv. aiguilles tie mat f.
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MAT
Zekere hoegrootheid van land , eertaine
itendue de terrain, f:
Mat, yr. een fpaansch geldfluk, fpaanfche
mat , piastre. — noel; vloer dek
natte de paille on de joncs. Op eene biezen
— liggen , coucher sur une natte de joncs,
sur une estere. Eene kamer met —ten beleggen , natter une chambre. Zie verder
Hangmat , Bakermat ; fig. In de — zijn,
zich in verlegenheid bevinden , (ontleend van
eene kooi , mat genoemd , waarin hanen
vechten (cage) avoir du pire, e' tre en danger. Voor remand in de — fpringen , deszelfs
zaak verdedigen , prendre le parti de q. q.
defendre sa cause. — in het fchaaktpel ,
fchaak en — zetten , donner Mac et mat;
fig. Iemand zi.jne krachten ontnemen, donner
ichee et mat a q. q. —, lice (pour le consbat des cogs). f.
Mat, b. n. vermoeid , in eenen hoogen trap
van krachten beroofd , fatigue, e, las, se,
recru, e;harasse 5 e, igasque , moll, molle.
—, dof, weinig glans hebbende , mat, te,
terni, 0, terne, blaford, e. Eene matte
k,leur, line couleur matte. Deze fleen is
—, dof, cette pierre est terne. good, or
mat. Good — makes! , amatir. Zilver — maken , blanchir.
uitgedroogd , verdord,.
sec , seche, aride, desseche , e.
Mat , onb. verl. tijd van Meten.
Matador, m. in het lomberfpel , de hoogfle
en op elkander volgende troeven , matador ; fig. Iemand van groot Vermogen, aanzien en magt, matador ; personne considerable , principal.
Matelijk , zie Matiglijk.
Mambos , b. n. bovenmatig, demesuri , e.
—, bijw. demesurement.
Matenmaker of —verkooper,, m. boisselier.
Matenmakerij , vr. boisselerie, f:
Mater, y r. opperfte van een klooster, sup"rieure d'un convent, mere abbesse.
Materialen , vr. meerv. oud w.) bouwfloffen
beftanddeelen , materiaux, m. pl.
Materialist , m. die beweert , dat de flof eeuwig is , en dat alles Ilof is, materialists.
De leer, dat alles ftoffelijk en van eeuwigheid is , matdrialisme, no.
Materie , yr. ( oud w.) onderwerp , ftof, matière „ f sujet, no. —, utter, los, excrement, m. matiere.:
Materieel , b. n. (oud w.) floffelijk , ligchamelijk , materiel, le; bijw. materieliement.
Matheid, yr. vermoeidheid , lassitude , fatigue.
Mathesis, vr. zie Wiskuncte of Wiskunst.
Mathoen ,
zekere vogel , zie Tureluur..
Matig , b. n. fober,, fpaarzaam ,
, frugal, e. sobre, abstinent, e. Hij is in alles
, it est fort sobre en tout. Een
zeer
leven leiden , (zijne begeerten en neigingen
zoodaniger wijze in bedwang houden , dat
men tot geene buitenfporigheden vervalt ,)
mener une vie frugale. — tamelijk , middelbaar,, middelmatig, de gewone maat niet
te bovengaancle , mediocre, moyen, ne. Hi)
hceft een
middelmatig , vermogen , :1
a one fortune mediocre, moyenne. gering, redelijk , modique. Een matige prijs,
un pris modique. Een — inkomen , un revenu
modique. gematigd, niet re beet en niet
te kouct noodere , pose , e, Eene matige
hitte , nut chaleur moderee. — 5 ingetogen ,
retenu , e. , temperd e. temperant , e. Een
— leven , one vie retenue. — zedig, knisch,
chaste, continent , e. Zie verder Gematigd ,
Regelmatig , enz. ; bijw. Zie Matiglijk, enz.
Matigen, b. w. (ik matigde , heb gematigd) ,
Ss4
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verzachten intoomen , bedwingen, betcnyin est fort purifie , it a fete touter set
gelen, moderert temperer , adouctr,, mitiger,
impuretes.
retenir, fig. borner. Zijnen toorn
moddrer Mazenwerk, o. netwerk , lads", m.
sa colare. De tijd zal zijne (mart — k temps Mecenas, m. mecàne, protecteur des arts et
des sciences.
modera sa douleur. Eeii kleine frisiche wind
beeft de groote hitte gematigd , un petit Medaille, yr. (mid. w.) gedenkpenning , medaille. Medailjou 5 o. Mddaillon , m.
vent frais a tempere la grande chaleur. De
ematigde luchtftreek , la zone impel-de. Mede , mee , y r. honigwater,, lzydromel , m.
Z ich —, aan zijne neiging eene maa.t voor- Mede , mee , bijw. van verzanieling , in de
Icnrijven , se modirdr. U11 .1 W.CE zich in de
beteekenis van ook aussi, ci-joint , en mdnie
temps, conjointement; als : Men had vernomoeijaj kite g'elegenheen EC -, it salt se
men, dat luj het — gedaan had, on avait
mode' er dans les occasions les plus digi,iles.
appris
qu i ll t'avait fzit aussi. lk zend u
Een vonnis , eene liraf —, mtliger une senbier — ( hier bij gevoegd) twee boeken ,
tence, un jugement , une peine. —, (ln de
je vous envoie ci joint deux livres. — voorz.
flaatkunde )neutralher.. Het
, o. neutralisation.
met , avec; als : Wanneer gij naar AmIterdam gaat , zal ik — gash , quand vous allez
Matigheid , Matiging, vr. sobrietd, frugalite,
a Amsterdam , iraifivec vous. liij fpot daar
temperance, moderation, mesure. — , kuischs'en moque. Waar — bemoeit gij u?
heid , ingetogenheid , retenue , chastete ,
abstinence, continence. •de quoi vous mdlez-vous? Waar — zut gij
quoi vous occupez-vous? Voorts
betig ?
Matiglijk , bijw. sobrement, frugalement , medienc — voor werkwoorden ; als : Medediocrement, chastement, moderiement.
brengen , Mededeelen , enz. en is lcheidMatje , y r. kleine teenen mat , clisse.
baar ; zie doze werkw. ; ook voor zelfft.
Matras , vr. matelas; en. Eene — van paardenhaar,, van fcheerwol , en sommier on
n. w. als Medearbeider,, Medeborg ; en
voor eenige b. n. als: Mededeelend , Mematelas de crin, de bourne lanice. — in
degaande , enz. Zie doze en diergelijke
eene koets , custode. —, pisglas , urinal, m.
zelfft. en bijv. n. woorden.
, met matrasfen voorzien , bekleedew,,
Medeaanwezig , b. n. mcdebeflaande , b. n.
matelasser.
coexi3tant, e.
Matrasfenmaker,
matelassier.
Matres, y r. eene fchoolhoudfler van kleine ; Medeaanvvezigheid , vr. coexistence.
jonge, kinderen , meesteresfe , maitresse d'd- Medeaanwlizend b. n. mededingend , connotatif; ive ; medeaanwijzende 9 coindi cants, m. pl.
,
cole. —, minnares , maitresse , amante.
Medeaanwuzing yr. (in de geneesk.) coinbijzit, concubine.
dication.
Maenis , y r. gietvorm voor de letters,
medewerker,, cooperateur,
Medearbeider,
matrice.
compagnon de travail. — , medehelper,, aide;
Matroos ,
(o ) matelot , naar de wijze der
zie Ambtgenoot.
matrozen , a la matelote.. Onbedreven —,
Medearbeiden , b. w. (ik arbeidde mede , ik
(fcheepsw.), hale-bowline; bij de Turken
heb medegearbcid) partager le travail,
abab.
la peine.
Matrozenbroek , vr. des chansses d la mateMedearbeidfler,, vr. cooperati ice.
lote 5 pl.
Medebedrieg-end , b. n. colludant , e; ook m.
matelote,
Matrozendans ,
en yr.
Matrozengeld o. matelotage , m.
Matrozenhuur,5 yr. vast geld der matrozen voor Medebegiftigd , b. n. codonataire; ook m. en vr.
Medebelanghebbende , b. n. cointeresse, e. De
eene reis , mardage, m.
—n (in een regtsg.) les consorts.
Matrozenwacht, yr. matelots gardiens, m. pl.
compi otecteur.
Matrozenwerk , o. of — arbeid, in. travail, Medebefchermer,,
coaccusd.
Nuttelooze
maMedebefchuluigde
,
manoeuvre des matelots, m.
LIU verfiaac het Medebestaan , o. w. (ik bestond mede, heb
trozenarbeid, mandage,
medebestaan), coext3ter.
— 11 est bon matelot.
Matichudding, y r. gruis , vuiligheid van koorn, Medebeltaand.e , zie Medeaanwezig.
segreyer, ( van een gerijst , enz. uitziftzel , ook uitichot van Medebezitter,,
meen bo,ch).
jets, criblutv f rebut , m.
co-evgque.
Matfen , b. w. (ik matfle, heb gematst), Medebisfchop m.
doodflaan met eene knods, assommer, mas- Medeblijven , o. w. ( ik bieef mede, heb mede
gebleven), rester awe les antres.
soles-. Piet —, la massole.
Medeboeler,, in. rival.
Matshamer,, m. ilrijdhamer,, assommoir.
Matsvot , m. fchehinaam , weaken men iemand Mcdeboelhouder,, m. medebezitter (van een
erf:, oed) codetenteur.
toevoegt , die niet durrt en daark ij dom en
onnoozel is , benet, idiot , niais , patron ; Medeboert.en , o. w. (ik boertte mode, heb
medegeboert ) , prendre part aux plaisanzie liond,vot.
teries des autres.
Mattel) , b. w. ( ik mattede , heb gemat), met
matten , biezen , beleggen , natter, empail- Medeborg , M. caution on garant avec un
autre, garant solidaire.
ler. — vermoeijen , afmatten , Lasser, haMedebrengen , b. w. (ik bragt mode, heb
raster, fatiguer..
medegebragc) , Met zIch brengen , amener,
Mattenlisch , o. bies , Jones marioageux ,
Mattenmaker. —verkooper,, in. nattier. —
apporter. lice tweede wordt gezegd van
lets dat gedragen worth , en het cerlie voor
maakiter,,
verkoopiter,, y r. nattiere.
geleiden , enz. als : Breng uw bock _mede ,
Matteren , b. w. zie Vermoeijen , Alinatten.
appoitez votre livre. lk. heb mijn zoontje
Mattigheid , zie Ma,heid.
meciegebragc , (drag,ende), j'ai apporte mon
Matwerk , o. tunege de
,
fits Zij bragt hare zuster ook mode (gaanMazelen , vr. mecr y. , bekende kinderziekte,
de) , eile awful aussi sa soeur. —, veroorla
zaken , vereifchen , produire 9 exiger,,causer,
Mazelen , o. w. (ik mazelde , heb gemazeld),
occasionner,, rdsulter. Wat zal dat geval —?
de mazelen hebben , avoir la rougeolq ; fig.
qua causera ,produira cette affaire ? qu'en
Die wijn heeft al gepokt en geinazeld , ce
sul-
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Mededoogend, b. n. compatissant, e. pitoyaxultera-t-il? Dat gevoelen brengt mede,
ble , misericordieux, se.
resulte de ce sentiment ; uwe eer brengt dit
m de , eischt dit van u , votre honneur exige cela Mededoogendheid , zie Mededoogen.
de y eas. Naar mate het de zaak medebrengt , Mededoogenloos , b. n. impitoyable, insensible, etc.
suivant l'exigence du cas. De gelegenheid
bragt het mede cult to zeggen , l'occasion se Mededoogzaam, zie Mededoogend.
(ik dronk mede , heb
prêsenta de le dire. De goederen , welke Mededrinken , o.
mede gedronken), boire avec q. q.; boire•
eene vrouw den man' in huwelijk medecompagnie.
do
les
apports.
brengt,
Medebroeder, ambtgenoot , confi-are ,collegue. Mede-eeuwig, b. n. even eeuwig (in de godgel.)
coeternel , le.
IVIedebruederichap,u.confraternite,confrerie,f.
Mede-eigenares , yr. co-proMede-eigenaar,,
concileyen.
Medeburger,,
prietaire , m. et f.
Medeburgeres, y r. cuncitoyenne.
coheritier ; — name , yr.
Medebur i.,,erfchap o. qualite de concitoyen; Mede-erfgenaam,
cohiritiere.
les concitoyens.
(ik ging mede heb , ben
compagnon de fui ; frere Medegaan , o.
Medechrisien ,
medegegaan), alter avec ; accompagner, q. q.
en Jesus-Christ.
1Vlededanfen , o. w. (ik danste mede, heb Medegaande , b. n. getroffen 5 aangedaan, tontoegevend , condoschi, 0. attendri, e.
mede gedanst) , prendre part a la danse.
cendant , e, facile, complaisant , e.
Mededeelbaar,, b. n. communicable.
Medeganger,, m. compagnon de voyage; zie
Mededeetbaarheid , vr. communicabilite.
Reisgenoot.
Mededeelbaarfijk , bijw. communicativement.
Mededeelen , b. w. ( ik decide mede , heb Medegeasfocieercle , m. (mid w.) coassocie.
medegedeeld) 5 aan anderen mededeelen , Medegelileven , veil. deelw. van Medeblijven.
Mededoen.
overdragen , zeggen , verhalen , communi- Medcgedaan ,
Mededingen.
quer,, faire part de , rendre participant , dire, Medegedongen ,
— Medehelpen..
raconur,, etc. Ik zal u dit nieuws —, je Medegeholpen
—
Medebrengen.
—
vows communiquerai cette nouvelle, etc. De Medegebragt 5
— Mededrinken.
zon deck haar licht aan de ganfche aarde Medegecironken, —
mede, le swell communique sa lumiere a Medegeklonkeu , —
Medeklinken.
— Medenemen
toute la terre. o. w. sets van het be- Medegenonien ,
else. enz.
zit aan anderen overdragen , donner part
a q. q. de q. ch. ffij decide mij van zijn Medegenoot, in. Coo.) compagnon, camarade,
associe. —, deeihebber,, participant.
brood mede, it me fit part de son pain.
Zich —, wederk. w. se communiquer. De Medegefproken , veil. deelw. van -Medefpreken.
beweging eens ligchaams deelt zich aan ecn Medegetuige , m. en vr. lgalement temoin ,
temoin avec un autre.
ander suede, le mouvement ,d'un corps se comMedegetuigen , b. w. (ik getnigde mode, heb
munique a un autre.
medegetuigd) , rendre le mime timoignage.
Mededeelend , b. n. communicatif, lye.
Mededeeler, m. celui qui communique, qui Medegetuigeni, 5 vr. conformite de temoignage.
-Medegevangene, m, en yr. compagnon , camaprend pat t, communicant.
rade. de prison, compagne de prison.
Mededeelgenoot, mededeelhebber,, bijzonder in eenc handelmaatfchappij , coparta- Medegezel, medgezel , m. comp,gnon, eamarade , m. — van eene misdaad complice.
geant 5 coassocid , participant associe.
Mededeeling , yr. het mededeelen , communi- Medegeven , b. w. (ik gaf mede, heb medegegeven ) lets aan iemand , donner 4. ch. 4
cation, participation.
q. q. qui s'en va, etc. Mode ten huwelijk
Mededeelzaam , b. n. mededeelend , die aan
geven , donner en manage, en dot,
een' anderen gaarne sets berigt of mededeelt,
communicatif, ive. charita- Medegevochten, veil. deelw. van Medevechten.
Medegezellin , yr. compagne, camarade.
ble, liberal , e.
Mededeelzaamheid 5 yr. liefdadigheid, charite, Medegezelfchap , o. compagnie 5 f.
qui est , interesse dans en
Medehandelaar,,
bienfaisance, liberalite.
negoce avec on autre, coassocij-, corresponMededeelhaamlijk , bijw. charitablement, lidant , associe.
beralement.
Mededienstknecht , m. qui sort le mime mai- Medehelpen , 0. w. ( ik hielp mede , heb me-.
degeholpen) inedewerken, concourir , ,ertre, camarade de service.
vir q. q. a cooperer,, seconder, assister, preMededingen o. W. (ik dong mede , heb meter la main; fam. donner on coup de main.
degedongen ), rivaliser, contendre, concouMedehelper,, in. ambtgezel , bijzitter,, asrir; zie Wedij veren.
sistant, adjoin; assesseur ; — van eenen
Mededingcnd , b. n. betwistend, contendant ,
kerkvoogd , coadjuteur. medepligtige ,
e. De --e voriten , les princes contendants.
complice.
Twee - e volken, dcux peoples rivaux.
Zie Wedijverend.
Medehelpfler,, yr. van eene abdis , coadjutrice,
concurrent,
c6massistance , aide. — in misdaden , complice.
,
,
m.
wedijveraar,
Mededinger,
Het ambt van ecnen medehelper of helpfter,
pititeur,, rival ,emule , contendant. Hid flaat
naar deze plaats , maar hee ft veel —s 5 it aspire
coadjutorerie ; zie Bleck:werkster.
a cetteplace ,mais it a beaucoup de rivaux, Mcdehulp , vr. assistance, aide, f. secours, m.
Medehulpzaam, zie Behulpzaam, Dienstvaardig.
etc.
co-preneur.
Mededingfter,, yr. wedijveraariter,, concurren- Medehutirder,,
Medeingezetene , m. en vr. habitant, habitante
te, rivale ,
du mime endroit , compatriote.
Mededinging , yr. rivalite , competence.
Mededoen , o. en b. w. (ik deed mede , heb me- Medekeizer, m. associe /empire.
degedaan ) être de la partie; faire tout Medekennis, zie Medewe,en.
Medekiezer,, m. coelecteur.
comme les antics.
Mededoogen , o. medelijden , compassion ,pitie , Medeklank , m. consonnanc3,
commiseration, f ,attendrissement, in. 1k Medeklinken , o. w. (ik klonk mode , heb medegeklonken), sonner aver on ensemble. —,
pitie de vous.
heb — met u,
hot
Ss5
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668het glass aanflooten, chequer let verret avec
les autres.
Medeklinker, ,m. (in de fpraakk.) consenne, f.
Medeknecht , m. compagnon tie service.
Medekomen, o. w. (ik kwam mede, ben medegekomen) , venir avec.
Medekrijgsman , m, frere, compagnon d'armes.
Medeleenheer, m. co-seigneur.
Medeleeraar,, in. collegue d'un ministre ; cooperateur qui instruit avec en autre. Zie
Medewerker. Zijne medeleeraren waren van
een ander gevoelen, ses autres instructeurs,
precepteurs , collegues , itaient d'un aurre
'sentiment.
Medeleerling , m. carnarade d'ecole, condisciple. — yr. , compagne d'ecole.
Medelid , in. confrere.
Medelijden , o. pitie, compassion, commiseration, f. apitoyement , in. —, met iemand
hebben , avoir pith'', compassion de q. q.
Men moet met de zwakheden zijns naasten
—, geduld , hebben , il fact compatir aux
infirmites tie son prochain. Tot — yerwtkken , apitoyer ; zijn — betnigen over lets ,
s'apitoyer sur q. ch.
Medelijdend , b. w. zie Mededoogend.
IVIedeloopen , o. w. (ik lie') mede, ben medegeloopen) , courir avec les autres.— 5 gelukken , 7.,"ussir,, avoir des succes. Alles loop t
hem mede , tout lui reussit.
Medeluiden , o. w. ( ik luidde mede , heb
niedegeluid), eenen gelijkluidenden klank
waken , consonner,, rendre un son egal, etre
consonnant, e.
Medeloidend , b. n. consonnant, e.
Bledelhidendheid , yr. gelijkluidendheid , consonnance.
Medemaat , medemakker, m. camarade, compagnon.
IVIedemensch , m. naasten , prochain.
Medeminnaar,, m. medevrijer,, rival.
IVIederninnares , yr. rivale.
Medenemen,,, b. w. (ik nam mede, heb medegenomen ), prendre, mener avec (sur) soi,
emmener,, emporter. Neem drie boeken mede , emportez trois livres. Ik zal u in mijne
koets —, je vous emrnenerai dans mon carroise. Hij nam zijne vrouw mede , il mena
sa femme avec lui. Hebt gij geld medegenomen ? avez-vous pi-is de l'argent sur vous?
fig. foppen , misleiden , duper , tromper.
Medeoorzaak , yr. cause cooperante.
Medepligtig, b. n. complice. Hij is niet —
aan deze misdaad , il West paint complice de
ce crime-la.
l‘ledepligtige , m. en yr. complice.
Medepligtigheid , y r. door toelating van een
kwaacl , dat men konde beletten , oogluiking ,
mederchuldigheid, complicate.
_
connivence.—,
IVIedereeder,,- in. ( zeew.) medeeigenaar , deelgenoot van een fchip , corn- ou coborgeois.
Mederekenen , b. w. (ik rekende mede , heb
medegerekend , comprendre dans le compte.
Niet mede gerekend , sans compter,, exclutivement.
Mederegent of medebestuurder,, m. corrigent ,
associe au gouvernement.
IVIederegentfchap , o. corregence , f.
Medefchepfel , o. ce qui appartient a la classe
des creatures , etc.
Medefchuldenaar,, m. codebiteur.
Medefchuldig , — .e. Zie Medepligtig.
Medeflepen , b. w. (ik fleepte mede , heb medegefleept) , wegtlepen 5 entrainer , charTier. De rivier fleept zand mede, la riviere charrie du sable ; fig. verleiden 5 entrainer,
seduire, porter a. Flij heeft zich door het flech-
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to voorbeeld laten —, wegflepen , verleiden , il s'est laissd entrainer par le manvais exemple.
Medefpelend, b. n. en in. partenaire.
Medefpreken , o. w. ( ik fprak mede , heb medegefproken ) 5 aan een gefprek deel nemen , prendre part a un discours.
IVIedettander, m. voorftander ,fauteur,partisan,
adjoint suppet — , ineclehelanghebbende in een
regcsgeding , consort. —, deelgenoot , lid in
eene handelmaatfchappij , associe.
Medeflemmen , b. w. (ik flemde mede , heb
medegellemd , ) toeftemmen , — zijne fleet
mede geven, consenter avec q. q., donner
son suffrage ou sa voix avec a'autres ; 0 . NO.
voter avec les autres.
Medeftemming, yr. action de voter avec les au' ties. — toefteniming , consentement , m.
Medeftrijd , in. mededinging , concurrence, f.
—, minneftrijd , rivalite , f.
Medefirij der , in. mededinger, , competiteur,,
concurrent. —, medeminnaar,, rival. —,
medevechter, frere d'armes.
Medetiendeheer,, in. codecimateur.
IVIede torfchen , b. w. (ik torschte mede , hob
medegetorscht), alder a porter.
Medevallen , o. w. (ik viel mede , bets medegevallen ), beter uitvallen dan men meende,
reussir mieux qu'on ne 'croit.
Medevechten , o. w. (ik vocht mede, heb
medegevochten), combattre avec lee autres.
Medevechter,, zie Medefiriider in de laatfle
beteekenis.
Mecleverbondene , m. in een verdrag , medeverpligte , cooblige.
Medeverkooper,, in. covendeur.
Medeverwant , m. qui est parent avec d'autres.
Mede yerwante , yr. celle qui est parente avec
d'autres.
Meclevieren , b. w. (ik vierde mede , heb medegevierd) , concelebrer.
Medevoereii , b. w. (ik voerde mede, heb
medegevoerd), emporter avec soi , amener,,
etc.
Medevoogd , m. co-tuteur. —, toeziende voogd ,
protecteur.
Medevoogdij , medevoogdijfchap, yr. co-tutale
Oil co-tutelle.,
Medevrijer,, m. rival.
Medevrijerij , yr. rivalite.
Mederij ster,, vr. rivale.
Meclewari7, zie Me6warig, Me8gaance.
IVIedewerken , o. w. (ik werkte mede , heb
medegewerkt) , behulpzaam zijn , bijitaan ,
cooperer,, concourir,, seconder , conspirer. Hij
beeft medegewerkt , het zijne toegebragt tot
het welgelukken deter onderneming , il a
coopere aux succes de cette entreprise.
Medewerker, in. cooperateur,, colloborateur.
Medewerking , yr. cooperation ,f contours ,m.
Medewerkfter,, yr. cooperatrice , colloboratrice,
assiktante , participante.
1VIedeweten , o. kennis , wetenfchap , connaissauce , donnee, participation, f. Gij hebc
deze zaak zonder mi.in — afgedaan , vous
avez termind cette affaire sans ma participation. Buiten —, a l'inscu. I-Iij is buiten,
zonder — zijner oudens getrouwd , il est
marie a Pinscu des ses parents.
Medeweter,, zie Medepligtige.
Medezelfflandig , b. n. (in de godgel.), consnbstantiel , le. De zoon is — met den yader,, le fell est consubstantiel au pere.
Medezelfftandigheid , y r. consubstantialite.
Medezelfflandiglijk, bijw. consubstantiellement.
Medgezel , in. compagnon, aide, camarade.
'Vied-
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Medgezellin, yr. compagne.

Mediaanader,, y r. middelader aan den arm,
waarop men dikwijls aderlaat , veine mediane.
Mediaanletter , yr. (bij de boekdr. ), Cicero, m.
Mediaanpapier,, o. (papier) , median, m.
Medicijn , y r. (oud w. ), geneesmiddel , artfenij , medecine, I remede, in. In, de medicijnen ituderen , etudier en medecine.
Medicijn , m geneesheer, medicijnmeester,,
medecin, docteur en medecine.
Medicijndrank , m. geneesdrank , potion midicinale , f:
Medicijnflesch , vr. fiole a medecine.
Medicijneren , o. w. (oud w.), geneesmicldelen gebruiken , medeciner,, user de remedes ,
se niedeciner, se droguer, prendre medecine.
Medicijnsch , b. n. tot de geneesk. behoorend,
genezend , medicinal , e. De
medical , e.
rnedicijnfche faculteit , la facultó de medecine.
Medoc , m. wijn , medoc.
Mee, mede , voorz. met, avec. —, honigwater,, zie Mede.
Meede , awed ,, vr, zekere plant , zie Meekrap.
Meeden , b. w. (ik meedde , heb gemeed) ,
met meekrap verwen , garancer.
Meedoogen , zie Mededoogen , enz.
Meekrap, yr. garance. De flechtfle foort van —,
akker, garanciere, f.
billon de garance.
verwer,, garanceur.
Meel, o. farine, f. Tweede —, half wit,
bis-blanc. Fijn —, meelbloem, flour de farine, farine blutee. Ruig , ongebuild
(krop in de zak) de la farine non bluv'e,
arine en rame. Grof, zwart waarin
fveel
zemelen zijn , grosse farine, farine
bise, fiisaille. Stof of fluif— , folio farine.
Met — beflrooijen, farmer, enfatiner.
Waarzegging uit het —, alphitomancie ou
aleurmancie. Zie verder Grijs—, Rogge—.
Meelachtig , b. n. melig , farineux, se, farinace, e. Het zaad der peulvruchten , bethat uit meelachtige korrels , les semences
leguminenses soot des substances farineuses.
—e appel , peer, pomme, poire farineuse.
Meelachtigheid , y r. van het koren, siligmosite.
Meelbloem , y r. flour de farine.
Meelboom , m. fagoboom, sagantier —, in
heggen groeijende , wilde wijngaard, dievekruid , viorne , climatite, f.
Meelbuil , vr. bluteau , blutoir, m.
Tvleeldeeg , o. pate de farine, f. — in korreltjes gebragt , semoule, f.
chaux en pondre,chaux fusee, f.
Meelkalk ,
Meelkever, zie Meelworm.
bakMeelkist, meelkamer, yr. fariniere.
trog , huche.
Meelkooper, m. farinier,, marchand de farine.
meellijm, yr. en o. colic faite de farine, f.
meeltnees , yr. pimpelmees , misange bleue.
Meelpap , vr. bouillie.
Meelpot , m. pot a farine.
Meelfpijzen , yr. meerv. , (Wets) farineux,
?fats a farine, m. Eenen zieken , die aan
het beteren is , — geven , donner des farineux
a un convalescent.
Meelluiker,, yr. sucre en poudre , vi.
Meelton , meeltobbe , vr. tonneau a farine, m.
Meeltrog , m. baktrog , huche 9 f. petrin.
Meelverkooper,, zie Meelkooper.
Meelworm , yr. tenibrion do la farine, m.
Meelzak , nt. sac 4 farine.
Meelzeef, vr. etamine, f: tamis el farine, ,m.
Meenen , b. en o. w. (ik meende, heb gemeend) , vermoeden , denken , gelooven ,
bedoelen , op iers gemunt hebben, croire,
prdsumer , Renser, titre d'opinion, avoir
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tendon; pretendre , parlor de, conjecturer, entendre, etc. 1k meende , dat die
zaak reeds beflist was , je croyois quo
cette affaire itoit déjà decidie.- Het good
met iemand , avoir de bonnes intentions
avec q. q., vouloir du Bien a q. q., titre
poste, e, pour q, q. is het zoo gemeend ?
est-cola votre dessein; est ce la oil vous en
voulez venir? Zoo was het niet gemeend,
mijn vriend, ce n'etait pas mon intention,
mon arni. 1k meen , (bedoel) hem , Jo tn'en
y ens a lui, je parle de lui. Hij meende
dat te doen 9 it avait dessein de faire cola.
Hij meent het niet kwaad , it n'y entend pas
finesse, son intention est bonne. Hoe meent
gij het? comment Pentendez-vous?
Meening,
oop,-,merk , doel , gevoelen , bedoeling, opinion, intention, croyance, idee,
dessein , sentiment, avis , Pigment, gre,
compte, tn. Volgens mijne mon avis ,
a mon gre. Welk is uwe — van deze zaak ?
quel est- votre sentiment sur cola ? Dat was
mijne — c'etoit mon intention. Dat was
mijne
niet, cola ne fait pas mon compte.
Van zijne — lets laten varen , decompter.
Meepsch , b. n. zwak , ziekeiijk, faible, maive, valetudinaire.
Meepschheid , vr. zwakheid, ziekelijkheid,
aiblesse, valetudinite.
Meer, o. (e.) (meir) een groot binnenlandsch
water , lac, m. Het Haarlemmer —, le lac
de Harlem. Klein —, eat door de z,e
gevormd worth , — in eene baai , lagon,rn.
Meer , bijw. en b. D. plus , davantage. Lieve
vader ! vergeef het mij, ik zal het niet meer
doen , mon cher pore pardonnez-moi, je ne
le feral plus. Hij denkt er niet — aan , it n'y
dense plus. Die man woont niet meer in
dit finis, cot homme ne den2eure plus dans
cette maison. Gij geeft- mij meer dan ik
vraag , vous me donnez plus quo je ne domande. 1k heb niet
dan gij , je n'ai
plus quo vous. Hij heeft- geen geld
,
n'a plus d'argent. Dat kost mij
clan eenenc
gulden, cola me coute plus d'un
Hij
heeft — dan honderd gulden verkwist ,
a depense plus de cent florins. Hij heeft —
dan twee honderd mijlen te voet afgelegd
it a fait plus de deux cents Bones a pied.
Des to — d'autant plus. Hij is des te —
te vreezen , it est d'autant .plus a craindre.
Wat — is , qui plus est. Te —, daar en
boven , boven dat , de plus. Te —, daarenboven zal ik u geven , je vous donnerai
de plus. Hoe langer hoe —, de plus en plus.
Hoe veel to —, combien plus. — en —,
hoe langer hoe , de plus en plus. Hoe
— ik haar ken , hoe — ik haar bemin , plus
je la connais , plus je Paime. Hoe — men
heeft, hoe — men wil hebben, plus on a,
plus on vent avoir. — of min, phis on moms.
Zoo veel to — to — , a plus forte raison,
d'autant plus. Zoo veel to — is hij to vreezen, d'autant plus , a plus forte raison, it
est a cr aindre. De eene —, de andere minder, qui plus, qui moms. Hij heeft er —,
it en a davantage. 1k zal er met — van
zeggen , je n'en dirai pas davantage. Wilt gij
hebben ? en voulez-vous davantage?Wilt
gij — fpelen ? voulez-vonc jouer davantage?
Wilt gij — lezen ? voulez-vous lire davantage. AANMERKING. Bij eon getal volgt
achter plus ( dan ) niet quo maar' de, gelijk
in de voorbeelden to zien is ; ook wachte
men zich achter davantage eene N ,beheerfehing te zetten ; bijv. Hij heeft vrienden dan gij, it a plus d'amis (niet day anta-
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tage) gale you:. Wilt gij nog kerfen ?
Voulez-vous encore des cerises? IL wil er niet
— van heboen , je n'en veux pas davantage,
(niet plus). lk zal u niet — dringen, je
see vous presserai pas davantage (niet plus j.
fpr. w. die win smaakt naar
c'est tin
vise qui rappelle son buveur.
Meeriial ,
congre; (in de nat. gefch.)
silure ou sicule.
1VIeerbaars, m. (aa.) perche de lac, f.
Meerblad, o.-(in de kruidk.) kroos, volet , m.
Meerder,, b. n, en zelfit. m. grouter, honer,
grand , e, plus considerable, superieur, e.
qui est au dessus, qui est plus Het
meerdere deel, la plus grande partie , la,
plupart. Dat vereischt eene —e aandacht,
cela demands, exige tine plus grande attention. De ytjanden waren — in getal, les
ennemis etaient superieurs en nombre. Gij
zijt mijn —e, vests étes mon superieur.
Men mo6t aan zijne meerderen (oyerheden)
gehoorzamen, it fact obdir a ses suidrieurs-.
Meerderaar, zie Vermeerderaar.
Meerderen, zie Vermeerderen.
ffleerderheid, yr. , plus grand timbre, multiplicite ,supdriorite. Lets suet — der
ftemmen beilissen, decider q. ch. a la 'Vitralite des voix.
Meerdering , yr. zie Vermeerdering.
Meerderjarig , b. n. mondig, majeur, e. Mijn
broader is —, mon frere est majeur. Een
meisje une Mlle majeure.
Meeclerjarigheid, yr. majorite. Hij heeft de
(mondigheid) bereikt , it a atteint Pdge
de majorite.
Meeren , b. w. (ik meerde, heb gemeerd),
(fcheepsw.), vastbinden, amarrer,, attaches-. Een lchip amarrer int vaisseau.
Meerendeel, 0. /a plus grande partie.
Meerendeels, bijw. pour la plupart,, le plus
souvent.
Meergetneld,b. n. bovengezegd , susdit, e. dit,
e , mentionne,' e. De —e fom , la susdite
Somme. Het —, 't geen dat borers vermeld is, ce qui a ate mentionne plus haut.
Meerkat , or. sagouin, m. Het wij rje van
eenen aap, guenon. Jonge
guenioche.
Meerkoet, yr. wacerhoen, courlis ou cour, corlieu, m. foulque.
Meerkol, yr meerkoif, zekere vogel , geai,
m. Het fchreeuwen van haar,, cajoler.
Meerkrab of krabbe , yr. crane de vier.
Meerle , marle , merle , y r. zekere zangvogel,
geheel zwart met eenen gelen belt, merle ,
— aan de kaap de goede hoop , jaunoir,
m. Het wtjfje van eenen zoodanigen vugel, merle,se, f. .
Meerling zie Marling.
Meermaal , meermaals, bijw. plusieurs for's,
frequernment, plus d'une fois, souvent. Hij
heeft bet
gedaan, it Pa pit plusieurs
fois.
Meerman m. zeeman , homme manse.
IVIeermin, y r. fabelachtig zeegedrocht, half
vrouw half visch, Sirene. — (in de wapeak.), merit/sine.
Meerpaal, y r. pieu auquel on amarre un
vaisseau pieu d'amarre, m.,
Meerflachtig, b. n. zie Onzelijkflachtig.
Meerflak, y r. (gemeen in de Antilles) parel,
burgau, m.
Meerfpin , yr. araignie de lac, de met-.
Meertottw,, o. (fcheepsw.) achtertros, achterkabel , croupiere , f toupras ,
—, grout
ankertouw, amarrage de travers, m.
Meertouwen, o. meerv. (fcheepsw.) Kabels,
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tonwen waarmede de fchepen aan paten of
ringers worden vastgebonden, amarres , f pl.
Meervisch, m. poisson de lac.
Meeryoud, o. pluriel, nombre pluriel, m.
Meervoudig, b. n. pluriel, le.
MeerYoudaglijk, bij w. au pluriel.
Meerwater, o. eau de lac, j'.
chardon te'tu.
1VIeerworcel,
Meerzwyn, 0. zee y arken, ook bruinvisch,
marsouin, m.
Mees, y r. meer y. meezen, zekere vogel,
mesange. Groote mésangére. Baard ,
of mannetje, mesange barbue. Gebaarde —
op Jutland, (in de,nat. gefch.) moustache.
Zie verder Kool —, Pimpelmees.
Meesmuilen, o. w. (ik (meesmuilde, heb gemeesmutld), gritnlagchen, :leaner,,sourire,
tire a la derobie, sous, cape , dans la barbe.
Meesmuiler, m. ricaneur.
Meestnuiliter, yr. ricaneuse.
Meest, b. n. en bijw. le plus , la, pour la,
plupart, etc. Dg meesten , la plupart. Zip
is het --e van wile bemincl , elle est aitnee
le plus tie toes. De —e fteden, la plupart
des villes. Het —e dat mij bekornmert, is,
ce qui me chagrine , tourmente, le plus, c'est.
Dat gebeurt het —e , cela arrive le plus
souvent. Van den rninaen, geringaen, tot
den —ep, , (grootflen), du plus petit jusqu'au plus grand. De —e flemmen , (de
meerderheid der item-nen) gelden, la pluralite des voix decide.
Meestal, Meestentijds, bijw. le plus souvent,
presque toujours.
Meestbiedend, b. n. plus of ran;. zelfa. De
mee q tbieclende zullen het hebben, les plus
, offrants, les derniers encherisseurs, l'auront.
Meesten - eels , bij w. le plus souvent, pour la
plupart. Het meestendeel, la plupart, la
plus grande partie.
Meester, m. ears oud woord, dat in het algemeen iemand beteekent, die eenige waarde,
rang , matt en opzigt over perionen of taken
heelt, maitre. —, heer, maitre, seigneur.
leermees'er, onderwijzer in eenige wetenhap , maitre en q. science, precepteur,
instituteur. — of doctor in eene of anclere
-wetenichap, bachelier. — in de vrije kenflea , maitre-es-arts. eeretitel der regtsgeleerden, maitre. —, heel —, wonclarts,
chirutgien. — ummerman , maitre charpentier. — fchoenmaker worden, se faire passer maitre cordonnier. Hij is — geworden,
it est passé maitre. Zie vender de met — zamengetlelde woorden, als : Burge—, Hof—,
Bouw— , enz. Zich van iets makers, (iets
bemagtigen ,) se rend' e maitre on s'emparer
de q. ch. Eene zaak — zijn, se connaitre ou
etre au fait de q. ch., avoir une cizose en
son pouvoir. Den — (baas) fpelen , maitriser, faire le maitre, trancher du maitre.
lemand — zijn , hem overtreffen in iets,
surpas.;er, surmonter q. q., exceller au dessus de q. q, lemand voor zijnen meester
reconnaitre la superioritd de
erkennen
q. q. Zijne driften zijn hem —,
est maitrise par ses passions ; ses passions le
possedent ; it est l'esclave de ses passions.
meer zijn , 176 pouvnir
Een fchip geen
plus gouverner un vaisseau. ilij is zich
ne se possede point. fpr.
zelven geen
w. aan het werk kent men den l'oeuyre on connait l'ouvrier. Het oog des meestens maakt het pa trd vet, l'oeil du maitre
engraisse le cheval. Het kwaad loont zijnen
—, tot ou tard le vice repoit sa punition.
Zich van icmands hart — maken, deter le
g rap-
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grappin stir le coeur de q. q. zie IVIAtTRE
In het Franfche deel.
Meesterachtig, b. n. en bijw. heerschachtig,
heerschzuctitig, qui tranche du maitre, magistral , e., tmperieux, euse; bijw., en
maitre, magi stralement. Gij fpreckt op
eencn —en t0011 vous parlez en ,maltpe
d'un ton de maitre, d'un ton magistral on
impel ieux , impel ieusement ; fig. Tun ton
doctoral.
Meestcrachtigheid, yr. ton imperieux. m. —,
Volkomenheid, perfection.
Meesteren, b. en 0. w. (ik meesterde, heb
gemeesterd), genezen , heelen, guerir,
exercer la chirurgie. Dokteren en —, titre
soigne , e. par aes medecins et des chirurglens. , bedwingen , o y ermeesteren, dompter,, plier a savolonte, maittiser.
Meestereij, yr. bet bedrijf ecns meesters, bijzonder,, heelkunst, ge»ezing eener wonde,
chirurgie, guetison d'une plaie , consolidation.
Meesteres, yr. maittesse. Heel—, femme qui
guerit.
Meestergeld, o. salaire, honoraire d'un
rurgien. —, bet geld dat men moet geven
,om bet meesterregt of meesterichap te yes.
krijgen, droit de tnaitrise,
Meesterknaap , m. rcgter in bet fink van hooty esterij , juge en matiere de gruerie.
int its e ouirier , premier
Meeszerknecht,
geiare.
garcon, premier valet. Bakkers
een-en ichoenmakers winkel, gore:. —
—
mat
teleur.
(in eene fmederij)
Meestertijk , n. en bijw en maitre; suivant
les regies de Part, a. merveide , magistralewent, zie Meesterachtig. 1-1,j fcbruft —,
it eco it cn matt e. •
Meesterloon; zie Meestergeld.
IVIeesterlor s, b. n. sans malts e.
Meesterpaccier, o. (in de oude fcheilc.) ma. gistare, tn.
Meestemb, vt. middelrib (in een (chip), premalts esse-cdte.
mier gabarit ,
IVIeesterfchap, 0. meesterregt, tnaistrise , domination , f. voeren, maitriser, avoir Pempire. Tot het — komen, (het meesterregt
yerkriigen), parvenir a la ,obtenir la mai
trise.
Meesterfluk, o. chef d'oeuvre, m. meesterlijke daad, ' coup de tnaitt e, f. fig. plat
du metier.
IVIeesterwortel, in. (in de krnidk.), imperatoire. De — is good voor de maag ,
ratoire cst stomachique.
Meet, yr. her geteekend begin van een fpeelperk , marque. Aan de — than tenir le
pied a la marque. Van — of beginnen,
(van voren aan beginnen), recommencer de
nouveau.
Meetbaar, b. n. mesurable ou mensurable.
Meetbaarheid, yr. mensurabilite.
IVIeetgeld, o. bet meten, mesurage, m.
Meeiketting , y r. van eenen landmeter, chaine,
chainctte d'arpenteur.
Meetkundc, meetkunst, meetkonst, yr, geometric.
—der ligchamen of vlakten, toise, ,m. Land
,geoadsie, f. arpentage ,m.— , kunst om
de V oorwerpen op eenen affiand te meten,
apomecometrie. — der vaste ligchamen,
sterionidti ie. — der ktibirche ligchamen,
(van den inhoud der ligchamen), cubation.
Onkunde in de eerfie beginfelen der —,
ageometrie.
Meetkundig, b. n. glometrique. Moeijelijk —
yoorfiel, apore, m. bijw. meetkundiglijk,
geometriquemont.
Meetkunst, zie Meetkunde.
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Meetkundige, Meetkunstenaar, tn. gionêtre.
Meetlijn, yr. corde d'arpenteur, dUngenieur.
meetlnoer der metfelaars, der tiipmerlieden, cot-dean des macons, m., ligne des
charpentiers,
Meetlood, o. fchietlood, niveau, ns.
Meetroecle, yr. verge ou perchi-d'arpenteur.
Meetfnoer, voor pilaren, o. cingleau, m.
reglet. zie Maatflok.
Mectflok,
Meettafeltje , der landineters,planchette,r.
Meeuw, y r. zekere yogel, mouette. Soort van
zee—, goiland ou goiland, no. Kok—, godland go is. Graauwe
grisard, m. — of
duif, pigeon a cravatte, no.
meeuwtje
Meeuwen, zie Maauwen.
Meeyerw,, yr. couleur de garance.
Meewartg, b. n. zaebtaardig, medelijdend
medegaande , complaisant , e. condescendant,
e. compatlisant , e. ; bijw. complaissamwent.
Meewarigheid, yr. tnededoogenheid, infchikk_elijkheid , complaisance, condescendance,
compassion.
Meezeriknip, yr. mesangette.
Mei , yr. bloeimaand , mat, mots de mai.
Meibloem, y r. muguet, m.
Meiboom , tn. mai. Den — planten, planterle mai.
Meiboter, yr. beurre de mai, In.
Meid, yr. jonge'dochter, jetone
dienstmaagd, servante.
hagedoorn, aubipin,e f.
Meidoorn ,
Meidrank , ni. extrait de quelques berbes mement en
dieinales que Pon Arena (prtnciiaie
Allemagne) au Mots de mai,.f. pl.
Meibout, 0. bois coupe 'au ,mois.de mai„.tn.
Meijer, in. fchout , bewindhebber, drosskrd,
senechal.
, pachter, bruinsa/re,
her, cener latdhoeve, ine'tayer, fermicr.
Meijerij , y r. mairie. 1)e -- van 'fflertogenbosch , la mairie de Bois-le-Duc.
Meikerfen, y r. mem vroegrijpe kerfen,
rises' ha tive.c . qui miirissent en mai , au mar
de mai on deJuin.
molenaar, hanneton.
1V1-eikever,
Meimaancl , yr. mois de mai „.
Meineed , m. valfche tied;_ wclken men met
opzet gezworen heeft, parjure, faux set,
meat. Hij heeit zich aan eenen fehuldig
gemaakt, it s'est rendo coupable d'ion parjure.
Meineedig , b. n. parjure.. Eon —e , on par.
fore. — _ worden , eenen yalfehen„eed (Igen,
se parjurer, faire sin fanx,,seronent,
Meineedigheid, zie Meineed:
Meir, zie Meer.
Meisje, o. jenne fille, fillette (boertend)
jouvencelle; (fig. cam.) tendron .m. Zeer
beaute, .rose, merveVle. Dienst,
fchoon
— van pleifter, fille do
—, servante,
joie, f.
Meitak, m. mai, m. ramee, f
, lente ,printemps.
Meitijd , m. stools de mai.
Meivisch, m. poisson que 14 on prend- on gene,
alose, f.
elft,
mois
de
mai.
au
oiseau de mai; fig. —, enMeivogel,
fant ne , e. au mois de mai.
Mejitffer, yr. mejufvrouw, ongetrouvide, mademoiselle.
Mejufvronw, yr. getrouwde, madame.
Mel, Melde, yr. zekere plant, art-oche, bonne-dame.

n. lepreux, ewe, ladre.
Melaatsch Mel aatschLid , yr. lepre, ladrerie.
Melaatschhuis, o. maison .de lepreux , !Oroeerie ,
Melankoliek, b. n. (oud w.) zwaarmoedig,
mi
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i, nelancoligue. Eene —e bui, une attaque
de milancolie.
zie
111.elden , b. w. (ik meldde , heb gemeld) , gewagen , nazigt mededeelen, berigten, bekend maken, openbaren , verkondigen, noemen , aanmelden , vertnelden , enz. , mentionner, faire mention de, mander, marquer,;
a_ppi. -endre , celebrer,, l ublier, porter, -eontenir, avertir, coinmziniquer,, faire part
de; faire savoir. Hetgeen bovengemeld ,
vermeld, is , ce qui es1 mentionne plus
hatit. Wilt gij niets aan uwen broeder
—? ne voulez-vous rien mander a vatre
ses lettres porfrere? zijne brieven
tent, contiennent. Ik heb het hem in mijnen brief gemeld , fe le lui ai marque dans
ma lettre. De groote daden van iemand—,
roenien , céldbrer les exploits de . q. q.
Melder, m. celui qui fait mention, publie,
nuisance, etc.
Melding, yr. mention. Er is bij die zaak
geese — van hem gemaakt , it n'a point eta'
fait mention de ,tui dans cette affaire.
IVIeldingwaardig, b, n. digne d'être mentionne,
e, raconte , e, rapporte, e, marque ,e , etc.
digne de mention:
Melig , b. n. farineux , euse.
Melisse , melis , vr. Eene welriekende plant,
.citroen of limoenkruid, milisse , herbe de
citron , citronelle.
IVIelisfiliker, yr. sucre . de Mahe, m.
IVIelizoen , o. bloedgang, rooden loop, dyssenterie, •tranchee de ventre , f. ,flux de
sang, m.
Melk, yr.. lait, in. afgetapte —, petit lait.
Dikke, geronnen, geitremde lair caille,
maton, in; Eerfle —; na de bevalling, colabtre , m. Water en — , lair coupe. Hij
ziet er uit als — en bloed , 1/ a le teint
frais; it a un taint de lis et de roses; fig.
Hij heeft niets in de — te brokken , is zeer
arm, it n'a pas de quoi faire bouillir la
marmite ; it n'a ni pain, ni piste.
IVIelkachtig, b. n. laiteux , euse, Mete-, e,
qui resseinble el. du fait. —e pis (in de
'
geneesk.) - urine galactode. —e hoedanigheid
der planten, .wier fap naar melk gelijkt,
lactescence. Een,e plant die voi met — fap
is, une plantb lactes3cente.
Melkader, yr. veine lactie.
Melkbaard, m. ylasbaard, poll faller; jeune
honsine sans barbe; - coton, duvet. —, die
veel van melk hOudt," qui aime le lair.
Melkbloem, yr. (in de kruidk.), herbe a lair,
f: polygale. m.
Alelkboer, m. paysan qui vend du lair.
Melkboeriii Orr. laitiere.
Melkbuik ,-m. een -liefhebber van melkfpijs ,
celui gsei same le lait-cgalactophage.
Melkbuizen, yr. meerv. conduits laiteux, lactiferes , m. pl.
Melliernmer , m. seau au lair.
Melken, b. w. (ik molk , heb gemolken),
traire; fig. Iernand —, gedurig voordeel
van hem hales, tirer de q. q. un profit continuel, Pepuiser. Duiven aimer, tenir,
nourrir des pigeons.
Melker„ m. melkfter,, yr. celui, cells qui trait
koeboer, die de koeijen
les vaches.
us. — mannetjes visch,
melkt,
Poisson nsdle ou Mite.
Melkerij . , y r. lailerie, vacherie.
Melketer,, zie
Melkfiesch-, yr. bouteilte ‘au lair.
Melkfontein , yr. fontaine au lait; van eene
hoe , source de kit.

M EL
Melkgevend, melkrijk, b. n. lactifére, lactifigue.
Melkgeld, o. salaire qua l'on donne pour
traire.'
Melkgezuurd zone , o. (bij de fcheik.) lactate, m.
Melkhaar,, o. de witte haartjes aan de kin der
jongelingen, duvet, coton, pail follet,
yr.
Melkhuis, o.
Melking, yr. het melken, action de traire.
Melkjuk , o. jong a porter du lait, m.
Melkkaas, vr. fromage au lait, au mote, m.
veau de lair, rn.
Melkkalf, o.
Melkkan, yr. melkpot. pot au lair, in.
Melkkelder, in. cave au lait, .
baratte.
Melkkern,
Melkkoe , yr. vache a lait ; fig. vache a bon
pied, dont on tire du profit.
Melkkom, yr. ecuelle a mettre du lair; jatte,
ecuelle au lait.
Melkkoorts , yr. zogkoorts, fievre de lait.
Melkkost-, zie Melklpijs.
Melkkruid, o. konijnenkruid , wilde latouw,
laiteron,
Melkkruik, yr. cruche au lair.
Melkkuur,, yr. (in de geneesk.)galactoposie.
Melklam, o. agneau de lair, m.
Melkmaat , yr. mesure au lair.
Melkmarkt, yr. marche au lait, m.
Melkmeid, yr. melkmeisje, laitiere.
Melkmeter,, m. (in de geneesk.) galactomêtre.
Melkmouw,, yr. auge au lair.
Melkmuil, m. lafbek, kaalkin , blanc-bec,
barbe, f.
bec-jaune,
Melknap, m. jatte a lair, f.
Melkooi, yr. melkfcliaap , o. brebis ar lair,
Melkpap , yr. bouille au lair.
Melkplaats, yr. enclos dans une prairie ois
Pon assemble les vaches pour les traire.
Melkplant , yr. mglkkruid, .glaux, tn.
Melkpomp, yr. glas op de borst der zuigende
vrouwen , om de melk daarin te laten loopen , pompe a sein, tetine.
Melkpot , fn. zie-Melkkan.
Melkrunfel, o. een zuurachtig vocht, dat
gevonden worth in de maag der kalveren ,
die niets dan melk genuttigd. hebben , lob
of leb, 1)ra-sure f.
Melkfap , o. sue Mete, Befchrijving der
—pen , (in de. ontl. k.), galactographie.
Leer van de —pen (in de geneesk.), galactologie.
,Melkichuit, yr. bateau tie laitiere, m.
Melkfpijs, yr. laitage, m. Een die daarvan
leeft, galactophage, galactop.ote.
Melkfteen , m. (foort van jaspis), galactite,
f. (bij de wondh.) galaxie.
Melkfter, yr. cello qui, trait;, zie Melkmeid.
'Melkfloeltje, o. sellette f.
712. pl.
'
:Melkfuiker,9 yr. (bij de fclieik.)galactes,
Melkfuikergeznurd, b. n. (bij de fcheik.),
saccho-lactique. — zout , saccho-lacte.
Melkt and , m. dent de lair, f.; fans, quenotte,f:
Melk y at , o. melkton , tonneau a lair, in. —en,
melkgangen , (in de ontl. k.), vaisseaux,
conduits galatop.hores , lactiferes m. pl.
Melkyee , o. bestsaux qua Pon trait , pl.
Melkverdrijvend middel, o. antilacteaux
lactifuge.
Melkverplaatfing, yr. in de borflen eener zuigende vrouw,'depot laiteux ; .m.
Melkverwekkend, b. n. irelkmakend , (in de
geneesk.) galactophore, lactifique. —
del , galactopee, f:
Melkverwekking,- yr. melkbereiding, galactopoiese ou galactopoetigue.
Melkvrouw, yr. lastiere.
Melk-

MEL
(in de iterrek.) Eene breede
Melkweg ,
die nit
melkwitte flreep aan den hemel
eene ontelbare menigte van flerren beflaat ,
wig.
dien
men
vole Mctee ou galaxie, f.
in de. weide volgt, om de koeijen te melken ,.chemin de laitières,- m.
Melkwei , yr. petit lait, m.
Melkwijf, zie Melkvrouw.
Me.lkwi r., b. n. blanc, blanche comme du lait.
Melkzak , zie Melkbuik.
1VIelkzeef , yr. couloir,, in.
Melkzuur,, o. (bij de fcheik.), acide lactipe.,
Meloen , Tn. melon. Water—', melon d'eau.
Meloenbak , m. meloenbed , melenniere , f.
Meloendistel , vr. (Amerikaanfche plant), melocate on melon-chardon,
IVIeloenkern , yr. graine de melon.
IVIeloenklok , yr. glas , cloche.
IVIeloenfchil, yr. ecorce de melon.
Meloentteen , in. (in de nat. gefch.), metopeponite , ou melon petrifid , melon du moat
Carmel.
vendeur de melons,
Meloenverkooper,,
melonnier.'
mottbak , waarin men het graan
Mekbak ,
in de melterijen weekt, germoir,
Melter,, m. muter, celitz qua fait de la driche , du malt.
Melterij , yr. lieu ed Pon fail de la driche ,
du malt.
Meluw,, zie Memelig.
Mem , yr. zie Moeder,, Zoogvrouw.
Memelig , b. n. —e kaas , welker kost van
buiten met eene foort van mijt bedekt is,
fromage dont la croate est remplie, pleine de
mites.
--marl,
Memento , o. (lat. woord)- gedenk.
gedenk se fterven. Een tafereel , Bat een
doodshoofd voorilelt. — fain. een herinneringsteeken , (bij de Roonifchen) voorbidding.
Memorial , o. (mid. w.) hand- of . kladboek ,
aanteekenboek van eenen koopman , memorial; brouillard ,
Memorie , y r. (ond. w.) geheugen ; gedachtenis , aandenken , memoire, f: souvenir, m.
Pro-memoria , tot aandenken , ter herinnering.
iVlemorieboekje , o. (mid , w.) aanteekenboek ;
fchrijftafelije tablettes, f. pl. manuel,
— zakboekje , carnet, agenda, in.
Memoriferen , ( mid w. ) nit het hoofd. leeren ;
apprendre par coeur.
Memoriewerk 5 o. (mid w.) ce quo l'on apprend
par coeur.
Men, onbep. perf. voorn. in den derden perfoon enkelv. on, Pon. — fpreekt , on patle.
moet toeftemmen , it font quo l'on con-sente. Wat heeft men daarvang,ezegd?qu'en
• a-ton dit?
Menage Yr. (oud w.) zie Finiehouding.
Menageren , (oud w.) zie Beriaren , Verfchoonen.
Menagerie , (oud w.) zie Hoenderhok , Diergaarde , menagerie.
Menageux (oud w.)huishoudelijk, fpaarzaam,
zuheig , menager, Ire.
Mengbaar,, b. n. mi,cibk. De olie is eiet —
met water , Thuile West point miscible avec
de Peau; zie Vermengbaar.
Mengel , o. op fommige plaatfeh de helft van
eene -kan , cootie d'un pot, quarto, pinte, f
Mengcldichten, o. meerv. mélanges de poestes,
m., silves, poetics melees , f. pl.
Mengelen b. w. (ik mengelde , heb gemengeld), mengen , miler, 'Belanger.
Mengeling, yr. mélange , m. varied. Ge-
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fchiedkundige mengelingen, melanges historiques. Letterkundige mengelingen , miscellanies, mélanges de titterarure, -nn . pi.
nuance, le melange •des con—vankleur,
leurs, —, (in de kruidk.), panachure.
Mengelklomp m. zie Bajert.
Mengelmoes , o. Mengelwerk , enz. melange?
tn. —, menging , zamenvoegfet, compositi, hutspot , en fig. fam. gefprek van
on ,
wartaal ,
allerlei Bingen, salmigondis , in.
Onaangenaam
galimatias , tn. fig. ripopie ,
— van vericheidene dingen , tripotage, amniet
bigu, potpourri, in. lk zal van dit
ne mangerai pas de' ce tripotage,
eten ,
de cc potpourri.
Mengelitemmig , b. n. oia it y a diffirentes voix.
MengelitotTen , y r. meerv. mengelwerken,-oeuvies melees, miscellanies, f mélanges ; in. pl.
Mengen, b. w. (ik mengde , heb geniengd),
miler, milanger,, tnixtionner.' Wien met water — miler t du y in avec tie eau. Gemengde wijn , du via mixtionne.- Zie ook
y erdunnen als : meet met water — Om
brood te maken , delayer de la faring avec
tie l'eau pour false du pain. Zich inlets—,
zich inwikkelen se miler. Zich onder den
hoop —, se Meier dans la Joule. Zich —,
zich met iets bemoeijen. Meng 'n niet (beniei u niet) met deze zaak , tie vons,:milez
point de cette affaire. 3 1k zal mij niet
( niet lleken in ) met uwe zaken , je ne M'engagerai point, je ne me mélerat point de vos
affaires; je ne in'immiscerai pas dais v.os
a aires. liij heeft zich in eene .zaak gemengd , die hem niet eangaat it Pest irninisce dans une affaire ., qui 'ne'le regarde
pas. Met kwik —, (bij fcheilt.),..ame/gametaal met elkander yereenigen
mer.
( bij goudfm.) aloyer.
malagmer.
Menger, m. celui qut mile, etc.
Menging , yr. action de f. mélange,
111. mixtion, f. alliage, (het laatfle ook in
de rekenkunde) m. — der 'metalen" (in het
muntyvezen), aloyage m. van ,kwik -met
gefaiolten metaal , (bij . fcheik.) amalgamation. Zie verder vermenging.
Mensfel o. pate, compositon,
apoth.)
mtxtion, f
Menie , yr. eene zekere roode verwitof, mine'
de plomb, f minium, tn.
Menig , b. n. yerfcheiden,e. eel,plusieurs, divers,
e. main:, e. — fchrijver,, maint auteur.
mensch , voor vele menfchen , plusieurs personnes , biers du monde, — als
—
een , tel,-telle , quelques , plusieurs , bien du
monde etc. zie Menigte.
Menigerhande, menigerlei , b. n. de plusienro
especes, de differences sortes. Op — wijze
bijw: en diverses manieres , de difirentes
inaniires.
Menigniaal , menige reis , menigwerf, bijwe
pluAieurs fois , souvent , maintes fois. Hoe
— heb ik het le reeds gezegd ? 'combien de
fois je vous Pai defti tilt?
Menigte , y r. pantile, multitude ,,foule ,turbe , f. grand nornbre,
fam.miliasse. Eene
- in de lucht verfpreide dampen, diein onweder cireigen lot te breken ( wolken )nude.
Menigvoud, b. n. , plusieurs fois.
meeig— alt zelfft. de '.derde
vniclig ,
maag eener hoe, abornasus ,
Menigvuldig, b. n. nombreux, ease, divers,
e. en grand sombre; — nvervloedig, abondant , e. Zijne —e gebreken zijn , le grand
nombre de ses defauts sent. Door den 7et.te
regen is de grand nat , 'par Pabondance de
la pluie, le terre est humitle.
Me-
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114enigvuldigheid, vr. friquenee,
De —, de menigvuldige herhalingen , zijner
bezoeken worth lastig , la frequence de ses visites importune. —, overvloed , abondance.
Menigvuldiglijk , bijw. overvloediglijk , abondamment , en grand nombre , en abondance.
Menigwerf, zie Menigmaal.
IVIenist zie Mennoniet, Doopsgezinde.
Menistenitreek , in. fig. finesse, f. artifice.
Memzoen, zie Melizoen.
Mennen, w. (ik mende , heb gemend )
door middel van eenen room leiden. Paarden naar het wed —, conduire, metier des
chevaux a Pabreuvoir; fig. om de gemoederen der menigte te —; als : Deze volksverleider men t den grooten hoop naar zijn welgevallen, cue demagogue mene la multitude a
sa fantaisie.
Banner, celui qui mene, conduit ,,les chevaux, (cocker). Beeren — of leider,, meneur d'oUrs.
Henning, yr. het mennen der ' paarden, enz.
action de mener, conduire les chevaux.
Mennoniet, m. en yr. doopsgezinde , mennonite.
Mensch , m. en o. homme. De oude — (in den
bijbel) le vieil homme.- De fchepping der
eerite —en, la creation des
premiers horn_
mes. Het oude —, (wijf) la vieille; zwak
; fig. roseau,
—
Menschbelchrijving, y r. anthropographie. Kennis van de voortteling der menfchen , anthropegs
Menschdom o. het menfchelijke gellacht , le
genre humain.
Menfchelijk, b. n. humain, e. Het — vernuft , /a raison humaine. —e ouderdom, dge
humain. Dat is —, den mensch eigen ,
cela est propre a Phomme ; fpr. w. Dwalen
is , c'est tine chose humaine quo de faillir ; bijw. humainement. 1 lij handelt —,
it agit humainement. In eene —c gedaante
veranderen , .anthropornorphoser. De verandering in eene --e gedaante , Panthropomorphose, , ou Pantropomorphosie. Kennis der --e
natuur,, anthropospphie. Befchrijving van
bet —e ligchaam, anthropographie. Ontle=
cling van het —e ligchaam , anatomie, andratomie.
Menfchelijker Wijze bijw. op eerie menichefijke manier, , humainement ; morale.lient.
Dat is, — gefproken , waar, cela est vrai
humainemenf , moralement parlant. Menfchelijker, min zamer maken , humaniser.
Menfchelijker,, gezelliger worden , s'humawiser.
Menfchelijkheid , yr. minzaamheid , humanite.
—, menfchelijke natuur, nature humaine.
Meu moet alle — vaarwel gezcgd hebben ,
Poo men niet getroffen ware, over zijn verlies , ii fails avoir renonce a toute humanite
pour n'étre pas touché de sa perte; fig. zie
' Zwakheid.
Menfchenbehager, m. celui qui tdche de plaice
aux hommes, philanthrope, flatteur.
Menfchenbloed , o. sang humain, us. Naar
—menfchenbloed dorflen , etre sanguinaire.
Menfehendrek , o, excrement, m. merle de
l'homine f. bran on bren, m. matière fecede;
Merifchen-eter, , Manieur d'homme, anthropophage ou cannibale. Het eten van men- fchenvleesch Panthropophagie,
Menfchenhaar, o. poll d'homme , m.
hoofdhoar, cheyeux, m.
Menfchenhaat , m. misanthropie ,
Wlenfaenhater, in. misanthrope.

IVI E R
Menfchenklasfe , yr. fiam der Oostind. heidenen , caste. De laagfle aldaar, paria, an.
Menfchenliefde , yr. Menfchenmin , philantropie , humanite. Zotte —, andromanie.
Menfchentninnaar, zie Menfchenbehager,
Men fchenmoord , vr. Men fchenmoordenaar , m.
homicide; meurtrier,, assassin, in.
fchaking , yr. rapt , m.
Menfchenroof,
IVIenlcheuroover,, m. fchaker , ravisseur
d'hommes.
Menfchenfchuw,, b. n.farouche , antht opophobe.
Menfehenfchuwheid , zie Menfchenvrees.
MenCchenttem , yr. voix humaine.
Menfchenveritand , o. entendement humain.
Gezond — ,. bon sons.
Menfchenvrees, vr. crainte des hommes, anthropophobie. —, door eene ziekce veroorzaakti
apanthropie.
Menfchenvleesch , o. chair humaine, f.
Menfchenvriend , zie Menfchenbehager.
Menfcheniverk , o. ouvrage d'hommes, m.
Menschheid, yr. humanite.
Menschje , o. petit homme , nabot, m.
Menschkunde , vr. connaissance de Plaomme.
—, (in de wijsb.) anthropologie.
Menschkundig , b. n. fonde, e. sur la connaisals bijw. Gij fpreekt ,
sance des hommes,
vous protiv'ez que,,vous connaissez .les hommes.
humaine,e.philantrapique.
Menschlievend, n.
Menschlievendheid, vr. philantropie, humanite.
Menschpaard , o. paardmensch (verdicht—monfler) centaure, tn.
Menschfchuwend , zie Menfchenfchuw.
Menschftier,, in. half , mensch half ,'slier (vend.
monfler) minotaure.
Menschvormig , b. n. eene menfchelijke gedaante hebbende , anthropoforme.
Menschwording , vr. van Christus , incarnation. Mensch , vieesch worden , s'incarner.
Bet woord is vleesch geworden om onze
veriosfing te bewerken , le verbe Prest incurtie pour operer notre redemption. De wonde
begint nieuw vleesch te kriigen , (bij de
heelm.) lelaie commence a s'incarner.
Mentie , yr. (pond. w. ) melding, mention.
(ond. w.) menuet.
1ilenuet ,
Mep m. eon flag , dien men iemand onverwacht toebrengt , coup on soufilet imprevu.
Meppen , b. w. (ik mepte , heb gemept),
donner sin sou flat, coup 4 Pimproviste.
Merel , zie,Meerle.
zachte eu vette zelfflandigheid binMerg ,
, nen in de beenderen van menfchen en dieren , nacelle , f. Het uit de beenen doen,
emoiller ; fig. het edelfie , beste , de pit
vati iets , de ieest, moille, quintessence,
substance , ineigie , f etc.; 1-Iij heeft de —
slit dit werk gehaald, it a tire la quintessence de cet ouvrage fig. Dat dringt door —
en been , cela penetre jusqu'a la Moille des
os ; cela penetre le coeur.
Mergachtig , b. n. moilleux, euse, medullaire ; fig. krachtig. Eon — gefprek, tin discours
moêlleux, energique:
Mergbeen, o. mergpijp , yr. os a nacelle, m.
(gemeen.) savouret , m.
zekere foort van witte aarde ,
Mergel,
terre marneuse, marne, f.
Mergelachtig-s ; b. n. de marnt, marneux , se.
Mergelen , b. w. (ik mergelde, heb gemergeld), -.net inergel mesten , engraisser let
terse avec de la , marne, marner. zie
Uitmergelen.
Mergelgraver, m. marneron.
Mergelkuil ,of groove vr. marniere.
Mergpijp , zie Mergbeen,
Mergtrekker, m.
Me-
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'Vies, o. couteau, m. Pennemes , m. Zie
verder de met — zamengeftelde woorden;
als : Hoefines, Knipmes, Scheermes, enz.
Een fchoenmakers — (bij de fchoenm.)
releve-gravure, f. Een — ilijpen , aanzetten , aiguiser, affler tin couteau. Den draad
van een affiijpen, ernorfiler un'couteau.
De fnede, het fcherpe van een —, le taillant, tranchant d'un couteau. Onder het
'zitten, (gefchoren worden ,) titre rase.
Spr. w. of fig. Met het — in den bulk zitten, (in de' uiterfte verlegenheid zijn) titre
sur les opines, c. a. d., titre dans le plus grand'
embarras. Er is wat voor . het
y a g.
ch. a manger. Zijn fnijdt aah twee zijden of kanten, (hij wint aan beide kanten),
it gagne tie deux elites , it a un couteau de
tripiere. Iemand het — aan de keel zétten,
(hem in den grootiten nood brengen), tenir
le couteau sur la gorge 4 q. q. Het zijn
Met alien koks, die lange mesfen dragen ,
(het kleed maakt den man niet) Phabit ne fait
pas le moire; n'est pas sorcier qui vent.
Knip
jamMesje , o. petit couteau,
— der wondhelers, ganivet
beets ,
trotsch, fpreken, parlor
fam. Op zijn
fierement ou insolemment.
Meshecht, o. manche de couteau, m.
Meshechtmaker,, m. emmancheur tie couteaux.
Meslemmet , o. lame de couteau, f.
Mesfcheede, yr. gains, f:
mesfenMesfenkoker, m, etui a couteaux.
tas der barbiers, trousse_de barbier,, f.
Mesfenkraam , yr. boutique oa l'on vend det
couteaux, boutique de coutellerie.
Mesfenkramer, m. marchand coutelier.
Mesfenmaker, m. coutelier.
Mesfenmakerij , yr. — handel, winkel , contellerie.
Mesfenflijper, m. remouleur, emouleur. — en
fcharenflijper, gagne-petit.
Mesfias, m. gezalfde , Messie. Jezus Christus
is de ware —, J. Christ est le vrai Messie.
IVIesfing, yr. geel koper, laiton, cuivre jaune, m.
donne kant van eene plank, om in de
Merkijzer, o. for a marquer, m. voor
groef •van eene andere plank te pasfen,
wijnvaten , rouanne, f. Klein —, rouarAndlijst , languette.
vette, f Met zulk een ijzer merken, Mest of mist , m. fumier, engrais , m. fiente,
rouanner.
— van een hert, fumes du cerf, f —
IVIerking, yr. action de remarquer, marque;
van oude herten en hinden , ridees, .f.
zie Bemerking, Opmerking.
—vanfchpe,diogltzjn
fumure,
Metkkatoen , o. coton a marquer, vs.
f. — van wolven , vosfen , hazen, (bij de
Merklap, 0. model, models, f.
jagers), repairs. Drooge —, crottin. Plat
Merkletter,, yr. onder aan een bedrukt vet pagedrukte — van rood wild (bij de jagers)
pier , (bij de boekdr.), signature, f.
martelee. f: Koe—, osfe—, house, f.
Merkpaal,
fcheidspaal, borne, limite de Mestaarde , yr. terre de couche,f. terreau, en.
boil,
poteau de Bois.
Die op een gezaaid land ftrooijen, terreauter.
Merkregel, zie Grondregel.
Mestbak,
auge a fumier , f:, fumier.
Merkileen, m. borne de pierce, pierce, f.
Mestbeer,, m. fam. personne fort grosse et
Merkfter,, yr. cello qui marque.
grasse; tin homme chargé d'embonpoint.
IVIerkflok , m. bakenflok, false.
Mestbeer, o.
dier,, bite d'engrais, bite
Merkteeken, o. kenteelen , marque, note,
qu'on engraisse, f:
f:, caractere, signs, m; (bij de tim- Mesten , b. w. (ik mestte , heb •gemest),
merl. en metfelaars) ; ook aan eenen kijker,
bemesten , fumer, engraisser. Yet raaken,
hoe ver men dien moet uithalen, repere, 772.
varkens, ganzdn , enz. engraisser des
Merkwaardig , b. n. bciangrijk enz. remarquacochons, des oies, etc., meters des cochons ,
ble , notable, marquant, e. interessant, e.
des oies a Pengrais. Zich vet —, fig.
signals, e. digne de remarque. Een — ges'empiPer. Een jong vet gemesc hoen ,
val , un evenement remarquable.
poularde, f: Een
eenen akker —,
Merkwaardigheid, yr. chose remarquable ,noufirmer, engraisser une terre, un champ.
veils intiressante.
Mestgaffel,m.fourche is fumier,fourche-fiere,f.
Merkzijde , yr. soie a marquer.
Mestgeld, 0. voor varkens in een bosch, paMerrie , yr. jument, cavale. Arabifche —,
nage, tn.
alfane. —, die een veulen draagt, Mesthoop,
tas de fumier.
lumen: pouliniere ou pleine. — veulen , Westing, yr. engrais , engraissement, m. —
pouliche, ponline.
paard bite chevader beesten, (varkens) in bosfchen (met eikels) paisson, glandie.
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Meridiaan, m. (oud w.). middagslijn , een
denkbceldige cirkel om de graden der lengte te yinden, meridien.
Merinos, m. (oud w.) merinos.
Werk, o. een kenteeken, ketwelk men op of
bij eene zaak maakt, fchrijft , fnijdt , enz.
olh dezelve daaraan te kennen, marque,
f: signe,m. Zie Kenmerk, Merkteeken. —,
of loodje , tat iemand gegeven worth, om
ergens toegelaten to. -worden , mireau,
— of rits op een vat (zeew.) rache, f
fchuim, dat de zee op ftrand laat, lime de mer, de la maree,
Merkbaar,, b. n. perceptible , visible. Dat is
voor het oog niet — of zigtbaar, cela n'est
pas perceptible aux yeux.
Merkelijk , b. n. aanmerkelijk , aanzienlijk ,
remarquable, notable, considerable, grand,
e. Een — verlies , une perte considerable.
Eene —e, aanzienlijke fom , one somme notable. —, kennelijk, kenbaar,, blijkbaar,
evident, e bijw. considerablement, ties,
fort, extremement.
Merken, b. w. (ik merkte, heb gemerkt), met
een merk teekenen, marquer, i;nprimer ou
mettre tine marque. Flesfchen , zakken enz.
met briefjes —, billeter. Vaten met het merk, rouanner. Schapen , die men geijzer
kocht heeft , marquer des moutons que
Pon a achete's. De boomen , die gewerkt
zijn, zullen verkocht worden, les arhres
qui soot marques, seront vendus ; fig. in eenen
bedr. en onz. zin, gewaar worden, ontdekken , s'apercevoir de q. ch., remarquer q.
ch.; zie Opmerken, Ontdekken. achtgeven. 1VIerk op mijue woorden, faites attention 4 mes paroles ,-observez mes paroles,
etc. Niets laten—, ne faire semblant de rien.
Merker, iemand, die een merk zet , bijzonder op het biljartfpel, marqueur. —,
die op de kantoren de waren merkt , billetier. —, een fink hoots, onder luiken gelegd , om iticht te fcheppen, (anders marker v;eheeten) (op fchepen), traversin
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Mestkalf, o. vedu qu'on engraisse, in.
1VIestkar,, yr. vuilniskar,, tombereau a fumier, m.
- charrette a fumier.
bousier, tn. (in
Me'StkeVer yr.
de iiatiturk-.) splzeridie, f.
Mestkboi, VT. cage pour engraisser la yolaille; ook wel mite. Kapdenen 14 de — zetten, mettre , des chapons en nine.
Jesse a.
Mestkuil, yr. mestpoel, mestput ,
filmier, cloaque , mare.
Mestplant, yr. plante funtiaire.
Mestpoel , zie Mestkuil.
Mestfchuit , yr. barque a fumier.
Mestftal, mestkot , vr. etable oia l'on engraisse
du betail.
Mestvaalt , zie Mesthoop.
Mestvarkeii, o.pourceau, cochon d?engrais,n
Mestvoeder,, o. ncurriture, pal ture,„ d'engrais,
f:— voor kapoenen , enz. balletje, Paton, m.
Mestvogel, m. oiseau a l'engrais.
Mestvork , zie Nestgaffel.
Mestwagen, .m. chariot a' fumier.
Met , voorz. wordt in bet fransch door avec,
de, du, a, an, en, par, contre, etc. vertaaFd , volgens de beheerfching der werkw.- ,
b. naamwoorden, enz.; als : Kom —mij,
venez avec moi. Dat zal — der tijd gaan ,
cela ira avec oupar le temps, tout doucement.
Hij is zijne zuster vertrokken , it est parti
avec sasoeur. Hij heeft hem — den flok
geflagen , it l'a battu, avec le, ,du, _baton.
Iemand — den dood draffen , punir q. q. de
snort. — iets bezig zijn , étre occupe , e.
q. ch. Hij is altijd bezig — lezen , it est
toujours occupe a lire. Zich iets onledig
houden, s'occuper de, a, q. ch. Zij houdt
zich \reel — de huishouding- op, elle s'occrepe bien du ménage. Hij hotidt zich
dig — in zijnen tom to Werken , it s'occupe
a, de, son jardin. alle Magt a toute
force. Het — iemand houden , etre du
parti de q. q. De man — den grooten neus,
Phomme au grand nez. Ik heb al zijne zeldzaamheden — vermaak gezien , j'ai vu tougeweld, par
ter ses raretes a plaisir.
orce. — hardigheid , par rigneur. —hoofpen
, par troupes, en foule , en Vlaptite.
SVij waren — ors zesfen , nous etions a' six.
— de post komen , venir par la poste.
gager contre q. q. Hij —iemandw, is
— de post vertrolken., it est parti en poste,
en chemise de poste. Hij is met den postwagen gekomen , it est arrive par la diligence. — haast , en hate. elkander,, en
compagnie, ensemble. — in der claad,, en
effet , effectivement. Een gedekt — pannen , tine maison couverte de tuiles. — de
naald werken , travailler a l'aiguille.
frapper la
—denvotparmen,
terre du pied, on frapper du pied en terre.
De vermaningen met voeten treden, fouler
aux pieds les remontrances. zouder
voorzetfel, als : lemma — tranen in de
oogen bidden , prier q. q. lee lames dans
lee on aux yeux. — den clef.,, en , — het glas
in de hand , Tepee, le verre a la main.
Met, 0. gehakt vieesch, in het bijzoncler
versch varkenvleesch , hachis de porc frais, m.
Met , Mette , vr. geit , chêvre.
klok— , klokfpijs,
Metaal , o. (a) metal,
gegoten —, fonts, f". Kr,non van —, (geel
koper), canon d'airain. Zuiver (bij de
fcheik.) regule, m. Koolzuur —, metal
carbonate. Zuivering der metalen , scorification, cementation, f De metalen zuiveren,
tot metaal brengen, scorifier, cementer. Befchrijving 2 verhandeling, over de metalen,

MET
mitallographie. Verandering in metallisation. Kennis der metalen, metallurgie.
Eigenfchap van een—, metallate, f. Halfmetalen , demi-mitaux. Zie ook Brons.
Metaalaarde , ' yr. onlangs eerst ontdekt in deruwe platina , iridium , in. (lees iridiome.)
Metaalachtig, b. n. berglloffelijk , metallique.
Metaalader,, yr. in de bergkloven, felon, 111..
Metaalgieter, rn. fondeur. — arbeider,
fcheider,, afflneur.
Metaalasch, yr. ertsasch, yr. spode, tudie.
Metaalbourfel, o. allesure, f.
Metaalglaszie Spiegelglas.
Metaalktude, yr. metallurgie.
Metaalkundig, b. n. mitallique,mItallurgique.
Metaalgraveerder,, m. chaleographe. De kunst
dit to kunnen doen, chalcographie, f.
Metaalkundige, metaalbewerker, m. metallurgists.
Metaalfchuim, o.,chiasse,scorie,masselotte ,f.
Metalen , b. n. bergItoffelijk , metallique,
metal. — ftandbeeld , statue de bronze, f.
— kanon , canon de fonte , m.
Metarepfis, yr. (in de, redek.) figuur, waarbij
de oorzaak van het uitwerkfel gefleld wordt,
of waard,00r men het voorgaande voor het
gevolg neemt en zoo onigekeerd, metalepse.
Tot — brengen , metalen zuiveren , scorifier.
Met4liferen, b. w. (ik metalifeerde, heb ge.
metalifeerd), tot metaal maken , metaliser.
Tot — brengen , metalen zuiveren scorifier.
Meten , b. w. (ik mat , heb getneten) , mesurer.
— , de maat nemen van iets, prendre
la mesure. de q. ch. Land— arpenter. Met
eene roede , met de vaam toiser. flout
— 5 vademen, corder du bois. Een fchip
jaixer tin vaisseau. Tilet de el —, mesurer a Panne, auner; fig. Iemand den rug
meter, hem afkloppen , rosser q. q. Elkinder —, s'entre mesurer; zich met iemand.
—semuravcq.
Meter , m. de gene die meet, mesureur, toiseer, etc. .Gezworen rnesureur jure,
auneur.— , de grondeenheid der lengtemaat
in het metriek delfel, eene Nederlandfche
el, metre. Tien —s, decametre, enz.
Meter , yr. doopmoeder, peet , marraine.
Metgezel, m. camarade.
Metgezellin, y r. camarade.
Meting , yr. , het metes], mesurage, an. action
de mesurer. Land—, atpentage,m. — met
de el, aunage, — van een fchip ,
(fcheepsw.), jauge. — met bet paslood ,
nivellement , m. roeijing, jaugeage. — met flokken , baculomett ie. — der
cubieke li,chameu, cubature._
Metrisch ,
n. tot de voetmaat behoorende ,
metrique.
Mecfelaar,
limousin,
inaeon. Grof
terrasseur. Vrij—, franc-mac:on.
bourrique,f: auget, oiseau.
Metfelaarsbak
Metfelaarsbaas , in. maitre macon.
Metfelarij , vr. maconnerie. Vrij—, franc-mafonneric.
Metfeldeeg, o. (bij de isietf.) impastation, f:
Metfelen , b. w. (ik metfelde heb gemetfeld),
maeonner."Eenen muur , faire tine muraille , tin seer. Krammen in eenen muur
(bij de metf.) sceller des crampons dans
tine muraille. Met leem , flijk , klei of koedrek
bepleisteren, bousiller. In het
ruwe toerapen , (bij de metf.)hourder; fig.
Kalk en fleen metfelt goed, boire et manger font en bon corps.
Metfelhamer,, m. bikhamer, hachette,f,
Metfelkalk, m. monies..
Met-
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Metfelfteen , m. gebakken fteen , brique,
Metfelwerk , o. maconnage, m. maconnerze,f:
Venw hourdage,m. Grof—, limousinage,m.
I'vfetfen , zie Metfelen , Bouwen.
Metten , vr. meerv. de morgengezangen in de
kloosters , de vroegdienst in de roomfche
kerk , matines , pl. De — zingen , chanter
les matinee ; fig. Iemand de — lezen ,
yoorlezen , (hem berispen ,) laver la tete
a q. q. , reprimander q. q., lui chanter
la gamme.
Mettenboek, o. matutine:ire, an.
AIettentijd, m. heure des matines,f.matines,f.pl.
Metworst , yr. van verfchillende grootte , beuling , worst , saucisson , cervelas , saucisse ;
andouille, mortadelle.
Meubel, o. (oud w.) huisraad, roerend goed,
losfe goederen , vocable; zie Huisraad fig.
Onnut , nutteloos mensch , homme inutile.
Meubeleren , b. w. (oud w.) met huisraad
voorzien , meubler ; zie Stofferen.
Meubelkamer,, yr. ci-devant salle 4 la Ilaye oh
Pon gardait les drapeaux pris sur Pennemi,
jusqu'4 ce qu'on les pendit dans la grande
salle. —, garde meuble m.
, • yr. alleen nog overig in : Tegenheug en
— eten , bijw. manger a contre-coeur,,oumalgre soi.
Meuk , yr. In de —, week , flaan , devenir
mou; laisser amollir. Die zaak stoat nog in
de —, (in Gelderl. gebr.) cette affaire n'a
pas encore asset de maturite ; zie Meuken.
Meuken, b. w. (ik mediae, heb gemeukt) ,
week maken , amollir,, rendre,mou. onz.
door zachte floving murw worden, faire
cuire a petit feu, s'ituver doucement, se
mitonner.
Meuzelaar,, m. mangeur de friandises.
vuil
maker, celui qui salit.
Meuzelen , o.
(ik meuzelde , heb gemeuzeld) , lekkere beetjes proeven , gouter les
vuil maken ,
friandises ; zie Peuzelen.
bemorfen , se satir.
Mevrouw,, yr. madame.
Michiel. (St.) St. Michielsdagen , no. St. Michel, f.
Miaauw, o. geluid eener kat , miaulemens ,
Miaauwen , zie Maauwen.
Microscoop, 0. ( oud. w.) microscope,
Micidag, twaalfuur,, midi. Des —8 , a midi.
Op helderen —, en plein midi. Voor,, na
den —, avant, apres midi. Van dezen ,
cat apres-midi. Ik zal er mij om den
—, te twaalf uur , naar toe begeven , je
m'y rendrai vers, sur le midi. Tot den
— behoorende , meridien, tae; zie Namiddag.
IVIiddageirkel , zie Middaglijn of —kring.
Middageten, o. dine, diner, m. Na het —,
apres le dine.
Middagklaar ,. b. n. clair, e. come le jour,
evident, e. visible,notoire,maniftste bijw.
evidemment, clairenzent.
Middaglijn , yr. Middagkring , meridiaan , meridien; m. ligne meridienne.
Middagmaal , o. middagmaaltijd , m. &nee, f
zie Middageten. Wij hebben teen gulden
voor het — moeten ge yen , la dinee nous a
coati dix florins. Groot ontbijt dat voor
een — kan doorgaan , dejeisner dinatoire.
Het uur van den middagmaaltijd , heure dinatoire,
Middagmaaltje , o. dinette, f.
Middagrond , 0. premier meridien, an.
Middagspreek. yr. sermon d'apres-midi, an.
Middagrust , yr. Middagflaapje, o. meridiensac, sieste. Een middagflaapje houden , doen,
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prendre, faire la tneridienne , tnideronnor.
Middaguur , o. heure du midi , f. heure del'a_pres-dine , f:
Middagvlakte , yr. het vlak van den meridiaan,
plan du meridien, no.
Middagzijde , yr. ate du midi, cote meridional ,
le sud.
Middagzon , yr. soleil du midi ,m.
Middel , b. n. en bijw. dat in het — is, mitoyen, ne, qui est au milieu; zie de met
zamengeft. woorden ; als : Middeldeur,,
Middellijn , enz.
Middel, vr. middellijf, milieu du corps ,
ceinture, f: Hij vattede hem om zijne —,
it le prit par le milieu du corps.
Middel, o. dat eene werkende oorzaak heeft , en
met het einde van iets verbonden is , moyen ,
expedient, m. —weg , gelegenheid , vote, f.
chemin , canal, m. Dat is een voortreffelijk
— om rijk te worden , c'est tin excellent
moyen pour s'enrichir. Het is een man , die
overal — voor weet , c'est un homme d'expedient. Door welk — of gelegenheid
zendt hij dit ? par quelle voie envoie-t-il
cela ? Er is geeu ander — of weg op , it
n'y a point d'autre voie on expedient. Alle
middelen beproeven , mettre toutes sortes de
moyens en oeuvre. Door — van , bijw.
moyennant , au moyen de. , geneesmiddel,
remade, medicament, tn. Een verzachtend ,
pijnftillend —, un remade palliatif, anodin.
Algemeen — geneesmiddel , panacee, f.
De uitwendige middelen gebruiken , employer les remades exterieurs, topiques. —,
hetgeen ergens toe behulpzaam is , waarmede een geneeS— wordt ingenomen ,
hicule, m. Neem dit poeijer in met wittea
wijn . het is een goed hetzelve in te
krijgen, prenez cette poudre avec du yin
vermoblanc , c'est un bon vehicule.
gen , rijkdom, zie Middelen , o. meerv.
Middel tegen het zuur,, remade antacide,
tegen de pijn , remade antalgique. — tegen
de jicht , remade antiarthritique. — tegen
de aamborstigheid , remade antiasthmatique.
— tegen de braking, remade antemetique.
— tegen de vallende ziekte , remade antepileptique. — tegen de wormen , remade
anthelmentique. — tegen de waterzuoht ,
remade anthydropique, remade atillonypno.
ague. — tegen de m
remade anterkoudheid,
lzypochondrique. — tegen de verkoudheid,
tegen de ontremade anticatarrhale.
fiekingachtige koorts, remade anticausotique.
tegen de koorts , antifebrile, antipyretique. — tegen de vrijsterziekte, remade
antihysterique.— tegen de pest , remade antileêmique ou antipestilentiel. — tegen de
hondsdolheid , remade antilysse. tegen
de verlamming , remade antiparalytique.
tegen de ontfleking , remade antiphlogistique
- tegen de Wizen, remade antiphthiriaque,
tegen de tering , remade antiphtlzisique.
- tegen de schurft , remade tzntipsorique.
— tegen de klierziekte, remade antiscrophuleux. — tegen de kramp , remade antispasmodique. — tegen de venusziekte , remade antisyphilitique. — tegen de kiespijn , remade antodontalgique. — tegen den buikloop, remade antidymnterique. — tegen de yerettering , remade antipyique. — tegen het
bederf, remade antiseptique. — tegen de
scheurbuik , remade antiscorbutique. tegen den fpeekfelvloed , remade antisial.
—, dat de te fierke geslachtsdrift verminderd, r emade antaphroditi que , antaphrodi:la..
Tt2
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siaque, anterotique. tegen kankerachtige zweren, remede anticarcinomateux.
—tegnbijdschalken,
remede anticaustique. — tegen het kolijk, remede
anticolique. — tegen het yoetea y el, remede
antipodt gripe.
tegen duizeling, remade antidynique. — tegen het koud vuur, —
antiseptique.
tegen tie dronkenschap, anilbacchique.
Middelaar,
bemiddelaar, icmand, die zich
tusfchen firijdende perfonen
om den
twist tot vergelijk te brengen , arbitre ,
diateur. Jezus Christus is de — tusfchen
God en de menfchen, J. Christ est le mediatens- entre Dieu et les hommes.
Middelaarsambt, middelaarfchap, o. office de
mediateur, , Bemiddeling, tusfehenkonist,
tnediatiJn,
Middelaarfler, yr. bemiddelaarfler, mediatrice. Zij is de — tusfchen hem en mij geweest , elle a ete la mediatrice entre lui et moi
Middelader, vr. mediaanacler aan den arm,
(in de ontleedk.)mitoyen, see, velem mediane.
IVIlddelbaar, b. n. middellijk, middelmatig,
moyen, see, mediocre, mediat , e. De --e
vorfien , les princes mediats ; bijw. middelbaarlijk, mediatement , mediocrement.
Middelboog,
aan eene klok, (bij de findters), pont d'une cloche.
Middeldeur , y r.porte tie milieu, _pile interieure.
Middeleeuw, yr. Hierdoor verfloat men den
tusfehentijd, die federt de verbanning der
wetenfchappen en de toenemende verbastering van het christendom tot op de hervorming van hetzelve yerloOpen is, moyen rsge ,
temps moyens, m. pl. De Schrijvers van de —
der Latijnsche taal, les auteurs de la moyenne
Latinite.
Middclecuwsch, b. n. des moyen tige.
Middelen , o. ulcers,. blew , 1120y
in. pl.
—, fortuin, yerfacultes , richehes ,
mogen , fortune, f.
Middelen, b. w. (ik middeldc , heb gemiddeld), moyenner,, accorder, accommoder,
'retire d'accord. Eene verzoening (te
weeg brengen, vereffenen) tusfchen twee
perfonen, moyenver one reconciliation entre
deux personnes ; zie ook Makkelen.
Middelerwijl, bijw. inmiddels, en attendant,
cependant , sus ces entrerites.
Middelhand, yr. metacaepe ,
Middelhandsfpier, y r. metacarpien ,
Middelgang; en. (in de rijfehool) gebroken
gang van een paard, anbin.
Middelhoop, m. (oo) (zeew) corps tie bataille, escadre des milieu, des centre, de
la ligne ,
Middeling, yr. bemiddeling, mediation , entretnise.
Middelkamer, yr. chambre des tailless.
Middelkennis, yr. science moyenne, mediate.
Niddellaan, y r. allee Inuits esse du milieu.
Niddellandsch, b. n. merPterrane , C. De —e
zee, la (nit;) mediterrannec.
I\liddcllijf, o. trsilieu du corps, tn. ceinture,
1Vlidldellij k, zie middclbaar.
Middellijn, yr. diametre — evennaclitslijn, epaseur,m. ligne equinoxiale on In ligne.
Tyjiddellijnig, b. n. lijnregt tegen elkander ,
diametral, c,. equinoxial , e. bijw. diamdtrale ln en t
Middelloos, b. D. sans moyens.
Middelmaat, yr. mediocrite , Piste milieu, (in
de. rekenk.) Eene
zocken, chercher
commune mesure.
3liddelmatig, b. D. mediocre , moyen ,ne ;bijw.
.0ediocrement.
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Middelmatigheid, yr. zie Middelmaat.
Middelmuur, m. fcheidmuur, mur de refend,
mur mitoyen, paroi mitoyenne.
Middeloorzaak, vr. cause mediate, seconde,
intermediaire.
Middelpad, o. sentier des milieu, tn.
Middelpoort, yr. porte des milieu.
Middelpunt , o. centre , point central, en. Naar
het — hellend, trekkend , centripete. Van
het — rwij kend ea:cents-lyric. Naar het
— zamentrekkend, concentrique. Naar het
trekkende kracht, centripetence , f —
van een koepelgewelf, thole's m.
Middelpuntig, b. D. central, e.
Middelpuntfchuwend, b. n. (in de meetlz.),
centrifuge. (in de werktuigk.) axifeige.
Middelregt, o. moyenne justice,
Middelrib, yr. (fcheepsw.) zie Spant.
Middelrif, o. middelfchot van 's menfchen ligchaam , diaphragme , vs. Bij het — gelegen ,
hiertoe becrekkelijk, behoorend, diaphragmatique , precordial e. phrenique. Ontlieking aan het —, diaphragmite,phrenitis,f.
Middelfehot, o. befchot in eene kamer, cloison dans nose chambre
Zie ook
— van den
moor. — van jets, entre-deux,
neus, cloison , separation des narines ,
Middelfoort of —flag, o. moyenne sorte.
—schrift, la moyenne , Pecriture moyenne, f.
Middelst, Yr. (in de kruidk.) mediaire. De
middelite naad van een blad, la nervurs
mediaire d'une
Middelftaat of hand, moyen ;tat, m. mediocrite ; condition moyenne, f. —, burgerfland, tiers-;tat.
Middelile , b. n. qui est du, an , tailless, d'entre-deux. De —, (naderhand geboren)zoon
le pine. —, (bij de boekdr.) eene letter
die flechts in het midden der woorden gezet
worth, lettre medial;. Spree. — en
de beide cinden willen hebben, vouloir avoir
le drop et l'argent.
Middelilem, y r. (in de muzijk), concordant,
medium, (lees median) remi,lissage , accompagnement ,
Middeltoon , m. (in de muzijk), mediante ,
f diapason,
Middeltogt, in. corps du milieu.
Aliddel y inger, m. doigt tin tailless.
o. (in de ontik. ) mediastin ,
Middelweg, m. chemise, as. sentier du milieu.
Den — 'louden, tenir _le milieu ; fig. verzachting, accominedement , temperament,
etc. Er is een middeiweg tusfchen doze twee
niternen te nemen, it y a no temperament a
pre,sdre entre ces deux extremiees.
Middelwetenfchap, y r. science mediate 5515
vil, Ve cone.

Midj elzinnig, zie Dubbelzinnig.
Illiddelzenuw, yr. nerf medians,
centre, fort , seise, tn.
Midden, o.
Hij
In, nit het —, ass, du milieu.
woont in hot — der dad, it demeure ate
— door,
sriliers, au centre, de la
dwars , jar le tailless , au timers de ,
travers le. De fink is — door gebroken,
le bdton est -romp du cense irear le milieu.
In hct — door fnijden , copper par le mi.
lien. —, dwars, over het veld gaan,
passer ti travers le champ , zie l)wars. —
op den dog, en plein midi. Hij zat -op den flocl, it etait assis au milieu de
la chaise. Hij kwam tegen het — van den
nacht terug, al retourna vers le milieu de
la ;suit. Het middenleger, le centre de
l'armde. In het — van het gevecht, an
fora
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fort de la melee. Te — van zijne familie,
au sein de sa
Middenfluk, o. van een kanon, van eenen
morrier, renfort , — eener netenkam,
champ , m.
Midden y oet,
tusfchen het gewricht en de
teenen (in de ontleedk.) metapede.
Middenzont, 0. foort van —, selenite,
Middernacht, middelnacht , yr. Inintlit,
Des —s, es minuit. Hu is tot — (twaalf
our) op bet bal geble y en, it est reste an
bal jusqu'd minuit.
Middernachtmaal, na vastendag, o. medianocure ,
Miede , yr. eene gift, een gefchenk, in het
bijzonder bodenloon , don, present, cadean,
m., gratification , salaire d'un messages-,
—, tijding, boodfchap (reeds verouderd) nouvelle , f. message , in.
Miedebrenger,
porteur de nouvelles. —, bode, messages-.
Miedepenning,
(miepenning), zie Hourpenning.
Mier, yr. foormi ; fig. mensch van weinig gelool, trouw,, invloed , herniae de pen de
credit; fig., ik heb eene — aan hem, je me
tosc'fie de sui , je le su,pecte.
Mierachtig, b. n. consme tine foormi.
Blierenjager, m. Europifche draaihals, foort
van fpecht, torcon on cored.
fourmilMierenieeuw of eter, m.
lion , formica-leo.
Blierennest, 0. fourmilliere,
Mieren yos,
kleiner clan de mierenleeuw,
formica-voiles.
Mierenzout, 0. (bij de fcheik.) formiate , f.
Mierenzunr, o. (bij de fchcik.) acide f01.1121m.
Micrig, b. n. (in Gelderland). Eene —e koe,
die blued watert, one y acht qui pisse
sang.
Mierikwortel,
zie Peperwortel.
perf. voorn. me , moi, d moi. I-Iij zegt
— nets, it Ile me dit rien. Hij ke p t —
nict it Ile me connait pas. Geef — brood,
donnez-moi du pain. Zie — aan, regardezmol. Denkt gij aan —? pensez-rotas a mei?
Mijdelijk , b. n, y ermijdelijk, dat m en mijden
Lan, co que Pon pent eviter,, evitabie.
Mijden, b. w.
meed, heb gemeden), ik
mijdde , heb gcni;jd, vermijden , ontwijke:4,
eviter, esquires. , fuir. Iemands g-ezeifchap
eriter ou fair la compagnie de q. q.
ontzien, omzigtig behandelen ,
choger. Zich
zich wachten, zich
zelven zeer ontzien , se gander de q. ch.,
s'abstenir LAIC se menager. Elkander
, se
fair.
Mijgen, o.
(ik meeg, heb gemegen), pisfen , pisses.
Nijdzaam , b. n. onizigtig, zorg y uLlig soigneux , ease, circom:pect , e; bijw.
w. soignenSClileilt.
Mijding, y r. action d'eriter, de full-.
Mijl, yr.
m. Ilene. Eene duitsche
1111 melee d'Ailemagne. Franiche
(een
mu) one lime.. Kilometre, Eene Engelsche — komt overeen met de Romeinsche , ie mille avglais repond ass aside romain.
m. colonne, borne milliaire ou iti11Eraire.
Mijlschaal, y r. (in de aardrijksk.)
Mijmeraar, in. suffer, reveur, rc.do;eur; fain.
songe-creux.
Mijmeren, o.
mijmerde, heb gemijmerd), zwaarmoedig over eene zaak dcn-
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ken, stiffen, dutten; river, radoter, revasser.
Mijmerig, mijmerend, h. n. révour, se, taciturne.
Mijmering, mijmerij , yr. radoterie, reverie,
taciturnite.
Mijn , m. en o. mijne, yr. bez. voorn. mon,
in. ma, f. mes, m. et f. pl. — hoed, mon
chapeau. huis, ma maison. —e vriendin , mon alai , (zie de fpraakk. over mon,
ton, son), —e kinderen, sees enfants. Het,
de —e, z. n. le mien, la mimic. De mijnen , les miens, les- mimics. — (in bet algemeen) les miens, mes Bens, ma famille,
mon monde. Aan wien behoort dit huis ? het is
het —, h qui appartient cette maison? c'est
la mienne. Wiens pen is deze bet is de
mijne , h qui est cette plume ? c'est
mienne. Van welken broeder hebt gij dit
bock ontvangen I van den mijnen , de gild
frère avez-vous recd ce livre? du mien.
Mijn , yr.
— groe y e, mine. Eerie zilijzer
ver
tine mine d'argent , de fer.
Eene iteenkolen
one mine de cliarbon
de terre. een onder de aarde gegrayene
kelder, om die door kruid in de lucht to
lacer fpringen, onderaardiche gang, mine.
Eene — graven, openen , ontwerpen, faire
ourrir, pratiquer one mine. Eene — lama
fpringen , faire jouer nose mine; fig. De
—, het gehcim, is ontdekt, la mine est
eventee. De — is verkeerd gcfprongen,
le projet a nail is ceux qui Pont tramd.
Mijn- of metaalader,, yr. filon ,
i\Iijnberg, m. Mijngroeve, y r. ouk gang in
cone mijn, miniere,
Mijndcl yer,,
zie Mijnwerker.
Mune , yr. fchijn , gelaar, mine, appareisce,
geste. Zie op Mijn , Mijnc , als voorn.
woord.
Mijnen, b. w. (ik mijnde , heb gemijnd),
zich icts naastcn, dat bij afilag verkocht
wordt, door het roepen van mijn ! crier a
moi ! dans one vente publique; se rendre
adjudicataire de q. ch. (en criant a nioi! )
ondermijnen, miner, creaser,
sunder, fossil.
Mijnent , bijw. tot —, aan mijn huis, chez
viol, dans ma maison.
Mijnenthalve, bijw. wat mij aangaat, pour
vsoi, d cause de moi, pour l'amonr de moi;
pour cc Ira me regarde.
Mijnentwege , bijw. van —, de ma part, par
mon ordre.
Mijner,, m, kooper op eene verkooping, die
mijn roept, acheteur (a Oise vente pubisque). Zie eiy erder Mijngrayer.
Mijner,, bez. voorn. tweede naam y al, yr. en
meery. m. en yr. de Ilion, de ma , de mes.
filet zijn de fchoenen — zuster, ce soot lee
souliers de ova sues's% De Halle kinderen,
Pamour, la charite de mes enfants. Gedenk
—, pensez d moi.
i'Jijngrond, mijngroeve , zie Mijnberg.
Mijngraver, zie Mijnwerker.
Mijnheer, in. monsieur, monseigneur,(oudnjds)messire. Iemand den titel van — gey en , monseigneuriser.
Mijning, y r. aclzat pit clans les ventes publiques; vente nos y rabais.
Mijnheeruje , o. i110015, iii.
Munkamer, y r. (bij de art.) fburneau,
bez, voorn.,
en 0.
naamyal,
enkel y. y our van mijn, vfni mijnen, de moss,
, avec , la, scion 111071, ma ;
de
:
bedunkens , — oordeels, kin hij bet nica
doen, a mon avis, selon
id ne „tent le
Tt3
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willens, (met mijnen komt
hij niet, avec ou de mon consentement tl ne
went pas. — wetens, (naar mijn weten) de
mon su, de ma connaissance que je sache.
Hij is — gelijken , it est men senoblable,
mon pareil.
PiIijnfier, yr. (aelzeteuse dans- 71720 vents poblique.
pl. miMijnitof, o. bergflof, mineral,
neraux.
meerv. (bij de art.) rameaux.
Mijntakken,
fchansgraver,,
Mijnwerker, m. mineur;
pionnier.
Mijt , yr. de allergeringfte muntfoort. Eertijds eene kleine koperen franfche count,
halve penning, maille, obole, pits. , made ,
kaasworm, antlers meluw genaamd, mite.
ziertje , huidWormpje, ciron, —,
in Gelderland, een hoop takkebosfen op
elkander gevlijd, of een hoop gehakt
hoot , op elkander geflapeld, eenigzins fpits
eindigende ,
bficher,, tas de bois,
monceau, m.
Mijten, b. w. (ik mijtte , heb gemijt), faire
on tas, on bucker, entasser.
Mijter, in. bisfchopshoed of moots, ;nitre, f.
—, de bisfchoppelijke waardigheid zelve, dpiscopat —, het gedrevene fieraad op een
zilveren of gouden boekbefiag, Bosse, f.
relief, no. figure en bosse, bets reliefs.
Mijterberg, (bij de dichters), zangberg ,
om dat hij twee kruinen heeft, even als
een mijter, twee punten, Helicon ,Parnasse.
Mijterberggodinnen, yr. mecrv. zanggodinnen, muses.
Mijterdragend, b. n. gemijter3, mitre, e.
Mijterdrager, m. dichtkundig woord voor
bisfchop, eveque.
hlijteren, b. w. (ik mijterde , heb gemijterd),
met eenen mijter fieren , orner d'une mitre,
Bonner la mitre. Een gemijterd hoofd, one
tete ;nitric'.
Mijterig, b. n. annoedig, morfig, ellendig,
ongezond, enz., malpropre, saloppe,
e, etc. Hij ziet er — nit, it a Pair
malpropre, malsain, maussade. vol wormen , plein de vers , gate de vers.
vr. bloom van roggen- of tarwenmeel ,
flour de farine. In Gelderland noemt men
eene zeker klein broodje, nit het fijn
van roggenmeel gemaakt, wegge, mielze.
een tak van eenen boom als eene tweetandige work, een paal met twee flompjes ,
one piece de bois f9urchue. (bij de visfchers) om de netten nit to fpannen, valet, m.
een eon paal om te flatten,
15105 etaie en forme de fourche. — , in hat
bijzonder een paal, waaraan men misdadigers hangt, eene halve galg, potence,
fourche patibulaire, De — van eene
pomp, waarin de -pompitok gaat, anders
galg genaamd, potence de is brimbole.
Vondel bezigt — voor eenen herderfiaf,
foort van fcheepsiantaarn ,
houlette.
( fcheepsw.) chandelier de la chalouyie ,
final, II I.
IVIik , in. en 0. de daad van mikken, het mikken , gemik , action de mirer on viler; direction de la vise d no but , vises, Blanc
au quel on vise, mire; but , no.
o. ileenglas, katten7oud, mica, M.
Mikijzer , 0. mikknop, doelijzcr aan den mond
van den loop eens roers, bouton de mire,
5i:fit-boo,
visiere,
11.1?kken , b. en o. w. (ik mikte , heb gemikt),
t uren, doelen, riser, ;niter., bluer, fixer le
bats pointer, conches en Pow% llij heeft
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op lien boom gemikt, it a visa is cot
arbre. Na dat hij lang gemikt had, raakte
hij niet dens kort bij het wit, apres avoir
biers mire, it n'approcha pas seulement dos
but. Op een naar ajuster, visor fort
exactemcnt. — (bij de timmerl.) met e'en
oog,, om to zien, of iets wel lijnregt is,
bornoyer ; fig. faro. Reeds lang heeft hij
op die plaats gemikt, geloerd, dezelve
het oog gehad, it y a longtemps qu'ilmirait
cette ph:ce. Niet durven kikken noch
(niet fpreken) na pas cser parley.
Mikker, m. celui qui vise, mire.
refikking, yr. zie l`dik:, no. en 0._
Pdli:knop zie kiikijzar.
reiiko , yr. kleine meerkat, ;oleo, m.
DvIikpunt,
doelpunt , but, point de mire.
Mikpaal, m. der oude ridden, in het fieekfpel
jaquin 5 m.
zich oefenende , quintaine,
Mild, b. n. niet karig. mededeelz,vm , liberal, e, genereux, euse, charitable, large,
pen mesquin, 0. De winnende hand is —,
zacht en overle gain rend liberd.
vloedig , tendre, ire, malleux,
se , abondant , e, als : Een inside regen ,
one pluie donee, feconde. —, week, zacht,
ook het tegendeel van wrang, moo, mol,
molle ; douse, donee ; tendre; benigne., etc.;
fig. Vruchtdragend, fruitier, were.
Milddadig, b. n. edelmoedig, genereux , ease,
e, ationonier,, ere, donnant , pets
regardant. Zie Mild in de eerfle beteek.
Milddadigheid, yr. mildheid, weldadigheid,
liberalite , charite, largesse, bienfitisance,
generosite , munificence, etc. ledereen onevangt bewijzen van zijne —, tout ie monde
se sent de ses liberalites.
Milddadiglijk, mildelijk, bijw. rijkelijk , libiralement , genereusement, largement.
Milde , zie Melde.
zie Milddadiglijk.
Milderen, b. w. (ik milderde , heb gemilderd), verzachten, zachc maken , adoncir,
alleger.
Mildheid, yr. zachtheid, tendrete , douceur,
candour ; zie Milddadigheid.
, o.
m. Duizend —en,
milliard, on.
Millioenfle, b. n.
(zeer rijk man)
Millionair,, m. (mod ye
millionazre, on. et f.
Mile , vr. in het ligchaam van menfchen en
dieren, rate. — wordt ook bij het mannelijke (anders werkkuit) van fommige
visfchen genoemd, hom, laitance,
spleno-parectaBovennatuurlijk groote
Ontleding der —, (in de ontleedk.)
,
Sp/C:113;CM ie. Befchnjving der —, splenogra, splenologie.
phie. Vernandeling over de
Middel tegen de —, medicament splenique.
Smart aan de —, splenalgie. De —
snijden , derater. Een mensai zonder
pot de: 117 t
Milter,
poissoo lotto, mole.
Miltader , vr. (in de ontleedk.) ader der linkerhand , veine splenique ,, splenite , salvatelle.
Miltbreuk , yr. (in de beelk.) splenocele.
Miltkruid, o. (in de kruidk.) fieenvaren,
ceterac ,
veine scolopendre, doradille,
Miltontaking, yr. inflammation on obstruc,
(in
de
geneesk.)
tion de la rate,
ou splenite.
Miltverftopping , yr. (in de geneesk.) splenomploraxis.
Miltvormit,-;, n. (in dti ontleedk.), splenius,„
De —c fpier des hoofds, le muscle splenius
de la tete.
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miltzuchtig , b. n. rateMux, euse, splet.
'league; hypocondre on hypocondriaque,m. et f.
Miltziekte , yr. (in de geneesk.) hypocondrie.
(bij de Engeliehen) spleen, in.
Miltzucht , yr. mai de rate, in. maThdie bypocondri,sque.
Min, bijw. weinig , moires, pen. Tien gulden
ze ven centen dix florins moles sept cents.
1k hub er maar
van genomen,
fen ai
pee. — nocn nicer, ni moans
ni plus. Meer of —, plus on moles.
Min , yr. liefde , amour, in. et f: — yoedfler,
mince, nourrice. Eene — yoor eon kind
zoeken, chercher vise nourrice is urn enfant.
Een kind bij eene — doen, mettre un enfant en nourrice. Zie verder Minne.
Minachten , b. n. nice trotschheid aanzien,
morgue,-, inesestimer.
Minachtend , b. n. inorgueux , euse.
blinder, b. n. wciniger, geringer, kleiner,
moinare, hip-Lear , e, plus petit , e; bijw.
Een mindere , tin
Elice
is een dock of laken van —en prijs,
en deep de moindre prix. Deze four is —,
gel anger , dan die , cette somme-ci est meinsire que
J.k heb hem federc — bemind, je l'ai moins aimd depuis. Niets
— dan dat, lien 11101‘115 que cela. Gij
zult het jets — hebben , vows Paurez q. ch.
do n201.11., . Gij zult het nice voor — dan vijf
en twintig gulden hebben, vows y e Paurez
pas is moles de vingt cinq florins. Van —
Jaren , de plus bas age.
Minderbroeder, zie Minnebroeder.
Minderen, b. w. (ik minderde , hub geminderd), minder maken, diminuer, amoindrir, alterer, rabaisser,
Eene
kons
diminuer le ;sombre des mailles
en tricotant. IJe koorts minders, la fiZ:vre
diminue. De zeilen (fcheepsw.) faire
petitcs voiles. onz. minder worden, in prijs
y erminderen , dalen, s'amoindrir, eleven&
baisser,, ramender. De le yensmiddelen worden minder, flaan af, les den'p ees a-amens-lent. Zie Verminderen.
Minderheid, yr. minoritd ,
fplus
petit nombre. De — van flemuten in cone yer0., aderino.
mincrite des voix dans cue
assemblee.
Minderjarig, onmondig, mincer, e. Een
en enfint mineur,,
erne
Minderjarigheid, yi% onmondigheid, minors.,
dgc
minorite.
Mindering, yr. vermindering, korting,
alteration, f:, amoindrisseinent ,
rabais , abaissement , affaiblissement, ralentis,ement, in. 1k cal de bedorvene koopwaren bchouden, snits cent korting, van
twintig ten honderd, je garderai les Malchandiscs gaties, moyennant un rabais de
vinv pour cent. In — der rekening , en.
deduction, en diminution, en compte ; zonder —, sans deduction; zie Korting, Vermindering , Afflag.
Mineraal, 0. (oud iv.) bergilof, mineral
m. pl., mineraux.
Mineraalrijk, o. regale mineral,
Mineur,,
(oud w.) mijngra yer,, mineur.
IVIingenoot,
cn yr. alienist , e.
Mingod, God der liefde , Dieu d'amour,
cupidon.
Mingodes, yr. deesse tee Pamour, Venus.
Miniatuur, y r. (oud w.) fchilderij in het
klein, miniature.
Miniatuurfehilder,,
(oud w.) peintre en
miniature, miniaturists.
Minij yer,
zie Minnennijd.
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1!'Iinijveri, b: n. tie l\linnenijdlg.
Minister, in. (oud w.)11aatsdienaar, tninistre.
Ministcrie, yr. (odd w.) regering, Itaatsraad;
ook 'de gletainenlijke protestantfche predikanten eencr plants, ministere,
Ministericel, b. w. ministeriei , le.
blink,
zie Verminking.
yrijer,, arrant, galant, amenMinnaar,
reux ; adorateur, epouseur.
eener vrouw
(in Italie) sigisbe. Belagchelijk galantin. —, beminnaar van kunften, enz., liefhebber , amateur , curlew:.
Minnares, yr. . yrijsccr , maitresse, amasses.
( in de dichtk.) bergere. (gem.) dulcinee.
Tvlinnarij , yr. ansouss, galanteries , amourettes , pl. zie Minnehandel.
Minne , y r. (oud. w.) liefde , yriendfchap ,
amour , In der —, bijw. in het y riendelijke , op eene vriendelijke wijze, a Painiable , amiablement, alwicalement; Pand
der —, (bij regtsgel.) gage qu'on donne
par surest d'un pret. De partijen hebben
de zaak in der — afgedaan, en zijn overcengekomen op de volgende wijze, les parties out volontairement transige et accords
en la forme qui suit. Eene zaak, ten verbijleggen, fchikken rider
fcieil in de
different a Paimable. In der — bijleggen,
(bij het geregtsh.) chevir de q. ch.— , minyoedlier, nourrice.
Minnebrand, m. zie Minnegloed.
Minnebelofte , y r. promesse d'amour.
lettre d' amour, amoureuse, f.
Minnebrief,
Minnebriefje, o. billet donx, poulet,
Minnebroeder, m. minderbroeder,, franciskaner
monnik , franciscain cordel;er,, observantin,
recollet. De —s, les fares mineurs.
Minnedicht , liefdedicht, o. -poeme galant ,
amoureux , 075 erotique (in de dichtk.)poême
anacreontique, saphique.
Minnedichter, in. _pate qui fait des vers
galants, poete erotique.
I'd rn. philtre.
Minnedrift,
fugue d'amour, passion.
yerwekkend , aphrodisiaque.
Minncgloed, minnebrand , tn. feu d'amour
brasier.,
fl,7712MC amoureuse, f. amour
ardent. — , y erliefde
, erotomanie,
Minnegod, in. (in de godenleer) amour, cupidon. De minnegodjes, les amours.
Minnehandel, in.-galantein:c ,amourette,
gee amourense.
fslinnekans, yr. gelegenheid Ora to beminnen,
occa,,ion d'aimer,, chance d'amour.
Minnekind, o. yoedfterkind, noarris:on ,
Minneklagt , yr. plainte, complainte amouren.
se on d'amour.
treurdicht, ctligie snphique.
Minnekoorts, yr. :P y re d'amour ou amourens.:.
Minnekozen, zie Liefkozcn.
Minnekozerij , zie Licfkozerij.
Minnekunst, yr. art d'ainier,, m.
iillncii d, o. chanson amoureuse , brunette
Minnelijk, b. n. vriendelijk, aatwallig ,
gracieux , erase , aimant , e; liant,e , affavie , obligoant , e, honnete. Eene —e schikking , era accommodoment isPatniable; bijw.
amoureasensent , gracieusement , etc.
Minnelijkheid, Yr. beminnelijkheid, lieftalligheid, amabilite , grace, f agrement
ctc. honndtete , affabilite.
Minnelist , yr. ruse d'amour.
Minnelonk, in. regard amoureas.
Minnelonkje , o. oeillade amoureuse; f: regard
amoureus, coup d'oeil amourens,, ne.
Minneluim, y r. caprice amoureus ,
Tt4
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Blinnelust, yr. &sir amoureux, th. pdssion Minuut, yr. het zestigfte deel van cell tear,
van eenen graad, minute. —, eerite opamoureuse, f.
ftel, oorfpronkelijke fchrift, (bij de regtsg.
Minnemallen, zie Liefkozen.
of notar.) minute, f original, ecrit , pluTdinnemoeder, yr. to Parijs , die eene min voor
metis
kinderen bezorgt , meneuse;. zie Min of
Minne.
Minuutlijn, vr, zeer dun touw, bindtouw,
, b. w. (ik minde , heb gemind) , liefficelle.
de toedragen , beminnen , aimer,, cherir, Minuutwijzer, m. aiguille de cadran on de
aroir de la passion pour. Een wader mint
montre, qui indique les minutes.
zijne kinderen, tin pore dime, cherit ses en- Minzaam , b. n. vriendeiijk , beminnelijk , beeen kind
leefd , innemend , enz. amical , e, affable,
vrijen , faire l'amour.
pmts.
nourrir. ilet kind
de borst ge y ea ,
amiable, civil ,e, giant, e, gracieux,euse
worth gemind, l'enfunt est mis en nourrice.
aimable , obligeant , e, etc.
Minnen, o. action de faire l'amour.
Minzaamheid, y r. yriendelijkheid, beleefdMinnend, b. n. y erliefd, amoureux , ease,
heid, ajfabilite , f ton auncal , m. amenite
aimant, e. passionni, e.
agriment , facile acces , vs.
grdce,
IVIinneneed, m. serment d'amour.
Minzaamlijk bijw. vriendelijk, aanvalliglijk,
Minnenijd , yr. jaloerschheid , jalousie, fureur
avec affabilite gracieusement, avec amitie,
d'amour.
avec bonte.
Minnenijdig, b. n. jaloux , se.
Minziek , b. n. amoureux,euse,languissant , e.
Dlinnepljn, yr. martyre amoureux,
pines
langoureux, se, passionne,e.d'amour;bijw.
amoureuses, f. pl.
amoureusement, passionnement.
Minnepligt, m. obligation amoureuse ; f. en- Minziekte, zie Minnezucht.
gageinent d'amour, devoir de Pamour.
Mirabel, yr. (oud w.) zekere lekkere pruim,
Minnepraat , m. minneredenering, discours
mirabelle.
amoureux, propos d'amour,
fieurettes,
o. (oud w.) wonderwerk, miracle,
Minnefchieht,m.fliche de cupidon ou der amour,f:
prodige,
Rlinnefluikenj , y r. (bij dichters, voor over- Niue, yr. een uitlandfcbe bittere hars , myrfpel) adultere, tn.
rhe. —wijn, gemirde wijn , du vita myrrhe.
myrrhis, cerfeuil musque.
Minnefpel, o. jeu d'amour, badinage amou- Mirrekervel,
reux ,
Mirreboom, m. arbre dont on tire la myrrhe.
Minnearijd, m. combat d'amour on amoureux. IVErrensteen, specerijsteen, m. aromatite.
Minneiluip , zie Minnevlaag.
Mirt, In. Mirtenboom , zeker heestergewas
Minnetaal, y r. langage d'amour ou amoumet altijd groene bladen van geenen onaanlangage des amants.
genamen bitteren fmaak, fomtijds bij lijken
reux ,
Minnetogt, m. penchant naturel pour P amour ,
en grafplaatfen geplant , myrte ou myrthe.
m. passion amoureuse, fougue d'amour,
Mirtegeflacht, o. (in de kruidk.), myrthees,
Minnevader, m. nourricier copes e nourricier.
myrtoides , f: pl.
Minnevlaag, yr. passion on ardour amoureuse, Mirtenbezie, yr. myrtelle on
l‘lirtenblad, o. feuille de myrte, f.
f. transport amoureux, delire d'amour,
Mirtenbosch, o. bois de myrte, m.
Minne y lam, vr.-flamme amoureuse.
Minnevuur, o. zie Minnegloed.
lVlirtenkroon of krans, y r. couronve de myrte.
Minnezang, in. chanson amoureuse, chanson lVlirtenolie, yr. huile de myrte.
Steen
11irtenfteen , m. myrrhinite oil
erotique,
die het afbeeldfel van eels mirtenblad heeft,
Minnezanger, m. troubadour,
myrtillite ou myrtilithe , f
1,1inneziekte , Yr. mal d'amour, mal erotique,
branche de myrte,
Mirtentak ,
liefdekwaal, erotomanie.
pl. inquietude , Alirtenwijn ,
vin de myrte.
Minnczorg, vr. soucis ,
(amoureux, se.) Mirten yormig, b. n. myrtiforme.
crainte , f: tourment ,
Minnezucht, yr. inclination pour Pamour, Mirtenzaad, o. (in de kruidk.), myrrhospermum ,
langueur, passion amoureuse , f. soupir d'amoor, soupirs, m. pl.
Mis , Yr. messP. De hooge of groote
grand', h6ute messe. De loge of ilille —,
Minst, missile, bijw. moms. Ten—e, op zijn
messe des
la basso ou petite messe. Ziel
—, du, au, pour le moins. Hij is (food,
tine messe dn
snorts. Eene zingende
men heeft het mil ten —e gezcgd, it est
snort, on vie l'a dit du moms. Flier in ten
plein chant. De — doer , lezen , faire,
dire la messe. In de — gaan, aller a la
—e zijt gij onregt y aardig, en cola, au
mains, vousétes infuste. In het — niet ' Pint
messe. De — bedienen, servir la messe.
— die niet lass; duurt, messe de chasseur.
du tout , aucunement. Hij moet op ziju —
Spr. W. Twee —fen voor bin geld doen ,
zijne achterilallige fchulden betalen , ii faut
pour le (au) moins payer ses dettes arrh'rees.
(tweemaal , ten behoeve van anderen eene
en dezelfde zaak zeggen of yerrigren), dire
— het missile, m. en b. D. le moms ; dat
deux fois la méme chose. —, cone openis het — was hij u geeft, c'est le moins
t
gij
hem
kunt
hike jaarmaarkt, pre. De Frankfortiche
qu'il vows donne, Het — da
, la foire de Irancfort. Zie verder de
geven, le moil's quo vows puissicz lui donmet Mis zameng. woorden , aus : Kersmis
net^. Minfle geringfle , b. n. le, la Windie, le plus petit , la plus petite , le del Mier,
Kermis , ens.
dwaling ; zie bIisflag.
la derriere. Van twee kwaden moet men het Mis, yr.
—, geringfle , kiezen , de deux maux itTaut Mis , een out \room dat in zamenil. met
zelfft. en bij y. nar.mw. en met werkw. gechoisir le moindre. Het — woord, dat gij
bruikt worth ter aanduiding van eenen sinszeggen suit, sal genoeg zijn , le moindre
flag, dwaling, teleurflelling, afwijking van
snot que y ou,- direz suffira. Bij het — teehet doelwit en yerordening van lets. Het
ken gehoorzaamt hij , au moindre signe it
beantwoordt in het Fransch tan het woord
est obassant. Ik heb niet de — vrees, je
manqué, b. n. het is —, c'est manqué. Als dit
n'ai pas la moindre apprehension , crainte.
voorzetfel voor de werkw. ftaat is het fcheid.De — font , la moindre faute. De — prijs ,
baar of onfeheidbaar, naar mate de beteekele plus juste
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ttssen der werkw. zulks medebrengen. tiler Misdienst, yr. bedienen der mis , office de la
volgen de meest gebruikelijke woorden met
messe , 117. - slechte dienst, mal office ou
service, in.
Nis zamengefleid i als:
Misaarden , 0. w. (ik misaarde, ben gemis- Misdoen , b. en o. w. (ik misdeed of deed
aard), ontaarden, degenerer.
mis, heb misdaan of misgedaan), kwaad
Misaarding, yr. ontaarding, degeneration.
doen, zondigen , misdrijven, overtreden,
Misachten , zie I\linachten.
faire mal, pecker,
, enfreindre eine
Misbaar, 0. geweld, groot geraas, wccst geloi, transgresser, delinquer, manquer, forfchrecuw,, bruit , vacarme , cri alreux ,
faire, blesser,, Tenser, chequer. Daaraan
exclamation d'effroi, f
is fiats misdaan al n'y a pas de mal. —, de
M isbak o. ce qui est mal
e.
mis bedienen, dire la messe.
Misbakken, b. n. mal cult, e, teal reussi, e; Misdoopen , o. w. (ik misdoopte, heb misfig. laid, e , &forme,
— , no
e, defigure, e.
doopt), dowser tin faux nom a q.
Misbaren, o. w. (ik misbaarde, Lob geniispas bien baptiser.
beard), fchreeuwen, misbaar makes, faire Misdooping, yr. action de donner fen faux
du bruit , du vacarme, —, voor den tied
nom a q. q.
in de kraam, in het kinder- of kraambed, Misdraaijen, o. w. (ik draaide mis, heb miskomen , faire tine plisse concise on accoucher
gedraaid), verkeerd draaijen, manquer (en
-avant tee me; bijzonder van dieren, avorter.
tournant), tourner de travers , 4 rebours ,
Misbaren, 0. misbaring, zie Miskraam.
mal tourner; fans. fig. Dat is u misgedraaid,
I\Iisbedrijf, o. delit 5
Zie Misdaad.
(gij krijgt Diets daarvan) y eas avez en an pied
Misbegrip, o. valsch begrip, idee fausse, f.
do nez. Die erfenis draait hem mis, envain
Misbeuren, o. w. (ik misbeurde, heb
s'est attendee a cet heritage.
beard) encourir une amende, pecker.
Misdragen, o. w. (ik misdroeg, heb misdraMisbock, o.
7n.
gen), ne pas porter on donner du fruit;
Misbrood, 0. hostie ou oublie consacrie, f.,
etre sterile. Deze koe heeft haar kalf verpain a chanter, m.
legd, cette vache a avone , mis has avant
Misbruik , o. mauvais usage, abus, 777.
terme. Zich
wederk. w., se comporter,
Nisbruiken, b. w. (ik misbruikte , heb (ge)
se conduire mal.
misbruikt), abuser, misuser de , frire tin Misdragt, yr. misgeboorte wanyrucht ,avormauvais usage. Hij heeft owe weldaden
ton, m. -- miswerping 'der dieren, avort2misbruikt, it a abuse , ou misuse de vos
went; vs.
bienfaits , it a fait 2111 mauvais usage de vos Misdragtig , b. n. (van kocijen) qui avorte,
bienfaits. Eene jonge doubter
Naar
qui accouche on met bas avant terme, qui
verleiden, onteeren, abuser d'une file, la
est sujette d avorter.
deshonorer,, iii seduire. Gods naam---, ,pren- iIisdreven , veil. deelw. van Misdrijven.
die le nom de Dieu envain.
Misdrijf, o. zie Misdaad.
Misbruiker, m. celui qui abuse, misuse
, Misdrijven, b. w. (ik misdreef, heb misdrequi seduit;—, verleider, abuseur,,seducteur.
yen ) 5 zie Misdoen. o. w. (ik dreef mis, heb
Misbruiking-, zie Misbruik.
misgedreven), voorbij drijven, zonder te
Misbruikfier, yr. cello qui abuse on misuse,
raken , passer en flottant et sans toucher.
verleidfier, seductrice.
Misdruk, o. maculature, f.
Misdaad, yr. misdrijf, ecne daad, die tegen Misdrukken , b. w. (ik drukte mis , heb misde wetten firijdt, zonde. Moedwillige vergedrukt), no pas bien iniprimer, imprimer
brcking, van ecne wet, crime, jorfait, memal.
fait, pechó , delft,
Eene — Misduiden, b. NV
misduidde , heb miscluid)
coulpe
plegen, comenettre un crime.— van gekwetkwalijk uitleggen, interpreter, expliquer
fie Majefleit, crime de laze-majeste. Hij is
mal, prendre en mauvaise part, donner
voor eel zijne misdaden gefiraft, it a ate
mauvais tour a.
puni pour , de, to ys ses for faits. Hij is op Misduiding, yr. finsse ou inauvaise interpreta(10 — betrapt, it a ltd pr/s en flagrant detion in explication quo Pon donne 4 q. ch.
lit. —, overtreding van eenen geesrelijke, Misdunken, onp. w. (het misdacht, het heeft
die geene grootere ilraf ten gevolge heeft ,
misdacht), yerdenken, ergdenkend zijn,
dan de kerk hem kan opleggen, tin delit
soupconner. Hem misdunkt, it soupconne ,
COM MU
ecne zoodanige, the niet alleen
a 41:1 soupcon.
ftraffe van den geestelijken , maar ook Misgian , o. w. (ik ging mis, het ging mis)
van den wereldlijken regter ten gevolge
(ik6en misgegaan), (bet heeft misgaan), in
heeft, wordt: delft privilegie genoemd ;
bet gain niet aantrefien; ook niet raken.
ook wel eas mixte. Onopzettelijke
(bij
Zij gingen elkander mis, ils ne se renconhet geregtsh.)
m.
trerent pas. De kogel ging mis, raakte
Misdaan , verl. deelw. van Misdoen.
nit , la bane ne touchait pas; ne pas se restinisdacht , verl. deelw. van 11 lisdunken.
rustier on trouver ; ne pas toucher , echapBlisdadelijk, bijw. criminellement.
per ; manquer, mesa:T:3,er.
tegenlooMisdadig , b. n. firafwaardig , criminel, le,
pen, avoir tin mauvais succes, ne pas renscoupable. Eene —c vrouw,, fine femme crimivergisfen, vergrijpen ,
sir, etc. Zich
fella. Een misdadige (in de pr.) delisse meprendre, etc. zie Misdoen.
grant.
Misgebed, o. in de R. kerk , voor den episMisdadiger,m. criminel , coupable ; inalf;iteur.
tel, ceelecte ,
Misdanken, (zich) wederk. w. (ik misdankte Misgeboorte , y r. onvoldragene yrucht; ook
eon mismaakt fchepiel, avorton, usonstre,m.
mij , heb mij misdankt), zich ergeren, tournig, moeijelijk worden, se depiter.
verl. deelw. van Misdoen.
Misgedaan ,
Blisdeelen, b. w. (ik misdeelde
—
— Misdunken.
heb mis- Misgedacht,
deeld), niet wel bedeelen , mal pourvoir Misgedreven,
— Misdrijven.
de, mal partager.
— Misgrijpen.
Misgegrepen ,
—
Misdienaar,
— Miskijken.
(te Parijs) burettier; onder- Misgekeken,
—
(ik misgold, heb misgolgeestelijke, die den priester bij het altaar Misgelden, o.
helpt , acolyte.
den) , expier. Zie Boeten.
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hapt), in het happen misfen, manquer q. ch.
Wlisgeloof, o. ongeloof, wantrouwen, iverten happant.
Alia, defiance, f.
Mishebben , o. en =clerk. w. (ik had mis,
iMisgelooven , zie Wantrouwen.
ik heb misgehad), se meprendre, se tramitilisgefclloten, verl. deelw. 'van Misfehieten.
per; etre dans l'erreur. Gij hebt mis, vous
Misfpreken.
Misgelproken
vous trompez; vans ne le devinez pas ; vous
Misfpringen.
Misgcfprongen ,
êtes daniPerreur, etc.
— Misileken.
—
Misgefioken
—
Misgcwaad , o. der roomfche priestess, sur- Mishooren , o. w. (ik hoorde mis , heb misgehoord) , entendre anal.
voor
den
dia—
piis,m. chasuble, cube ,
Mishopen , o. w. (ik mishoopte, heb mishoopt),
ken , dalmatique, f
desesperer, perdre Pespoir.
Riisgewas , o. mislukte groei der veldvruchten, mauvaise recolte, annie sterile, recol- Mishouden , o. vs. (ik hield mis, heb misgehouden) , ne pas bien tenir, mal tenzr ,
te manquee, f
laisser courrir.
Misgewczen , verl. deelw. van Miswijzen.
Mishouwen , zie Mishakken.
— Miswegen.
— —
Misgewogen
Mishouwing , vr. coup manqué , faux coup ,
— Miswerpen.
Nisgeworpen , —
—
Mishuwen , o. w. (ik mishuwde , ben misMiszitten.
Nisgezeten ,
—
huwd) , kwalijk huwen , se snarler mal,
Misgislen , b. en wederk. w. (ik giste mis ,
faire un mauvais mariage, se mesallier. Zij
(misgiste mij ), ik heb misgist ( hob mij misis mishuwd , beneden haren itaat getrouwd
gist), kwaiijk gisfen , vermoeden , zich verelle s'est mesalliee.
gisfen , conjecturer anal; faire de fausses
Mishuwing, yr. mistrouwing, ongelijk huweconjectures.
lijk , mdsalliance.
Misgisfing, yr. misvatting , dwaling, bevue,
Misjaar,, o. onvruchtbaar jaar,, jaar,, waarin
quiproquo,
meprise, erreur ,
eon misgewas voorvalt, annee sterile , f.
Misgolden, verl. declw. van Misgelden.
Misgooijen , b. w. (ik gooide mis , heb mis- Misinzigt, o. vue, maniere de voir fausse
ou erronee , fausse opinion.
gegooid), ne pas toucher, manquer, en
Miskans, vr. mauvaise chance. —, ong,eluk ,
jetant.
insucces. fain. malheur, guignon,
Zie
misgrijping , mistasting , meBlisgreep ,
Misflag.
prise, etc. fam. quiproquo.
-Misgrijpen , 0. w. (ik greep mis , heb misge- Miskeck , m. verkeerd toeziei , regard trompear, jugement errand ou faux , meprise,
' grepen), mistasten in het grijpen , ne pas
erreur, f
bien saisir on prendre, ce qu'on vent empoi, Miskeken , verl. deelw. van Miskijken.
pier, prendre Pun pour Pantie. Zich
w. (ik miskende , heb mis(ik misgr cep mij , heb mij misgrepen) feilen Miskennen ,
kend), niet erkenncn , meconnaitre.
dwalen , se meprendre, se tromper.
iiiisgunnen , b. w. (ik misgunde, heb mis- Miskenning, yr. action de meconnaltre, sueconnaissance.
gund) , benijden , niet gunnen , envier, porter envie a, etre jaloux , se, de. ,Die pas Miskijken , o. en wederk. w. (ik keek mis),
(miskeek mij), heb miskcken, (mij miskevouloir,, regretter , pleurer ; voir a regret,
ken), niet wel toekijken , se meprendre en
etre contraire,defavorable, pen favorable h.
regardant,
ne pas bien observer.
envieux
,
jaloux;
,
m.
benijder
,
Misgunner,
iskl ank ,
, faux-ton, .Thuxdissonnance
antagoniste, concurrent.
accord, m. (in de muzijk- en spraakk.) cacoMisgunning, yr. zie Misgunst, Wangunst,
phonie
,
Misgunst , yr. envie, jalousie.
Misgunftig, b. n. envious, se, Mous, se ,e1,1- Miskleed of hemd , o. aube, f:
avorable, pcu favorable, contraire, desaf. Miskleurig , b. n. d'une couleur desagreable,
f
mal teint, e, bigarre , e.
fectiOnne , e.
deelw. van Miskoopen.
Blishad , Misgehad, verl. deelw. van Mis- Miskocht,
Miskoopen, (zich) wederk. w., acheter trop
hebben.
cher, faire 1111 mauvais achat on marche.
Mishagelijk, b, n. onaangenaam, deplaisant ,
e, desagreable, choquant, e. (par ironic) Miskraam , vr. kwade kraam , fausse-couche,
Zij is aan
e uxion, f avortement ,
joi , e.
eene
geflorven , elle est morte d'une
Mishagen , o. w. (ik mishaagde , ha) misfausse couche.
haagd), niet wel aanflaan , deplaire, choquer,, ne pas plaire, desagreer, rebuter. Miskwaam , o. ongeval , ramp, mahout-, desastre , mal , m.
Onperf. mij mishaagt. Het mishaagt mij zcer,,
Misleggen , b. w. zie Verleggen.
it me deplait
Mishagen , 0. akeen, verdriet , deplaisir, des- Misleiden , b. w. (ik misleidde , hcb misleid),
, valfchelijk leiden tromper, duagrement, ill, aversion, f:
„'egarer, induire
per, abuser, en imposer,
(ik hakte mis heb
Mishakken, b. en o.
en erreur,,decevoir,eblouir , aveugler, amumisgebakt), mishouwen , manquer en haser, circonvenir. Gij misleidt ons , maakt
chant, porter viz faux coup, cooper de
ons wat wijs , vows nous en imposez, etc.
tracers , mapper son coup.
Hij last zich —, foppen, it se fait duper.
rviishandelen , b. w. (1k mishandelde, heb mis, doen dwalen , dolen, Purvoyer.
handeld), iemand kwalijk behandclen ,
trompeur, abuseur, amuseur,
strapasser, outrage,- Misleider,,
traiter, mai
seducteur,, mauVais guide, corrqteur, dehouspiller,, bourrer, brutalise,-, brusquer,
baucheur, pervertisseur, fourbe.
buffeter, peigner,, regaler, sevir contre
q. q. Hij heeft zijne kinderen mishandeld, Misleiding, yr. bedrog, tromperie, seduction,
corruption , fourberie , imposture , decepal a secs* contre ses enfants, les a usual trades.
riots, pervertissement , m. —, listig bedrog,
Mishandeling, yr. mauvais traitement , outracirconvention.
avanie. — (bij het geregtsh.) je•
ge,
Mislezen , b. en wederk. w. (ik las . mis,
gees vrouw of kinderen, sevices , f pi.
Mishakken, o. w. venir
contre-temps on ,-sal
(mislas wij), ik heb misgelczcn , (mij
lczen) nepas ban lire, se tromper en lisant,
propos, etre gene, e. zie Onthanden.
no pas saisir le sons de q, ch. ell lisant
Mishappen , 0. W. (ik hapte mis, heb misge,
Mis-
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:Olisloonen, b. w. (ik misloonde, heb mis- Misoordeelen, o. w. (ik oordeelde mis, heb
bond), ne pas recompenser dignement, malmisgeoordeeld), forger mat, porter en faux
recompenser.
jugement.
Mispaaijen, b. w. (ik mispaaide, heb misMislooning, yr. recompense mal departie.
onuankbaarheid, ingratitude, fausse retripaaid), ne pas contenter.
valfche flap, mishap, foil, faux
bution, injustice, f: malheureux prix. (far Mispas,
ironic) salaire , in.
has,
faute , f.
T'Jisloopen, o. en b. w. (ik liep mis, bon Mispel,
nefle, f Wilde —, azerole , f.
fleur ,de neflier,
misgeloopen), inanquer q. ch. en courant, Mispelbloefel,
s'egas er en courant ; fig. ne pas atteindre Mispelboom , m. flier. Wilde —, azerolicr.
son brit. ik loop hem altijd mis, je le man- Mispikken, o. w. (ik pikre mis, heb misgequo touj ours , je ne le trouve jantais chez pint), manquer,ne pas touches-, en becquetant.
lui. Alles loopt hem mis , la fortune lui Dlispiaatsen, b. w. meplacer.
est contraire, Ie bonheur lui echnppe. De Misprezen , verl. deelw. van Dli-sprijzen.
zaak loopt mis , l'entreprise echone.
[diispriester, m. pretre qui dit la'noesse ,
Dlisluiden , o. w. (ik misluiddc, hebmisluid),
brant.
sonner mal , etre dissonnant,
Misprijsfelijk, b. n. laakbaar, blamable, xipreizensib le , meprisable , condamnable.
Ansluidend , b. n. qui sonne mal, dissonnant ,
desaccoraart , e, discordant, e.
Misprijzen, b. NV. (ik misprees , hub misprezen), laken , blamer, mepriser, dedaigner,
MisluiLlendheid, vr. wanluidendheid, dissondepriser, deprecier, desapprouver, costa' aniner„
nance, discordance, cacophonie.
Misprijzer,
laker, celui qui blame, cono. ongeluk, malheur,, echec
damne, ddsapprobateur * critique.
Dlislukken , o. w. (het mislukte , het is mislukt) kwalijk gelukken, Hecht uitvallen, Misprijzing, yr. laking, blame, desapprebacritiqued:
tion ,
mesarriver, ne pas en mal reussir,, manmepris , &dam ,
quer so ya coup, jouer de malheur, mangier; Misprikken, o. w. (ik prikte mis, heb misgeprikt), ne pas toucher en piquant.
avorter, echouer, mesavenir, rater.
flechte rand, mauvais conseil.
misgaat, reken de Misraad,
Indies het u mislukt
schuld daarvan u zelven toe, s'il vous mis- AIisraden , b. w. (ik ried mis, heb misgeraden), niet raden, ne pas deviner juste , no
arrive , ne vous en prenez qu'a vous. poen
pas rencontrer, conseiller mal, dormer ern
faire dchouer on avorter, dejoner, conmauvais conseil, o. w. Gij roach mis, vous
treminer.
Mislukking, yr. mauvais succes, en. mauvaise
dcvinez vial, etc. Zie Afraden.
Hussite; ongeluk , insuccas , echec, ne. flees- Misruling, yr. dissuasion, action de diviner
mat. zie Afrading.
toventure , manquement , jeu de mallzeur,, no.
Mismaakt , b. n. wanftaltig, leelijk, defigure, Misraken, b. en o. w. (ik raakte mis, heb
e, dibrorme,
mis geraakt), manqner le but , ne pas tone, contrefait, e, sisal
cher, no pas atteindre a q. ch.
fait , e, mal bati, e, mal tourne , c, disw. (ik raamde mis ofmisraamde ,
grace ,e, hideux, se, biscornu 5 e, fait, e, Misramen ,
heb misgeraamd of misraamd), visor veal,
conisne sin z. goffe, malotru, e. Len'-" yenne pas Dien conjecturer, calculer mal , prentje , an petit domino rabongri.
illismaaktheid, y r. difformite , laidenin
dre sisal ses MeSUICS.
Mismaken, b. w. (ik mismaakte , loci" mis- Misrekenen, o. en wederk. w. (ik rekende
mis, (ik misrekende mij) ik hub misgeremaakt), ontfieren, leelijk makes, worden,
kend, (mij misrekend), verkeerd uitrekeekfigurer,, rendre diprme, enlaidir,, contreriiire, deformer,, bistourner.
nen, vial calculer. Zich in het rekenen yerMisMaking, yr. het leelijk worden,
zien , se mecompter,, se tramper en caiculant.
Ik heb .twee gulden misgerekend, je me suis
dissement,
Mismas,
inecompte de deux florists.
mengehnoes, inaucals melange,
tripotage.
Misrekening, yr. mecompte, faux calcul , in.
hob misgemeerrenr de calcul. Er is neon — in awn reMismeten, b. w. (ik mat
ten), vial mesurer, se trooper
mesurant.
kening, it y a du inecompte dans votre
Mismeting, yr. action de sisal mesvrer,, fausse Misrollen , o. w. (ik roldc mis , ben misgeinesure.
sold), manquer en roulant, router mal ou do
Miimikken , 0.
(ik niikte mis of mismikte ,
tracers.
ik heb misgemilzt of mibmikt), ne pas bleu Misrooijen, b. w. (ik rooide mis , heb misgerooid), aligner on mesvrer mat, de traviver,, miser, vises- faux on de travers.
vers.
Mistailzking, Yr. action de, viler, de :wirer
faux ou de tracers.
Misrooiiing yr. mauvais oat faux alignement ,
Mismoedig, b. n. neerflagtig, deconragd , e.
errenr de mesure.
abattu , e. chagrin ,e. desole , e, detraqnd , e, Misrukken, zie Verrukken.
decouragement, alatte- Misfaal, o. misboek, missel ,
Mismoedigheid,
Misfchapen, b. n. wanfchapen , di forme ,
meat, chagrin, in.
contrefait, e. monstrueux , ease.
Mismoediglijk, bijw. avec abattement avec
digormite, monstruosite.
cl couragement , avec mauvaise humenr.
Misfchapenheid,
Misnoegd, b. n. inecontent, e. mal-content, e. Misfehatten, b. w. (ik fchattede mis, hob
sisal satisfait , e, indispose, e, prevent: conmisgefchat), goring nehten, mesestimer ,evaleer, estimer an-aessous de la valeur, ;nalit en est
tre q. q. Hij is -daaroy er zeer
ort
mecontent.
Een
—e
estimer, depriser.
sin
mecontent,
fintirmurateur.
Misfcheppen , b. w. (ik misfchiep, het) misyr.
misnoegen,
fchapen), eene wangeflalte geven, misvorMisnoegdheid
mecontentewent, murinure ; fig. deplaisir,, indisposimen, defigurer, mal former, donner sine
figure desagreable art monstrueuse. o. w, (ik
tiara.
fchcpte mis, het) misgefchept), vial poser,
Tq isnoegen, 0.
(ik misnoegde , heb mis, etc.
noegd), mishagen, meconienter, diplaire,
Vs pas attrai;er q. cit. avec la
(lassie, causer, tin inecontentement. Het Misfchepfel, o. creature differ:no, f. mon- -, Zie Misnoegdiwid.
stye,
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Misfchieden , o. (het misfchiedde , is niisfchied), kwalijk ongelukkig nitvallen, ne
pas Bien reu.ssir.
Misfchien, bijw. pent-titre. zeiffl. le peat-etre.
Misicnieten , b. w. (ik fchoot mis , heb misgefchoten), manquer en tirant.
(ik misfchikte , heb misMisfchikken , b.
lchikt), in wanorde brengen, diranger,,
dingier , mettre en desordre , mal-arranger.
Mislchoppen, b. w. (ik fchopte mis, heb
misgeichopt), ne pas toucher en voulant
donner en coup de pied, en ruant.
e,
Misfelijk, b. n. leelijk, ongedaan,
e. baroque, biscornu, e. de mattvaise mine. Van eene —e gedaante, d'une
'aide figure. — , kwalijk, onpasfelijk zijn, se trouver mal , incommode,
indispose , e.avoir mal au coeur.— , vreemd,
raar, wonderlijk, strange , singulier,, e,
surprenant, e, bizarre. —, gemelijk, chagrin, e. mecontent , e. als : een meisje,
une fille d'une mauvaise humeur ; bij w.
faiblcment, êtrangement, bizarrement.
Misfelijkheid, yr. raiblesse , defaillance, f
mal , soulevement ,mal de coeur,, indisposition; bizarrerie , etc. —,. (zoo als bij
zwangere vrouwen)vomiturition.—, leelijkheid, laideur.
Misfen, 0. w. (ik miste , heb gemist), feilen, manquer de. Dat kan niet feilen
cela ne pent manquer. fpr. w. Gisfen doet
, qui perd peche. —, b. n. de aiwezigheid van lets gewaar worden, verliezen,
ontbeeren, manquer , etre .prive, e, de q.
ch. , ne pas posseder, se passer de q. ch., perdre.
1k mis nog mijnen zakdoek,i/ me manque encore
mon mouchoir. Zij mist al haven troost , elle est
privee de touts consolation. Zij kan hare
meid niet —, elle ne saurait se passer de
sa servants. lit heb veel aan mijne vrouw
gemist , verloren , Pal perdu beaucoup is ma
emme. —, niet raken , mis zijn, manquer,
ne pas toucher , ne pas frapper ou Pon vise,
, tomber
eenen misflag begaan,
ea defaut , manquer, 4chouer, n'avoir pas
lieu.
Misfie, y r. zending, wettige last, zendelingfchap , mission.
Misfieren , b. w. (ik misfierde, heb misfierd),
defigurer q. ch. en voulant Porner,, mal-orozer. —, leelijk maken , enlaidir.
Misfiering, vr. action de de'figurer ce que Pon
vent orner.
(oud w.) zendeling, heidenMisfionair,
bekeerder,, missionnaire.
Misfive, yr. (oud w.) brief, zendbrief, missive , lettre. 1k heb awe laathe uwen
brief, ontvangen, j'ai recto votre derniere
missive, ou lettre missive.
Mishaan, b. w. (ik floeg mis, heb misgeflagen), niet raken , manquer, ne pas toucher; onz. (met hebben) eene dwaling begaan , manquer, se tramper, etre cans Peroear, fairs lone bevue; fig. Den bal —, se
meprendre en pal-hint , se tramper, manquer
vole affaire. Den toon kwalijk vatten, chanter 'on jotter faux.
Misflag, een flag, die mist , coup manqué.
quiproquo.—, ongeluk, tegenfpoed, insucces ,
guognon. Lampe —, pas de clerc ; fig. eene
feil, dwaling, feints, bevue, erreur,meprise, f:
Begane —, omission ,
heart , m. gaucherie ,
zie Misvatting. Herhaling van eenen ,
recidive, f: De herhaling van eenen —wordt
hrenger,gehraft, dan de eerfle misdaad,
recidive est punie plus rigoureusement clue
k premier delis. Tine heeft deuzclfdeu — be-
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gam, it a recidive. — in de tijdrekening,
anachronisme, metachronisme,
Mislmijten, b. en o. w. (ik inject mis, heb
misgefmeten), manquer en jouant aux des ;
manquer, us pas atteindre coo jetant.
Mislhede , y r. (bij de plaatfnijders), echappade.
Misfpreken , o. en wederk. w. (ik fprak mis,
misfprak mij), ik heb misgefproken (mij
misfproken), zich in -het fpreken vergisfm, se meprendre en parlant. Ik heb mij
misfproken, je me suis mal exprime , je me
suis mepris en parlant , la lan ,gue in' a fourche.
Misfpringen, b. en o. w. (ik fprong mis, heb
misgefprongen), manquer, us pas atteindre
en sautant.
Misfproken veil. desire. van MiSfpreken.
Misitaan , o. w. (het mishond , heeft mishaan),
kwalijk ftaan, etre mal scant, messeoir;
grimacer, avail- mauvaise grace ,n'avoir pas
bonne grace. Dat kleed mishaat u, cet habit vous sied ne vous va pas bien.
Misflaande , grimacant , e.
Mishaanlijk, b. n. mal slant, e, qui ne va
pas bien.
Mishal,
misfland, wanfchikkelijkheid, mauvaise grace, mauvais
difformite,f.
defant , m.
Mishallig, b. n. difforme , desagreable, defigaffe , e, qui a mauvaise grace.
Mishand, wanvoegelijkheid, defaut choquant, m. malfacon, mauvaise grace, indecence , messdance, f:
Mishap , m. een veriteerde flap , faux pas;
fig. Eene kleine misdaad, faute,
Mishappen, o. w, (ik flapte mis, heb misgegehapt), faire un faux pas; commettre
une tante.
Misheken , b. en o. w. ne pas toucher en piquant, manquer un coup en piquant.
Mishellen , b. w. (ik helde mis, mishelde, ik
heb misgefteld), composer, exposer, arranger mal.
vr. mauvais arrangement, abus,
egarement , m. disposition mal prise. Misrekening 5 mecompte; zie dit woord.
Misilooten, b. w. (ik diet mis, heb misgehooten), manquer en poussant, en portant
une botte.
Mishuren, b. w. (ik fluurde mis, heb misgefluurd), 'lent regeren , mal gouverner,
snit diriger, sisal conduire.
Mishuring, y r. mauvaise direction, mauvaise
administration, ou conduits.
brouee, brouas,
Mist , m, revel, brouillard,
m. Dikke — (o-p zee), brume.
Mistachtig, b. n. nevelig, ndbuleux, se, bruIlleUX , se, embrume , e.
Mistamen , onp. w. (het mistaamde , heeft mistaamd), niet pasfen, voegen, us pas convenir,5 etre indecent, e.
Mistamen , o. (ik tastte mis , heb misgetaut), verkeerd tasten, nianquer ce que Pon
vent saissi ; fig. verkeerd oordeel vellen,
dwalen, se vieprendre, prendre le change,
se tramper
Miscasting, yr. meprise, erreur.
Misielboom, m. eene plant, ook marentakken
genaamd, (zeker bijgewas aan boomen,
vooral aan de eikenboomen) dewijl men
met de plant, om hare taaiheid , martin, dat
is binden, kan, gui (de chene).
Mistellen, 0. en wederk. w. (ik telde 111.1
mistelde mij), ik heb misgeteld, (mij misteld), comf ier sisal, se mecompter,, se tramper duns son calcul.
Mistelling, vr. micompte , m. erreur de comp-

, faute de calcul ,
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Aristen, onperf. w. (het mistte , heeft gemist) , duister,, nevelachtig war zijn , faire
dat bronillard.
m. (in de kerk.) mystique; zie Verbloeind , Verborgen.
Mistig , zie Mistachtig.
Blistoonen , b. w. (ik toonde mis, heb misgetoond ), montrer ;nal.
Mistred , valfche trod, die door onvoorzigtigheid ontflaat , faux pas. — van cell
paard , bronchade, mensarchure 9 f:
Mistreden o. w. ( ik trad mis, mistrad),
heb misgetreden, (mistrecien) , faire un faux
pas, manquer le pas. —, firuikelen broncher.
gebrek of misfing van troost
Mistroost ,
manque, d-fans de consolation.
Blistroostelijk , mistroostig , troosteloos , b. n.
sole , e, afflige 9 e, abattu e, decourage , e,
triste, consterne ,e. — maker, ontmoedigen,
decourager , deconforter, — woo-den , moedeloos worden , se de courager, se desoler, etc.
Mistroosten zie Moedeloos maken , enz.
Mistroostigheid, yr. groote droefheid, moedeloosheid , abattement, de fact de courage, decourcgement , in. desolation, f.
Mistrouwen , b. w. (ik mistrouwde, heb mistrouwd) , wantrouwen , verdenken „ se mefier, se defier de q. q. 5 de q. ch., suspecter,
soupponner. —, 0. w. (met zijn) beneden
zijnen hand huwen , se mesallier; zie Mishuwen.
Mistrouwen , o. een ongelijk huwelijk ,
'lance , f: wantrouwen, ml fiance, defiance, f — tegen ieinand opvatten, entrer
en defiance contre q. q. Zie Wantrouwen.
Mistrouwend , b. n. wantrouwend , niefiant
e, defiant, e.
Mistrouwing , mistrouwigheid, zie Mistrouwen in de tweede beteekenis.
miskraam, te vroege bevalling ,
Misval ,
—, o.
avortement ,
fausse concise,
ramp , ongeluk ; eene onbetamelijke daad ,
eenige zoncle , mallieur, accident, desastre,
peche , vs.
Misvallen , o. w. (ik viel mis, ben misgevallen) , in het vallen misfen , manquer de....,
en tombant, ne pas toucher on atteindre
en tombant ; fig. het lot niet treffen, ook
niet wel uitvallen , ne pas on mal reussir,,
ichoner. Het vale mij mis, ik zie mij in
mijne verwaclitiiig te leur gefteld , je me
onfcheidbaar,
frusi4e de mon attente.
( ik misviel , ben misvallen) niet behagen
mishagen, kwalijk gevallen ; deplaire , desagrees- , choquer. te vroeg bevailen,
eene miskraam hebben , acccucher avant
terme ; faire une fausse couche.
Misvallen , 0. onbevalligheid, misnoegen
desagrement , deplaisir, in.
Misvallig , b. n. onaangenaam , desagreable,
deplaisant , e.
Misvaren , o. w. (ik voer finis,_heb gemis gevaren ) , prcndre one fausse direction en naviguanr, etc.
Misvatten , b. w. (ik vattede mis , heb misgevat) , ne pas hien empoigner, ne pas hien
saisir; fig. niet wel, kwalijk verflaan , begrijpen , comprendre , concevoir sisal.
-- Misvatting, vr. dwaling, mepr se , erreur, b'evue.
megarde, AANINI. Die dwaalt in zijne ken,,
kennis van de zaak, begaat sneprise.
Die zich bedriegt in de regte gebruikmaking
zijner oognierken , gebrek van opiettenheid,
nit onachtzaamheid ,
begaat one erreor
' gebrek van overleg ,
one megarde, en door
foil, doinuie fireek is Mille. Bij —, par megarde.

687
MIS
Misverfiand , o. kwade opvatting, verkeerd
begrip , kwalijk verilaan , mal-entendu, m.
Er is een — bid deze zaak, it y a du malentendu dans cette affaire. oneenigheid
tusfchen vrienden en bekenden,
gence , f:
Misverwen , b. w. (ik misverwde , heb misverwd), sisal teindre, donner one mauvaise
couleur.
Misverwig, zie Miskleurig.
Misvoeden , b. w. (ik misvoedde heb misvoed), mal , ne pas assez nourrir.
Misvoeding vr. mauvaise nonrriture.
Misvoegen , o. w. (het misvoegde , heeft misvoegd), misflaan kwalijk betamen, n'etre
pas bon seant, ne pas convenir.
Misvoegend , b. n. malseant ,e , inconvenant , e.
Misvormen , b. w. (ik misvormde, heb misvorind), mismaken , defigurer,, di ormer,
estropier, ebaucher, deformer.
Misvormig, b. n. mismaakt, contrefait, e,
difforme, &figure, e.
Misvormigheid , vr. mismaaktheid , 7thformite,
laideur.
Ddisvorming , yr. het leelijk worden , enlaidissement, vs. deformation, Obauche 5 action a'estropier.
Misvouw, yr. in het laken , valfche plooi ,
ribandure, f: mauvais pli ,
Miswas, o. een niet wel uitgevallen gewas
van graven , vruchten, enz. mauvaise recd.te , f; zie Misgewas.
Miswasfen , o. w. (ik miswies , ben iniswasfen) , croitre on grandir mal, vial tourner,
vial reussir, =signer, tromper Pattente(en
croissant).
Miswegen , o. w. (ik woog mis , heb misgewagon ) , sisal poser.
Miswenden , b. en o. (ik wendde mis,
miswendde , heb misgewend , of miswend) ,
tourner mal on maladroitement; vial virer le
bond.
Miswerken, b. w. (ik werkte mis , heb misgewerkt), vial travailler, manquer son onvrage , ebaucher.
Miswerpen, b. w. (ik wierp mis, heb misgeworpen) , manquer on ne pas attefsitire en
baron (van dieren) avorter.
jetant.
Miswijzen , o. w. (ik woes mis, bob misgewezen), kwalijk wijzen, (van eon uurwerk)
vial montrer, mal indiquer. — (van het
kompas), decliner, varier.
Miswijzing , vr. declinaison on variation tie
aimantee. —, niet goed wijzen,
action d'indiquer mal , fausse indication.
Miswinnen , b. w. (ik miswon , heb miswonnen ), niet winnen, verliezen, ne pas gagner,
perdre.
Miszaken, b. w. (ik miszaakte 9 heb miszaakt),
ontkennen , vier, desavouer, senior.
celui qui resole ; Godverzaker,,
Miszaker,,
renieur.
Miszaking , vr. ontkenning , verloochening
denegation.
reniement desaven,
Miszegenen , b. w. (ik miszegende , heb miszegend), fchraal bedeelen , mal partager
sisal lotir.
Miszeggen, 0. w. ( ik miszeide , heb miszegd),
zich kwalijk uitdrukken , parlor sisal,s'exprimer vial , vial placer, ses propos , dire q.
ch. mal-a-propos ; fain. zich verfpreken ,
se fourclier. —, geed good zeggen , lasteren , snedire, dire du vial, vial parler.
Miszegging , vr. meprise en parlant, exvicieuse, propos deplace on mai
ps
Miszeilen, o.

(ik zeilde

heb misge.
zeild),
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zeild), faire voile de travers,manquer son
cours, en pisant ne pas atteindre
(le port.) \Vij zeilden de klip gelukkig
mis , heureusensent nous ye touchdmes pas la
ruche. Van den regten weg afw:jken (levier,
se (levier, devoyer, se deivoyer, se detourner,, &vaguer.*
Dliszien o. en wederk. w. (ik zag mis, ik misik heb misgezien, ik heb mij miszag
, ma/ ,regarder
Zion), ne pas bless voir,voir
on observer cons; se trower, se meprendre,
s'abuser en regardant. Gij hebt misgezien ,
votre vise vows a trove.
Miszitten , o. w. zat mis, heb misgezeten),
niet wel zitten , zich varkeerd nedcrzetten.
etre sisal assis ,e ,s'asseoirmal ou de travers ;
onicheidbaar (ik miszat, heb miszeten)
niet wel voegen, kwaiijk zitten, zie Mdsftaan.
Mithridat, o. tegengift, mithridate,
Mits, voegw. pourvu que, inoyeimant. ,
onder boding dat , es condition que. 1k belove
het u, — gij het doet, le vous le promets
pourvu vie volts le fassiez. voorz.,
onder , door , sous , par. — belofte van , sous
promesse de. ik zende lvtu —, door , doze,
vousl'envoie par la presents. 1k zal het
does, dat gij er voor inflaat, fe lc feral
inoyennant que vies est repondiez.
Mitsdien, bijw. en voegw. ainsi, par consepourquoi , puisque , vu que,
quent,
Vloyetwant ce.
Mitsgaders, bijw. alsmede, comae aussi, ainsi que.
Modaliteit, yr. (oud w.) wijze van zijn van
eenig wezen , modalite.
Modde , yr. een fmerig vrouwspersoon, eene
morfebel , sciope , souillonne.
Modden, b. w. (ik 'moddade, heb gemod),
eigenlijk den modeler omyroeten bijzonder
met oogmerk om iets to zoeken, fbuiller,
starter la boos, la fange;
bemodderen ,
, couvrir de bone.
vuilmaken, embosser ,
Modder, m. bone, bourbe, fange, crotte ,
gachis, margouillis , vase, f. limos, in. —,
pl.
den — halen,
bagger, cus-ures ,
trekken , debourber, desembourber.
Modderig, modderachtig, b. n. boueux , se,
bourbeux,.se, fangeux, se lisnoneux, se,
grond,
'
limeux, se, gacheux , se. Modderige
fond vaseux , oat vasart.
Modderen, b. w. (ik modderde, heb gemodderd), modeler uithalen , uittrekken, curer,
debourber,, draper zie Baggeren; fig. zie
Knoeijen.
IVIoddergoot 7 yr. egoi2e. , in.
Modderkuil, yr. fondriere, zie Modderplas
of poel.
Modderm an , m. baggerman, curcur; draguour.
DAoddermolen, m. mauls'oi pour curer, vettoyer,
les canaux,
zie Baggernct.
Moddernet, o. cure-stele,
Tilodderplas, modjerpoel , en. snare, bourbier,
patrouillis, warecage, fonds-sere, —
wearin zich het wilde zwiin wentelt, sendle, f.
Modderpraam , modderfchuit, yr. gabare
is vase, m. marie salope , bateau, barque de
dreguenr, zie Baggerfcliuit.
Modderfloot, yr. fosse bourbeuse.
Mode, yr. ( oud w. ) mode, vogue, f —,
manier,, maniere, guise, facon.
esekleve de la mode, modiste,
Modegek,
qui a la manic des modes, petit maitre.
Model, o. (oud w.) yoorbeeld in het klein
om iets naar to maken , medele,plan,dessin,m.
Oorfpronkelijk —, prototype, ou archetype,
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m.— ontwerp van eon fchip, gabari, 711,
Modemaakfier, yr. marchande de mode , modiste,
Moderaat , (and w.) zie Gematigd.
Modewinkel, in. boutique de modes , on de ma.
diste.
Modisch, bijw. en b. n. (oud w.) naar de
mode , d la mode.
Mood,
dapperheid, courage, coeur,, on.
vigueur, audace, tete, acne, f, Den — verliezen,
perdre is courage, se decourcger.
geven,
inboczemen, donner,, inspirer du courage,
enecurager ;
heraellen, ranimer, relever is
courage ; fig. Zijnen
aan iemand koelen ,
assouvir sa vengeance sus- q. — gevat,
het zal fchielijk over zijn, al n'y a plus que
courage. In koelen moede of bloede ,
sang frold. — , innerlijke gefieldheid des gomoeds. Kwalijk, wet te — zijn, etre de manvaise , de bonne 'lumens. Goods moeds, sans
Spenser" c's mal , sans musicals soupcon.
Moods , b. n. en bijw. yernioeid, afgemat,
door arbciden , waken en doves , van de
noodige krachten beroofd, las ,lasse ,fistigue,
e. tracille, e. 1k ben — van workout, van het
guar , le saris Ins , fatigue de tracailler ,
— b. w. looser , fiieiguer.
— worden, se fialguer, se lesser. De wandeling heeft hem — gemaakt, vermoeid,
la promenade i'a fatigue. lemand om eene
zaak — maken, hem daarom kwellen, tourmeter q. q. pour q. ch.; fig. Door herhaald genot geese neiging tot iets hebbende.
Zij is het leven —, elle est lapse de vire.
Moedeloos, b. n. verflagen, zonder cooed,
&courage , e, abattu, e. pusillanime, qui
n'a point de coeur, apatioique, manquant de
courage. -- maken, deco,'iragcr.
Moedeloosheid , yr. y crflagenheid, neerilagtigheid , djcouragensent 7 abattement , tubas'ssement- , on manque de courage,
— (in de geneesk.) athywie.
Moeder, Yr. mere. Haman. AVreede —, mardtre , — van eon godshuis, gasthuis ,
directrice, mere, superieure, gouvernante.
, lijf
Baer
coati-ice.
Mocderader, or. ader op den yoet , saph'ene.
Moederbreuk, yr. uitzakking der baarmoedcr
(bij de yroedvr.), hysterocele.
Moederdeugd, yr. oorfpronksiijke deugd, vertu criginelle.
Moederhart, o. cores maternel,
tendresse,
affection maternelle.
Moederkerk, yr. hoofdkerk, eglise contrite,
oa metropole.
Moederkruid ,
matricaire , espargeutte ,
7;erbe cachee, ou clandestine,
Dyloederkwaal, 0. mal de mere, co. passion
hysteric. Middel daartegen, rensedehysteriq.:e
antihystjrique.
Moederland, o, mere patrie,
Mosderliefde, y r. ai:oonr mates-no', amour des
erg f,.nz`s enyers kyr Mere.
Moederlijk, b. n. meternel , le; van nmederskant, e. Eine moederlijke zorgen
scs sof sos mates-nth ; bijw. mc tervellement, en
mere. Zij behandelt hare kinderen Hier —,
elle ne traite pas ses enfants ell mere. —
aileen , true seul e. Zij ging — alleen , elle
erfdeel, patrimoine
alla touts
tcrnel. Moedcrlijke flaat,
inaternite,
Moederloos, b. n. sans Mere Mijne kinderen
zijn uses enfants soot sans snore, ont
perdu leer mere.
Moedermaagd, y r. Verge Marie.
Mocdermelk, yr. lait de la mere, 172.
BIoedermond, in. mond der baarumeder, orifice de In v:atrice.
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Moedermoord, moederflag, m.parricide 7 m. et jr:
Noedermoordenaar,, moedermoordenaariter
enz. , vr. matricide, parricide, m. et f.
Moedernaakt , b. n. zoo naakt als men ter
wereld kwam , tout nu, e.; fam. in naturelibus. (latijnfche ititdrnkking).
Moederpil , m. (bij de vroedm.), zetpil voor
de lij fmoeder , fUssaire.
Noederpijn , yr. fmart in de baarmoeder,,
hystermgie.
Moedersbroeder,, m. frere de la mere, oracle
maternel.
Moederfchap , yr. moederlijke flaat , maternite.
Moedersgoed , o. Bien maternel,
Moederskind, 0. bedorven kind , enfant game,
benjamin,.m.
Moederfpraak of taal , yr. league maternelle,
league mere.
Moederfleen , m. actinote eu rayonnante, f.
hysterolythe , on histerolithe , f.
Moederseuster , yr. tante maternelle.
Moedervlek , yr. waarmede de kinderen
tijds geborcn worden , een zwart bruin
vlekje , envie, marque.
Moedervlies, zie Maagdevlies.
Moedervorm, y r. gietvorm voor de letters,
matrijs, matrice.
Moederziek , b. n. extremement attaché , e, is
la mere ; fig. qui est toujours sous le cotilion,
choye , e. de sa mere.
Moederzoo. 5 zie Moedermelk.
Moederzorg , yr. soils maternel, m.
Moederzot , zie Moederziek.
Moedig , b. n. dapper , klockmoedig, couragenre , ease, Nardi, e, intrepide, vaillant ,
e, resole, e, decide, e. Flandelt als moedige lieden , faites en gens de coeur. —,
trotsch , 0r:4-p eak= , ease, tier, ere; bijw.
zie Moediglijk.
Moedigen , b. ,n. (ik moedigcle , heb gemoedigd), aanmoedigen , mood inboezemen,
encourager, donner, inspirer du courage.
intrepidite ,harMoedigheid yr. courage ,
diesse. —, trotzchheid , fierce, hauteur, f.
orgueil, 7/1.
courageusement, hardiment,
Moediglijk,
virilement.
Moedkoeling , yr. vermindering, verflaanwing
van cooed, refroidissemeut de courage,
attiedrissement, ralentissement, sans sassis,m.
Moedwil, m. thans aileen gebruikelijk in eenen
kwaden zin , voor eene ongebondene handelwijs, die voortvloeit nit een boos genoegen om andcren to tergen en te beleedigen,
-petulance, insolence,effronterie, mechancete
oil malice premeditee; fam. mievrerie oumievrete. Hij heeft dit nit enkelen — gedaan ,
it a fait cela par sine p y re malice.
Moedwillens, zie
Moedwillig , b. n. onbefchaamd, insolent, e,
effronte, e. petulant, e; fain. mievre.
Moedwilligheid , cr. zie Moedwil.
Moedwilliglijk, bijw. voorbedachtelijk , expres , de propos delibere; zie Voorbedachtelijk.
Moei , yr. vaders of moeders znster,, tante.
Peete— , marraine. Ond—, grootvadcrs of
grootmoeders zusLer,, grand' tante.
m. en yr. celui oar cello qui se mele detott.
Moeijelijk , b. n. jets dat moeite vereischt ,
&Pile rl faire, mal aloe, e, penible. —c
verlosfing , baring, acccuchement laborieux,
travail difficile. (bij vroedm. ) dystochie oil
dystocie. Vat is con —, lastig werh, c'est
steerage
yermocij end , fatiguant,
e.pesant e. onereux , se, embarrassant, e.
g ene
e, voorwaarde, lone condition onereuse.
, verdrietig, gemelijk , gefloord,fd-
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-Pcheux , se 7 chagrinant, e. Eon
e weg , sin chemin facheux,
—
WOrde , zich. ergeren , zich — maken, se
pacher, se mettre en colere, se depiter.
lastig vallen , importuner, incommoder,chagriner , giner , reicher, ennuyer. Door owe
inenigvnidige bezoeken volt gij mij —,
lastig, Nervech gij mij , vous m'importunez
par WS frequentes
te be yredigen , dt.fficile c contester.
, yr. diificulte, seine, —,
veriegenlIcid , verdriet , embarras 5 chagrin,
m. facherie , contrariete , traverse. — meerv.
t 113' aUX 7 traverses-, ronces, epines ,f.
pl. — om to fpreken, dysphonie.— om adem te
halen , in het adem halen ,respiration emberrassee ,r1:kspnee,dysphagie.— in het waterer,
di fcs.ltc d'oriner. (bij geneesh.) dysuric.
Moeljen , b. w. (ik moeide , heb gemocid),
moeite veroorzzlken , importuner, incommoder,5 fatigner; zich , wederk. w. zich
met jets bemoeijen , iniaten , se rneler,
s'embarrasser de q. ch. moei of beesoei n met
owe eigene zaken , melez-voisde vos propresaffitives.
lij nioeit zich altijd met Bingen,
die hij nice veritaar, , it se mole toujours do
ce
n'entend pas. Moei, bekommer n
nice daarover,, ne vous embarrass-0z point de
cette affaire fpijten , fmarten, filcher,
donne,- du chagrin. Dat moeit , fpijt mij,
cela etc Riche, me fait de la peihe, MC doncc du chagrin.
Moeite, yr. elke infpanning van krachten, zoo
wel des ligchaams als der ziel , pane, fatigue,
f. travail, besogne, Zijne — is niet
yruchteloos geweest, sa 'mine n'a pas etc
inutile. D:t heeft been veel — gekost ,
cela Li a coute hies de la peine. —, twist , krakeel , querelle, noise. Zij kregen twist
bij het fpel, 1ls prirent querelle au fete.
ik wil Beene —, gcen krakeel , je ye IT=
point de noise. -, hostess, jets met groom
— doen , pijnigen , peiner. Men ziet (lac
het hem — host, zwaar volt , to ftrafFen ,
on volt
peine u punir. Spr. w. Het is
hem zonder veel — gelukt it est dedans sans
chausse pied. Hij deed de , en een ander
heeft er voordeel van, it a bathe les hubssons , et ills autle a pris les oiseaux.
Moeitemaker , twistmaker,, twistzoeker ,
quevelleur, feicheux , importun , attise-querelle.
Moer,, yr. (laag woord voor moeder) 5 mere.
bezinkfel, droefem , hef, lie, f mare,
sediment, del:et ,
Do — van wijn , lie ,f.
feces, f
—, bezinkfel van limoenfap,
beeches, m. — van eene fchroef, ecron
d'une vis , —, 0. flijkig, riocrasfig land
van coven zwarten bodcm , zoo als de gronden , waaruit men turf graaft , mare, f.
terrain marecageux, marecage, m; zie \Terder Grondfap.
Moeras , o. drasland , moor , 'navels, marecage, pales,
Doze wateicn hebben eeit
grout
gemaakt , ces cans oat forme vi;
grand marecage. Doze plants ligt midden
in een
, cette place est au milieu d'un
marais ; zie Moddsrpoel Slijk enz.
Moerasfig b. in. fiijkachtig , drasfig , marecageux, se, .,fangeneo, se, bourbeux 7 se.
Dat op moerasfige , natte, plaatfen groeit
(in de kruidk.)uliginaire; mocrasfige plaatsen , des lieux uligineux. , palustre , C.
Moerbezie , moerbei, moerbes , yr. mere.
Stroop of firoop van —en (bij de apoth.)
diamorum,
Moerbezienblad, o. fersille do warier,
Meer-
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Moerbezlenboom, m. miirier. Witte —,
r ier blanc.
AIoerbeziebosch , o. boisplante de muriers, m.
Aloerel , zie Morel.
Moeren , o. w. (ik moerde , heb gemoerd) ,
eigenlijk troebel maken , rendre trouble.
mengen , vermengen , miler; —(zeew.)
amarrer a terre.
Moerig , zie Moerasfig.
IVIoerkonijn , o. wijfje van een konijn, lapine,f.
Moerland , o. terrain marecageux,
Moerfpel , o. moederkwaal , mai ae mere, in.
TvIoerttok , m. onderfluk , (bij de wevers), verdillon.
Moertonwen , o. meerv. (fcheepsw.) touwen,
waarmede eon klein (chip , aan palen of
ringers , worth vastgehouden , amarres d'un
petit bdtiment, f: pl.
Moervisch , m. poisson de marais, poisson
bourbeux.
Moerzee , yr. woedende zee , suer orageuse
on agitee.
Moes , 0. moeskruiden , herbes potageres , legumes, f. pl. —, eene nit planten en vruchten toebereide en tot brij gekookte fpijs of
pap , bouillie, f: appel—, marmalade de
pommies, f.
--Bloeshof of turn m. jardin potager, (bij tuinl.)
dat gedeelte van den —, waar de mist ligt
en de large planten Haan, hortolage.
Moesjanken o. w. (ik moesjankre , heb moesgejankt), den verliefde fpelen ; drentelen
voor de deur van een meisje , faire le galant ; courtiser.
Moesjanker,, m. galant.
Moesje, o. een pronkpleistertje (op het gezigt ) , mouche, f: — op eerie flof, moucheture.
Moeskoppen , o. (ik moeskopte , heb gemoeskopt) , ftroopeil , vrijbuiten , het land
afloopen , marauder, oiler a la maraude,
a la picoree.
Moeskopper, in. (trooper, maraudeur,,picoreur.
Moeskopperij , yr. drooping, maraude , piconde.
IVIoeskruid, o. zie Aloes.
Moeskruidig , b. n. olerace , e. De kool , de
fpinazie zijn moeskruidige planten, le thou,
les epinards sont des plantes oleracees.
Moespot , in. pot a faire cuire les legumes.
IVIoestuin , zie Aloe:hof. Moestnintje, boerenhofje , closeau, m. closerie, f.
Bloet , y r. een rond gevijid knoopje, onder
aan het lemmet van een penneines ; ook
eene verhevenheid door verw veroorzaakt ,
petit bouton an has d'une lame de,conif,m.
tache saillanie de couleur,, f ; ook een indrukfel , door knijping , bij v. in de opperhuid veroorzaakt , marque d'une pincure.
( zeew. ) lame d'ean, vague f. — ( bij
de boekdr. ) teeken door de zamenvoegfelen van eenen vorm veroorzaakt , bay ore. een woord , alleen gebruikelijk
in de fpreekwijs , te moet , voor te gemoet,
xis Gemoet. — o, dat in eenige fpr. wijzen flechts voorkomt. Het is een —, dwang,
noodzakelijkheid, c'est an faire le font , fine
necessite.
Bloete , yr. (een oud woord) ledige tijd , loisir,, 777. oisivete , f:
Moeten , b. w. (ik moette , heb gemoet ) ,
zachtjes voortduwen , pousser on gaffer tout
doucement.
Moeten , o. w. moest , hub gemoeten),
genoodzaakt of gedwongen tot lets zijn, of
worden, devoir, falloir; etre oblige, e,
orce, e. contraint, e. Een braaf, eerlijk
fman
most zijn woord houden , tin homme
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d'honneur dolt tenir parole. Alle menfchen
fterven , tons les hommes doivent monrir. Men moet eten om te levers, it font
manger pour vivre. 1k moet het doen , eer
ik uitga , it font que je le fosse avant de
sortir. Wij moesten het hem wel zeggen,
it nous faint bien le lui dire. Ik most henen pan, it me font alien; it fan: que
m'en aille. Hij most zich op deze of gene
wijze y erklaren , it fans qu'il s'explique, de
facon oat d'antre. Alen moest aldus to work
gegaan zijn, it aurait folio s'y prendre
ainsi. Men most hier fpreken , ii font, on
dolt , on est oblige, cow-Taint, etc. tie parler id. Ik most het zeggen , it font que
je le disc, je doffs, je suis dans la nicessite
de ie dire, etc. Gij most geduld hebben ,
it fout que vans oyez patience; it vans font
avoir patience ; fpr. w. — is dwang , it font
ceder a la 'Circe; it font passer par la ;c'est
an faire le font. AANSIERKING. Wantleer
moeten in den volni. verl. en meer dan
volm, verl. tijd flaat , en een ander werkwoord in de onbep. wijs bij zich heeft , gebruikt men in het veil. deelw. niet gemoeten , maar de onbep. wijze moeten ; als : ik
heb — fpreken , it me fallut parler ; maar
fiaat het alleen, zonder een ander werkw.,
dan volgt het den gewonen regel, als ik
heb wel gemoeten, it m'a bienfollu.
Moetfen , zie Motfen
.. , doedelzak , musette,
Moezel,
zakpijp
cornemusr, f:
Moezel, yr. eene rivier in Duitschland
Moezelwijn, moefelaar,, m. vin de la _Moselle.
Mof, y r. bontwerk , waarin men de handen
fteekt om die warm te houden , manchon,m.
— van hermelijn yel , manchon d'hermine.
IMF, fcheldnaam, dien men aan Westfaalfche grasalaaije,ps geeft , lomp mensch , 7•z/stand de Westpholie, laird Westphalicn,
rustre.
zeker zangvogeltje , foort van
mees, tarin.
Moffel, m. boerenhandfchoen , moufle , f.
Moffelaar,, m. weg —, escamoteur,
cscroc.
valfche fpelsr, tricheur,, pipeur.
Moffelaarfter, y r. tricheuse.
Moifelarij vr. tricherie, filouterie, piperie.
Moffelen , b. w. (ik moffelde , heb gemoffeld) , iets bedektelijk op eene andere plaats
fteken , wegmoffelen, ontfutfelen , escamoten , filouter,, enlever adroitement, prendre
a la derobee. o. bedriegelijk kaartfpelen,
enz : tricher ara jeu ; piper les dez.
Moffeling , vr. kaping, filouterie. — In het
fpel , tricherie.
Moffenland , o. (fcheldnaam) Westphalie, f:
Molfenfpraak , vr. le patois de la longue
allemande.
Mogelijk , b. n. possible, qui petit se fare.
lit heb ails mogelijke moeite gedaan , Pal
"'met toutes les peines bijw. mlsfchien , peat-etre, cela se pent. Is het —?
est-il possible. Hij zal zeggen, dat ik
het ge g aan heb, al dira pent-etre que je
Pal fait. Men zal — denken , on pensera
petit-etre. Zoo het — is , si faint se pent,
si possible.
Mogelijkheid , yr. possibilite.
Mogen, w. (ik mag , mogt, heb gemogt),
kunnen , willen en moeten , vermogen , pouvoir, etre en etat on en droit de , avoir
droit , la liberte, la permission de, oser.
Nu mogt hij het hoofd gerust nederleggen,
a prjsent it pouvait mourn tranquillement ,
en 'via. 1k mag het niet (olden, lijden ,
J*5
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e ne puffs le souffrir. Mag ik 1.1 zoo flocmen? puis-je Vous nommer ainsi? Hij mag(darft) niec uitgaan, it n'ose pas , it n'a
pas la pernliSSIO3 , de sortir. — wij eons
vragen : waarom niet ? nous est-il permis de
demander: pourquoi pas? —, lusters, gaarne
eten , airier a arranger, manger volontiers.
1k inn geene uijen , je n'ainse pas les
signons. snag hem wel lijdon , fe l'aime
assez Pal de Pinclination pour lei. AANaIERKING. In den volm. veil. en meer clan
volm. vcrl. , een ander werkwoord in
de onbep. wijze bij zich hebbende , volgt
het den regel van Moe-ten ; zie de AANTIIERIZING aldaar.
Mogend, b. n. vermogend, puissante. Dat is
een vorst , een voret die mat , geweld ,
vermosen heefc , c'est lin prince puissant.
13ekend zijn de oude titels : flunne Hongmogenden , de Heeren Ss:aten-Generaal , User;
Hautes Pui,swices les Etats Generaux. Finnus E,Iel Grootmogenden , leers Nobles et
Grandes Pai,sances.
y r. puissance, autorite.
Mogendheld
VOrSt potentat , Mogendheden
van Europa, oozes les potentats de l'Enrope.
Bloggel , mokkel , in. en y r. een dik , vet
kind of vrouwmensch no enfant gros
gras ; femme grosse et grasse, dandies, f.
Mokakoflij , vr. mica on moka , vs.
Moker,,
een zware fmidshamer, , marteau
de forge, de forgeron. — (bij de med..)
breekhamer, grelot, tern.
(bij de art),
masse de fer,, f:
Mokauweel, o. foort van trijp , moquette, f.
Mokkatteen , in. (in de nat. gefch), mice.
Mokkel , zie moggel.
Mol , in, en y r. een bekend dier , dat in de
aarde wroet, taupe, f. Spr. w. zoo blind
ale een —, (ten onreg,te) etre aveugle dans
une aff:sire; fig als eene — in de aarde
wroeten , (menlchen , die zich aan het cardfche te y eel verflaven), s'attacher trop aux
choses terrestres. y r. eene foort van wit
bier , waarin weinig hop gebrouwen is, site
de bierre blanche..
Molen , ( bij de bordp. makers),
tournoir. Z;e verder de met — zamengelt.
woorden ; als : h oilij —, olie —, wind — ,
cnz fpr. w. Dat is water, koorn, op zijnen —, (dat helps hem) cola tourne a son
,vantage; c'est faire venir l'eau au moulin;
c'est la son fait ; voila son afaire. Dear is
wat in den —, it se trame on it se machine
q. ch. Het koorn van den — zenden ,
(zich zelven benadeelen), se faire tort a
soi-insane; ne pas travailler a (starer des
chalands. Eenen flag van den — hebben
(half gek z;jn) un coup de hache, cu
la cervelle dlmontee. De — is door den
van;; , ( de zaak is in de war) l'a aire est
embrouillee , etc.
Molenaar,, on. ineunier. Een zekere zcevisch
met een dik hoofd en geene tanden ; ook
cen zwerte kever in het meel, ;newsier. -,
meikever,, hanneton.
Molenaarsknecht, in. garcon ;newsier, monlant.
Molenaarfler , yr. ineunire.
Moieties, y r. essieu (axe) de moulin,
Molenberg , m. molenheuvel, elevation; de serre
stir laquelle un inoulin est bati, f monticule
de moulin,
Molendwangregt , o. ban de moulin,
Molengeld , o. argent qui sell a entretenir
lee moulins a eau, m.
Molengoot, vr. anche.
Nolenijzer,, o, ijzer, waarin_de inolen draait ,
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fer de insulin. — (in de wapenk.) , angle,
f: houten balk onder de ijzeren as van
eenen watermolen , palter, in.
Molenkap, y r. cage de moulin.
Molenkar, vr. charette de moulin.
M
- olenligger,, m. onderfle molenfteen , ineule
gisante ,
gite.
Molenmaker ,
faiseur ou constructeur de
Molenmeester, m. officier on inspecteur qui a
la direction des moulins.
Molenpaard , 0. cheval de meunier. —, fig.
flerke vrouw,, femme forte et vigoureuse.
Molenpranger,, in. (de y ang van eenen
frein on arret de insulin.
Molenrad , 0. roue 4,f:
Molenroede , y r. verge tie moulin.
Molenfpel , 0. (kinclerfpel) , morello,
IVIolenftender,
pilier de moulin a vent,
attache.
Molenfleen , m. ineule f: groote , ( flijpIteen ) meulard. Een middelmatige —, meulande , f, kleine — ineuleau.
INIolentleengroeven y r. meulib,e , moliere.
Molenfleenhouwer,, m. mealier.
Molenitof, o. fluifineel , folio farine, f:
Molentje , o. kindermolentje , moulinet , m.
pirouette . f. De kinderen maken molentjes
van kaarten , les enfants font des moulinets
de cartes. —, dm zijde te haspelen , escaladon ,
Molentremel of trechter, m. tremie, f.
Molenwerk o, ouvrage de moulin, m.
Molesteren , (oud w.) zie Kwellen , Plagen ,
Lastig vallen.
Molenwiek , y r. Wlolenzwengel, m. ails de
moulin a vent.
Molferd , iemand met eenen grooten mond;
ook een die onbefchofc fpreekt en handelt ,
qui a la bouclse grande ; qui parle et agit
grossierement.
Molhoop ,
taupinje, taupiniere, f:
Molijbdeenzuur,, h. n. (bij de fcheik.) molybdique.
Mollen b. w. (He molds , heb gemold), een
woord , waarmede de gaanwdieven in hnnne
bedekte taal, doodfleken, doodflaan willen
re kennen geven , tuer, assommer.
Mollengat , o. troll de taupe, in.
Mollenkruid , o. antlers kruisboom , wonderboom ,
in. palme de Christ, f.
Mollenval , y r. tau_piere.
Mollenvanger,, m. taupier.
Mollepot, m. pied de taupe.
Mollevel , o. peau de taupe, f.
Mollevellig , b. n. zacht van vel, qui a la
peau fort dunce et delicate.
Mollig , b. n. zacht en lijvig , moëlleux , se ,
doux , dunce ass toucher , douillet , te, potele, e.
Molligheid vr. zachtheid., fijnheid , rnollesse,
douceur. De zachtheid , het
, aangename in de kleuren , modlleux, m.
Mohn ,
poussiere de tourbes,
vermohning , vermoulure.
Molmachtig , b. n. wormftekig vermoults, e,
Molmen, 0. W. (ik molincle , heb gemoltr_d) ,
se vermouler.
Molmworm , in. ver qui pique , ronge le
Bois.
Molds,
(oud w.) bij Vondel en Foot,
jagthond , chic,; de chasse.
Molfemen , zie Molmen.
Molton , m. donsachtige wollen ftof, molleton.
Mom, vr. foort van bier , bierre forte de

Bronswic, f. 'mom, m.
mom, y r. inomaangezigt , masker ,

masque,

om
In. Het — aangezigt afleggen, lever , seer

le masque, se de'inas quer, . Onder de — van
y riendfchap, sous le voile de l'amitie.
Momber, mombaar , momboor, voogd,
verzorger van weezen, y oormonder, tuteur,,
cura,teur.
IVIomberdij , mnrnbardij , yr. momberfchap o.
tutelle, curate/1e , j-:
BIomberkamer, vr. weeskamer, eliaipbre
tutelle , des orilielins.
Momberkind, 0. enfant en tutelle,
. et. f
Momberf.che , y r. voogdes, tutri
bid masque.
Blommedans,
mascarade ,
Mommekans, vr. lotgeval, sort , lvisard ,
1\101111nekallft:11 fpelen, loner des
destin ,
jeux de hasard.
Mommekanfig , b. n. qui est sujet e, ail hasard ,
art desti:e.

Mommekleederen, 0. meerv. momgewaad,
pl.
habits de viascp,c;-ade , de masque,
, IV. 1110illiTiCith2., hen gemommeld) , binnen 's molds eenen brommenden won make '', 'fpreken; zie Mompelen.
'Mommen, 0. en -vederk. w. (ik momde, ik
monde mij , ik hob gemomd, ik hcb mij
gemomd) , den vermomde fpelen; zich vermomd vcrtoonen7, zich vermommen, se deguiser se masquer ; b. w. bedekken,
yerbergen , cacher,, corm* , inasquer.
Mommer, M. celui qui dCguise on masque.
Mommerij , yr. vermomming, mascarade , medeguhement , in.
merle,
Mommevolk, o. meerv. gene masques, les
masqu e s.
Mompelaar,
preutelaar, martnoteur,, in.
Mompelaariter, Yr. marmoteuse
Mompelen , o. en b. w. (ik mompelde , heb
gemompeld), binnen 's moods fpreken, prentelen , marmoset-, marmene , b i ommeier, 1721'1'Enver, bas, entre les dents. Men 10,2 gint
daarvan temompelen,binnon drie dagen zal
men er overlaid van fpreken, on commence a en
11111171211rer, da11S t; ois fours 03 en prir1c77"a
tont Ma ple;
bourc:onncr.
, ecnig Ili"
gewag maker, fluistcren, cLuchoter,, se dire
l'oreille.
Mompen , b. w. (ik nionipte , itch gemompt),
zie Mommen.
incest bedrie,rC11, trcuiper.
vr. gemompel, gennor,
urn:dire , bruit sourd , bourdonnement , m.
fluistering , chuci,otement , in. chucizoterie.
Al deze dit gemompei , zal op jets
flechts uitloopen, tons cis murinures-la tibou.
tiront 11 q. ch. de pchen:c.
Momping , yr. hcdrog , tromperic.
Monarch, An. (oud w.) alleenheerfeher, MOnarque , souverain.
Monarchaal; b. n. (oud w.) eenhoofdig, insnarchigue. Gilder eerie monarchale , eon
hoofdige, regering leyen , vivre SO:IS 1r,=7
gouvernement monarchipe. ken aantianger
van zulk eerie regering , koning,,gezinde,
ino::rchnn
a
vionarchien ,
iee ,
(.) bijw.
Op sere monarchale, eenhoofdige, wijze ,
monarchiguement.
Monarchie, y r. (oud w.) alleenheerfching,
in 0 NarcLie.
Mond, in. Vail den mensch , bovc7:e, ,
ook
van fornmige (Heron, gueule ,
Eenen klcinen — hcbben, avoir lea bouche petite. Eenen
bouchee. AANINTERiiING. Daar
— -vol ,
de — de zitplaats is der fpraakdeelen, zoo
heeft men vein fin:. die op de fpraak
betrekking hebben ; ass: den — toehonden ,
zwijgen , se taire , avir la bouche close.
Mondje toe, fpreek "er ni.et van, bouche

M O'N
close on concise. lemand den mond fnoeren'
floppen, hem tot zwijgen brengen, firmer
da bouche is q. q. , faire rabattre , en rabalsser,, le caquet 4 q. q. Zijn — is gefioten , it
ne sait plus quo dire. Den — in iets lie-

ken, zich onbefchaamd in ten gelprek mengen, se miler indiscretement dares on ohsCoUrS. Den — roeren, yet," fnappen , bless
cisaser ou babilter. Den — van Bone zaak
vol hebben , er veel over , fprcken, Naar
Van over),
het hart van vol is, loop,: de
de i" iibond.:ncc coeur, honcho pane.

lemand term yuilen — geven, hem leclijk,
met fcheldraal, begrceten, rc,` pond; e insokinment is q. q., rabroner q. q. Den —
ver open doen met fchreenwen, enz. crier
de toutes ses forces. lets y eel in den —
hebben , er dikwijIs van fpreken, zwetfen,
babbeien , faire des fanfaronnades. float
daar met den — vol tanden kan gees
woord fpreken, it est la bouche beanie , rams profjrer line parole. Binnes
's monies fpreken; zie Prentelen. Op den
— nice gevallen zijn , ( good kunnen
prattle , eenc fcherpe tong hebben) , aysir
la langue bless 4ffilee , perdue ; avoir
111_,X de bouche. Iemand in den — loo-

pen, ( van zelf ontmoeten , zonder gczocht
to worden) rencontrer q. q. inopinnment. Uit
twee mondeti fpreken, (zich zelven tegenfpreken), se contredire. Iemand near denfpreken , faire chorus avec q. q. ; gratter
lca plante du pied a q. Iemand do brokken in
den mond tellen , envier ci q. q. cc qu'il mange.
blijk mij de woorden zoo niet sit den —, quo
yenx no paraissont pas vonloir m'arracher sates paroles. Iemand honi oil den —
fmeren , ( hem yleijen , near den — fpreken,
fpreken dat het hen zeer behaagt), caf cloy ,
falter, aniadoyer q. Stone, los in den
1, 0 S

zijn, onbedachte en fioute Taal fpreken,

etre fort en gueule. Gij neemt mij hen woord
sit den mond, c'est ce quo j'avais stir le
bout de la langue ; c'est ce quo je voula is
dire. Anders fpreekwijzen hebben hare

betrekking op voediel , fpijs en fmaak ;
als: ilij heeft er den — niet aangczet ,
it o'en a pa, goute. Den — on jets mahen, slob fpitfen , om jets lekkers to
znilen c .t.en , se rejurair a la vue on par
de cc gels Pon met (sur la table). let
gaat uwen voorbij, ,'on von,: btes fait one
attente vaine ; vows vows y ftC1711CZ

IUj wag zich den — daaraan !dater,
(hi; ltriibt er niots van), it n'a go' s eta
lecher ley barbes. Ioinenal den — op- of openhouden , '(hem fehroaltles onderhouden),
enipecher q. q. crc menrir de j Mil , le now.r!r inaigrenient. flij is op zijnen — gezet,
ecn lekkei-bek , ll est suiet ca sa gueole ;
land. Iclnanil iets coot den — isl nens
we ,nether, g. ch. starb yucice de
q, q. feniand hrt brood nit den — nemen ,

(hem in de nerin: ,. on(lerkruipen),
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croc en jami, e is q. q. ; silppLuier g.

Lit zijnen — befparen, niet opeten , coot
Cenell anderen bewared , retrancher do sa
tro)re nourriture , pica, e stir sa bouche.

Verder worth — oneigelijk genomen Voor
cones perfoon , die in pi aats van eel1C11
Bij monde,
deren fpreekt;
t. -lijk, mondelijk de bouche, verbaemen
wurdt ook in den deftigen ftij1 van bestirs
gebruikt , bouche, gueule. Om eenige
worden cenige openingen nob met
den naam van -- benoemd ; als : De — van
i' embouchure d'une riviêre ,
Bence
Do
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Ike — van eene haven Pentree d'unport,f Monniken ,
meerv. (fcheepsl,v.), fpeenea
— of gat van cenen oven , gueule d'un !bur, f.
van de beeting , pikers de bittes.
— van eenen y anripuwenden berg , eratêre. rilonnikengebroedfel, o.
, monacail- der ,:lag, orifice de i'estomac, card/12'.
le, f.
— van Len kanon , l'etnboischure d'un canon, MOnnlicenklooster, o. monastere , couvent
— der baarmoeder, der .blass , orifice de la
d'hommes, tn.
v:,trice , de la vessie.
eerier disteleer- Monnikenlatijn , o. zie Kloosterlatijn.
ilesch ,
d'un matras ,
IkIonnikenleven , o. vie monacale ,f. Op de wij.
IVT. ondbenoeften , vr. meerv. levensmiddelen ,
ze der monnikenleven, vivre monacalement.
p'OrLsioil,
, munitions de bouclie,f: Monnikcnfchrift , o. ecriture , earactere
•
,
CO esrildes ,
gothique, 012.
Mondhode ,
211eoSilgO1 grli pOrte 51115 coin- Monnikenfiand,
Monnikswezen
mona
1S3 ion ve:rbaie.
,
Moinerie ,
mondeling , mondelinp-,5ch ,
n. 1',Ionniksbaard , m. wrangkruid , cuscute,
'verbal, c,
, c, vocal, e, (bij regtsg), Monnikskap , yr. capuchon, coqueluche, cavuucu,aL!'f, l y e. Ecce mondeliike overlepuce, m. De — afdoen, afleggen , ( het
wring,
tradition orals. Eerie mondelijmonnikenleven verlaten ), defroquer, quithe beloke , une promesse verbale. Een —
zeter le froc , Peter le froc aux orties.
g,emoakte uiler1le wil of testament, sin teckere plant , wollswortel 5 occult , napel,
trsinent nuncuoatif; bijw. verbalement , de Monnikskleed of gewaad , o. froc, tn. belabout:he , etc. 'email('
fprcken , .,'abouc,.her
clue,
avec q.
Monnisk
lomp , m. voetzool der monniken
Monden , o. w. (ik mondde , heb gemond),
zonder overleder, sandale,
wel finakLii ;
behagen , Orel bevallen , Monniksmouw,, yr. manche de froc , de moine.
goilter,, trouver 1071, etre de bon gout.
Monopolic, yr. (oud w.), alleenhandel, voor.
Mondgat , 0. van Len blaasfpeeltuig embossrest orn lets alleen te molten verkoopen ,
chore, f
monopole 5 no.
Mondgemeen , b. n. qui se dit de bouc1.7 e. Monfier,, o. een flail, een prnefje van eenige
Met iemand — zijn of worden , met iemand
waren of goederen, waarnaar men dezelve
fpreken 5 s'aboucher avec q. q, conflict . avec
kan leveren , een toonliuk , sine montre,
epreuve, no echantillon. Koren koopen volq. q.
Nondgemeenfchap, yr. mondgefpreic , absuBens
5 achcter du bled sur lamontre.—
chement , entretien de bouche,
confepatroon , voorbeeld , modele,patron.
eel/
rence, conversation, f. thc-a-tdte 5 f. pourgedrogt , wanfchepfel , monstre, on.
parler ,
Moniter,, (11dunfler) (verouderd)klooster; vast
Mondhout , o. keelkruld , tro'ene,
hier eene heck ; als : kloosterkerk, eglise catMondig , b. n. meerderjarig , majeur , e, en
hedrale, f dome, m.
majorite. — veniaren , van de voogdij out- Monfterachtig, , b. n. wanfchapen , gedrogte.,
Haan, eimeincifer. — verklaring , benefice
lijk , monstrueux, se. Op eene — e, geemanciiation,—, fmakelijk , lekd'age, ,
drogtelijke wijze , bijw. monstrueusement.
ker,, delicat, e. de boo got.
Monfierblad o. feuille de papier,, qui sera
den mood , qui a la lanue ("glee.
d'echantillon, f:
Mondigheid yr. onajorite.
Monflerdier, o. monstre, animal hideux
Mon,rie , o. petite bouchc.— toe , fpreek nict,
difforme,
(bij dichters). De monfterdieboacLe close, dust.' fsiu. motusl Elondjes
ren en we-udgedrogten , de wilds beesten ,
4',che doigt. — vol „,;org,:e, f:
malt, bij
les mop ties des frets.
Mondijzer,
gebit der raarden, moos ,
rflonflemm , b. en o. w. (ik monflerde heb
Monclkl;er , yr. glands buccale.
gemonflerd), eigenlijk naauwkeurig en finkscuisinier de la bouche.
Mondkok ,
wijze bezien , non het goede van het flechte
rilondkost , sin MondbehoLfte.
of te zonderen. In het bijzonder gebruikt
rdondlijin , yr. en o. coile a bouche
men hut van krijgsvolk , wanneer het geMondpranger , rn. zie hlondijzer.
fchouwd worth , passer la montre, faire
Mondlchen l :er des konings ,
echanson.
la montre, la revue des troupes. Het regeMondlchenkersainbt , 0. echansonnerie,
ment is door den generaal gemonfterd , in
Mondfpoeling , Yr. Mondipoelfel , o.
wapenfchouw , tenomen , le regiment a fait
—, gorgeldrank , gargarisme,
toile,
montre devant le general; le general a eu
D'Iondilop tot kanon, m. houten flop in 't
l'inspection du regiment. —, vergelijken ,
gemeen , tampon CO bois / our canon.
confronter, comparer.
INIondlink , o. van een blaasin arunient , 00k van Monlierheer,,
cominissaire On inspecteur
lice gebit der paarden , embouchure, f — of
aux revues.
ruispijp van eene feholmei of hobo , Luz. Tilonitering, y r. wapenfchouw,, montre, re, f Het' — opzetten ,
— van
des soldats , des matelots.
koperen —
Line troripet , bec.s!,
eon Monlerkaart , yr. itaalbock , carte d'echanblaasipecimig als -van eene basfon, fa:,_;ot ,
— van Let gefehu tbij de Monflerplaats , Yr. ICI;d0Z-VOUS des troupes,
cuirrette,
van het gewei.‘r,, devaut
art.) voice,
lieu Oil se fait la revise, on.
du canon de fool:, 7;4.
Moniterrol , vr. liste des soldats qui doivent
italen f'peeltrompe tic , dot
BIondtrompet ,
passer la montre, la revue; role des
men in den mond tnsfchen de tauden hondt,
montrcs ; feuille de revue, d'appcl.
en blot den vinger of daim float , mondtrom, Monflrans , o. fakramentshuisje in de roomfche
guimbarde , trombe, rebuts, f
kerk ,
, ostensoir,, 7n.
boucL"e ,
tarn.
Blondvol ,
( ik monteerde , hcb gemonGroote Monteren , b
- , goulde cu gueulde , f
bemannen , voltallig mateerd) , (ond.
BIonnik m. moine , reiigieux. — worden ,
ken ; kleeden , met zilveren of gouden beflag
, dervis
prendre le froc. 'lurkfche bedel
voorzien, oppaken, mentor, equiper. Eenen
c gs derviche.
degen —, mokiter sine epic.
foort van bedwarmer, moine,
Montering , yr. fkgimentskleeding , monture,
- lit.
UUa
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Pequipage d'un cavalier, m Puniform des
soldats. Men heeft den miters de — reeds
gegeven , on a dela donne la monture aux
cavaliers.
Mooi 5 b. n. fchoon , fraai , aardig, lief,
beau, bel, jell, e, gentil,
, mignon ,
ne. Een
meisje , une belle fille. Een
— kleed , un bel habit. Een
paard , un
beau cheval. Een , aardig kind , un joli
enfant.. Een — (be yallig), gezigt , on visage mignon. Het is — weer, it fait beau
temps. Ilij fpeelt — weer, (zwiertmet het
geld zijncr pupillen) it se divertit, it vit
gaiement aux (lei:ens de ses
Zich
— maker, opfchikken, se parer. Ilij maakt
zich pronkt , verfiert zich met andermans y eeren , it se pare des plumes d'autrui.
Het — molten , (zich niet wel gedragen) ,
se comporter coal; faire de belles choses.
—metlszijn,
er vanite de q. ch. lets
— maken , verfieren , veriraaijen enjoliver,
saner, e.c.
Mooitjcs , bijw. nctjes , -fraaitjes , jollment ,
asses-biers. Zij is — gekleed , elle est bleu
ajustZe.
Mooiheid , vs. fraaiheid , beaute, gentillesse.
Mookhamer,5
zie Molter.
, een fchrikbeeld , waarmede men
vogels bang maakt , epouvantail. Men heeft
eenen — in dezen boom gezet, on a iris
on epouvantail sur cet arbre.
Moor , Moriaan, en. neger,, maitre , more,
negre , ithiopien; fpr. w. Wie eenen — wil
wasfchen , verliest zijne moeite, (het is
vergeeffche moeite eenen dommen te willen
leeren ; het is den moriaan gewasfchen ,)
/aver la tete d'un more, on y perd
lessiye.
Moor,
zekere flof, moire, f.
Moord, m. voorbedachte, opzettelijke en wreede
doodilag , meurtre , massacre , assassinat
Zie Zelfmoord, Sluikmoord , Broedermoord, enz. — roepen, crier au meurtre.De
bet bloedoad in den St. Bariholomens-nacht, bij
de Siciiiaanfche vesper, le massacre de la sainte
Barthelemi, des vdpres Siciliennes. De kinder — op last van Nerodes , le massacre des
innocents per l'ordre d'LLrode. — in de gee angenis te Parijs in September, enz. van 0792
begaan , brisade, f. (.)
Moordban, yr. yogelvrijverklaring , proscrilDclots.
Moordbefluit , 0. arre't de massacre, m.
Noordbrandon. incendie accompagne de meurtre.
Moordbrander,,
brandilichter , ( om
huisgezin te y ermoorden ,) incendiaire,
et f: boutejeu.
Mooiddadig, b. n. -wreed , meurtrier,, ere,
cruel, le , barbare. Een e aatival 1/15 5
attaque meurtriel e. —, bloeddoraig , sanguinail e.
Moorddadigheid , yr. bloedgierigheid , -wreedheid , cruaure, humeur sanguinaire, barba1 le, f el ocite , etc.
Moorddadiglijk , bijw. dune maniere barbasanguinaire, inhumai nement, cruellement.
Moordclink ,
breuvage,empoisonnj.
Moorden , b. w. (ik moordde , heb gemoord),
yermoorden , massacre'', egorger,,
Verraderlijk assassiner, commettre
un meurtre. Hee —, le massacre, le carnage, etc.
Moordenaar,, Moorder, , meurtrier, assassin , egorgeur, massacreur, homicide.
— van het jaar 17 9 2 te Parijs , septembriseur
(*). Verraderlijke
( order de joden te
Cesar6a) sicaire.
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Moordenaarfter, moorderes , yr. meurtriare.
Moorderij, yr. bloedbad , massacre; carnage,
In. fig. boucherie,f.
Moordfeest , o. fête sanguinaire, festin ensanglante , m.
Moordgat, o. fchietgat in den muur eener vesting, meurtriere,f:
Moordgeroep 0. cri an meurtre! m.
Moordgefpan , o. associes pour commettre on
meurtre, m.
Moordgeweer,, o. arms meurtriere f fer homicide, m.
Moordgeweld o. violence accompagnee de
meurtre, f.
Moordgierig , b. n. en bijw. zie Bloedgierig.
Moordjaar,, o. (voor den mensch), annee climacter'ique on climatèrique.
Moordklok , y r. ftormklok , tocsin, m.
0.-coupe- gorge , repairs,
Moordkuil 5 m.
retrafte caverne de brigands, f.oubliEenen — van zip hart
'
ettes, .p1.
maken ( lets listigs in ziju hart verborgen
,
ses intentions.
houden ) degaiser,cacher
aviditd de sang ,
rvloordlust ,
Moordmes o. coutean d'assassin, m.
Moordpook , of priem , m. dolk, poignard,
stilet no. degas, f:
Moordfchavot
, o. echafaud stir lequel on met
'
q. q. infustement a molt , m. (comme les
martyrs ; etc.)
Moordilag , m. (bij de vuurw.) kleine fpringbus , marron.
Moordfpelonk , zie Moordkuil.
Moordtooneel, o. theatre d'un horrible massacre, m, scene de carnage, f
Moordwapen , zie I`Joordgeweer.
Moordziek , b. n. zie Bloedgierig.
Mooren , zie Moorsch.
negerdans , dense moresMoorendans,
que , f
Mooreniand , o. Mauritanie ;..8thiopise , Nigritie etc.
Moriaan , zie Moor.
Moorin , yr. moresque ou moresse,negresse.
Moorman , zie Moor.
Moorpaard , o. moorkop , cheval moreau,
Moorsch, b. n. maare , amore, moresque. D e
—e lutist , la rive maure , cite d'Afrique,
Op zijn —, bijw. a la facon des mauves,
a la moresque.
troncon ,
hoot, y r. dame ors dalle ,
zalm , une darne de saumon. Eene —
Eene
fnede ,
fnoek, un tron f on de brochet.
tranclie, rouelle.
Plop, yr. groote gebakkene metfelfleen
I ns ,
—, mopje , o. klein koekje ,
'pain d'epice orale, m.
Mop , no. mopshond, zwartneus , foort van klei•
ne doggen, mopse , carlin, doguin, Bastaard —, roquet.
Mopmnts , yr. yrouwen nachtmuts , corvette,
coiffe de ssssit.
Mop'pen , b. NV (ik mopte , heb gemopt),
( oulings ,) omwoelen 5 omwinden ; enz. o.
voor Pruilen , zie die woorden.
meery. (itt tie rijfchool),
Mopspooten ,
zenuwgezwellen aan de achterpooten der
paarden, ardees, f: pl.
lompercl , gekskap , enz. nigaud ,
MoDfus,
beret, aims.

Moraal, y r.(ond w.) zedekundige les, la morale.
Morel, moerel, y r. griotte.
griettier.
Morellenboom ,
Morellenwijn , m. vin de griottes.
de tijd tusfchen den nacht en den
Morgen ,
vollen dag , matin; — 5 morgenflond, la
matinee. bijw. Des morgens , le math'. Ileden
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den —, aujourd'hui matin. Het gebenrde
arriva ce matin. Zij heeft den
dozen
- bij mij doorgebragt, elle a passe chez
viol is matinee. In uen vroegen dageraad, a l'aube du jour, a la pointe, au
point du four. lk wensch u eenen goeden
vous souhaite le bon four (nict maths).
— opgang, oosten, levant, orient. Van
den — tot den avond, van het oosten tot
bet WeStell do levant au couchaut: bijw.
deinain. vroeg, — ochtend dernain maths.
dewain au maths. — a vond , deinain ass soir.
Morgen, o. eerie voorheen gebr. landmaat
van zes honderd rijnlandsche roeden, arECU lands, un arpent de sure,
C
,
acre.
Morgenbezoek, o. visite du shads,
(bij de
Morgendaanw, m. roses du matin
jagers),
, in.
Moi gendranK , in. liqueur que l'onrend avant
diner, comme de reau tie vie, au Madere,
eau de coins, etc. f.
Morgendroom, m. songe du matin.
1‘,Iorgeneten, o. ontbijt , dejeilner ,dejeisne,m.
Morgengebed, o. priere du matin, f.
Morgengevvaad, o. negligd (du matin),
morgenrood, o. aurore ,
Morgenglans,
aube matinale 5 f.
Morgengroet of wensch, m. bon-four.
Blorgenjapon , — jas, in. deshabille.
Morgenklok , yr. cloche du matin
IVIorgenlicht, o. lumiere du matin, aube , f.
point du jour, in.
tn.
Morgenlied, o. cantique du
Morgenlucht, yr. air du matin, frais du
math; ,
Morgenmaal, o. defamer a la fourchette,
deiefiner dinatoire.
Morgenmuzijk, yr. muzijk onder de venflers,
aubade.
Morgenoffer, o. sacrifice du maths, in.
Tvlorgenregen
pluie du matin f.
Morgenrood, o. auroi e ,
Morgenfeheinering, vr. er,puscule du matin,
Morgenfpraak, yr. entretien , abouchement
qui a lieu le maths, — met iemand houden (gelijk de nude Duitfchers veeltijds deden ,) s'entretenir ou s'abeucher avec, q. q.
le matin et a jeun.
Morgenaar of fter, vr. etoile du maths, du
four, etoile matiniere , etoile de Venus , du
Geiger. (bij de fierrek.) phosphors, ,
knolls. met prikkels, waarmede men matrozen wapent, massue a picots, masse d'armes , f:
Morgenliond,
heure tin inatin, matinee,
matin, ni; fig. jeugd, jeunesse. Spr. w.
De,— heeft good in den mond, l'aurore est
Parisi des pluses.
Morgental, 0. het getal der mdrgen lands,
over weike de oinflag der belasting gedaan worth, nombre d'arpents.
Morgenwacht, vr. (fcheepsw. ) quart du f;,, ur, 711.
Morpenwekker,
, wekker in eerie klok , reveille matin,
Morgenwensch; zie Morgengroet.
Morgenwerk , 0. ouvrage, travail du mates, us.
Morgenzang ; zie l\Iorgenlied.
Morgenzon, yr. soleil du matin
soleil levant , pt.
Moriaan; zie Moor.
Morilie , yr. morille.
Morlen , o. w. (ik morlde , heb gemorld),
in den donker, of in den tact, arbeiden ,
travailler en tiitonnant ou u Paveuglette,
Batons.
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Morren, 0. (ik morde, heb gemord),

murmurer, gronder; een dof geinid, gemutmel laten hooren , grommeler ; fig. knotren, zijn ongenoegen aan den dag leggen,
etre mecontent , e; se mutiner.
M orrig, b. n. Knorrig, grondeur, se,
chagrin, e.
Morrigheid, Yr. Knorrigheid, humeur grossdeuse.
Morring, yr. Gemor, murmure, bourcidnnewent,
mutinerie, gronderie,
Mors, bijw. (alleen gebruikelijk) — dood,
raide-mort , e.
Moi.sbeer, Mors, yr. vuil vrouwmensch,
veil mensch, salope , saligaude 9 fensme,mal
propre ; homme sale et mal propre
Morfen, o. w. (ik morfie, heb gemorst),
kladden, von maken , saloper,salir ,patrouiller. op eerie oneerlijke wijze, ter
fiuip lets doen, fairs q. ch.clandestinement,
d'une maniere malhonnete.
Morfig, b. n. craLseux , se, gacheux , se,
malpropre, sale; bijw. d'une maniere sale,
salement, malproprement. Gij eet.—„ vous
mangez salement. — worden, s'earasser,,
se salir.
Morfigheid, yr. onzindelijkheid, saloperie,
malpropretó saletd ;"(gemeen ) patrouillage, in.
IViorspak , o. morsjurk of kiel, yr. sarreau on
sarrot.
Morspot, m. Morfebel, yr. homme, femme
sale, salope, souillon 5 saligaud, e.
Mortadel, yr. groote Italiaanfche metworst,
faucijs, mortadelle ; saucisson de Boulogne, in.
MorteI,
beflagen kalk , mortier, repous.
— 5 fleengruis, badigeon , dechet de pierces.
Met — bettrijken, badigeonner. fprw. Te
— of morfel Haan, rednire en poussiere.
Mortelbak,
auge a mortier, f.
Mortelen , b. en o. w. (ik mortelde, heb ,
ben gemorteld), comber en morceaux , briser en petits morceaux.
Mortelig, b. n, , kruimelig, qui se brise on
tombs par morceaux.
vijzel , mortier.
Mortier,
een fink
gefehut , bomketel , mortier. Het' mondfink
-van eenen (bij de art.) la volee. Het
middenftuk van eenen —, le renfort. De
tappen van eenen —, les - tourillons. Het
oor van eenen
l'anse. Hand —,
tier a la Coëllorn.
Morticrwagen,
blokwagen , pilon.
Morzel,
77101Teati
Morzelen „ b. w. (ik morzelde, heb gemorzeld), zie Mortelen, Vermorzelen.
Morzeling „ yr. action de redone en poussiere,
de briser en petits morceaux, brisement, us.
usnee,
Mos, o. mousse, f: Eileen
- dat op de beenen, herfenpan
brion,
van een dood mensch groeit , usnee humaine.
lichen islandique ,
Yslandlche
Tilosachtig, b. n. qui tient de la mousse. — ,
bemost couvert e, de mousse, moussu e.
IVIoskampernoelje, vr. inOUSSCrOn
Mosch, zie Musch.
Bloskee, yr. bedehuis, tempel der Mahomedanen , mosques; en de priester in zoodanigeCIIC, worth marabout genaamd.
Moskiten, yr. meerv. foort van muggen in
Inca, mosquitos ou mosquilles, Bioskuil op fchepen, zie Beukhamer.
inaillet a ferrer.
IVIoskwil,
Mosfel, yr. moult. Mos of zijde rnytile ca
mytule. Verfieende —, (in de nat. gefch.),
mytulite on
Mosfelbank, yr. Zie Mosfelkreek.
Uu3
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Mosfelgeld, o. kleingeld, menuaille, .f.
Mosfelkreek, yr. crique oft Pon prend des mottles, mouliere.
homine qui rend
Mosfelkruijer, mosfeiman,
des mottles.
Mcefelfehelp, vr. coquille, de motile. —,
de nat. gefc:i.) ValYe. Verfteende
grypLite.
Tdo.:!elfchuit, yr. bateau a monies ,
Mos:elvangst, vr. pectic des monies.
Mosletyloot , yr. eene kleine, fieehte vioot,
petite, mechante flotte.
i\Iosfelvrouw , yr. femme qui vend des monies,
vendcuse de mottles.
Mosfelwagen,
bronette monies, f:
_Mosfle.ngel,
surcule.
Most,
nicuwe wijn , mofit vin nouveau,
T ilt boil/VW.
'o3faard, mosterd ,
seveve, 771.
inoutarde
broyer du senere, tie la moutarde.
Uie — it perk, cette inoutarde est piquante.
Het is — na den maaltijd, (het is
Sj/r.
la.e,e),c'est de la moutarde apres diner ,
tard.
NostaaMkorrel, vr. graine de moutarde,
-Mostaard-lepeltje, 0. petite cuiller a moutarde, f:
Mostaardinan,
homme qui vend tie la montardc montardier.
Mostaardmoien, us. moulia a moutarde;
broyer du seneve.
Mostaardplant, vr. sinapi on sinapis.
Mostaardpleister, vr. sinapisine, m.
Mos taardpot ,
moutardier.
lilostaardlaus, vr. sauce a la moutarde.
Mostaardvrouw, vr. femme qui vend de la
moutarde.
Mostaardzaad, o. graine de moutarde, du
ne,:e , _f:
.
Tvlostaardzwam; yr. foort van kleine kampernocilje , 771011SSe1071 m.
Mot vr, zekere fchietworm 5 die door wollen klecderen en bont knaagt , tigne on
teigne. —, bookworm, gerce. De — is in
mijn kleed, molt habit est mange des tignes.
Spr. w. De — is in dien winkel, die winkel
raakt
cette boutique deperit extremeTnent. De — is in den effecten y
a 113 grand dechet sur les papiers publics.
De — in de maag hebben, hongerig zijn,
titre fort affame, e, avoir let langueur dans
Pestomac. fijne regen, mist, brouillard , in. bruine , pluie ties fine, f. zie
Mistregen.
Not, o. turfmolm; ook allerlei afval van
hout op de timmerwerven, poussiere des
tourbes , petites restes du bois tie construction, qu'on trouve dans les chantiers.
Mot, motte, yr. elders eene ()tide zeug,
vieille truie. ook eene oude hoer, viThine putain on gores.
Motheif, yr. flordige nachtmuts, coi are sale
on malpropre.
Mothnis , o. motkas , yr. hoerenkot , bordel
•Motpruilt, vr. oude flechte prink, tignasse on
teignasse.
Motregen, m. flofregen, bruise, petite pink
fine, f.
Motregencn o.
(het motregende , heelt
gemotregend), bruiser, fibre de its bruinc.
Mots,
een paard, bond, welks ooren
afgelneden, che,val , chien ct qui on a scat//
les oreilles, courtazvd.
Motfen, b. w. (nintfen) knotted. korter =ken , afhcu'ven ; paarden , bonbon de ooren
affnijden, courtauder, essoriller.
Mottegat, 0. mottefleak,
troll fat

flume tagnc,
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inangeure, piqiire de vers,

de tignes,
Molten, 0. W. (het mottede , heeft gemot),
zie
17sIot Le n kruid , 0. herbes aux initte: , anx tignes
rjottig,
n. waarin de snot is , mange,
enz.
Iles , par Ifs, tignes.
laide , , e. Nran de kinderziekte gerchonden, pokdalig, marque, e,
par la, de la petite verole, picote , c. de
pet..te wrote, grave e;
enistiq, 55112bre, cotreeet, e, ,Mein de brouillard.
Lloude , vr. fijne aarde, terse fine.
Mousferen, (oud w.)' sic Schuimen.
Mousfon, pasfaatwind, een wind, die in
vele wateren, b.. v. in de Indilche zeeen
en den itilien occaais , of beflendig of achrs
pp zekere ,tijden, Haar eenerlei rigting
waait, zonder van de eene Itreek op de
andere te valle y ; ook het jaargetijde , in hetwelk deze wind waait, mousson.
Tout, 0. gedroogde gerst, om te brouwen,
dreche, _/:
touraillon ,
,_\loutbak , m. germoir.
Mouten,
w. (ik moutte , heb gemout),
Jake de la dreche, du malt.
Monter,
celui qui fait de la dreche.
Monterij , vr. Hell oil 1 ' 017 'Lit de la dreche,
gerniotr,, tn. tottraille,
Moutmolen, m. moulin d mondre de la dreche;
mon:in a malt, a dreche.
,
four a dreche f
-AT TOU
Moutilok , m. ftok om , het moot, Cat in den
kctel is, om er bier van te brouwen, om te
roeren, brassoir, font-pet, m. vague, f.
Motive, yr. bekleedfel van den arm, manche.
fpr. w. Ik weer er geene mouwen aan te zetten, (ik weet het Diet te helpen ,) je n'y
5010 point de remede; fe ne slats qu'y
:comment m'y prendre. Iemand iets op de —
'fpelden, (iemand sets wijs maken,) en faire
accroire a q. q. , 17,4 en donner a gander,
lui en muter. Middelen in de — hebben,
(geheime middelen weten ) avoir des
doyens secrets. Iets nit de — fchudden,
(onberaden, onbezonen, en los met sets te
werk gaan,) agir inconsid_rement. Dc handen bit de — fieken , (nood leert bidden ,)
etre contraint, e ,par la necessite ; montrer de
la necessite. In de — houden , bedekt han&len ,) agir O'une maniere convert e. Het
achter de — hebben , (zijnen aard bedekken ,) savoir dissimuler ; etre fin, e, et
ruse, e. Den aap nit de — paten komen
fpringen, (zijnen aard toonen,) laisser entrevoir son mechant nature/; ne pas savoir
caches. son jets. Eene reds nit de — fchudden, discourir sans preparation. Rene gemaakte — 5 (een voorwendfel) ins pretexte.
uitvlugt, subterfuge. Kamizools—, die
op hand geknoopt wordt, amadis , m.
Mouwrjes, o. meerv. lubben , manchettes, f:
pl. Mors —, (bij de art.) manchettes
bombardiers, d'artificier.
Mozaik, b. 11. (ond w.) 177 Of127(r!C. - werk,
kunfiig ingelegd werk. Pat is een fchoon
(ingclegd verk , ) voila nu bet nubs, Be de,
en, inosa?_-/ne, line belie in,,sailue. Die
zul:: C:211 work maakt, mosai,te.
setter, invid, 772.
Mud, reludde, vr. en
Een kwart —, 771 irlOt 772. honderd Nederl.
itiz hectolitre, la trentiame lards d'u'es
cone korenmaat, in Vlaanderen
van 1 20 ponden, rasiere, f. fig. bij de —,
en qua,ntite.
1',Inf, b. n. slat nit vochtighcid en fchimmel
eenen
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eenen onaangenamen renk van zich geeft , Muilpeer,, yr. klap voor den mond, son.11ifet , 7n.
qui sent le relent , le mossz, le renfermó , le
fain. tape.
roui. Tana reuk, remz'gle, in.
Muiltje 5 o. petite pantonfle. Op zijne —s levan , loopen, ( goed kunnen levee; zijne
IdnifIen, o. w. (ik mile, heb gemuft), sentir
le relent, le inoi.,i, i'enferme.
fehaapjes op her drooge hebben) vivre a son
Muffig, Mufachtig, b. n. qui sent un pen le
aise; avoir son pain cult; etre a convert,
relent, le moisi,
pOiltila sur ses oeufs , avoir du foie clans
2dufheid, vr. Muffigheid, relent, 777.moisissure.
ses bottes.
Mufti, in. opperhoold van de Mahomedaan- lAruilzadel, in. bat de mulct.
fciie Godsdieost , mufti sit inoufa.
Muis, vs. souris.Veld—, ,mulot,in. Ik heb eene
Ding, y r. zekere kleine flekende vlieg, cots- gcvangen, Pal prix tine souris ; fig. of
Sin, 711011C11C1011, 70; fig. Die — vliegt om de
Spr. w. lie — is in de val, (de man is, gekaars, (het zal fchiclijk met hem gcdaan
knipt), Poiseau est en cage; la bicasse est
zijn, ) it sera bienat fltens!),.' , it toinbera
bridee. Zoo flil als eene — zijn , etre tout
col; sae pas bouger, solgsr ; pas entendre
bientdt entre les mains des archers.
Muggebeet, in. piqiire de cousin, de mouchen
Ilet.is eene arme — die
trotter une-soris.
ron,f.
maar een 1101 heeft, souris qui n'a qu'un
riuggebijter, in. paardenvlieg, tam, (lees ton).
troll est bienprise. Het fchip is met man en
1\lug i..,en- viiegendrek, o. thiasse, f.
— vergaan , le vaisseau a pdri co,,fs et biens ,
Dele,ggenzifen, 0. W. (ik muggenzifte, heb
avec tout l'equipage; — (in de ontleedk.)
van de hand, 7121:Scie de la, main, in. ,- 9
gereng;-enzift), kibbelen, haarkloven, pointi ller, chicaner,, eritiquer; fig. _partager
aardinuis 5 aardakcr, gland de terre, vs.—,
(fcbeepsw.) kabelbekleedlel, omwoeling van
un cheren en quatre; tondre sur sin oeuf.
nod touw,, fourrure. De . — of fpil om den
Muggenzifter, . n-P. haarklover,5 kibbelaar,
pointilieur,, chiccneur.
kabelring, la fusee de tourne vire. —, be,
flag, klceding of firopje op eenen riem,
Mugn-enzifcerij, vr. haarkloverij, kibbelarij,
pal bile, critique recherclide, chicane.
fuse d'ariron. netgeen de muizen betreft,
dat van de muizen is , sourignois , e.
Nuidehond, in. (in Vriesland), zeelt, tavehe, f.
BInijeren, 0. en b. iv. (ik muijerde , heb f , e,- Mitis.dood, b. n. raids more, e.
inu:jeed), zijne gedachten verbergen, eene 1 Muisdoorn, in. fbort van ficekpalm, honsson, brusc.
zaak verbelen, cachet, couvrir. — mengen,
vermengen, mdier.
Muisgraanw, h. n. grit , e de souris. Den —
paard, nu cizeval tie souris.
Iquijering , yr. action de cocker , de couvrir,,
,
Muithond, m. bond die muizen vangt, chien
de melee.
qui chaise aux souris.'
INInik , Mock, zie Tecder, Zacht, en Week.
Anil, in. cell viervoetig diet van eenen ezel Muisjaar, o. annee oit it y a bien des souris, f.
en eene merrie, of van eenen hengsc en Mrisje, o. jonge muis, souriceau , in. fig.
Dat — zal eon ftaarije hebben, (die zaak
eene ezelin geteeld; zie Muilezel.
zal grootc gevolgen hebberi) cette affiiire
Dluil, vs. zeker ichoeifel voor vrouwen en
mannen , pantoffel, pantoufie, mule; zie
aura des suites, de glandes suites.—,lange
aardappel , ( bijzonder in Gelderland to
Pantoffel.
hubs), vitelotte, f.
lYinil, m, breede opening aan den kop van
Con diet, waarmede heizelve zijn vocclfel Muiskat, vr. chat bon aux souris, in.
.,,-ebrui.kt , gum's, f. mufle; museau. Diet Muisleer, o. handleer van fommige werklieonderfeheid warden doze woorden gebruikt.
den, gantelet , m. manique , f.
Door gneule words veriiaan de opening, ge- Tauisvaal, zie Muisgraanw.
warend met tandcn, fprekende van het Muisachtig, Muitig , b. n. oproerig, inutin ,
e, seditieux , se, Porte, e, a la sedition,
grootfle gedeeite der viervoetige dieren en
pctie,ux, se, rebelle.
der visfchen, waardoor zij hun voedfel nomen, als die van eenen hood, os, wolf, Muitachtiglijk, bijw. seditieusement, tumidtuensement.,
lceuw, fnoek, krokodil, eon. De iceitw
had zijncn — open, om hem to verriinden , Maite , y r. ecne vogelkooi, waarin de vogels
Is lion avait la gueule ourerte pour l'englou11111i:Cil of ruijen, cage. In de — blijven
of zitten ; fig. niet nitgaan, demeurer, restin. Altrean, ook fnuit, gedeelte van het
Foofd, dat den fmoel of bek (gueule) en
ter au logis , y e point sortir; mener fine vie
den neus bevac, als van eon varken , van
casaylêrc.
eollChl, bond, bunfing, zalin en andere die- Muiteling, muiser, rn. =tin, seditieux , reTe n; en mufle is de kinnebak, het uiterfle
volts.
der fruit (museau) van fommige dieren. — Muiten, o. Iv. (ik 1111.1itte , heb gemuit), opook wel voor het hoof(' hiervan genomen ,
roerig worden, se ;inlay er, se revolter, se
015 van eon luipaard, tiigcr, lecuw,, os,
reveller, se soulever, s'insurger.
koe , harper, ens. zie Snuit, Smoel.
Muiterij, vr. cproer, revolte,, sedition, mu.
IITui1band , in. museliere , 1.
tinerse, inserts, rebellion , insurrection , f.
Ai uilbanden , b. ',-e. (ik naillbande , heb genmilsoukrement, m.
band), ent112:1YelCr; fig. Iemand —, ferxer Muitmeester, in. oproervink, oproermaker,,
la bouche a q. q., lui imposer la silerce ;
loutefeu, a7ItC:11 oil chef d'u,,,!c sedition.
iui rabtzi:re le usenet.
7,Thitwillig, Muitziek,Bliuszuchtig; zie MuitMuildrijver , in. mailezeldrijvcr,, muletier.
achtig..
:Muilezel, m. muiet.
Muizegaz, o. troll de souris, in.
Muilezein , vi-. mule.
Muizebuid, yr. pean de scuds.
111uilezeitje, o. bardat , M.
Muizekop, in. tete de souris, f.
Muilijzer, o. gebit der paarden, muilprangcr, Muizen, b. w. (i1: muisde, hell gemnisd), in
117 0 PS, is:.
ftilte nadenkcn, pcinzen, nidditer,, etre penMuilkorf, zic Muilhand.
s;:1, ire, rdrer,, sorger. o. w. muizen vanMuilpaard, o. muildier, van eenen hengss es
gen, faire la chasse aux souris; fig. Wel
cone hoc, of van eenen flier en cent: eze—, (met traag in het etch zijn), bleu man
lin of merrie ; jn;i:art on 'mart.
ger, avoir bon appetit. MI evil al — war
van
Liu 4
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van katten komt ; fpr. w. (Elk volgt zijnen
mimic, maar het was op haar niet gemunt , elle
card,) bon chien chasse de race. Hij loert
se croyait l'obfet de ses passions , mais ii ne
op hem, gelijk de kat op de muis, it le
soupirait pas pour elle.
guctte corvine le chat fait la souris. De kat blunter, m. monnaycur. Valfche —, faux
moist goed , le chat est bon. De katjcs die
monnayeur, billonneur.
maauwen flier , on ne petit marger cc dis- Muntgezel, MulltWerker, n., die den boom
courir en white temps.
van do fcnroef omdraait, barrier.
Muizenduren, in. (in de kruidk.)houx frelon, Munthamer,, m. plethamer, fiatoir, bouvard,
petit hoax.
rechaussoir.
TAluizendrek, o. zie Muizenkentels.
AIuntbuis, y r. de mint, monnaierie, f. Het
binizenkaauwfel o. mangeure de souris, f
teeken der muntplaats, waar de munten gebluizenkeutels , Yr. meerv. vuil van muizen,
flagen zijn,.dc'frient, M.
rrottes de souris. —, kleine fuikerkorrels , blunting, yr. het munten , muntregt , monmuiFjes , nompareilles.
nayage, monn _age , M.
Mnizenkoekje , o. om de mnizen to yangen , Muntkabinet, rn. cabinet de módailles ,m.
01 to verdni yen , te dooden , mort aux rats, f.
tics de diferentes pieces de monnaie, f:
Muizenmaalt!jd,
fam. (eten zonder drin- Muntkamer, yr. chambre des monnaies, mono
ken) re ,,as de brebis.
naierie.
BIuizennesten, o. meerv. raids de souris. — in Muntkruid , 0. herbe aux &us, a cent mala.
het hoofd hcbben, avoir des rats dans la
dies, nummulaire, f:
tete; avoir martel en tote, etc.
Aluntkunde, yr. penningkunde, kunde der
Bluizenoor,, o. zeker kruid, plant, oreille de
oude gedenkpenningen, numismatique on
souris, f. myosotis-, gremilet , tn. piloselle,
science numismatique; en die doze kunst
ceraiste ou córeste,
bcoefent wordt numismate , en de befchrijver
Moizenval,
souriciere.
der gedenkpenningen numismatographe ge11loizenvel, zie MuiZenbuid.
noemd.
Mul, b. n. fijn , los , sablonneux,se,poudreux , Muntloon , —geld , o. brassage,
se, croulier,, ere.
terrecrouliere. Muntmeester, in. maitre on intendant de la
, yr. zie Molm, Turfmul ; bast van nicemonnaie, offlcier propose u la monnaie,
krap, Ocorce de garance,
monetaire. Leerjongen in de must, ricoclan.
Mulder, zie Molenaar.
Muntmeesterfchap, o. emploi de maitre de la
Nulat, M. kind nit eenen Europeaan en cone
monnaie,
intendance des monnaies,
regerin yoortgelproten, mulatre, m. et f. Muntolie , yr. huile de menthe.
van eon' blanken en halven neger en omge- Montregt, o. oppergebied, seigneuriage, m.
keerd (te Peru) quarteron, ne.
Muntfchaaltje ,` o.. ajustoir ,m. en het gekromd
Illullen, o. w. (ik mulde, heb gemuld), molitokje, waaraan de weegfchaal hangt, heet
men , s'egruger, se rompre en petits morguignole, f.
ceaux , tomber en poussiere.
Muntichaar, yr. coupoir, m.
b. n. zie Mul als b. n.
Muntichelp, y r. (in de nat. gefch.), nommit.
DIumie, y r. een gebalfemd en gedroogd lijk ,
lithe.
enz. monde on
Muntichroef, yr. balancier, jument , an.
Munnik, zie Monnik.
Diluntflag, muntflempel, in. coin, poincon, carMont , y r. geflagen geld, monnaie f. argent
ye tn. marque, empreinte, f. Houten blok,
monnayd , 112. Slechte
billon,
waarmede de munten geflagen wooden, ci, gouden.--, espece d'argent, d'or.
ren
pean.
Valfche —, de la faussemonnaie. De plaats Muntfpecien
meerv. especes monnayees; zie
waar de ftempel, de — geflagen wordt ,
blunt.
monnaierie on monnaierie. Gangbare — , Muntaeinpel , matrice, f; zie Muntflag,
monnaie valable. In klinkende munt beta- Muntftof, yr. good, ziiyer, koper, metaux
len , payer en especes sonnantes; fig. Iemand
pour monnaie, ou qui servent a fabriquer
met gelijke — betalen, (op dezelfde wijs
des inovnaies.
behandelen) rendre la pareille
q. ,payer Muntfitik , o. piece de monnaie,
en mime monnaie. lets voor goede — aan- Muntroren , en. tour de la monnaie, f:
nemen, prendre q. ch. pour argent COME- muntyijl, yr. zeer fijne vijl, Icouane , Icondue, etc.
tant. Krnis noch — (gees geld) in hues
Lebben, n'avoir ni sou on sol vi
Muntwerker,
zie Muntgezel.
De
—
zijde,
Nuntwerkfler,
dans
la
maison.
yr. tailleresse.
croix 111 pile,
f Muntwezen, o. muntzaken , yr. meerv. al wat
waar 's vorsten wapen op (last,
de must betreft, affaires qui regardent,
Krnis of — werpen , fouer a croix eta pile.
Moot , y r. welriekende plant, menthe. Peper—,
concernent la monnaie.
menthe poivree. Bruise —, menthe crepue, Munn, b. w. (iii, muurde , 1103 gemuurd),
bemuren, enyironner en entourer de inurs,
Muntbeeldenaar, m. een boekje der waarde
ire murailles.
van het gangbare geld (tarief) tableau ou Murf, (in den lagen flij1 voor) mond, bonche , f mtfie,
tarif ties monnaies courante.7.
Muntblok , o. houten blok, waarop de mon- Alurg, zie I\ierg.
ten geflagen worden, cepeav, m.
Munk-, zie Moor.
Murmelen , o. w. (ik murmeide, 116 {lemurMuntbriefje, o. billet on papier monnaie,
een zacht gedruisch maken, murMunten , b. w. (ik muntte, hob gemunt),
ruisceau
er. list mumelende beekje,
,
battre,
frapiermin
geld flaan,_ monnayer,
qui murirure; b. w.-leas y acht of binnenmonnaie. Tot count maken , de waarde yzni
wont's, (loch morrende zeggen , (Jiro q. ch.
klinkende must (van een coupon enz.)geen inurmurymt , marmotter entre ses dents.
W. eenen toeleg op
y en, menZtiser. —
iets hebben, mikken, doelen , bitter, wiser. Murmureren, o. w. (ik murmureerde, hob
gemurraurcerd) , murmurer , contredire,
Men heeft bet op zijn levcn gemunt , on en
vent ei sa vie Het op iemand—, avoir des 'rues
gronder.
sur, en vouloir a q. q. Zij dacht dat hij Naar be- Murmurering , yr. murmure , bruit sourd , in.
Nxtrw,
5
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ding van lijken , fagot. fpr. w. Hij riekt
Murw, b, n. mon , mol, ; tendre, frac%
naar den —, (door zijne ketterij , welke
Dc flok y isch is niet —, le stocfische n'est
men begint te ontdekken , loopt hij gevaar
pas tendre. —, week worden , malls. Die
om verbrand te worden), it sent le fagot,
; fig. Iemand
peer wordt — , cettc poire
it est heretique.
rosser q. q. de la bonne
— flaan ,
viam , y r. feu, braMutfaardgioed , m.
maniere.
flainifie de fagots, f.
Murwen , b. w. (ik murwdei, heb gcmurwd),
sier,
Mutfenband o. serve-tete
week maken , week worden , amollir.
Mutfenbol, m. houten hoofd, ate de bonMurwhcid, vr. malschheid , zachtheid,
se , tendrete.
net,
Mulch of mooch , vr. een bekende vogel, Mutienmaakfter,, y r. cells qui fait et vend des
in.
bonnettes ; noontevse de bonnets,
moineau, passerean,
musk, yr. zekere clerk riekende flof, welke Mutfenmaker,,
bonnetier.
men nit het zoogenaamde muskusdier haalt, Mutsje , o. petit bonnet ,m. Zekere kindermuts,
ook der boerinnen , toques, zie Muts. —,
Muse, in.
half pintje , chopine,
Muskaat , y r. de vrucht des muskaatbooms ,
mar. Middel
Muur,, m. maraille ,
Inuscade.
fcheid —, gemeenielaaprelijke —, tusfchen
Muskaatbloem , Yr. ook bloem of foelie gehetwee naast elkander flaande gebouwen ,
macis, in.
ten , fleur de muscade,
muscadier.
moor mitoyen. Scheid- of binnen—, moor de
Muskaatboom ,
Zij—,
separation, paroi , de refend,
Muskaathiacint , m. (in de kruidk.) mascari.
Muskaatnoot , m. notemuskaat , noix de musmar lateral. — van eenen Ichoorileen „lamvan
bags. — van eon kruisraam , code.
cade , f.
Voor- of buitentens waterkom , desire
reluskadeldruif, vr. muscat, raisin de Ronmoor
de
face.
Ring
—
Zekere
van een gebonw,,
tignan, de , Toulon, muscadet ,
mar de cloture. Blinde waarin Been
muskaten- of muskadellen- wijn , rivesaltes.
Biluskadelpeer, yr. muscadelle.
y enfler of deur is , mar orbe. —, die vats
onderen met bogcn gebouwd is , mar en deMuskeljaat , o. zie Musk of Muskus.
charge. — met fchietgaren , mar erenele.
IVIuskeljaatkat , y r. civetkat , eiverte.
Muskeljaatreuk , m. muskusreuk , odeur de
Brand —, mur mitoyen d'un fourneau do
muse ,
fonderie. Dc zijmuren eerier finis, les bajoyers,
Musket , Mosket, o. foort van bus of oud
jouieres, f: Steunntuurtje, alege. O'ude
vervallene vieille masure, fpr. w. De
fehietgeweer,, mousquet, 777. Dik en kort
muren hebben ooren (men kan in het fprekarabijn , mousqueton, m. De haan van
ken
niet te voorzigtig zijn) les murailles
een — le serpentin.
oat des oreilles.
Musketgaten , o. meer y . s (in eenen moor),
Moor; y r. murik , (in de kruidk.) ook guichfehictgaten , meurtrieres, f. pl.
heil of guichelkruid genaamd , mouron,
Musketier, In. mousquetaire.
morgeline , f
anagallis ,
Musketkogel , m. belle de, a, mousquet,
Musketfchot , o. coup de mousquet, m. mous- Muurbed, o. in eenen tuin , atiere ,
Muurbloem , y r. giroflee jaune.
quetade ,
arc mural.
Muurboog ,
Musketvuur, o. mousqueterie,
flormraei , baler.
, metreMuurbreker,,
Muskus, zie Musk.
Muskusbloem , vr. amberbloem , ambrette.
laarshamer,, onarteau h Pointe.
Muurdraak , m. foort van hagedis , dragon de
Muskusdier, o. ildr usketkat , yr. civette, f.
Muskuskockje , o. amberkoekje , muscadin , m.
pleister,, plal tre ,
Muskuskruidje , o. herbe de muse, moscatel- Muurkalk ,
Muurkroon , y r. waarmede ale Romeiiten hem,
line ,
die de cerste was in het beklimmen van
Muskuspeer, y r. zie Muskadelpccr.
eenen fladsmuur, pleegden te y erfieren , COUMuskusreuk , zie I\'Iuskeljaatreuk. Ecne —
10P17 Wurale.
om lets geven, musqver.
Muskusrot , y r. (op Martinique), pilori, rn. Munrkruid , o. (in de kruidk.) parit!taire
ondatra, 1;2.
morgeline, f: espargoo:qe,
— van- Canada , ondolatra
Musichennest , o. aid de moineaux , m.
Muurpeper,, y r. ocher gewas , huislook, pain
Mut , y r. (bij de dichters), eerie ontelbare
d'oisean, 717. tripe-madame.
menigte , grande qvantite.
Muttrplant, yr. plante murale.
Mats, y r. zeker hoofddekfel , bonnet, m. Muurvalk , y r. crecerelle.
easquette, f politic —, bonnet de police. Muurcverk , ° o. metfelwerk , maconnage,
maconnerie, f: les mass, les inurailles.
.Nacht —, bonnet de unit. Hoogepriesterlijke —, drie dubbele pausfelijke lawn, Muurzout , 0. 551 mural, selz,etre, in
aanhanger van Mohamed, mutiare. Zwitferfche —, van boven plat, met Dfluzelman ,
ftuweel bedekt, en met eenen fm alien rand,
svlman , inahonh!tan.
toque. Klein rood mutsje der kardinalen of Mose y , y r. Teerv. (in de fabelk.), Zanggo.
(-Unveil , negen in getal ; de godinnen der
der Bogen , barette. Bisschops- of mijuer ,
kunsten en wetenfehappen ; de fchoone wemitre, in. Poolfche —, bonnet a la Polotenfehappen , bijzonder de diehtkunst, lee
naise, us. fprw. of fig. De — float hem
nice wel , (hij is verdrietig , riot gemutst ,)
77711Ses.
it aa'e^t pas de bonne homers it a le bonnet Muzeum , (ond. w.) acne floats aan de
fehoone kunflen en wetenfehar j ell gewijd ,
de rravers. is zoo gel, sties als hem de— Neel
waar geleerden plegen te vergaderen ; ook
float, (als hij wel gelijkt ) it n'est pas tie si fin
sari kunstkabinet; insgclijks acne ftudeerkaqu'il en a la mine. Het fchort hcm order
de ii a un C0711) de hacks; it a la cermer,, muses,
rale demontee. Geese — op iemand , op Muzijk , vr. musique. Ik boor gaarne
faime la musique. Onderwijs in de — ge4
lets hebben , (niet behagen ) , n'avoir pas
y en, donne,- des lecons de mosique.
bonne opinion de q. q., de q. ch.
Mutfaard of Mntferd , m. takkebos , rijsbos , Muzijkboek , o. livre de musique, no.
in Lhet bijzonder vervaardigd tot verb:an- Muzijkkunst, yr. inusique.
u5

Mu-

7oo
Muzijklesfenaar,,
sique.
Muzijkmaker,,
Muzijkmeester,
Muzijkpapier, o,
Peluzijkileutel ,
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pupitre de mu-

compositeur de musique.
maitre de musique.
papier de musique, M.
clef de musique, gamine, f.
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Muzijkfink , o. _piece de musique,
Muzikaal , b. n. ook tot de muzijk behoorend,
musical, e; bijw. musicalement.
(volgens Weiland) muzijltfpeMuzikant ,
ler,, musicien. Slechte —, croque-notes.

N.
W. yr. de dertiende letter der letterlijst, IV, in. i de moyen, f. Middel —band, cordon de
Na, voorz. van pleats en tijd , en bijw. apres,; roue, M.
pies, a, clan g. tlij is — mij r-ekomen , it 1 Naafboor,, yr. (bij de art.) tarand a ouvrir
lee moyeux , M.
est vertu apses mei. — bet middageten eel
i:: het doen , je le feral arses le diner,. Naafbus , yr. boite de 10110.
Komt — elkander , venez Pun apses Pcutre. Naeibank , yr. ( bij de boekb.), console, M.
Op verre — niet , a beaucoup pre,. Ik heb naidoos , yr. boite a mettre la couture.
ailed ontvangen op honderd gulden —, Pal , Naaigaren , o. du :ill a coudre, in.
tou t rec11 el cent florins p ies. -- t en jaar,, Naaij en , b. en o. w. (ik naaide , heb genaaid),
coudre. Het — , la couture. , —, de nevidans un an. — dozen, van nit af,, (in het
jing van den kabelring , (op fchepen) may ervolg , in het tockomende) a Pavenir,
riage,
in. — van een bolt ,portvgaise; overdesormais , dorenavant, ci-apses.— genoeg ,
hands —, surjeter.
bijna , assez pies, a pen pies, precque. le!nand ,te — komen , beicedigen , oiletscr,,, Naaikamer, yr. chambre de couturiere, ois
Pon cond.
choquer q. q. Dat gaat hem te —, treft ,
helecdigt hem , cela le tonche, Polonse. Naaikatoen , • ow won a ,coudre, m.
Tdalkander — bellaan , 6, tre proches parents. Naaikind , o. enfant qui apprend a coudre, la
couture.
Zie ,verder de met Na zamengert, zelfit. n.
woorden , werkw. en bijw., als : Nageregt; -i•Taaikistje , o. coffret a coudre, no. ___
Nagroen ; Napraten ; Tetierna , Daarna , enz. Naaikusfen, o. coussin, carreau a condre,m.
"Naiiapfter , vr. cells qui contrefait on invite; Naaimanclje„ o. punier a, coudre, in. panier
de couturiere ,petite corbeille a ouvrage, f.
fig. singe.
Naad , no. ( a. ) Naaifel , de aard , wijs , Naaimeisje , o. apprentie en couture,fiile qui
apprend ti coudre on la couture.
kunst , ,van neaijen , ook eener wonde ,
couture, fa Een ovcrhandfche —, no sur- Naainaald, y r. aiguille a coudre.
jet. Een kited zonder —, un habit sans Naai-dnimring, in. ponder, no. —, yingerhoed, de.
couture. Los ,getornde —, deconsure. f. —,
pleats, waar twee of nicer ftukken te za- Naaifchool , yr. N‘miwinkel , tn. ecole cu Pon
apprend la couture ou a coudre; boutique de
men verbonden worden , (in de ontleedcouturiere. Zij heeft eene —, elle apprend
en heelk. ) suture, f. De 'laden in het bekla couture.
hence', les sutures du crane. — of hechting
eener veriche wonde , suture. Kroon —, Naai qer,, yr. couturiere.
suture coronale. —, (ook in de kruidk. ) , Naaiwcrk , o. couture, f: ouvrage de coutuviers, in.
voeging , firecp in de lengte op de bladeYen der peulyruchten , ens. suture. — of Naaiwinkel , m, zie Naaifchool.
vocg , (bij timmerl.) rent,-,, n on renton, in. Naaizijde ,. yr. soie a coudre, sole torse.
Bil —, prince ,f. —, (bij kleerm.) , waar- Naakt , b. n. ongedekt , die hand, veaarin men
p,-een dckklced heeft, dan de bloote huid ;
mcde de vocring aan een laced op het ftof
ook van andere onbedekte ligchamen , nu,
wordt vast genaaid, glacis.—, (bij fchoenm.),
e. (mod), del-mill Ile,
e. decouvert , e. De
jointure , l Einnen -- van ecnen fchoen, tranmensch komt — in de wereld , Phomme nait
chefile , f. — der gegotene kogels (bij de
vu , c. lk vond hem geheel —, je le trouvais
art.) couture de projectiles.—, ( aeep,sw.)
tout nu , in naturalibus. Met --e yoeten ,
Dwars —, couture d ' abOta. Geharpuisde —,
barrevoets pan, oiler nu plods on pieds-nos.
couture brcie'e a pole: de resine. Gepikte
Een
— veld , ton champ nu, depouille de ver.
Geftopte
—, couture bralee, a braie seche.
[hire.— , open land , pays dZcouvert. Wat
— , couture inastiquee. Lijf —, couture
neat het bier —, quo tout est vide ici ; bijw. a
1/0 gouti,'?re. Uitpuilende —, couture qui
vu. Op een — paard , zonder zadel , rijcracne Pêtoupe.
den , moister ion cheval a poll. Een — ligNeadheakje , o. ( op fchcpen ) bec-de-corbiu,
chasm be yoelen , toucher un corps a Mi.- ,
crochet , in.
ontdekt , openbaar,, ontbloot , decouvert, c.
Naadje , 9. achter nen cello kon ,s , fleck ,polo:t
C071:711 , e. —, eenvoudig onbewimpeld ,
de couture, m. —, breinaadje , twee gunSimple, nalf, ye. crit , e. ingenv , e. Aile dinTien —s
c, en , deux tours en tricotant.
gen zip -- voor God, touter enoses sort diloreien , faire vingt tours en tricotant ; fig.
couvertes a, cennues , de Dieu ; Dieu salt
faire
ses
affaires
a
petit,
Zijn — naajjen ,
tout. —, arm , behoeftig. — en bloot , tout
bruit ; trouser moven de pousser sa fortune.
nu ; a djeouvert, to es pauvre. — als zelffte
Naaf, yr. de middeille holle verheyenheid van
het
--e, een -- nensch ,' ondi:e , f. Naar
een wiel of rad , waardoor de as gust , en
bet —e teekenen , dessiner trite nudite , d'ain welker omvang de fpeken !.1,aan , Hauled,
a'VeY nature. Hij fchiidert gaarne —e bed.in. De as is buiten de -- , Pessieu cot hors
den , it aime a leiudie des uuditás.
flu moles.. —bar.d, y our of acliter, frette
Naak-
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vier tine chose par son nom, ne rien deguiNaaktelijk , bijw. onbewimpeld, vrijuit,
ser on cacher; apple/. 2112 chat , 1111 chat.
ment , ingentiment naivement.
Goede —, cer,, team, roem, renom, in.,
Naaktheid , yr. nt:lite. Na den zondeyal
renommee, reputation, f. Zich eenen — mawend Adam zijne — gewaar,, Adam, apses
ken , se faire liu noni. Het is ten meisja
le pechj , s'apercut de sa nuditó.
armoeCat in eenen flechten —, roep neat, c'e,tindigence ;— , eenvoude , pauvrete ,
, etc.
Une fille de mauvais venom. Hij heeft zijdioeid , enz. ingenuite,
nen
goeden — verloren, il a perdu sa reNaantloopers ,
zekere olive dwaalgeesten,
putation. Zijn broeder fleet in eenen goeden
adamites.
—, son -]`sere jouit d'une bonne reputation.
Naald, y r. om te naaijen , aiguille (a couZij fleet in eenen flcchten —, cite est en
dre). Met de — werkcn, travail/et- a
(zeer
muuvaise odeur,, en (Idol. Hij is maar
Zoo fcherp als Gene
een Christen in—, it nest chrjtien que
bits ,) fort mordant aigre. Spr. w. voor
elke een dread, (zoo veel gaten zoo
de nom. lemand eenen flechten — g,even, noircir la reputation de q. q., le
veel fpijkers; op alles weten te antwoorden) irritant de chevilles autallt de trolls.
d,"crier. Dat zal zij nen goeden — nadeelig
zijn , cela nuira 4 sa venommee. Dat heeft
Van dread tot —, (van het begin tot het
hem in — gebragt, ce13 l'a inis ea vogue.
cinde) tie flu en aigulle. Stop —,
Zijn oom heeft eenen valfchen — aangeno.
groote driea rentraire. Schoenmakers
men, son oncle cot un pseudonyme. Hij is
kante carrelet,,m. — of 111.11 die door
sciatere.
gierig, ten minile , hij heat er den — van,
hare fehaduw den middag aanwijsz,
.(_hij words er voor gehouden), it est avaZonncwijzcr met Celle -, die het uur door
re , au 'mins „ it passe pour cela. fpr. w.
eenen ltojl aanwijst , cadran sciaterique.
Ecn goede — is geld waard , bonne . renom— van eenen evenaar, aiguille de flian, de
nide vaut mieux que ceinture doree, Thj,
balance. Kompas — , alguille de boussole.
pyramide, f.
met name, namelijk , bijw. nommement, par
— 5 fpitie zuil , grab
le no;;;.
.
zie verder Breinaald, liaarnaald,
obelisque,
Naambuiging, yr. (in de fpr. k ) declinaison.
Paknaald, enz.
Naaldukervel, yr. (in de kruidk.), peigne Naanicijier, o. naameijfergetal 5 twee of drie
letters door elkander geilrikt , chiffre,
de Venus.
7.-20nO g rati2i12e , M.
cetui
Naal_denkoker ,
Naamdrtg, in. naamreest, fete d'une personne;
Naeldenkop , oh. cul d'aiguita.
Naaldengeid , 0. fpeldengeld , fooi , (voor de
fete du saint dont On poste le nom, f.
Naamdicht, 0. gedieht, waarin „de terfte
dienstb.) epingles ,
letters van elken regel den naam van _dicta
Naaldenmaker,
perfoon uitmaken, waarop hetzelve gemaakt
Naaldenoog , o. truu, chas, pertuis d'une
is , acrostiche, m.
aiguille, rig.
_Naaidenverkooper, in. —koopfler, yr. mar- Naamgek, in. en yr. personne qui gime ua
cizand vendeur d'aiguilles; femme qui vend
enfant qui Porte son 1,,0112; zie Naamziek.
Naamhaft , naamhaftig, b. n. beroeind , cedes al,uilles; vendeuse d'aiguilles.
laZire , rellOmIne , e, finneux , se.
Naalcienwerk, o. borduurfel, ouvrage fizit a
l'aiguille, In. de la broderie, de la tapisse- Naamletterkeer , in. iiila ,JTaniine, f - maker,
letters verzetten, anagrammatiser , anavie. —, genaaide kant , du point.
Naaidenwerken , o. w. (its naaidenwerkte , loch
grammer ; een die zulks doet , beet anagramgenaaldenweria), faire des onyrages a l'aimatiste.
guille, In-oder. —, kant naaijen, faire des Naamlijst, yr. naarnregister, naamboek , lists
des noms (des membres d'une societc.' , etc. )
point.
nomenclature; matricide. — van boeken enz.
Nealdenwinkel, in. boutique oil Pun vend des
catalogue; zie Rot, Lijst. —, kohier van
aiguilles , m.
Naaidvormig, b. n. als eene naald fpits toelanderijen met derzelver lasten, terrier ou
en
forme
d'aiguille;
pyramidal,
papier terrier, in.
loopend,
e, en obelisque, aciculaire, aiguille , e.
Naamlijstmaker, Naamnoemer,, in. nomencia'tear.
Naaldswijze , bijw. en pyramids.
Naam, m. woord, waarmede ecn perfoon of Naamroof, yr. lasterinF, , di amation, caDe
—
nom.
zaak
aangeduid
worth,
lomnie.
eene
van een' mensch, van eenen boom, van Naarrirooffler, y r. lasteraarner, calomniatrice.
cene plant , le nom d'un lzomme , d'un ar- Naamrooven, zie Lasteren , enz.
bee, (Pune plante. Iemand bij zijnen — Naamroover, en. calomniateur,, difymateur.
roeren , appeler q. q. par son norn. liij is Naamruchtig, b. n. beroemd, vermaard,celabij, door zijnen — genoeg bekend , it est
bre , jameux , se, renomme , e.
asset tennis par son nom. Hij heeft deze Naara q empel, m. werktuig °in zijnen naam te
zaak order eenen vreemtien — begonnen ,
teekencn , grzyre , f.
it a com,wence setts affaire-lâ sous un nom Naaraswijze, voigens naam, b. n. nominal, e.
De — oproepiug is nog niet gedean , on n'a
emprunte. Hij fchrijlt u in zijnen —, c"est
pas encore fait i'appel nominal.
en son 72011) v1'11 vows ecrit. lk bid it in
Gods —, je vous prie au nom de Dieu. Neamtrek , IT/. naamteeken 4 parafe oil pare/he.
'flit Wiens — heeft hij het gedaan? au norn, l',Taaraval, in. in de fcr. k, ca.,.
ele la part, par ordre de au' , l'a-t-il 1:,:it? Naamvertaling, y r. verandering van naam
door overzezting , ge I ij k ; .LiclancLton, voor
Zeg het in mijnen —, ilites le, en no,';
zsvarte cards. Du Buis, voor bosen, ma170751, lit ins part. fig. en fpr. NV. Ilet is evenvect als het kind maar eenen — lice:-I, (ists
touou:sss/e CU 7:16t0120712a12Sie.
-willen bewimpelen) les thfuominations So;st Naamwis'_eling, yr. (fig. in de redek.) metcassez ip ,-?iffi:rentes. Die den — heeft van vroeg
nymie; wanneer men de oorzaak voor de wen.
oy te flean , kan liven, zoo lang hij soil,
king, of de werking voor de oorzaak necmr,
ties qu'on a de la vogue, on a sa fbriune
els : grijze ilaren (Your ouderdom), hij is
faite. Het kind bij zijnen reg:_en —
een lief nebber van de heeds , ( your van dell
Bonn= , (Cede zaak nist- verhelen , ) , nou2wijn, die er in is). lit hcb Cicero gelczen,
(voor
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(voor de werken van Cicero), Pailu le
Ciceron.
Naamwoord, o. (in de spr. k.) nom. m. zelfft.
—, nom substantif: Bijvoe.gelij k 9 nom adjectif; epithete, f:
INaamnek„ b. n. qui a vn faible pour contains
110020, prevents, e, en favour de ceux qui
portent son nom.
Naiipen, b. w. (ik aapte na , heb nageHapt),
singer, imiter,, contrefai, e. Zij aapt alit
ociodeu Da , el;e singe toutes le, modes.
m. Nai.apiter, yr. cesui, cello CHi
contrefait, singe, imite tout; CUilti
imitateur, imitatrice, (gemeen) moutonnaille , f.
Naaping, y r. imitation ridicule, singerie.
Naar. , voorz. vers , , a la, au, en, pour,
sur, etc. Ik ga — Anifierdam, je vats
Amsterdam. Hij keerde zicli — mij, it se
tourna vers. 7120i. De oogen — den _Hemel
oprigten, lever les yeux vers le ciel. 1k ga
huis , j e vais an logis, a la maison ,
chez moi. — de lead, a la vibe. Breng
dezen jongen — (bij) noijnen broeder, niefiez ce ga, f,on chez mon fret e. De midis— de
markt gegaan , la set vante est allee au marche.
—bed gaan , alter au lit , se coucher. Zij gaat
Oost-Indie , elle va aux hides orientates.
[-let fchip is reeds — Afrika gezeild,
vaisseau est deja alit en Afrique, a dela
fait voile pour l'Afrique. Ithjn broeder gaat
— Duitschland, mon frere va en Allemagne.
Zijne zuster is — Londen vertrokken sa
soceur est pantie pour Londres. Hij rigt zich
— tow zeggen,
— hem, it se regle sur
votre dire , de la maniere dont vests par- oils geld, en notre monnaie. lenand — het uiterlijke beoordeelen, selon,
juger q. q. sur la mine. —, voor yolgOls,
suivant; als: — mijn gevoelen, scion,
suivant mon sentiment, scion nisi, a 775011
avis. Hij zal — zijne werken beloond
wooden, it sera recompense selon set oeuvres. Doe het — belieyen, faites cela selon
le bon — ow bevel, suivant reeve
ordre. Ik hob het — de wet gedaen , j e ai
fait conformement a la loi. In verdere gezeg-den : — de natuur fchilderen, peindre d'ari's nature. Dorst, begeerte — rotes, eer,
rij kdommen , soif de gloire, d'llonneurs,
de richesses. — iemand omzien, zorg vowr
hem dragen, avoir soin de q. q. Zich —
tijd dv gelegenheid voegen ; zich in den
tijd fchikken, prendre le temps consme
1;ient; s'accommoder au temps. — den timmerman tendon, faire venir le charpentier.
llij vraagt — uwen broeder , it &mantle votre frere. Zij beet — mijne vrouw, perte le 11 0111 de ma femme, fpr. vs. Geen haan
zal er — kraaijen, (niemand zal er Van weten) pers,nne Wen .sysura la moindre chose.
lets —, bij, de el, bet gewigt verkoopen,
rendre q. ch. a Patine, au — als
bijw. — wensch, a souhait. — behooren 9
behoorlijk , (lament, convenablement , com— gewoonte , la Pordinaire.
are it
voegw. — dat, suivant qtrs. *— mate
mesure que. —, gel ij k , comme,
dot ,
cc que. — men zegt, comme oitalit, a ce
que Pon dit.
Naar, b. n. ijsfelijk , treurig, droevig , enz. 9 efroyable , affreux , se , fugal), e,
horrible, triste, funeste, abattu, e, etc.
Eene scare tijding, tine triste nouvelle. Een
gerocp, en cot lugubre. Eene nare , alfchuwelijke wildernis, tin desert effroyable.
Het is —, Hecht, war, it fait mauyais
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temps, ten temps horrible. Het zict er —
met hem uit, it est dans tine situation
bien a:ffligeante; bijw., lugubrement, af;
freusement, tristement, horrible/Rent, etc.
Naarbeiden , o. w. (ik arbeidde hen nageiirneid), travailler apres en a-acre ou
plus tard.
Naardemaal, naardien, voegw. vermits, de\y ip , puisque , attendu que, vu que, etc.
; etat
l',;. aarheid, yr. akeligheid, liorreur,,
ofireux , triste , lugubre, in.
Na:trs, zie Aars.
Naarieig, b. n. (Neerflig), aanhoudende
aanwenden, liverig, diligent, e,
appliqué, c, stvdieux , se, laborieux, se;
assidu , e , actif, ire , industrieux, se.
Een vlijtig , fcholier,, tin ecolier diligent. Een — werkman, 1111 ouvrier industrieua,-; bijw. assidument , diligemment, etc.
travailler diligemment , studieuse—werkn,
ment , laborieusement,industriensement.
diligence
,
applicatir.
vlijt,
Naaritigheid, y
on, assiduite 5 actipite.
als bijw.
Naaraiglijk, bijw. zie
Naast, voorz. nabij, digtbij, nevens, pres de,
, a cote de ,foiapres, aupres , tout proche
gnant, e. loom — mij , venez tout pres de
Hij woont — de kerk, it demeure
tout proche de Peglise. Hij woont — bet
leadhuis, it loge tout joignant la maison,
Photel , de vilie. Zij Haan — elkander, its
soot ate a — God heb ik u mijn leyen te danken, apres Dieu je vous doffs ma
vie. Zie vender Digt bij, Nabij als bijw.
Naast, naaste, kortfee, eerfte, b. n. le, la
plus proche, le plus court , la plus courte,
le, la _plus juste, etc. Toon mij den naasten , kortften weg, montrez-moi le chemin
le plus court. Zie daar de —e vrienden,
voila les plus proches _parents. Hij is zijn —e
buurman, it est son plus proche voisin. Zij
is eene —e bloedvriendin , elle est tine pi-oche
farente. Dat is de —e, missile prijs, c'est
to dernier, le plus Piste prix. Ik ben er de
—e toe, j'y ai le plus de droit. De —e,
eerfie, le premier, la premiere. Ik zal
u, den —en postdag fchrijven, je vous de/II-al par le premier ordinaire, -Pordinaire
prochain. De —e gelegenheid, la premiere
occasion. —, —gelegen, prochain, e., attenant, e. Dat is de —e [tad-van c'est
la ville la plus prochaine , la plus proche
d'ici. Het naaste heels, la maison attenante.
Ten naasten bij, bijw. a pets pies.
Naastbeflaande, m. en yr. naaste bloedverwant ,
le plus proche parent, la plus proche parente.
prochaieyennaaste, prochain,
Naaste ,
ne, Zijnen — beminnen als zich zelven,
aline,- son prochain conime soi unease. De liefde des —n, l'amour du prochain. Spr. w.
leder is zicli zelven de —, (bet hemd is
nailer dan de rok), charite hien ordonnee
commence par soi-meme.
Naastelkander,, b. n. tegenoy er (bij de boekdr.)
Een work in Brie mien — drukken, imprimet- tits ouvrage en trois langues regiones.
Naasten, b. w. (ik naastte, heb genaast),
benaderen, toeeigenen, naar zich semen
voor den prijs, (in de praktijk) retraire ,
vetiver par le droit de lignage on de retrait,
lignager. Piet verdrag (contract) geeft hem
het regt dit grondfenk te weder in te
losfen, le contrat ltsi donne le droit de letraire on de retire,- ce fond. Ten — bij,
bijw. a pets pres, par olefin. Dat zal ten
bij zoo veel bedragen, par apercu, eels
snoistera a taut. Zie Bijna.
Naas..
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Naasting , vr. terug- en wederkooping, retrait , lignage,remere,retenue, Hij heeft
dit goed verkocht met het regt van —,
a veldts ce bien avec le droit de retrait, de
retenue, avec la faculte de remdre.—, voor
kinderen , prelation.
Naastvolgend, b. n. subsequent, e. —e echt,
mariage subsequent.
Naauw,, b. n. en bijw. eng , niet wijd,
etroit, e. serve, e. Eene —e firaat , one rue
etroite. fam. etrique; etroitement , a retroit.
—e fchoenen , des souliers etroits. Deze gordijnen zijn te —, te final, ces rideaux son;
Crop etriques. Zip lcven in eene —e yriendfehap , ils vivent dans one etroite amitie.
Bat is te — in elkander gcfchreven , cola
est ecrit trop serve. Zeer —, klein gehuisd
zijn , etre loge , e, etroitement. Hij is —
opgefloten, it est etroitement enferme. Spr. w.
Offchoon hij rijk is , is hij echter zeer —,
gierig, karig , quoique soit riche, it
est pourtant fort avare , chiche ; zie — bezet.
Spr. w. Dc wereld is hem te —, it est crop
, in toom, bonetroit partout. Iemand
den, tenir _q. q. de court, en bride. Hij behelpt -zich zeer bekrompen , it vit ci
Petroit, de pen; fem. it vivote. Het komt
er zoo — niet op aan, s'il s'en faint nn pen,
22'importe, on n'y regardera pas de si pres.
Zoo — moet gij niet zien , it ne facet pas y
-segarder de si pros, etre si regardant, si
scrupuleux. — dingen , marcuander sou
(sol , 4 sou (sol) exacteinent.
Naauw,, o. naauwte , vr. zeeengte , detroit, m.
Het — van Gibraltar, le detroit de Gibraltar. —, verlegenheid , knel, embarras ,
contrainte, gene, pcine, f. etc. fig. In het
zijn , titre dans rembarras , en peine,
l'etroit, etc. Iemand in het — zetten of
brengen , mettre oil jeter q. q. dens on
grand embarras ; fig. entre l'enclume et le
marteau. Van eene find fprekende, mettre
a l'etroit , serrer de pres.
Naauwbezet , b. n. karig, gierig, chiche;
avare; fig. ladre.
Naanwelijks , bijw. ter naauwernood , a peine,
— was hid yertrokken , a peine fit-ii
parti.
Naauwen , 0, w. (ik naahwde, heb genaauwd) ;
eertijds naauwer maken , thans in yeriegenheid geraken , tomber dans l'embarras , titre
dans la crise.
"Naauwer,, b. n. enger,, plus etroit, plus serre , e, etc. — maken , etr'cir, rdtrecir. —
worden , s'etrecir, se l'etricir. Ter —
nood , bijw. met groote moeite , el grand'
peine ; ci fleur de cot-de.
Naauwgezet , b. n. (van geweten) flipt ,
exact, e , timore, e. Zij heeft eon —
geweten , elle a la constitute timoree. Zie
Naauwkeurig.
Naauwgezethei4 , yr. van geweten, fliptheid i exactitude, ponctualite. Zie Naauwkeurigheid. angstvalligheid , scrupule.
defaut
Naauwheid , yr. engheid , etroitesse,
de largeur d'espace.
Zie Deunheid.
Naauwkeurig , b. n. Naauwlettend , joist,
Itipt , exact . e, précis, e, correct, e, Piste,
Eene — e teekening , no desponctuel,
sein correct. Men doet een — onderzoek , on
fizit one recherche exacte. — bijw. zie
Naauwkeuriglijk. Spr. w. Men moet
lien man uiterst — zijn , it .faut avec cot
Ten uihomme mettre les points sur les
, afgcmeten , compasse , e.
xerfle
Naduwkeurigheid , vr. juistheid , fliptheid ,
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exactitude, ponctualite , precision. — in
het teekenen , correction.
Naauwkeuriglijk, naauwkeurig bijw. joist,
precisement , exactement , ponctuellement ,
correctement , justement , au juste. Ik wenschte wel — to weten , hoeveel hij in de week
verdient , je vondrais savoir au juste, justement, combien it gagne par semaine.
Naatiwlettend , b. n. exact, e, précis, e; attentif, itt.
Naauwnemend , b. n. zie Naauwziende.
Naauwte , yr. enge , smalle weg , engte tossfaen twee bergen enz. defile, col, in. Zie
naauNaauw, o. Zeeengte , detroit
we invaart in eene haven , oak in cone
vischfuik, goulet, tn. naauwe doorvaart
tuslchen droogten ; ook vernaauwing in eene
ri y ier, om het water to zamen to bonder'
en hetzelve vaarbaar te maken , (zeew.)
pertuis, zie Angst, Benaauwdheid.
Naauwziende, b. n. beuzcIachtig , minutieux 5
se, qui regarde de pros, critique.—, karig,
deun , chiche, avare, etc.
Nabaauwen , b. w. (ik baauwde na , bob nagebaauwd ) , de woorden van iemand herha,.
len , repeter ou redire les paroles de q. q.
contrepire la voix de q. q. weergaImen , retentir, resonner.
Nababbelen , b. w. (ik babbelde na , bob nagebabbeld) inviter q. q. par moquerie, etc.
en parlant, repeter les paroles de q. q.
Nabaffen , b. en o. w. (ik bafte na , heb nagebaft), nabasfen , aboyer apres q. q. suivie
q. q. en abeyant.
Nabakken , o. w. (ik bakte na, heb nagebakt),
cuire par on reste de chaleur; b. w. cuire
apres.

Nabanket , 0. nageregt , dessert, etc. m. Nabassen , zie Nabaffen.
Nabazuinen , b. w. (ik bazuinde na , heb nagebazuind) , inviter en sentient de la trompette , de la saquebute on du trombone;
trompeter apres.
Nabedacht , veil. deelw. van Nabedenken.
Nabedenken , b. w. (ik bedacht na , hob nabedacht) , nadenken , oyerwegen , van sohteren o y erdenken , reflechir; fig. rummer.
Spr. w. voorgedaan en nabedacht, heeft menigoen in lead gebragt , tout le monde est
sage apres coup.
Nabeelden , b. so. (ik beeldde na , heb nagebeeld) , nafchilderen , enz. copier un tableau,
one statue.
Naberouw,, o. regret, repentir, remords tardif, De zonde gaat met — verzeld , le
peche est accompagne de rewords tardif.
.en yr. proche parent, c.
Nabeflaande ,
Nabetalen , b. iv. (ik betaaide na, heb nabetaa'_d) , payer apres; supplier.
Nabetrachting , yr. nadere oyerweging van betgoon men gehoord , geleerd of gedaan heeft,
meditation, reflex-ion. Hetgene gij daar
zegt , verdient —, (o y erweging) ce quevous
dices—l4, merite riflexion. Doze vraag is netelig , zij vereischt cone lange —, bepeinzing , cette question est epineuse, elle exige
nice longue meditatior.
Nabidden , b. vv. (ik bid na , hob oagebeden),
bet gebed eens anderen nafpreken , suivre,
dire des paroles de celui qui prie; repeter
rune priere apres on entre. o. NV. na eenen
anderen bidden , prier apres: vin autre.
Nabier,, in. dun bier , petite biere, f.
Nabij , bijw. digtbij , pros, proche. van —,
de pres. Hij komt hem zeer — in het tee-kenen , it l'approche de fort pros en dessinant.
f hij zag het van —, sl le regarda de prey.
Na-
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Nabijgclegcn , b. n. limitrophe , s ftud e , dans
1c environs, )roc/le Voisin, c.
Nabii heid, yr. pro:I:mite , f voisinage , m.
Mull mon flaat mij aan wegens zijne
ardin me convient par sa proximitd.
Nabijkomend , b. n. gelijkend, evereenkomend,
wenlig y erichillend, assorti,sant , approchant,
aprox;nzatif, ive.
Nablaffea , zie
ablazen , b. w. ik blies na, heb nageblazen) , sotjler apres; soarer de la trouif.ette
etc. apres q. senner cc qu'un autre vient de
sonnet%
Nab eeken , o. en b. w. (ik bleakte na , heb
nagebieekt), op nielow bleeken , blanchir
de nouveau, reblanchir. Men moot dat linnen — 7 il fail; bianehir de nouveau , reblan.
chir cc
Nablij y en , 0. W. (ik bleef na , ben nageMeven), achterblijvcn, rester , denzeurer en
arrie're Cli elerriere. , na andercn blijyen ,
leer 67,, es lee autres. Uw broeder moet iii
de Ichool ,
1,„ 71 e frere dolt rester
l'ecole apres lee autres.
1\1 abiijvcncte no. cn V. lttngstlevende , survi'rant , e.
Nabbed , zie
Nabloecien , 0. w. (ik bloedde na , heb nagebloeci) , met bloeden aanhouden, continuer de
saigner , op nienw , wader bloeden , saigner nouveau, ressaigner. Dc wonclt b1oed:
na , bloedt wcder, la laic ressalgue.
Nablocijen , o. sc. (ik bioaidc na heb nagebloeid) , wedcr - harbloeijen ,jeuril apres,
fleprir encore lorsque d'autres fears son; dl-jZt tozniVes , refieurir , surfieurir.
Naboenen , b. W. (ik . boende na, heb nageboend ), frotter de nouveau , refrotter.
Nabootfen , b. NV. (ik noodle na, heb nagebootst), ,nadoen , fruiter , contrefaire , cosinger ; zie Namaken.
NabooLicr, Naboottler , yr. celui , cello
gui contrefait , imite co tie ; zie IN- a4er en
Nadapiler.
Nabooding, yr. imitation, contrefaf on, cop/c.
vn CC:11S anderen :Item en gebaren ,niimologfe.
Naborduren b. w. (ik. borduurde na loch nagebordnurd), :miter en brod6ut.
l';aboren, b. w. (ik boorde na , heb nagsboord) , Mercer apres , tercer de nouveau
r pour agrandir 7172 trot., ,
.7. 17orfiee1l , b. w. (ik borlielde na , loch nagebordeld), brosscr , vergeter zine seconde
fois , de nouveau.
vs. (ik- botowdc na, loch nageNabouwen ,
bouwd), inifter en construisaut en b‘,/-,!tissant , (aaide) en cultivant.
Nabrabbelen , b. w. (ik bral-,belde na , 4 heb
nagebrabbeld), contrefaire en bredouillant ,
ter le b;e.-louillement a'7111 autre.
Nabranden , b. en 0. w. (ik brandde na , loch
nagebrand), brnier encore Sine luic on p;us
longtemps.
I aareijen , Nabreiclen , b. w. breidde na,
hcb nagelyrci(I), imiter en tricotant ; 0.1v.
irictter apres lee antes.
Nabrengen , b. w. (ik bragt na, heb nagebragt),
porter on apporter quelque temps
Nabroddeicn, b. w. (ill broduelde na , heb
na gebrodcield), unite; en bonsillant.
Nabrommen , b w. (ik bromde na, heb na.gebromd), naprentelen , gromnicler apres.
Nabruilolc,vr. festin apses la Warn on les niccsoi.
;:obrullen , b. w. (ik braids na , heb nagebruld ), (yan lceuwen) rugir aprds suivre
en ri/gicsant.
Nachtfpook, o. zie Nachtgedrogt.
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Nabnitelen, b. w.
buiteLle na, bell en
ben nagebuiteld), suivre , imiter en cu/ittam , culL-titer apres les antics.
Nabulken , b. w. (ik bulkte no, beb nagebulkt), mugir en beigler apres.
Naburig,, b. n. omiiggend, circonvoisin, e,
e , vicinal,
— zijn , avoisiner.
•
zijwegen , des chemins vicinaux.
Nabuur , 111. buurman ,
Nabuurfchap , voisinage ,
Nabuurilad, rn vide
duisternis in het aigemeen , nuit
Nacht,
gain. nu! tde. E'en duistere , donkerc —
111:5 ;mit 0,1,SC7Ire. Het work — , ii se
ill/it, la nuit s' approche. Het is —
12111.t.
goed gerust , le
DCziehe beefs van dozen
malade a Plea dormi cette unit. aloe worn,wensch
tige , flapclooze — , tine male ;suit.
^ Cellell goeden , je vous souhaitc la bonne
771/it , le bon soir. Het begirt — te worden,
commence a se faire nuit. Dc -2 overviel
oils , ;:ons surpris par la 125/it. De
zieke sal den — niat doorkomen , le
malade ;le passcra par, in uit. U ij werkt
hag en —, II travaille four et nu/t; bijw.
nuit , nuitamment
—, des unlit.; ,
nocturnement. Blj — reizen , voyager CC
— eten of a y ondcten , soaper. Bij— en
ontijden ; a des heures indues. Dar des
nachts gebeurt noctlirne; zie Nachtelijk. Bij
— blinkend , glinflerend ; noctiluque. De
bolwormen glinfleren bij den — , les yers
s ants scat des (insectes) noctiluques.
Nachtanker , o. ancre de veille ,
Nachthezock o, visite nocturne .
en yr. iemand, die de voorNachtblinde ,
werpen flechts bij klaarlichten dag zien kan.
hemeralite.
Nachtblindheid, y r. hemeralopie.
Nac,otbloeijend, b. n. (in de kruidk.) nocti_Pre.
Nachtbloem , yr. welker bladercn zich flechts
des nachts openen, nyctante.
nachtbraakte , heb
Nachtbraken , o. NV.
genachtbraakt), 's nachts met werken bezig
zijn , veiller , passer la ;mit d travailier.
Nachtbraken , o. Nachtbraking , Ics
pl.
les vailbles ,
Nachtdas, m. cravate de unit ,
Nachtdjef, rn voleur de nuit , valour nacturne ; fig. tire-muse.
Nachtdieverij , y r. vol fait pendant la unit
vol nocturne, M. vol fait nz.iittamment.
Naehtdoek m. mouchoir ac cnit qu'on met la
cravate tie, unit
,
1‘,Tachtdui y el, zie Nachttnannetje.
rossignol. — (bij de diehters),
Nachtegaal ,
kleinc
frizivette
Bastaard
philoznele ,
bastaard — , ( nat. gain.) , passerinette
ollandfche
Win Lc rbast aard — , bunette ,
(-cehertfend), zc K,kvorsch.
Nachtelijk , b. n. dat des nachts gebeurt , 110C.
turne; zie Nachtgezigt , Nachtverfehijning.
bijw. nuittamment , de ;mit.
T',Tachtevening, yr. dquinoxe ,
Nachtgast , m. rciziger , die ergens yo.rnacht ,
celisi qui passe la ;mit dans 1111e auberge.
Nachtgebaar , o. nachtgeraas vacarme ,bruit
nocturne
Nachtgedrogt , 0. nachtfpook , spectre , fan.
time , revenant.
Nachcgewaad, o. nachtkleed 7 habiliment de
nuit , dishabille ,
Nachtgezang , o. (in de R. kerb) nocturne, f:
Nachtgezigt, 0. nachtverfchijning , vision
apparition nocturne , ft (bij de fchildcrs)
fchilderituk, nachtgezigt, Visit
Naar,

NAC
Nachtglas, o. zandlooper van acht glazen,
Cop fchepen) sable qui dare quatre henliorloge de quart ,
res ,
Nachtgoed, o. zie Nachtgewaad.
Nachthemd, o. chemise de unit, f.
Nachthuis, o. kompashuisje ( op fchepen),
— in groote fieden, aziberge
habitacle,
ouverte pendant la unit, oil l'on peat man13 lilt , 712.11S non pas dormir
ger et boire
(comme a Amsterdam).
Naekkaars, vr. chandelle ou bougie tie veille].
Nachtkevers, vr. meerv. (in de nat. gefch.)
'tenebricoles, ill. pl.
Nachtko4de , yr. f - oid de la nuit, 11%
Nachtkwartier, o. zie Nachtleger.
coureur de nuit, ivrogne
Nachtkroeger,
qui passe les naits au cabaret ,
cabaret.
Naehtlamp, yr. lampe de veille, veilleuse ;
( op fchepen) nachthuisiamp, verine.
verblij f gicouche:; , f.
ach ger ,
ie ,
Nachtlicht , 0. lumiare qu'on brine pendant
la nuit, chandelle, boogie de veille. Snort
van was —, mortier de, a veille,
—loopfler , courear de unit,
N achtlooper,
de debauchn ; coureuse
de :nth- garce , prostitu t e. Des nachts in
kitten en kroegen loopen, courir le gullletion.
Nachtmaal, o. sollper, soupd , Het H.
avond- of —, bij de Protestanten , la sainteane. — bij de Roomsengezinden, eucharistie , f. tijd, reveillon. Middernachtlanai aan de ho yen na de vasten, wedianoclue ,
Nachtmannetje, o. nachtduivel, incnbe; zie
Naehtmerrie.
vuantelet oumanteau de nuit.
Nachunantel,
fchoudermantel , manteline,
Nachtmerrie, yr. zekere drukking van het bloed
in den flaap, door bijgeloof zoo genoemd,,
cochemar on cauchemar ; ephiatte, — met
bezoedeling-, succube,
— der
nuit,
Nachtmuts, yr. bonnet
vrouw-en , dos-men:0.
Nachtmuzij k , vr. serenade, f.
IL',;achtpuistjes, yr. meerv. puistjes die des
nachts fonicijds op de handen komen,
nyetides.
1,Tachtuil , fieenuil, nachtNachtraaf, yr.
rave, chouiette. eon die yea 's nachts
werkt, personne qui etudie eu travaille
beaucoup pendant /3 wilt; van daar:
Nach,raven , o. (ik nachtraaide, hob g,enachtraafd) 's nachts werken, tral-ailler
de unit; faire la debauche pendant la aisle,
courir le guilledon.
biaauwe kwak, bihoreau.
Nachtreiger,
Nachtrok, in. robe de ehambre,
Nachtronde, yr. patrouille, roncie de unit.
, than , sonNachtrust, vr. repos de 111iit ,
, SOW ,
Nachtichade vr. (cone plant) morelle.
Nachtfehaduwe, yr. (ecne plant), belladona,
ou belle-dame.
Nachtfchildwacht , NT. pose.
Nachtfehoon ,
jalappe, (eerie plant) plop, M. belle de unit ,nierveille de Porous
Nachtfchuit , yr. barque, f. bateau' de
visit, m.
Nachtfeinen, o. meerv. (op fchepen), sipl.
gnau:c de nuit ,
Nachtilot , o. serrure a double tour, sensate
de suretó , f. Maak de deur op het —, ftrinez
la porte a double tour.
, Nachtfpiegel,
finn. zie \\Taterpot.
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Nachtftilte , yr. tranquillite, silence de la
'suit,
Nachtfluk , o. (bij fchilders), twit, f.
Nachtabberd , zie Nachtrok.
Nachttafel, yr. table de unlit.
Nachtuil, yr. katuil, hibou on chat-lznant ,
huette, hulotte.
117., chouette,
Nachtuiltje , 0. Nacht y linder,, Nachtwitje ,
pbalene, tordeur, noctuelle , dat
zich in de vlam van het licht fiort, pyrauste,
Nachtviulicr, yr. julienne on juliane.
Nachtylinder, zie Nachtuiitje.
Nachtvog e I, in. oieazz de
, oiseau nocturne.
gelese de volt, f.
Nachtvorst,
Nachtvronwtje o. (in de fabell.), fpook, onder de gedaante eener vrouw, nathtmerrie
met bezocdeling-, succube, m.
Nachtwacht , yr.. garde de nuit on nocturne;
patrouille;
gate nocturne.
Nacht-wake, vs. veille.
Nachtwaker,
soldat on commis du guet ,
cried' s- de noit„
ecn die des nachts in den
Nachtwandelaar,
flaap opflaat, en iets gaat doen, noctambu, sonzvambille, m, et f.
Naehtwandeling, vr. soinnambolisine ,
Nachtwerk, 0. col's-age de suit, in. nuitee , f:
geleerd work, dat in vele flanelooze
nachten vervaardigd is, elucubration,
list ruimen van cell fekreet, vidanges , f:
pl. basses-oeuvres, f. pl.
Nachtwerken , (ik nachtwerkte, heb
nachtgewerkt), faire les vidanges, ecurer
les /)sl a ts, etc.
fekreetveger, ruimer, viNachtwerker,,
dangeur, gadooard , maitre des basses-oeuvres.
Nachtwine, o. zie Nachtuiltje _of Vlinder.
ten ilutirmanswerktuig, on/
Nachtwijzer,
de hoogte van de noordilar to nemen,
turlabe.
ver luisant.
Nachtworm,
Nachtsoen baiser qu'on donne quand 03
se separe poor ailer se toucher , barser dss soir.
Nachizorg, y r. loin nocturne, soin de unit ,m.
Nachtzwaluw, yr. caprimulgue,
Nacijferen , b. w. (be cijferde na, -hob nagee;Jferd), recompter, calcuier de nouveau.
N coura , nakran .:, yr. gaz6tte extraordinaire.
Nadagen ,
meerv. fours got les apprentis
oot nngliges , fours de complement. Op
, etre, tires- a sa fin, sur le
sijne
retour; tomber en decadence.
Nadalen, b. us. (ik daalde na, heb nagedaald),
SiliVIC en descendant On en s'aPissaizt.
Nadanfen, b. w. (ik danste na , heb nagedanst) , figurer on imiter tine danse on line
chpse; o. w. dower aprè; q. q.
Nadat, yoegw. apres got.
Nadeel, o. ichade , y erlies , prejudice, desavantz ,ge , inconvenient, dOn2 111,7g2 detriment,
tort , m. perte, nui.,ance, f.* Ilij heeft
ambt tot mijn — yerkregen , it a °Neins eet
emploi a mon _prejudice. Er sal niets tot
gerchieden ; gij suit er geen , geene
fehade, door lijden, it sue se /)asses rites
votre desavanta.ge. Dat duet raij twintig
gulden —, cela me fait dominage vingt
Hij heeft het — herfleld., dat hij hem
heeft yeroorzaakt , it a repare le tort quail
lui a fait. Zijnen naasten — aandoen, benadeelen , faire tort a son prochain, lui
noire, etc. Het —, verlies, zoude vooimij to groot wezen , i/ y aurait trop tie
fchade °neer, deshonperte pour
honte, f. Ten nadcele van , bijw.
new- ,
aan prejudice dc.
Na-
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Nacieelia , b. n. schadelijk, ddsayantageta , se,
prejuaiciable, nuisible 5 dommageable , contraire mauvais ,e , malfaisant ,e. vernederend, inThmant, deshonorant , derogeant, e. Zijne zaken ziju in eenen — en,
ongunitigen, toed end, (flaan flecht), ses af_pi pes son). dans tine situation. desavantageuse. Dat is — voor mijne gezondhcid,
cell est prejudiciable a ma sante. Die reis
is hens zeer — geweest , ce voyage in! a e a fort
dommageable. — zijn , pre j udicier , etc. De
losbandigheid is zeer — voor de gezondheid,
la debauche prejudice beaucopp a la sante;
bij w. desavantagetisement, dommageablement.
Nadeanaal, zie Naardcmaal.
Nadenken , b. w. ( ik dacht na, hob nagedacht),
s:ch eepe zaak in derzelver gevolgen in gedachteif voorilellen , overdenken, medfter,
rellichir, stir q. ch. 1721111. 171C1
rover h ou
stir q. ch. Gclief eons over die zaak na to
denken , veuille reflechir sur cette aff'aire.
Ilij heft fang over die zaak nagedacht,
( die zaak overwogen , ovcrdacht) it y
lung-temps qu'il a rumine cette affaire. Over
zich zelve, —, se replier stir soi-mime.
Nadenken , o. nadenking , meditation, retiesion serieuse ,
vermoeden, achterdocht,
soupcon, ombrage, tn. Hij handelt zonder
—, al agit sans reflexion.
Nadenkend, b. n. overpeinzend , rdfldchissant,
e, concentre , e, meditatif, ive. arg-wanend, soupronneux 5 ombrageux , se. Het
peinzend man, c'est on homme
is eon
mêditatif.
Nader, nadcrbij , b. n. _plus proche , plus
e, plus precis, e, plus recent, e,
plus court , e, plus. postericur,, ultdrieur,5 e;
bijw. plus pros, plus precisement , plus amplement , etc. Dit is eels nadere weg, voila
an chenzin plus court. Eon — berigt, tin
rapport plus feats , ulterieur ots postOrieur,
avis plus recent, de plus fraiche date,
posterieur. —e brieven, des lettres plus rerentes. — order, nouvel ordre, ordre plus
precis;
komt nader , kinderen ! aorochez,
VMS eufans! Iii woon bij de stad clan ,
je denieure plus proche, de la ville que votes.
1k ben daar — toe dan hij , j'y al plus de
1k zal u— fchrijven , .fevous
droit quo
Ocrirai plus amtplement.
Naderen , b. w. nader bij bre ngen , (ik naderde,
ben genaderd) , nader bijkomen , rapprocher , at,procher,, avancer. Zich tot eenen
perfoon or eerie zaak s'approcher de q. q.
ou de q. ch. De vijand nadert tot de clad,
l'ennemi s'approche de la vine. Korn nader
bij het vuur, approchez-vous du feu; mettezy etis plus pies du feu. — (z,..ew.) den was,
het land —, tallier la terre, a la terre, se
Tallier de terse, aborder, an2ener.
Naderend, b. n. (°) (in de wisk.) approximatif, ive.
Naderhand, bijw. apres, ensuite. lit sal het
it zeggcn , je souls le dirci apres. —,
daarna , vervolgcns sullen wij het overige
doen, ensuite, apres ce ps nous ferons
reste.
Naderheid , vr. zie Nabijheid.
Nadering , vr. gcnaking, nadernis , approche, approches , f: pl. a-pets-pi-es , approxiwatif, approchant. —, (in de wisk.) waardoor men den wortel meet en meer nadert,
approximation.
Nadeunen 5 b. w. (ik denude na, heb nagedeund) , repOer 017 redire en chantant,
fredonner.
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Na dezen, bijw. hierna, ci-apres.
Nadisch, zie Nageregt.
Nadoen, b. n. (ik deed na, heb nagedaan
navolgen , nabootfen , namaken , contrefaire,
suivre, imiter; copier „en faire autant. De
apen doen de handelingen der menfchen na,
les singes imitent les actions des hommes.
Hij zou het u niet n'en ferait pas
autant.
Nadoener, m. imitateur.
Nadoenlijk , b. n. navoigbaar, imitable.
Nadorfchen, b. w. (ik dorschte na, heb nagedorscht), battle la paille uneseconde fois.
Nadorst, m. soif apres la debauche,f.
Nadouwen, b. w. (ik donwde na, heb nagedouwd), pousser apres; donner am coup par
d,:rriere.
Nadragen , b. w. (ik droeg na, heb nag,edragen), achter iemaud dragen , porter apres,
derriere q. q. o. w. nageven, befchuldigen ,
la garder bonne a q. q.; accuser de, imputer,, a.
Nadraaijen, b. w. (ik draaide na, heb nagedraaid), draaijend nahootfen, inviter en
tournant.
Nadraven b. w. (ik draafde na, heb nagedraafd), suivre au trot.
Nadrentelen , b. w. (ik drentelde na, heb na•
gedrenteld), suivre en lambinant, nu en
marchant a pas comptes.
Nadrijven, b. en o. w. (ik dreef na, ben,
heb nagedreven), achter aandrijven, flotter
derriere, apres q. ch. achter iemand
drijven, passer on chasser apres q. q. (des
bites).
Nadroogen, b. w. (ik droogcle na, heb nagedroogd, op nieuw,, weder droogen, sicher
de nouveau, ressecher, ressuyer.
Nadrosfen, b. W. (ik droste na, ben nagedrost), deserter derriere, apres q. q. suivre
tin desertant, q. q. qui a deserte.
Nadruipen, 0. w. (ik droop na, ben, heb
nagedropen), degoutter encore quelque temps;
fig. , ail lreneul gaan, s'en alter doucenient ,
firtivement apres tin mitre.
Nadruk, m. nagebootile druk, nagedrukt
boek, edition frauduleuse, impression con.
trefaite, contrefiction, contrefacon. -,
(in eenen oneigenlijken zin) klem, kracht,
force ,vigueur 9 impression, expression ,energewigt , poids,
gie, enyhase ,
Hij fprak met
importance, consequence,
veel parla avec expression, avec em.
phase. Eene zaak met —, kracht, doorzetten , pousser tine afaire avec viglleur,,
etc. Het was eerie rode met veel cletait
tlra discours plein d'inergie. Deze volzin moot
met — worden uitgefproken , cette periode
doit titre prononcee avec eonphase.
Nadrukkelijk , b. n. krachtvol , krachtig exenergique,
pressy, ive, significatif,
ort, e. emphase , e. emphatique, nerveux ,
fse.
Hij fprak de laatile woorden op eenen
nadrukkelijken toon nit , it prononfa les
derrieres paroles d'un ton expressif: Deze
cette expression est
nitdrukking is zeer
ort eneigique. Hij gaf hem eerie —e, fterfke,
aanbeveling, al lui donna tine forte recommandation. Een —e, krachtige
krachtvol, getin style emphase. Een
fprek , tin discours ncrveux ; bijw. met nadruk, met kracht, emphatiquement,vigoureusement, energiquement, fortement.
Nadrukken , b. w. (ik drukte na, heb nagedrukt) , een bock, contrefaire tin livre. — ,
nog eens drukken , presser une seconde fois
apres.
Na-
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Nadrukker , m. contrefacteur.
, Nageboorte , yr. nmederkoek , arrierefais ;
Nadrukfel, 0. zie Nadruk in de eerfe beteeketv's. i cielivre , placenta, 111. secondines, f pl.
Na(1uiden , b. w. (ik duidde na, loch nageduid), I Nagebragt , verl. deelw. van Nahrengen.
aan eene verngte zaak naderhand eenen zin Nagehuur,, zie Nabuur.
geven , haar uitleggen, verklaren , expli- Nagedaan , veil. deelw. van Nadoen.
a q. ,ch.—
goer q. ch., d niner un sensNagedacht
——
Nadenken.
Naduiken , b. w. ''(ik dook na , ticb nagedo- Nagedachte, yr. nadenking, overweging , meken ) , f louger apres, replosigcr.
aitation, reflexion.
; zic N4douwen.
Nagedachtenis , yr. nageheugenis, souvenir a:.
Nadia
Nathveilco: , b. v. (ik. dweiide na, heb nage- Nagedoken , verl. dcelw. van Naduiken.
— N a d r ij ven .
—
dwcild) passer noe scco;;de fin's a yec on tor- Nagedreven , —
Nag-cc:I-open , —
chon.
__— Nadruipen.
Naeggen , b. w. (ik egde na , heb nagagd), Nagefloten , —
—
— Nafluiten.
Nagegleden , —
herser one seceude fois.
— Naglijden.
—
Naerfg;enaam , in. en y r. een -Derfoon , die het Nagegoten, —
—
— Nagieten.
—
naaste In het bloed is , als de regce erfgena- Nagegrepen , —
— Nagrijpen.
men onthreken , proche heritier, Ms proche Nagekeken , —
— Nakijken.
Nageklag , o. berouw , hartzeer , regret tarher/ties-0, f.
dif, repentir, vs.
Naeten , o. W. (ik at na , heb nagegeten),
manger apres d'autres.—, weder , op nieuw Nageklommen , verl. deelw. van Naklimmen.
eten , wanneer men reeds heeft gegeten , Nageklonken , verl. deelw. van Naklinken.
Nagekloven,
remanger.
— — Nakluiven.
—
Naetfen , b. w. (ik etfle na, loch nageetst), Nagekrefchen, — • --: — Nakrijfchen.
Nagekreten ,
—
copier, i;siiter, en gravant a l'eau forte.
— — Nakriiten.
Nafcest , 0. SeCt9aC j éte , f. — 7 nabruiloft , Nagekroden en
Nagekrooijen , —
— — Nakrnijen.
j:?stin apres les POCCS , ii:.
—
— — Nakruipen.
Nallniten, b. w. (ik foot na , heb nagefloten), Nagekropen ,
Nagel , in. het hoornachtige bekleedfel aan
ffl
es resicr.
siffler apr,
de uiterfe cinder, der vingers en eenen , on.
Nafcha , yr. (in de fcheik.), zuiverfte witte
gle. Zijne nagels fnijden , knippen , 'torten,
hte
bergolie, nap.
.
coupes- ses ongles. Zijne --s afbijten , knaau.
Nagaan , b. en o. w. (ik ging na , heb , ben
wen , ranger ses angles ; fig. remands —a
nagegaan ) , achter iemand gaan , hens volkorten , (nein in zijne magt bedwingen)
gen , suivre q. q. alle y , marcher apres. Ik
rogner les angles a q. q.; diminuer son pouging hem na , tot in zij n huis , je le suivis
voir. Zijne — fcherpen , (zich fchrap zetiIij
ging
na
iusqu'a sa maison, chez ltd.
ten), se prepa yer 4 la resistance , se mettrc
hem , il alait , mare-hail apres ltd. Denen defense. Zij heeft klaauwen en —s (zij
zelfden weg — , welken Cell ander is gegaan,
is een heel boos wijf ), elle a hec et ouoiler, marcher stir le meme chemin qu'im
Os; elle est fort mechante. —, kleine duntstare est tale , a march!. Het fpoor van
ne fpijker , clou. Houten — , pin , cheville
het wild —, volgen, suivre la, bete a lapiste.
(de bois), f: (bij (le art.) rivet. Houten —,
Iemand —, befpiedcn, gadeflaan, het oog over
pin aan de buitenhuid van een fchip , ( fcheepsiemand hebben , epier , surveil/er , guetter
w.) gournable. Karveel —s, chevillots , pl.
q. q. veil/er a 9 q. Ik zal hem wet — , fe
Band— , clots a river des cercles- de fer. Zie
repierai hien. Ern generaal over het levoider Spijker, fpr. w. Dat is een — aan
,
moot
alles
wat
voorvalt
—,
een
oog
ger,
mijne doodkist , (dat verdriet zal mijnen
hierop hebben , un genes-al d'ai-me doit
dood veryroegen), cela me donnera lee
veil/er a tout ce qui se passe. —, behartigcn,
molt. —, Kruid— , clots de girofle.
Dij
is
zoo
prone/re a coeur ; vaquer a q. cis.
zwak , dat liij zijne zaken met meer kan —, Nagelag , m. overgelag I, surecot ou subrecot.
Zij hadden gerekend van niet meer dan veeril est si faible gu'il ne pent plus vaguer a
tig gulden te verteren ; maar er was een —
ses affaires. Eene zaak — , overdenken , bevan eenen gulden voor elk een , its avaient
peinzen , refiechir sue acne affaire ;fig. Het
compte de ne depenser quo quarante florins,
horologie gait den minute?: na, (te la..ngmass il y a ell un foils; de subrecot ors
zaam) la montre retarde de diX 2721/lutes ;
surecot par ate.
fig. —, aan het hart gash , touches- ae pres ,
Nagelaten , b. n. zie Nalaten. Nagelatene
alter au coeur.
werken , des oeuvres posthumes, f. pl.
Nagaande, b. n. argwanend , mistrouwend
soupconneux, se, infiant, e. De gierigaards Nagelblocm , vr. girollee. — , angelier , celllet, in.
zijn gemcenlijk — , les ceases soot ordinalN age 'boom , in. kruCnagelboom , girritier. ,
2-mesa soupconneux, 71,11antS.
Nagelhoor
, yr. vilebrequin so: viyebrequin,m.
echo
,
Yetentissensent,
Nagalm , in. weerklank ,
Nagelen , b. w. (lb nagelde , loch genageld),
son redouble , prolongewent d'un ton.
ciouer, attaches- avec des clous , hi-ocher.
Nagalmcn , o. re. (ik gsinsde na , heb nage—, (fcheepsw.) met bouten , pinnen , hon.
galmd), retentir, re,sonner, repeterun son.
ten nagels , vast flan , cheviller ; gournabler.
b. w. imiter q. q. en ce qu'il a dit , Ononee.
De echo galmde hem na, herhaalde zijne fern, Nagelhout , o. bois de , giroflier, in.
Nagel kruid , vr. gircfiee , benoite , (paronique.)
Pecho repeta sa vols.
Nagalming , vr. weerklank , retentissernent , son Nagelueep , Yr. pincun avec le bout de l'onredoubld , in..
N-Licanii en tiw , b. n. tout nen /7, t01108 neuve.
Nagang , m. voctfpoor , trace , piste, f.
Nagapen , b. w. (ik gaapte na , heb nagegaapt), Nagelfchors , yr. zie Fijt of Vijt.
HU gaapte hem na , il le suivait des yeux , Nagellinid , m. cloutier.
Nageltje , o. Urine fpijker , petit clou, 272. —
la bc y che beante , e:1 bayant.
voor behangfels , brequette , f, — van eene
Nagebeden , veil. deelw. van Nabidden.
weversfpoel , point/ce/le , f:
Nagebleven , — — Nablijven.
Nagelvast , b. n. &tie , e, attache, e, avec
— Nabuigen.
Nagebogen , —
des data, fe I aid , e , a clous. Aard en — , a
— Nabinden.
Nagebonden , —
—
fond
Vv
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fond et a clott, tout cc qui tient a fond et
a clot/.
Nagelvlek , yr. witte vlek , die men wel op
de nagels ziet , séline.
Nagelvortuig, b. u. (in de net. gefch.) onguiculd , e.
Nagelkruidwater,, o. eau d'ardelle, f.
Nagemaakt ,, b. n. nagebootst , contrefait, e,
invite, e, factice. linnftig —e vruchten ,
des fruits peaces.
Nagemolken , verl. deelw. van Namelken.
Nagenoeg , bijw. assez-pres , a pen pres.
Nagepeins , o. meditation profonde sur q. ch.
Nagepepen , verl. deeiw. van Napijpen.
Nageplozen , — — Napluizen.
— — Narijden.
Nag■ ereden , —
Nageregt , o. dessert, fruit, in.
Nagereven , verl! deelw. van Narijven.
Nagefchal , o. son d'une clochette qui resonne
apres, m.—, weerklank , retentissement,
Nagefcholden , verl. deelw. van Nafchelden.
— Nafchieten.
Nagefchoten , —
— — Nafchuiven.
Nagefchoven , —
Nagefchreden , —
— Nafchrijden.
—
Nagefchreven , —
— Nafchrijven.
—
Nageflacht, o. een geflacht van rnenfchen , dat
in de volgeisde jaren of eeuwen geboren
worth , posterite , f les descendants, in. pl.
Nageflepen , verl. deelw. van Naflijpen.
Nageflopen , —
—
— Nafluipen.
Nagefineten,
Nafmij ten.
—
Nagefmolten , —
— Nafaielten.
Nagefneden , —
— Nafnijden.
Nagefpogen , — —
Nafpuwen.
Nagefpoten ,
Nafpuiten.
Nagefproken , —
—
Nafpreken.
Nageftegen , —
Naftij gen.
Nagefloken
—
—
Nalle ken.
Nageltonken , —
—
— Naffinken.
Nagefloven ,
Naftuiven.
—
Nageflreken, —
Naftrijken.
—
— Natrekken.
Nagetrokken , —
Nageven , b. w. (1k gaf na, heb nagegeven),
naderhand geven , donner apres. Hij gaf
nooit alles to gelijk , maar gaf altoos nog
iets na , it ne donna jamais tout a la fois,
mais it donna toujours encore q. ch. apres.
betigten , befchuldi gen , imputer,, accuser , taxer , charger ; fig. —, o. w. toegeven , niet zoo fterk op zijn ftuk flaan , deferer, condescendre ; inettre de l'eau dans
son vin. Zie Toegeven in deze beteekenis.
Nageving , yr. zie Betigtiging , Befchuldiging,
Toegevendheid.
Nagevlochten , verl. deelw. van Navlechten.
— Navlieden.
Nagevloden,
—
— Navliegen.
Nagevlogen ,
—
Nage volg , zie Gevolg.
Nagewas , o. plants , etc. qui vient apres les
seconde recolte. in
autres , f. recru,
dit kreupelbosch is veel
y a beaucoup
de recru dans ce taillis.
Nageweefd ,
verl. deelw. van Naweven.
— — — Nawijzen.
Nagewezen ,
Nagewogen , — — Nawegen.
—
— Nawrijven.
Nagewrevcn,
Nagezang , o. chant , cantique apres le sermon,
qui termine le service divan, rn.
Nagezeten , b. n. zie Nabeftaande.
Nagezonden , verl. deelw. van Nazenden.
Nagezongen , —
—
Nazingen.
Nage zonke - Nazinken.
Nagezonnen , — - — Nazinnen.
Nagezwommen, — - — Nazwemmen.
Nagezwongen , — — Nazwingen.
Nagieren , zie Nazwieren.
Nagieten , b. w. (ik goot na , heb nagegoten),
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verser encore, afouter en versant , verser
sur q. q. par derriere. Len beeld , enz. —,
imiter,, copier en fondant.
Nagietfel, o. ce que Pon ajoute en versant;
ce qu'on copie en fondant, copie , f.
Naglijden , b. w. (ik gleed na, ben nagegleden) , suivre en glissant , glisser apres.
Nagonzen , o. en b. w. ( ik gonsde na, heb
nagegonsd), suivre en bourdonnant.
Nagluren , b. w. (ik gluurde na , heb nagegluurd) spier de pres , suivre des yessx on de
vue.
Nagooijen , b. w. (ik gooide na, heb nagegooid) , d eter apres.
Nagras, o. gras , dat na de eerfte afrndaijing•
groeit , etgroen , regain,
Nagraven , b. w. (ik gruel na , heb nagegrayen ) , suivre en creusant; fouir,, crewelapres.
Nagraveren, b. w. (ik graveerde na , heb
nagegraveerd) , copier en gravant.
Nagrijpen , b. w. (ik greep na , heb nagegrepen ), prendre , saisir apres ou derriere;
tacker de prendre.
Nagrommen , b. w. (ik gromde na , heb nagegromd) 9 suivre en grondant; gelijk de
varkens doen , suivre en grognant.
Nahaken , o. w. (ik haakte na , heb nagehaakt ), aspirer a q. ch. , desirer ardemment.
Naharken, b. w. (ik harkte na, heb nageharkt ), rateler une seconde fois, de nouveau.
Nahekelen , b. w. (ik hekelde na , heb nagehekeld) , vlas, hennep voor de tweede keer
hekelen urn het weer to zuiveren, serancer
une-seconds fois.
Naherfst , m. arriere-saison , f:
Nahijgen, zie Nahaken.
Nahinken , b. w. (ik hinkte na, heb nage hinkt) , suivre en boitant, en clochant,
&cher apres q. q.
Nahippelen, b. w. (ik hippelde na, heb nagehippeld), suivre en sautillant.
Nahoede , zie Achterhoede.
Nahoepelen , b. w. ( ik hoepelde na , heb nagehoepeld ), suivre en jouant ana cercle,
au cerceau.
Nahoereren , b. w. (ik hoereerde na , heb nagehoereerd), afgodisch navolgen (bijbelttij1) adorer les faux dieux ou les Moles.
Nahollen , b. w. (ik holde na, heb en ben nogehold), suivre en galoppant, en courant
bien fort.
Nahompelen , b. w. (ik hompelde na, heb, ben
nagehompeld) , suivre en boitant.
Nahooi , o. second foin, fain du second fanchage , regain m.
Nahuilen , b. w. (ik huilde na , heb nagehuild),
hurler apres, suivre en hurlant.
Nahunkeren , b. w. (ik hunkerde na , heb nagehunkerd) suivre en montrant un grand
desir d'obtenir q. ch. en le desirant ardem-,
ment, aspirer a , languir apres.
Nahuppelen, zie Nahippelen.
automne,
Najaar,, 0. herfst, arriere-saison ,
m, et f.
Najaarsdraden , m. meerv. herfst- of zomerdraadjes , filandres, f.
Najagen , b. W. (ik joeg of jaagde na, heb
nagejaagd ) , vervolgen , poursuivre , courier
apt-es, suivre a cheval , en voiture , (bij de
ja.gers) pourchasser. De ruiterij joeg hen
twee dagen na , la cavalerie les poursuivit
deux fours. Ambten , enz. —, fterk begeeren , daarna ftreven , rechercher des emplois ,
etc. tdcher de les atteindre, aspirer a , ambitionner.
Najager, m. die naar een ambt cnz. fireeft ,
hom-
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homme qui aspire a, aspirant , intrigant, Nakloppen, b. w. (ik klopte na, heb nageklopt), nog eens kloppen, battre une sebrigueur. Die het wild najaagt, celni qui
conde lois rebattre.
poursuit le gibier.
Najaging, vr.poursuite, chasse; fig. recherche. Naklosfen, b. w. (ik kloste na, ben nageklost), courir apres on suivre en jouant
Najammeren , b. w. (ik jammerde na, heb na/a courte boule avec une crosse.
gejammerd) crier ores en se lamentant.
Najanken , b. w.( ik jankte na , heb nagejankt), Naklueht, vr. petite piece comique, petite
farce de theatre.
(van honden) suivre en jappant.
Naijlen, b. w. (ik ijlde Ira, ben nageijid), Nakluiven, b. w. (ik kloof na, heb nageklocourir apres, poursuivre.
yen) , ronger apres , ronger encore une fois
Naijver, m. eene onophoudelijke vlijt, om
ce qui a déjà etd rongd.
eenen anderen in eene zaak gelijk to wor- Naknaging, nakluiving , yr. action de ronger
den, emulation, — weditrijd, mededinging,
une seconde fois; zie Naberouw.
rivalite „concurrence, f: envie, f.
Nakneden, b. w. (ik kneedde na, heb nageNaijveraar, mededinger enz. (in eenen
kneed), herkneden, petrir une seconde fois
goeden zin) emulateur, competiteur ;— (in
ce quo n'a pas ete encore bien petri e,
eenen kwaden zi p ) concurrent, rival. Zie
repetrir.
Blededinger, Mededingfter.
Naknorren, b. w. (ik knorde na, heb nage.
Naijveren, b. w. (ik ijverde na, heb nageij.knord), suivre en grondant, grander apres.
verd), wedijveren, rivaliser,, concounr Nakoeteren, b. w. en o. (ik koeterde na,
s'efforcer a l'envi.
heb nagekoeterd), kromtonen , gebrekkig
Naijverig, b. n. jaloersch envieux, jaloux,
fpreken, nadoen, Molter en baragouinane
se; (in eenen goeden zip ) pletn, e. d eles paroles de q. q.
mulation. Nakoken, b. w. (ik kookte na, heb nage.
Najouwen, b. w. (ik jouwde na , heb nagekookt), herkoken, op nieuw koken, faire
jouwd), crier apres en huant.
cuire, bouillir aprês,uneseconde fois, recuire.
Najuichen, b. w. (ik juichte na, heb nage- Nakornelingen, yr. meerv. nazaat,nageilacht,
juicht) , suivre avec des acclamations, accVscendants; lignee, posterite, f.
compagner d'applaudissements ou de cris d'al- Nakomelingfchap , o. posterite, lignee, f.
legresse.
(nakomelingen). De ganfche — van hem is
Nakaatfen , b. w. (ik kaatfle na, heb nageg ood, toute sa posterite est morte.
kaatst) jouer 4 la balle apres un autre, le Nakomen , o. w. (ik kwam na, ben nagekoremplacer.
men), na iemand komen of volgen, venir
Nakakelen, o. w. (ik kakelde na, heb nageapres, venir plus Lard qu'un autre. 1k zal
kakeld), gAusser ou caqueter apres, suivre
je viendrai apres. b. w. fig. volbreuen gloussant ou en caquetant.
gen , houden 9 executer , tenir, remplir CC
Nakammen, b. w. (ik kamde na, heb nageque Pon a promis, accomplir, observer,
kamd), overkammen, peigner tone seconde
effectuer, obteoperer. Zijne belofte —,
fois, repeigner.
tenir, remplir; etc. sa promesse. Hij is owe
Nakeffen, b. w. (ik kefte na, heb nagekeft),
bevelen nagekomen, it a execute, etc. vas
nablaffen, (van honden) aboyer apres.
ordres. Men moet Gods wetten fans
(ik naakte , ben genaakt), naNaken, o.
observer lee lois de Dieu. lemands eer t o
deren, approcher ; zie Genaken.
donner des atteintes a 9. q.
Nakermen , b. w. (ik kermde na, heb nage- Nakomend, e, b. n. toekomencl 5 futur, e
kermd), met gekerin naklagen , plaindre en
qui est a venir. Het —e geflacht , la genese lamentant apres, pousser des lamentaration future.
tions apres.
Nakomer, m. opvolger, successeur. nakoNakermis, yr. prolongation de la faire, fours
meling, descendant. —, volbrenger, uity afoutes.
voerder, enz. executeur, etc.
Nakijken, b. w. (ik keek na, heb nageke. Nakoming, vr. volbrenging, accomplissement,
ken), suivre q. q. des yeux. Jets naauwkeuon. execution, observation de q. ch.
rig nazien, revoir,, examiner q. ch. de plus Nakomst, vr. latere komst, arrivee tardive.
pres.
Nakraam, yr. toevallen en ligchamelijke on.
Nakijking , yr. onderzoeking, examination, f.
gemakken, die wel, na eene gelukkige be.
examen ulterieur, m. —, herziening , revalling , der kraamvrouwen overkomen , suivision.
tes d'un accouchement , de couches,
Nakind, 0. Een kind van het 2de of 3de bed, Nakrant, yr. gazette extraordinaire.
un enfant d'un second on troisieme lit,
Nakreet, m. cri qui se fait apres, tardif:
Naking, yr. action de s'approcher, d'avancer, Nakrijfchen, zie Nafchreeuwen.
approche.
Nakroost, o. posterite, lignee, race, f.
Nakladden, b. w. (ik kladde na, heb nage- Nakruijen, b. en o. w. (ik kruide , krooi ,
ent.
klad), copier ou transcrire negligemm
krood, na, heb nagekruid, nagekrooijen,
Naklagen , zie Nakermen.
nagekro pen), suivre q. q. pour transporter
Naklank, in. de voortzetting van eenen beq. ch. avec une brouette.
gonnen klank, continuation d'un son, f. tin- Nakruipen, b. w. (ik kroop na, heb, ben
Cement, m. De — van eene klok, le tinnagekropen ), suivre en rampant, en se
tement d'ione cloche. —, weerklank , resontrainant, ramper apres.
nance, f:
Nakruisen , b. w. (ik kruiste na, heb nageNaklappen, b. w. (ik klapte na, heb nage.
kruist), (fcheepsw.), suivre en croisant.
klapt), redire ou repeter , rapporter ce qu'on Nakuijeren , b. w. (ik kuijerde na, heb nagea entendu, — suivre en claquant.
kuijerd), suivre q. q. en se pronoenant.
Naklauteren, b. w. (ik klauterde na, ben na- Nakuifchen, b. w. (ik kuischte na, heb
nagekuischt), nettoyer encore, de nouveau;
geklauterd) , suivre apres en grimpant, grimfig. Nabootfen.
per apres.
Nakunde, yr. eene ontdekking, die naderhand
Nakliinmen , b. w. zie Naklanteren.
verkregen worth, connaissance veal; acNaklinken, o. w. (ik klonk na, heb nagequiert apres on ensuite.
klonken), risonner ages.
VV2
Na-
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Nakwijnen, o. w. (ik kwijnde na, heb nage- Nalezer, in. naleester, yr. van korenaren ,
kwijnd), languir encore quelque temps.
glanevr,, glaneuse; op de wijnbergen,grapNakwelen, b. w. (ik kweelde na, heb napilleur, grappilleuse.
gekweeld), imiter en chaneant harmonica- Natezing , vr.. (van korenaren), glanage , ins
Bement. Eenen vogel —, imiter le gazouilglanure; — op de wijnbergen , gi apioillalenient d'un oiseau.
ge, tn.
Nalagchen, b. w. (ik lachte na, heb nagelag- Nalichten, b. w. (ik lichtte na, heb nagechen), sire derriere le dos de q. q., en se
licht), eclairer a q. q. en le suivant.
moquant de lui ; ri:-e apres q. q.
Nhlikken, b. w. (ik likte na, heb nagelikt).,
Nalaten, b. w. (ik liet na, heb nagelaten),
lecher encore tine fois , lecher ce qui a elefd
na zijnen dood in de wereld,achterlaten,
ete 'eche; e.
laisser. Hij laat eene vrouw en zes kinde- Naloeijen, b. w. (ik loeide na, heb nageren na , ii laisse tine femme et six enfants.
loeid), inugir, Nagler apres; SUZVIC en
Ilij heeft veel geld nagclaten, it a laisse
beaglant.
beaucoup d'argent ; — overleycren , trans- Nalouren , b. w. (ik loerde na , hob nageloerd \„
mettre. De bcrigtcn door de ouden na gelaten,
suivre q. q. de Poeil en l'epiant, ou pol.f.as.
les lumieres transmises par les anciens. fig.
l'epier.
niet doen, verzuimen, no pas faire , omettre, Naloeven, b. w. (ik loefde na, heb nagenegliger,, manquer a. Doe al het noodige,
loefd), suivre en louvoyant.
zonder lets na te laten, ,faites tout ce veil Naloop , m. toeloop , affluence, vogue, f.
faut, sans rien mete, e. Gij laat uws plig- Veel — 7 grooten toeloop hebben, e tre fort
ten na, (verzuirat dezelve) VOUS negligez canon. —, moeite, geloop , peine 5 course,
von devoirs, sous avez manque a von def. Die zaak heeft ,eel —, cette afraire coats
voirs. Onz: (met hebben) laten flaan ,
beaucoup de peine, hien des cour,es.
manquer, ne pouvoir s'empécher. 1k kan Naloopen, b. en o. w. (is lisp na, ben noniet — a te was, fchuwen , je see puis mangeloopen) courir apres,suivre q. q. en conquer, m'empêcher tie vous avertir on do vous
rant. Eon meisje — 5 courir tine fille. list
ecrire. —, ophouden censer. Ilij heeft nageluk inapt hem altijd na, la fortune le
gelaten , opgehouden te betalcn , it a cesse
suit partout.
de payer.
Nalooper, On. qui court apres 1.,q. —, verNalatenfehap, yr. erfenis, boedel, succession,
volger, persecuteur.
hoirie, f. heritage, us. Van sere — af- Nalooping , yr. najaging, enz. poursuite.
fland doen, renoncer a une succession. Hij Naloopfier, yin cells qui court apres q. q.,
heeft zijne —, zijn erfgoed, verkocht, il
qui poursuit. —, vervolgfter, persecutricc.
a vendu son heritage. —, van rneiende goe- Naluiden, o. w. (ik luirlde na, hebnageluid),
deren eens geestelijken , monniks , depouille,
sonnet- encore quelq,:e temps.
defroque, cotte-morte.
Naluisteren, o. w. (ik luisterde na, heb noNalatig , b. n. verzuimachtig, onachtzaam,
geluisterd), scouter avec attention, pricer
nonchalant, e. negligent , e. Gij zijt in
P oreille .
ap es zees —, vous etes biersnonchatant , Namaag, , m. en yr. bloedvriend, bl_oedvrienmgligeut, en tout ; bijw. negtigemment ,
din, proche parent, e.
nonchalamment , par maniere &acquit. Een, Namaagfchap , y r. naverwantfchap , proximitó
die, gedaagd zijude, — is voor den regter
de Sang, proche parents. —.. van waders zijte verfchijnen, (bij het geregrshof) defiii Ide, cousanguinite.
lane ; fig. — worden , SOMIlielThr.
Namaaijen, b. w. (ik maaide p a, heb nageNalatigheid , vr. yerzuim , achteloosheid, niet
maaid. ), faucher apres, refilucher.
volbrenging , nonchalance, neglc .gence,inad- Namaaijing, vr. action de refaucher, I.
vcrtance , omission, f. manquement ; al. Hij Namaaifel, o. cc qu'on a refauche , e. second
laat al zijne zaken door zijne — of achefauch.,:ge, in. zie Nagras.
loosheid, in yerval geraken, it laisse pet if Namaak 7 vr. dat nagemaakt is, Namaakiel, a.
testes
stes ses of
par sa nonchalance. llij
aaking , yr. cc qui est conirefait , imite oii
Nm
he
eft zijn geluk sonar zijne -- verlore n, /1
corpse/zit, vs. COntleraCOU 9
cep; 4' ; or
a perdu sa fortzine par sa
kurce, Eel; niisimitatson copie,f.boertige —,sirs
flag nit —, ver . aim, tonee jams 'omissi,n.
a
frig nagen n amts yruchten, dos fruits frictiEr is niemand, (1;e Diet aan eenige- 7 eenigces on .17ciees.
gebrek, onderlievig is, it ipy o iersoune qui Namaals, bijw. daarna, ci apres, a l'avenir „
tie

soit sufet a quelque manquenic,it.

sic.

-nrevullhz ; Namaand 7 vr. del-niers fours du sa0;5, ela fin
Nalating, yr. niet-nanomoiLligiss, ionni.e t evp
inobservance, faure, du mobs.
voorlchriften vernielt de tucht, i.'inobser- Nnenalnwon , b. w. (ik maanwde na, heb navance des regles mine la discia,line.
igaenn;.aati w CI) , miauler ap les, suivre en intuitNaleen, 0. acinerieen , arrierefief; no.
Nalekken 2 0. w. (ik lekte na, ben, heb na- Namaken, b. w. (ik maakte na, hen nagegelekt), confer, dZgoutier cries, e quelq,-,e:i
signer,
rnaakt), naaper, n:lboo.tfen, enz.
, ..
..
temps.
c,;.nt.-cit-,re, 1 nii,:er, copier. ll ij hcert zij.•
Nalente, yr. eicdc van het vuorjaar ,fiti c/i:
ne handteekening seer good nagcmaakt, a

prisotemps.

0.

a tees Dien contrefalt sa signature.

Naleppen, b. en o. w. (ik lerte na, heb no- Namaker, m. nabootfer, imitatear, copi,te.
gelept), dikwij!s en met kieiue tengjes Nannien , b. w. (ik maalde na, heb nagemaald),
drinker, buvotter; continuer de buvotter,,
nafchilderen , copier au pinceart.—, Let mei 17
(apres les autres).
eat in de groeven der molenneenen overgeoverie yering, (in de praktijk)
bleven is , door middel van Ben well-Jig graan,
survie, f. zic Overleven.
dot ep nieuw gesoalen wordt claa n uit te
Nalezen , b. wn(ik 1a na, heb nagelenen),
ve hermalen, viondre ce qui est
ve rdrijn,
overlezen, reline, suivre q. q, en lisant.
rest,' spans ten vieules , remoudre.
Korenaren —, glaner. — 5 nalezing holden Namancn, b. w. (ilt maande no , heb nagena den wijnoogst, grayyzaer on 8rappetcr,
maand), fehuld invorderen 7 die betaald is,
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,demander encore tune fois cc qui est ddja Napok, vr. pustule de petite verde qui vient
et suppure, apres les mitres.
paye .
Narnaeing, yr. demande du payement d'unc Napolijsten, b. w. (ik polijstte na, heb nagepolijst)„-bolir encore une fois , repair.
dette !'fa payee, demande reitdree d'argent.
messager qui arrive le dernier.
Namelijk, bijw. te weten, c'est-a . dire, sa- Napost,
Napraat,
naverhaal, herzegging, redite,
bij
,
met
name
,
bijzonderlijk
voir.
Ik wil er geen' — van hebben, je ne
7Z0711111,4112011t par son nom ; principalement.
veux pas qu'on en parle.
Namelken , b. w. (ik molk na, heb nagemolken), traire apres no autre, tine seconde Napraten, b. w. (He praatte na, heb nagepraat), contrefaire le langage de q. g.; refois.
dire en raconter ce que Pon a entendu;repeNameloos, b. n. anonyme, sans nom.
ter
les paroles de q. q. Zie Nabaauwen , ook
Names, zie Noemen.
NaYerhal_en.
Namens, bijw. van wege, de la part, an
Naprater, m. qui cause, raconte, redit , etc.
nom tie.
ce qu'un autre a déjà dit , ce qu'il a eatenNameten, b. w. (ik mat na, heb nagemedu, on oui dire.
ten), overmeten, mesurer de nouveau, reNapreken, b. w. (ik preekte na, heb nagetnesurer.
Preekt), de item en leiding van cenen preN,eneting, yr. action de remesurer.
diker nabootfen, contrefaire unpridicateur,
IN amiddag , m. apres-dine , on diner, apt-esimiter sa y oke , etc.
midi. Des --s, apes le diner. (in de pr.)
jattee, Ocuellee, f.
az..res-dinee on relevc?e. Des — ten drie uur, Napvoi,
Nar,
zie Gek, Dwaas.
trois
&tures
de
releves.
a
(Spaansch Naraad,
conseil qui vient trip tard, conNamidclae.;ilaapje, 0. meridienne,
seil tardif:
woord) sieste on siesme,
Naraden,
b.
w.
(ik ried na, heb nageraden),
foire
d'automne.
Namis, yr. herfstmis,
conseiller trop tard, dormer un conseil
Nsmacht, yr. la fin dela milt lepoint du four.
tard(.
arriere newts. —, nakomeling,
Naneef,
Narammelen , w. (ik rammelde na, heb
descendant.
nagerammeld), contrefaire en bredonillant ,
Naneuzen, b. w. (ik neusde na , heb nagebredouiller apres.
neusd), neuswijs navorschen, rechercher cuNarcis , yr. eene welriekende bloem(tijloos),
rieusement.
narcisse. Planten van het geslacht der narNanicht, yr. arriere-niece; descendante.
cissen, narcissoides, m. pl.
Nankin , o. soort van stof, nit Sineesche
boomwol gemaakt, "nankin on nanquin. Nan- kNarcisfebol , m. caieu , oignon, de narcisse.
Narcisfelteen,
narcisszte,
quinet, nanquinette, f:
eene snort van lndiaansch gras,
Nanoemen , b. w. (ik noemcie na, heb nage- Nardus,
toned, aspic.
noemd), nommer apt-es. De nagenoemde
Narduszaad , o. (in de kruidk.) juffertjes in het
getuigen, les tdmoins nommds ci.apres.
groen nigelle de Damas , f: —, rood onkruid
Nanoen, zie Nainiddag.
in het koren , honingdaauw,
Naoogen, b. w. (Pe oogde na, heb nageNarede , zie Slotrecle.
oogd), suivre des yens.
arriere-recolte , arriere mobs- Nareizen , b. w. ( ik reisde na, heb nagereisd),
Naoogst,
suivre q. q. qui est déjà parti, le poursuison ,f.
vie en voyageant.
Naoogilen, b. w. (ik oogfie na, heb nageoogst), faire tune seconde moisson on recolte Narekenen, b. w. (ik rekende na, heb nagerekend ), liertellen , recomiter, examiner de
de ce que Pon a laisse.
nenveau un compte, en faire la revision.
een ronde , uitgeholde houten bale,
Nap ,
jatte, do bois , Uit cenen — Narekening, yr. compte plus exact, m. action
de recompter.
drunken ) boire dans une ecuelle de bobs. —
Narennen, b. W. (ik rende na, heb nage(bij de bakkers),
rend), poursuivre q. q. an galop, ventre 4
Napeinzen , b. w. (ik penisde na, heb pageterre, en pleine carriere.
poised), peinzend nadenken, mdditer sue,
refideltzr profondemPnt, etc.
Narigt, o. berigt, avis , avertissement , m.
Napeinzing, yr. refiexion, profonde mediinfbrmation, conic/le, connaissance,f. Tot
ow — , pour vous avertir , sackez-bien.
tation.
Naperfen, h. w. (ik perste na, heb nage- Narijden , b. w. (ik reed na , ben nagereden),
ic-maiid cc paard of in een rijtuig
persr), remettre sous la presse-; presser une
suivre
seconde fobs , tie nouveau.
q. q. cheval on en voiture —, fig. dwinINapgat, iemand, die, beroofd van bet gev;en , noodzaken, contraindre. Ik zal hem
braik zijner bcenen of voeten zich in cenen
wel — Oifl te betalen, je le contraindrai,
houten bale yoortileept, cut tie-fatte.
poursuivrai, bless a payer ce qu'il dolt.
Napjpen , b. w. ( ik peep na, heb mgepe- Naroeijen, b. w. (ik roeide na, heb nagepen), nailuiten, styfier ci Pimitation de q. q.,
roeid), suivre en ramant, a rames.
safer apres.
Naroep, m. daad van naroepen. Ookeen groot
Napkruiper, zie Napgat.
gerucht van eene zaak , die ergens gefchied
Napioege.n, b. w. (ik ploegde na , heb nageis, cri qui se flit apres q. cis., grand bruit
ploeget), labourer de nouveau, une seconde
dune afraire qui a en lieu.
fobs.
Naroepen, b. w. (ik riep na, bob nageroeNapluizen, b. w. (ik ploos na, heb nageplo'ereea41:eels1 ,q.uqi.ti;otapieeni er criant.
zen), e:lucher encore tune fois , de nouveau;
Zpeien)1\lacfcrill
fig. naauwkenrig onderzoeken, examiner, Naroffelen, b. w. (ik roffelde na, heb nagerechercne,r exactement.
rofteld), copier on contrefaire p-rossierement.
Napink, in. de daad van naplukken, derniâre Narollen, b. w. (ik rolde no, ben , heb nagerold), suivre en roulant. o. w. rouler
recoite, derniere cueillette, de fruits, etc.;
action de cueillir tune seconde
encore q. temps , continuer de rouler.
Naplukken, b. w. (ik plume na heb nage- Naroomen, b. w. (ik roomde na, heb nageplukt),cueillir une seconde fidS7 apres tin autre.
roomd), &rimer encore une lois , de nouveau.
V v;
Na-
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Narosfen , b. w. (ik roste na, heb nagerost),
suivre avec fracas, a cheval ou en voiture.
Narouw,, zie Naberouw.
Narren , o. w. (ik narde , heb genard), met
de narrenfleden rijden, (arren) allot- en
traineau , tire par un cheval, sur la neige
ou sur la glace.
Narrenbel, yr. sonnette, clochette d'un sot,
d'un fou.
Narrenkap, yr. zie Zotskap.
Narrenpots, vr. gekkerij , potfemakerij , sottise , bouffonnerie ; badinerie, arlequinade.
Narrenflede, yr. traineau Terre a glace , et
qui est traine par un cl2eval , dont le harnois est plein de grelots.
Narrentuig, o. voor, eene flede , harnois
zotternij , jouet de fou ; no.
grelots, m.
babioles , f pl.
Narrenwerk, o. Narrerij , yr. Geltheid, folie, sottise, f. ouvrage de fon, no.
Narrig, b. n. gemelijk, chagrin, e, de manvaise humour.
Narrigheid, yr. chagrin , mauvaise humour.
Narukken, b. w. (ik rukte na, heb nagerukt), suivre a la marche , marcher apres.
Narwal, m. walrus , zekere groote visch in
de ijszee, kenbaar aan den langen vooruitflekenden tand, die als een hoorn op de
linkerzijde van het bovenfle kaakbeen ftaat,
narval.
Nafchallen , b. en o. w. (ik fchalde na , heb
nagefchald), naklinken , resonner apres.
Nafchaven, b. iv. (ik fchaafde na, heb nagefchaafd), raboter de nouveau pour rendre
plus uni, e.
Nafchelden , b. w. (ik fchold na, heb nagefcholden), crier apres q. q. en disant des
injures.
Nafchen, o. w. (ik naschte, heb genascht),
fnoepen, gofiter par friandise, titre friand,
e. —, (in Gron.) Kobassen , zie dit woord.
Nafchepen , o. meerv. vaisseaux qui viennent
apres d'autres; fprw. Met de — komen,
zijne zaken laten verrigten door eenen anderen, titre des derniers, etre le derniera venir.
Nafcher, m. celui qui gollte par friandise,
friand.
Nafcherij, yr. lekkernij, fnoeperij 5 friandise.
Nafehetien, b. w. (ik fchetfIe na, heb nagefchetst), imiter en esquissant.
Nafchieten , b. w. (ik fchoot na, heb, ben
nagefchoten), met een geweer achter iemands rug fchieten, tires apt-as q. q.
naijlen, s'ilancer vers, apres q. q.
Nafchikken, b. w. (ik fchikte na, heb nagefehikt), envoyer, apres.
Nafchil leren 5 zie Namalen.
Nafchimpen, zie Nafchelden.
Nafchip, o. vaisseau dernier arrive, m. fpr. w.
Met de nafchepen komen , etre des derniers ,
ease le dernier
venir.
Nalchouw, yr. de daad van nafchouwen; de
laatfte fchouw doen, seconde ou derniare
inspection des digues, des eanaux , etc.
Nafchouwen, b. w. (ik fchouwde na, heb
nagefchouwd), visitor , inspector une seconde fois.
Nafchreeuwen, b. w. (ik fchreeuwde na,
heb nagefchreeuwd), crier apt-is q. q.
afchreijen , b. w. (ik fchreide na, heb nagefchreid), pleurer apses, accompagner de
see pleurs.
Nafchrift, o. affchrifc, copie. achter cangevoegde regels in eenen brief, postscriptum, (Latijnsch woord)
Nafchrijden, b. w. (ik fchreed na , ben nagefchreden) , suivre a grinds pas.
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Nafchrijven , b. w. (ik fchreef na, heb nagefchreven), door fchrijven nabeelden. Een
voorbeeld
imiter en ecrivant, on en
snivant one exemple. affchrijven , overfchrijven, copier, transcrire. Uit iemands
mond de woorden opfchrijven, ecrire sous
la dictee de q. q. dat in het fchrijven
verzuimd is , naderhand infchrijven , inscrire
apres ce quel'on avait neglige, ecrire apres.
eenen brief nazenden achter remand,
hem door het regt vervolgen, envoyer des
lettres pour decouvrir q. q. om voor
eigen week tit te geven, (letterdieverij
plegen) fripper.
Nafchrijver, m. affchrijver, copiste, scribe.
Nafchriiving, yr. affchniving, copie.
Nafchrobben, b. W. (ik fchrobde na, heb nagefchrobd), op nieuw fchoon waken, frotter,, nettoyer (on plancher, etc.) une secondo fois , refrotter, renettoyer.
Nafchudden, b. w. (ik fchuddede na, heb
nagefchud), secouer de nouveau, encore
usse fois.
Nafchnijeren , b. w. (ik fchuijerde na, heb
nagefchuijerd), vergetter ou brosser encore
one fois , de nouveau.
Nafchnimen , b. w. (ik fchuimde Da, heb nagefchuimd), ecumer de nouveau, encore
une fois ; (zeew.) nallroopen, ecumer les
inert apres d'autres corsaires.
Nafchuimer, m. zeefchuimer, zeeroover, denmeur de met-, corsaire, pirate , qui vient
apres d'autres.
Nafchuiven , b. en o. w. (ik fchoof na, heb,
ben nagefchoven), pousser apres. na
anderen flil henen gaan,wegfluipen, s'eclipser, s'esquiver apt-as d'autres.
Nafchuren , b. w. (ik fchuurde na , heb nagefchuurd), ecumer encore une fois, recurer.
Nathan, b. w. (ik iloeg na, heb nageflagen)
door than namaken, nageslagen teeken,
marque contrefaitg. Geld, enz.
contreopflaan, nafaire de la ttiOnnaie, etc.
zoeken , chercher, feuilleter (dans un livre).
Sla die plaats eeiis in den bijbel na, cherchez un pen cot endroit dans la bible. Ik
heb reeds eenige fpraakkunsten nageflagen ,
doorbladerd, om deze uitdrukking te vinden,
j'ai deja feuillete quelques grammaires pour
trouver ce terme ; o. w. De klok flaat na,
na andere klokken , zij is achter, l'horloge
sonne apres, retarde , est en retard; ook
in het kolffpel , pousser apses. Ik moet naflaan, it faut quoje pousse apres.
Naflag , m. flag na het uur, coup d'horloge qui
retarde, heure en retard. —, flag na eenen
anderen, coup fait, poste, apt-as no autre
coup. —, valsch geld, enz., fausse monnate, f. etc.
floet, geNafleep, m. gevolg, suite, f.
volg , train. Hij kwam aan met eenen
it arriva avec tine grande suite, un grand
train.
Naflenderen , b. w. (ik flenderde na, ben nageflenderd), suivre a pas lents.
Naflepen, b. en o. w. (ik fleepte na, heb nageileept), achter zich flepen flepend medevoeren , nafleuren , trainer avec soi, apres,
entrainer avec soi. Een (chip —, remorquer
un navire, prendre un vaisseau 4 la re171 0 que.
Naflieren, b. w. (ik flierde na , heb nageflierd), suivre en glissant, glisser ores.
Naflijpen , b. w. (ik fleep na , heb nageflepen),
nabootfen met
herflijpen , remoudre.
flijpen , imiter, contrefaire en aiguisant.
Naflijping , yr. herflijping , action de remoudre.
Na-
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Nafiingeren, b. w. (ik flingerde na, heb nageflingerd), jeter on lancer apres en frondant. Waggelend volgen, suivre en
vacillant.
Nafluipen , b. w. (ik floop na, ben nageflopen ), suivre secretement , se glisser apres.
Nafmaak ,
arriere-gout. Leelijke — (van
eenigen drank), deboire. Die wijn heeft
eenen
ce y in a du deboire; fig. nabeberouw,, regret, repentir, M. suites ameres du crime, f pl.
Nafmaken , o. w. (ik fmaakte na, heb nagefmaakt), eenen lekkeren , leelijken nafinaak
hebben , avoir un gout, un arriere-gout,
agreable, desagreable.
Nafmakken, b. w. (ik fmakte na, heb nagefmakt), jeter rudement apres.
Nafmart, yr. fmart die naderhand komt, don•
leer on peine qui vient apres, qu'on ressent
apr e s.
Nafrneden, b. w. (ik fmeedde na, heb nagefmeed), contrefaire on imiter en forgeant.
Nafmijten , b. en 0. w. (ik fmeet na, heb
nagefineten), jeter apres. De jongens fineten hem met fleenen na , les garcons feterent des pierres apres lui.
Nafmullen, o. w. (ik fmulde na , heb nagefmuld), faire bonne chore apres d'autres.
Nafnappen, b. w. (ik fnapte na, heb nageInapt), respeter on redire ce quo Pon a entends,.
Nafnellen, b. w. (ik fnelde na, heb nagefneld), s'elancer apres, poursuivre avec
vitesse.
Nafnijden, b. w. (ik fneed na, heb nagefneden), imiter en gravant , en taillant.
Nafnoeijen, b. w. (ik fnoeide na , heb nagefnoeid), tallier, emonder, (des arbres)
une seconde fois , de nouveau.
Nafnorren, o. w. (ik fnorde na, ben nagefnord.) , suivre avec bruit ou en bourdonnant.
Nafnuffelaar, m. curieux , qui fourre son nez
partout ; fig. doorzoeker,, uitpluizer, fureteur, eplucheur.
Nafnuffelen , b. w. (ik fnuffelde na, heb nagefnuffeld), fnuffelend nazoeken , nieuwsgierig nafpeuren , doorfnuffelen, fureter,
'builler, examiner soigneusement, cizercher
partout.
Nafnuffeling, yr. recherche exacte, action de
chercher partout , etc.
Nafpatten, b. w. (ik fpattede na, ben nagefpat ), fpattend nafpringen, rejaillir apres.
Nafpel, o. fpel , dat naderhand , of het laatfie gefpeeld wordt, petite piece qu'on joue
a la fin, farce, f.
Nafpelen, b. w. (ik fpeelde na, heb nagefpeeld), fpelend nabootfen, imiter en j ouant ; fpelen nadat er reeds gefpeeld is,
later fpelen, loner apres on a la fin. o. w.
Nog eenigen tijd een fpel vertoonen, jouer
encore qmeique temps.
Nafpellen, b. w. (ik fpelde na, heb nagefpeld), imiter en epelant.
Nafpelling, yr. action d'imiter en Octant.
Nafpeuren, (Nafporen), b. w. (ik fpeurde
na, heb nagefpeurd), lets op het fpoor nazoeken , rechercher,, suivre el la piste, ti
la trace ; guêter. Len hert op het fpoor—,
opzoeken, suivre un cerf a la piste, le
guéter ; fig. naauwkeurig nagaan ; nafporen,
onderzoeken, approfondir, examiner , s'enquerir, etc.
Nafpeuring , yr. nafporing, recherche exacte;
enquéte quote, —
Nafpeurlijk , b. n. doorgrondelijk , penetrable,
qu'on pent approfondir et penetrer.
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Nafpoeden, (nafpoeijen) b. w. ("ik fpoedde
na, heb nagefpoed), met fpoed nakomen,
suivre vite, en diligence , marcher a grands
pas vers q. q.
Nafpoelen, b. w. (ik fpoelde na, heb nagefpoeld), rincer encore une fois, de nouveau.
Nafpoorder,,
onderzoeker,, investigateur,
rechercheur.
Nafporing, yr. onderzoek, investigation,
perquisition ; zie Nafpeuring.
Nafporen, Nafpoorlijk, zie Nafpeuren, Nafpeurlijk.
Nafpraak, vr. fiecht gerucht, dat van iemand
gaat ; lastering, mauvaise reputation; calomnie , medisance, f mauvais bruit , on.
Nafpreken , b. w. sprak na , heb nagesproken), voorgesprokene woorden nazeggen,
repeter les paroles de q. q., imiter q. q. en
parlant, etc. Iemand
achterklappen,
calomnier q. q. medire de q. q.
Nafpringen, b. w. (ik fprong na, heb nagefprongen), sauter
suivre q. q. en
sautant. Wie durft
? qui ose faire le
saut que je feral?
Nafpugen , b. w. (ik fpoog na, heb nagefpogen), cracher apres.
Nafpuiten , b. w. (ik fpoot na, heb na.gefpoten), seringuer apres, encore une fo is.
Nafpuwen, zie Nalpugen.
Naftamelen, (Naftarneren) b. w. (ik flamelde
na, heb nageftameld), flamelend nafpreken,
redire ; be gayer, contrefaire en begayant ;fig.
met minder verhevene taal eene fchoone en
fierlijke rede nazeggen, mal repiter use
beau discours.
Naflameling, yr. action de contrefaire en begayant.
Naftank ,
een flank die van jets vuils blijft ;
ook fig. mauvaise odeur qui yeste de q. ch. , f:
Naftappen , b. w. (ik flapte na, heb en ben
nageftapt), met groote treden nagaan , suivre a grands pas. —' iemands fiappen nabootfen ; fig. Iemands bekwaamheden naftreven, suivre q. q. sur ses pas, marcher sur
les traces de q. q. etc.
Naftaren , b. w. (ik flaarde na, heb nageflaard), met flarende oogen nazien, suivre
de Poeil en regardant fixement.
Nafiellen , b. w. (ik flelde na, heb nagefteld),
achter remand ftellen, minder achten , placer apres, postposer,, estimer moins. —, lagen leggen, dresser des embfiches , tendre
des pieges a q. q.
Naftevenen , b. w.
fievende na, heb nageflevend , suivre a la voile.
Nallijgen, zie Naklimmen.
Naftinken, o. w. (ik honk na, heb nageflonken), laisser une mauvaise odeur.
Naftoffen, b. w. (ik itofte na, heb nageffoft)
epousser, balayer encore une fois.
Nafooten , b. w. (ik filet na , heb nageflooten), pousser on donner un coup par derriere, pousser apres.
Naaorten o. w. (ik forte na , heb nageftort), repandre apres (met zijn) navallen,
tomber apres.
Nafireven , b. w. (ik fireefde na, heb nageflreefd), naar lets clerk begeeren, aspirer
q. ch., ambitionner. Naar iemands vriendfchap ftre yen , rechercher Pamitie de q. q.
Naflroomen , b. w. (ik firoomde na, ben nageftroomd), confer apres.
Naftroopen , b. w. (ik firoopte na, heb nagefiroopt), tiller el la picoree, faire encore
des courses, butiner apres d'autres.
Nailrooper,
celui qui ya 4 la pica,* apres
d'autres.
NaVv4
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Naftrooperij , yr. course,
qui
pillag e ,
se fait apres.
Nalluiven , o. w. (ik Hoof na, heb nagefloy en), suivre en faisant de la poussiere; fig.
lemand vervolgen, suivre q. q. avec
vitesse et en desordre.
Natheren; zie Nazenden.
Nat, b. n.
, e.
vochtig humide.
regenachtig, pluvieux, se. tier is to —
weder one te gaan wandelen, it pit trop
?nonlife pour se promener. Het papier, de
grond is nog —, le papier, la terre, est
encore Pumice.
maken, bevochtigen,
moulder, baigner, tremper.
worden ,
se ntevilier. Door en door —, tout trempe
e. Hij vreest natte voeten to krijgen,
traint sic se moulder lee pied'. 1-iij is van
tweet door en door —, it est tout trempd
de mew. , tout en nage. Zijne wangen waren
vale tranen, ii etoit baigne de lames.
Het papier —inaken bevochtigen , tremper le papier. Natte, y loeibare, koopwaten , des rnarcioandises liquides. regenachtig weer, on temps pluvieux; fig. breeder van de natte gemeente, iemand die aan
den drank verflingerd is, ivrogne, biberon,
buvenr; zie Dronkaart.
Nat, o. allerhande yocht , dat waterachtige
deelen in zich heeft. Vocht, —, liqueur, f.
—, water, eats, f. Treed niet in het —,
re marchez pas darts l'eau.
regcn,pluie,
—, fop, vleeschnat , boni1lon,
clrank, Poisson, f. etc. Hij is een liefhebber van het ( den drank ), it a/me
la Poisson, a boire. Hij lust zijn —
en droog, it aime a boire et a 'manger.
Krachtig —, bisque, f. Irene krachtige
kreeftenfoep, tine bisque d'ecrevisses.
(fcheepsw.) la met.
Nataal, yr. fchimpende napraat, laster, critique, censure, ea/on:121e.
Natachtig, b. n. watvochtig, humide, ?inlets
e.
regenachtig, pluvieux, se,
humide.
Nateekenen, b. w. (ik teekende na, heb nageteekend), dessiner, copier d'apres tin moeele. naar eene fpons, aftrek van eene
teel:ening maken, calquer.
Nateckening, y r. copie. -, afcrek van eene
teckening , calque.
Natelen , b. w. (ik teelde na , heb nageteeld),
naar een ander focrt of ras telen, naderhand telen, engendrer, procreer apres.
Natellen, b. w. (ik telde na, hebnageteld),
recompter, compter de nouveau.
Natelling, yr. o yertelling, action de recompter,, era de compeer de nouveau, verification
de calcul,
recensement.
Water , yr. eene flan genfoort, met fchildcn
onder den bnik en 1chubben order den
Nam, adder, aspic,
Natertong, zie Slangentong.
Naterwortel,
(eene plant,) bistorte
Natgierig,
n. p,enegen tot den drank,
adonne , e, a la Poisson, ivrogne, buveur, se.
•Nathals,
ivrogne; zie Dronkaart.
Natheid , nattigheid , y r. y ochtiOeid , humidite, moiteur.
Natie , y r. geflacht, yolk ,nation, peuple ,
Natje , y r. flerke drank, liqueurs fortes, f.
pl. fan. Hij lust zijn — en droogje wel,
rl aime a manger et a boire, les 'delices de
ld tubes et le vin.
Natijd ,
herfst, nazomer, automne.
Natimmeren, b. w. (ik timmerde sea, heb nagetimmerd), bdtir d'apres le plan de q. q. ,
iutter la charpente de q. ch.

NAT
Nationaal, b. n. (owl. w.) aan een gelled
yolk eigen , national , e. Nationale yolks-,
zeden , des moeurs rationales. Nationale vergadering , assembles nationale. Een lid hiery an, no conventionnel. karakter, nationolite , Op eene —e wijze , nationalement.
Nationaliferen , b. W. (ond. w.) (ik nationa.
Jifeerde heb , ben genat ionalifeerd) aan
een yolk eigen maken; tot burger maken;
van eene vreemde natio als landsman, all
burger 0 1 ,genomen worden, het burgerregt
verkriken, Diatirrlber. fl/en Itan mij niet
ineer als vreemdeling befehouwen, (een
zijnde), ik ben genationalifeerd
(genaturalifecrd), on ice pent plus me regarder censiDe etranger , is me stsis naturalise".
Natmaking, yr, bevcchtiging, mouillure.
Natogt, ni. achierhoede, arriere-garde,
Natrachten, b. w. (ik trachttc ra, heb ragetracht), nadenken, napeinzen, mediter,
nazetrefiechir profindement our q. ch.
ten , poursuivre, recherciser, aspirer
,
tendre a q, ch., s'e5rcer de.
Netted, zie Natreding.
Natreden,
w. (ik trod na, heb nagetreden), iemands treden namaken, marcher sue
les pas de q. suivre les pas. achter
iemand treden, Itatelijk hem nagaan, marcher apres q. q.
Natreding, y r, action de suivre, de marcher
stir les pas de q, q. achtervolging, poursuite.
Natrekken, b. en o. w., (ik trok no, heb,
ben nagetrokken), yolgen, suivre en marvoyageant; voyager sur les traces
de. Ze Nateekenen.„
Natrippelen, b. w. (ik trippelde na, ben leagetrippeld), suivre q. q. a petits pas.
Natten, b. W. (ik nattede, heb genat), mat
waken, bevochtigen lzumecter,,mouilier, `tremper, molter. Het paper tot den druk
-7 , moulder le papier. Dc zeilen empeser, moulder les voiles. Het gef.chut —,
met water yerkoelen, rafraichir le canon.
Nattigheid, yr. zie Nacheid.
Natuimelen, b. w. (ik tuirrelde na., ben nagetuimeld), tuimelend navallen, narollen,
rouler on toucher apres ers culbutant, culbuter
apses.
nature.
Nattiraliferen, b. w. (on& w.)
lifeerde , heb gena-uralifecrd als inboorling aannemen , naturalises. Hij was vreemdeling, lunar is genaturalifeerd, it etait
etranger , mais it est naturalise; zie Nationaliferen.
Naturalist, in. (ord. w.) voor9cander van de
natuurlijke godsdienst; eon natuurkundige,
naturaliste.
Natuur , yre beteekent in het algemeen
werkende kracht, zoo wel in elk ondeelig
ligchaam, als in alle ligchamen to zamen
genomen , wanneer men zichdezelve ale eene
eenige kracht voorfielt. Vcoreerst, in elk
ondeelig liechaenn; wet can le g end fclicncfel, van zijne geboorte af, en in veedcren
zin, wat elk ding, dat is, Van zijnen oorfprong af, toekomt. In bepaaldere bereekenis, de y ereeniging van het menigyuldige
in een ding, waarin de grond van alle y erandering bcflaat; de werkende kracht van
ieder ligchaam, naar den card zijner zamen.fieiling, nature. —, het geheelal , i'untvers , Mlles herleeft in de—, tovt revit
dans l'univers. SVie kale de — van alle Bingen na yorfchen qui pent reclzercher la nature de toutes choses? Zijne — geweld :az
doen, forcer sa nature. De geheele -- pre-
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aikt ons, dat er een God is , tante la na- Natnnrkundige, m. physicien, versant en physire, naturaliste.
titre nous preche qu'il y a un Dieu. De wetten der — volgen, suivre les lois de la na- Natuuritundiglijk , bijw. pliysiquement.
tare. De gewoonte worth dikwijls Gene Natuurlijk , b. n. nature', le. De —e yen.
mogens, les frcultes naturelles. De —e uitPLibitude est souvent uric setwcede
working, Peffet nature?. De —e gefchiedconde nature. De — was mild jegens hem
nis, Phistoire naturelle. —e Godsdienst, yr.
met hare gaven, la nature ltii a etc liberareligion naturelle,
naturalisme ,m. Zijne
le de ses dons. De aan zich zeive overge—e nieuwsgierigheid heeft hem daartoe aanlatene — hee:'t zijne genezing bewerkt ,
gefpoord, sa curiosite naturelle i'y a engala nature abandonnee a elle ;Heine a open
ge. Er moet bedrog achter fleken , want het
sa guerison. De — is met weinig te vreden,
is flint
fact
y act quelque super•
la nature se contente tle pen. In de Bodgeclierie la dessons , car cela n'estpas nature?.
leerdheid gcbruikt men — in tegenalling
—e fchoonheid, beautd naturelle. Dat is
lard,
V211 openbaring; zie Natuurlijk.
geene pruik, bet is zijn — haar, ce n'est
wijs, natuurliine gelleldheid , eigenfchap,
it ‘ s une perruque, ce soul' ses cheveux natubekwaamheid van, tot , iets, nature, essen(ouccht) kind, enfant
eels.
ce, compleA.ion disposition, j: nature?, m.
ivetination„t',ysique, instinct, m. Bet is
naturel , batard.
ongekunfleld , ongedwongen, ongemaakt, enz., ndif,ive,point
de —, het ligt to ee — van inter Bier,
ecie , e, ni force, e. Irene —e nitdrukc'est le ram el de toute bete, de claque
king, one expression naive. flij heefc —e
a:III714/1. Hij heeft eene fierke —, it est
(ongedv.r ongene) co aangenamc manieren,
tl'uve complexion, f , d'vn temperament,
it a des maniares, naives et agreab:es.
zijn, etre
robuste. Van neon verliefde
verfland, sent commun. —,bijw. onbewinipeld,
ill C complexinn awoureuse , passionnee.
Pe —, (natinirlijke krachten) begirt bij
eenvoudig, enz., naturellement,naivement,
horn af te nemen, la nature commence a s'af:sans fard nit apctation. Het natuurlijke, le
nature?, le nail: Het —e en het zedelijke,
Ilij is van — tot doze ondeugd
le physique et le moral.
genegen, it e t enciin eke sa nature a ce vice.
flij is van — ijverzuchtig, it est faloux de Natuurlijkheid, vr. ongedwongenheid, eenvoudigheid, naivete, simylicite. Er is veel
son nature/. Lie mensch is gezellig van—,
bevalligheid en — in zijne uitdrukkingen,
le naturel de Phomme est d'etre sociable. De
it y a beaucoup de grace et de navete dans
verdorvene —, la nature corrempue. Den
ses exyressions.
naturalisme, 772.
tol aan de — betalen, (fierven) incycr lc
Natnurregt,
droit de nature, droit natutribut a la nature. Dat is tegen mike
gel, on.
cela est contraire a mon nature?, ani on
humour. —, de ligehamelijke dingen op on- Natuurverfchijnfel, o. luchtverfchijnfel, nitwerking der natuur, phenomene,vieteore,712.
Zen aardbodem. De dr'e rijken der —, les
Natuurwet , y r. loi naturelle, loi de la luautrois regnes do la nature. In beeldende
re. De — verbiedt ons dat te doen, wat
llen vcrflaat men door de —, cl]e zigtbare
wij niet willen, dat men ons deed, la loi
voorwerpen, welke de kunilenaar nabootst.
naturelle nous do fend de faire a cutrui, ce
Tamar de — fchilderen, peindre ei'epres naquo nous no voudricns pas qu'on mu g fit.
titre. nit is naar de — gelchilderd, (de
sun le Nautilus ,
natuur nagebootst) cola est yeint
zekeie fchelpvisch, die in zijne
fchaal zwernt , nantile,
nature?. Van —, uit de —, bijw. vaturellenient. In —, (in wezen, dat nog niet Navallen, b. w. (ik viel na, ben nagevallen),
suivre q. q. dans la q uite, toucher apres.
verkocht, enz. is), en nature. Tegen de
antiphysique. Vermogen der —, Achy- Navaren, b. w. (ik voer na, ben nagevaren),
suivre en bateau en naviguant.
siocratie.
Nave, zie Naaf.
Natuurbefchrijving, y r. physi,graphie.
Natuurboek, o. bock der natuur, de gefcha- Navegen, b. w. (ik veegde na, hob nageveegd), balayer, nettoycr, de nouveau, enpene wereld, livre de la nature, monde
core une fois.
cree , isomers , 711.
Natnurdrift, vr. natuurlijke neiging, instinct, Navel, m. kleine mode loop in het
punt van don buik, nombril. — (in de oud.)
M. De dieren hebben cone — waarnaar zij to
week gain, les animaux out ion instinct qui
ook de kelknaad aan foinmige vnichten; insles fait agir. Uit
gelijits gaatjc in de g.niaante van eenen —
neiging, h.
, bijw. instinctican het bovenste gedeelte der scheipvisschen ,
stin,tif, ire. Volgens
ombilic. G.zwel can den — (bij de wondh.)
vri_ent.
Natuurgencot, no. gelijkfinchtig, semblab!e.
Genaveld, b. n. omNatuurkencer,, of natuurkundigc, m. ihysicibilique ,e. Het genavelde biad der oostindiscut kers, la fenille ombiliquee de la capucine.
OM naturaliste,
Natuurkennis natuurkunde, natuurleer, vr. Navelader, yr. vein cuss
die wetenfehap, waarin men de eigenfchap- Navelac/erbreuk, vr. (in de geneesk.), variPen en krachten der ligcl!amen navorscht,
conOale,
ten einde tot de swaarfchijnelijke oorzaken Navelbandje , o. bandage ombilical, in. petite
van derzclver onderling,e werkingen op te
ligature autour dtt nonibril,
Minn:nen , en de wetten, aan vie !:e doze 1 .-N-r avelbefchonwer, m. omplialoy:sique.
gehoorz,nnen, te ontdekken, physique. Ge- Navelbrc'uk, Yr. hernie, desceni,e ombilicale
neeskundige
iiitrophysique.
on du nombril, exowbilication, exomphale
Notuurkrachc, vr. force naturelle. De aarde
— (bij de wondh.)enteromheefc door do natnurkrachten groose ve g an(ook netbreuk) epiplemphale, epideringen ondergaan , in tern a subi de
ticcéle. — van de bless, cystobubunocele.
grang es revolutions par les resorts de la Navelbreukband, y r. brayer ombilical, oil.
nature.
Navelbreukig, b. n. sufet, e, a une descente,
Natuurkundig, b. n. plzysiqu: , verse, e, dans
io r,:e heroin
la physique. Een
n,elprek , on disccurs Navelkruid, o. (in de kruidk.) nembril de Vephystytte.
tins on cotyledon, oiophalode ,
v5
Na-
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hanger , leerling van iemands gevoelen , secNavelpleister, yr. epomphale,
tateur,,
nabootfer,, imitateur.
Navelpunt , o. centre du nombril, m.
Navolging, vr. nabootfing, imitation. —,
Navellhoer, o. (in de kruidk.)funicule,
vervolging, poursuite.
opvolging, sucNavelftreng, m. cordon ombilical ou du nomcession.
Affnijding van den —, omphalotomie.
Navelswijze , bijw. en forme de nombril, de Navolgfier, yr. nabootiler, imitatrice. (door
opvolging) femmme, fille, qui succede.
forme ombilicale.
Navelvaten , o. meerv. vaisseaux ombilicaux ou Navorfchen, h. w. (ik vorscote na, heb nagevorscht), zorgvuldig navragen, met de
omphalomesenteriques, m. pl.
hoogile naauwkeurigheid nadenicen onderNavelwindbreuk , yr. (in de geneesk.) pneuzoeken , nazoeken s'informer, s'enquerir
matomphale.
de
q. ch., faire des recherches ou des perrecit ulterieur,, qui se fait apres
Naverhaal,
quisitions, rechercher, explorer, examiner
an autre.
a fonds, scruter, sender. De geheimen der
Naverhalen , b. w. (ik verhaalde na, heb nanatuor — rechercher les secrets de la naverhaald), raconter, rapporter apres ce qu'on
ture. Ik verzoek u, vorsch dit eens na, je
a appris, entendu; repeter. Gib hebt hem
vous prie, enquétez-vous de cela. Vorsch eens
alles weer naverhaald, overgebragt, wat
na, of er lets te hopen is, sondez nn pen,
men hier heeft gezegd, vous dui avez raps'il y a q. ch. ei esperer.
porte , (reporte)tout ce que Pon vous a dit ici.
onderzoeker, examinateur,,
Navertellen, zie Naverhalen; fig. Hij zal Navorfcher,,
scrutateur, sondeur, explorateur.
(hij is dood) it est wort;
het niet
Navorfching, yr. onderzoek, perquisition,
mort lui a ferme la bouche.
recherche exacts, exploration, informaNaverwant , m. met iemand in den bloede na
tion, f: examen, m. Men heeft eene — naar
verbonden, proche parent; naverwante, yr.
zijne
wooing gedaan, on a fait perquisition
parente.
de sa demeure. Geregtelijke
enquéte.
Naverwantfchap, yr. proche parente, consanNavouwen, b. w. (ik vouwde na , heb nageguinite , proximite de sang.
vouwd), inviter en pliant.
Naverwen, b. w. (ik verwde na, heb nageNavraag , vr. De daad van navragen in forverwd), reteindre, teindre apres.
mation, demande. Dat kan — lijden , on
Navigatie, (ond. w.) zie Zeevaart.
pent s'informer de cola. Er is in het geheel
Navijlen , b. w. (ik vijlde na , heb nagevijld),
geene — naar dit book, naar die koopwaar,
overvijlen, Timer de nouveau, rainier.
(wordt niet gezocht) ce livre, cette marNavisfchen, b. w. (ik vischte na, heb nagechandise n'est pas en vogue, n'est pas revischt), repecher, pêcher encore cone fois.
clierchee.
De fnoek kwam nit het net, maar men
(ik vroeg na of vraagde na,
vischte hem wederom op, le brochet sortit Navragen , o.
bob nagevraagd) vragend onderzoeken ,
du filet , mais on le repécha; fig. faire des
s'inforrner, s'enquerir,, demander.
recherches, des perquisitions , s'enquerir.
Navl e chten b. w. (ik vlocht na, heb nage- Navraging, zie Navraag.
Navriend , nabeftaande vriend, precise parent.
vlochten), imiter en tressant.
Navlieden, b. w. (ik vlood na, ben nagevlo- Navriendin, yr. proche parente.
den), suivre q. q. dans la fuite, le suivre Navriendfchap, yr. proche parente, consanguinite.
en fuyant , etc.
Navlicgen, b. w. (ik vloog na, ben nagevlo- Navrucht, vr. fruit qui vient apres, fruit
tardif, m.
suivre
en
volant,
voler
apres.
geh ) ,
Navloeijen, o. w. (ik vloeide na, ben nage- Nawaden , b. w. (ik waadde na, ben nagewa.ad), suivre en passant a gue apres
vloeid), couler apres.
untie.
Navloeken, b. w. (ik vloekte na, heb nagevloekt), suivre q. q. en jurant , en maudis- Nawandelen , b. w. (ik wandelde na , heb nagewandeld), achter iemand wandelen , suisant , accompagner q. q. de jurements, de
vre en se promenant ; fig. navCilgen 5 iemands
maledictions. Na iemand later vloeken ,
gedrag en wil tot eon voorbeeld van ziju
faire Inver q. q. apres tin autre.
eigen gedrag en wil nemen , imiter.
Naviugten, zie Navlieden.
Navoer, m. De daad van navoeren, transport Nawaren , b. w. (ik waarde na, bob, ben,
nagewaard), zwevende navolgen, suivre en
-ulterieur ; action de mener apres.
Navoeren, b. w. (ik voerde na, heb nagefi ottant comme tine ombre ou un fantéme. Iernand —, met de oogen hem onophoudelijk
voerd) , transporter, mener, conduire apres.
nazien, om te vernemcn, waar hij blijve,
Navolgbaar, navolgelijk, b. n. dat nagevolgd
suivre q. q. des yeux.
kan worden, imitable.
Navolgen, b. w. (ik voigde na, ben nage- Nawasfchen, b. w. (ik wiesch na, hob nagewasfchen), relaver, reblanchir,, laver nice
volgd), achter iemand volgen, suivre,
seconde fois, de nouveau.
marcher apres. Ik zal u van verre je
vous suivrai de loin. —, achtervoigen (met N'awee , o. fmartelijke gewaarwording in het
ligchaam, nadat men eon of ander ongemak
oogmerk om iemand te vatten), poursuivre.
gehad heeft, ressentiment d'une douleur,
Zij volgden hem lang na in het Bosch, ils le
cl'un mal, m. finartelijke gewaarworpoursuivirent longtemps au bois. opvoldingen in het onderlijf en den rug bij cone
gen , succeder. De nacht volgt na op den
moeder,, nadat zij bevallen is, douleurs
dag, la nuit succhde au jour. — 5 aantlaande
apres Penfantement f.
zijn, toekomende. De navolgende dag, le
jour suivant; zie Navolgend ; fig. Nadoen, Naweek , yr. fin de la semaine.
Namaker. Iemands voorbeeld — 5 inciter Naweeken , b. w. (ik weekte na, heb nageweekt), weder indoopen , retremper.
l'exemple de q. q.; marcher cur ses pas.
Navolgend , b. n. suivant, e, futur, e, pro- Naweenen, b. w. (ik weende na, heb nageweend ) suivre des yeux en pleurant.
chain, e, subsequent, e. Het —e jaar, Pannée prochaine. Het —e geslacht, la race Nawees, m. en yr. eon kind, zoon of dochter,
na des vadcrs dood geboren, enfant, fits on
future.
fills posthunse.
aanNavolger,
opvolger, successeur.
Na-

NAW
Nawegen , b. w. (ik woog na , heb nagewogen), overwegen , repeser. Zij heeft het
y leesch, dat de Eager haar verkocht heeft,
nagewogen, elle a repesd la viande que le
boucher lui a vendue.
Naweging, yr. action de peser de nouveau,
une seconde fois , pour savoir si le poids y est.
Naweide, y r. grasland, waarin koe ijen weiden 9 nadat het eerst gehooid is, nagras,
regain , second fain ,
Nawentelen, b. w. (ik wentelde na, heb nagewenteld), faire rouler apres.
Nawerk, o. werk , dat nog uitflel kan lijden , of dat , na jets anders , dient gedaan
to worden , ouvrage qui pent etre remis , ou
qui dolt se faire apres un autre, ouvrage
differe.
Nawerken , o. w. (ik werkte na , heb nagewerkt), travailler apres le temps destine.
Hij moet om twaalf our —, it falls travailler apres a midi; b. w. Eenig werk nabootfen , imiter quelque ouvrage.
Nawerpen , b. w. (ik wierp , ook worp na,
heb nageworpen) , jeter apres. Iemand met
jeter des pierres apres q. q.
fleenen
Naweven , b. w. (ik weefde na, heb nageweyen), imiter, contrefaire en tissant.
Nawijn, m. fpoelwijn, wanneer men water op
reeds uitgeperfle druiven doet, en dezelve
nog eens perst , Ilechte wijn , y in de piespiquette, f.
surage 9 de pressoir,
Nawijzen, b. w. (ik wees na, heb nagewezen), iemand met den vinger montrer
q. q. au doigt. Met den vinger wijzen,
montrer du doigt.
Nawinter, in. queue de Phiver, f.
Nawisfchen, b. w. (ik wischte na, heb nagewischt) , essuyer de nouveau , renettoyer.
Nawitten, b. w. (ik wittede na , heb nagewit), reblanchir.
Naworden, o. w. (ik werd na, ben nageworden), naderhand worden, ontfiaan, naitre,
prendre naissance apres, provenir ensuite.
Nawrijven , b. w. (ik wreef na, heb nagewre ven ) overwrij ven , refrotter.
Nazaaijen, b. w. (ik zaaide na, heb nagezaai.1.), weder zaaijen, ressemer.
Nazaat, m. (a.) nakomeling, die in de bezitting van de nagelatene goederen komt ; wijders een nakomeling in het algemeen, her:tier, successeur, descendant. De nazaten,
les descendants, la posterite.
Nazaatfchap , vr. posterite, generation.
Nazamelen , b. w. (ik zamelde na, heb nagezameld ), recueillir apses.
Nazang, m. (van een liedje , flotrijm, enz.),
refrain, vs. antienne, epode, f.
Nazegen, m. een of sneer weldaden , die als
een zegen ons naderhand onverwachts overkomen , bien faits qui nous surviennent , comme zone benediction, m. benediction qui
vient apt-es.
Nazeggen , b. w. (ik zeide na, hub nagezegd,
nagezeid), eenige woorden nafpreken, herhalen , ook jets navertellen , repeter, redire , dire q. ch. de q. q. , rapporter q. ch.
d'un autre.
Nazegger, m. herhaler,, celui qui redit, repete ch. —, overbrenger, rapporteur, rediseur,, (echo).
Nazegging , y r. herhaling , redite, repetition,
(boertig) refrains de la chanson, m.
Nazeilen , b. w. (ik zeilde na, ben nagezeild), suivre a la voile.
Nazenden, b. w. (ik zond. na, heb nagezonden), envoyer apres.
Nazetten , b. w.
zettede na, heb nage-
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zet), vervolgen, poursuivre , suivre d la
piste, a la hdte.
Nazetting, vr. vervolging, poursuite.
Nazien, b. w. (ik zag na, heb nagezien),
met de oogen volgen, suivre des yeux. Zij
zag hem na met tranen in de oogen, elle le
suivit les larmes aux yens. onderzoeken , oyerzien, examiner, faire la revue,
la revision, ou Pinspection de q. ch., inspecter , revoir. De boeken of registers van
eenen beambte geregtelijk (in de
prakt.) compulser, en die zulks doet, beet
compulseur. Eene rekening —, examiner,
revoir, repasser sin compte, verifier un calcul. Nieuwe, nageziene of overziene en verbeterde uitgave, nouvelle edition revue et
corrigie. lk moet mijne les nog eens —,
it me faut encore revoir ma lecoti. Het
eerfle proefblad (bij boekdrukkers) —,
degrossir. Het proefblad is nagezien , het
kan worden afgedrukt , Pepreuve est revue,
ii n'y a qu' a tirer.
Nazigt, o. nader inzigt , consideration plus
particuliere, inspection. —, overziening ,
revue.
Nazingdn , o. en b. w. (ik zong na , heb nagezongen), nog eens zingen , chanter apt-es,
rechanter,, repeser en chantant, imiter le
chant.
Nazinken, o. w. (ik zonk na, ben nagezonken), s'enfoncer apres.
Nazinnen , o. w. (ik zon na, heb nagezonnen), diep nadenken, mediter, refiechir
profondement.
Nazoek , o. onderzoek , navorfching, perquisi.
tion , recherche ,f:
Nazoeken, b. w. (ik 'zocht na, heb nagezocht), zoekend naflaan. Eene plaats bij
eenen fchrijver chercher un passage dans
un auteur. Zic verder Navorfchen.
aangename zomerdagen in het
Nazomer,
begin van den herfst , fin ou queue de Pete , f.
herfst, automne, m. et f. —, de tijd
tusfchen allerheiligen en St. _Maarten, Pete
de St. Martin. f.
Nazorg, yr. inquietude causee par une imprudence , f. souci , m. arriere pensee. —
wroeging , knaging, remords, m.
Nazouten, b. w. b. (ik zoutte na, heb nagezouten), Baler encore une fois , de nouveau.
Nazuiveren, b. w. (ik zuiverde na, heb nagezuiverd), renettoyer, nettoyer, purifier
de nouveau, encore une fois.
Nazwernmen , b. en o. w. (ik zwom na, ben,
heb nagezwommen), suivre , q. q. lila nage.
Nazweven , b. w. (ik zweefde na, ben nagezweefd, suivre en flottant ens fair, planer
apres.
Nazwieren , o. w. (ik zwierde na, ben nage
zwiercl), suivre en chancelant, en faisant
des zig-zags.
Nazwingen, b. w. (ik zwong na, heb nagezwongen) , met eene fingering van de hand
nawerpen, jeter apres.
Neb, yr. lange fpitfe bek , gelijk bij fommige
vogelen en eenige y islchen, bee long et
pointu. — of nebbe (fcheepsw.), branclze
superieure d'une courbe.
ook nebbeling genoemd, anguille
Nebaal,
bec fort pointu, f.
Nebijzer, o. ploegijzer, soc de charrue 9 m.
Nebichuit, yr. fchuit met eenen langen bek
y onder mast, petit bateau pointu oaa petite
barque pointue par devant,
—, boot,
vlotfchust, barquerolle ou barquette,
Nechtig , een oud woord , dat weinig sneer gobrnikt worth; zie Naarflig, Uverig , Schiclijk.
No-
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firce,vers le bas ;renverser,abattre; o. w.
Neder, near , b. n. laag, bas , se ,inferieur,e.
De opper- en — Rijn , le haut et bas Ruin ;
, naar beneden afdrijven, Plotter vers le
—landen, les Pays-Bas ,—Duitschland ,
bas,
heb
Germanic inprieure. Bijw. beneden, en Nedcrdringen, b. w. (ik drong
has, par terre. Lij wierp hem ter —, II le
nedergedrongen), presser, pousser vers le
jeta en bas , par terre. Op en --, van hobas.
als Nederdruipen, a. w. (ik droop neder, ben
yen naar beneden, dis karst en bas.
nedergedropen), afdruipen, degoutter, confcheidbaar voorzettel bij vele werkwoorden;
afioopen , djcouler.
bij zeltft., bij bijvoeg. naamw. ooa bij bijw.
ler goutte a goatte.
Het zweet droop neder, (lisp hem) van
Zie hier de voigende woorden met — zamengetleld.
zijn voorhoofd, la sueur liii degouttait du
1Nederblikfemen, b. w. (ik blikfenide nedcr,
front.
Nederdrukken, (neerdrukken) b. vv. (ik drukte
heb nedergeblikfemd), foudroyer.
neder, heb nedergedrukt), imar beneden
Nederboffen , b. w. (ik bofte neder, heb nedergeboft), jeter rudemeat en bas , a tc ,-re.
drukken, presser, serrer en bas, fouler,
enfoncer ; fig. onderdrukken, opprimer, deNelerbotTen o. w. (iii bottle neder, ben
nedergebotst tsmber (a terre ) rudement.
primer.— neerfiagtig maken, abattre,renNederbonzen, zie Nederboffen.
die trite, attrister.
Nederbrengen , b. w. (ik bragt neder heb Nederdrukknig , or. van ten ligchaam door een
nederge ,ragt), porter coo bas.
zwaarder, depression ; fig. onderdrukking,
oppression.
INTederb r' uijeu , b. w. (ik bruide neder, hcb
nedergeoruid , jeter en bas , par terve, avec Nederdniken, o. w. ik (look neder, ben , hob
nedergedoken), onderduiken, plonger, faiviolence; 0. W. (met zijn) elescendre peelre le plongeon, descendre an ford de l'eau.
pitamment , tonober a terre.
(ik bruiste Nederduitseh , b. n. hollandsch , nederlandsch,
N:Alerbruifen, (neerbruifen),
neerlan dais , e , flemand , e.
hellandais , e
neder, boa nedergebruist), brnifend naar
De —e taal, leo longue hollana'aise, neerbeneden vallen , tomber avec fracas, en
landaise ,* flamande. Het —, le hollanfaisant dubruit.
dais , etc.
Nederbuigen, b. w. (ik boog neder, heb liehollandais , flamand.
dorgebogen), naar do opper ylakte der aar- Nederduitfcher,
Nederduwen , zie Nederdouwen.
do buigen, courber , fiecnir , baisser,
Nedereind, o. bas bout, m.
abaisser. Zij began bonne knian,
chirent , pliêrcut leers gene/s. Het hoofd Nedereifchen, b. w. (ik eischte neder, heb
nedergeeischt), eifchen dat iemand of jets
baisser la tete; o. wr. , (rnet zijn) Dc
op doze aarde nederciale, demander que
takken buigen neder, let brnclies plient.
q, q. on q. ch. descende on revienne sus
w.flechir,
se
Nasser
,
seprosterner
,
\Vederk.
terre.
etc. Hij bong zich (wierp zich) voor des
konings voeten neder, il se prosterna aux Nederfianfen, b. w. (ik flanste neder, heb
nedergeflanst),
iers flordig verrigten, fain.
rc.
ds
piei
q. ch. a la butt at malpro.fidre,
Nederbuiging, yr. bulging, fleehissement,
prement.
, ned,rkineling,p, oste: .ilaabaissement,
kniebuiging, genujiexin, f fl- Nederflonkeren, o. w. (1k flonkerde neder,
tion;
heb nedergedonkerd), zijnen fionkerenden
in.
genon,
chissement
glans nederlaten , descendre en bill/ant en
onderbuik, bas-vent: a — (in
Nederbuik,
eciatant, etinceler vers le bas.
de ontleedk.) onderfineerbuik hyp,ogam,e.
Nederiluiten,
b. w. (ik hoot neder, heb ne.
zie O n de r b uik
dergefloten), nether un oiseaux en bus en
Nederbuitelen , o. w. (ik buitelde neder , ben
siifiant, faire descendre en sigant.
nedergebuiteld), culbuter cia have en bas.
Nedergaan, o. w. (ik ging neder, heb en ben
Nelerbuiteling , vr. cu/bate du Pant en bas.
nedergegaan), naar beneden gann , alder en
Nederbukken, o. w. (ik buiste neder, ben
bas, descendre. Op- en —, oilier pa et la,
en hob nederebukt), voorover bukken,
monter
et descendre. Zijne fchoenen -se courber s' incliner , se tapir. Men y ou('
nearhakken, eviler see soulless. in onheil
hem in eenon hock nedergebukt, on le
komen, vervallen, vergaan, enz. tomber
trouva tape duns un coin. Zie Nederhukken.
en dc'eadence, dechoir.
daalde neder, ben
Nederdalen, o. w.
noderdaling, enz., descente f.
afiooNedergang-,
nedergedaald), mar beneden
'
onderfig. ondergang, decadence ;ruine,
men op de oppervlakte der aside , ook
gang der zoo, occident , couciwnt.
dieper dais tie oppervlakte cisc uncle , deselw.
van
Nederbuigen.
o
Nedergebogen,
von'.
d
oiler
en
bas.
(—
bijbel
cendre,
— — — Nederbreng-en.
Nedergebcagt ,
descen.:;re aux elifers.
Ter belle
— Nedercluiken.
— van 011ZCH Nedergedoken,
Nede,-Jaling, vr. descete.
— Nederdrijven.
"Nelergelreven,
—
de:cente
liter Jeans Cbristus in de lid l , Ia
— Nederlringene
Nedergedrongen, —
Christ ae,x enfirs.
tie vitro Stiguenr
Ncderdruipen.
laagte, pantie inferieure on Nedergedropen ,
Nederdeel,
— Nederfiniten.
Nedergefloten, — —
basso, filet' bas , no. vall,e
— Nederglijden.
Nederdompelen, b. w. (ik dompelde neder, Nedergegleden, —
hub nedergedompeld), plonger an fo.,;(1, Nederge,goten, — — — Nedergieten.
Nedergekeken, — — — Nederkijken.
q c h.
Sons q.
s
Nedergekiommen,— — — Nederklimmen.
Nederdonderen, zie Nederblikfemen.
Nederdouwen , b. W. (ik douwde neder, heb Nederg3klonken, — — — Nederkiinken.
Nederkrijgen.
—
Nedergekregen ,
nedergedouwd), pousser vers ic ba.c.
Nederkruipen.
w. (ik droeg Nedergekropen,
Nedordragen , (neerdragen)
neder, hub nedergedragen), naar beneden Nedergelegen , — — — Nederleggen.
deelw. van NeNedergeleal en gelegd,
dragon, porter en bas.
derliggen en Nederleggen.
Nederdrijvcn , (neardrijven) b. w. (ik dreef
neder, heb nedergedreven), met geweld Nedergereden, vent. deelw. van Nederrijden.
ne4erwerpen, pousser avec 'violence, avec Nedergeregt, (uedergerigt) laag geregt,
w an):
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s'accroupir, se tapir; se blottir. Het —,
wanrbij zaken van minder belang afgedaan
Paccronpissement , m.
worden , tribunal subtheme, in.
Nedergefehenen , v. deellv. van Nederfchijnen. Nederig , b. n. laag bij den grond, petit, e,
bas, se; ootmoedig , zedig , over zijne eigeNedergefehoten, — — — Nederfclueten.
ne bekwaamLeden en waarde kiein denken ,
Nedergefcho yen , — — — Nederichuiven.
humble
, 1;1ot/este, sournis, e. Hij heeft ---e
Nedergefmeten , — — — Nederfmijten.
gedachten van zich zelven , ii a d'humblesNedergefprongen,— — — Nederfpringen.
sentiments de soi-même. —, fig. ilecht , geNzdeni,eilegen, — — — Nederi1hjgen.
ring , COM1211,71 , e, humble. De —e hutten ,
Nedergeitoven , — — — Nederaniven.
ice humbles ci,banes; bijw. humblemes n, moNedergedreken, — — — Nederilrijken.
destement , d'une maniere soumise.
Nedergerrokken, — — — Nedertrekken.
Nedergeviogen , — — — "Necierviiegen. Nederighend , yr. petitesse, bassesse, husnilia ; modestie, sournission. De — of ootmoed
Nedergevlocen , — — — Nederylieten.
is de grond alle y christelijke deugden , l' huNedergeworpen , — — — N ederwerpen.
sulfite est le fondement de toutes les vertus
Ncdergezegen 7 — — — Nederzijgen.
chretiennes.
Nedergezezen , — — — Nederzitten.
Nederjagen , b. w. (ik joeg neder , heb neder—,—
— Nederznigen.
Nedergezogen
gejaagd), chasser vers le has.
Nedergezonden , — — — Nederzenden.
Nederammen , b. w. (ik kamde seder, heb
Nedergezonken , — — -- Nedersinken.
nedergekamd), peigner vers le has.
Nedergezwolgen,— — Nederzween.
Nedergieten , b. w. (ik goot neder , heb ne- Nederkaiyen , sic Nederhakken, Nederhouwen
"i"ederkeeren , o. w. (ik keerde neder , heb
dergenoten), verser
ferre.
nedergekeerd), retourner vers le has.
Nederglijden, o. W. ( ik gleed neder , ben nedergegi'eden ),naar beneden glijden, glisser en bas Nederkijken 7 o. w. (ii{ heck neder, heb nedergekeken), egarder eta bas.
Nedergooijen , (ik gooide neder, heb nederNederkladden, b. w. (ik kladdede neder, heb
gegooid), deter ( terse, teiya,ser.
nedergeklad), fiordig fchriiven , fleck fchilNederhagelen ; b. w. (ik bagehie neder , 'heb
cleren , barboniller, grifonner ; peindre ou
nedergehageld), abattre, concher,renvcrser
,
cerise viral.
par la gre-1e.
Nederhakken, b. w. (ik hakte neder, loch Nederkleed , o. broek „haat - de- chausses , m.
culotte, f.
nedergebakt ) , door hakken nedervellen,
Boomen —, cooper, abattre des arbres. Nederklimmen, zie Afklimmen.
—, nederfanelen , sabres, hacker, tallier 1Nrederklinken , b. w. (ik klonk neder, heb
nedergeklunken), met eenen hank, met geen pieces. Ile soldaten hakten alles neder wat
weld nederitooten , pousser, toter en has
hun yoorkwam , les soldats sa,Verent tout
avec force, violence on avec -bruit.
ce qu'ils rencontraient. Zijne fchoenen —,
Nederknielen , o. vs. (ik knielde neder, heb,
eculer ses souliers.
ben nedergeknield) , s'agenouiller, se mettre
Nederhalen , b. w. (ik haalde neder, heb nois genonx', flechir le gems's, se prosterner,,
dergehaald), naar beneden halen , trekken
etc. Nedergeknield van den voet des altaars,
( fcheepsw.) De zeilen —, firijken , arsebad zij God , prosterude au pied de l'autel,
nor, bolster les voiles , ealer,, haler has.
elle Aria Dieu.
De ophaalbrng —, aiaisscr le goat-Levis.
Touwen en zeilen —, laten zakken , affa- Nederknieling , yr. imiebuiging , prosternernent,
m. genuflexion, prosternation. De — is eene
ler. Eerie katrol —, laten zakken , abler
eerbiedyolle begroeting , la prosternation
cone poulie. De raas op de regeling —, arest sin salut plein de resiect.
riser les vergues. Eenen mast —, desarborer
Nederkomen , o. vs. (ik k wain neder , ben
an unit.t.
liedergekomen), naar beneden komen , vinin
Nederhaler,, in. neerhaler,, (fcheepsw.) aan .
en bas , descend; e. In den dagelijkschen
de kluiver en flagzeilen , hale-bas, cale-bas.
wandel zcgt Men: Het komt dearop neder,
Nederhangen , 0. we (hi king (hong-) neder ,
it se reduit a cela, a cod/.
heb nedergehangen), peneaer vers le Gas.
—, op den grond fie en_ , trainer , tendre Nederkrijgen , b w . (ik kreeg neder , hebneder gekregen), abeasser, amener,, etc.
en has ; (bij de tuinl.) s'avachir. De takken hangen neder , les branches s'avacliis- Nederkruipen , o. w. (ik kroop neder, hob, ben
nedergehropen ,)raipper vers le has.
sent. Nederhangende wan ,e,, en , des foues
avalees. — yerwelken , se lanes-, se fletri;-. Nederlaag , yr. deroute,defaite,f:echec , desavantege , M. De vijan;1 ontving terse groote
Nederhevn , zie Neneritampen.
Nederhellen , o. w. (ik hehte neder, heb no—, l'ennend recut ass grand c, chcc , essays
vise grande defaitc. De — krijgen , avoir
dergeheld), vooro yerhellen, incliner, penl e [lessons, étre battle, e, defilit, e. Voldeer .
lion)
ens —, deconi7ture.
Nederhelling , Yr. 1.-!clin6ison; zie Tinnisvg.
Nederhof, m. voorhoof, voorplaats , basse- Nederlaten , b. w. (ii; Hot neder, heb neder.
gelacen), naar beneden later, aescendre ,
cour
,
j:I
devaler, baisscr. —, lager oaken, rabaisNederhouden , b. w. (narhouden), (ik h' old
ser, cbasper. —, (fcheepsw.) Jets met
neder,, het, nedergehenden) , nederwaarts
eerie katrol -- , descendre q. ch. avec one
le has.
n tenir vers
h
, u d e,
poulic.Wipt in eenen holder nederlaten, avaNederhouwen, b. w. (ik hieuw neck, , hob
les. co visa duns tine cave. zie Nederhalen ,
nedergehouwen), door honwen, op den grond
(fcheepsw.)
doen yallen , cbattre, faire tomber a coups
de sabre, de heche, etendre par ter re; —, Nederlrn-,innnyr. descente ,f. abaissement,m.etc.
terse groote neerlaag makes, sabres-, was- Nederleggen , b. w. (ik legde , leide, neder,
hell nenergelegd , geleid). Op den grond
sacrer; zie Nederhakken.
leggen, op de oppervlakte van jets leggen,
Nederhuis , 0. waison , f hatiment ,In. stir la
mettre has, mettre, coacher (par, ,i, terse)
basse coos..
poser. De vijand heeft de yeapenen nederNederhukken , (nederhuiken , nederhurken),
gelegd, l'ennemi a pose , aryls has , les ar0. Av. (ik hukte neder , het) en ben nederge7.,:cs. — , rusten latcn, rcloscr. Hij weet
bukt), op de huik , or de harken zittca ,
Tire t.
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n'a pas
niet traar hij zijn hoofd zal
on reposer sa tete. Zijn ambt daarvan
affland doen , se demettre , se defaire , de son
emploi, quitter sa charge ,abdcrer,deposer,
rescgner son emploi, renoncer a son emploi.
De koning heeft de kroon nedergelegd,
le roi a abdique , (la couronne). doen
fneven, verilaan, faire perir, tuer. Eenen
twist —, doen flillen, bijleggen, accommoder, arranger, assoupir un different.
mettre q. ch. en delets ter bewaring
pot, deposer. Zich
wederk. w. se concher.
Nederlegging, yr. action de mettre has.
demission,resignation. — der
—vanembt,
kroon, abdication. — van lets ter bewaring
depot, m.
Nederleggen, o. w. (ik lag neder, heb en
ben nedergelegen) , op den rug , op den buik
liggen ; vooral om to flapen, etre couche ,e,
se reposer. —, in het graf liggen , etre au
tombeau.
Nederliggend, b. n. (in de kruidk.), procombent , e. Een flengel, die uit zwakte op den
grond nederligt, nederhelt, une age procombante.
Nederlokken, b. w. (ik lokte neder, heb nedergelokt) , attirer vers le bas.
Nederldnken, o. w, (ik lonkte neder, heb
nedergelonkt), jeter des regards sur q. q.
qui est en has; jeter des oeillades vers le has.
Nederloopen, o. w (ik lisp neder , ben nedergeloopen), naar beneden loopen, courir
en has.
•ederlucht, yr. beneden lucht, basso region,
region inferieure de Pair.
Nedermaken , b. w. (ik maakte neder, hebnedergemaakt), neerhouwen, dosoden, (van
menfchen) massacrer, tees-, tailler en pieces; passer au fil de Tepee, sabrer.
Nederperfen, b. w. (ik perste neder, heb nedergeperst), (bij de kleederm.), de youwen, naden van een kleed itrijken, rabattre, aplanir les ptis, les coutures d'un
habit
Nederplakken, b. w. (ik plakte neder, heb
nedergeplakt ), terrasser, jeter a terre.
Nederplanten, b. w. (ik plantte neder, heb
nedergeplant), planter en terre.
(ik plofte neder, ben en
Nederploffen, 0.
heb nedergeploft), op den grond nedervallen, dat het ploft, comber par terre; titre
fete , e, a terre avec bruit. —, b. w. zie Nederflorten. — (bij de fcheik.), doen zinken , naar den grond drijven, pricipiter.
precipiter le mercure.
Het kwik
Nederplompen, o. w. (ik plompte neder, ben
nedergeplompt), nederplonzen, jeter rudement dans Peau; comber ou titre precipitj,
e, dans Pearl avec bruit.
Nederplons, m. action de jeter rudement dans
Pears, f:; coup que l'on entend quand q. ch.
tombs dans Peau.
Nederplonzen, zie Nederplompen.
Nederraken, 0. w. (ik raakte neder, ben nedergeraakt), tomber sous les plods de q. q. ;
tomber a terre.
Nederregenen, b. en o. w. (ik regende neder,
heb, ben nedergeregend). De regen heeft
het koren nedergeregend, la pluie a verse
les hies.
Neder-rijn, m. Bas-Rhin.
Nederroepen, b. w. (ik riep neder , heb nedergeroepen), door roepen naar beneden
doen komen, appeler pour faire descendre,
faire descendre en appelant.
rolde neder, heb neNederrollen, o. w.
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dergerold,), descendre en' roulant, rouler
etre roule , e, vers le has.
Nederrukken, b. w. (ik rukte neder, heb nedergerukt) door onnrukken nederwerpen,
renverser.
Nederfabelen, b. w. (ik fabelde neder, hub
nedergefabeld, sabrer, tailler en pieces.
De ruiterij fabelde de achterhoede neder,
la cavalerie sabra Parriere-garde.
Nedetichieten, b. w. (ik fchoot neder, heb
nedergefchoren), met eenen fchot nedervellen , dooden, tuer, abattre d'un coup de
fusil, fusilier. —, heimelijk canarder;
(met zijn) zich plotfeling en zeer fuel nederwaarts bewegen, s'ilancer en has, fondre cur. De hood fchoot op hem ceder, le
chien s'elanca sur lui. De valk fchoot eensklaps op den vogel neder, le faucon fondit tout d'un coup sur roiseau. De balk
fchoot neder, la poutre s'elanca en has.
Nederfchijnen, o. w. (ik fcheen neder, heb
nedergefchenen), naar buiten fchijnfel aflaten , reluire d'en haut; iclairer du haut
en has.
Nederfchot, o. nederfchut, m. action d'abattre, de tuer d'un coup de fusil,
Nederfchrijven, b. w. (ik fchreef neder, heb
nedergefchreven), mettre ou coacher par ecrit.
Nederfchudden , b. w. (ik fchuddede neder,
heb nedergefehud), faire tomber en secouant.
Nederfchuiven, b. w. (ik fchoof neder, heb
nedergefchoven), pousser vers le has. (met
zijn) descendre le long de q. ch.; glisser vers
le has.
Nederflaan, o. w. (ik Hoeg neder, ben nedergeflagen), plotfeling en met eenen zwaren fina.k nederflorten, toucher , s'abattre
rudement a terre; zie Nederfnorren. nederzakken van lets dat gerezen is. Het beflag was neergeflagen, la fermentation avait
cesse dans la farine detrempee. —, b. w.
Eene rigting naar den grond toe veroorzaken , abattre, renverser , jeter a terre,
atterrer. De tafel of de tafelbladen — ,
plier,, abaisser les ahattants. Zijne oogen
, baisser les yeux. Ilet lever asseoir
en camp, faire camper nose armee, se camper. Fig. iemands hoop , moed neerilagtig maken, decourager q. q.; liter l'espoir a q. q. Wederk. w. zich zich ergens met de woon nederzetten, s'etablir.
zich legeren, se camper,
Nederflag, zie Neerflag.
Nederflagtig, zie Neerilagtig.
Nederflagtigheid, zie Neerflagtigheid.
Nederflepen, b. w. (ik fieepte neder, heb
nedergefleept), trainer en bas.
Nederflokken, zie Nederzwelgen.
Nederfinakken, b. w. (ik fmakte neder, heb
nedergefmakt), jeter q. q. ou q. ch. rudevcent a terre. —, 0. w. (met zijn), tomber rudement par terre ; tomber a terre avec
bruit.
Nederfmijten , b. w. (ik fmeet neder, heb
nedergefmeten), jeter a terre; zie Nedergooijen.
Nederfnorren , o. w. (ik fnorde neder, heb
nedergefnord), descendre, comber, etre
lance, e, a terre avec bourdonnement.
Nederfpatten , o. w. (ik fpattede neder, ben
nedergefpat), refaillir vers le has.
Nederfpreiden, b. w. (ik fpreidde neder, heb
nedergefpreid), itendre a terre.
Nederfpringen, o. w. (ik fprong neder, heb,
ben nedergefprongen), sauter, s'elancer
du leant en bas.
No
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Nederflampen, b. w. (ik flampte neder, heb
nedergeflampt), nederheijen, enfbncer en
hiant ; en pilotant.
Nederftellen, b. w. (ik fielde neder, heb nedergefteld), poser ou mettre a terre.
nederzetten, ook op het papier in orde
coucher stir le papier, mettre q. ch.
par ecrit ; rediger.
Nederllijgen , 0. NV. (ik ileeg neder , hen Iledergeftegen), van eene Iteilte nederklimmen , descendre.
Nederftik , zie Neerflik.
Nederilommelen, b. w. (ik flommelde neder,
heb nedergeflommeld) met een dof gepousser,
druisch van boven nederflooten,
'
jeter en bas avec un bruit sourd. o. w.
(met zijn), descendre avec un bruit sourd.
Nederftooten , b. w. (ik ftiet neder, heb nedergeitooten ), naar beneden flooten , renverser,
pousser en bas.
Nederftooting, yr. action de pousser en has , f.
renversement cause par tin chat, m.
Nederftormen , b. w. (ik Ilonnde neder, heb
nedergeftormd), met ails geweld en geraas
ter aarde werpen, renverser q. ch. de force
et avec grand bruit. —, o. w. (met zijn),
met hevig geweld nederkomen, descendre
avec grand bruit , force on violence.
Nederftorten , b. w. (ik 'tome neder, heb nedergeflort), naar beneden (torten, werpen,
abattre, renverser, precipiter, abimer.
Men heeft hem door fact venfter op de firaat
nedergeflort, on l'a precipite par la fendtre dans la rue. — o. w. (met zijn), door
inflorting nedervallen , tomber a bas, s'abattre , etre renverse, e. Zich wederk. se
precipiter. Hij florae zich van de derde
verdieping op de plaats neder, it se precipita du troisierne stage dans la cour.
f. renversement, m.
Nederftorting, yr.
Nederftralen, o. w. itraalde neder, heb
nedergestraald), zijne firalen nederwaarts
fchieten , jeter des rayons en bas, rayonner
y ens le has.
Nederftrekken, b. w. (ik flrekte neder, heb
nedergefirekt), op eene oppervlakte nitflrekken, itendre sur une surface.
Nederftrijken, b. w. (ik ftreek neder, heb
nedergeflreken), naar beneden firijken ,
baisser, amener la
abaisser. Het zeil
voile. De broek mettre culotte bas.
—, o. w. van vogelen , die naar beneden vliegen, voler en has.
Nederflrooijen , b. w, ( ik firooide neder,
heb nedergeflrooid),repantire on semera terse.
Nederftroomen , o. w. (ik ilroomde neder,
ben nedergeltroomd),, descendre en coulant,
couler a bas comme un torrent.
Nederftroopen, b. w. (ik Ilroopte neder, heb
nedergeftroopt), rabattre yens le has.
Nederfiruikelen , o. w. (ik firuikelde neder,
ben nedergeltruikeld), broncher en descendant ; ton2ber en bronchant, en faisant un
faux pas.
Nederfluiven, o. w. (ik Hoof neder , ben nedergefloven) (van flof) tomber en bas.
met drift naar beneden loopen , descendre en
has avec impetuosite, impetueusement.
Nederfullen, 0. w. (ik fulde neder, ben nedergefuld) glisser en has.
Nedertellen, o. w. (ik telde neder , heb nedergeteld), compeer de Pargent avec _precision, avec exactitude, sur une table, etc.
Nedertiegen, zie Nedertrekken.
Nedertrappen , b. w. (lk trapte neder, heb
nedergetrapt), fouler, renverser, jeter en
bas a coups de pied.
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Nedertreclen, b. w. (ik trad neder, heb nedergetreden), nederwaarts treden. Zijue
fchoenen —, eculer ses souliers.
Nedertrekken , b. w. (ik trok neder , heb ne.
dergetrokken) naar beneden trekken, tirer,
y ens le has, en has , par terre.
Nedertrekking, vr. action de tirer en , vers le
has , etc.
Nedertroonen, b. iv. (ik troonde neder, heb
nedergetroond), attirer en bas.
Nedertuimelen, o. w. ( ik tuimelde neder,
ben nedergetuimeld) descendre, tomber en
culbutant.
Nederval , m. nedervalling , yr. chute, f:
Nedervellen, o. w. (ik viel neder, ben nedergevallen) op den grond vallen, Comber
a terse, (nit eerbied) se prosterner, se jeter
a terre. inftorten , s ecrouler ,s'abattre.
Van boven nederflorten , tomber de haut en
has, se precipiter,,s'ablmer.
Nedervaren , o. w. (ik voer neder , heb en
ben nedergevaren), naar beneden varen,
met een vaartuig, descendre en naviguant,
en bateau, etc.
Nedervellen, b. w. (ik velde neder, heb nedergeveld), door geweld ter aarde doen
vallen, abattre, jeter a terre avec force.
Eenen boom—, abattre un arbre. —, door
wapenen dooden, tuer, coucher par terre,
stir le carreau.
Nedervelling, yr. renversement, m.—, doodflag , tuerie, occision, defaite.
Nedervliegen, o. w. (ik vloog neder, heb,
ben nedergevlogen) voler en has, descendre
en volant. Op en neder —, voter pa et la.
Nedervlieten, 0. w. (ik vloot neder, ben nedergevloten), nedervloeijen, decouler, couler
de hunt en has ; descendre en coulant.
Nedervlieting,` yr. ecoulement, m.
Nedervlijen, b. w. (ik vlijde neder, heb ne.
dergeviijd), in orde , zoo digt mogelijk ,
naast of op elkander nederleggen, ranger
le plus pres possible sur, server par terre.
Zich —, zich met gemak nederleggen, se
coucher, s'asseoir doucement.
Nedervloeijen, o. w. (ik vloeide neder, heb
nedergevloeid), decouler,, couler du haut
en bas.
Nedervoeren , b. w. (ik voerde neder, heb
nedergevoerd), mener en has.
Nederwaaijen, b. w. (ik woei (waaide) ne.
der, heb nedergewaaid) renverser en soup
fiant.
o. w. (met zijn) etre renverse,
e. par le vent.
Nederwaarts , bijw. en has, vets le bets, par
has; du cite d'en has, aval ; en descendant.
Nederwentelen, b. iv. (ik wentelde neder,
heb nedergewenteld), afwentelen, router
en bac.
Nedervverpen , b. iv. (ik wierp neder, heb ne.
dergeworpen), afwerpen, affmijten, afgooijen,feter do hunt en bas, par terre ,renverser,
abattre, terrasser, precipiter, etc. Zich
len , se prosterner, se jeter
, nederknie
par terre, aux pieds de q. q.
Nederwerping, vr. renversement, abattis,m.
nederknieling, prosternation, prostration,
f. prosternement, m.
Nederzaal, yr. benedenzaal , salle-basse, Salle
d'cn has.
Nederzakken, 0. w. (ik zakte neder, hen ne.
dergezakt ), inzakken, s'ajfaisser,, s'ecrouler , s'enfoncer, s'ahaisser.
Nederzakking , yr. affaissement, Icroulement,
abaissement, m.
Nederzenden, b. w. (ik zond neder, heb ne.
der-
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dergezonden), naar beneden zenden, endrinken), .faire one forte saignee a la bosh
voyer en bas.
teille; avaler on bon trait. —, fchade of
Nederzetten, b. w: (1k zettede neder, heb
break, dommage, echec, desastre, 7B, pernedergezet), iets (hetwelk men 3n de hand
te, f: /emand eene groote
geven , hem.
of op den arm draagt, op den grond of op
cen grout nadeel, verlies toebrengen, poreene andere oppervlakte zetten, mettre on
ter one grande perte, on rude coup a q. q.
poser a ;erre , mettre bas; firm. zich op
Ilij heett eene groote — gekregen, it a
eene plans —, vcstigen, se cases-, se fixer,
fait one poise considerable. In de —, vers'erablir, se vic!;er, se elomicilier. Wie heeft
ieg,enheid, zijn, etre dans on-grand embarras..
u op cleze plaats neder;;ezet, gebragt ? qui Neepjcsmuts, yr. zie Knipmuts.
cork a niche en cet esselroit? fig. bedaren, Neer, zie Neder, enz. die met dit woordje
icmands gramfchap —, apaiser,,
zamengetle woorden.
tranquilliser, calmer; zich—, gaan zitten, Neer, (nerve) vr. eene draaikolk , gouj-Te
s'i,sseoir, se netts-0.
tournant ('ears, in.
Nederzetting, yr. action de poser, de mettre Neerhuis, o. appartement do la basso sour, rn.
q. q. a terre etc. de s'asseoir; —, vestiging, Neerilag, zie Mansflag.
(bij de fcheik,)
etablissement, m. assiette,
precipitation, f.
heb neder- Neerflagtig ,
Nederzien, o. w. (ik zag
n. treurig, moedeloos, triste,
gezien), naar beneden zien, rega-r4r en
consterne , e, abattu, e, decourage, e,
bas ; jeter les yens on des regards Sur. God
melancolique.
heett van den Memel op ens nedergezien, Neerilagtigheii, yr. tristosse , consternation,
Dieu a fete,' du Past du ciel les yens sotf;
lancolie ,f. abytttement, decouragement,
posillanitaite ,
nous. 1-lij zag met verachting op hem neder, it feta des regards cijdaigneux ou pleins Need, yr. (ee.) meest mcerv. eijeren der luide 7VepliS sur
zen , zoo ass zij zich aan het hoofd-haar
w. (ik zees neder, ben noeen
Nederzijpen,
vasthechten, lente. Eene etagere
dergezegen), langzaam nederzakken, desacme blood, on pauvre here, gueux, mendiant.
cendre doucement ; passer par rasa tarnis. — Neer, yr. plat geklonken nageltje in eene
flaauw calico, tom.ber en defaillaucc.
fchaar, enz. stn de beide lemmers te vetNederzijpelen , zie Nederzijpen.
binden, klinknageltje, rivet, m. rivure, fi
Nederzijpen, 0. w. (het zijpte neder, het is
Neeten , b. w. river.
nedergezijpt), degoutter,, ruisseler en bas , Neetvormig, b. in lentiforme.
Neffens , zie Nevens.
suinter.
Nederzinken, 0. w. (ik zonk neder, ben ne- Negen, telw. neuf
zijn met ons
dergezonken), naar beneden zinken, cooler
nous sommes neuf. Eene bloem met — yezeitjes, itampertjes, (in de kruidk.), Fleur
a fond; aller a fond; — in den grond
nonanare , enneapetaie ; koorts die om de
pen, s'abinser,, s'enfoncer,,
(ik zat neder, ben
— dagen terug komt, P y re nonag e. De
Nederzitten , o.
dergezeten), etre assis, place ou etabli, e.
— (in het kaartfpel), le neuf: Ik heb de
— van harten,
le neuf tdo creur.
Llij was hier nedergezeten, it etoit assis la.
Nederznigen , b. w. (ik zoog neder, heb ne- Negendaagfche gebed, in. (in de R. Kerk),
la neuvaine.
dergezogen), attirer vets le bas en sucant.
Nederzwaipen , o. w. ( ik zwalpte neder, ben Negende , b. if. neuvieme. De — kaart , la
nedergezwalpt) cooler a grands fists vers
neuvieme carte. De — boom, le neuvieme
le has.
eerier decade in de Fr.
arbre. De —
rep., nonidi,
Nederzwelgen, b. w. (ik zwolg neder, heb
en neuvieTen —,
nedergezwolgen), door zwelgen flokken,
we lieu, neuviememcnt. De —, le, la nenvie
,
le neuf. Karel de —, Charles neuf:
noir beneden drukken, engloutir, avaler,
Nederzweven , o. w- (ik zweefde neder , ben
nine vrouw is in de negende maand, ma fcmnedergezweefil), zwesend nederdalen, dessae est dans le neuf
cendre doucement en fiottant en Pair.
Negendehalf, b. n. holt et demi, e.
Nederzwieren,
w. (ik zwierde neder, ben Negenderhand, negendcrlei, b. n. tie neuf
sortes.
nedergezwierd), op eene prachtige en
tige wijze nederkomen, descendre scar la Negenduizendffe, b. n neoPmillieme.
terre ayes gloire et mafeste.
Negenhoek , o. (in do meetk.) enneagone,m.
INeef, m, broeders of zusters zoon, neveu. Negenhonderdfte,
neuf certieme.
Breeders of zusters zoons zoon, achter Negenjarig, b. in de neuf ru ns, qui a neufans.
oohs of Negenmaal, bijw. neuf
neef, petit on arriere-neveu.
moeis coon, cousin. Voile — of niehts Negenoog, o. cone zekcre foort van aal ,
prose,
Gene kwaadaardige bloedvin,
zoon , halve —, cousin issu de germain,
las,),72 de on fr,ncle,
neveu a la inoiie de _Bretagne. Voile
LOC:Men, Negeniteek of Negenftrik, in. feu de dames a
coo ill gel main: zie Naneef.
vevf pions.
summer.
Negental , o., neuf, 271. - ook voor de neNeeffenap, 0. cousinage, isepotisme,
gen zanggodinnen, les neuf muses on
Neen:acht : g, b. n. qui rime a Arend; e, qui
soeurs.
a la main lcgere.
Neen, bijw. non; fain. venni. Ilij zcgt van Negentien, telw. dix-neuf:
dit que non. Ik wed (van) —, fe Negentiende, b. n. dix-neuvieme.
pane, gage, quo BOB. Gij moot morgen Negentig, telw. quatre-vingt-dix ; nrsarte.
Trek in het piketfpel van — oogen , repic,
vertrekken, daar helps geen
tegen , ii
—fleken in bet piketfpel maken, nonanter,
put que vous partiez demain, iln'y a point
faire repic.
de nenni. — o. non. Hij gaf mid cen droog
— tot antwoord,
repondu on non Negentigjarige, in. en yr. ook b. n. nonagenaive dge , e.
quatre-vingt-dis ans. Nebi ensee.
gentig jaren bereiken , nonanter.
Neep , vr. nijping met de vingeren of nagelen , coup c'ongle, pinion, in. fig. De fiesch Negentigmaal, negentigwerf, bijw. quatrecone goede
vingt-dis foss,
geven (er braaf wat
No
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Negentigfte , b. n, quatre-vingt-dixieme; nonantieme. De — graad , (in de lterrek.) le
nonagesime ou le degre nonagesime.
Negenvoud, o. neuffbis autant, nombre psis
neuf fois 5 nonuple, multiple de neuf:
Negenvoudig , bijw. nonuple. Van daar
vermenigvuldigen, nonupler.
Neger,, m. negre,maure , more, zie Moor;
kleine —, negrillon.
Negerhuis , o. negrerie, f.
1Vegerin , yr. negre.sse. Kleine —, negrillone,
negiitte.
Negerkapitein , m. capitaine negrier , (die over
de flaven gefteld is.)
Negerlancl, o. pays des negres 5 m.
Negerfchip , o. vaisseau negrier, m.
Negervriend ,
vijand van den flavenhandel ,
negrophile.
Negge , yr. een hanclpaardje , klein paarcije ,
petit cheval, bidet, m.
Negociant ,
(ond. w.) zie Hanclelaar.
Negotiatie (ond. w.)zie Onderhandeling, enz.
Negotie , vr. (ond. w.) zie Koophandel.
Negotièren (ond. w.) zie Handelen , Handeldrij ven.
Neigen , b. w. (ik neigde , heb geneigd.), in
eene lchuinfche rigting , digter bij den grond
brengen , naar beneden buigen , krommen ,
flechir,, courber,, pliers fig. God kan de harten der menfchen neigen , Dieu peut flechir,
mouvoir, les coeurs des hommes. Zijne ooren —, préter l'oreille. o. w, (met zijn),
overhellen , Kellen, pencher,incliner, batsser. De dag neigt ten avond , le jour baisse,
decline. De zon neigt naar haren ondergang , le soleil va se toucher. De muur neigt
een weinig (helt een weinig over) naar deze zijde , la muraille penche un pen de ce
ate - la. —, groeten , buigen , faire la reverence, saluer. Zich — 5 wed. w. se baisser,, se tourner vers, s'incliner. Die lijn
neigt zich (buigt zich) al meer en weer op
de andere , cette ligne s'incline de plus en
plus sur Pautre ligne ; fig. De overwinning
neigt zich tot (helt aan) onze zijde (over),
la victoire s'incline de notre cite.
Neiging, vr, helling en genegenheld , penchant , penchement, sn. inclination, inclinaison 5 passion, etc. Zijn broeder heeft
veel — tot losbandigheid , sonfrere a beaucoup de penchant a la debauche. Ilij heeft
geese
, genegenheid , lust , tot de fludie ,
it n'a point d'inclination pour Petutle. Natuurlijke bij de dieren , penchant natu•
rel, instinct, m. De — , helling van eenen
berg, la pente , le penchant d'une noontagne.
Hij antwoordde flechts met eerie enkele —,
(met een enkel hoofdknikken), it no, repondit quo par un simple penchenient. Eene
kleine , (bulging ) met het hoofd maker,
faire une legere inclination de tete. De —
van eene regte lijn tegen eene vlakte , P inclinaison d'unc ligne droite a an pltx. De
neigingshoek , P angle d' inclinaison. Hij heeft
veel — tot het fpel, it a beancoup de passion pour le feu. — van een ligchaain , out
zich naar eenen zekeren kant to wenden ,
verticite. D e — der magneetnaald nazr het
noorden , la verticite de l'aiguille aimantee.
—, wending der planten naar de zon of naar
het licht (in de kruidk.) nutation. Ingefchapene — of lust, (in de wijsbeg.) appetibilite. buiging , (nit achting) reverence. Maak eene diepe — voor mevronw
H. , faites une profonde reverence a madame H.
.Neijen , (ncigen) 0. w. (ik neide , heb ge-
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neid). In Gelderland van het briefchen der
paarden gebruikt , hennir.
Nek , in. het achterste deel van den hall, bij
menfchen en dieren , chignon, m. nuque 51:
Hij gaf hem eenen slag in den — it lui
donna un coup sur la nuque. Een
un torticolis, un con de traverse. Iemand
den —, hals , breken , rompre , casser le coot
°a q. q. Eene duif den — oindraaijen , tordre le con a un pigeon; Iemand den — toekeeren , ( verachtelijk van hem wijken) , tourner le dos a q. q. Iemand met den — aanzien , (hem met verachting afwijzen), regarder q. q. de travers, avec mepris ; fig.
Dat zal hem den — breken, cola le ruinera.
Nekhaar,, o. cheveux de derriere, m. pl. —,
bij vrouwen, tignon, chignon, m.
Nekken , b. w. (he nekte , heb genekt), dooden , vennoorden , tuer, massacrer. — (eenen zwaren boom) omhakken , abattre, conper. —, tergen, boos maken , tourmenter,
agacer,, harceler.
celui qui tue ; tourmenteur.
Nekker,
Nekking , vr. action de tuer, de casser, de
tourmenter.
Nekpijn , vr. mat, no. douleur de nuque , f.
Nekfpier,, yr. muscle cuculaire, cucullaire.
Nektar, m. (in de fabelleer), Godendrank ,
nectar.
Nekrarbron , vr. source de nectar.
Nektarteug, vr. trait, coup de nectar, no.
Nel , vr. in het kaartspel , de negen van troef,
neuf d'h-tout.
Nemaar,, veroud. voegw. (bij regtsg.), maar
in tegendeel , mais ass contraire.
Nemen 5 b. w. (ik nam , heb genomen), prendue , saisir , etc. Ik heb de vrijheid genomen, j'ai pris la liberte. Het kasteel der
stad is genomen , la citadelle de la ville est
prise. Neem deze drie honderd gulden op
rekening , op interest, prenez ces trois centsflorins compte, a intent. Wij hebbea
den rouw aangenomen, nous avons pris
deuil. Dienst —, prosodic service, Pelee,
s'enaler. Iemand. gevangen —, prendre,
aire q. q. prisonnier,, se saisir de q. q. lets
fter
harte , prendre, q. ch. a coeur, s'attacher a q. ch. Op zich , prendre sursoi ; entreprendre q. ch. a ses risques , perils et fortunes; se charger de q. ch. Jets
kwalijk , ten goede , prosodic q. ch. en
notouvaise part, en mal , en bonne part. Iemand bij de hand — , prendre q. q. par la
main. Iemand aan de hand —, prendre in
main a q. q. In aanmerking —, prendre
en consideration, envisager. Zoo als melt
het wil —, dans quel sens qu'on le prenne.
Het is hoe of gij het — wilt, c'est selon quo
vous envisagerez la chose. De vlugt , prendue la fuite, s'enfuir. De moeite — , prendre, se donner la peine. Hij heeft eene
vrouw genomen , hij is gehuwd , it west
marie ; it a pris femme. Hij nam (greep)
eenen flok , en gaf hem flagen , it saisit
btiton, et lui donna des coups. Neem,
( grijp) zijnen degen , saisissez-vous de son
epee. Zijn vermaak , se divertir, se donner de la foie. Hij heeft hem het brood nit
den mond genomen, it lui a bite le moyen de
subsister. Deel aan lets prendre part
a q. ch.. participer a q. ch. 1k neem u bij
uw woord , fe vous prends au mot. Dit
moet zoo genomen worklen , cela dolt etre
pris dans ce sens, ainsi. Hij nam hem in
zijne armen , it le prit entre ses bras. Iemand in den arm — 5 (hulp bij hem zoeken),
so
Ww
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se mettre sous la protection de q.q., implorer sa protection. Hij heeft mijnen'hond in
bewaring genomen , it a pris mon chien sous
sa garde. lets voor lief —, se contester de
q. ch.; agrees q. ch. se passer de q. ch.
lets voor zijde rekening nemen, prendre q.
dr. sur soi, se charger de q. ch. Gij neemt
te veel op uwe horens , vous entreprenez
plus que vous ne pouvez executer. lets uit
elkander —, demonter, demantibuler, q.
ch. Een elude , prendre fin, se terminer, finir. Gij neemt het te naauw, vous
y regardez de trop pres. lets op de lippen
(finaken) outer, q. ch. Neem eens ,
( vooronderfleld)dat het waar zij , suppose que
cela snit vrai. Zie venter prendre het
Fr. Ned. deel.
Nemer, , preneur. —, (van een fchip) ,
vaisseau preneur, (in de fpr. k.) eertijds de
zesde naamval der verbaiging , ablatif, nog
in het Latijn gebruikelijk.
Neming , yr. prise.
Neoloog , m. (ond. w.) iemand die vreemde
en fchadelijke gevoelens , ten aanzien van
de godsdienst omhelst en voordraagt ; ook
fchrijver,, uitvinder,, aanhanger,, van nieuwe woorden in eene taal , neologue. Zulke
nieuwe woorden uit te vinden, heet neologutter,, * en het fmeden of uitvinden van
nieuwe woorden , of van oude woorden in
eene nieuwe beteekenis , -ndologie.
Neppe , yr. kattekruid, herbe aux chats ,
cataire.
Ned, yr. de zijde van, het leer , waarvan het
Naar, door de vellenblooters, afgefchaafd is,
le grain du cuir,, m. — op eene huid brengen , crepir un
Nergens, bijw. nulle part, en aucun endroit
ou lieu. lk vind hem —, je ne le trouve
mile part. — voor niets. Hij heeft het
— om gedaan, it l'a fait sans dessein, pour
rien. Hij deed het — mede , it le fit avec
lien. Zij bemoeir...zich mede , geeft —
om , elle ne se soitcie de rien, elle ne se
suet en peine de den. Oat dient — toe ,
(tot niets), cola ne sort a rien, n'est boss
a rien. anders dan om, n'est bon qu'4.
Hij weet nog — van , it ne sait pas encore
de rien. Hij let — op , it ne proud garde
a rien.
Nering , yr. vertier van winkelwaren, debit ,ns.
clzalandise, pratique. Goede , achalandage, m. — doen , toile boutique, debiter,
trafiquer. Hij heeft veel —, it a beaucoup de debit. — hebben , bekiant zijn,
etre bien achalande, e.
bezorgen , beklawen , achalander. ltrijgen s'achalander. —, handel, koopmanfchap , commerce,
negoce , trafic, no. — en handtcring , trafic
et industrie. fpr. w. De tering Haar de —
zetten , edgier sa d. pease sur son revenu ;
gouverner sa bourse selon sa bourse. Die
zich zijner — fchaamt , gedijt niet, celui
qui a honte de son metier, ne fera pas
fortune.
Neringachtig , beklant , b. n. achalande, e.
Neringhtlis , o. maison marchande , f:
Neringloos , b. n. qui n'est pas achalande, e.
sans chalands , sans trafic, etc., desachalande , e.
Neringrijk , b. n. Men achalande, e. qui a
beaucoup de chalandise , de commerce, etc.
Goede waar en goedkoop maken eenen
winkel — la bonne marchandise et le bon
voarclid achalandent fort une boutique.
1Neringziek of -zuchtig, b. n. aside de chalauds,
tic pratique.

NES
Nerpen , zie Snerpen.
Nesch , zie Dwaas , Onnoozel , Zot.
Nest , o. nid, m. Vogel —, nid d'oiseaux.
Vogels nit het — haler, denicher des oiseaux. Muizen —, nid de souris. — van
roofvogels , aire, f. van daar airer , nestelen
bij roofvogels ; desairer, jonge vogels uit
het — halen ; hol van wilde dieren , ook jonge roofvogels ; fig. roofnest ,
repaire, m. — of leger van een wild, ros
dier,, taniere, f. gite, tn. —, hutje, hok
van eenen hond , hondenhok , chenil, rn. Lie
vender Muizennest , Wespennest , enz. — ,
een flecht huis , eene geringe , vuile , wooing, trou, chenil, taudis , m. bicoque,
— (gemeen) bed, lit, tn. —, oncabane
deugend meisje , mechante fille.
Nestachtig , b. n. qui a Pair d'un nid,ressemvon , sale, vilain, e.
hie a un nid,
Nestei , o. nichet , m.
Nestel , veter, rijgfnoer, lacet , tn. aiguillette, f. Nestels beflaan , aiguilleter des
lacets; ferrer des aiguillettes. Iemand den
knoopen , (iemand door tooverij bezweren) , ensorceler q. q.; nouer
te a q. q.
Nestelaar, zie Talmer,, tracassier,, vetilleur.
Nestelbeflag , o. malie van eenen rijgfnoer,
ferret, affirm, tn.
Nestelbeflager,, m. ferreur d'aiguillettes.
Nestelen , b. w. (ik nestelde , heb genesteld) ,
met eenen nestel toerijgen , lacer , aiguil/eters o. w. een nest maken, nicher,
faire son nid, se niches .. — (bij de valk.) ,
airer. De zwaluwen — aan de venders
en in de flallen, les hirondelles nichent
aux fenetres et dans les ecuries. Zich —,
ergens zijn verblijf nemen en homier), gaan
wonen , se nicher, se caser. Am. Hij heeft
zich daar mooi genesteld , it s'est niche dans
verfchuilen ,
une bonne maison. Zich
o. w. treuzelen
se tapir, se cacher.
talmen , lambiner, tracasser,, lanterner.
Nestelgat , o. vetergat , trou pour un lacet
oeillet dans une aiguillette, m.
Nesteling, yr. nestvogel , oiseau niais, m.
Nestelingkruid, o. foort van groenei agaatfleen , aigue-marine, f.
Nestelmaker,, m. aiguillettier.
Nestelnaald , vr. lacet a liasse, no. Beilag aan
eenen veter, ferret d'une aiguillette,
een tak gefchikt voor de vogels
Nesteltak ,
om op te nestelen , branche sur la quelle
un oiseau fait son nid. f:
Nesten , zie Nestelen.
Nestig , b. n. flecht, vuil , mechant , e. sale.
(voor de eenden) aid de cane;
Nestkorf,
broeikooi, nichoir.
Nestkuiken , 0. dat het laatst nit een ei komt,
culot, tn.
Nestvederen of veren , vr. meerv.poil follet,
duvet, m.
Nestvogel , zie Nesteling.
Nestvol , o. nichee ou nitee , f Die jongen
heeft de nude, (bet wijfje) met de jongen
weggenomen , ce garcon a pHs la mere et
la nichee. Een — muizen , une nichee do
souris.
Nestzwam , o. nidulait e,
Net , b. n. blinkend , rein , fierlijk , zindelijk,
fchoon , aarclig , fraai, zuiver , enz. net ,te,
propre; beau, belle, gentil , le, joli, e.
elegant, c. mignon, ne, poor, e. Zijne kamer is zeer —, sa chambre est bien nette,
propre, proprement arrangee. Zijne kleederen zijn al tijd —, ses habits sont toujours
peoples, Een nette mond, une bouche mi.
gown-

NET
gnonne. Een nette fchrijfitijI, fin style pur,
net. Dat fchrift is zeer cette denture
est bien nette. Dat is een — gebouw, voila
un bel edifice. —, juist, naanwkeurig, juste,
précis; bijw. justement, precisement. Hij heeft
heden — zoo veel verloren als hij gisteren gewonnenheeft, it a perdu aujourd'hui justenzent
autant qu'il p;agnahier. Hij heeft het — zoo
gezegd als hij het beloofd had, it l'a dit
precisement comme it Pavoit promis. Gij
komt — van pas, vous venez tout a propos. Ik kom — op den bepaalden tijd , me
voila venu precisement a Pheure marquee, a
point nomme. Het komt — uit, it est Piste.
Het is — zes uur, it est six heures precises.
bijw. fierlijk , net , proprement, dlegamment,
avec grace, etc. Zeer gekleed zijn, etre
habille, e „fort proprement, etre mis elegamrnent. — als zelfft: Een opflel in het —
lchrijven , mettre, couches, ecrire, un theme
au net. Het — en het klad (van een fchrift)
le net et le brouillon.
Net, o. ftrikwerk, dat nit getweernde Braden
met 'mazer vervaardigd is. Visch-, vogel
—filet;rs,m.
Deze vogel is in het — gevangen , cet oiseau a etc pris au filet. Netten nitzetten, fpannen, tendre des filets.
Het — was zoo vol visfchen, dat men
het niet nit het water kon trekken, le sets
itait si chargé de poissons qu'on ne pouvait le tires de l'eau. Een flifftaand tin
sets sidentaire. — (bij de jagers) panneau,
711. - firikken, lacs, lacets ,m. pl. Netten
fpannen, (bij jagers) netten uirleggen om
wild te vangen, tendre des panneaux, des
filets, panneauter. Patrijs allier ouhallier a perdrix , m. Leeuwerikken —, nappe, f: — Qp twee ftokken(bij de visfchers)
saveneau, savoneau, m. ou savenelle , f: — om
tonijnen te vangen, mandrague, courantille ,
f. klein — vrouwenhulfel, pruiknetje , (cafe
de) reseau, m. Zijne zuster draagt een
zwart mutsnetje, sa soeur porte une cafe de
reseau noir. — der ingewanden darmnet,
dpiploon, peritoire m. Het — of vlies van het
hart , pericarde, m. — of vlies om de herfenen , panvlies, pericrane. —, darmvlies van
een kalf, (bij (lagers) crepine ,f: Met het —
visfchen , pecker au filet; fig. In het— zijn
(verfchalkt zijn), etre pris au filet , etre
dupe , e. lentand het — over het hoofd halen , (onverwacht, tegen wil en dank , tot
zekere zaak brengen) , outrages q. q. impunement, le porter a q. ch. malgrd lui ;
impliquer q. q. dans une mauvaise afraire
par des menees inattendues. Achter het —
visfchen, (zijnen kans verkeken zien) te
laat komen om voordeel te behalen; ne pas
reussir ; battre Peau; venir trop tard. Dat
valt in mijn , (dat gelukt cela me
reussit, c'est une bonne aubaine pour moi.
Zijne nette droogen (uitrusten, nitiCheiden
met wijn of fierken drank te drinken,) se
reposer, se delasser, cesser tie boire.
Netbreuk, yr. (bij de wondh.) hernie , rupture, descente (de boyaux). Navelbreuk,
epiplocele, epiplomphale. Zie Navelbreuk,
Net- en Darmbreuk, en verder over de
Darmbreuken bet eerste Fransch en Nederd. Woordenb. pag. 355. Soort van —,
waarbij het net in den balzak fchiet,, dpiploscheocele.
Nerel, yr. brandnetel, ortie. Doove —, ortie
qui ne pique point, ortie mortc.
Netelachtig, zie Netelig.
Neteldoek, o. mousseline, f.
Neteldoeksch , b. u. de mousseline.
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Netelen, b.
(ik netelde , heb geneteld),
met netels fleken , piquer avec des orties.
Netelheide, yr. bruyere remplie d'orties.
Netelig, b. n. vol netels, plein, e. d'orties.
netelachtig, piquant, e,
veux , se. —, korzelig, eigenzinnig, wonderzinnig, chatouilleux, se, bizarre, capricieux, se, acaridtre. Een
korzelig mensch,
tin homme chatouilleux. moeijelijk ,
bedenkclijk, waaruit men zich diet ligt redden kan , epineux, se, critique, difficile,
Bobcat, e. Dat is eene netelige zaak, c'est
une affaire delicate, epineuse. Hij bevindt
zich in netelige omftandigheden, it se trouve
dans des circonstances Opineuses, critiques.
Neteligheid, vr. eigenzinnig-heid, bizarrerie,
humour bizarre , acaridtre,
clzicaneuse , f: caprice, nz.
, prikkel, piquant ,
Netelkoningje , o. winterkoningje, (zekere
vogel) , roitelet
Netelkoorts, yr. fievre ortiee.
Netheid, yr. nettete, proprete, elegance.
Netjes, bijw. proprement, nettement ,
ordre, avec fustesse , mignonnement, gcnti, de bonne grace.
Netkoraal, yr. (zekere gewas) retápore , f.
Netitok, m. perche d'un filet , j:
Nettelijk , bijw. zie Netjes, Zuiverlijk, ook
Net, ale bijw.
Netten, b. w. (ik nettede, heb genet), nat,
vochtig maken, netten , mouiller, humecter.
Papier —, mourner du papier. — , reinigen,
fchoon maker, purifier , nettoyer.
Nettenbreijer, m. mailleur,, tricoteur de filets.
Nettenmaker, m. laceur.
Nettigheid, zie Netheid; Evenredigheid.
Netto, b. n. en bijw. (ond. w.)juist, zonder
dat er eenige aftrekking plaats vindt ; ook
het gewigt der waren op zich zelf, zonder
op het vaatwerk of het inpakken te zien
enz. net, te; justement, tare deduite. Dit
vat weegt drie honderd pond —, ce tonneau pose trois cents livres de net.
Netvlies, o. reline, f.
Netvormig, b. n. reticulaire , retiforme, reticule ,e, a reseau. — vlies, membrane reticulaire.
Network, o. (netted), filets, rots, reseaux ,
m. pl.
Neulen, o. w. (ik neulde, heb geneuld),
wordt gezegd van iemand, die gedurig over
kleine Bingen zijne onvergenoegdheid toont,
en die zijne verdrietige luim met eenen zekeren vervelenden en knorrigen toon te kennen geeft, preutelen, etre capricieux, se,
bizarre, mdcontent, e, marmonner, rogno.
72C1*.

Neurien , b. w. (ik nenriede, heb geneuried),
binnensmonds zingen , door de lippen weinig of niet to openen, neurer , fredonner,,
chanter has, a demi-voix , entre les dents.
kwinkeleren van kleine vogels, gring9tter,, gazouiller.
Neus, m. bij menfchen en dieren, nez. Eenen
grooten , vangen — hebben , avoir le nez
grand, long. Platte, ingedrukte nez
&ache , ecrase , camas et aplati. Kromme
haviks- of keizers
nez aquilin, nez ronez
issain. Breede of dikke- en platte
nez enlumine , rouge. Een
e'pate. Roode
Spitmet
wijde
neusgaten
,
un
nez
evasd.
—
fe nez pointu. Een puistige nez
bourgeonne. Opgefchorte, opflaande —,
nez retrousse. Knip voor den —, nasarde ,
chiquenaude sur le nez, f Door den — fpre, nez. Hij, zij, die door
ken , nasiller,parler
den — fpreekt, nasillard, e. nasilleur, se,
Ww2
Dell
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Den— fnuiten, se moucher le nez. Eenen drup- Nenshoorndier,, o. rhinoceros , tn.
pel aan den — hebben, avoir une roupie au Neushoornkever, vr. nasicorne, rhinoceros , tn.
Inez. De — druipt hem, le nez lui de goutte, Neusje , o. petit nez, m. fpr. w. Dat is het
De zijnen van den —, lee aiies du nez. Uit
— van den zahn , (het beste ) c'est ce qu'il
y a de meilleur, de plus delicat ; c'est le
den — bloeden , saigner du nez. Iemand
plus exquis.
de deur voor den — toefluiten , fernier
(op fchepen , matroos , die op
lee pole au nez de q. q. Tot den neus Neuskijker,,
behoorende , b. n. nasal, e. Iemand bij
den neus van het fchip past ) , matelot qui
',rend garde a Pep,:ion, a Pavant , 6111 valeden — trekken, titer q. q. par le nez ;
sears.
fig. or fpr. w. Iemand bij den — lei(in de fpraakk.) nasale, son
den , (met hem doen wat men wil) me- Neusklank ,
nasal.
wer q. q. par le nez. Hij viel met den
voor over, it donna du nez en terre. Neusleer,, o, piston d'un soetlier,, m.
Hij ziet niet verder dan zijn — ling Neusietter,, vr, lettre nasale.
is, (heeft weinig doorzigt) al ne volt Neusloos , b. n. qui n'a point de nez, sans
pas plus long quo son; nez. Dat zal uwen
nez.
kaproen , chaperone. — (bij
voorbij gaan , of langs den —, cela vous pas- Neusnijper,,
de hoeffm.) pranger of nijpijzer,, torche-nez,
sera loin du nez ; vous n'en aurez rien; ce
morailles , f:
cavesson.
West pas pour votre nez. Iemand jets onder
den — wrijven , (hem eene zaak onzacht Neuspraam , yr. met ijzeren punten , (voor
paarden), camarre.
verwijten) jeter q. ch. au nez de q. q. lui
Teprocher q. ch. fort durement. Iemand lets Neuspranger, m. neusband voor paarden , Cavesson.
voor den — wegnemen 5 (het genot van eene
zaak , in zijne tegenwoordigheid , benemen), Neusriem , m. tuuserolle, museliere, f
enlever q. ch. sous la moustache, au nez , a la Neusfcheidfel , of fchot , o. entre-deux dee
narines, nn. cloison , paroi des narines,
vele de q. q. ; Oster q. ch. el q. en; sa presence.
Die mosterd krijgt bij den neus , cette moutar- 7,7eusipicr, vr. muscle nasal, no.
tie prend au nez. Den — overal laten gaan Neusuitwas , o. zie Neusgezwcl.
of infteken , ( alles onderzoeken en beoor- Neusuit-werping , yr. het flijmig druipen uit
den neus door verkoudheid, (in de geneesk.)
deelen), rechercher et examiner tout. Op
fiegmatorrhagie.
kijken , ( anders uitvallen dais
zijnen —
anon zich gevleid had), 12C pas s'attendre , Neus y leug.els , yr. meerv. lee wiles du nez,
cotes des narines.
tomber des asses. lets in den — krijgen ,
avoir le vent de q. ch. Hij wilde mij eenen Neuswijs , b. n. waanwijs, pedant, e,
tesque,
presomptueux , se, suffisant , e,
draaijen , bij den — krijgen , (bedriegen )
tro p curieux, se, vain , e; ook als
il 'youlait me brider le nez, me tromper,,
wijsneus , qui fait Pentendu ; zie Wijsneus.
me duper. Hij heeft hem bij den — gehad,
41 lui a fait payer trop cher. Op zijnen — Neuswijsheid, vr. verwaandheid ,pddanterie,
piesomption, curiosite impertinente outree,
vallen , (in eene zaak mislukken ,) tomber
vanite.
sun son nez. Den — ergens voor optrekken , (ten teeken van hoogmoed, fchimp of Neuszenuw,, yr. nerf nasal, m.
hoon ,) rechigner,, faire la moue, ricaner. Neuszuil , yr. colonne du nez.
Nen heeft hun eenen langen — gegeven ; Neutel, zie Dreutel, (klein mannetje.)
musard ; fig.
hij heeft eenen langen — gehad, ( is refit Neutelaar, m. talmer,,
lanternier.
befchaatnd gemaakt ,) on lui a fait , it a eu
talmfter,, lambine, musarn pied de nez. Hij is gullets knip voor Neutelaarfler,
de; fig. lanterniere.
den — waard , c'est un homme a nasarder,,
Iemand eenen — Neutelarij , yr. talmerij , lambinerie; fig. Ian.croquignoler. Spr.
ternerie.
aandraaijen eenen wasfen — maken , (hem
eene leugen diets maken) en dormer a gar- Neutelen , 0. w. (ik nentelde , heb geneuteld),
der 4 q. q. , lui conter des bourdes , talmen , futfelen , lambiner; fain. lanterner.
Sen pied de nez a q. q. Die zijnen — fchendt, Neutelig , b. n. tabnachtig en verdrietig , lam, e, lent, e. chagrin; , ne ; bijw. lentement.
fchendt zijn aangezigt , qui medit de ses
troches parents , se dishonore soi-meme; fig. Neutraal , b. n. (ond. w.) onpartijdig, onzijdig , neutre, impartial, e; zie Onzijdig.
- van eenen fchoen , bout, on carre d'un
soulier. — van een for, pene d'une series- Neutraliteit , yr. (ond w. ) onpartijdigheid,
onzijdigheid , neutralite , impartialite. Hij
f — van een fchip, cap, avant , nez
heel-k den oorlog verklaard aan die volken ,
d'un ‘vaisseau, m. proud, pointe de Peperon,
Welke de algemeene — geschonden hebben ,
Den — in den wind fteken, (fcheepsw.)
it a declare la guerre aux peoples qui ont
porter le cap au vent.
.viole is neutraliti generale.
bout
du
Neusballetje
,
o.
(top
van
den
neus),
•
Neutraliferen , b. w. (ond w.) ik nentralireernez, 111.
de, heb geneutralifeerd) onzijdig , neutraal
Neusbeen , o. het zesde been , dat de neusgamaken, in den fiaat van onpartijdigheid
ten van elkander fcheidt , ploegijzer been ,
brengen , neutraliser. Eene voor neutraal,
vemer, — tranenbeen, Os lacrimal , os
onpartijdig , ouzijdig , verklaarde {lad, une
zie Nensfehot.
unguis ,
vine neutralisee.
Neusbiocding , yr. saignement tie nez, epostaxis, m. hemorrhinie, hemorrhagic oil he- Neuzelen , b. w. (ik nenzelde , heb geneuzeld), naauw befnuffelen , fairer partout,
morragie nasale.
[ureter ; avoir le vent de q. ch.
Neusdoek , en. zakdoek , mouchoir de poche.
Neuzen , zie Neuzelen.
roupie, f
Neusdruip of drop ,
Neusgat , o. der menfchen , narine, f — der Nevel , m. eene menigte waterachtige , door
koude verdikte dampen in de benedendieren , naseau,
lucht , die dezelve conker maken , mist,
Neusgezwel , o. vleczig uitwas in den neon ,
Dikke — (op zee) brume, f.
Stinkend — (in de geneesk.)
polyps,
wolk 5 'usage etais. Witte —, friozene, f: Stank uit den neus, punaisie,f:
yeas, ( bij dicht. ) wintertooneelen , friNeushaar,, 0. toil des narines,
mas,

f.

NEV
was, is. pl. Eene zaak die ons. verftand niet
doorzien kan, onwetendheid des verftands,
ignorance, f. nuage de resprit , de Pentendement , nuit, f. brouillard , chaos.
Nevelaehtig, nevelig, b. n. nebuleux , se,
brumeux , se, embrumi , e.
Nevelen, onp. w. (het nevelde , heeft geneveld), misten, faire du brouillard.
Neveling , yr. action de faire du brouillard,
temps brumeux, m.
Nevelkraai, yr. bonte kraai , corneille emmantelee.
Nevelmaand, yr. van half October tot half
November, brumaire , m.
Nevenbegrip, 0. idee accessoire ou secondaire , f.
Nevenbeteekenis, yr. signification secondaire.
Nevengewest, 0. contree voisine, f. plage
contigue ou collaterale , f.
Nevens, ( neffens) voorz. digtbij, naast,
pros de 9 4 cite de; auprés joignant, proche. te gelijk met, outre, avec, cornme aussi. Hier —, benevens, ci-joint. Hij
zat — de fontein, it dtait assis a cite de
la fontaine.
Nevensgaande, b. n. ci-joint e. De hier
rekening , le memoire ci-joint.
Nevenzaak , vr, chose indifferente,
accessoire. —, tusfchengeregt, hors d'oeuvre , m.
Nicht, yr. broeders of zusters dochter, niece.
Ooms of moeis dochter, cousine. Voile
—, cousine germaine. Halve -- (neefs of
nichts dochter), cousine issue de germaine.
, zoons of dochters dochtertje , kle indochter , Nichts dochter, petite niece; nichtszoon, petit neveu.
Niemand . , perf. voorn. ne-personne, nul,
le. — is hier gekomen, personne , nul , n' est
venu ici.— , niet een, aucun, e. — onder
ons, aucun de nous. - -(met ontkenning)
niemand is gekker dan hij , on n'est pas plus
fou que lui.
Niemendal , zie Niet.
Mier, vr. der menfchen, rein, tn der dieren , rognon, m. Verhandeling over de
nieren, (in de geneesk.) nephrologie. Befchrijving der nieren , nephrographie. Ontleding der fnede in de nieren, nephrotomie. Ontfleking der nieren, nepritis,
on nephritic, f. Reinigingsmiddel der
nieren, nephrocatalicon ou nephrocatholicon,
m. Tot de nieren behoorende, nephretique , renale.
Nierbed , o. niervet , of nierbeddenvet , graisse qui enveloppe les rognons,
Nierenbekken, o. bassinet , in. (cavite) des
reins , f.
Nierenbioedvaten, o, meerv. vaisseaux
gents , in.
Nierenhout, o. bois nephretique, m.
Nierenflagader, yr. arare renale.
Nierenfmart„ pijn, jichtwee , yr. nephralgie,
douleur nephretique.
Nierenfteen, m. Pierre nephretique, f:
Nierenvormig , b. n. (in de kruidk.) reniforme.
Nierenzucht, vr. Nierzucht, Nierenziekte ,
Nierenwee, nephresie.
Nierenzuehtig, b. n. nephretique.
Nierharst, Nierfluk,o. horst, longe (de years)
aloyau, m.
Nierhout, o. graveelhout, ( in de kruidk. )
Lois nephretique, m.
Nieskruid, o. (plant) ellebore, m. (ptarmique , f.) wild-- of — wortel, elleborine, f.
Niesmiddel, 0. (remêtle) sternutatoire, on.
Niespoeder,, o. poudre sternutatoire, m.
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Niester,, yr. Jternueuse.
Nieswortel, zie Nieskruid.
Niet, o. bloem van koper, ertsasch , spode,
tutie, f.
Niet, bijw. non, ne, ne pas, point, ne point,
je ne. yous rime
non pas. Ik bemin
ne riez pas. H i) twijfelt
pas. Lacht
er— aan, it n'en doute point, Wilt gij '1 ik
voulez-vous? moi pas; Hij kan — zwijgen, it ne pent se taire. Ik weet — wat
ik doen zal, je ne sais que faire. Hebt
gij mijnen broeder gezien 2 n'avez-vous
point vu mon frare. Waarom zegt gij het
—? que ne le dites-vous ? pourquo!ne le dites-vous pas ? Hij weet niets, en zij ook
it ne sait rien, ni elle non plus. Zsj is er
zonder rodeo boos over, elle en est fachee , non sans raison, sans cau.se. — alleen,
non , seulement. — lang daarna, peu apres.
— anders, anders rien que cola, point
autre chose. — eens, pas une seule fois. Ik
heb er — eens aan gedacht, je n'y ai settlement pas songe. — lang geleden zag ik hem
nog, al n'y a pas longtemps que je le vis.
Geef hem — te veel, ne lui donnezpas trop.
Niemendal, niet met allen, niet met al,
in het geheel niet, rien du tout, pas la
moindre chose, point du tout. —weten, ignorer. Er is niemand, die — weet, it
a personae qui ignore.
Niet, m. en o. dat nog geen aanwezen heeft,
rien, 'leant. God heeft de wereld nit —
gefchapen, Dieu a cred le monde du ;dant ,
de rien. Een — in de loterij , un billet
blanc, m. Voor bijw. (zonder kosten)gratis. Te — doen , (vernietigen;) andantir,
abolir, annuler, abroger. Te goon,
titre reduit, e. a rien,s'aneantir, s'evanouir. Zijn broeder is van — opgekomen,
Son frere est un parvenu, no homme de 'dant.
Spr. w. Ms — komt tot jet kent het zich zelf
niet, les parvenus sont toujours insolents.
Nietig b. n. en bijw. dat geene kracht beeft,
niets beduidend, frivole, nul, le, futile,
exigu , e. puerile, abject, e. de 'leant, de
rien. Eene nietige (niets beduidende) zaak,
verontIchuldiging, une chose , excuse , frivole. Nietige gefprekken, des discours futiles. Nietige menfchen, des hommes de neant ,
de rien.
Nietigheid, vr. van geene waarde , nullite , f:
rien, m. vide, m. neant, m. exiguite. Om
eene — twisten, se quereller pour une chose
de ;dant, pour un rien. — in het meervoud ,
des riens, des vetilles , des puerilites.
Niets , voorn. en o. rien,zero,nulle chose, pas
un iota. Er ontbreekt — aan, it n'y manquo rien, pas un iota. — hoe genaamd,
quoique quo ce suit. Maakt gij that op hem?
dot komt zeker op — nit, comptez-vous sur
lui? bernique. Laat er — van blijken, ne
faites semblant de rien.. Dat duet — tot
de zaak, cela ne pit riot a l'affaire ;n'importe.
Nietsbeduidend, niets beteekenend, b. it. gering, insignifiant, e. abject, e. nul,
e man , no zero en chiffre (in de
Een
gefchiedk.) nietsbeduidende koningen , les
rois faineants.
Nietsbeduidendheid, yr. insignifiance, abjection.
Nietswaarclig, b. n. futile, vii, e. d'aucune,
de nulle, valeur.
Niettegenitaande , voorz. ondanks, enz. nonobstant , malgre. Des—, nonobstant, inalgre
cola, neanmoins. —, voegw. offchoon, quoique, bienque , encore que.
Ww3
Niet.
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Niettemin, bijw. echter, nianmoins, cepenversch, recent, e. Deze tijding is nog —
dant , pourtant. dat, voegw. neaninoins
( onlangs gebeurd), cette nouvelle est encore
_que.
recente. onbedreven. Deze leerjongen is
INietwezig, b. n. niet beftaande, non exisnog cot apprenti est encore novice. lets
tent, e. qui n'existe pas.
nieuws . uitvinden , inventor q. ch.de nouveau.
Nietwezigheid, yr. non-existence, f. non-etre, in. Nieuwachtig, b. n. presque neuf, neuve.,
Nieuw , b. n. neuf, m. neuve, f. nouveau , Nieuwbakken, b. n. versck, frais, fraiche.
nouvellement cuit, e. tendre. — brood, du
nouvelle; maar voor een woord van het man.
pain tendre ; fig. — edehnan , noble de nottgefl. met eenen klinker of eene itomme h.
voile creation, de fraiclie date.
beginnende, nouvel, als : de — e mensch
le nouvel homme. Een nieuwe waard, Nieuwbekeerde , m. neophyte.
tin nouvel hete. Het nieuwe jaar, le non- Nieuwbeploegd land , o. novale, m.
yel-an. AANMERKING. Deze woorden wor- Nieuwe jaar, o. nouvel an, m.
den met onderfcheid gebruikt. Neuf, neu- Nieuwelijks, nieuwelings, bijw. federt korten
ye , bezigt men meest van zaken, die door
tijd., nouvellement, tie fraiche date , depuis
peu, recemment.
menfchen-handers, ook wel door vernuft, geinaakt zijn, als : Een nieuwe hoed, un cha- Nieu-weling , m. onlangs aangekomen , nouveau
venu, nouveau debarque, novice; bij de foleau neuf. Een — kleed, un habit neuf.
—e brug, le pont neuf: Een nieuw modaten , conscrit, in. recrue, f: —, onervaren, dom mensal, badaud.
disch kleed, une veste neuve. Een (gebouwd) huis, une maison neuve. Eene nieuwe Nieuwe maan , yr. zie op Nieuw.
uitdrukking ,une expression neuve. Nouveau, Nieuwe melk , yr. (in de geneesk.) in de borften der yronwen , na de biest, neogola,
nouvel, nouvelle , wordt gezegd van
Bingen of zaken , die uit de natuur of nit Nieuwers, zie Nergens.
bet verftand voortkomen, of ook verfchil- Nieuwerwetsch, b. n. en bijw. moderne, a la
lend zijn van hetgeen men nog heeft of gemode, a la moderne. Een — kleed, un habit a la mode , un habit nouveau.
bad heeft, als: Nieuwe wijn, du yin nouneograveau. Eene nieuwe wapening, un nouvel Nieuwe fpelling, yr. neographie,
phisme , tn. Die zulk eene — invoert
armement. Het nieuwe testament , (verographiste , neographe.
bond) le nouveau testament. Ecne nieuwe
uitgave, tine nouvelle edition. Dc nieuwe Nieuwe uitvinding, yr. het fmeden van nieuwe woorden , neologie. Nieuwe woorden
maan , /a nouvelle lune, (in de flerrek.)
uitvinden en in gebruik brengen, neologiook der oudheid) feest der nieuwe maan ,
ser. * Invoerder van nieuwe woorden, neneomenie. Het nieuwe jaargetij , de lente,
ologue.
la saison nouvelle, le printemps. Het nieuNieuwgeboren , b. n. jonggeboren, nouveau-tie,
we jaar, le nouvel an. Een — wootd,
mot nouveau. De nieuwe wereld, le nou7n. jeune-nee,
veau monde. De tijd der nieuwe vruchten, Nieuwgehuwde of getrouwde, m. en vr. nouveau mane , nouvelle-maride.
le temps des nouveaux fruits. De nieuwe
bemel en de nieuwe aarde, le ciel nouveau Nieuwgemunt , b. n. — geld, argent nouvellement monnoye, frappe ou de nouvelle faet la terre nouvelle. De nieuwe mode, la
brique.
nouvelle mode. Eene nieuwe uitvinding,
sine nouvelle invention. Eene nieuwe keur Nieuwjaarsbrief, m. lettre du nouvel an, lettre de compliments, de felicitation au jour de
van good of zilver, dat gemunt wordt, un
Pan, f.
titre nouvel. Eene nieuwe wet, une nouvelle loi. Een leven leiden , voeren, Nieuwjaar, o. nouvel an, an nouveau, m.
wiener une nouvelle vie. Een — boek (dat Nieuwjaarsdag,, m. jour de nouvel an, de l'an.
eerst in het licht is gegeven) un livre now- Nieuwjaarsdicht, vers , m. poeme, viers qu'on
donne ou que Pon a fait a l'occasion du
yeau. Dit nieuwe boek is nog —, ce livre
nouvel an , compliment du four de Pan.
nouveau est encore neuf. Een — of ander
kleed dat men gehad heeft, (offchoon het Nieuwjaarsgift, yr. etrennes , pl.
niet nieuw is), un nouvel habit. Een — Nieuwjaarswensch , m. felicitation , f compliment, souhait du jour de Pan , tie nouvel an,
of ander vertrek , un nouvel appartement.
de bonne annee.
Een — (ander) rijtuig, tine nouvelle voiture. Een nieuwe of andere waard, an nou- Nieuwigheid, yr. nouveaute ;— nieuwe inrigun
nouEen
—
(ander)
kwartier,
ting, innovation. Nuttige nieuwigheden in
vel kite.
den that invoeren, introduire des innovativeau logement. —, in den nieuwen fmaak,
ons, des nouveautes utiles dans Petat, issueneoterique. fpr. w. Nieuwe bezems vegen
vet. Deze — behaagt mij niet , cette nouveaugoed, ii n'est rien tel que balai neuf;
te ne me plait pas. Die zulke nieuwighenouveau tout beau; fig. aides is nog zoo —
den invoert , intiovateur ou novateur.
tusfchen hen, ils ne se connaissent pas enFlij
le
nouveau.
Nieuwmare, zie Nieuwstijding.
core. Het nieuwe, zelffl.
bemint het —, it aime le nouveau. drat Nieuwsbejager, m. amateur de nouvelles 5 nonvelliste
-weet gij nieuws ? que savez-vows de nouveau?
bijw. op nieuws, de nouveau ; a neuf, tine Nieuws, zie Nieuw en Nicnwstijding.
seconde fois. Nieuw, ongewoon , vreemd , Nieuwsgierig, nienwsbcgeerig , b. n. curievx,
se, enquerant , 0. al'ide de nouvelles ; bijw.
etrange, particulier,, ere, singulier,, ere.
curieusement.
Die zaak is mij wel — voorgekomen, cette
yr. amour de la nouveaute,
Het
—
is
er
Nieuwsgierigheid,
affaire m'a paru biers etrange.
in. curiosite. Uit — ergens heen gaan, tilat af, la flour en est etee. —, hedendaagsch ,
ler par curiosite en quelque
moderne. Een — werk , an ouvrage motierne.
De nieuwe gefchiedenis, Phistoire moderne. Nieuwspapier,, o. kraut, papier public,
gazette, f. De franfche — en, de dagEen nieuwe fchrijver , un auteur moderne.
bladen , les papiers .fraucais , les journaux.
gebouw, (naar den nieuwen fmaak)
Een
bdtiment moderne; bijw. Naar den nieu- Nieuwstijding, yr. Nledws, o. nouvelle,
Jets
ouds
naar
nouveau ,in. —en verbreiden , zeggen , debtla
moderne.
wen fmaak, a
ter des nouvelles, nouvelliser. Nieuwsverden nieuwen fmaak maken, mederner*
tel-
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teller, in. debiteur de nouvelles.— 5 nienws- Nijverig, b. n. zie Nijver.
fchrijver,, verbreider van iets nieuws , nou. DiTik , m. hik, hoquet.
velliste, gazettier,, journaliste.
.
Nikkei, zie Nikker.
Nieuwsvertelfter,, yr. debiteuse de nouvelles.
Nikken , o. w. (ik nikte , heb genipt), eene
Nieuwtje , o. nouveaute, chose rare , f. Het
herhaalde beweging met het hoofd of de oo- is er af, cela n'a plus de la notiveaute;
gen makcn , ook knikken genaamd, cligner
fig. Het is nog een —, (de lust om zoo
des yeux , faire des inclinations , des signer
veel moeite te d-)en , zal hem wel vergaan)
de tete, faire signe de la tete. Hij nikte
ce n'est quo ferveur de novice.
met het hoofd , tot teeken van toeftemming,
Niezen , o. w. (ik niesde , heb genicsd),
it fit une inclination de tete en signe d'aceternuer. De Inuiftabak heeft hem doen —,
quiescement , d'approbation.
le table en poudre l'a fait eternuer.
Nikker, in. een verdichte watergeest ofw,aNiespoeder,, o. poudre sternutatoire on sterterfpook van eene wanflaltige gedaante , met
nutative.
welker fchim men kinderen wel bang maakt,
Niezing , yr. het Niezen 5 eterament, in.
duivel, esprit malin, demon, lutin ( in de
Niezer,, m. Niester,, yr. iternueur, iternugodenleer) ondin, e.
euse.
Nikker , m. brand, onkruid in het koren ,
Nijd , m. envie, f. —, minnenijd , falousiej.
nielle , f:
Hij wordt van — verteerd , i' envie le devo- Nikkop , m. en yr. iemand die met het hoofd
re ; it sache d'envie, etc.
nikt , celui ou cello qui fait signe de lee
Nijdig, b. n. envieux; minuenijdig, faloux ,
tete.
se. — zijn, porter envie.
Nimf,, vr. Men verfiond bij de Grieken en RoNijdigaard , rn. envieux.
meinen , door nimfen , zekere halve godinNdigheid , zie Nijd.
non , die zich bij ftroomen , vloeden „ berNijdig.,lijk , bijw. d'une manure envieuse,avec
gen , bosfchen , enz. ophielden. De hedenenvze.
daagfche dichters noemen elk verliefd en
Nijdnagel , m. klinknagel , taainagel , clou a
bekoorlijk meisje eene —, nymphe ; ook inriver; nagelwortel , envie, f:
fekten-popje , nimphe.
Nijlpaard, o. hippopotame, m.
Nimmer,, nimmermeer,, nooit , bijw. jamais,
Nijpen , b. w. (ik neep , heb genepen), klemplus jamais Gij ziet mij — weder,, to ne
men , knijpen , pincer, etc; fig. van de koude
me reverras plus jamais. Spreek mij — 'van
fprekende , zie Nijpend. —, fmart baren,
haar , ;le me parlez jamais d'elle. 4 jagener, incommodes, presser; fig. Het begint
mais, immek. Voor altoos , voor eeuwig
er te —, on y est dans un grand embarras ,
vereenigd , unis a jamais Nooit en —, a
dans line situation de plus en plus critique,
tout jamais, au grand jamais. Hij zal het
Paffaire est dans sa crises De honger be— does, it ne le fera jamais.
gon te —, la faim commencait a se fai- Ninnen o. w. (ik ninde , heb genind), met
re sentir; on etait presse par la faim. In
fmaak' drinken , boire avec gait, buvottes.
het — van den nood; toen bet begon to —,
—, zuipen, fluter.
dans Purgente necessite.
Nip , zie Neppe.
Nijpend , b. n. fmartelijk , pijnelijk , doulou- Nippelen , b. w. (ik nippelde , heb genipreux, se, etc.; fig. Eene nijpenclekoude, un
peld) , uit geile drift gedurig betasten , patiner, toucher, tater.
froid cuisant, percant, _penetrant , qui
pince.
Nippen 9 o. (ik nipte , bob genipt (van kindeNijper,5 m. pincettes , f. p1. — van eene kreeft ,
ren fprekende , ) kibbelen , twisters, krabpinces , f. pl. — 9 waar tusfchen de 'zetters de
ben , nijpen , disputer, chamailler. — , met
kopij Iteken , visorion ou visorium. — 9
kleine teugjes behendig drinken , buvotter,
kromme trekker (bij de heelm.) bet de
siroter.
corbin. —, kuipers hoektang, sergent. Nis, yr. eene holligheid in eenen moor, een
Zie Neusnijper,, etc.
muurvak , om daarin een beeld, eenen haard
Nijpertje, o. fig. Het is op het —, (de zaak
of jets anders to zetten , niche.
lijdt geen uitftel), l'affaire est pressante, est Nobel, m. (ond. w.) , een voormalig fluk
urgente, ne souffre point de alai; it n'y a
good geld in Engeland droeg Bien naam,
pas no moment de perdre.
in 1344 allereerst geflagen , waarvan rozennoNljphoutje , o. (bij letterzetters), mordant ,m.
bel , noble.
Nijping , yr. het nijpen , pincement, serve- Nobel , b. n, zie Edel.
went, tenaillement, m. — in den buik, Noch , ontk. voegw. , ni. — de een — de antranchees, coliques , f: pl.
der , ni Pun, ni Pautre.— hij — zijn broeNijptang om fpijkers te vatten , yr. piece, f: teder , — ik zullen het doers, ni lui , ni son'
willies pl. —, bij de hoeffm.) croches , trifaire, ni moi le ferons. —, niet , meer'
coises, ..f. pl. —, (bij fpeldem. loodg. enz.)
— minder, ni plus, ni moms.
bequettes, f. pl. ( bij brandverwfchilders), Noegen , o. w. (het noegde , heeft genoegd),
alegate , (bij leidekkers) tire-clou, m. —
te vreden zijn , étre content, e. Zich met
(bij heelmeesters) bec-de-perroquet, m. —
iets —, se contenter de q. ch.
tot afronding van looden kogels (bij de Noembaar,, noemelijk , b. n. exprimable.
art.) , cisailles a ebarber les balles de plomb , Noemen , b. w. (ik noemde, hob genoemd),,
eenen naam geven , benoemen , nommer, apI. P INijpvel, nijpvieesch, nijpnagel o. zieNijdnagel.
peler, qualifier, denommer,5 designer. Deze
Nijver, b. n. en bijw. zeer naarftig , zeer
Itad wordt Delft genoemd cette ville est
ijverig , treslaborieux, se, applique 5 e. dinominee Delft. Hij noemde het
9 eiland naar zijligent,, C. ndustrieux
i
, se ; diligemment,
nen naam, il nomma Pisle (Pile) de son nom.
industrieusement.
Hoe wordt hij genoemd ? Hoe beet hij ?
Nijverheid , yr. industrie , diligence, applicacomment se nomme - t - il? Hij werd naar
tion. Hij werkt met veel —, it travaille
zijnen vader genoemd , it recut le nom de
avec bcaucoup d'industrie. Nationale —,
son pare. Flij benoemde hem tot zijnen rijksindustrie nationale. Hetgeen door — is
opvolger,, it le nomina successeur a l'empire.
voortgebragt, industriel, le. *
In tegenwoordigheid der bier ondcr gcnocmWw4
de.
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de getnigen , en presence des temoins ci-dessous denommes. In het vonnis noemt men
hem ridder,, Parfet le qualifie chevalier.
Kan men eene zoo vermetele daad. dapperheid — ? pent-on appeler valeur sine action
si temeraire? Hij noemt de dingen bij hunnen naam , hij verbloemt de zaken niet ; hij
windt er geene doekjes om), it appile un
chat un chat. —, beftempelen betitelen ,
betigten, titres, traiter, taxer. Men noemt
hem zijne hoogheid , on le titre d'altesse.
Zii noemden hem eenen fchurk , ils le traiterent de scilerat, ils le taxerent du nom
de scelerat.
Noemend , b. n. benoemend, denominatif,
ive.
Noemer,, m. de eerftc naamval , in de verbuiging van naamwoorden , onderwerp , nominatif, sujet ;—, ook een woord der rekenkunst , waar men , in het gebroken, aldns
de underlie cijferletter heet , dus het onderfie getal eener break, denominateur.
Noeming , yr. benoeming , nomination, designation. De — der generaals voor dezen
veldtogt is gedaan , la nomination des generaux est faite pour cette campagne. Hij
na dat hij zijnen opvolger benoemd
had , tl mourut apres avoir fait la designation de son'successeur. — (in de reketikunst)
denomination. De breuken onder eene —,
onder eenen noemer brengen , reduire les
fractions a meme denomination.
Noon , m. middag, midi. De voor —, le
matin. De na — Papres dinee, ou diner.
Noenmaal , a. dine, diner, m.
Noenrast noenflaap; zie Middagflaapje.
Noenflonden, m. meerv. middagftonden urea
van elf tot een , heures de Papres dinee,

f

Noest , m . noeud ; zie Knoest.
Noest, b. n. en bijw. vlijtig , actif, ive, laborieux 5 se,appliqué,e. Diligcmment, laborieusememt.
Noestig , b. n. knoestig , noueux, se; etc.
Noestigheid , yr. knoestigheid , nodosite, qua-.
lite noueuse du boil; fig. moeijelijkheid, dif:
vlijt , diligence, application,
ficulte.
activite.
Nog, voegw. om de voortduring van eene
tegenwoordige handeling of toeftand aan te
duiden , encore; bij dichters ook, encor. Doe
het — eens , eenmaal , faites le encore une foil.
Mijn broeder leeft —, mon frere vie encore. Ik
heb hem — niet gezien , je ne P ai pas encore
vu. Nu twintig jaren geleden leefde hij —,
vivoit encore , it y a vingt ans. Het is —
geen dag , it n'est pas encore jour. Ik good
hem —, daarenboven tien gulden , je lui
()Pis encore dix florins. Al is It& ook —
zoo weinig , zal ik het nemen , quelque
pen que ce salt, je le prendrai; al is hij
ook — zoo rijk , ik achte hem niet , quelgue riche qu'il soit, je ne Pestime pas.
Zie over quelque in dezen zin de fpraakkunst. Tot — toe , jusqu'a present.
Nogmaals, bijw. wederom , op nieuw , encore
nose lois ; de nouveau, iterativement.
Nogtans , voegw. evenwel , cependant, pourtaut, toutefois , neanmoins.
Nok, yr. het opperfie toppunt van een gebouw,, bijzonder van een dak , fate ,pignon,
faitage , De — van een gebouw met leijen dekken , (bij de leid.) couvrir la fate
en lignolet. De — van een as , ( in de
bouwk.) talon d'un essieu , fn. De —, het bovenfle van de ra , (fclieepsw.) , bout de
vergue, tn. encoqure.
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Nok , m. fnok, nik , sanglot.
Nokbalk , m. poutre du faitage, lierne , f:
Met — en voorzien , lierner.
Nokbind, m. (bij de timmerl.) coyer.
Nokbindfel , o. (fcheepsw.) raban d'unepoin.
ture,
Nokgordingen , yr. meerv. (fcheepsw.) , faun=
ses cargues, f. pl. contre-fanons , m. cargues
de boulines, f pl.
Nokken , o. w. (ik nokte , heb genokt), fnikken , weenen , sangloter, pousser des sanglots.
Nokking , yr. fnikking , action de sangloter,f.
souptr,, m.
Nokpaard , o. (fcheepsw.), marche-pied, Itrier
de bout de vergt.te , m.
Nokpan , yr. faittere, 1. tranchis , m.
Noktakel ,
(fcheepsw.) , palan de bout de
veigue.
Nominalist , yr. (in de wijsb.) nominaliste.
Nominatie 5 yr. ( ond. w.) lijst van eenige perfonen , om daaruit, tot het eene of andere
einde, eene keus te doen ; ook het regt ,
om iemand tot eene waardigheid , tot een
ambt, te benoemen , nomination. Er zijn
zes perfonen op de —, it y six personnes
sur la nomination.
Nommer,, 0. getalmerk , numero, m.
Nommerbriefje , o. billet numerote, m.
Nommeren , b. w. (ik nommerde , heb genommerd), met nommers teekenen , numeroter,
billetter, coter.
Nommerteekenen , o. om de flukken van een
regtsgeding , boedellijst , enz. in orde te
fchikken , cote, f
Non , yr. geestelijke dochter, kloosterzuster,,
nonne, nonnain, religiense. — (boertig of
fpottend) moinesse. eene gefnedene big,
jeune cochon clzii tre ,verrate; witte —, duiker . gans , piette.
Nonius , in. (in de flerrek.) om de minuten enfekonden te deelen op een meetinftrument ,
nonius, vernier.
Nonnenbroodjes , yr. meerv. kleine ronde peperkoekjes , nonnettes , f. pl.
Nonnenkleed, o. habit de religieuse, etc. m.
Nonnenklooster, o. convent tie religieuses ,rn.
Nonnetje , o. nonnette, moinette.
foort
van eene duif, pigeon nonnain, m.
Nood , m. de toefland , wanneer lets met moeite , dat is zeer bezwaarlijk, verkregen wordt,
peine, f Ter naauwer —, bijw. a grand'
peine. Hij is ter naauwer — ontkomen ,
Dat kan er des
l'a echappe belle.
door , cela pent passer , faute de mieux.
—, de toefland , wanneer men , in de
kens van middelen , ter bereiking van een
doel te naauwbepaald is , misere , indigence,
etc. f. Zijnen aan ietnand klagen , repre.
seater son indigence (malheur) a q. q. Icmand uit den — trekken , retirer q. q. de
la misere.—, zwarigheid, gevaar,, danger,
peril, risque. Het heeft geenen —, it n'y
a point de danger , ce n'est Hen, tl n'y a
den a craindre. —, de toefland, in welken
men van de middelen beroofd is, die volflrekt tot onze welvaart dienen , gebrek, behoefte , necessite, f: besoin, m. indigence,
disette, misere , f: -Uiterite— , urgence, extremite, f: De — heeft hem daartoe gedwongen , la necessite l'y a contraint. Van
den — eene deugd maken , leert bidden
faire de necessite vertu. — breekt wetten , necessite n'a point de loi, contraint
la loi. —, angst, benaauwdheid , detresse,f.
alarme, f In — zijn , of zitten (fuipeepsw.)
etre en danger, en detresse, en alarme. Des
noods,
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goods, in geval van —, au besoin en cas
necessite. Dat kan dienen in geval van —,
cela servira au besoin. Als de — aan den man
komt , dans un besoin pressant , en cas de besoin, de necessite. In bet gemeene level) gebruikt men —, van eene perfing op de natuurlijke ontlasting , necessite, besoin, envie
de decharger son y entre. Zie Achterlast in
de 2de beteekenis.
Noodanker, o. ancre de la tale, tn.
Noodbede , yr. supplication on priere qu'on fait
dans la necessite.
Noodbeftuur, o. zie Noodlot.
Noodborg ,
garant, repondant , pleige, m.
caution , f
Nooddienst , yr. service de necessite, m.
Nooddam of dijk , o. digue ou jetee faite pour
le premier besoin, f
Nooddoop,
fchielsjke doop , zonder plegtigheden , ondoiement.
Nooddruft, y r. een toefland , in welken men
zulke dingen ontbeert die tot onzen weltiand dienen , bijzonder tot levensonderhoud ,
behoefte, indigence, misere, pauvrete , necessite,
entretien, besoin, necessaire,
Nooddruftig, b. n. arm , indigent, e. pauvre ,
necessiteux , se.
Nooddruftigheid , zie Nooddruft.
Nooddwang , m. necessite absolue, necessite
urgente , contrainte , f.
Nooddwingen , b. w. (ik nooddwong , heb
genooddwongen ) fterk noodzaken , contraindre de faire, forcer, nicessiter.
Noode , een woord , dat niet anders dan achter
het y oorzetfel van gebruikt worth, bij de
INerkw. he b be n en z ij n voor noodig. lets
van — liebben , avoir besoin de q. ch. Van
— zijn , 'etre necessaire, etre besoin.
Noode bijw. oak nob , ongaarn , onwillig ,
â regret , malgró soi , a contre-coeur,, contre
son glad, etc.
oodeloos , b. n. inutile, qui n'est pas necessaire, vain, e.; bijw. inutilement, envain.
zich — moeite geven , se donner de lapeine
inutllement, envain.
Noodeloosbeid , yr. inutilite.
Nooden, zie Noodigen.
Noodhayen , yr. (zeew.) port de detresse,
Noodhelper,, m. aide au besoin.
Noodhulp , m. en yr. qui assiste en cas de besoin, aide, m. assistance au besoin, f.
(fcheepsw. ) matroos , matelot second.
Noodig , b. n. necessaire. Het is niet — dat
hij bier kome , it n'est pas necessaire qu'il
vienne ici. Hebt gij geld — ? avez-vous besoils d'argent. lk heb het —, fen ai besoin.
Noodigen , b. w. (ik noodigde , heb genoodigd), uitnoodigen , yerzoeken , inviter,
convier, prier. Het fchoone weder noodigt
otts, lokt ons nit, tot eene wandeling , le
beau temps nous convie a la promenade. Hij
is tot de bruiloft genoodigd , it est invite
aux sakes. Spr. Men behoe ft hem niet lang
te —, men kan hem gemakkelijk ten eten
krijgen, it a toujours six aunes de boyaux
vides. Nog cells —, weder —, reinvzter.
Noodiger,, m. celui . qui invite, etc.
Noodiging ,
invitation.
Noodjaar,, o. ongelukkig jaar,, anode malheureuse ,
Noodklok , Yr. brandklok , alannklok, tocsin, m.
alarme , f:
Noodkreet , m. cri de detresse, cri d'alarme , m.
alarme , f.
Noodleugen , yr. mensonge o cieux, tn. cassade.
Noodlijdend , zie Nooddruftig.
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Noodlot , o. als eene befchikking der voorzienigheid destin , sort , m. destinee, fatum,
(lat. woord) m. fatalite , f. Het bock des
noodlots , le livre du destin. Het — wil het
zoo , le sort le vent ainsi. leder een heeft
zijn — (beftemming) in • deze wereld , chaC1111 a sa destinee dans ce monde. De Sta.
cijnen fchreven alles aan het — toe , lee
Stoiciens donnerent tout a la fatalite.
Noodlogen , of leugen , y r. mensonge expeditif, mensonge sans lequel on ne saurait se
tires- d'ajfaire.
Noodlijdend , zie Nooddruftig.
Noodlottelijk, bijw. fatalement.
Noodlottig , b. n. fatal, e. Het — our , het
llerfuur is gekomen , l'heure fatale est arrivet.
Noodlottigheid, yr. fatalite , destinee.
Noodmast, m. mat de hune de rechange.
Noodmoord ,
rneurtre commis par necessite,
Noodmunt, yr. belegeringsmunt , geflagen gedurende de belegering , monnaie d'angoise,
frappee dans nut vile assiegee, monnaie obsidionale.
Noodpenning ,
argent de reserve, argent
mignon.
Noodfchip, o. (Kzeew. ) vaisseau second, in.
Noodfchot
coup de detresse , m.
Noodfeinen , o. meerv. (zeew.) signaux de
detresse, m. pl.
Noodflal , m. hoefflal, (voor paarden) travail.
Noodtalie, y r. (fcheepsw.) palan de gouvernail , de barre, m.
Noodweer,, yr. tegenweer,, welke men in geval van lijfsgevaar doer, zelfsverdediging ,
defense forcee ou legitime pour garantir sa vie.
Noodweer,, o. hevig onweer,, orage violent,
ouragan, m. terrible tempéte, tourmente,
Noodwendig, b. n. necessaire, indispensable;
bijw. nicessairement, indispensablement.
Noodwendigheid, yr. necessite.
Noodwendiglijk, bijw. zie Noodwendig, bijw.
Noodzaak , yr. bed-wang , contrainte; zie
Noodwendigheid.
Noodzakelijk , b. n. zie Noodwendig.
Noodzakelijkheid , yr. zie Noodwendigheid.
Noodzaken , b. w. (ik noodzaakte, heb genoodzaakt), contraindre, obliger, forcer, astreindre,necessiter. Indien gij mij niet betaalt, zal
ik u doen , si vous ne me payez pas , je
vous ferai contraindre. Welke reden noodzaakt u , om dit te doen 1 Quelle raison voile
oblige a le faire ? Ik ben genoodzaakt om
het te zeggen , fe suis force, necessite, etc.
el le dire.
Nooit , bijw. (ne) jamais; voor altijd , voor
eeuwig , a jamais.—, geenszins,point,nulleinent. Ik vergeef het hem —, fe ne lui
pardonnerai point. Hij zal — of slimmer
dulden, dat men hem onregt doet, it ne
souffrireepoint, nullement, a tout, an grand
jamais, qu'on lui Passe tort.
Noopijzer,, o. prikkel , aiguillon ,m.
Noor,, m. no Norvegien, habitant du nord.
Noord , b. n. Hord, septentrional, e. zie Noordelijk ; bijw. zie Noordwaarts.
Noord , m. het noorden , le nord, le septentrion. Om den — varen , faire le nord.
Noordbeer,, m. ijsbeer, ours des pays septentrio77(111X.

Noordelijk , b. n. en bijw. qui est au nord,
septentrional , e. boreal, e. du void, aquilonaire , arctique, hyperboree, yens le nord.
Noorden , o. nord, septentrion, tn. T)it land
grenst ten —, ce pays cst borne au yard.
1,kr
5
Naar
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Naar het — loopen , zeilen (zeew. van den
wind), s'elever en latitude , s'anordir.
Noorder,, b. n. septentrional , e. boreal, e.
arctique. Het — aspunt , le pale arctique
ou septentrional. — breedte , latitude septentrionale. — licht, aurore boreale. — werelddeel , partie septentrionale du monde , de la
terre , les pays septentrionaux. — kwartier,,
quartier septents zonal. zon, ( middernacht , minuit ; fpr. w. Met de — zon vertrekken ,) verhuizen, (zich fill wegmaken, )
airs un trots a la lune ; partir ou 'Yaeger
fsans
trompette ; faire banqueroute , mettre
•
la clef sous la porte.
Noordewind, m. vent du nerd; (bij dichters)
(zeew.) tramontane.
aquilon , tn. horde ,
, tenorbise , f. 1tormachtige
Ronde
die, f:
cap
du
nerd.
Noor 'dkaap , m.
Noordkaper, m. ( zeker groote flormvisch ),
epaulard.
Noord-noord-oost, o. en b. n. nord-nord-est.
Noord-noord-west, nord-nord-ouest.
Noordoost , b. n. nord-est. Naar het — wenden, aanhouden , ( zeew ) , nordester.
Noordoostelijk , b. n. du cote du nord-est.
Noordoosten-, o. nord-est , vs. — wind, vent
,du nord-est, on. bise, f.
Noordoosterzon , yr. (zeew.) trois heures
apses minuit.
Noord-oost ten noorden , o. nord-est sur nerd ,
(fcheepsw.) nord-est quart nord, m
Noord-oost ten oosten, o. nord-est sur est ,m.
(fcheepsw.) nord-est quart est, m.
Noorderpool , yr. pale du nord, pale arctique,
ou septentrional , 711
Noordpoolland e n, o. meerv. terres arctiques,
f. Pl.
,
Noordsch , b. n. zie Noordelijk. Oud
(ond Deensch) runique. Oud-Noordfche
fchrift , ' caracteres runiques on runes. De
noordfche volkeren , les septentrionaux.
Noordilar of filer, y r. poolfler, kleine beer,
itoile du nerd, etoile polaire, petite curse,
cynosure. —, op de middellandfche zee,
tramontane ; fig. &elle conductrice.
zeilfteen (pierre) aimant.
Noordfleen,
vaisseau ou capitaine qui
Noordvaarder,
navigue au nord.
Noordwaarts, bijw. vers le nerd, die cote du
nerd , au nerd.
Noordwest of westen, o. nord-ouest , —
wind , vent du nord-ouest , de galerne. —,
in de middellandsche zee , maestral. Naar
het — wenden of aanhouden , nord-ouester.
Noordwestelijk, b. n. du cote du nord-ouest.
Noordwesterzon , yr. (zeew) heures du soir,
.f.
Noordwest ten noorden, o. nord-ouest sur nerd;
nerd ottest-quart-ouest.
Noordwest ten westen , o nord-ouest sur ouest.
nord-ouest-quart-ozsest.
Noordzce , vr. vier du nerd, vier septentrionale.
Noordzijde of kant, vr. noorditreek (zeew.)
bands du nord, lc ate du nerd. — houden
om 't noorden, tenir la bands du nerd.
meerv. Noormannen, gens du
Noorlieden,
Noorlieden ,
nord.
Noosfelijk , zie Affchuwelijk , fchrikkelijk.
:Hoot, vr. (o.) ond. w.) aanmerking, aanteekening , in een bock , note. Het werk is
met noten gedrukt , Pouvrage est imprime
avec des notes. Kantnoten, notes margivales. —, cell fchrift nit eenige regels bebillet de change, m.
flaande ; als: Bank
een teeken in de zangkunst , note. Gezonder muzijk, ronde. De ge
beele
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heele geldt zoo veel als twee noten of
vier zwarte, la ronde vaut deux blanches ou
quatre noires. Halve of witte —, note
felanche. Kwart of zwarte —, note noire.
Smart , achtfte croche. Eene zestiende
—, tone double creche. Eene 32fle —, tone
triple croche. Het hoofd, de itaart eener
—, la tete, la queue , d'une note. Naar
noten zinger, chanter sur les notes , chanter methodiquement ; suivre les notes. Spr.
w. Hij heeft veel noten op zijnen
zang, (men moet gefladig naar zijne bevelen luisteren, en zich daarna fchikken ,)
ii- a beaucoup a commander ; it vent qu'on
°basso constamment a plusieurs ordres ; it est
tres exigeant.
Noot, vr. neat; dit woord beduidt in zijne
minfte beteekenis niet alleen eene ronde
verhooging, maar ook eene ronde verdieping ; als : de knoop ill het midden van een
gewelf, cal-de-lamps d'une vedte, Het
knopje aan eenen snaphaan pistoolplaat,
noix trim fossil, d'un pistolet. — , nititekende Iteen , of een auk hout, waarop een balk
rust , hoofdzaak tot de kroonlijst der kom. jambe sous
rinthifche orde ,
poutre , , zekere bekende boomvrucht ,
des
noix confites
noix. Ingemaakte noten ,
avec leur brou. Gal —, noix de galls.
aveline. Groene kleine haSpaanfche
zelnoten , (in de wapenk.) coquerelles , f.
pl. Een vierde eener une cuisse de noix.
Noten afflaan , abattre des noix. Noten
kraken , casser des noix. De pitten of ker.
nen nit noten halen, eplucher des cerneaux,
eplucher des noix. Zie verder hazel —, kokos enz. Met noten fpelen, loner aux
noix; fig. Dat is eene harde — om te kraken , (eene zware, moeijelijke of ook onaangename zaak,) c'est une chose bles
a digerer. Kwade noten kraken , (iernand een onaangenaam gevoel van het toekomende indrukken) predire ,prophetiser des
malheurs a q. q., lui donner de fiicheux prep!
sentiments.
Nootolie , yr. huile de noix.
Nop , yr. pluis op het laken , noeud , petit
bout sur une piece de droop on sur les &des de
laine, lorsqu'elle est levee de dessus le metier , vlok , flocon , m. ; fig. Goed in de
de noppen , in de nopjes zijn , etre bien
vetu ; etre fort content, e.
Nopen, b. w. (ik noopte, heb genoopt),
fleken , prikken , piquer,, aiguillonner ; fig.
aanhitfen tot kwade daden ; ook tot ijver
en prijsfelijke daden opwekken , aaninoedigen , aanzetten, exciter , pousser,, induire ,
porter a. Dat noopt mij a te zeggen ,
cela me ports a vows dire.
Nopende, nopens , voorz. aangaande , tonchant, concernant , relativcment a; quantes,
a Pegard de.
Nopijzer, o. pined a noper le droop,
canNoping,vr. prikkeling, aiguillement,m.
hitfing , aanmoediging, excitation, f. aiguillonnement , encouragement , 111 . emulation, f:
Nopjes , zie Nop ; fig. Hij is ill zijne —,
(vrolijk , wel te vreden), il est gal et gaillard.
Nopjeslaken , o. ratijn , ratine ,futaine a grain
d'orge ,
Noppen , b. w. (ik nopte, heb genopt), het
laken zuiveren , nitpluizen , cooper,,Ononer , eplucher, ratiner,, epoutir. Het noppen , le ratinage.
Nopper,, m. celul qui nape ou dnoue une piece
de drap.
Nop-
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Noppig, b. n.pleine,e, de noeuds, inigal, e.
Nopfchaar,, yr. pince a 'toper; epincette.
Nopiler,, vr. nopeuse, inoueuse, ibouqueuse ,
epoutieuse, dpinceleuse.
Norin, yr. Nonvegienne.
fork, norkig , zie Nark.
Norsch , b. n. en bijw. fluursch, barsch, woest,
brusque, brutal , e. farouche , rude , hagard,
e. rebarbatif, ly e, cavalier, ere. Een
antwoord geven , faire une reponse brusque,
cavaliers. Een — gelaat , aanzien , un air
hagard, farouclie. Hij is van eenen norfchen inborst, it est d'une humeur rebarbative ; bijw. norfchelijk , brutalement, rudement, cavalierement, etc.
Norschheid , yr. air , humeur, f ou ton
fitrouche, 772 brusquerie, brutalite flora
brutale , etc. — vermetelheid 5 arrogance.
Not, zie Genot.
Notariaat, o. (ond. w.) bediening van eenen
notaris of beambtfchrijver, notariat, office de
notaire, m. Hij is notaris geworden, it est
admis au notariat.
Notarieel , b. n. (ond. w.) notarid , e. passe,
e. par devant notaire.
Notaris , m. notaire; garde-note ; tabellion.
het kantoor van eenen —, Petude d'un notaire,
Notaris-ambt. — fchap ; Zie Notariaat.
Notenboek , o. muzijkboek , livre de musique, m.
Notenbolfler,, m. de groene fchil van noten, brow de noix,
scale, f.
Notenboom ,
okkernotenboom , noyer, no.
Notenboomenhout, o. bois de foyer, m.
Notendop , m. notenbast , fchil , coque,coquille de noix; f
Notenkraker, m. casse-noix, casse-noisette.
Notenmuschaat , yr. muskaatnoot , noix de
muscade.
Notenpapier,, o. muzijkpapier, , papier de
musique,
Noteniehaal of fchil , of fchelp, yr. coquille,
coque, scale, f. Het gele en donne fchilletje om de pit der okkernoten , zeste , m.
Notenfchrij vet , ni. muzijkfchrijver,, noteur,,
copiste de musique.
Noteren (ond. w.) zie Aanteekenen.
Notitie , ond. w.), liste, f mirnoire ,m. zie
Aanteekening.
November , m. flagtmaand , Novembre, mois
de Novembre.
Nu, bijw, van tijd , a present,,maintenant,
presentment, actuellement, a cette heure.
Het fchip is — eerst aangekornen, le vaisseau
est arrive a cette heure, a Pheure mime,
Pinstant, ne fait quo d'arriver. — en
clan , de temps en temps, de temps a autre, de
fois a autre. — en dan zal ik komen , de fois
autre je viendrai. — met voorzetfels • van
— of aan,. voortaan , des ce moment, des a
present, desormais dorenavant. Tot — toe
Jusqu'ici. — kwam 'de eene , clan de andere ,
tantast vint Pun, tantet Pautre ; fig. als
voegw. en tusfchenw. a present que , maintenant que , eh bien ! or voici ! voila!
—zoalsged
is , eh bien! comme on a dit.
— is hij gered , le voila sauve. — is het gedaan , void qui est fini , voila qui est fait.
Wel —, het zip zoo ! or-pa qu'il soft ainsi!
mannen: wakker aan , wakker aan aliens
mos enfants, courage!
Nuchten ,
de vroege morgenftond , zie Ochtend.
Nuchter,, nuchteren , b. n. Die nog niet gegeten of gedronken heeft , qui est encore el
jeun. — niet befchonken , qui n'est pas ivre,
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soul. Hij. is haast nooit it est Presque
toujours l yre. Een — kalf, dat nog niet
gezogen heeft ; ook een kalf onder de drie
weken oud , un veau qui n'a point encore
tete , qui n'a point encore trois sernaines ;fig.
Een hire jongen , blanc bec; — fig. matig , sobre , temperant ,e. — worden, ontnuchteren,
desenivrer. — maken , degriser,dessouler; —
bij w. a jean.
Nuchterheid , vr. matigheid in drank , sobriáte,
temperance, etat d'une personne a jeun ou
desenivrd.
Nuf vr. male, een onnozel vrouwtje , dat niet
voortkomen kan , dat zich niet weet to redden ; ook een neuswijs , trotsch meisje , une
pauvre innocente; petite sotte, file presomp.tueuse ou suffisante; fam. pimbeche, nujauree.
Nufachtig , b. n. talmachtig , lambin, e. Janternier,, ere, lendore.
Nuffen, zie Talmen.
Nagger, zie Nuver en Snugger.
Nak , vr. kuur,, eigenzinnige luim , loos bedrijf,, ruse, finesse, fe-urbe; tour, m. bontade, rubrlque , caprice, no; fain. .quinte ,
lubie. Zijne nukken verleeren, deter
gourme.
Nukkig, b. n. quinteux, se, capricieux, se
bourru, e.
Nul , yr. zero, In ; fig. Hij is maar eene —
in het cijfer,, (zijn gezag geldt niets), c'est
un zero en chiffre, un homme d'une parfaits nullia Dit testament is — en van geene
waarde ce testament est nul et de nulls,
d'aucune, valour.
Nulliteit , vr. Cond.
nietigheid , nullite.
Nuineri , m. bock der getallen , het 4de bock
van Moses , les nombres, le 4ierne livre de
Numero , yr. nommer,, nuniero, m.
Nun , yr. zuigpijpje , waarin zoetigheid is,
waaraan men kleine kinderen laat zuigen ,
petite poupee qui renferme des douceurs et
qu'on donne a sucer aux enfants. —, pijpkan , tuitpotje, biberon, tn.
Nunnen , o. w. (ik nunde ., heb genund),
cer rine petite poupee qui contient des douceurs.
Nuntius ,
(ond. w.) gezant van den pans,
nonce.
Nurk ,
knorrig mensch , grondettr, groguard.
Nurkachtig , zie Nukkig.
Nurken , o. w. (ik nurkte , heb genurkt),
knorren , grander.
grogner.
Nurkig , b. n. knorrig , grondeur,, Buse, brutal,
e. bourru; e.
Nusfelaar,, m. talmer,, lambin, vitilleur.
Nusfelaarfler,, vr, lambine, vetilleuse.
Nusselarij , yr. vetillerie.
Nusfelen , o. w. (ik nusfelde , heb genusfeld),
talmwerk does, ainbiner,
Nut, b. n. zie Nuttig.
Nut o. nuttigheid utilize. voordeel
avantage, profit, prou, rn. Tot — van
het algemeen , pour Putilia publiyue.
aanbrengen , verf'chaffen , titre d'utilia, do
profit ; titre utile, etc. Dat is van geen
groot —, cola n'est pas de grande utilite.
Welk — heeft hij d.aarvan ? quelle utilitê
lui en revient-il ? de quelle utilitd cola Jul
sera-t-il? 1k heb u gewaarfchuwd , maak het
u ten nutte, je vous en ai averti, faites coo
votre profit, profitez-vous en. Ik zal mij die
lee ten nutte maken , jo me prevaudrai de
cette lepon.
Nutbaarheid, yr. zie Nut.
Nut-
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Nuttelijk , bijw. utilement, avantageusement,
avec fruit.
Nutteloos , b. n. inutile , infructueux , se.
Mitten , o. w. (ik nuttede , heb genut ) , nut
aanbrengen , servir 4, etre utile a. b. w.
nuttigen , zie dit woord.
Nuttig , b. n. noodig, nut , voordeelig , utile,
avantageux , se , profitable. — maken , Yen
nutte doen verilrekken , utiliser.* bijw. zie
Nuttiglijk. Het nuttige , o. futile. Het
aangename met het — verbinden , paren , joindre Pagrdable 4 futile.

NUV
Nuttigen , b. w. (ik nuttigde , heb genuttigd),
gebruiken , eten , manger , prendre , user
De spijze — , prendre de la nourriture.
Nuttigheid , yr. zic Nut.
Nuttiging , yr. (der fpijzen) usage (des viandes , des mets) m.
Noun , yr. (in Gre.ningen.), ledige zeefchelp ,
conque vide.
Nuver,, b. n. en bijw. (Groningsch woord)
net , aardig , fraai , vlug ; zie deze woorden.
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0, 'yr., de veertiende letter van het alphabet,
de bon matin, de grand maths; 'etre mati.
0 712 Eene groote 0, un grand o. Eene kicineux , euse. Gij zij t van — vroeg opgeflaan,
Le 05 (onderkas , bij letter otters) un petit o.
vous êtes bien matinal aujourd'hui. Morgen
trois
o.
Drie o's ,
0-bakje , o, (bij lctterzet—, demain matin, domain an matin. Des
tors , le cassetin de l'o.
ochtends om elf uur, a ooze heures du ma0 tusfchenw. van verwondering, tevreden- tin.
tijd van het aanbreken des lags
heid , verwijt , enz. d ! ah ! oh! 0 wat is
Hij heeft den
tot den middag , matinee,
dat fraai ! d que cela est beau ! ah ! que cela
n'a rien fait
gaufchen — niets gedaan
est beau ! 0 ! ik bid rs, bewijs mij deze guest !
de toute la matinee. Waarmede hebt
! je y our prie accordez-moi cette grace!
den — doorgebragt ? a quoi avez-vous passe
wat ben ik blij , dat ik u zie ! ah! que
la matinee?
je suis aise de vous voir! 0 ! wat doet gij Ochtenddaauw,, m. rosee du matin,
mij een vermaak! ah! que vous me faites Ochtendbezoek, o. visite du matin, f.
plaisir! 0 gij doet mij zeer ah! vous me Ochtenddrank, m. boissonfiu matin, liqueur, f.
faites mal ! 0 tijden ! o zeden ! at temps ! d Ochtendeten, o. de/J*67122er, defense,
moeurs! 0! indien ik kon ! o si je pouvais! Ochtendgebed, o. priere du matin,
0 hoe ellendig zijt gij ! d malheureux que Ochtendgewaad , o. deshabille,
vous etes! o ja! oh qu'oui o, daaraan dacht Ochtendlied , o. cantique du matin,
ik niet ! oh, je n'y iensais' pas ! 0, ik weet Ochtendmaal , o. aejedner,, dejedne, m.
zeer goed , dat hij het gedaan heeft ! oh, je Ochiendflond , m. flood of uur van den °ehsais ties bleu
l'a fait, qu'il en est
—5 ochtend ,
tend , heure tie matin,
l'auteur !
maths , 2n. matinee, f.
Oblie, Yr. foort van ronden en zeer dunnen ijzer- Ochtendzang, m. zie Ochtendlied.
koek, oublie. Oblidn roepen crier des oublies. Ochtendzon, yr. soled levant , salon du maObliebakker,, m. oublieur.
tin,
Obliebus , obliedoos, vr. boite aux oublies.
Octaaf , o. (onri. woord in de toonk.) octave,
Obliedraaijer,
oublieur, marchand d'oublies.
Dubbele
f
achtfle deel, huitieme ,
Oblieijzer,, o, feis entre lesquels on fait des
—, disdiapason, iii.
oublies, m.
gaufrier dans lequel on fait Octaaffluitje , o. zekere kleine fluit met eenen
des oublies,
helderen, fchellen toon „flageolet, octavin, m.
Obliekoelz ,
gdteau bien mince en forme Octavo , als: Men bock in
, no livre in-octavo.
d'oublie, m.
f.
un grand in-octavo.
Een boek in groat
Oblieman ,
ze Obliedraaijer.
Een bock in klein
, un petit in-octavo.
Oblie yerkooper, m. zie Obliedraaijer.
Octant, m. (in de flerrek. ) werktuig 5 hetwelk
Oblieverkoopiter,, yr. marchande d'oublies ,
het achtfle gedeelte van eenen cirkelboog ,
femme aux oublies.
of 45 graden, bevat , octant.
Oblie yrouw,,
marchande d'oublies , femme October, m. wijnmaand, octobre, mois d'ocaux oublies, femme qui fait des oublies.
tobre. In de maand —, in —, au mois
Obliewijf, o. zie Oblievrouw.
d'octobre, en octobre. De tweede —, le
Obligatie 5 yr. (ond. woord) verpligting,
deusieme jour d'octobre.
obligation. —, fchuldbekentenis, rentebrief, Octrooi , o. (ond. woord) , voorregt , vergunfchuldbrief, obligation, f contrat de rente,
sling met uiciluiting van anderen, octroi,
222. De oorfpronkelijke — is verloren , l'oprivilege, m. concession, f. — ineegens uitbligation originale est perdue ,
de
winding van het eene of andere , brevet d'inl' obligation est perdue.
Een —
vention, m. patente nationale,
Obligeien , b. w. (ond. woord) (ik obligeerde,
wegens de uitvinding van jets verkrijgen,
heb geobligeerd,) dienst bewijzen , obliger.
obtenir no brevet d'invention.
Ik ben u zeer geobiigeerd voor uwe oplet- Octroo i brief , m. lettre d'octroi ,
tendheid je vont ss'is bien oblige, e , de Octroijeren, b. w. (ond. w.) ik octroijeerde ,
votre attention.
heb geoctroijeerd), octrooi verleenen , ocOceann ,
wereldzee , zee in het algemeen,
troyer, conceder, accorder. Een verzoek
ocean ,
mer ociane —, your een bij—, octroyer tine demande.
zonder gedeelte der wereldzee, ocean. De Oculatie , yr. (ond. woord), zekere wijze
atlanti,che
, l'ocean atlantique; fig. (its
van enten , (bij de timmerl. en boomden verheven qt), groote menigte , foule
kweek.), actionde greffer en ecusson, action
quantite ,
d'ecussonner, greffe en ecusson.
f. tas , grand ni,mbre,
Och , tusfchenw. van aandoening , Magi:, me- Oculeren , b. w. ( ond. woord) ik oculeerde ,
delijden , enz. , ach , oh ! ah! helas ! ahi!
heb geoculeerd), eaten door middel van
ale! — dat God gave! plus a Dieu! —,
een but , (oog , dat ecusson beet) in den
hoe ongelukkig ben ik ! ah ! que je suls malbast van eenen anderen boom te bevestigen ,
heureus !
nd1ii vriend , waarom arbcidt
greffer, enter en ecusson, ecussonner.
g;j niei ? all, mon ami ! que re travaillez- Oculeer-mes , zie Enumes.
To ys? —, heb, medenjden met mij, helas! Oculist , m. ond. w.) zie Oof.,,,meester.
ayez pitie de mei!
of gij naar mijnea Ode, yr. zeker verheven dichtfluk, ode,
read geluisterd haddet ! plot a Dieu que vous
De odes van Pindarus, les odes de Pindare.
eussiez suiri mon cussed!
hen ik dat
Eene — dichten, faire on composer one
verdicnd? ah! ai-je merite cela? —, hoe
ode. — aan de fortuin , ode â la fortune.
lief is dat ! oh, que cela est joli !
Odicf,
( bij timmerl.) zekere fchaaf, tot
Ochtend ,
uchtend, de vroege morgen ,
lijstwerk breede boorichaaf, sorte de rabot
tin. Ik zal het. van — doen , je le feral ce
de charpentier, rainoire, varlope
ook
matin. Des ochtends, in den —, le matin.
wel —, de lijst , welke daarmede gemaakt
Des ochtends vroeg opftaan , (de gewoonte
wordt , bande fame avec un odief.
hebben vroeg het bed te verlaten), se lever Oefenaar,, m. Oefenaarfter, yr. man of vrouw,
Xx
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die iets oefent, celui, celle qui exerce, qui
pratique, q. ch.
Oefenen , b. w. (ik oefende , heb geoefend),
handigheid of vlugheid leeren verkrijgen ,
door gedurig iets to verrigten , exercer,
instruire, dresser , former. Krijgsvolk in
den wapenhandel —, exercer des soldats au
tnaniement des armes. In de wapenen —,
aguerrir. Honderd duizend wel geoefende
soldaten , cent mille hommes bien aguerris.
Zich s'exercer. Zijn geheugen —, exercer sa memoire ; apprendre souvent q. ch.
par coeur pour fortifier sa memoire. Zijn
geduld zich in het geduld — , exercer
sa patience, mettre sa patience a Pepreuve,
s'exercer a la patience. Zich in de bouwkunde — s'exercer dans l'architecture. Zich
— in het zingen , d.anfen , s'exercer a chanter, a darner. Zijne krachten —, exercer
, s'exerses forces. Zich in de talen
cer thins les langnes. plegen, doen ,
exercer, faire, pratiquer, user. Geweld
—, user de violence , exercer des actes de
nemen , exercer des actes
violence. .41Traak
de vengeance, exercer des vengeances , tirer,
prendre vengeance. Geregtigheid , exercer la justice, rendre justice. Barmhartigheld —,'exercer des actes de clemence. De
geneeskunde — of uitoefenen , pratiquer la
medecine. o. w. oefening houden , tot
itichting van anderen over godsdienilige
waarheden in een of ander huis fpreken ,
parler sur les verites de la religion, ou sur
quelque article de fol.
Oefening , vr. het oefenen , exercice, m. pratique, 1. De oefening des ligchaams , les
exercices du corps. Eene taal door — leeren, apprendre une langue par Pusage.
Jets door de — leeren, apprendre q. ch.
par routine. —, bijeenkomst um over godsclienflige waarheden to fpreken , college (de
catechisants). Gaat gij naar de 7 aliezvous au college?
Oefenkamer,, zie Studeerkamer.
Oefenplaats , yr. lieu d'exercice, tn. academie, f. (bij de Grieken) xyste, on.
Oefenfchool , vr. college (ou Pon enseigne les
belles lettres, etc.) m. academie, gymnase.
'Oegst , zie Oogst.
Oei , zie Oi.
Oelzaad , zie Heulzaad.
Oer , (in Gelderl. en elders) ijzererts , mine
defer,
Oerachtig , b. n. ijzerachtig , ferrugineux , se.
Eene oerachtige aarcie note terre ferrugimuse.
Oest , zie Oogst.
Oest , m. (in Groningen) zie Knoest en Noest.
Oesten , zie Oogften.
Oester, m. zekere bekende fchelpvisch, huitre,
f: — in of met de fchelp , /mitre a Pecaille. Ousters vangen , pecker des huitres.
Oesters uit de fchelpen doen , ecailler des
huitres. Verfche oesters , des huitres fraiches. Groene oesters, des huitres vertes.
Gebradene oesters, des huitres grillees. Gebakken oesters , des huitres frites. —s
met het fleepnet vangen , pêcher des huitres
a la drague.
barbe d'huitres, f.
Oesterbaard ,
plat de bois pour porter, serOesterbak ,
vir,, des huitres a Pecaille.
Oesterbank , yr. banc d'huitres, tn. (endroit
ou l'on peche ordinairement les huitres)
Oestereetfler,, vr. femme ou fille qui aime les
huitres. Zij iseene regte
, elle alone beaueonp les huitres.
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Oestereter,, m. amateur on avaleur d'huitres.
Oesterhandel , in. commerce des huitres.
Oesterhuis, o. maison oil Pon vend des huitoes , f. ecailler on ecaillier,, en die de oesters °pent , beet ecailleur.
Oesterkooper , m. huitrier,, marchand d'huitres, ecailler.
Oesterkreek, zie Oesterbank.
Oesterman , m. huitrier,, marchand d'huitres.
Oestermand, yr. cloyare.
Oestermeisje , o. fille qui vend des huitres,
vendeuse ou marchande d'huitres.
Oestermesje, o. couteau a ouvrir les huitres.
Oesterpastei , vr. pdte d'huitres, m.
Oesterplaat , zie Oesterbank.
Oesterput , m. reservoir ouparc , lieu parque ,
oil Pon engraisse les huitres.
Oesterfchelp , yr. icaille d'huitre; verfleende
ostracite.
Oesterfchip , o, vaisseau ou bdtiment qui sert
a transporter les huitres, m.
Oesterfchuit , yr. barque, f. bateau qui sert
a transporter les huitres,
Oesterfchulp , zie Oesterfchelp.
Oesterton , yr. zie Oestervat.
Oestervanger,, m. pécheur d'huitres.—, zekere
vogel , huitrier.
Oestervangst, vr. peche des huitres.
Oestervat , 0. tonneau a mettre des huitres, m.
Oesterverkooper,, zie Oesterkooper.
Oever, m. waterkant, zoom van vaste aarde ,
langs een water , bord ,m.rive, f. rivage,
firand plage,f.—, kust, cite , f AANMER-.
KING. Bond words van alle wateren van de zee,
van eene fontein , van loopende en ftilflaancie
wateren gebezigd. Rive, van alle loopende wateren, ook wel van de zee. Rivage,
word.t (bij dichters) alleen van de zee
gezegd; zoo ook cite, kust , De — der
zee, le bord de la mer, la rye. De — van eene
rivier,, la rive, le bord d'un fleuve. De
hooge en fleile — of kant eener rivier,,
'beige. De vlakke en zandige — tier zee
of scour groote rivier,, la grave. De oevers
der Seine , les rives de la Seine, (bij dichtars ook) le rivage de la Seine. Langs den
— der noord-zee wandelen se promener le
long du rivage tie la vier du
' Nord. De reg.
ter —, la rive droite. De linker—, la rive gauche; fig. voor nabijheid ; als : Hij
flan op den oever of rand van het graf,
est sur le bond de la fosse.
Oeveraas , zie Haft.
Oeverbewoner,,
riverain. De —s der Garonne , les riverains de la Garonne.
Oeveren , b. w. (ik oeverde , heb geoeverd),
veroud : zie Eischen Begeeren.
Oeverzand , m. sable de
' rivage on de herd.
Oeverzwaluw, vr. hirondelle de rivage, f.
martinet de rivage ,m.
Of, voegw. in twijfelachtige , onzekere omfiandigheden , si, que. 1k weet niet — het waar
is , je ne sais si cela est vrai. Wij moeten
zien , het ons aanitaat , it taut voir si
cela nous convient. Het kan ons weinig
fchelen , — gij bier blijft , dan — gij wegi
gnat, it nous mporte
pets, que vous demen•
riez ici, ou que y etis vous en alliez. 1k
twijfel — gij hierin zult Hagen, je doute
si vous viendreza bent de cette affaire. lk
twijfel niet — hij zal komen , je ne doute pas
qu' it ne vienne. Zeg mij — gij er heen gnat , dites-moi si yeas irez Gij vraagt— ik u bemin,
vont demandez si je vous aime. Zoudt gij
mij kunnen zeggen — hij zijn work of
heeft? me. pourriez-vous dire s'il a acheve
son ouvrage ?
, voor aloof, comae si.
Hi)
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IIij houdt zich , het niets te Walden had,
it fait comme si de rien n'etait. Sprw. Hij
kwam daar als — hij geroepen was (joist
van pas) it y Vint comme tambourin a ;Ickes.
—, y our , hoewel, quoique, bien-que , encore-que. — gij het zegt , het is niet waar,
quoique vow- le disiez, it n'est pas,vrai.
naanwelijks —, ra peine tine. Naauwelijks had hij beg,onnen te fpreken, — hij
bleef fe,ken , a peine avoit-il commence de
demeura coast. eene uitfluiting
of oneerfeheiding aanduidende , on sinon,
on biers. Zij — hij , elle on lui. Zij onderzochten
daze wereld zou vergaan
niet, ;Is recherchaient si ce monde pirirait
en non. Van daag morgen, aujourd'hui
on densain. De ten — de andere , Pun on
l'autre. Alles — niets , tout on rien. Breng
uwen brooder mede , ik blijf niet meer
uw vriend, amenez aver vows votre faire,
sinon je ne serai plus votre ami. Ik —
gij zuit Haar Parijs gaan, vows on moi irons
a Paris. Gij — hij is fehuldig, vows ou dui
étes coupabie. Gij zult betalen , of in de
gevan A enis, vows paierez, ou bless
en prison. —, cusfchen twee teiwoorden,
om aan te duiden , dat men niet bepaaldelijk
de juiste hoe yeelheid bedoelt. a. Eerie el
vijf — zes , (in welk geval het dikwijls,
vooral in den dagelijkfchen omgang wordt
uitgelaten. Eene el vijf, zes). Eene el —
zes , cinq a six aunes.
Offer, o. hetgene men der Godheid, als een
teeken van onderwerping of overgaaf aan
dezelve toebrengt, sacrifice, offrande,
oblation. AANMERKING, oblation wordt alleen van eene opdragt aan God gebezigd.
0 eande en sacrifice, worden ook in eenen
urtgebreideren zin genornen, en het laatfle
onderfcheidt zich vooral door de nevenbeteekenis van opoffering. Het — van brood
en wijn , l'o/latisn du pain et du vin. Het
— is yrijwillig , ieder offert wat hij wil,
roffrande est a devotion, on a l'offrande
qui a devotion. Een — van honderd osfen,
une hdcatombe. Ben — breng,en, iets ten
— brengen ,faire un sacrifice, cp.ir no sacrifice, offrirq. ch. en sacrifice. Een Gode
behagelijk of welgevallig une offrande
agreable a Dieu. jezus Christus beefs zich
aan het kruis zijneu Vader ten — gebragt,
Jesus-Christ s'est offert en sacrifice a son pare
sur la croix ; Jesus-Christ etant sur la Croix,
fit tine oblation de lui-meme a son pare. De
priesters leefden te voren ilechts van het —, les
pretres ne vecurent autrefois que d'oblations;
fig. Iemand een offer brengen , faire un
sacrifice a q. q. Het — (beter flagtoffer)
van jets wordee , titre la victime de q. ch.
Hij is het — geworden van zijne edeimoedigheid , it a ate la victime de sa generosite;
fig. Ten — moeten komen, cracher au betssin.
Offers ter eere van de zon, (in de oudheid)
des sacrifices heliaques.
Offeraar,
celui qui fait des offrandes , eertijds, immolateur; zie Offerprtester.
Offeraltaar, o. autel sur lequel on immolait
les victimes , vi.
Offerambt , o. lignite de sacrificateur, sacrificature ,
Offerande , yr. offer, sacrifice, in. offrande ,
oblation, f: — van honderd osfen, enz. (in
de oudh.) hecatombe.
Offerbeest, of Bier, o. flagtoffer,, victime, f.
Priester, die daaruit voorzeggingen deed,
aruspke,
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‘Offerbloed , o. sang d'une victime,
pain
d'oblation,
pain
d'of
Offerbrood, o.
fi-ande, m.
ou bolte ou Pon met
Offerors, yr. tronc,
l'argent qu'on ofre pour qui que ce soit.
Offerdienst, yr. sacrificature; jonction de sac.
rificateur.
Offeren , b. w. (ik offerde , heb geofferd),
jets aan de Godheid ten offer -brengen,
frir,9 immoler , sacrifier. AANMERKING.
Irnmoler, worth alleen van levende , en sacrifier -van levende en levenlooze offers ge.
bezigd. Een lam —, sacrifier un agneau.
Verfcheide volkeren hebben menfchen aan
bonne goden geofferd, plusieurs peoples ont
immole a leurs Dieux des victimes ,iumaines.
jezus Christus is het offer, dat geofferd is,
ter zaligmaking der menfchen , Jesus-Christ
est la victime qui a ate immolee pour le sai
nit eerbiedigheid fchenken,
int des hommes.
aanbieden , Wierook offrir de l'encens.
De eeriielingen van de vruchten der garde
— , offrir les premices des fruits de la terre ; fig. fchenken , geven , (Pie, donner,
sacrifier. —, (in gemeenz. fpreektr.) gedwongen geven, prijsgeven, sacrifier; cracker
au bassin.
Offergebed in de mis, o. offertoire, m.
Offergeld, o. offrande pecuniaire, argent donne en offrande f.
Offergewaad, zie Offerkleed.
Offering, yr. sacrifice, action de sacrifier,
immolation (de victime).
Offerkelk, m. calico.
Offerkist, yr. tronc , m.
Offerkleed, 0. vetement de sacrificateur.
victimaire.
Offerknecht,
Offerkoek , m. gateau d'oblation.
Offerrnaal, o. festin on repas apres le sacrifi.
ce , in.
Offermes , o. couteau sacre, couteau de sacrificateur, m.
Offerpenning, tn. denier d'offrande, denier qu'on
offre; zie Offergeld.
Ofterpijpen , yr. meerv. instruments de musi.
que h vent, qui servaient aux sacrifices,
in. pl.
Offerplegtigheid, yr. ceremonie d'un sacrifice.
Offerpriester,
sacrificateur. Het ambt
de waardigheid van eenen —, la sacrificaCure.
Offerregt, o. droit de sacrifice, tn.
Offerfehaal , yr. der oudheid , patare.
Offervat, o. vase sacre, qui sort aux sacrifices f.
Offervleesch, o. viande sacree,
Offerwet, vr. loi qui regarde les sacrifices.
drankoffer,
Offerwijn,
vin d'oblation,
f:
(ond. woord) zie Ambtenaar.
Officiant ,
Officie, o. (ond. w.) ambt, charge, f: zie
OfliAcTebrt, in. die een openbaar ambt bekleedt,
ambtenaar, van bier: — van justitie, officier
de justice, — in zonderheid bevelhebber bij
het krijgsvolk of bij de gewapende burgerij,
officier.
Ofichoon, voegw., hoewel, alhoewel, fchoon;
al , quoique , bran-que, encore - quo. — hij
arm is , hij is toch een eerlijk man , quoiqu'il
soit pauvre, it est honnete homtne. —
hij zeer jong is , hij is evenwel zeer verandig , encore qu'il soft fort jeune, it ne
laisse pas &etre fort sage. — ik het van
ganfcher haste wensch, ik kan bet evenwel
niet doen, bier que je le souhaite de4tout
soon coeur, je ne le pais pas.
XX2
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01, tusfchenw., fi, oh! ak!
Oir, zie nor.
Oirbaar, zie Oorbaar.
Oirkonde , zie Oorkonde.
gele
Oker, m. zekere verwftof, ocre.
ocre jaune.
Okergeel , b. n. ocrace, e.
Okernoot, zie Okkernoot.
Okerno0tenboom, zie Okkernootenboom
Okkernoot, yr. walnoot, noix, grosse noix.
Okkernootenboom , m. walnootenboom , ;toyer.
Okfel , m. holligheid onder den arm, aisselle,
f; fig. Het fchuilt hem onder den okfel ,
(hij is lui ) it est paresseux. in de
planrk.) hoek, welke een blad of een takje
-vormt met den 11am, enz. aisselle , f. Sommige bloemen komen uit de okfels der bladen voort, quelques fleurs naissent des aisselles des feuilles.
Okselhaar, o. poll sous Paisselle, poll sous le
bras, In.
Okfelfchrooi , yr. okfelfluk in de mouw van
een hemd, gousset,
Okfelfpier,, yr. nerf axillaire
Okfelftank , m. gousset,
odeur des aisselles, f.
Okfelfluk, o. zie Okfelfchrooi.
Okshoofd, 0. zeker groot vat , voor wijn,
bier, enz. van vier ankers, grosse barrique,
(botte 9 ) oxhoft , in. *
Oleander, m. Rozenlaurier, ollandre,
rose.
Olie , vr. zekere vloeijende , bekende , vette
brandbare flof, huile. — van olijven , huile
d'olive. — van onrijpe olijven, huile omphaeine. Dierlijke huile animale. Gekookte olia, des huiles cuites-, Drooge alien ,
des hulks sucatives. Koud geperste — van
zoete aniandelen , ;utile d'amandes dances,
tiree sans feu. De heilige — tot het vormfel , enz. les saintes huiles, le chi-erne. Met
befmeren. Een Plot met —, beftrijken ,
huller sine serrure. In — braden , cuire,
rear ou griller a Thuile. In — gebakkeu
visch, une future a Phuile. lemand in —
koken , (eenen misdadiger , ) cuire q. g. dans
tine chaudiare d'huile bouillante. — flaan ,
perfen 9 faire des hulks.— in het vuur werpen 9 (ten kwaad verergeren)jeterde l'huile
dans le feu, sur le feu. Er is geene — meer
in de lamp , de kaars brandt in de pijp ;
wordt gezegd van een oud mensch) it n'y
a plus d'huile dans la lampe. Er moet —,
geld wezen , it faut de Pargent, des espêces.
Olieachtig , b. n. huileux, eusefigineux ,
ease. yettig, hoot , du boss oleagineux ,
onctueux.
Olieachtigheid , yr. qualite lzuileuse ou °Magineuse.
Oliebak, m. auge a Thuile, f:
01ieblok, o. , pilon pour piler les grains , dont
on fait Thuile, m.
Oliebol, zie Oliekoek.
Olieboom , zie Olijf boom.
ou mare d'huile
Oliedroesfem , m. lie,
Olie en-azijn-ftelletje , drager,, m. huilier.
Olieflesch , yr. bouteille a huile, f: huilier,
Oliefleschje, o. petite bouteille a Phuile, f. Het
to Reims, waaruit de Franfche Koningen
gezalfd worden , la sainte ampoule.
Oliegevend, b. n. door perfing , emulstf, ive.
trafic en huiles.
Oliehandel ,
Oliehef, yr. zie Oliedroesfem.
Oliekan of kruik yr. cruche a hulls.
Oliekelder, tn. cave ti Thuile, f.
Oliekock, m. gateau a l'huile. — tot mesting

0 L Ij
van koeijen, tourteau, en. trouille, f. pain
ou gateau de mare d'huile.
Oliekoop, m. hongaar, marchand ambulant
qui vend des huiles et ties baumes.
Oliekooper, m. marchand d'huile.
Oliekruik , vr. cruche
(fcheepsw.)
huiliare , f.
Oliemolen, m. mouth; a huile.
oliemagazijn , oliepakhuis huilerie.
Olien , b. w. (ik oliede , heb geOlied), met
olie beftrijken, of daarmede laten doortrekken , hailer. Papier —, hailer du papier
a chassis. GeOlied papier, du papier huile.
Oliepers , yr. pressoir aux olives on aux grains
oleagineuses ,
Oliepot, m. pot a huile, pot a l'huile.
Olierijk , b. n. riche ou abondasit e en huile ,
qui contient beaucoup d'huile.
Oliefel , o. enkel in :
Het laatfte — (bij
Roomsch-Kath.) l'extrime onction, les saintes huiles. Eenen zieken het laatfte
geven,
adneinistrer l'extreme election a un malade.
Oliefla.ger,
bullies..
Olieilagerij , yr. huilerie.
Oliefteen, m. zekere zachte fleen , waarop
nien fcheerrnesfen, enz. fcherpt , pierre
aiguiser,, a Thuile, ajfiloire, f.
Olieitel, o. zie Olie- en azijnttelletje of drager.
Olieton, yr. baril ou tonneau a huile, a Thuile, in.
Olievat, o. zie Olieton.
Olieverkooper, m. marchand ou velzdeur d'huile , huilier.
Olieverw, yr. couleur detrempee et broyee
avec de Phuile. In — fchilderen, peindre
Thuile, en huile.
Olievlak , yr. tache d'huile.
Oliewinkel, m. huilerie, f:
Oliezaad, o. des oliagineuses, f: pl. colza, in.
Zie ook Raapzaad. en Koolzaad.
Oliezacht , b. n. doux, donee comme de Thuile.
Olifant,
zeker groot dice, elephant; fpreekw.
van eene mug eenen — maken, (eene zaak
zeer vergrooten) faire d'une mouche un elephant.
Olifantsbeen , o. jambe d'un elephant, f: fig.
zeer dik been, jambe grosse et enflee, f.
Olifantsluizen, yr. meerv. anacardes.
Olifantsfnuit , m. trompe ,f.— (in de wapenk.)
proboscide , f.
Olifantstand, m. dent d'ilephant , f. ivoire , m.
-- (in de nat. gef.) onbewerkt ivoor) marmorfil.
fil
—, vrucht
Olijf, m. olijfboom, olivier,
van den olijfbootn, olive, f: wilde olijfboom ,
olivier sauvage.
Olijfberg, m. mont,m.montagne des oliviers , f.
Olij fblad , o. feuille d'olivier,
Olufboom m.
olivier
Tamme
franc. Wilde
olivier sauvage.
Oli,jfkleur, yr. couleur d'olive.
Olijfkleurig , zie Olijfverwig.
oltjfkrans,
couronne
1.
Oliifolie 9 yr. huile d'olive.
Olijfplantfoen , zie Olijventnin.
Olijftak, m.branche d'oliy ier,f.rameau d'olivier.
Olijfverwig , b. v. olivd tre , couleur d'olivier.
Olijk , zie Oolijk.
, een gebergte in ThesfaliEn; in de
fabelleer der Grieken en Romeinen , de woning van Jupiter en de opperfte Goden,
olytnEe,
(bij dichters de hemel.)
Olijmptade, yr. (bij de Grieken) tijdperk van
vier jaren , olympiade. De Olijrnpifctie frelen, les jeux olympiques.
Olijven , b. n. d'olive on d'olivier.
Olijvcn ,
w. (ik olijfeic , heb geolijfd),
don-
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donner une couleur d'olive 4), teindre
die en couleur d'olive.
Olijvenhout, 0. bois
Olijvenkleur, zie 01,jfkleur.
Olijvenoogst,
olivaison,
Oluven,ten , m. olijfplantfoen ,
olivet, m.
Olijvenvorini,,,, b. n. en forme d'olive. Olijvenvormige
glaspaarlen,
ook planten ,
des olivettes , f p1.
011en , yr. meerv. in de dagelijkfche taal,
prullen, vodden, als: Hij maakc op het papier niets dan — en haken , son Ocriture
n'est rien qu'un griffmnage
01m, olmboom, m. zekere foort van ijpenboom,
(veel in Zeeland groeijende) ° me, kleine
— , ormeau.
Olmbosch ,
ormaie,f.
Olmtak, m. rameau , on branche d'orme , f.
Om , voorz. roudom, de rigting eener beweging
langs het grootite gedeelte of longs den gehcelen omtrek van jets aanduidende: autour
de. Eenen dock — het hoofd doen,
mettre un mouchoir autour de la tete. Er is
eene beg —dit veld, it y a une hale autour de ce
champ. De rivier loopt — de stad , la riviere passe autour de la ville. Hij wandelde — de kerk , it se promenait autour
Peglise. Er waren twintig foldaten — hem,
it y avait vingt soldats autour de lui.
—denarboliz,
voyager autour de la
terre; fig. eene onbepaalde nabij held aanduidende : vers, aupres de, a. Den fieven
— de west wenden, faire voile vers l'ouest.
hoog, zien , regarder vers lc ciel, regar-.
der en Nutt. —laag zien , regarder en bus.
—laag komen, descendre. —, van tijd , omftreeks , vers , environ , a pets pies. — den
iniddag, vers le midi. Ik zal om Pinkfieren
vertrekken, je partirai vers la pentecete.
Ik zal — (tegen) vier uur terug zijn, je
serai de retour vers les quatre heures. (AANMERKING : ofschoon men , vowel in de taal
van den dagelijkfchen =gang, ter aanduiding van het juiste our, veelal om gebruikt ,
en zegt: Ik zal — vijf uur terug komen,
ter aanduiding van het juiste tijdflip ,
is bet center verkieslijk , zich in flit
geval van te tebedienen , en te zeggen:
Ik zal te vijf uur terugkomen, je retournerai vers (sur) les cinq hooves. In de
uitdrukking :
hoe laat ? rI queue heure?
bet overtollig en laat zich even goed
zeggen : Hoe laat zal ik komen ? a queue
heure est-ce que je viendrai? Hij heeft —
de duizend gulden rente , it a environ ?nine
florins de rente, a pen pros mine florins de
rente. Hij is om de zeventig (jaar oud),
it a environ soixante dix ans. —, van
tijd, na , als: — den anderen dag , —
twee dagen , de deux fours Pun, tons les
deux fours. — de twaalf jaar, taus les douze
Taos. — de vier weken , toutes les quatre semaines. — de maand, chaque mois. — ,
een voorwerp van verlies aanduidende ; nodtijds meer algemeen, doch thans alleen nog
over in de uitdrukkingen : Iemand — het
leven brengen , titer la vie a a. q., titer
q. q. — het leven komen, Taken, —
hals rakes , etre tue , e, mourir, _perir. Het
is — zijn leven te doen , it va de sa vie,
it court risque de sa vie, sa vie y est interessee. Het is — zijne eer te doen , it y va
de sore honneur. /let is — Karen goeden
uaam te doen, it y va de sa reputation. Het
is — uwe gezondheid te doen , it y va
votre sauté. Het is — mijn vermogen te
doen , it y va de ma fortune. —, een voor-
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werp van onaangename gemoedsbewegingen,
aanduidende, pour; lets weenen , fchreijen , pleurer pour q. ch. Ween niet — bit
verlies, ne pleurez pas pour cette perte.
Waarom weent gij ? de quoi pleurez-vous?
pleurer
—denflova ridwen,
allerlei ernilige pola inort d'un ami.
jets
gingen aanduidende, als: Ieruand
verzoeken, prier q. q. de q. Ik bid —
uwe vriendschap, je vous demande votre
amitid. — vergiffenis vragen , fmeken, bidden demander pardon. Ik zal er hem niet
— vragen, je ne lui demanderai pas. FIeeft
iemand — (naar) mij gevraagd I quelqu'un
demande ? — den voorrang twisters,
disputer, on se disputerle rang.—wraak roepen,
crier vengeance. — gereed geld fpelen, jouer
argent bas. —geld fpelen , jouer tie l'argcnt.
gelag fpelen,Vouer Picot. Wij willen
— twee gulden wedden , fpelen , gageons,
jouous deux florins. Zich oat jets bekommeren ,
bekreunen, se soucier de q. ch. Het is — een
paar dagen te doen , it ne durera plus qu'un
couple de fours-. lets — het best doen,
faire q. ch. a Penvie. Het iS mij flechts —
mijnen vriend te doen, je ne suss en polite
que de mon ami. Het is hem flechts— zijn
voordeel te doen, it n'a que son intent
en vue. Het is mij meer — de eer, dan —
het voordeel te doen, j'ai en vue , je me
propose I'honneur plutdt que le profit.
hasarder, risquer
—zijnebtgfpl,
(mettre au jets) toutes ses possessions. Ik
zal — den geneesheer zenden , fenverrai
querir le medecin. Ik zal mijn' varier —
geld fchrijven , fecrirai a mon pere qu'il
m'envoie de Pargent. — onderhoud vragen ,, demander Pentretien. — raad vragen,
demander conseil (a q.) (AANMERK.
Men ziet nit de gegevene voorbeeLen ,
dat de Franfchen in dezen zin geen eigeniijk
woord voor het Nederd. om hebben) —
voorz. en voegw. Eene oorzaak of reden,
eene firekking tot zeker einde, of een middel tot jets aanduidende, pour. — rond oft
te fpreken ; — er rond voor nit te komen, pour
vous parler net-on franc. — de waarheid te
zeggen , pour dire le vrai. Gij zijt nog te
zwak te paard te rijden, vous étes encore
crop foible pour monter ei cheval. Hij vreesr,
dat hij — zijne misdaden geliraft zal worden , it craint d'étre puni pour, a cause, de
ses crimes. Hij wordt — zijnedeugdgeacht,
it est estime pour sa vertu. Ik word — zulk
eene kleinigheid niet toornig , je ne me facile pas pour si pets de chose. Hij zal daarom
'niet te gelukkiger zijn, it ne sera pas plus
heureux pour cella.' — die reden , pour cette
raison. — reden aan u bekend, pour raison
a vous connue. Hij wordt — eene beuzeling oploopend, it se f4che pour peu de chose.
Hij komt mijnen zoon , (ter oorzake van
mijnen zoon), tl vient pour (a cause de)
mon fils; (om mijnen zoon te halen)irvient
chercher mon fils. —, (met wil of wine,)
wil , pour Pamour de, a cause de,
pour. — Godswil, pour /'amour de Dieu.
— mijns vaders wil, pour /'amour de mote
pere, a cause de mon pere. — mijnenc wil,
harentwil, onzentwil, uwentwil , bunnentwil, harentwil, pour /'amour
de moi, de lui, d'elle, de nous, de vous
(de toi), cPeux , oudtijds , in
den zin van : aan, nog gebruikelijk in opfchriften of briefjes aan vertrouwde vrien.
den, doch dan beter °mine; als: omme des
eer A. B., a Mons. 4..8.
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der, als: Deze weg is veel cc chemin
est un grand detour. —, ter aanduiding van
een einde, verftreken , als : De tijd is — ,
le tonne est expire , echu. De week is —,
la semaine est finie. Als de maand — is,
an bout du mois , la fin du mois. —, eene
verandering aanduidende , als : De wind is —,
le vent a change. — en —, tout autour,
tout a l'entour.
voegw. voor de onbep.
wijs van een werkw., gevolgd van te, pour.
te bewijzen , pour vows prouver. u
te overtuigen, pour vans convaincre. Hij
zegt dit alies — u te overreden, it dit tout
cola pour vont persuader. Ik ga vele omilancligheden voorbij — u niet te vervelen,
je passe beaucoup de circonstances , pour nc
pas vows ennuyer. Eindelijk , — in zamenfl.
met werkw. is no Bens fcheidbaar, dan onfcheidbaar.
Omademen, b. w. (ik ademde om, heb omgeademd), door den adem doen omvallen ,
renverser avec Phaleine.
Omakkeren , b. w. (ik akkerde om, heb omgeakkerd), omploegen, labourer , remuer la
terre avec . la charrue.
Omarbeiden , b. w . ( ik arbeidde om, heb omgearbeid), omploegen, labourer, remoter la
terre avec la charrue. omgraven, omfpitten, bicker, remuer avec la béche.
veranderen, changer, refaire , donner tine
autre facon d ; ( van een letterkundig werk)
refondre, remanier. Gij moet dit werk —,
II "'ant refondre cot ouvrage. Er zijn twee
of Brie tooneelen in dit treurfpel , welke om
gearbeid moeten worden , it y a deux on
trois scenes dans cette tragedie qu'il faut
remanier. Dit werk kan goed worden, maar
men moet bet,--, cot ouvrage pent devenir
bon, mais it a &soil; d'être remanii.
Omarbeiding, y r. action de labourer , de reinner, etc. —, action de changer, de redit werk
faire, de refondre. Bij de — van
heeft hij zeer veel verbeterd, en refondant
cot ouvrage it a corrige beaucoup de 'sautes.
Omarmen , b. W. (ik oraartnde heb omarmd),
met de artnen omvatten , embrasser, accoler ; zie Omhelzen. Zij omarmden elkanderen met groote vriendschap, ils s'ernbrasserent avec grande arpitie.
farm. accoOmarming , vr. embrassement,
lade, f.
Ornballing, m. (in de gemeenz. taal ,) nutteloos
huisraad, decharge, f.
Ornbanden, b. w. (ik bandde om, heb omgeband), veroud. zie Ombinden.
Ombazuinen, b. w. ik bazuinde om, heb omgebazuind), door bazuingeluid overal bekend maken , publier a son de trompette ,
trompeter.
Ombedelen, o. w. (ik bedelde om, hub omgebedeld), overal beclelen , mendier,, caimander ou quemander partout.
Ombeet, onv. verl. t. Zie Ombijten.
Ombellen , b. v. (ik belde om, heb omgebeld), door het klinken eener bel bekend
maken, publics. partout an son de la clochette.
(ik omberde, heb geomberd),
Omberen, o.
zie Lomberen.
Omberkaart, zie Lomberkaart.
Omberperrij , zie Lcmberpartij.
Omberfpel, zie Lomberfcel.
Ombeten , y en. deelw. van Ombijten.
Ombeuken, b. w. (be beukte om, heb omgebeukt), door beuken omwerpen, of ter nederwerpen, renverser en frappant.
Ombijt, zie Ontbijt.
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Ombijten, o. w. (ik ombeet, heb ombeten),
zie Ontbijten.
Ombidden, b. w. (ik bond om, heb omgebonden), om zich of om jets anders binden,
Tier autour; mettre. Bind nwen halsdoek
om , mettcz votre cravate. Zijnen gordel —,
se ceindre ;mettre sa ceinture. ik ombond,
heb ombonden ), met jets om,,vinden, Tier
en liant.
tout autour, envelopper de q.
Een fchip – , overwelven, ceintrer ton navire.
Ombindiel , 0. hetgene, waarmede jets ombonden wordt, envelopi e ceinture , f.
Ombladen o. w. ( ik blaarde out, heb °Ingebleed), het blad omflaan, tourner la 'scuffle.
Ombladeren, 0. w. (ik bladerde om, heb omge6laderd), bet blad omilaan, tourner
feu lle on le feuillet. Blaad om , tournez
—, b. w. in een bock bladeren,
feuilleter, tourner les feuillets (d'un livre)
ca et lit.
Omblaren , b. en o. w. (ik blaarde om, heb
omgeblaard), zie Ombiaden.
Omblazen , b. w. (ik blies om , heb omgeblazen), door blazer duets omvallen, renverser en souffle, renverser en soufflant dessus.
Een kaartenhuisje renverser tone maison
de cartes de son souffle. —, b. en o. w. door
middel van blaasinstrumenten alom bekend
maker, publier partout au son d'instruments
a vent, de trompettes.
Omboenen , b. w. (lb boende om , heb omgeboend), door boenen van binden en buiten
zuiveren , recurer de tous cotes, nettoyer en
dedans et en dehors.
Ombolwerken , b. w. (ik ombolwerkte, heb
ombolwerkt ), met bolwerken omgeven,
entourer de boulevards ou de remparts;
fig. benaauwen, opprimer.
Ombond, verl. t. zie Ombinden.
Ombonden, verl. deelw. van Ombinden.
bonkte om, heb omgeOotbonken , b. w.
bonkt), door boenen omwerpen, renverser
en battant.
Ombonzen, b. w. (ik bonsde cm, heb omgebonsd) met eene bons omwerpen, renverser
d'un coup avec bruit.
Omboorden , b. w. (ik boorde om, heb cmgeboord), rondom met een boordfel beleggen , border, galonner. —, in den vorm van
een boordfel maken , faire en forme de bird.
—, b. w. (ik omboorde, heb omboord) ,
fig. omringen, border entourer. Eene
lei met bergen omboord, tine vallee entoulie de montagnes.
Omboordfel, o. hetgene waarmede jets omgeboord worth, bordure , bond, outlet, m.
Ombouwen, b. w. (ik bouwde om, heb °Ingebouwd), omploegen , labourer , remner avec
la charrue. — (in Gelded.) in geval van
misgewas op nieuw bouwen , labourer de
nouveau ou tone seconde fois.
Ombraaijen , h. w. (ik braaide om, heb omgebraaid), omwenden, omkeeren (bij fchippers) courtier, changer , etc.
Ombrasfen, b. w. (ik braste om , heb omgebrast), door middel van den bras de ra en
het zeil omhalen, (zeew.) changer les
voiles.
Ombreijen , o. w. breide om, heb omgebraid), in het rond breijen, tricoter en
rood, tout autour.
Ombrengen, b. (ik bragt om, heb omgebragr), van dragon overal been , rondbrengen , porter a la rondo, porter partout, porter par la vine, le village, etc. distribuer,,
colporter. Hebt gij de couranten omgebragt ?
avez-vous ports les gazettes par la ville?
doen
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— 9 doen rondgaan (een glas) faire faire la, gebulderd), bulderend omloopen, courir
et
la
en
faisant
beaucoup
de
bruit.
faites
passer
rondo. Breng het glaasje om,
le verre. —, bijna , zoo niet geheel v e r- Omdammen, b. w. (ik omdamde , heb omdamd),
zie Omdijken.
sou der d, doorbrengen , flijten , passer , depenser. \Vaarmede brengt gij uwen tijd mu, Omdansen , b. w. (ik danste om, heb omgedanst), in het danfen omwerpen, renverser
quoi
passez-vous
votre
temps
?
—
,
door)
a
(
en dansant. Zij danflen de tafel om, ils ren( fchippersw.) omwenden , omdraaij en , virer,
versérent la table en dansant.
om het leven brengen , dooden,
o. w. in
tourner.
het rond danfen, danser a la sonde. Zij
ter
la
vie
h
i
tuer,, assassiner , massacres, b
hebben de tafel om, rond, gedanst, ils out
q. q. le faire mourir, faire perdre la vie.
fait le tour de la table en dansant.
Zij heefc haar kind omgebragt , elle a bite la
vie a son enfant, elle a fait mourir son en- Omdat , voegw. dewijl, vermits, doordien,
parce que, puisque , a cause que , c'est que. Ik
it a etc
Hij
is
door
verraad
omgebragt,
ant.
f
wil het wel , — gij het wilt , je le veux Bien,
tue par trahison. Zich zelf —, se defaire,
puisque vous le voulez. — ik u bemin, parce
se tuer soi-mime. Elkander —, s'entre-tuer,
que je vous aime. Dat komt, — gij hem te
s'entre-orger.
eg
veel vrijheid hebt gelaten, cela ne vient
Ombrenger, m. die brieven, enz. ombrengt,
que de ce que vous lui avez laisse trop de
moordenaar, assassin,
porteur, facteur.
liberte.
Het is , — ik ziek geweest ben,
De
—
van
eenen
broe,
homicide.
incurtrier,
c'est que
malade. —, pour. Deze
der, fratricide.— van eene zuster, sororiman is ziek, — hij te veel gegeten heeft,
cide* De — van eenen vader of moeder,
cet homme est malade pour avoir trop mange.
grootvader of grootmoeder, kind of kleinHij werd opgehangen — hij geftolen had,
kind, parricide.
it fut pendu pour avoir vole.
Ombrenging, vr. action tie porter partout. Bij
Omdeelen,
b. w. (ik decide om, heb omgede — der brieven, trof hij , enz. en portant
deeld), in het rond uitdeelen, distribuer.
les lettres, it rencontra, etc. —, moord ,
distributeur.
assassinat , tneurtre , homicide , m. De — Omdceler,
van eenen broeder , fratricide ; — van Omdeeling, yr. distribution.
distributrice.
,
yr.
m.
De
—
van
Omdeelfter,
sorovicide
eenen zuster,
eenen vader of eene moeder, parricide, m. Omdelven, b. w. (ik dolf om, heb omgedolyen ) , omgraven , remuer ou bgcher.
-, van zich zelven , zelfmoord., suiOmdijken, b. w. (ik omdijkte, heb omdijkt),
cide , m.
met eenen dijk omringen, cntourer d'une
moordenaarfler,
Ombrengfter,, yr. porteuse
digue ou de digues.
meurtri&e. De — van eenen broeder fratricide, — van eene zuster sororicide. De — Omctijking, Yr. action d'entourer d'une digue
ou de digues.
van eenen vader, moeder, grootvader of
grootmoeder, kind of kleinkind, van eenen Omdobberen, o. w. (ik dobberde om, heb
omgedobberd.), dobberende heen en weer
parricide,
blpedverwant. parre.
drijven, flotter ou errer ph et 14 , au gre du
Ombriefchen , o. w. ( ik brieschte om , heb omvent et des vagues.
gebriescht), overal briefchend omloopen , (bij
dichters) rugir partout; parcourir en hen- Omdoen, b. w. (ik deed om , heb omgedaan),
los omwinden, omflaan, mettre autour, ennissant.
tourer de, couvrir de. Doe er een papier
Ombrommen, 0. w. (ik bromde om, heb omom, entourez-le d'un papier. Doe er een
gebromd), overal brommend omloopen,
doekje om, mettez y un linge. —, een wijd
gronder on murmurer partout, parcourir en
klced ornhangen , mettre. Doe den mantel
grondant,
om, mettez votre manteau.
Ombruijen , b. w. (ik bruide om, heb omgebruid), (in de dagelijkfche taal), onbe- Omdolen , o. w. (ik doolde om, heb omgedoold), heen en weer Bolen, omdwalen ,
renverser
(en
poussant
fuisd omwerpen ,
errer ph et la , courir a , l'aventure, etre
inconsiddrdment). Hij bruide de tafel om ,
vagabond, e, on errant ,e. In een wand –7,
it renversa la table. —, o , , w. (met zijn)
errer
clans une font.
se
renverser
avec
bruit.
omvallen,
Ombrullen , o. w. (ik bruide om, heb omge- Oindoling, yr. action d'errer ph et M.
brulc-1), overal brullefid rondloopen, rugir Omdouwen , b. w. (ik douwde om, heb omgedouwd), zie Oinduwen.
partout, parcourir en rugissant.
zie Omdraaijing.
Ombuigen, b.w. ik boog om , heb omgebogen ), Omdraai 9
in eene bogs zetten, inzonderh. aan het Omdraaijen, b. w. (ik draaide om, heb omgedraaid),
in
eene
tegengeftelde rigting draaichide, courber par le bout, recourber.
jen, tourner , faire tourner, faire tournoyer.
anders buigen, courber ou recourber autreEen rad —, tourner une roue. Draai uw
, door buigen nit zijn verband
men,.
tete. Eene duif, eenen
hoofd om, tournez
brengen, fausser. —, o. w. (met zijn) se
patrijs den nek —, tordre le con a un pirecourber, se courber, se reboucher, se plier,
geon , is une perdrix. Iemand den hals of
se fausser. De degen buigt zich om, /'epee
tordre le con a q. q. Zich
den nek
se rebouche. Omgeboge., crochu ,e , circonse tourner. Draai u om, tournez-vous ; fig.
flexe.
doen veranderen , changer, faire changer,
Ombuiging, vr. action de recourber, etc. zie
, o. W. (met zijn) om zijne as
tourner..
igen
Ornbu.
bewogen worden , tourner, se tourner, tour(ik bnitelde om, ben omOmbuiteien , 0 .
noyer, faire un mouvement circulaire. De
gebuiteld), buitelend omvallen , culbuter
molen draait am , le moulin tourne. De wind
culbuter.
faire la culbute. Doen
is omgedraaid, le vent a tourne. De kamer
Ombuiteling , yr. action de culbuter, culbute.
draait met mij am, (zoo duizelig hen ik),
Hij heeft door eene — zijn been gebroken,
la chambre se tourne avec moi ; fig. chanid s'est casse la jambe en cuibutant.
ger. 1-Iij is omgedraaid., it a change de parOmbuicen , b. w. (ik buitte om, heb omgeti. —, (zeew.) het fchip omwenden, vtrer.
buit) , (in Groningen, Gelderland en elders),
tourner sur l'ancre.
Achter zijn anker
ruilen, troquer, echanger.
Ombulderen, o. w. (ik bulderde om, heb cm-Voor den wind —, virer vent arriere.
OmI X x4

0111G
MaONID
Cmdraaijing, Yr. action de tourner, tour- I Omdrukken, b. w. (ik drukte om, heb omnoiement , tournament , tour, m. rotation, f.
gedrukt), door drukken doen omvallen;
mouvement circulaire , revolution , mourenverser ea pressant centre. — door drukken in eerie andere rigting brengen, faire
vement circulaire autour de son axe, m. —
changer de cliff ection en pressant. — , (ik
(van een paard in de rijfchool), volte, f
omdrukte, heb amdrukt), aan ails kanten
— van het geheele ligchaam op eenen voet,
drukken , presser de tons cites.
oak fchislijke — van can paard, zonder van
Oniduwen, b. w. (ik
om, heb om.gepiaats te veranderen, pirouette.
Omdragen , w. (ik droeg am , heb omgedraduwd), omdouwen, met een' doow ourftocten , renverser en poussant.
gen), overal met zich dragen, porter ph et
(zeew.),
omvaren, omroeijen, eviter.
la, de lieu en lieu, porter sur soi. —, om
Omdwalen, o. w. (ik dwaalde om, heb amjets heen, random dragen, porter autour
gedwaald), amcialen, errer pa et la. Achq. ch. —, in procesfie dragen, porter en
ter laed
procession.
errer hors de sa patrie.
Omdragt, vr. action de porter pa et
—, in- Omdwaling, , yr. action d'errer.
zond. het in pracesfie ronddragen, proces- Omdkvarleu , a. w. (ik dwarlde om , heb omsion. De — van den heiligen ouwel,
gedwarld), dwarlend omdrijven, Cournoyer,
tourney.
precession du saint-sacrewent (le bon Dieu).
Orndwarling,
vr. tournoiemcnt , tournament, M.
Omdraven, a. w. (ik draafdc om, heb omgedraafd), keen en weer draven, trotter pa Omdwerlen, a. -w. (ik dweride am, heb ame; , (met zijn) als : het paard is de
gedwerld), zie Omdwarlen.
Had omgedraafd, le choral a trotte autour Orndwerling, zie Oardwarling.
de la ville. —, b. w. dravende omwerpen, Oinfladderen, 0. (ik fladderde om, heb
omgefiadderd), fiadderend omviiegen, y erenverser en trottant.
leter. Het vag&tje fladderde eenigen tijd
Omdreef, veil. t. zie Omdrijven.
am, le petit oieutt voletait quelque temps.
Orridrentelen, 0. NV. (ik drentelde om, heb
omgedrenteid), been en weer drentelen, Omflodderen, o. w. (ik fiodderde am, heb
amgetiodderd), zie Ornfiadderen.
tiller 0 et la en lambinant on en marchant
a pas comites, se promener lentement , bat- Omintleien , o. w. (ik- futfelde am, heb omgefutfeld), hier en daar loopen futfelen,
tic le pave ; tie faire antic chose quo se proalter pa et la en lambinant.
Diener. Ilia drentelt den ganfchen slag om,
it ne fait rich toute la journee que battre Omgaan, w. (ik ging am , ben omgegaan),
am zijne as draaijen , tourner. Het rad is'al
le iard. —, (met zijn) als: Hij is de clad
tienmaal omgegaan , la roue a dejd tours,` dix
amgedrenteld,
s'est promend lentementaufois.
Het rad gaat niet am, in roue tie tourtour de la ville.
ne pas. —, in eenen kring rondgaan, faire
Omdreven, veil. deelw. van Omdrijven.
le tour de, tourney on alter autour de. Hij
Oludrijven, b. w. (ik dreef om, heb oweis het huis omgegaan, it est alle autour tie
' dreven), am zijne as drijven, faire tourner.
la maison. Alics gaat met mij am, la tote
Bet water drijf1 de molenraderen om, Peau
me tovrne. Het glas laten faire passer,
fait tourner les roues du moulin. —, in een
alter lc verre a la ronde. God west wat in
kring doen omgang, faire faire le tour en
het hart der menfchen omgaat , Dieu salt
menant , en conduisant ou en chassant dece qui se passe dans le coeur humain.
vant soi. Eene kudde den berg —, metier
eenen omweg maker, faire un detour, se
ura troupeau autour de la montagne.
detourner. is eons mij1 omgegaan, it a
ginds en herwaarts drijven, chasser pa et la,
fait viz detour, un circuit (wire lieu& Ik
errer pa et la. Men zag het wrak van een
ben Brie mijlen omgegaan, je me suis difcliip op het water —, on voyait flotter
tourne de trois iieues.
hier en daar gain,
et la sur les eaux lee debris d'un navire.
idler ph et la. In de flail —, se promener
5 (met zijn) flatter- autour, tout autour.
par la ville. Net het armzakje —,
—, b. w. (ik omdreef, heb omdreven),
avec le sachet. De wacht gaat om , la parond6m met gedreven beeldwerk verfieren ,
tron:Ile pit le tour des rues, marche par
(in den verb. ft.) bosseler de tons cites, orles sass. - g,ebeuren, se passer, arriver.
tier de ciselure tout autour. Een gouden
Er gaac reel om in de wereld, it se passe
kelk, met bloemen (Audi:even, sine coupe d'or
beaucoup dans le monde. voorbijgaan,
bosselee par des fleurs.
se passer. De . tijd gaat om, le temps se
Omdrillen , o. w. (ik drilde om, heb omgedrild),
passe ; fig. handeien , behandelen, mauler.
drillend omloopen, tourne y. Zie Drillen.
_net laken, wol, enz. manier drip,
Omdringen, b. w. (ik drong om, heb omgetie la halve. Hij weet met het g-,eweer nice
drongen), dringend omflooren of answeram to gaan, it tae sait pas manier une arnie.
pen , renverser en pressant.
(ik amIslet lengens —, employer lc mensonge, se
drong, heb onigedrongen omfluwen, enservir de mensonges; spreekw., Die met pek
tourcr, environner. De menigte amdrong
omgaat, work er mode be;met ; zie Pe::.
Ifem, hr fame Pentoura.
verkeeren, frequenter, banter, pratiOmdrinken, 0. w. (ik drank om , heb omgequer ; vivre on converser avec, avoir COMdronken), in het ronde drinkers; bare a la
rondo.
merce avec, etre en liaison avec, avoir drs
habitudes avec. Gaarne met iemand aiOmdrong, verl.
zie Omdringen.
mer la conversation de q. q. Vertronwelijk
Omdrongen , vet!. deelw. van Omdringen.
met iemand —, converser familiérement avec
Omdroog-en, b. w. (ik droogde om, heb omq. q. Hij gist met allerlei menfchen am,
gedroog-d), van binnen en van buiten afdroogen , dessecher, essuyer, zie Afdroogen.
it frequente tolltes sortes de gene. Er is wet
Omdroop, veld.
met hem om te gaan, it est d'un bon com•
zie Omdruipen.
Omdropen,
merce; it est fort sociable. Hij most eerst
deelw. van Omdruipen.
Omdruipen , b. w. (ik omdroop, heb omdromet menfchen leeren — , it faut qu'il
behandelen,
eprouve auparavant le monde.
pen), van alle kanten bedruipen, arroser
de tons
en user , traiter. Onbarmhartig met iemand
Een can het fpit omdropen
bass, an hbre , arrosé 4 la broche.
traitor
q. avec duretó impitoyablemeat.
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avec q. q. —, b. w. (ik =ging, heb omgaan), om lets heen gaan , faire le tour de,
alter autour de. De ilad —, faire le tour
de la vale.
Omgaf, \Teri. t. zie Omgeven.
Oman , rn. het omgaan , action de tourner,,
rotation, f. tOUrnoloneht , tOUrnailleni , M.
Den — der zoo in tw;j1el trekken , d011ter
dc la rotation du soleil. —, plegtige omdragr,
( bij ,le R. IC ) i rocession,f. Den — des ..;ewriden ouweis volgen, soivre la procession du
sal ilt sacrewent. Den — cto en , faire la procession, f —, onyx andeling , promenade, f tour.
Eenen — doco , faire on tests de promenade,
vise pronicn,Je. --, afloop, tijd wanneer eene
zaak ten eine, is, fin, f. bout. -, verkeerng ,.
requenta;1,11 , sr. commerce frequent, in. ba-,
fbitude
on li,i,on lu'on a avec ties aotres, f.
De — met regifchapene menfchen , la frequentation ieJ gene de biers. Ecu gemeenzamg, —, 011 c rumuerce .fainilier. 1k heb al1en — me: her afgebroken , Pal roily! tout
commerce avec lui. Van eenen aangenamen
— zijn, etre d'un commerce ogriable. —
met 1emand heb ben étre en commerce avec
y. q. awls commerce avec lu g . 1k heb mij
voor ecnigen tijd van dent — met mijne vrienden beroold , je me suis prive poor an tenths
du cornmerce de mes airis. Eerie taal door
den — leeren, apprendre one langue par
rovtinc.—, gang, waarop men om een gebouw kan goon , galerie , f. De — van een'
toren , la galerie d'une tour.
Onlgapen, o. w. (ik gaapte om, heb °Ingegaapt), overal rood gapen , layer de toils
cots.
Omgebogen ,
yeti. deelw. van Ombuigen.
— Omb,nden,
—
0 mge b , qtden , —
— Ombrengen.
-Omg-ebragt ,
—
— Ontdoen.
—
0mgedaan ,
—
— Omdel v en.
0mgedolven,
—
— Omdrij yen.
—
0ingtdreven ,
— Omdringen.
Omgecirongen , —
—
en
Omgedronken , —
— Onnirin k.
—
— — Omghjden.
on-4e g leden ,
— Omgicten.
—
0mgegoten ,
—
— Onrgrijpen.
—
0mgegrepen ,
—
—
Oingenad ,
— Omhebben.
—
—
— Omhelpen.
—
Omgeholpen ,
— Omninken.
Omgeh nken , —
— Onnkij ken.
Omgekeken ,
—
—
— Omklimmen.
Orngeklommen , —
—
— Outklinken.
Omgeklonken, —
—
Omgekucht ,
— Ornkoopcn.
—
—
— Omkunnen.
Omgekonnen , —
— Omkrijgen.
Onigekregen ,
—
—
— Oinkrijrchen.
Oengekrefehen , —
—
—
— Oinkruijen.
—
0 :11 g ekroden ,
Oingekrooljen 5 —
— Omkruijen.
—
—
Omkruipen.
Onigekropen ,
—
—
On2gelanden , no. meerv. , habitants des pays
circonvoisins.
Orngelegen,
verl. deelw. van Oraliggen.
— Ornietoen en
Omgeleid ,
—
—
Omleggcn.
Omgenomen,
— — — Omnemen.
—
Omgereden,
— Omrijden.
—
Orngereten ,
— Omni ten.
—
—
Omgeroken ,
— — — Omruiken en
Omrieken.
— OmIckeppen.
—
Omgefchapen , —
— Omfehijnen.
Omgefehenen
— ,—
—
0mgelcitonken 5 —
— Omfeticnken.
— Omfcheren.
— ,—
0mgefehoten
- ,— Omfchie ten.
Om ge fehoten
......
—
OM gefchoven
,- Omichuiven.
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Oingefchreven, verl. deelw. van Otnrchrijven
—
—
—
Omflaan.
Omgeflagen,
— — — Omfmljten.
Omgefmeten ,
—
Orngefinolten , —
— Omfi-nelten.
—
—
— Omfnijclen ,
Omgefneden ,
—
— Omfpinnen,
Omgelponnen, —
—
— Omfpringen.
Omgefprongen , —
— Omfteken.
Omgeltoken ,
—
—
—
—
Owgeftreken,
— Oniffrijken.
—
—
Ona L2;etegen ,
— Omtijgen.
— Oratuigen.
—
—
0 mgetogen ,
— Oturrekken.
Omgetrokken , —
—
Omgeven , b. w. (ik gaforn, heb ontg„eg-even),
in het mond geven , donner, distribuer on presenter a la ronde. AV:e meet de kaart — ?qui
est-ce qui dolt faire, qui doit donner les cartes? —, (ik onigaf, heb omgever), van
alie kanten infinite'), entourer, environner,
enreriner, ceindre, enceindre. Eerie find
met grachten en nauren ornringen, —, environner, ceindre one vale tie fosses et de
murailles. De lucht die ons omgeeft, Pair
qui nous entoure , (in de nateurk. ) Pair amGiant; fig. lk ben aan alle Lintel] van gevaren —, lee dangers m'environnent de touter
parts. 1iij is altijd van vleijers —, it est
toujours environne d'a,,Wateurs.
Omgeving , yr. action d',nvironner, etc. zie
OM geven.
0 ngevlochten , verl. deelw. van Omvlechten.
Orngevlogen,
— Omvliegen.
—
Orngevloten ,
— — Omvlieten.
—
Omgewecst ,
—
— — Omzijn.
Om ?.-4ewonden , — — — Omwinden.
Omgeworpen , — — — Om werpen.
Omgewrocht , — — — Omwerken.
Omgewrongen 5 —
— — Omwringen.
Omgezegen ,
— — Omzijgen.
—
Omgezeten ,
— — Ornzitten.
—
Omgezecht ,
— Om zoeken.
Omgezonden , — — anzenden.
— — Ontzwent me n.
Oingezwommen 5 —
Omgezworven , —
— anzwerven.
angieren , o. w. (ik gierde om, heb omgegierd), gierend omloopen, courir Fa et la;
zie Gieren.
Onigieten, b. w. (ik goot om, heb omgegoten),
van het eene vat in het andere gieten , transva,er,, transvider, verses d'un vase dans on
autre. gegoten werk herfmeiten en op
rieuw gieten, hergieten , antlers gieten, refondre. Een hook gefchut of eene kink — ,
refondro on canon on one cloche. - (ik omgoat , heb orngoten), van alle kanten begieten , gietend omkleeden , verser, repandre
l'entour, arroser de toils cotes, fbiztire autour tie, coot* entiérement par la fonte.
Omglijden , o. w. (ik gleed om, heb ()Ingegleden) , met gemak omdraaijen , tourner
acileinent. —, b. w. door het glijden (op
fhet
ijs) omwerpen , renverser en glissant.
Omglorien, b. w. (ik onagloriede , heb omgloried ), met luister, glor:e omgeven, (bij
Vondel ) , entourer, revetir de gloire.
Orngooijen , b. w. (ik gooide ors, heb omgegooid), omwerpen , door gooijen doen
omvallen, renverser, faire tomber, jeter
bas. De tafels en floeien —, renverser les
tables et les chaises. De koetfier heeft de
koets omgegooid , le cocher a verse le carrOs c e. - feel omdoen , mettre vitement oil
promptement. Gooi den mantel om mettez
promptement votre manteau.
Omgooijen , o. renversement
Omgoot, verl. t. zie Oingieten.
Omgorden , b. w. (ik gordde om, heb omgegord), ceindre. Iemand her zwaard —,
ceiosx5
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ceindre Pepje u q. q. —, b. w. (ik omgordcle heb omgord) , eenen gordel aandoenceindre. Hij was omgord, it s'etait ceint le
corps, —, als met eenen gordel omfluiten,
ceindre. (in den verh. rt.) omringen,
entourer, environner. Eerie clad omgord
met ileenen unwell , sine y ule entouree de
mu gs de pierce. bekleeden , met koninklijke magt omgord zijn, -etre revetu de la
puissance royale.
Omgording, vr. action de ceindre.
Omgoten , verl, deelw. zie Omgieten.
Omgrabbelen , 0. W. (ik grabbelde om, heb
omgegrabb21d), grabbelende aan alle kanten grijpen , se jeter brusquement de tons
cites pour prendre q. ch.; jouer a la gribouillette.
Omgraven, b. w. (ik groef om, heb omgegraven), het onderfle boven graven, beater, reissues.. De aarde
bdcher la terre.
(ik omgroef, heb omgraven), aan alle
kanten graven, fouiller, remuer la terre
autos's. de. Eenen boom —, ontbloten , dechausser un arbre. —, met, grachten omringen, fossoyer, entourer on environner de fosses.
Omgraving , vr. action de becher, etc. zie
Omgraven. De — der boomen , le dechausserp ent des arbres.
Oingreep, veil. t. zie Omgrijpen.
Omgrenzen, b. w. (ik oingrensde, heb omgrensd) , condom binnen grenspalen
ten , burner de tons cotes, mettre des bornes a Pentour, circonscrire.
Omgrenzing, yr. action de borner, circonsscription.
Omgrepen, veil. deelw. van Omgrijpen.
(ik greep om, heb omgeOmgrijpen, o.
grepen), achter zich grijpen , triter derrière soi. b. w. (ik omgreep , heb omgrepen ; of ook, hoewel zeldzaara, ik greep
om, heb omgegrepen), omvatten , omfpannen met het binnenfte der hand, empoigner,
embrasser,, empanner.
t. zie Omgraven.
Omgroef,
Omgroeijen , b. w. (ik omgroeide , heb omgroeid), aan alle kanten begroeijen, croitre
autour de, 4 Pentour de. De wijnfiok omgroe it
het prieel, la vigne croft autour din berceau, couvre le berceau. Deze fleen is met
mos omgroeid, cette Pierre est entouree de
mousse, couverte de mousse. —, 0. W. (ik
groeide om, ben ortg,egroeid) , om lets heen
groeijen , croitre a Pentour, etc.
Omgroepen, b. w. (ik omgroepte, heb omgroept), groepswijze omringen, entourer
ou environner par groupes.
Omhaal , m. haal of trek om jets , trait autour de q. ch. —fin het fchrijven), gebogene trek van eene letter, trait rond , circulaire on —, omflag , als : waartoe
al die — van woorden? a quoi servent
ses paroles inutiles?
Omhaken, b. w. (ik haakte om, heb omgehaakt), anders haken, accrocher autrement,
raccrocher. —, met haken ter neder halen , tiler en bas avec des trots. (jn
Noordholland), omfpitten; zie Omgraven,
Omfpitten.
Omhakken , b. w. (ik hakte om , heb omgehakt), door hakken doen omvallen , abattre 4 coups de hackie ou de cognee. Eenen
boom —, abattre un arbre. hakkende
losmaken , en het onderfle boven keeren
met een houweel, als : De aarde
Issuer
la terre.
Omhaltking, yr. action d'abattre. — met een
houweel, houeric.
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Omhalen , b. w. (ik haalde om , heb omge.
haald) , onder den voet halen, neertrekken,
renverser, demolir,, abattre. Zijn huis werd
olligehaald, sa maison fut demolie. aarde het onderfte boven brengen, remuer,
retourner sens dessus dessous , honer. Een
houweel om aarde om to halen, une hone
Issuer la terre. om jets heen trekken ,
entourer, environner, envelopper, tiresautour. — (feheepsw.), met eene dubbele
laud voorzien, doubler.
Omhaling , yr. demolition, etc. zie Omhalen.
Oinhalzen, b. w. (ik halsde om , heb omgehalsd), door middel der halzen het fchip
voor den wind omwenden, (fcheepsw.)
brouiller la voile. —, (ik omhalsde , heb
omhalsd), bij de ouden gebruikelijk voor
omhelzen, zie Omhelzen.
Omhalzing, yr. action de brouiller la voile.
anhangen , b. w. (ik hing of hong om, heb
omg;ehangen), anders hangen, verhangen ,
pendre on suspendre autrement on d'une autre maniere, reprendre, deplacer. —, los
omdoen , mettre, endosser, s'envelopper de.
Zijnen mantel — , mettre son , s'envelopper
de son, manteau. —, (ik omhing of omhong,
heb omhangen), van alle zijden behangen,
garnir on couvrir tout autour, entourer
d'une voile on de q. autre ch. Met den
tabbert
zijn. Porter une robe. Hij was
met al zijne orde-teekenen
etait revétu, °rise de tons ses ordres.
Omhangfel, zie Behangfel.
Oinhebben , b. w. (ik had om, heb omgehad),
avoir autour de soi, autour ou our son corps,
avoir mis , titre vitu, e, de. Hij heeft
eenen mantel om, it est en manteau.
Ornheen , bijw. rondom, autour,,tout autour,
Pentour. Er zijn bergen y a des
montagnes tout autour. De dorpen die er —
ligg, en, les villages d'alentour. —, (in den
dagelijkfchen fpreektr.) als: Ik kan er niet
—, (er niet buiten , het niet ontberen kunnen), je tie psis, je ne saurais m'en passer.
Omheinen , b. w. (ik omheinde, heb omheind),
met eene heining omgeven of omringen,
entourer on environner d'une hale, enclorre.
omringen, environner , entourer, ceindre.
Ornheining , yr. bet omheinen. —, action
d'environner,' etc. zie Omheinen. —, hetgene omheind is, cloture, cloison, f. enclos, m.
Omhelpen , b. w. (ik holp of hielp om , heb
omgeholpen), van kant helpen, tuer, assassiner, massacrer.
( bij fommigen
ook) verkwisten, depenser. helpen
doen , alder q. q. a mettre. Help rnij mijnen das omdoen, aidez-moi a mettre ma erarate. AANMERKING. Ornhelpen heeft, eigenlijk met uiclating van een ander werkwoord,
nog eene menigte van andere beteekenisfen ,
welke door bet uitgelaten werkw. bepaald
worden, als: Help mij de Clad urn (gaan),
aidez-moi a passer autour de la ville ; menez-moi autour de la ville; montrez-moi le
chemise autour de la vale. Help den knecht
den boom om (houwen), aidez le doinestique a abattre Parbre. Help den knecht bet
huis om (gaan), aidez le domestique a passer autour de la maison. Een dergelijk misbruik, dat tot misverfland aanleiding geeft ,
moet zorgvuldig vermeden worden, hoewel
het in de dagelijklche taal niet ongewoon is.
Omhelzen, b. w. (ik omheiscle , heb onthetsd),
met de armen om den halo vatten , accoler,
donnerl'accoladea(en:brassof). Zij omhelsden
el-
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elkanderen zeer vriendelijk, its s'accolerent
avec grande amitie. bczwangeren (gelijk Weiland zegt) , doch Hever: vleefchelijke gcmeenfchap met eerie vrouw hebben,
embrasser, coacher avec. (AANMERKING.
Wegens dubbelzinnigheid, waartoe deze
beteekeni, aanieiding geeft , is het, ten mine
fie in den dagehj kfciien omgang , verkieslijk , in de eerite beieekenis het wooed
omarmen te gebruoken) —, in het algemeen,
omvatten, embrasser; fig. met voile overtuiging aannemen , embrasser. Een gevoelen , embrasser one opinion. Dit zij n
de redenen, waarom de barbaarfche volken,
die het Romeinfche rijk overweldigden geen
oogenblik aarfehien om het christendom te
, voila pourqnoi les peuples barbares qui
conquis ent P empire remain , ne balancérent
pas tin moment a embrasser le chri,tianisme.
Eene gelegenheid—, se servir d'une occasion, .prendre on saisir l'occasion. Eene
Godsdienst
embrasser sine religion.
Omhelzing, vr. embrassement, m. embrassade,
accolade, action d'embraner. Zij fcheidden
na duizend —en, its se quitterent apras
snip e embrassades. Achilles ontflond nit de
— van Thetis en Peiens , Achille naquit
des embrassements de Thetis et de Pelee.
Door de — van het Christendom verloor
hij zijn gansche vermogen , en embrassant
le christianisme, it perdit toils ses biens.
Omhengelen, b. w. (ik omhengelde , heb
omhengeld), fig. Omringen , environner,
entourer.
Omher, voorz. van zamenftelling met werkw. ,
waarbij bet altijd fcheidbaar is, rondom,
autour, tout autour, a l'entour , de toes
cites, partout.
Omhcrgetrokken, verl.deelw.zie0mhertrekken.
Omhertrekken , o. w. (ik trok omher, heb
omhergetrokken), rondtrekken, aller F a et
l4, crier, roder.
Omhervocren , b. w. (ik voerde omher, heb
omhergevoerd), overal rondvoeren, pronener de tons cites , mener Fa et la.
Omherzien, o. w. (ik zag heroin, heb heromgezien ), overal rondgezien, tourner la
vue de tons cites.
Omherzwaaijen , b. w. (ik zwaaide omher,
heb omhergezwaaid), in bet rond zwaaijen , naar ails kanten zwaaijen, brandir.
Een zwaard
brandir acne epee.
Omhinken, b. NV. (ik hinkte om, heb omgehinkt , of, gelijk men oudtijds zeide , en
bier en daar nog wel: ik honk om, heb
omgehonken), heen en weer hinken , bolter
de cute et d'autre. —, (met zijn) aller
tour en &chant, ou en sautant stir un pied.
—, b. w. hinkende, i. op een been
fpringende), omwerpen, renverser en sautant stir tin pied.
Omhippelen, o. w. (ik hippe l de om, heb en
ben oingehippeld), zie Omhuppelen.
Omhippen, 0. w. (ik hipte om, beb en ben
onigehipk ), zie Omhuppelen.
Omboepelen , 0. w. (ik hoepelde om, heb
omgehoepeld), met eenen hoepel omloopen
en fpcien, courir de tons cites en faisant
tourner tin cerceau, jouer au cerceau. —, b.
w. hoepelende omflooten of omwerpen ,
renverser en jouant au cerceau.
Omhoepen, b. w. (ik hoepte om , heb omgehoept), eenen hoepel om jets leggen , mettre tin cerceau a.
Omhoog, bijw. naar boven, en haut, vers le
clef. — zien, kijken, regardes- en hunt.
gaan, monter.
drijven sublimer.
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Omhoogdrijving, yr. (bij de fcheik.) sublimation — ornhoogwerpin F„ projection.
Omhooren, o. w. (ik hoorde
heb omge.
hoord), hoorende, bier en daar vernemeN,
s'enquerir. Naar eene meid
s'informer d'une servante; tacker de trouver
one servante.
Omhouden, b. w. (ik hield om, heb oingehouden), en wijd kleed niet afleggen of
aidoen, retenir, garder,, ne pas quitter.
Ik wit mijnen mantel —, je garderai mon
mantean.
Omhouwen, b. w. (ik hieuw om, heb °Ingehouwen), door houwen neervellen, abuttre a coups de hackie ou de cognee, couper.
Eencn boom —, abattre on arbre.
Omhouwing, yr. action d'abattre.
Omhuilen, o. w. (ik builds om, heb omgehuild),. in bet ronde huilen, courir ca et
l4 en hurlant en larmoyant , etc. Zie
1-luilen.
Omhullen, b. w. (ik omhulde, heb omhuld),
omwinden , envelopper, entourer, ceindre,
voiler. Zijn hoofd met een koninklijk hoofdfieraad ceindre sa tete, son front d'un
diademe.
Omhuppelen, o. w. (ik huppelde om, heb
omgehuppeld), heen en weer huppelen,
sautiller ca et la.
Ombutfelen b. w. hutfelde om, heb
omgehutfeld , omfchudden 5 dooreenfchudden , secouer, remuer.
Ombutfeling, yr. action de secouer, de re.
muer, remuement, remliment, m.
Omjagen , b. W. (ik jaagde of joeg om, heb
omgejaagd) terug jagen, rechasser,repousser.
—, in het rood jagen , chasser ca et la , chasser partout. —, (van jagen, voor: hard
rijden) door jagen doen vallen , renverser
avec son cheval on avec sa voiture). Deze
miter heeft het kind omgejaagd, ee cavalier
a renverse Penfant avec son cheval. De
koetfier heeft ons omgejaagd, omgeworpen ,
le cocker nous a verses. o. w. bier en
daar jagen, chasser c a et la, chasser is Pentour, chasser partout. jagende eenen
omweg maken , faire on detour, se detourner. Wij hebben eene miji omgejaagd , nous
avons fait tin detour on tin circuit d'une
lieue , nous nous sommes detournes d'une
—, (met zijn) om lets been jagen, faire
le tour de (4 cheval on en voiture). Wig
zijn de stad omgejaagd, nous avons fait le
tour de la vine
cheval on en voiture).
Omjanken 0. w. (ik jankte om, heb omgejankt), heen en weer loopen janken , conrir ch et la en jappant, japper partout, etc.
zie Janken.
Omkaatlen, b.
(ik kaatfie om, heb omgekaatst), terugkaatfen, repou,..ser on c.77asser
(ia paume on la balls). kaatfende
omwerpen, renverser en chassant la belle on
la passive , renverser avec la bathe on la pcume.
Omkaden , b. w. (ik omkaadde , heb omkaad),
MI e y es kade omgeven, entourer on environner d'nne chaussee on d'une petite digue.
Een omkaad fink land , tine piece de terre
entonree d'une petite digue.
Omkallen, b w. (ik kalde om , heb omgekald), door kallen tot een ander voornemen bcwegen, faire prendre tine antic resolution on on autre axis a force de babiller,
de causer , de jaser on de clabauder. —,
door kallen op zijde zijde brengen , attirer
dans son parti en jasant.
Omkalling , yr. action de faire prendre sine
autre resolution 4 force de babiller, etc.
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—, action d'attirer dans son parti en fa-1 kind —, (er op passer)? voulez-veas pren.
dre garde a cet enfant. —, overal rondzien
sant.
of men ergens ook iets bekomen kunne ,
Omkantelen, h. (ik kantelde om, heb omchercher, q. ch. des yens; regarder fa et
gekanteld), omwentelen, (van niet ronde
lra , pour decouvrir pour trouver q. ch.,
ligchamen gebruikt), toorner, renverser,
tournez
le
poutre.
om,
chercher on tacker de trouver,, on d'obteg:
Kantel den ba
nir, q. ch.
—, 0, w. (met zijn), omwentelcn, tourner,, se renverser ; fi'g. veranderen , van par- Omkleeden , b. w. (ik onikleedde , heb omkleed), revétir, habiller; zich — , changer
tij veranderen, changes. de para.
d'habit ; fig. inkleeden, eenen verbloemden
Omkappen , b. w. (ik kapte om, lash omgezin geven, colorer, allegorises-, traitor alkart), door kappen velien, abattre, conlegoriquement.
per. Kap doze boomer ow, abattez ,ces
OmEeeding, yr. omkleedfel, o. hetgeen tot
arbres.
dekking itrekt , enveloppe,
habiliment,
Onakapping, yr. action d'abattre, de coupes-.
vdtement, m, fig. allegorie, — (in tie
Onikeer,, omdraai, revolution, f. tour,
nod. en kruidk.) tegument, m. Het vel
tournant , (tie rue), vs. fig. revolution, f
is het bekleedfel van het ligchaam , la penis
bou,l6versement, m.
est le tegument du corps.
Omkeeren, b. w. (ik keerde om, heb omge.
keerd), het onderfie boven keeren, tourney, Omkleppen, b. w. (ik klepte om, heb omgeklept) , overal met de klep bekend maken,
retourner. De hand —, tourner la main.
publier, annoncer,,partout au son d'une cloMet de oingekeerde hand, avec le revers tie
che, d'un cliquet, etc.
la main. in den tijd, dat men de hand umIk heb mijn Omklimmen , o. w. (ik klom otn, ben omgekeert , en un tourne-main.
tasse.
klommen), urn jets heen klimmen , monter
kopje orngekeerd , Pas' tourne
on grimper autour de. Hij is den toren omtourner on feuilEen blad in eon boek
geklommen , it a grimpe autour de la tour.
let. het binnentle 1.)uiten brengen, reeenen omweg maken in het klinnen,
tourner. Een Heed —, retourner unh,,obit.
faire un detour en montant on en grimpant.
Omgekeerde fchoenen, des souliers retournes. —, het achterfte voor brengen , tourney, Omklinken, b. w. (ik kionk om, heb omgeklonken), door klinken de punt van eenen
retourner. Het hoofd —, tourne y la tete.
fpijker of nagel omilaan , river. Deze fpijZich tourner, se tourne y. Eene vergekers moeten omgeklonken worden, ces clout
lijking in eene omgekeerde verhouding, one
doivent etre rives. klinkende alom beproportion par connrsion de raison. Eene
kend maken , publier partout en sonnant.
emgekeerde (telling, une proportion inverse.
0. W. met de glazen in een gezelfchap
De cmgekeerde , verkeerde regel , van drierondklinken , choquer les verres a la ronde.
En , la regle de trois inverse ,(converse). De
—, b. w. (ik oinklonk , heb omtOonken),
omgekeerde verhouding, la proportion inrondom bekiinken , fig. onigeven omringen,
verse; fig. vernielen, ten grond toe verentourer,, environner.
woesten, bouleverser, renverser, detruire,
abimer one Oniklonk , verl. t. zie Omklinken.
ruiner, muster. Eene clad
vibe. De wereld — , bouleverser le monde. Omkionken, verl. deciw. van Omklinken.
tourner tout sons dessos dessous. Omkneden, b. w. (ik kneedde um, heb omgeAlles
kneed ), antlers kneden, repetrir, pótrir autrerenverser l'ordre, De wetten
De orde
ment on de nouveau; fig. , cone andere gerenverser les lois. —, Neranderen,
daante
geven, dowser tone autre forme a q.
Hij
is
geheel
omgekeerd,
it
est
changer.
ch., reformer, refondre.
bien change, it nest plus le mime. De zaak
is omgekeerd, i'affaire a change de face. Omknellen, b. w. (ik knelde om, heb omgekneld), om jets knellen, pincer, serrer ou
, o. w. (met zijn ) terugkeeren , retourner,
presser autour.
tourne y-, s'en retourner, retourner en arretourner, revenir Omknikkeren, b. w. (ik knikkerde om, heb
riere. Dadelijk weder
onageknikkerd) , door knikkeren omwerpen ,
sur ses pas.' Kurt tourner tout court. K.oetrenverser ou faire tomber en jouant aux
fier ! kcer um, tourne cocker ! —, (met
chiques.
hebben ) van gevoelen veranderen , changer
tropinion, Dat is joist omgekeerd Omknippen , b. w. (ik knipte urn, heb omgeknipt), door knippen doer omvallen, ren(het tegendcel), c'est precisement le converser ou faire tomber en donnant une chitraire.
quenaude.
Omkeering, yr. het omkeeren, action de retourner, f retour,, m. revolution, f. boule- Omknoeijen, o. w. (ik knoeide om, heb omgeknoeid), (in den dagelijkfchen fpreektr.)
versement , renversement, in. destruction,
hier en daar knoeijen , boussiller partout.
ruine, changement, ns. De — eener
dooreen knoeuen, d. roeren, mile,.
felling, la conversion, retorsion,
Omknooijen, h. en o. w. (ik knooide om, heb
d'une proposition.
omgeknooid), zie Omknoeijen.
Omkegelen , b. w. (ik kegelde om, lash omgekegeld) met eenen kegelbal omwerpen , Omknoopen , b. w. (ik knoopte om, heb omgeknoopt), antlers knoopen, boutonner
renverser, abattre (des qiiilles). —,
trement.
om jets vastknoopen, nouer
lende omwerpen, renverser en jouant aux
ou attacher autour.
quilles.
Omkentelen , b. -en o. w. (ik kentelde- om„ Omkogelen , b. w. (ik kogelde om, heb umgekogeld), gem. woord, orawerpen, jeter
heb en ben omgekenteld), zie Omkantelen.
a Las, renverser, faire tomber, ei coups de
Omkenteren, b. en o. w. (ik kenterde om,
pies-res.
heb en ben omgekenterd), eene floep —,
Omkomen, o. w. (ik kwam om, ben omgekocabaner no carrot; zie Omkantelen.
men ), omloopen, eindigen, finir, echoir,
Oinkijken o. w. (ik keek om, heb omgeketerminer, passer , se passer, s'ecouler; fig.
ken), achter zich zien , regarder derriere
Het is met hem omgekomen, c'en est fait de
so y , tourney la tete pour voir par derriere;
lui; it est perdu. —, tot het einde toe (Tofig. Naar iemand (zorg voor hem draren, darer jusqu'â la fin. —, toekomen,
gen), avail. Coin de q. q. Wilt gij naar dat
als:
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fen auras asals: Ik zal er wel mede
sez. zijn leven verliezen, om het leven
komen , om hals Taken, perir,, perdre la vie,
mourir. Van honger, ellende, gebrek —,
perir de fain, de misere, de besoin. In of
door bet vuur —, pet* par le feu. In bet
water —, perir dans l'eau, par l'eau. Door
bet zwaard mourir par le fit-. AANM.
In de dagelijkfche tail komt dit woord nog
in vele andere beteekenisfen voor, waarbij
ec:iter andere werkwoorden kunnen vooroncierlleld Bij v. zal de boom van daag
—? (d. 1., zal men denzelven heden omkrijgen, of met bet omhakken tot stand komen ?) est ce qu'on finira aujourd'hui d'abattre Parbre? 1k kan de Mari in ten half
our niet —, (omgaan) je ne puis pas fair
le tour de la ville en line demi-heure.
zie
Omkomst , Yr. omloop, revolution.
einde , bout, m. fin,
Omloop , Afloop.
issue. Isla verloop van drie honderd en
dertig jaren, au bout, au laps de trois centtrente am.
Omkonkelen, b. w. (ik konkelde om, heb omgekonkeld), (in de lage firaattaal), door
konkelarij een ander befluit doen nemen ,
aire changer de resolution, a force de mafchines,
d'intriguer.
Omkonnen, zie Omkunnen.
Omkoop, in. het omkoopen, action de corrompre pour de Pargent, corruption, f.
Omkoopbaar,, b. n. corruptible, mercenaire;
weinig in gebruik, behalve in : onomkoopbaar ; zie dit woord.
Omkoopbaarheid, y r. corruptibilite.
Omkoopelijk, zie Omkoopbaar.
Omkoopen , b. w. (ik kocht om , heb omgekocht), iemand met geld tot iets koopen,
inzond. tot flechtheden verleiden, belleken, corrompre, suborner. Getuigen
corrompre des temoins. Eenen regter
corrompre an juge. Zich laten —, se hisser corrompre. Len regter die zich laat —,
an juge corruptible.
Omkooper, m, celui qui corrompt par de Pargent, corrupteur, seducteur, suborneur.
Onakooping, vr. action de corrompre, corruption, seduction, subornation.
Omkoopfler, yr., verleidfler,, cello qui corrompt par de Pargent , corruptrice , seductrice , suborneuse.
Omkorflen , b. w. (ik omkorstte, heb omkorst), met eene korst omgeven, entourer
d'une crate on d'un corps door; incruster.
Omkouten, b. w. (ik koutte om , heb omgekout), door kouten van befluit doen veranderen , faire prendre line autre resolution
a force de parlor amicalement.
Omkrabben, zie Omkraauwen.
Omkraauwen , b. w. (ik kraauwde om , heb
omgekraauwd), overal kraauwen , foniller,,
gratter on Ogratigner autour de.
Omkragen, b. w. (ik omkraagde, bob omkraagd), (eigenlijk met eenen kraag omgeven ,) entoui er d'un collet ; dock enkel in
den verb. flijI voor fig. omringen, entourer, environner, ceindre.
Omkranfen, b. w. (ik omkranste , heb omkranst), met eenen krans omgeven , couronnet- , ceindre , environner, orner d'une conronne de flours ,d'une guirlande. Haar hoofd
was met cozen omkranst , sa tete etait conronnee de roses. De zege omkranste hem met
lauweren , la victoire lai a ceint le front
de lauriers.
Omkreelen , b. w. (ik omkreelde, bob omkreeld), met eene krcel oniboorden, border
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garnir d'un cordonnet, orner d'un galon.
Omkreits, yr. omtrek, contour, circuit,
tour, m. circonference, enceinte, f. Binnen
den — van vier muren, dans Penceinte de
quatre murailles.
Oinkreuken , b. w. (ik krenkte om, bob omgekreulet), met eene kresk oravouwen ,
plies avec un faux pli, faire un faux pli
q. ch.
Omkrielen , b. w. (ik krielde oth, hob omgekrield) , zie Omkreelen.
Oinkrijgcn, b. iv. (ik kreeg om , heb omgekregen), fan. om zich krijgen, omdoen,
je
ceindre. 1k lean mijnen mantel niet
ne puis mettre mon manteau.
om iets
lerijgen, om jets doen, mettle autour de.
1k kan er bet touw niet
ne saurals
mettre la condo autour de cola. om iets
been doen gaan , menet- ou conduire autour
de. 1Vij kon:len den troop den berg niet
- noses ne pouvions pas menet- le troupeau
autour de la montagne.
naar beneden
krijgen, renverser, faire tomber,, abattre.
Ik kon de kegels niet
je ne pouvais
abattre les gullies. Zij konden den boom
Diet ne pouvaient pas abattre Parbre. —, met weder, terug krijgen , avoir
de retour , retenir. Indien ik mijne papieren
weder— kan, zal hij ze niet weder hebben,
si je puis nose fois retenir Ines papiers ,
ne les aura plus.
Oinkrijfehen, o. w. (ik krijschte of kreesch
oils, hob omgekrijscht), overal in bet ronde
krij lehen , hurler, crier on larmoyer partout
ou 4 la rondo.
Omkring,
omkreits, zie Omkreits.
Omkroken, b. w. (ik krookte om, heb omgekrookt), zie Omkreuken.
Omkrollen, b. en 0. w. (ik krolde om, heb
omgekrold), zie Omkrullen.
,Omkrommen, b. w. (ik kromde om, heb omgekromd) krom ombuigen, courtier, plies-.
Krom dat ijzer om, courbez ce for. o,
Iv. (met zijn), met cone kromme bogt
vloeijen, serpenter, cooler en serpentant.
Omkromming vr. action de courber,,courbure.
Omkronkelen , b. w. (ik kronkelde om, heb
omgekronkeld), met kronkels omvouwen,
entortiller, plier avec un faux o.
w. (met zijn) omgekronkeld worden, se
recoguiller,, se recourber, se retoucher. Het
parkement kronkelt, buigt om bij het vuur,
le parChemin se recoquille aupres du fen.
Omkronkeling, yr. omkrulling, recoguillement, m.
Omkroonen , b. w. (ik omkroonde, heb omkroond) met eene kroon omgeven, courontier. Het hoofd met goud
couronner
tete d'cr.
Omkrouwen , b. w. (ik krouwde om, heboingekrouwd), zie Omkraauwen.
Omkruijen , b. W. (ik kruide , krood of krooi
om , hob omgekruid, omgekroden of omgekrooljen),door kruijen doen omvallen, renver.
set- avec tine brouette,ou ce qu'onbronette. Hij
kruide bet kind om, it renversa Penfant avecla
brouette. —, been en weer kruijen , brouetter
partout, ph et M. Hij kruide zijne waren
om , it brouetta ses marchandises par la
o. w. met eenen kruiwagen been
en weer loopen, brouetter ph et la on partout. —, (met zijn ,) kruijende eenen omweg maken , faire tin detour on se Mourner
en brouettant. Hij is wel eene mijl omgekruid, it a fait un detour d'une lieue avec
sot brouette,
om iets heenkruijen, brouetter
Hij kruide de flad om,
brow
ore
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bronetta autour de la vile; it parcourut
toute la vile en brouettant.
Omkruipen, b. w. (ik kroop om, heb omgekropen), kruipende omftooten, renverser
en rampant. —, o. w. in het ronde
yen , tamper ca et la. De wormen kruipen
in de kamer om , les vers rampent dans la
chambre. —, (met zijn) random jets kruipen , ramper autour de 5 faire le tour de en
rampant, se trainer autour de.
Omkruifen , 0. w. (ik kruiste om, heb omgekruist), heart en weer kruifen op zee , met
een gewapend fchip, croiser ca et 14 sur met.
, heb omgeOmkrullen; b w. (ik krulde
kruld), krulswijze ombuigen, friser,,boucler
autour, tourner entortiller. krulswijze
ombuigen, oprollen, recoquiller. Gij hebt
de bladen van mijn bock omgekrnld, votes
avez recoquille les feuillets de mon livre.
o. w. (met zij n), krullen krijgen,
se friser. Het —, le recoquillemens.
Omkuijeren, o. w. (ik kuijerde om, heb omgekuljerd), been en weer kuijeren. se prowiener ca et la. —, (met zijn) kuijerende
eenen omweg maken , moire en detour en se
om lets heen kuijeren, se
promenant.
promener autour, faire le tour en se proneenant. Wij zijn de fiat omgeknijerd,
coons sous sonimes promenes acetone- de la
le ; nous averts fait une promenade autour
de la vile.
Onikunnen, o. w. (ik konde of kon om, heb
omgekonnen), met nitlating van een ander
werkw. (in de dagelijkfche teal), als: De
band kan er nice om (gaan), le lien sae pent
Pentourer. De boom kan nice om (gehouwen worden), l'arbre rte pent pas etre abeam.— , om jets heen kunnen, avoir lafacula de passer autour de q. ch.
Omladen, zie Omfchepen.
Omlaag, bijw. naar beneden, en bits yore la
zien, kijken, regarder en has,
terre.
gaan of komen, alter en bas , descendre.
beneden , en bas. — zijn, etre en bas.
Omland, o. omliggend land, pays circonvoisin,
pays d'alentour,, Les Ommelandes de la
ville de Groningue.
Outlander, m. habitant circonvoisin.
Omlandsch, b. n. circonvoisin; fig. Eene omlandfche refs doen , (in het reizen eenen
grooten omweg maken)faire en grand detour en voyageant, keene groote wandeling
in het monde doen) , faire une granite promenade a l'entour.
Omlangen, b. w. (ii; langde om, heb omgelangd), omreiken, distribuer 4 la ronde, de
main a main.
Omlaten,. b. w. (ik lies om, heb omgelaten),
' her,,
niet afdoen of laten afdoen, ne pas c
laisser autour de. 1k zal den mantel —,
n'Oterai pas mon manteau.
Omlaveren, 0. w. (ik laveerde om , ben omgelaveerd) , laverend omzeilen 5 louvoyerautour de, cingler en louvoyant.
Omlegeren, b. w. (ik omlegerde, heb °Ingelegerd), met een leger omringen of influiten, assieger, se camper autour de, environner,, enfermer de tons cites.
Omleggen , b. w. (ik legde of leide om , heb
omgelegd of omgeleid), het onderfle boven
leggeu, tourner, mettre dessus ce qui etait
dessous. Leg de plank om , tournez laplanche. Eenen balk —, tourner tine poutre,
mettre d'un antic sons. Een fehip —, (op
de zijde leggen) carener un vaisseau; met;
tie un vaisseau en cardne; abattre un vain
seam le mettre sur le cite pour le radouber:
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een mes op zijde buigen, maken,
fiat het fcherp omligt, slat het ftomp
words, emousser, fausser un contents, cou p
zich-berltanchd'uo.
—, se reboucher. De degen legt zich
am, l'epee se rebouche, — anders leggen, op eene andere plaats leggen ,
mettre autrement 5 faire changer de
place ; van hier geld — , ( omzetten )
omdeelen,
mettre de l'argent a fence.
distribuer on Bonner a la reside,— (ik mulegde of omleide , heb omlegd, omleid),
rondoin be!eggen, mettre autour, garnir
tout autour. Hare beeldtenis was met edelgefteenten omlegd, son portrait &reit entoure de diamants. omboorden, garnir,
border.—, van krijgsvolk, verhuizen ,
loger.
Omtegging, yr. action de tourner, de mettre
autour, etc. zie Omleggen. geving van
kaarten, distribution, donne des cartes 4 la
rondo.
Omlegfel, zie Belegfel.
Omieid, vest. deelw. van Omleggen.
Omleide , vest. t. zie Omleggen.
Omleiden, b. w. (ik leidde om, heb omgeleid), eenen omweg doen maken , faire faire
no detour mener on conduire par un detour,
detourner.—, met zich in gezelfchap omvoeren , mener ou conduit-4 — naar zijnen
wil doen veranderen, changer, courtier on
retourner a volonte.—, om jets heenleiden,
mener on conduire autour de. De dieven
werden de ftad omgeleid, les voleurs invent
mener autour de la vine ; fig. verfchalken,
bedotten, duper, tromper filament circonvenir
Omleiding, yr. action de conduire, etc. zie
Omleiden ; fig. omfchrijving, circonlocution,
periphrase.
Omlekken, b. w. (ik lekte om en omlekte,
heb omgelekt en omlekt), zie Omlikken.
Omleppen, b. w. `(ik lepte om, hob omgelept), door leppen omwerpen, renverser en
buvotant.
Omlichcen, b. w. (ik lichtte om, heb omgelicht), overal toelichten, eclairer partout.
Omliggen, 0. w. (He lag om, heb omgelegen), omgevallen zijn , 'etre renverse, e.
De wagon iigt otn, la voiture est renversee.
— 7 omgebogen zijn, etre recourbi e. ,
(met zijn) etre situe, e. autour de. De
omgelegene dorpen , les villages d'alentour.
Omliggend , tegenw. deelw. zie Omliggen). —,
b. n. om jets been liggend of gelegen, omgelegen, circonvoisin, e. a l'entour, environnant , e. De omliggende (omgelegene
flreken), les environs, m. pl. De omliggende fleden, les vines circonvoisines ou d'alentour, f. pl. De —e plaatfen, les alentours , m.
Omlijmen, b. w. (ik /ijmde om, heb omgelijmd), om iets anders lijmen, collar autour de.
Omlikken, b. w. (ik likte om, heb omgelikt), door likken 0mwerpen renverser en
lichant. (ik omlikte, heb' omlikt), aan
alle zijnen belikken , lecher de tons cites.
Omlobberen , o. w. (ik lobberde om, heb omgelobberd), in het water lobberend omwaden ,gueer ca et la.
Omloeijen, o. w. (ik loeide om, heb omgeloeid), in het ronde loeijen, mugir ou
beugler partout, ca et la on a la ronde.
Omloeren, o. w. (ik loerde om, heb omge' loerd), in het fond loeren, epier de tons
cotes.
Om.
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deelw. van Omluiken.
Omloken ,
Omlommeren, b. w. (ik omlommerde, heb
omlommerd), rondom befchaduwen, ombrager,, couvrir ou environner de son ombre
tout autour.
Outlook, verl. t. zie Omluiken.
Omloop , omlooping , het loopen of draaijen
om zijne as of om een middelpunt, circulation, revolution, f. tour, in. periode, f.
mouvement circulaire, Omloopende,
rondgaande, brief, lettre circulaire. De —
des bioeds, la circulation du sang. De — van
het rad, van den molenfieen , le tour de roue,
de motile. De — der zon, der maan, periode du soleil , de la Bane. De jaarlijkfche
— der Herren, la revolution periodique des
astres. Eenjarige — der aarde, annee anotnalistique , tijdkring , cycle, ns. De
— van het geld in den handel , la circulation de Pargent. Geld in — brengen,.faire
circuler de Pargent. Een gerucht in — brengen ,fiiire circuits on bruit. Asfignatien in —
brengen , emettre des assignats. Er is veel
gelds in —, Pargent se remue. rood,
waarop men om ices loopen kat), galerie ,
— van eenen toorn , galerie d'une tour. De
— van een kalf , la jraise , la fressure, de
veau. Het ruwe werk, het omloopende werk,
ouvrage ordinaire, m.
Omloopen, o. w. (ik liep om, ben omgeloopen), om zijne as loopen, tourner. Het
rad loopt om, la roue tourist, —, rondom
lets loopen, tourner autour, courir on circuler autour. (zie Loopen) Ik ben de clad
omgeloopen, Pal fait le tour de la vine.
veranderen, changer, se ranger a ,passer d'un rumba Pautre, tourner. De wind
loopt om, le vent change, passe d'un
l'autre. De wind loopt naar
rumba P
bet oosten om, le vent se range a Pest;
fig. Mijn hoofd loopt er van om, la tete
me tourne. eenen omweg maken in het
loopen, faire on detour ou ura circuit, se
ditourner. Wij zijn twee mijlen omgeloopen, nous nous sommes detournes de deux
lieues. De looper is veel, een groot chid,
omgeloopen, le coureur a fait en grand detour. —, in eene andere rigting loopen met
weder terug loopen , retourner sur ses pas.
Wij zijn weder omgeloopen, nous sommes
retournes sur nos pas. —, verloopen, passer. De tijd loopt fpoedig om, le temps
passe bien vite. —, (met hebben), in eenen
kring loopen, circuler. Het blood loopt
om, le sang circule, se reinue. —, bier en
daar loopen, courir cc} et la, tournoyer,
faire plusieurs tours, aller de Porte en porte.
Op het veld —, courir par les champs. Hij
loopt in de Had um, it court par la ville.
Op de ftraat courir les rues, battre le
pave. —, b. w. door loopen omwerpen,
renverser en courant, a la course.
Omlooper (bij wevers) boom , waarop hij
het gedeelte van het afgewevene web telkens oprolt, enso!!ple.
Omlooping, vr. het omloopen, de omloop,
tour, tournoiement, tournoiment , m. revslotton , rotation , circulation , changement.
(de vent), dnizeling, tournoiwent de tete, vertige , etourdissement, .
Omluiden, b. w. (ik luidde om , heb omgeluid) ,
met klokgelui bekend maken , publier au
son des cloches.
Omluijen, b. w. (ik luide om, heb onageluid),
zie Omluiden.
Omluiken, b. w. (ik omlook, heb omloken),
veroud. Zie Omfluiten,
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Ommaken, b. w. (ik maakte om, heb omgemaakt), (in de volkstaal voor), omgraven,
omfpitten ; zie Omgraven, Ornfpitten, Omdelven.
Omman1.-,, elen, b. w. (ik mangelde om , heb
onigemangeld), gem. woord, your: Ombuiten , Oniruilen, troquer ; zie deze wooreen.
Ommantelen , b. w. (ik ommantelde , heb omgemanteld), fig. omgeven, rondom verfieren , (in den verb. ft), entourer, environner, orner,, garnir , border.
Omme, voorz., veroud. thans nog in gebruik
voor : can, op opfchriften van brieven, aan
vertronwde vrienden, a. Omme den Hoer
S. a M. S. AANM. In zamenflelling is het
hier en elders in ons vaderland, ten minite
in de taal van bet dagelijkfche leven nog
in zwang gebleven, als: Ommegang, voor;
Omgang , enz. , zelfs vindt men in de fchrijftool nog : Ommeland, zie Omland.
Ommennen, b. w. (ik mende om, heb omgemend), fam. in het mennen eene wending maken, tourner. —, in het mention
omfmijten, verser une voiture. De koetfier
beefs den wagen omgemend, le cocker averse
la voiture.
Ommeten , b. w. (ik mat om, heb omgemeten),
rondom me ten , mesurer autour , tout autour.
Ommoeten, o. w. (ik moest om, heb umgemoeten), omgehakt , enz. moeten worden,
met uitlating van een ander werkwoord,
als : De tuin moet van daag om (gefpit worden), le lards's; dolt être biche aujourd'hui.
Ommogen, o. (ik mogt om, heb omgemogt), met uitlating van een ander werkw.
Doze mantel mag van daag niet om (gedaan
worden), it West pas permis de mettre ce
nsanteau aujourd'hui.
Ommorfen, o. (ik morste um, heb omgemorst), morfig met jets orngaan, ( in de
dagelij kfehe taal), mauler q. ch. salement,
patrouiller. Een kok die de fpijzen ummorst, er morfig mode omgaat, tin cuisinier
qni patrouille les viandes.
°minstrel), b. w. (ik ommuurde , bob ommuurd), niet eencn mum- random influiten ,
murer,, former , entourer, environner de muEene ommuurde plaats, une place
muree, entouree d'un your.
Omnaaijen, b. w. (1k naaide om, heb omgemaid), naaijende omflaan, border, onrler,
flare on repli en courant. De rok is van onderen omgenaaid, la jape est bordee en bas.
Omnarren, o. w. (ik narde om, heb omgenard), been en weer rijden in eene narreflede , faire un tour en traineau. —, ( met
zijn), om lets been narren, als: Ik hen in
een half uur de Had omgenard, j'ai fait le
tour de la vine en traineau dans une demiheure.
Omnevelen, b. w. (ik omnevelde, heb ornneveld), met eenen novel omgeven, convrir on entourer d'un brouillard. Omneveld
land, terre embrum,'e ; fig. verdonkeren, ofusquer. De hartstogten — het verfland,
fles
passions offusquent la raison.
Omoog, vr. (bij fpeldenwerkflers),petit trout
au bird dune dentelle , m.
Ompaarlen, b. w. (1k ompaarlde, heb umpaarld), met paarlen omgeven, entourer ou
garnir de perks.
Ompakken, b. w. (ik pakte om, heb omgepakt), anders pakken, emballer ou empaqueter autrement.
Ompalen, b. w. (ik ompaalde, heb ompaald),

met
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met paler omzetten , palissader, entourer de
palissaties,environner de palissades on de pieux
Ompappen, b. w. (ik papte om, heb omgepapt), met pap om jets vastmaken, attacher autour de q. ch. avec tie la colic , enduire tie colic , de farine.
Ompareten, b. w. (ik omparelde, heb ompareld), zie Ompaarlen.
Ompeerlen , b. w. (ik ompeerlde, heb ompeureld), zie Ompaarlen.
Omperken , w, (ik omperkte, heb omperkt), met een perk of eene beflotene
plaats omiluiten , entourer ou enclorre (de
hales, etc.)
Omperking, yr. eene omperkte plaats, enclos ,
Omperlen, b. w. (ik omperelde, heb ompereld), zie Ompaarlen.
Omplakken, b. w. (ik omplakte, heb omplakt), rondom beplakken , coller tout autour. Dit book moet met blaauw papier bepiakt worden, it put coller du papier bleu
autour de ce
Omplanten, b. w. (ik plantte om, heb omgeplant), anders planten , planter -autrement , transplanter, &planter,, replanter.
rondom iets pianten , planter autour de
q. ch. — (ik omplantte , heb omplant),
rondom bepianten, planter autour, tout autour. Een vijver met linden omplant, on
etang borde de tilleuls.
Omplanting .„ yr. action de planter autrement,
transplantation. —, action tie planter antour.
Omploegen, b. w. (ik ploegde om, heb omgeplocgd), door ploegen omkeeren , labourer; remuer avec la charrue. —, voor de
eer ge maal ploegen , d,fricher.
Ompioffen 0. w. (ik piofte om, ben ortigepiofc), met eenen plot oinvallen tomber
avec brnit.
Ompooijen, o. w. (ik pooide om, hebomgepooid), (in den vertrouwelijken fpreektr.)
omdrinken, boire a la ronde.
omrede , periphrase , circonlocuOmpraat ,
tion ,
Ompraten, b. w. (ik praatte om, heb omgepraat), pratende tot een ander voornemen
brengen , faire changer de resolution a force
de paroles , detourner d'un sentiment par des
discolors, persuader a force de paroles.
Omragen, o. w. (ik raagde om , heb °Ingeraagd), hier en dear ragcn , aller fa et la
avec le boussoir. —, b. w. ragende omwerpen, renverser avec le houssoir on en abattant les tones d'araignees. (ik omraagde , heb orrtraagd), met fpinrag omgeven,
entourer on environner de soilefel'araignees.
Omraken , o. w. (ik raakte om, heb offlgeraakt), order den voet raken , omvallen , etre
renverse , e. comber. Hoe is die boom
omgeraakt? comment est-ce que cot arbre est
tembe , renverse, abattu. AANMERK. Omraken wordt in de dagelijkfche teal ook nog
in andere beteekenisfen , met uitiating van
dit of gene werkw. gcbezigd ; bij voorb.
Hoe zal ik de vesting — ? (omkomen?)
comment est-ce que je passerai autour de la
fortef-esse?
Omrammeijen , b. w. (ik ramme:de om, heb
omgerammeid), zie Omrammen.
ramde om, heb omgeOmrammen. b. w.
ramd), door middel van eenen flormram
omwerpen, renverser au moyen d'un belier.
Omranden, b. w. (ik omrandde , heb omrand),
met eenen rand omringen , border. —, randswipe omringen, garnir on border de q. ch.
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Omrasteren, b. w. (ik omrasterde , heb otnrasterd), met rasterwerk omgeven , environnor ou entourer de palissades , palissader.
Omratelen, o. w. (ik ratelde om , heb omgerateld), can alle kanten ratelen, faire
bruit partout avec la crecelle.
Omrede , yr. omfchrijving, periplorase , circonlocution.
Omreiken, b. w. (ik reikte cm, heb omgereikt), omlangen , distribuer a la rondo,
de main en main.
Omreis y r. reis in bet rood, tournee ,f. voyage
a la ronde,no.— omweg in het reizen, detour
en voyageant.
Omreizen , o. W. (ik reisde om, ben orngereisd), om jets been reizen, voyager autour
de, faire le tour du monde. —, in het reizen eenen omweg maken , faire on detour
en voyageant. Wij zijn veel omgereisd, nous
avons fait un grand detour. , (met hebben), hier en daar reizen, faire des tours
de voyage, voyager. Hij heeft in zijn leven
veel omgereisd, it a beaucoup. voyage dans
sa vie. —, b. w. (ik omreisde, neb cmreisd), om iets been reizen, faire on voya, faire le tour de.
ge autour
Offireizer, vr. celui gui voyage antour de, qui
fait des tours de voyage.
Omreizing, vr. action de voyager , etc. zie
Omreis en Omreizen.
Omremmen, b. w. (ik remde am, heb omgeremd), om iets been remmen , server etroitement autour de.
Omrennen, b. w. (ik rende om , heb omgerend) , renuend doen omvallen, renverser en
courant. Hij heeft een kind omgerend, it a
renverse on enfant en courant. —, o. w.
(met zijn) om jets rennen , faire le tour de
en courant. Zij zijn de gad omgerend,
oat fait le tour de la ville en courant. —,
b. w. (ik omrende, heb omrend), (bij
fommigen , order anderen bij Vondel), om
jets heen rennen, faire le tour en courant,
, galloper contour.
courir autour
Omrid , m. het omrijden , been en weer rijden,
clievauchee , , het omrijden, het maken
van eenen omweg in het rijden, detour a
cheval. lk deed eenen omrid van twee mijlen ,
je faisais ion detour de deux lieues a cheval.
Ornridfen , b. w. (1k rid ge om , heb omgeridst)
(in Gron. gebr.) eon ligchaam van aanmerkelijke zwaarte omzetten, van zijne plaats
brew; en, del lacer, renverser, tourner.
Omrieken, o w. (ik rook om heb omgeroken ), rondfnuffelen , colorer ca et la en
sentant on en flairant; fig. epier partout.
Omrijden , b. w. (ik reed om, heb omgereden) in het rijden omfmijten, renverser
avec son cheval coo sa voiture. Hij beef!: een
kind (met zijn paard, zijnen wager) oingerenverse ion enfaiot (avec son
reden il
cheval , sa voiture) o w, in het ronde
rijden, faire coo tour a cheval on en voiture. Wtj hebben een uurtje omgereden , nous
aeons fait a choral , en voiture, on tour
d'une before. —, (met zijn) eenen omweg
in het rijden maken, faire ton detour a cheval on en voiture ; se detourner dra chemin
en allant ci cheval ou en voiture. — ,
rondom iets been rijden , .faire le tour de,
a cheval, en voiture. Wij zijn het bosch
omgereden , nous avons fait le tour du bole
cheval OU en voiture.)
Omrijten, b. w. (ik rent om, heb omgereten), rijtende omwerpen, renverser on dechirant ou en fendant.
Owing, m. omkreits, omvang, zie Omkreits.
Om.
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Omringelen r b. w. (ik omringelde, heb omringeld), met vele zaken ringswijze omgeven, entourer, environner, par- maniare de plusieurs anneaux. AANM. Het volgende woord, waarvan`dit het voortdurende werkw. is, words tegenwoordig alleen in
dezen zin gebruikt.
Omringen , b. w. (ik omringde , heb omringd),
van alle zijden omgeven of influiten, entou.
rer,, environner , envelopper, investir, cerner, ceindre, enceindre. Eene liad met muren ceindre ou enceindre une Ville de
murailles. De foldaten omringden het huis,
lee soldats environnaient la "liaison. Eene
vesting — 5 investir cue place; fig. Hij laat
zich regeren door degenen, die hem —
(door zijne vertrouwelingen), it est gouverold par set entours.
Omringing, yr. action d'entourer, d'enfermer,
etc. (zie Omringen) investissement , cernement ,
Omrinkinken, o. w. (ik rinkinkte om, heb
omgerinkinkt), van alle zijden looped rinkinken , faire du bruit, du tintarnarre par- tout ; zie Rinkinken.
Omroeijen, ,o. w. (ik roeide om, heb omgeroeid), hier en daar, aan alle kanten roeijen, aller c4 et 14 en ramant. —, (met
zijn) eenen omweg in het roeijen maken,
Faire un detour en ramant. terug roeijen, virer de Lord en ramant, retourner en
ramant. om iets heen roeijen, faire le
tour en ramant.
Omroepen , b. en o. w. (ik riep om, heb omgeroepen), overal rondloopen, en roepende bekend maken publier ou crier au son
de la clochette, etc. crier publiquement ,
crier par la Wile. Men heeft een verloren
horologie laten —, on a fait crier une
montre perdue. —, met weder, terugroepen , alt; roep hem weder om, rappelez-le.
Omroeper, m. perfoon die in de fteden en op
fommige dorpen iets omroept, crieur de la
vile, crieur public.
Omroeping , yr. het omroepen action de publier ou de crier, publication, proclamation
de ce qui a ite perdu, trouvd, etc.
Omroer, m. het omroeren, remuement ,remament; zie Omroering.
Omroeren, b. w. (ik roerde om, heb omgeroerd), door elkander roeren, remuer,
mouvoir de la sorte quo routes les parties
soient mêlées ensemble. De pap —, remuer
la bouillie. De fuiker in de ketels omroeren—,
mouver le sucre dans les chaudiêres. Gedroogde droogerijen tot verwen (bij verwers)
pallier. De salade —,fatiguer la salade.
Omroering, yr. action de remuer, f. remuement , remdment , m.
Omroerfel, o. ce qui est remue.
Omrollen , b. w. (he rolde om , heb omgerold),
omwenteling, van een rond lsgchaam, tourner, rouler; faire tourner. —, om iets heen,
rouler autour de. o. w. (met zijn) omtuimelen, culbuter,, faire la culbute 5 rouler.
Omruiken, zie Omrieken.
Omruilen, b. w. (ik ruilde om, heb omge,ombuiten, zie Ruilen.
Omrukken , b. w. (ik rukte om , hcb omgerukt),
met geweld of met eenen ruk omtrekken,
renverser, renverser de force. — ,met fnelheid
om iets heen doen bewegen , (weinig gebruikelijk), pousser avec vitesse autour deq. ch.
–, 0. w. (met zijn), fuel om iets he en trekke,n , marcher Vito autour de, faire un mon.eznent rapids (mow- de; zie Onitrokied.
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Omrukking, yr. action de renverser etc force
renversement 111. - marche rapldc
tour de q: ch.
Omfchaduwen, b. w. (ik omfchaduwde,„ heti
omfchaduwd),.aan ills zijden befchadirwen,
ombrager de tons cotes, couvrir ou entoure;
de son ombre; , overfchaduwen, obombrer_
Omfchaduwing, vr. action (Pombrager 5 f: om,
brags, on.
Omfchanfen, b. w. (ik omfchanste, heb omfchanst), met eene fchans of fchanfen orr,
geven, retrancher , environner d'un retrallchement.
Omfchanfing, yr. action de retrancher. —,
hetgene, waarmede men omfchanst , retranchement , m. ligne de circonvallation, f;
zie Verfchatifing.
Omfchaven , b. w. (ik fchaafde om , heb orngefchaafd), random fchaven, raboter (1,-;
tons cotes.
Omfcheen, verl. t. van Omfchijnen.
Omfchenen, w. (ik omfcheende , heb om
fcheend), veroud., zie Omfchaduwen.
Omfchenen, veil. deelw. van Omfchijnen.
Omfchenken, b. w. (ik fchonk om, heb omiefchonken), in een ander vat fchenken,
verser dans un autre vase. — , in het rond
fchenken, verser a la rondo.
Omfchepen, b. w. (ik fcheepte om, heb amgefcheept), van het eene fchip in het andere brengen, overfchepen, transporter dans
un autre vaisseau.
Omfcheppen, b. w. (ik fchiep om, heb omgefchapen), anders fcheppen, door eene nieu-'
we fchepping eene andere gedaante geven,
transformer, natamorphoser, faire prendre
une autre forme, changer entidrement, donner une autre nature, une autre propridti,
donner d'autres qualites. Zien Herfcheppen.
Omfchepping, vr. transformation, metamorphose.
Omfcheren, b. w. (ik fchoor om, heb omgefchoren), random fcheren, tondre tout autour, raser tout autour; zie Scheren.
Omfchermen , o. w. (ik fcherinde om, heb
omgefchermd), hier en daar fchermen, courir fa et 14 en escrimant; fig. fam. In het
wilde —, (in het bonder(' fpreken), pat-ler sans rime et sans raisons, parlor a tort
eta travers, battre la campagne, etc.
Omfchieten, b. w. (ik fchoot om, hub omgefchoten), door fchieten otnwerpen,
sera coups de canon,. a coups de fusil ,
coups de pistolet, etc. zie Schieten, omflaan
(een touw) (fcheepsw.) chavirer un cable.
Omfchijnen, b. w. (ik omfcheen, heb omfchenen) , van alle zijden befchijnen, environner
de splendeur ou de lumiere, dclairer de
tous cotes, luire autour,,tout autour, entourer de rayons.
Omfchikken, b. w. (ik fchikte urn, heb omgefchikt) , om iets fchikken , arranger autour
de; —, o. w. (met zijn) van plaats veranderen , changer de place.
Omfchokken, b. w. (1k fqhokte om, heb omgefchokt), heen en weer fchokken, faire
tourner en choquant , en cahotant, en heurtant.
Omfchommelen, b. w. (ik fchommelde om,
heb omgefchommeld), het underlie boven
fchommelen, remoter , secouer ; mettre seng
dessns dessons.
Omfchooijen, o. VS. (ik fchooide om, heb orngefchoold), fchooij end omloopen, mendier,,
caimander ou gueuser fa et 14 ou partout.
Omfchoppen, b. w. (ik fchopte um, heb omgefchopt), met eene fchop of fchoppencl
ontwerpen, renverser a coups de pied.
OmY;-
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Omfchorfen, b. w. (ik omfehorfle , heb ommanches. Het zeil (fcheesw.) renverser on changer la voile; revirer de bord. —,
fchorst), eigenlijk met eene schors omgefnel om doen, van een wijd kleedingfluk,
geven , environner d'une ecorce ; doch meest
(in den verheven IL) fig. omringen , entoumantel, dock, enz., mettre a la hate on
rer, environner.
promptement, s'envelopper dans. Bij het uitOmfchranken , b. w. (ik omfchrankte , heb omgaan floeg ik mijnen mantel om, en sortant
je mis a la hdte mon manteau , je m'envefchrankt) , zie Schranken.
Omfchreeuwen, o. w. (ik fchreeuwde om,
loppai dans mon manteau. —, door trommelflag
heb omgefchreeuwd), fchreeuwend omloopen,
alom verkondigen, publier au son die tamcourir fa et la en criant.
hour, de caisse. Eenen omflag van lasten maken , de lasten van elk in bet bijzonder vastOmfchrift, o. randfchrift, legende, devise , inscription, Het — cener moot, la legende
flellen , faire la reparation d'un impOt; red'une monnaie.
partir. — 5 o. W. (met zijn) fnel omvallen ,
plotfeling omvallen , timber a la renverse,
Omfchrijven, b. w. (ik fchreef om, heb omgefchreven) , om iets fchrijven , ecrire
faire la culbute , se renverser subitement ; —,
van een rijtuig of van degenen , die zich daarin
tour de. —, met we der, terug fchrijven,
als : Ik zal u binnen eene maand weder — ,
bevinden , verser. Het fchip floeg am, en
degenen, welke daarin waren, verdronken,
je voles repondrai dans un mois. — 5 de nale bateau se, renversa, et ceux qui etaient
men rondom opfchrijven, enregistrer,, faire
dedans, se noyerent. Al te hooge rijtuigen ilaan
la conscription poser la malice bourge3isie,ou
pour ceux qui doivent contribuer a quelque
ligt om, les carosses suspendus crop haute,
son: sujets a verser. Wig zijn daar of daar
(ik omfchreef, heb omfchreven),
impdt.
aingeflagen, nous aeons verse a tel endroit.
met meerdere of andere woorden ophelderen
De wagen flaat am, le chariot verse. De
of duidelijk maken, decrire par periphrase.
boot floeg door den wind om,. le bateau fut
lets —, breeder befchrijven, periphraser.
renverse par le vent. De boot Hoeg ander
Omfchrijver,, m. celvi qui ddcrit par periphrahet wenden om , le bateau chavira. Een
ses, cella qui periphrase.
touw om de vaten flaan ( fcheepsw. ) Zie
Omfchrijving, yr. periphrase, circonlocution,
Onofchieten in de laatfle beteekenis. In
opteekening der namen, conscripaon,f.
het zeilen door eenen rukwind
enregsstrement,
— en zinken, sombrer sous voiles. —5
Omfehudden, b. w. (ik fchudde om , heb omfehieli.ik eene andere rigting nemen, changefchud), door elkander fchudden, inzonger, tourner, se tourner. Naar de regterderh. zoodanig fchudden, dat het onderae
hand , naar de I inkerhand — 5 tourner a droite
boven komt, tourner, reinuer , secouer.
a gauche. Het weer flaat om, le temps
Omfchudding, Yr. action de tourner , de re1111101,
change,
se tourne. —, fchielijk veranderen
de secouer, f rensuement , remilment m.
ten kNyade, empirer ; van hier, fig. Het
Omfchuiven b. w. (ik fchoof om , heb omgeblaadje floeg om, (de zaak nam eene onfchoven), door fchuiven doen omvallen
giinflige wending) Pairaire prit une autre
renverser en poussant.—, door fchuiven in
tournure , changea de pee, n'eut pas de succes.
cone andere rigting zetten, faire changer
Het blaadje is omgeflagen, (zij heeft eene
de place en poussant , donner sine autre dimiskraam
gehad), elle a fait fuse fausse conrection en poussant.
chs, elle a avorte. —, b. w. (ik omfloeg,
Omfchuren , b. w. (ik fchuurde om , heb omheb omflagen), fuel omringen, environner
gefehuurd), van binnen en buiten fchuren ,
oil entourer subitement.
dearer partout, en dedans et en dehors.
Omfchutten, b. w. (ik omfchutte, heb om Omfiag, m. wending naar eene andere plaats,
changement , hetgeise om iets geflagen
fchut), rondom befchutten, omheinen, ertworth, (in dozen zin op vele plaatfen van
claire , meters a Pabri, de toils cites.
het onzijd. gefl.), enveloppe, couverture, f.
Omfingelen, b. w. (ik omfingelde, hub omfingeld)
De — van eenen brief, van eenL,pakje, Penzijn lijfmet eenen fingel , gordel , omge y en 5
veloppe d'une lettre, d'un paquet; le convert
doch in dezen zin niet gebruikelijk, fig. van
dune
lettre. De — van eenen openen brief,
alle kanten omgeven, omringen, influiten,
waarop het zegel ftaat , le repli d'une lettre
envelopper, entourer, censer, enceindre ,
patente. —, papier om de riemen papier, (in
(bij jagers) Een bosch —, op de klopGelderl. uitbindfel genaamd), trace on majagt, om wilde dieren te vangen, troquer ;
calature 5 f De — van een maandfchrift,
zie Omringen.
weekblad, la couverture d'un journal. De
Omfjokken, b. w. (ik fjokte am, heb om— van een bock, um den band te fparen,
fjokt) bier en daarfjokken, loopen (in Gella fausse couverture d'un livre. —, De —
der]. en Gran. gebr.) (zie Sjokken) courir
van eenen mantel, le rebord d'un manteau. —,
fa et la.
flommer, beflommering, bezigheid , occupaOmfjorren, b. w. (ik fjords om, hub omgeembarras , m. Veel
tion embarrassante,
fjord (fcheepsw.) met fjorren ombinden,
maken, (veel moeite doen) se donnoattacher des cordes on des cables autour de.
fam.
Wat de toebereidheaucoup de peine;
(ik fjouwde om, heb amOmfjouwen, o.
felen tot eenen maaltijd betreft; als: zoo
gefjouwd), ( in den gemeenen fpreektr. )
veel — behoeft niet, al ne fast: pas taut
omfjokken , zie Omfjokken. overal fjouwd'apprets. Men zal er geen — om maken,
werk verrigten, aller fa et la, Piro in
on n'en mettra pas plus grand pot ate feu.
travail rude; zie Sjouwen.
Met veel — verhalen, (veel woorden daarOmflaan , b. w. (ik floeg am, heb omgeflatoe gebruiken, met eenen grooten omhaal
gen), door ilaan omwerpen, abattre, renvan woorden), raconter q. ch. avec un
verser, terrasser. — , omklinken, river,5 ragrand
circuit de paroles. Eenen — van pap
De
punt
van
eenen
fpijker
omflaan,
&tare.
maken, (bij wondh.)fomenter. Eenen eene
rabattre la points d'un close. Eenen fpijker
warme pap, opleggen, appliquer cone foomkeeren, tourner,
, river un close.
, zetting van
mentation a chaud,
tourner la feuille,
retrousser. Het blad
gemeene lasten, reparation, f. reglement
tourner une carte.
le feuillet. Eene kaart
hontwerk
van eerie
d'impets, etc.) m,
trouser ou retrousser les
De monwen
boor-
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boor , (in dezen zin in het algemeen van
liet onzijd. gell.), bois (d'un villebrequin)m.
Omflagdoek, zie Omilager.
Omflagen, verl. deelw. van Omflaan.
Omflager, tn. groote halsdoek der vrouwen ,
die om den hals geflagen worth, grand monchoir de con, (sclzale) m.
Omilagtig, b. v. lastig , veel moeite aandoende , penible,
embarassant, e. Een
werk, un travail embarrassant ou penible. Zie ook Wijdloopig.
Omflagtigbeid, yr. ei genfchap van hetgeen veel
moeite vordert, difficultd, peine.
Omflepen, b. w. (ik tleepte ord, heb omgefleept), om lets heen flepen, trainer autour de q. ciz. overal flepen, trainer
partout, trainer Fa et 14.
Omfleuren, b. w. (ik fleurde om, heb omgefleurd), trainer.
Oinflingeren, b. w. (ik flingerde om, heb omgeflingerd), naar de eene of andere zijde
flingeren, tourner. o. w. (met zijn),
flingerend omvallen, tomber, se renverser,
yerser. De wagen is omgeflingerd, le chariot a verse. —, bier en daar getlitrerd
worden, etre fete, e, c4 et la , trainer. Omilingeren op de baren, flottant a la merci des
nudes, au gre de l' onde. Gij laat uwe boeken —, vows laissez trainer yes livres.
b. w. flingerende omgeven, entourer,,
tortiller,, entourer a longs replir. De olifant
omflingerde hem met zijnen fnuit l'ele'phant
l'entortilla de sa trompe.—, met eene digte
menigte omringen, environner , enfourer,
enceindre centrer.
Omilingerend, b. n. voluble, (in de kruidk.)
De fnijboonen hebben hare fiengels , die zich
om de flakes flingeren, les haricots ont leers
tiges volubles.
Omfloeg, verl. t. van Omflaan.
Omfloot, verl. t. van Omfluiten.
Omfloten, verl. deelw. van Omfluiten.
Onifluijeren, b. w. (ik omfiuijerde, heb omiluijerd), eigenl. met eenen fluijer rondom
omgeven, voiler, couvrir d'un voile; fig.
met een donker jets omringen, environner,
entourer, couvrir.
Omiluiten, b. w. (ik omfloot, heb omfloten ),
aan alle kanten fluiten, entourer,, environner,
enzbrasser, enceindre enclorre, enfermer.
Eene plaats met eenen muur omfloten , sine
place enclose , entouree, environnee d'une
muraille; un enelos ; fig. omgeven , couvrir.
De nacht omfluit u, la suit vows COUVIT.
Oinfluiting, yr. enveloppement, investissement ,
cernement , m.
Omfrnakken, b. w. (ik fmakte om, heb °Ingefmakt), omgooijen renverser, jeter par terre. —, (zeew.) als: De zeilen —, changer les voiles.
Omfmeden , b. w. (ik fineedde om , heb omgefineed. ,) herfmeden , op nieuw fmeden, eenen
anderen vorm geven, reforger, transformer
en forgeant de nouveau. —, fmedende om
lets maken, attacker autour de q. ch. en forgeant.
Omfmelten, b. w. (ik finolt om , heb omgefmolten), anders of nieuw frnelten, refondre , fondre de nouveau on autrement. Eene
refondre.
klok
Omfmelting, yr. action de refondre, refonte.
Sedert de omfmelting der geldfpecien, depuis la refonte des monnaies.
Omfmeren , b. w. (ik fmeerde om , heb omgefmeerd) , rondom lets fmeren, graisser ou
frotter tout autour.
Oin fmijten, b. w. (ik fmeet om, heb owe-

0 DI S
';53
fmeten), eigeniijk fmijtende ctoen
renverser a .fbrce de coups , (loch meestal
zonder bet nevendenkbeeld van frnij ten , febielijk doen omvallen, op den grand fmijten,
renverser, faire comber, jeter ra bus. Hij
fmcet de itoelen en tafels am, it renversa
les chaises et les cabb,, De koetfier heat
den wagen omgefineten, le cocker a verse ;
fig. (in den gemeenzamen fprecktr.) Zij
heat de kar, den wagon omgetineten. (zij
beefil cone miskraam gehad), elle a eu uni
a,u,se coacke - , elle a avorte. fchielijtfomdoen,
(een wijd weed) insure promptement on a lzdte. Smijt den mantel om en
voig hem, mettez promptement votre man,
, fctiielijk omwenden
teau et suirez-le.
orrikeeren , ometranijen, tourner vite , aye,
vitessc. Het rocr (zeew.) changer le
gouvernail, mettre le timon a stribord on o4
babord. fig. (in de lave volkstaal) Het gat
(eene andere zijde kiezen , van partij
veranderen) den mantel naar den wind ban
gen, tourner casaque , prendre un autre parti,
changer de parti, wirer le bard.
sets fmijten of werpen , fetes autour ii
q. ch.
Omfmijting, vr. action de renverser f. rcn.
versement, m.
Omfnijden, b. un (ik fneed am, heb omge
frieden), fhijdend doen omvallen, coupeir
avec un couteau, etc. —, fhijden met oogmeri.
om rond to deelen, tinter ou couper et servi;
la rondo.
(ik fnoffelde om, hebornOmfnoffelen , o.
gefnoffeld), zie Omfnuffelen.
(ik fnofte om, heb omgeOmfnoffen, 0.
fnoft), zie Omfnuffelen.
Omfnorren, b. w. (ik fnorde om, heb omgefuord), met een gefuor omvoeren of omdraaijen, tourner avec bruit; fig. fuel om
draaijen, tourner vice on avec vitesse.—,a
w. met gefnor omvliegen, tourner avec vitesse , voler Fa et la en bourdonnant. (met
zijn), fnorrend ada sets vliegen, voler
tour de q. ch. en bourdonnant.
Omfnuffelen , o. w. (ik fnuffelde om, heb om
gefnuffeld), aan alle kanten omloopen en
fnuffelen, courts fa et la en flairant ou en
faretant ; fig. nieuwsgierig alles doorfnuffe
len, .fureter partout.
Omfnuffen, o. (ik fnofte am, heb omge,
fnuft), fnuivend omrieken, alter to et 14
esa flagrant.
Omfotlen , b. w. (ik folde om , heb omgefold)„
follend can alle kanten omwerpen, feter Fit
et 14, fairs router. Op de golven omgefold, fete e fa et 14 par les vagues.
Omforren, b. w. (ik force om, heb omge•
ford), zie Omfjorren.
Omfpaden, b. w. (ik fpaadde om, heb omgei
fpaad) met eene spade omgraven, het onderfle haven keeren, becher, remuer avec
la becke.
Omfpannen, b. vs. (ik fpaude om, heb omgefpand),om jets fpannen , tendre on etendre
autour de q. ch. —, ingefpannen paarden
omwisfelen, atteler. autrement, changer les
chevaux atte16,s. —, van paarden verwisfelen,
changer de chevaux. (ik omfpande , heb
omfpand), met de nitgefirekte hand omgeven, van liet uiterfie des claims en des middeifien vingers, omvatten, embrasser, mesurer avec Pempan.
Omfpanferen, o. w. (ik fpanfeerde om, heb
omgefpanfeerd), zie Omwandelen, in den
zin van hier en daar wandelen ,(oudt ij d s
werd dit woord, zelfs door de dichters, vee
geY4 e
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gebruikt ; t h a n s boort men het nog in
fommige oorden van ons vaderland , inzonderheid onder de dorpelingen , in de gemeenzame taal , voor ; Met eerie gemaakte deftigheid ornwandelen. Zie hem Bens voyez
comme it se donne des airs).
Omfpartelen , o. w. (ik fpartelde om , heb omgefparteld), in het ronde fpartelen , fretiller ph et la, palpiter.
Omfpatten , b. w. (ik omfpattcde , heb omfpat),
van alle kanten befpatten , eclabousser de
tons cotes; fig. aan alle kanten met jets omgeven , entourer on couvrir de tons cites.
o. w. (ik fpattede om , heb omgefpat),
naar alle zijden fpatten om zich werpen ,
jeter des -eclaboussures de tons cites. —,
(met , zijn), naar alle zijden fpattend omvliegen , jaillir tie tons cites.
Omfpelden , b. w. (ik fpelde om , heb omgefpeld), met fpelden om jets vastfleken, attacher (autour de q. ch.) avec des epingles.
Speld het kind een' cloek om , mettez on
mouchoir a l'enfant et attachez-le avec des
ipingles. —, omkeeren en met fpelden vastfteken , retourner et attacher avec des
epingles.
Omfpinnen , b. w. (ik fpon om, heb omgefponen ) , om jets keen fpinnen , filer autour.
(ik omfpon , heb omfponnen), met fpinfel omringen , entourer de flu , envelopper de
toile d'araignee ; fig. omgeven, omftrikken , environner,, entourer , lien.
Omfpitten, b. w. (ik fpitte om, heb omgefpit), met een fpits werktuig omgraven ,
remuer avec tine beche.
Omfpitting, yr. action de remuer,, f remuemeat, remiinzent , 212.
Omfpoelen , b. w. (ik fpoelde om , heb omgefpoelc1), van binnen en van buiten fpoelen , rincer ou laver de tons cites , ecurer on
nettoyer. Spoel de glazen om, rincez les
verres. Spoel de vaten om , ecurez la
—, door tegen jets to fpoelen omwerpen , emporter ou enlever en coolant contre,
en le baignant, ou en versant contre. De
itroom fpoelt den never der rivier om, fpoelt
hem weg, le torrent emporte le bord de la
riviere. w. (met zijn) fpoelend om
lets loopen, cooler autour de —, b. w. (ik
omfpoelde , heb omfpoeld), van alle kanten
befpoelen , baigner arrow de coos cites.
Omfpoken, o. w. (ik fpookte om , heb otngefpookt), fpokend omloopen , courir ph et
la comme des revenants ; fig. met een groot
gedruisch omloopen , faire du bruit en courant fa et la.
Omfpon, verl. tijd van Omfpinnen.
Omfponnen , veil. deelw. van Omfpinnen.
Omfpraak , yr. weinig gebruik voor korte omfchrijving of uitbreiding, periphrase, circonlocution.
Omfpringen , b. w. (ik fprong om, heb en ben
omgefprongen) door fpringen doen omvallen
renverser en sautant, o. w. omdanfen ,
danser a la rondo , danser. Hij fpringt
om, it douse gament ; fig. (in den ge-neenzamen fpreektr.), als: Met iemand — ,
traiter q. q., agir avec q. q. Hij weet met
'aem om to fpringen , it salt comment it font
'mgir avec lui, le trailer, it le mene comme
vent, it salt comment ii faut le traiter.
Hij fpringt met hem om , gclijk do kat met
de muis, it ogle avec lui, comme le chat
avec la souris ; ii le trate durement it le
mauler
-nerve a la baguette, Met jets
conduire q. ch. Men kan met hem —, zoo
wil„ on le manie comma on vent, Hij
n
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fpringt er naar wélgevallen mede om, it en
dispose a sa fantaisie ; it en fait consume dm
choux de son jardin. — (met zijn), saucer
autour de q. ch.
Omflaan o. w. (ik flood om , heb omgeftaan).
zich flaande omkeeren , se retourner , se tourne y etant debout. —, tut den weg flaan ,
reculer, fire place ; fig, lk zal hem wel
leeren , (bij zal naar mine pijpen moeten danfen), je lui apprendrai a vivre, je
lui releverai bien la moustache. —, in het
ronde flaan , entourer , environner, etre aastour de ; doch enkel in het tegenw, deelw.
als bijv. gebezigd.
Omflaand, (tegenw. deelw. zie Omfiaan), —,
b. n. om of bij iets flaande , qui est autour.
De omflaande perfonen , les assistants , lee
spectateurs ou auditeurs , m. pl.
Omflond , m. ye rou d. voor: omfiaande personen, zie Omflaande.
Omflandelijk , zie Omftandiglijk.
Omflander,, m, meest enkel in het in e e r v.
Oinflanders omfiaande perfonen, zie Omflaand.
Omflandig, b. n, met alle of de meeste omfiandigheden of bijzondere toevallcn eener
zaak , circonstancie , e. detaille , e. avec tontes les circonstances. Eene omftandige befchrijving , une description circonstanciee.
Eene omflandige gefchiedenis, une histoire
detaillee. Een — verhaal, une-relation circonstanciee ; tin detail bien exact. —, bijw.
en detail, amplement, au long. Jets zeer —
weten , savoir tons les tenants et aboutissants
d'une affaire. lets — verhalen , vertellen,
befchrij ven, mededeelen, circonstancier, particulariser ou tletailler q. ch., rapporter un
fait avec toutes ses particularites. Hij heeft
dit zeer — verklaard, it a explique cela
bless au long. ,
Ornftandigheid, vr. bijzonderheid, welke bij
jets plaats heeft , circonstance ; particularite
qui accovagne on fait , sine chose. Dat
zijn treurige omflandigheden, voila de funestes circonstances. Dat is eerie verzwarende
—, c'est une circonstance aggravante. Alie
omfiandigheden overwegen 9 examiner toutes
les circonstances. Men moet deze — niet
vergeten, clezelve is van wezenlijk belang,
it ne faut pat oublier cette particularite ,
elle est essentielle. De bijzondere omftandigheden eener zaak , les particularites d'une chose.
Ik zal u het gebeurde met alle omfiandigheden verhalen, je vous ditaillerai le fait.
meerv. Omflandigheden , gefteldheid.,
fiaat , toeftand, situation, f etat, m. condition, f Hij is in flechte omfland.igheden,
it est mal a son aloe, mal dans ses afaires. De koning be yond zich in zeer
fbedenkelijke
omflandigheden , le roi se trouvait dans one situation meerv.
Omflandigheden , pligtpleging, omflag, ceremonies, f pl. compliments , m. pl. facons,
f. Vhartoe dienen al die —? a foci
bon taut de facons? Omflandigheden maken, faire des ceremonies, des compliments, des facons. Zijne vrouw is in gazegende — sa femme est enceinte.
Omftandiglijk , bijw. amplement, etc. Zie
Omfiandig, bijw.
Ornflappen, o. w. (ik flapte om , ben otngeflapt), om jets been ftappen , passer autour
de, faire le tour de. Hij is den hock omgeflapt , it a passé , marche autour tin coin.
Orufleken , b. w. (ik flak om, heb oingefloken), antlers fleken, piquet* on percer
trement. Koren —, ondereen mengen , re-
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brouiller le grain.. — , anders vastfleken ,
schoon , les environs d'ilrnhem sent tres
attacher autrement. —, door fteken doen
beaux.
omvallen, renverser, jeter a bas, abattre. Omftreek, verl. t. van Omfirijken.
Oinftelpen, b. w. (1k ftelpte om, heb omge- OmIlreken, verl. deelw. van Omftrijken.
flelpt), zie Omftulpen.
Omftrengelen, b. w. (ik flrengelde om, heb
Omilemmen, o. w. (ik flemde om, heb omomgeflrengeld), om lets been ftrengelen,
geftemd), in het rond ftemmen, voter a la
lacer autour de. —, (ik omftrengelde , heb
ronde, aller aux
recueillir les voix ,
omftrengeld), rondom met iets ftrengelen,
donner son suffrage l'un apres l'autre , Tune
entrelacer on lacer autour de.
apres l'autre. Een fpeeltuig
eenen an- Ornftrijken , b. w. (ik ftreek om, heb omduress toon geven, accorder (no instrument
gefireken), oat lets been Itrijken, enduire
de musique) sur on autre ton.
tout autour de q. ch. —, (ik ornflreek, heb
Omftemming, yr. action de voter , votation,
omftreken,), aan alle kanten beftrijken,
action de donner sa voix, son suffrage.
oindre
graisser , enduire , frotter auOmflevenen , o. w. (ik flevende om, heb omtour de.
geflevend), bier en daar flevenen, cingler Omftrikken, b. w. (ik ftrikte om, heb omgeca et M. —, (met zijn), om jets been
firikt), met eenen flrik om lets vastmaken,
Ilevenen, faire le tour de, en cinglant , donTier ou nosier autour de, attacker autour de,
bier. De 1(aap de goede Hoop —, doubler
avec on noeud coulant; (doch daar een halsle cap de bonne esperance.
dock gewoonlijk geftrikt worth, heet het
Oniftieren, b. w. (1k flierde om , heb omgeook enkel in diets zin, omdoen), mettre.
flierd), zie Omfturen.
Strik den dock om, mettezvotre cravatte.
Omftikken , w. (ik Itikte om , heb omgeflikt), Oinftroomen , o. w. (ik flroomde om, heb omrondotn flikken, piper, broder ou border
geftroomd), zijnen firoom of loop om lets
autour de.
hebben, cooler autour de. —, (met zijn)
Omftommeleu, o. w. (ik flommelde om, heb
om iets been firoomen, cooler autour de.
omgeflommeld), bier en daar llortnnelen,
—, b. w. door tegen iets te ftroomen doen
courir ph et Jr) en faisant du bruit, mettre
ornvallen, renverser ou enlever en coulant
en desordre en cherchant.
contre. —, b. w. (ik omftroomde, heb omOmftooten , b. w. (ik diet om , heb omgeftooftroomd), van alle kanten om iets ftroomen ,
ten), zoo flooten, dat lets onivalt, renverbaigner,, cooler autour de. Deze rivier omser, faire Comber en poussant. Eenen pot —,
flroomt de dad, cette riviere coule autour de
renverser un pot; fig. verijdelen, vernietila ville, baigne lee murs de la ville.
gets, geenen voortgang doen hebben, an- Omftuiten, o. w. (ik ftuitte om , ben omge, caster, detruire , faire echouer,, remterug fluiten, bondir, rebondir. Een
pre, renverser, subvertir. Een testament
ligchaam zonder veerkracht zal niet (weder)
invalider,, annuller on Gasser on testa— , on corps sans elasticite ne rebondira
meat. Een bewijs
ditruire one preuve.
pas. —, b. w. door tegen iets te fluiten
De gronden der Godsdienst
omwerpen , renverser en rebondissant contre.
, renverser on
subvertir lee dogmes de la religion. Een
De bal fluitte bet glas om, la bottle en rehuwelijk — verijdelen , rompre on mabondissant renversa le verse.
riage.
Omftuiting, yr. action de rebondir,
rebonOmflooting, yr. action de renverser, etc. f.
dissement,
renversement, bouleversement,m ; fig. cassa- Omflulpen, b. w. (ik ftulpte om, heb omgetion, rupture, subversion.
flulpr), het onderfte boven keeren , door de
Omftormen , b. w. (ik ftormde om , heb omopening naar beneclen te brengen , tourner
geftormd), door fiormgevaarten omwcrpen,
ou retourner,, mettre sees dessus dessous.
renverser avec des machines qui ser p ent a Omituren, b. w. (ik fluurde om , heb omgetin assaut, on avec des bZliers , etc. Zie Stormftuurd), een fchip in bet fluren omwenden ,
tuig. Zij flormden met den ram de dikke
faire virer sin navire avec le gouvernail, virer
muren om ,
ils renverserent les murailles
de bond, gouverner d'un autre bird, changer
epaisses avec le biller.
le gouvernail. —, met weder,, terug Buren of
o. w. (met zijn)
door den florm, of door flormig weer omzenden, renvoyer. lk zal u morgen de boevallen , of omgeworpen worden, its e fenken weder—, je vous renverrai demain les
verse , e, par tin orage, sine tempéte, sin
livres.
vent violent, etc.
Omftuwen , b. w. (ik otnfluwde , heb omOinflorten , b. w. (ik ffortte om, heb omgeItuwd), aan alle kanten met eenen digten
ftort), op den grond torten , omwerpen ,
drom omgeven, environner, entourer,, etcrepandre, verser, renverser, bouleverser.
compagner.
—, (met zijn), omvallen , se converser, Omfukkelen , o. w. ( ik fukkelde om,
Comber, verser. De wagen florae om, la
omgefukkeld), fukkelende omdolen, errer
voiture versa.
ph et la en languissant ou avec peine. —,
Omftortend, tegenw. deelw. Zie Omfiorten.
met fukkelen ten einde brengen ; alt : dit jaar
—, omkeerend, vernielend , b. M. subverhebben wij alweer omgefukkeld, tout biers
sit',
*
qua anal , nous sommes venus au bout del'an,
Oinfiorting , yr. action de reioandre , etc. f,
nous avows atteint le bout de Pannee.
renversement,ch tite,
Jeroulement, m. Omfukkeling, vr. action d'errer ph et M.
fig. verwoesting, subversion.
Omtalmen, o. w. (ik talmde om, heb outgoOmitralen , b. w. (ik omftrisalde , heb omtalmd), talmend. omdrentelen, aller Fa et
ftraald), rondom met firalen omgeven , rayonla eta lambinant.
ncr,, autour, tout comer, environner on Onstasten, o. w. (ik tastte om, heb otngeentourer de rayons ; fig. met fchitterende
tast), achter zich tasten, toter derrière soi.
dingen omgeven, environner, entourer.
rondom alles betasten, oiler a tritons,
Omflreek , vr. ftreek omheen, omliggende
triter a la rondo, triter partout.
landflreek, omtrek, contrei, contree;inzon- Omtellen , b. w. (ik telde om, heb oingederh. in het meerv. Omflreken, environs,
teld), in het rond tellen , comptcr a la
vs. pl. De omilreken van Arnhem zijn zeer
ron e.
Yy3
Omk,
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Omtiegen, o. w. (ik toog om, ben omtogen),
veroud. nog aileen gebr. in den verl. t. en
het verl. rondtrekken, reizen, voyager pa et la. Zie Omtrekken. —, b. w. (ik
omtoog, heb omtogen), van alle kanten
omgeven, entourer, environner.
Omtieren, 0. w. (ik tierde om, heb omgetierd), omloopen en getier waken, courir
0 et la , on de tons cotes, en faisant du bruit.
Omtijgen , o. w. (ik teeg om, heb omtegen),
zie Omtiegen.
Omtimmeren , b. w. (ik timmerde om, heb
omgetimmerd), anders timmeren , Mar autrement. (ik omtimmerde, heb omtimmerd),
condom betimmeren, bdtir autour de, environner on entourer de bdtiments, de charpenterie.
Omtobben, o. w. (ik tobde om, hub omgetobd) , tobbend omgefold worden , etre fete, e.
a et la (stir mer). veel moeite met
iemand hebben, als : ik heb fang met den
zieke omgetobd , Pal longtemps rand aupràs
du malade; je me suis Bien travailló pour le
malade ; zie Tobben.
Omtogen, verl. deelw. van Omtiegen.
Omtogt , m. omreis, tour ,
tournee,
Ointonnen , b. w. (ik tonde om, hub omgetond), van de eene ton in de andere doen,
mettre d'un tonneau dans tin autre.
Omtonning, yr. action de mettre ou d'etre
mis d'un tonneau dans tin autre. 11t ben bij
cle — der appels tegenwoordig geweest,
did present lorsqu'on mettait les pornsues d'un tonneau dans on autre.
Omtoog, verl. t. Zie Omtiegen.
Omtoomen, b. w. (ik toomde om, heb omgetoomd), anders toomen, brider autrement.
Toom de paarden om, koetfier! cocher! bridez les chevaux autrement. 1k zal mijnen
hoed later' — 5 fe ferai retrousser won chapeau.
()mtooveren, b. w. (ik tooverde om , heb
omgetooYerd), om iets heen tooveren ,
mettre autour de q. ch. par des charmes;
fig. fam. attacher autour de q. ch. avec
beaucoup de noeuds.
thntrede, yr. foort van vondertje , waarop
men aan tie zijde van een hek over eene
hoot ,gaat, sorts de madrier, sur lequel on
passe tin fosse a cote d'une barriere, on.
(pianche).
"C..intreden , o. w. (ik trad om, ben omgetre,:ten)5 om iets been treden , marcher autour
b. w. tredend omwerpen, renverser
qy marcbaJa, renverser avec le pied, foupines.
sr
trek OM eene ruimte daar binnen
,enitrek ,
bepalen, premier trait autour de q. ch.
7O! :.enferine queique corps, contour, M.
'Ian bier inzoadeAt. ia de fehilderk. en bij
* taatIbijd. cede trek van eene teekening,
De — der laden moot flerk getee",:end zijn, la contoar des membres ttoit-titre
lortomc q : dcssine fig. (in de letterk).
wezenstrekken (wei.
fchetlt contour.
gebruikelijk) traits de visage, linea—, nitwendige grenslijn, en
,24;nts, on.
daar hetgene binnen die nitwendige
-frenslijn Levat is, ntimte, circonfirence,
circuit, tour , pourtour. Deze
.;gfrinte,
! .a.d beef,:f
eene goede mill in den —, cette
lite a 7172e grande liens tic circuit , de tour.
}Ierlijn heeft eenen grooten —, Berlin est
(Pune grande etendue. In den -- der flad
diergaarde, dans Penceinte de la ville
F lu parc. Daze zuil heeft zoo Yee' in , den
cc;:t; Ctif fil:11" a hi, 111, ale
Do
—
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eerier figunr, le perinatre d'one figure. De
— van een cirkelvlak, la circonference ou
le tour d'un cercle; la peripherie. De —
van eenen bal , la peripherie d'un globe. —,
omfireken , environs, rn. pl. —, model , als :
De — 5 het model van een fchip , le gabarit,
la facon ou la figure d'un vaisseau on navire; fig. uitweiding 5 omhaal , als : Een Lange
— van woorden, zie Onthaal.
Omtrekken, b. w. (ik trok om, heb omgetrokken), door trekken, omhalen , of doen omvallen , abattre on renverser a force de tirer. Eenen muur met brandhaken —, renverser une muraille avec des trots ei feu. Eenen
faire tomber tin arboom met touwen
bre an rnoyen de cordes. 'door nit- en
aantrekken yerwisfelen, changer en mettant
(p. e.) le soulier gauche au pied droit, etc.
—, w. (met zijn), om iets been trekken,
marcher autour, faire le tour de. De vijand
is de find omgetrokken , Pennemi est marchi autour de la ville. —, (met hebben)
been en weder trekkers, marcher ou voyager
pa et la. - b. w. (ik omtrek , hob omtrokken),
eenen eerflen trek eener teekening maker;,
aire les contours de, contourner. Eene troFnie
contourner en visage. —, condom
bekleeden, influiten, omringen, couvrir,
garnir, environner on entourer de.
Omtrekking, yr. action de tirer a la renverse,
etc. —, marche autour de. —, action do
contourner. —, action de couvrir, etc. Zie
Omtrekken.
Omtrent, voorz. omftreeks, flint Yerre verwijderd van, ter aanduiding of bepaling van
een tijdflip zoo na mogelijk, vers. — den
morgenstond, vers le matin. om den
eindpaal senor during of een getal nagenoeg
nit to drukken , (eigenlijk meestal met het
nevendenkbeeld van iets minder; want in
het omgekeerde geval zegt men, ruim), onflreeks, ongeveer,, environ, a pen prês.
Het is — tien jaar (geleden), it y a environ dix ans. Hij heeft — tien duizend gulden inkomen, it a environ dix mille
de route, it a dix mille florins de rents
pen pros, it a a pets pros dix mille _florins
de rente. Zinn leger beftond nit — zestig
duizend man , son armee itait d'environ
soixante mille hommes. digt bij , (eene
plaats), pies de, pres. — de kerk, pros de
Peglise. bijna , hijkans, presque ;fig. betreffende , aangaande , nopens, touchant,
envers , a Pegard de.
Omtrok onv. von'. tijd, zie Omtrekken.
Ointrokken , verl. d.w. zie Omtrekken.
Omtrommelen 5 b. w. (ik trommelde om, heb
omgetrommeld), zie Omtrommen.
Omtromm n, b. w. (ik tromde om, heb onogetromd) , bij trommelflag alom bekend maken of nitroepen, pzfblier on crier partout
an son dos tambour, de la caisse.
Omtrompetten , b. w. (ik trompettede om , heb
omgetrompet), door trompetgefchal overal
bekend maken, trompeter, publier au son
de trompette.
Omtuimelen, o. w. (ik tuimelde om, heb omgetuimeld), tuhnelend omvellen , culbuter,
faire la culbute; fig. hies en daar tuimelend
omgedreven worden, titre fete, e, fa et la.
—, b. w. buitelende doen omvallen , renverser en culbutant contre. Hij heeft de vaas
oingetnimeld, it a renverse le vase par ses
culbutes.

Omtuimeling, yr. action de culbuter, culbute.
Omtuinen , b. w. (ik omtuinde, heb omwind), met cenen turn of eene heining
rtna

0 1VI T OMV 757
ringen, environner, entourer, clorr9 et'unei teat', etc. (renverser avec son chariot. Zie
haie, de hales. Eene weide, naet droog rijs I ook Varen, dat op vele plaatfen de beteeke pis heeft van: met een rijtuig gaan).
of paten omtuind, besioten, en pre dos d'un
&holier ; fig. omgeven , environner, en- Omvatten, b. w. (ik:omvattede, heb oravat), met
de hand van alle kanten influiten, duidelijktourer.
heidshalve dikwijls verzeld van met de hand,
Omtuining, yr. action de clorre, etc. de hales.
emPoigner ; saisir avec la main. 1k katihet
hetgene, waarmede men lets omtuint,
niet
je ne saurais l'empoigner. —, met
hetgene omtuind is,
hale, cloture.
de
armen aan alle kanten influiten , terwijl er
enceinte.
fomtijds,
duidelijkheidshalve, met de armen
tour
par
r,
eene
omreis
te
water,
Omvaart, y
words bijgevoegd, embrasser ; prendre entre
eau. —, (in Gelderl. en elders), omreis in
its
deux
bras. Deze boom is zoo dik, der;
een rijtuig, tournie dans une voiture, f.
twee perfonen hem niet kunnen
cet arOmvademen, b. w. (ik omvademde , heb ombre est si gros que deux personnes ne sauraient
vademd), met de armen omvattens, embrasau peuvent l'embrasser ; fig. omgeven, entouser avec les deux bras. Bunt gij dezen
rer,5 environner. —, aan ails zijden influiten,
boom wel —7 pouvez-vous bien embrasser
vatten, ( weinig gebruikel.)enchti,er. Een farcet arbre avec vos bras? zie Omvatten.
donix in good omvat, une sardoine enchdsOmvademing , yr. action d'embrasser avec les
see en or. — 5 in zijne ruimte begrijpen,
deux bras.
renftrmer,
comprendre; fig. bevatten met
chute,
f
renver°ravel, an. het omvallen,
bet verfland, concevoir, penetrer, embrasserpent, m. Door den — der tafel, par le
ser.
Zijn
alies
omvattende geest, son esprit
renversement de la table. —, pleats waar
qui embrasse tout. Een veel omvattend oncen gebouw omgevallen ligt, lieu oiA tin
derwerp, un ample sujet. —, in de dagelijkbatiment est tombs en ruine, m. — 7 gefche teal wordt het ook fcheidbaar gebrnikt,
bouw dat omgevallen is, bdtiment qui est
in den zin van enders vatten
prendre
tr.
tombe en ruine, amas de dicombres
autrement. 1k moest het van vermocidheid—,
i ne f.
ruine
fetais si fatigue qu'il me fallut le prendre
Omvallen, o. w. (ik vi gil om, ben ornge yalautrement.—, in het algemeen binnen zijne
len), door vallen op den grond of op eene
grenzen, contenir.
andere oppervlakte komen te liggen, tornber
par terre, (niet a terre, dewijl timber a Omvatting, yr. action d'empoigner, d'embrasser,
etc. —, action de prendre autrement.
terre alleen kan gezegd worden van lets,
dat , niet op de aarde zijnde, nit de hoogte Omveer, enz. zie Omver,, enz.
near beneden valt) se renverser, etre ren- Omveilen, b. w. (ik veilde om, heb omgeyeild), overal te koop aanbieden , ojfoir
verse , e. verser. Deze boom yiel offs, en
partout a vendre.
zijne Yruchten vielen op den grond, cet arbre
tomba par terre, et ses fruits tombàrent a Omveiling, vr. action d'aller partout pour
vendre, offerte is vendre.
timber de faiblesse.
terre. Van zwakheid
Dit vat fleet niet vast , het zal — ce vase Omvellen, b. ye. (ik velde om, heb omgeveld), doen omvallen, renverser, abattre,
n'est pas assure, it tombera. De hoots Yies
faire tomber.
om , le carosse versa. —, van ten gebouw,
w.
vallende
Omventen,
b. w. (ik venue om, heb omgeinflorten, comber en ruine. —b.
vent), omloopen en nitventen, oiler f a et
omwerpen , renverser par sa chute, dans sa
la pour uendre en
,
coiporter.
chute, en tombant. Hij vigil den lioel
colporteur.
ii renversa la chaise en tombant. Achter Omventer,,
Omventing, yr. action de colporter,, f. colporrenverse.
over \Tanen, timber a
tage, no.
Omvang , m. plaatfelijke ruimte, die eon ligchaam in zijnen omtrek befluit, enceinte, f. Omver, bijw. aanduiding, de verandering van
eenen fiaanden in eenen lig g enden of omcircuit, tour, m. etendue, eireessfeeenee, f
geworpen fteat , het onderilehboven , ( bijna
(in muzijk)
perimetre, m. Zie Omtrek.
alleen gebruikelijk in den gemeenzamen
uitgestrektheideener fiem of eens fpeeltuigs ,
fpreektrant, terwijl het ver
kracht van
diapason, M.
het enkele tin verflerkt ) el terse, parterre,
Omvangen , b. w. (ik omving , hob omvangen),
a
In
renverse,
sens
dessus
dessous.
en
iy
AANM.
aan elle kanten eene ruimte omringen,
Men verbindt het , als eon fcheidbaar voorronner, entourer, enceinelve. —, in zich
zelfel met ails zoodanige werkwoorden,
bevatten , renfermer, contenir. Met eenen
weilter beteekenis deco verandering toeentourer d'un your. --,fig. °mermen
muur
laat, ook dikwijls snot uitlating van het
terwijl men er duidelijkhc.ddshalve wel eons
werkw. waartoe het behoort , als : de boom is
met zifne armen bijvoegt, embrasser, prendre
°Inver, ligc omver, poet omver, zal omentre ses bras. Zij omving hens met hare
ver,, one. zie de zamengestelde woorden.
elle
l'embrassa,
le
grit
entre
ses
armen,
Omverbenken , b. w.
beukte omver, heb
bras. —, aan alle zijden beknellen ,
omyergebeukt), beukende doen omvallen,
omgeven,
mer, server de tons cotes.
renverser en battaose.
entourer, environner, embrasser,
(ik voer om , ben omgeva- Omverblazen, b. w. (ik blies omver, heb
Omvaren, 0.
- blazende doen omvallen,
omver geblazen),.
ren), om jets been varen , faire le tons- de,
renverser en souS7ant on avec son sou. e.
passer autour de (en bateau ou en voiture)
(ik blikremde om ver,
De fiad —, faire le tour de la villa, Ma- Omverblikfemen , b.
heb omvergeblikfemd), bli!Zemende doen
gellaan is de eerste geweest, die de aarde
teerasser
par
la roudre.
omvallen,
omgevaren is, Magellan a ete le premier
qui a fait le tour du monde. — , nit den hoots Omverbombarderen , b. w. (ik bombardeerde
oniver, hob omvergebombardeerd), borny aren, eenen omweg maken , faire sin
barderende doen omvallen, renverser en
detour, se detourner (en bateau on en voi
bombardant.
, (met hebben) bier en dear varen
tore).
naviguer F a et la, (alter eh et la en voi Omverbruijen, b. iv. (ik bruide omver, heb
omvergebruicl), bruijende doen omvallen,
tore). —, b. w. varende doen omvallen, renrenverser (en frappant, heurtant, etc.)
verser en naviguant, avec son vaisseau, baOmY Y4
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Oitivercialiten, b. w. (ik clanste omver , heb

‘,mvergedanst), danfende doen omvallen,
renverser en dansant.

-

)inverdonderen, b. w. (ik donderde omver,
itieb omvergedonderd), door den donder
omwerpen, renverser par le tonnerre ;fig.
in de lage flraattaal) omvergooijen, ren-

OMV
al omver (gehaald)? avez-vous (Wei abattu,
demoli , la maison? Ik heb het al omver
(gegooid, gefmeten, enz.), fe l'ai deja
renverse, fete par terre, etc. Hebt gij den
boom al lang omver gehad? est-il déjà
longtemps que vous aye; fled ou acheve d'abattre Parbre, de cooper l'arbre?

Omverhelpen, b. w. (ik hielp of holp omver,
heb omvergeholpen ) , eigenlijk met uitlating
heb onvergedouwd), douwende doen omvan een ander werkw. helpen om iets ()Inver
vallen, renverser en poussant.
te krijgen, alder a abattre, a renverser,
Omverdringen, o. w. (ik drong omver, heb
etc. q. ch. Wilt gij mij diem boom —?
omvergedrongen), dringende doen omvalvoulez-vous &alder a abattre cet arbre?
len , renverser en pressant contre,
Hij heeft het huis omvergeholpen, it a as)inverdrinken, b. w. (ik dronk omver , heb
siste a abattre la maison.
omvergedronken); fig. bedrinken, enzvrer. Omverhoepelen , b. w. (ik hoepelde omver,
t)mverdrukken , b. w. (ik drukte omver, heb
heb omvergehoepeld), hoepelend doen omomvergedrukt), door drukken doen omvalvallen, renverser avec son cerceau.
len, renverser en poussant contre. Op die Omverhouwen, b. w. (ik hieuw omver , heb
wijze zult gij de tafel si vous pressez
omvergehouwen), zie Omverhakken.
de la sorte contre la table, vow la renver- Omverkappen, b. w. (ik kapte omver, heb
serez.
omvergekapt), zie Omverhakken.
Omverduivelen, b. w. (ik duivelde omver, Omverkegelen , b. w. (ik kegelde omver , heb
heb omvergeduiveld) fig. ; (gemeen woord),
omvergekegeld), kegelende doen omvallen,
omvergooijen , renverser, terrasser, jeter
abattre en jouant aux gullies.
par terre.
Omverkloppen', b. w. (ik klopte omver , heb
Oinverduwen, b. w. (ik duwde omver, heb
omvergeklopt), kloppende doen omvallen,
renverser en frappant.
omvergeduwd), zie Omduwen.
Omvergedrongen, verl, d.w. van Omverdringen. Omverkomen, o. w. (ik kwam omver, ben
Omvergedronken,
Omverdringen.
omvergekomen ), omvergehaald, omvergehou—
Onvergegleden, —
— Omverglijden.
wen , enz. worden, titre abattu, e. renOmvergehad,
— Omverhebben.
verse, e. etc. Zal de boom van daag nog
Omvergeholpen,
Omverhelpen.
—? est-ce qu'on finira aujourd'hui d'abattre
Oinvergekounen,
Omverkunnen.
Parbre?
Omvergekregen, — Omverkrijgen.
Omvetkrijgen, b. w. (ik kreeg omver, heb
Omverkruijen.
Omvergekroden ,
omvergekregen), in het omverhalen, —
—
Omvergekrooijen, — Omvcrkruijen.
werpen enz. flagen , als wij kunnen den
Omvergelegen,
Omverliggen.
paal niet —, nous ne pouvons abattre ors ren—
Omvergemogt, — — Omvermagen.
verser le piers; eigenlijk met uitlating van
Onlvergereden, — — Omverrijden.
een ander werkwoord; zie krijgen, dat op
Omvergefehoten, — — Omverfchieten.
deze wijze met bijna alle fcheidbare voorOmverfchuiven.
Omvergefehoven, — —
zetfels verbonden worth; zie Afkrijgen,
Omverflaan.
Aankrijgen, Doorkrijgen , Inkrijgen , MeOmvergeflagen ,
—
Omvergefmeten,
Omversmijten.
dekrijgen , Nakrijgen, Nederkrijgen, Om—
Omvergefprongen, — Omverfpringen.
krijgen Onderkrijgen, Overkrijgen, enz.
Omvergeftoken,
—
Omverfleken.
enz.
Omverkunnen, o. w. (ik konde omver , heb,
Omvergetrokken, — Omvertrekken.
Omvergevlogen,
Omvervliegen.
—
omver gekonnen), eigenliik met uitlating
van een ander werkw. omvergehaald, enz.
Omvergevroren, — — Omvervriezen.
Omvergevrozen,
Omvervriezen.
kunnen worden, als : de toren kan niet omOmvergeweest,
Omverzijn.
ver (gehaald worden), la tour ne pent pas
Omvergeworpen, — Omverwerpen.
etre abattue, on renversee.
Omvergezopen , — Ornverzuipen.
Omverlaten , b. w. (ik liet omver, heb omnmverglijden, (ik gleed omver, ben
vergelaten), eigenlijk met uitlating van een
omvergegleden),' glijdende omvervallen,
ander werkw. , niet weder oprigten, laisser
par terre. Zullen wij den paal — of hem
.,omver par terre en glissant. —, b. w. door
egen into aan to glijden doen omvallen,
weder opzetten ? est-ce que nous laisserons
verser.
')mverdouwen, b. w. douwde omver,

-

renverser on faire tomber en glissant.
3invergooijen
w. (ik gooide ()Inver, heb

le piers par terre on si nous le releverons?

3 a renverse la chaise d'un coup de pier-

e. etre par terre ors a terre, etre a la renverse. De tafels en fioelen lagen omver,
les tables et les chaises etaient renversdes.

Omverliggen, o. (ik lag omver, heb omvergelegen), eigenlijk met uitlating van een
omvergegooid), gooijende doen omvallen,
ander werkwoord, omgevallen , omgeworpen ,
cnyerser a coups de pierre, abattre. Hij heat
enz. enz. liggen , titre renverse, e. abattu,
..!s211 Hod. met eenen fleen omvergegooid,
, docn omvallen, renverser, deter par

..uvergraven , b. w. ik groef omver, heb Omverloopen, b. w. (ik liep omver, heb,

ifflivergegraven), gravende doen omvallen

..batire (on renverser) en remnant la terre
v ec 211,3 bjche., Gij zult den boom op die

omvergeloopen) loopende doen omvallen
renverser en courant.

Oinverluijen, b. w. (ik luide omver , heb
omvergeluid), luijende doen omvallen,
. e,; remnant tellement la terse
renverser en tirant les cloches. Bij de afrte Pal hie 'sous l'obattrez.
kondiging van den vrede, luide men te B.
:.mverhaitken , b. w. (ik hakte omver, heb
de toren omver, a /a publication de la paix
omvergehakt), hakkendc doen omvallen,
on tirait les cloches a B. si fort que le
hache chi de cognee.
clocker s'ecroula.
, b. w. (ik bad omver, lieb
moest omver , heb
:\mvergeliad:), eigenlijk met uitlating van Onivermoeten, o. w.

f.,,battrc it
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c,up,

ab • lleijt gij het huis

omvergemocten), eigenlijk met uitlating van
een
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la renverse, etre renverse, e. se renverser,
een ander werkw., omvergehakt, — geverser. De wagen' viel omver, le chariot
fmeten , — gehaald enz. moeten worden,
versa.
ais: Mijn huis moest oinvcr , toen het nieuwc
paleis gebouwd werd , ma raison devait Oinvervliegen , b. w. (ik vloog omver, heb
omvergevlogen), vliegende doen omvallen,
etre abattne , lorsqu' on batissait le palais neuf:
renverser en volant. De vogel heeft het
Omvermogen, o. w. (ik mogt omver, heb
glas omvergevlogen , l'oiseau a vole contre
omvergemogt), eigenlijk met uitlating van
le verre et Pa verse.
een ander werkwoord, omvergehouwen ,omvergehaald, cuz. mogen worden , als : Laat Omvervriezen, o. w. (ik vroor of vroos omver , ben oinvergevroren of omvergevrozen) ,
dat huis flaan , het behoort den Hoer A.
door het vriezcn omvallen, se renverser par
het mag niet omver ( gehaald worden),
la gelee. De toren is omvergevroren, la
laissez cette raison 14, elle appartient 4
gelee a fait derouler la tour.
Mr. A. it n'est pas permis tie l'abattre.
Omverraken, o. w. (ik raakte omver, ben Omverwafujen, b. w. (ik waaide of woci om-ver, heb omvergewaaid), van den wind
omvergeraakt), op den grond raken, torndoen omvallen, renverser. De wind heeft
ber par, (a terre,) etre renverse, e. De waden boom omvergewaaid, le vent a rengen raakte voor de poort omver, le chariot
verse l'arbre, — , o. w. (met zijn) door den
versa devant la porte.
wind omgeworpen worden , etre abattu, e.
Omverrennen, b. w. (ik rende omver , heb
ou renverse, e , par le vent; tomber par
omver gerend), rennende doen omvallen,
faction du vent. Deze huizen zijn gisteren
renverser en courant.
omvergewaaid, le vent renversa bier cos
Omverrijden, b. w. (ik reed omver, heb omraisons.
ver gereden), rijdende doers omvallen ,
renverser en allant a cheval on en voiture. Omverwerpen, b. w. (ik wierp of worp omver, heb omvergeworpen), werpende doen
De koetfier heeft den wagen omvergereden,
omvallen , renverser en jetant (des pierres,
le cocker a verse le chariot.
on a coups de pierre). — , in het algemeen,
Omverrukken , b. w. (ik rukte omver, heb
doen omvallen, zonder het nevendenkbeeld
omvergerukt), rukkende doen omvallen ,
van werpen in den eigenlijken zin, renverrenverser de force , abattre.
ser, abattre, jeter a bas ou 4 terre, jeter
Omverfchieten, b. w. (ik fchoot omver, heb
a la renverse.
omvergefchotcn), fchietende doen omvallen , renverser a coups de canon on de fusil. Omverwerping, yr. action de renverser , f renOmerfchuiven , b. w. (ik schoof omver , heb
versement, in.
omvergefehoven), fchuivende doen omval- Omverwezen, zie Omverzijn.
len, faire tomber on renverser en poussant. Omverwillen, o. VI. (ik wilde omver, heb
Gij zult de tafel —,, indien gij zoo float,
omvergewild), eigenlijk met uitlating van
een werkw., zoo als vallen, enz. bij voorb.
y eas renverserez la table, si vous la poussez
de la sorte.
De boom wil niet omver (geworpen worden,
d. i. met andere woorden: men kan den
Omverflaan, b. w. (ik floeg omver, heb omboom niet omverkrijgen), on ne pent pas
vergeflagen), flaande doen omvallen, lenverser en battant on en frappant. —, o. w.
reussir 4 abattre Parbre, cet arbre se refu(met zijn), omvallen, se renverser , etre
se, resiste a nos efforts.
renverse, e. tomber par, 4, terre. De Omverwroeten , b. w. (ik wroette omver, heb
omvergewroet), wroetende doen omvallen,
wagen floeg voor de deur omver, le chariot
versa devant la Porte.
renverser en fonlant la terre. De mollen
hebben lien appelboom omvergewroet, les
Omverfmakken, b.w. (ik fmakte omver, heb
omvergefmakt), fmakkende doen omvallen ,
taupes ont mine ce pommier tellement qu'il
renverser, jeter par terse.
est tombe.
Omverfmijten, b. w. (ik fmeet omver, heb Omverzijn, o. w. (ik was omver, ben omomvergefineten), fmijtende doen omvallen,
vergeweest), etre renverse ,e. abattu , e. etre
jeter a la renverse, renverser, mettre a
par terre.
.
bas, jeter par terre.
Omverzullen, o. w. (ik zoude omver, heb
Omverfalljting, yr. action de renverser, f.
omvergezuld, antlers ontbreekt hee \Teri.
renversernent, ill.
deelw. van zullen), eigenlijk met uitlating
Omverfpringen , b. w. (ik fprong omver, heb
van een ander werkw. omvergewOrpen, —
omvergefprongen), fpringende doen omvalgehaald, enz. zullen worden, als: deze
len , renverser en sautant.
pruimeuboom zal om , hij beneemt ons het
Omverfteken, b. w. ( ik flak omver, heb
gezigt, ce prunier sera coupe, parce qu'il
omvergefloken), flekende doen omvallen,
nous etc la vue.
overhoop fleken, percer q. q. de son epee, Omverzuipcn, b. w. (ik zoop omver, heb
de son couteau, etc.
omvergezopen , (in de Itraattaal) zie OmOmverflooten, b. w. ( ik filet omver, heb
verdrinken.
omvergeflooten), flootende doen omvallen, Omving, verl. t., zie Omvangen.
renverser, faire tomber en pousiant, pons- Omvlechten , b. w. (ik vlocht om , heb omser a terre.
gevlochten), on/ icts vlechten, met vlechtOmvertooveren , b. w. (ik tooverde omver, heb
work orngeven , vlechtend omflingeren,
omvergetooverd), door toovermiddelen doen
entrelacer ou tresser tout autour.
omvallen, faire tomber, renverser par des Omvleefehen , b. w. (ik oinvieeschte, heb
charnses des sorcelleries
omvicescht), met vleesch random bekieeden ,
Omvertrekken , b. w. (ik trok omver, heb
revdtir de chair, incarner,, weinig gebruikel.,
omvergetrokken), trekkende doen omvallen,
dais in het verl. cleelw. , als b. n. gebe
renverser en tirant, abattre, Inettre a bas.
zigd. Zie Omvleescht.
Omvertuimelen , o. w. (ik tnimelde omver, Omvleescht , b. n. met vleesch omgeven, reben omvergetuimeld), tuimelende omvallen,
vetn, e. de chair,incarne,e. (in de godgel.)
tomber 4 la renverse.
(het woord is vleesch geworden, le verbe
Omvervallen, o. w. (ii: vial omver, ben oms'est incarne.
vergevalleu), ter seder vallen, comber a Omvleugelen, b. w. (ik omvleugelde, heb
omVy5
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cmy lengeld), als met zijne vleugelen rondom bedekken of omgeven, eutty rir do ses
Omvliegen, o. w. (ik vloog om, heb omgevlogen), hies en daar of hsen en weer vliegen, voler pa et la. —, (met zijn) om jets
vliegen, voler autour de; fig. fuel omvallen, se renverser promptement ou rite.
diet zoo hard tegen de tafel, dat de kopjes omviogen, it poussa la table si fort, glee
les tasses se renverserent. —, b. w. door tegen of op iets te vliegen doen omvallen ,
renverser en volant. De kanarievogel heeft
het glas onagevlogen, le serin, le canari,
volait centre le verve et le renversait.
, ben omgeOmvlieten, 0. w. (ik vloot
vloten), om jets been vlieten, couler ou
ruisseler autour de. —, (met hebben) , van
vloeilloffen, haren loop om jets hebben,
De rivier
couler ou ruisseler autour de.
vloeit de flad om, is riviere conic autour
baigne la ville tout autour.
de la
Omvlijen, b. w. (ik vlijde om, heb omgevlijd), anders vlijen, ranger ou arranger
autrement.
Omvlocht, verl, t. zie Omvlechten.
Omvlochten, veil. deelw. van Omvlechten.
Omvloeijen, 0. w. (ik vloeide om, ben omgevloeid), met eenen vloed van water om
jets vloeijen, couler autour de; fig. met eenen
toevloed van -y olk van alle kanten aankomen
en iemand als het ware omringen, venir en
oule autour de, environner, entourer.—,
f
(met hebben), zijnen loop om jets hebben,
couler autour de. De rivier heeft voordezen de ilad omgevloeid, la riviere conla auparavant autour de la vale; fig. —,
b. w. (ik omvloeide, heb omvloeid), rondone bevloeijen, couler autour de, entourer,
environner.
Omvoeren, b. w. (ik voerde om , heb omgevoerd), om zijne as drijven, tourner. Hid
voert het rad om, it tourne la roue. —,
overal ombrengen, rondvoeren, mener ou
conduire partout, promener (a la ronde),
limner en procession. Iemand in de flad —,
promener q. q. par la rue. Gevangenen in
zegepraal door de flad omleiden , mener
des prisonniers en triomphe par la ville; fig.
rondom bekend maken , publier a la
ronde.
Omvoeren, b. w. (ik voerde om, heb omgevoerd), met andere voering bekleeden ,
bedekken, doubler autrement, garnir &autre doublure. — 5 ( ik omvoerde, hob omvoerd), rondom van voering voorzien, garnir de doublure, doubler.
Onwoering , yr. action de tourner. —, action
de listener partout ,-procession.
Onrvorfchen, 0. . (ik vorschte om, heb omgevorscht), van alle kanten jets navorfchen , onderzoeken , s'informer ou s'enquerir partout ou de tolls cites de q. ch.
thnvorfching 5 yr. eavorfching, action de s'inormer partout, recherche, enquete, perfquisition.
Othvouwen, b. w. (ik vouvede om, beb omgevouwen), antlers vouweu, plier autrewent , replier, plier de nouveau. —, vonwends eenen omflag om jets maken, faire
un pli a q. ch. —, om jets been vouwen,
plier autour de q. ch. — (ik omvouwde ,
heb omvouwd), met jets gevouwen of met
vouwen omgeven, entourer, environner
de pile, couvrir.
Omvraag, y r. vraag in het rond, demands ou
question a la rondo ou a chacun de la conupagnie. Jets in — brengen , (— doen),
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demander a la ronde; aller aux tuffrages,
aux voix, aux avis; faire emir la voix.
Omvragen, b. w. (ik vraagde of vroeg om ,
heb omgevraagd), omvraag doen, demander
a la rondo, recueillir les suffrages ou les
voix ; zie In omvraag brengeu bij Omvraag.
Omwaaijen, b. w. (ik waaide of woei om,
heb omgewaaid), van den wind doen omvallen, renverser, (en soufflant). De wind
heeft den boom omgewaaid, le vent a renverse l'arbre. —, 0. w. (met zijn), door
den wind omgeworpen worden, etre ren.
verse, e. par le vent.
Omwaggelen, o. w. (ik waggelde am, ben
omgewaggeld), waggelende omvallen, tomber en chancelant , en branlant.
Omwallen , b. w. (ik omwalde , heb omwald) ,
met eenen wal omgeven of influiten, envirenner de retranchements , retrancher, fortifier; fig. omgeven, entourer, environner,
Omwalling, yr. action de retrancher, d'envirunner de retranchements.
Omwandelen, o. (ik wandelde om, heb
omgewandeld,) hier en daar wandelen, se
promener ph et la, faire un tour de promenade. In de flad —, se promener par
la ville; fig. op aarde —, vivre sour la
terre. —, (met zijn), om jets wandelen,
se promener autour de, faire le tour do
(en se promenant). eenen omweg in het
wandelen maken, faire un detour en se promenant. Toen wij naar D. gingen, zijn wij
wel een our omgewandeld, en allant a (en
nous promenant y ore) D., nous avons fait
lira detour de plus d'une —, b. w.
(ik omwandelde, heb omwandeld), geheel
om jets been wandelen, se promener autour
, faire le tour entier (en se promenant) de.
Omwandeling, yr. action de se promener pa et
la, de se promener autour, etc. , promenade autour de; fig. leven, ais : gedurende
onze — op aarde, pendant cette vie; en
setts vie, pendant notre vie sur la terre.
Omwaren, o. w. (ik waarde om, heb omgewaard), warend rondzweven, error pa et
la comme ombre. Hier waren geesten om,
it vient ici des revenants, des ombres nous
environnent, des ombres errent autour de
nous. —, b. w. (ik omwaarde , heb omwaard), warend omringen, entourer out
environner, error comme une ombre autour
de; fig. onmerkbaar omgeven. Wij zijn via
de geuren der bloemeu omwaard, les flours
repandent leur parfum autour de nous.
Omwasfchen , b. w. (ik wiesch om, heb omgewasfchen), van binnen en buiten wasfchen , laver en dedans et en dehors, Ocurer
ou nettoijer, rinser de tons cites.
Omwasfen, o. vs. (ik wies om, ben omgewagen), jets wasfen, croitre a Pen.
tour de, autour de. —, (ik omwies, ben
omwasfen), bewasfen, als : de fteen is met
mos —, la pierce est converts de mousse.
Een met mos — boom, tin arbre 7710USSU.
Een met mos — fleen , une Pierre moussue.
Omwateren, b. w. (ik omwaterde, heb omgewaterd), met waterfiroomen omgeven,
environner d'eau. Omwaterde akkers, des
champs entoures d'eau.
Omweg, weg die , met eenen krommen bogt
omloopt , 'anger dan de kortfle weg , of ook ,
dat gedeelte , hetweik de eene weg langer
is, dan de andere, chemin detourne , chemist plus long quo la route ordinaire. Om
den Itruikroovers te ontgaan, namen wij
eenen langen —, pour echapper aux brigands , nous primes tin grand detour. —,
dwaal-
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dwaalweg , faux chemin, chemin trompeur ;
fig. uitvlugt, verfchooning, detour , m.
defaite , echappatoire , Omwegen nemen,
(zieh van uitvlugten bedienen , door eenen
langen omhaal van woorden, die nice tot
het doel fchijnen te ftrekken), prendre des
detours , employer detours , user de subterfuges , biaiser ; fpr. w. geene onywegen zoeken ,
ne pas alley d quatre cheanins ne pas
agir ouvertement. Waartoe al die omwegen ?
quoi bon tons ces detours? Door omwegen ,
indirectement; en bricole; par bricole.
Omwelven , b. w. (ikomwelfde, heb omwelfd),
met een gewelf rondom bedekken, voater.
Omwenden, b. w. (ik wendde om, heb onegewend), diep omfpitten, (in den landb.)
labourer, reenter on becher (en champ)profindement.
omkeeren , het achterfle
voor brengen, tourner, retourner. Een
fchip virer de bord. Een rijtuig —,
tourner tine voiture; (in dezen zin ook : —,
o. w. tourner. Koetfier, wend om, tourne,
cocher! Zich —, se tourner.
naar eene
andere zijde wenden, tourney d'un autre
om
zijne
as
wenden,
tourner ; fig.
cote,
( weiniggebruikel.), tot eenen anderen overbrengen , transferer ou passer a on antic —,
_veranderen, changer, renverser.
Omwending, yr. action de tourner, etc. zie
Omwenteling , changement , virement, m.
Omwentelen, b. w. (ik wentelde om, heb
omgewenteld), eigenl. het voortdurende
werkwoord van Ornwenden, en dos gedurig
of bij herhaling omwenden ; in het gebruik:
Het onderfle boven wentelen , tourner, rouler, faire tourner. Eenen Been —, tourner one pierre. Zich —, se retourner, se
rouler. Zich in het. slijk —, se rouler ou
se vautrer dans la bone. — o. w. (met zijn) ,
omgevoerd worden, omdraaijen, tourner.
Omwenteling, yr. action de tourner, etc. Zie
Omwentelen, —,inzonderh. verandering in
het flaatsbefluur, revolution. De — der aarde om hare as of fpil, la rotation de la
terra autour de son axe.
Omwerken, b. w. (ik werkte om, heb omgewerkt) , werkend doen omvallen , abattre
ou renverser.—, werkende omkeeren, tourner avec peine. inzonderh. op eene andere wijze bewerken , herdoen, refaire ,donner vise autre forme el, refondre. De fchrijver heeft het tweede hoofdituk geheel omgewerkt en aanmerkelijk uitgebreid, Pautear a entierement refondu le second chapitre , et Pa augmentd de beaucoup, (y a
ajoute beaucoup.)
Omwerking, yr. action de refondre. Hetboek
heeft bij de —veel verloren, Pautenr en refondant le livre , P a rendu beaucoup plus:mauvais.
Omwerpen, w. (ik wierp om, heb omgeworpen),- eigenlijk door tegen of op iets
met fleenen, enz. , te werpen, doen omvallen , dock gewoonlijk denkt men aan doze
ne yenbeteekenis niet, en bezigt het in den
zin van: met drift doen omvallen, omfinijten , renverser, deter par terse, fete's is bas,
faire tamber, verses-. De tafeis en ftoelen
, renverser les tables et les chaises. De knottier heeft bet rijtuig omgeworpen, le cocker
a verse la voiture. —, het onderfte boven
werpea, (de garde eons akkers), remuer,,
becher.
naar eene andere zijde werpen,
changer; bet anker ( fcheepsw. ) relever l'ancre; fig. Het gat —, van partij
veranderen, changer de parti, tourner easaque, virer ou reviser le bord. , (weinig
gebr, tegeuw.; voorheen vecl in gebruik),
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omflaan met eenen rand, omvouwen, replier. —, fchieliik omdoen , van eenen mantel, dock, enz., vaettre promptement.
zal mijnen mantel —, je mettrai promptement mon manteau.— , (in den bijbelft.) in
bet verderf florten , pea-dye.
Omwerping, vr. action de renverser, etc. zie
Omwerpen ; yenversement,—,changement,
Omweven, b. w. (ik weefde 111 bob omgeweven), one iets woven, tisser autour de,
(ik omweefde, heb omweefd): (in den
verb.. ft.) met een ligchaam weefigewijze
omgeven, entourer, essvironner.
Omwiegen, b. w. (ik wiegde om, heb omgewiegd), onder het wiegen omwerpen,
renverser en bercant. Op die wijze zult
gij het kind —, si vow bercez de la sorte,
vous renverserez P enfant. lk heb mijnen zoon
in het wiegen omgeworpen, renverse mon
fils en bercant.
Omwillen, o. w. (ik wilde 0 heb omgewild), eigenlijk met uitlating van eenander
werkw., als: Het rad wil niet omdraaijen,
la roue ne vent pas tourner. De boom wil
niet om, on ne pent pas reussir a abattre
l'arbre. Hij wil nice wederom , terugkeeren ,
it ne vent pas retourner.
Omwimpelen, b. w. (ik onewimpelde, heb.
omwimpeld), geheel bewimpelen , couvrir
on entourer entierement on de tons cites.
Omwinden , b. w. (ik wond om , heb omgewonden), iets om een ander ligchaam winden , envelopper autour de, Tier autour de,
mettre autour de. (ik omwond, heb omwonden), rondom bewinden , envelopper
tout autour, entortiller, couvrir. Zinn
hoofd was met lauweren omwonden, see
ate itait couronnee de lauriers.
Omwindfel, o. hetgeen waarmede men iets
omwindt, enveloppe, ligature , f; fig. bewimpeling , deguisement, detour, in. lets
zonder omwindfels verhalen, raconter q. ch.
sans deguisement, sans detours.
Omwippen , b. w. (ik wipte om heb omgewipt); door wippen omftorten, renverser en,
soulevant. Hij wipte de tafel om, it renversa la table en la soulevant. —, o. w.
(met zijn) omvalien, se renverser, e' tre
renverse, e. towhee- par terre.
Omwislchen, b. w. (ik wischte om, heb omgewischt), van alle zijden afwisfehen, essuyer de tons cites.
Omwisfelen, 0. w. (ik wisfelde om, heb
omgewisfeld), door wisfelen veranderen
met elkander afwisfelen, changer ; alterner.
Laat ons met plaatren cliangeons de place. Zij wisfelen met eikanderen om,
gardent Palternative entr'eux , ils exercent
alternativement, tour a tour, Pun apres
Pautre on Purse apres Pautre, leer fonction.
—, b. w. het eene voor het anderf, geven 9
of nemen , changer. Zij hebben de schocnen omgewisfeld, ils ont change de soldiers.
Omwisfeling, yr. action de changer, [Pawner,
changement, so, alternative,
Omwitten, b. w. (ik wittede om, heb omgen
wit), overal in het rond witten, blanch&
partout, a la rossde.
Omwoelen, b. w. (ik woelde om, he') °Ingewoeld), garen , touw, enz. om iets winden , lies [Intone- de q. ch. —, b. w. met
garen, touw, enz. rondom bewinden of
bewoelen , fourrer ou garnir, (fcheepsw.)
rouster on rousturer. Eenen mast —, ronster no mat.— omwinden, entourer. Eenen
flok met lauwerbladen entourer tin baton de lauriers.
One-
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Omwolken , b. w. (ik omwolkte , heb om- Omzakken, b. w. (ik zakte out, heb °Ingewolkt), met wolken omfluiten, couvrir de
zakE), in andere zakken doen, mettre dans
Images. De hemel omwolkt zich, le del se
tin autre sac, dans d'autres sacs, mettre
couvre de nnago. De hemel is omwolkt,
d'un sac dans tin autre.
le ciel est couvert de nuages ; fig. omgeven , Ornzaten , m. meerv. Omwoners , circonvoisins.
(met een donker ligchaam) offeisquer. Ver . Omzeggen, b. w. (ik zeide om, heb omgedriet omwolkt zijn gezigt, le chagrin offuszegd en omgezeid), in het rond zeggen,
que son visage.
dire on publier 4 la ronde.
Omwonen , b. w. (ik woonde om, heb om- Omzeilen, b. w. (ik zeilde
heb omgegewoond), ono eene p l aats wonen demenzeild), in het zeilen omflooten, overzeirer on habiter autour de.
len, coulcr a fond en cinglant; zie OverOmwoners, m. meerv., degenen, die one eene
zeilen.
o. w. bier en daar zeilen, cingfled, enz. wonen, circonvoisins. —, (in de
ler f a et M. —, (met zijn) eenen oinweg
aardrijksk.) die volkeren, welke onder dein het zeilen maken , faire on prendre
zelfde parallel , even vet van den evenaar
cingler
detour en cinglant.— rondom
verwijderd, op gelijke breedte , maar niet
contour de, doubler. \Vij zijn de kaap omop gelijke lengte , wonen, perioeciens on
gezeild, icons avons double le cap. — 5 b. w.
perieciens.
(ik omzeilde, heb omzeild), lets van alle
Omworgen, b. w. (ik worgde om, heb omkanten bezeilen, cingler tout autour, autour
geworgd ) , met een' gedraaiden wrong
de, faire le tour deer-cinglant. Eenen hock
omringen , entourer d'un bourrelet, d'une
omzeilen, (Tcheepsw.) arrondir tine pointe.
corde.
celui qui fait ou qui a fait le
Omzeiler,
Omwormen , b. w. (irc wormde one, heb onetour de, en cinglant.
gewormd), eigenl. als wormen omwroeten, Omzeiling, yr. action de confer a fond, etc.
frillier; fig. van een zwak mensch, die zich
zie Omzeilen.
in weinig beteekenende zaken afflooft, Onizenden, b. w. (ik zond om, heb omgeveel mocite aanweisdt , valeter, se donzonden), overal rondzenden (iemand), enncr beaucoup de peine.
—,
voyer a la ronde , partout on de tons
Omwreken,, b. w. (ik wreekte om, heb om(iets), distribuer.
, met weder, terug.
gewreekt), zie Omwrikken.
zenden, renvoyer. Zoodra ik het bock nitOmwrikken, b. w. (ik wrikte om, heb omgedesgelezen heb, zal ik het u weder
wrikt), door been en weer rukken breken
que faural fini la lecture du livre, je vous
err omwerpen renverser et casser a force de
le renverrai.
branler.
Omzending, yr. envoi, m. on distribution a
Omwringen, b. w. (ik wrong om, loch omla ronde.
gewrongen), fierk omdraaijen, tordre
Omzetten, b. w.' (ik zettede om, heb omgetour ; fig. Eerie omgewrongene rede, on
zet), door zetten eene andere rigting gediscours mal-eniendn.
yen, changer la place d'une chose , la mettre,
Ornwroeten, b. w. (ik wroette ore, heb omgeposer on placer autrement 5 mettre d'unautre
wroet), wroetende het onderfle boven
mettre
seas, retourner. Eenen fleen
keeren, (van wilde zwijnen om muizen te vantone pierre d'un autre seas. —, door zetten
gen) muloter,, fouiller on labourer. Met de
in eene andere plaats brengen, faire changer
pooten ofden mull omhalen. De mollen hebde place. De fteenen in eenen ring laten
ben de weide omgewroet , les toupee out
laisser les pierces d'une bague enclasser
fouille on laboure le pre ,
autrement. —, het onderfle boven zetwroetende doen
omvallen, abattre, faire tomber ou venues.ten, mettre seas dessus dessous , retourner.
ser en fouillant la terre sous (on autour de)
Koren —, remuer le bled. —, (in den
q. ch. —, 0. w. been en weer wroeten ,
koophandel), geld met voordeel verwisfefruiller f a et la. De varkens wroeten de
len, enz. mettre son argent a profit ; fig.
aarde om, les cochons fouillent dans la terse.
afbrengen, als : , iemand van zijn voornemen
In de ingewanden der aarde
, faire changer de parti, de resolution,
fouiller
dans lee entrailles de la terre ; fig. overal
de sentiment. In het ronde zetten, mettre aurondzoeken , omfnuffelen fureter partout ,
tour de —, (ik omzettede, heb omzet), rondom
fat fouiller. Door zijn — in mijne boebezetten , influiten , entourer on environner ;
kenkas, heeft hij al mijne papieren door elgarnir, border. Eene plaats met boomen —,
kander geworpen, en fiorfouillant dans ma
planter des arbres autour d'une place. Een
bibliotheque it a mss tons ones papiers en
(chip
(fcheepsw.) degager tin navire.
de s ordre.
e.
Omzettelijk , b. n. omkoopbaar,
Omwroeting, yr. action de fouiller, f. recorruptible.
muement, remitment,
Omzetting, yr. action de changer la place de
Omzaaijen, o. w. (ik zaaide um, heb °rageq. ch.. zie Omzetten. —, action de garnir
zaaid), rondom zaaijen, seiner autour de.
tout autour.
, (ik omzaaide, heb omzaaid), fig. rondom Omzien, o. w. (ik zag om, het, omgezien),
met jets als met fierren bedekken , parsemer.
achter zich zien , regarder derriere soi; fig.
Onizadelen , b. w.(ik zadelde om, heb otngezazijne aandacht op iets vestigen , in : Doe wel
dad,) den zadel van het eene op het andere
en zie niet om, (fpreekw.) qui Bien fera,
paard leggen, changer de stile, mettre no
bien trouvera. Zonder — (onophoudelijk),
autre selle stir le cheval.
sans cesse, sans discontinuer, sans perdre
Omzagen, b. w. (ik zaagde om, heb orngetin moment. — 5 overal zien , urn jets te bezaagd) , door zaken doen omvalien , abattre
komen , tdcher de trouver,, chercher d'obteavec la scie. Men zal dien boom moeten ,
air, d'avoir. q. ch. Naar eene meid —,
it faudra abattre cet arbre avec la scie.
naar ischercher line servante ra loner.
Omzakken , o. iv. (ik zakte om, ben omgemand zien , met oogmerk, on op hem te
zakt), itoor zakken omvallen , 5'affiiisser de
prendre garletten , als: Naar iemand
maniere a se renverser. Het finis zakt langde a q. q., avoir soon de lui.—, met voorzaam om, la maison s'agaisse pen a pen, dezigti.gheid te werk gaan , agir aver prudence
sorte
tombera bientOt.
on ctrconspection.
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Omzien , o. tijd , welken men noodig beeft on]
.het gezigt om te draaijen , van daar voor :
oogenblik, moment , instant, clip d'oeil ,
verngten je puts le
Ik kan het in een
aire dans un moment. Et ben in een —
fterug
, je suis de retour dans un din
Heb er geen — naar I (wees
—, zorg ,
er gerust op), soyez tranquille la dessus! ne
wits mettez pas en peine! Ik heb er in geen
jaren naar, (inzonderh. ten aanzien.,van
iets , dat zoo flevig en hecht gemaakt is,
dat het jaren duren kan), je n'y auraipoint
de reparations en plusieurs anodes.
Omzigt, o. de daad van omzien, action de
regarder autour de soi , derriere soi f.
Omzigtig, b. n. behoedzaam, prudent, e.
circonspect, e. anise , e. precauLionne, e.
bijw. avec circonspection, prudemment,
avec prudence. Men moet in die zaak omzigtig te werk gaan , it faut alter bride en
main dans cette a afire.
Omzigtigheid , yr. behoedzaamheid, prudence,
circonspection, precaution. Men kan geene
(voorzorg) genoeg nemen of gebruiken,
on ne petit prendre assez de precaution.
Omzigtiglijk , zie Omzigtig , bijw.
Omzijn , 0. w. (ik was om , ben omgeweest),
eigenlijk met uitlating van een ander werkwoord, als: De boom is am (gehakt, gehouwen), l'arbre est abattu, par terre.
De tijd om (geloopen), le temps est ex,
pire ,ecould , etc. Zoodra vier weken
bout de quatre semaines. De wind is' om
(gedraaid), le vent est change. —, omheen
ztln, etre a Pentour.
Omzitten , o. w. (ik zat om , heb omgezeten) ,
anders zitten, changer tie placer, s'asseoir
autrement.— , -zich omdramjen in het zitten , se retourner avec sa chaise, son bane,
son tabouret , etc. —, b. w. door zitten
doen omvallen, faire tomber etant assis , e.
contre q. ch. , ou renverser avec sa chaise,
son bane , etc.
Omzoeken, o. w. (ik zocht om , heb omgezocht), overal zoeken , ,chercher partout.
Omzoomen , b. w. (ik zoomde om , heb omgezoomd), eenen, zoom om iets maken,
(iets fterker, Can het enkele zoomen , min
of meer met het nevendenkbeeld van breeden
zoom, zoomend omflaan), ourler. (ik
omzoomde, heb omzoomd); (in den verheven ftij1), als met eenen zoom omgeven 5
bezetten, border, garnir, environner,
planter. Een vijver met eene heg omzoomd,
un etang environne dune hate.
Omzwaai, m. wijde , luchtige omdraai,grand
tour , circuit ,virement ,tournement,m. action de tourner, f. fig. aanmerkelijke verandering, changement considerable,tn.—, belemmering , omflag, embarras, M.
Omzwaaijen , b. w. (ik zwaaide om, heb
omgezwaaid), luchtig of in groote kringen
omdraaijen , mouvoir ou agiter en Pair,
aire voltiger,, tourner legerement. Een
fvaandel
manier no drapeau, le faire
voltiger. Eenen label, enz. brander
agiter tone epee, un sabre, etc. —, o. w.
in het draaijen eenen grooten kring maken,
aire un grand tour en tournant ,
f(met
zijn), vermijden, (zeew.) eviter. —,
op den wind zwaaijen , eviter de bout au
vent. —, op ftroom zwaaijen , eviter de bout
au courant a maree; zie Zwaaijen , ook Wenden (fcneepsw.)
Omzwaaijing , yr. action de tourner, etc.
zie Omzwaaajen. —, (zeew.) evitZe.
Orazwabben , 0. w. (ik zwabne
ben non
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gezwabd), omvall en ; van eene sank enz.
op het water, kenteren , chavirer.
Omzwabberen , b. w. (ik zwabberde om , het,
omgezwabberd), met den zwabber aan aria
kanten fchoon waken, fauberter tout entour ou de tout cotes.
Ornzwachtelen , b. w. (ik omzwachtelde , heb,
omzwachteld) , met eenen zwachtel omwinden, emmaillottgr ou envelopper, weinig
gebruikel. in den genoemden zin , dock meest:
fig. aan alle zijden bedekken , vouvrir de
tons rotes, environner, entourer.
Omzwachteling , vr. action d'entourer,, d'emmailloter ; fig. action de cottvrir.
Omzwappen, o. w. (ik zwapte om, ben omgezwapt), zie Omzwabben.
Onizwemmen , o. w. (ik zwom om, ben
omgezwommen), bier en daar zwemmen,
nager ph et lei. —, (met zijn), om jets
heen zwemmen, nager autour de, faire
tour, de, tourner, a la nage. Hij is
het fchip omgezwommen, it a nage autour
du vaisseau, —, b. w. in het zwemmen doen
omvallen , renverser en nageant ou a let
nage.
Omzwenken, o. w. (ik zwenkte om, ben
omgezwenkt), in het omwenden eenen zwenk
maken, faire on demi-tour,, a gauche ou
a droite, faire volte-face, faire une demiconversion.
Omzwetm, m. menigte , die iemand als een
zwerm omgeeft, multitude, foule qui entoure q. q., f: essaim, tn.
Omzwermen, o. w. (ik zwermde om, heb
omgezwermd), van bijen, Kier en daar
zwermswijze omvliegen, voter en essaim
et 14; fig. Bij hoopen en troepen overal
rond zwerven , courir ph et la en troupes,
roder.—, b. w. (ik omzwermde, heb omzwermd); fig. als een zwerm omgeven, entourer en troupes.
Omzwerven , o. w. (ik zworf of zwierf
om, heb omgezworven), zwervend omdolen , courir 014 errer ph et la, roder, (met
zijn), zwervend omreizen, etre vagabond,
e. avoir ni feu ni lieu, parcourir. Hij is
de wereld omgezworven, it a parcouru tout
le monde.
Omzwerving, yr. action de courir ph et 14,
d'errer pa et 14, course.
Omzweven , o. w. (ik zweefde onr, heb omgezweefd), bier en klaar zweven, planer
fa et la, flotter en Pair. Op het land —,
vaguer par les champs. —, (met zijn),
om jets zweven , volttger ou Hotter en Pair
autour de. —, b. w. (ik omzweefde, heb
omzweefd), om iets heen zweven, jets
zwevende omringen, entourer ou environner (en flottant).
Omzwier,, in. mouvement en zig-zag ; tournoiement , tournoiment.
Omzwieren, o. (zwierde om, heb omgezwierd), eene dwarlende beweging bier en
daar maken, faire des mouvements ou zigzags , tournoyer ph et 14, se mouvoir. —,
(met zijn), zich zwevende om jets heen
bewegen. , b. w. zwierende omdraaijen,
tourner.
Omzwikken, o. w. (ik zwikte om, ben omgezwikt), door 'zwikken zich ombuigen,
tourney.
Omzwindelen , o. w. zwindelde om, ben
omgezwindeld), omdraaijen om zijne as,
tourner (sur son axe). —, door duizeling
omloopen tourner. Het hoofd zwindelt
n:ij om
tete me tourne. —, b. w. (ik
omzwindelde
'
heb omzwindeld ), van atle kantcn
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ten bewinden, door ronddraaijen, entortil- Onaangedio.nd, b. n. niet aangediend, qui
ler,, entourer.
n'est pas annonce, e. sans s'etre fait annonOn , voorz. van zamenftelling, dat eene ontcer.
laten, ne pas annoncer,
blijven,
kennende kracht heeft, duidende fomtijds
ne pas etre annonce, e.
enkel de afwezighcid aan van hetgene het Onaangediept, b. n. niet aangediept, qui
grondwoord beteekent, als: Telbaar, onn'est pas rendu, e. plus profond, e.
telbaar, enz., fointijds het tegendeel, als:
laten, ne pas rendre plus profond, e. —
Deugd, ondeugd, enz. De voornaamile
blijven , ne pas titre rendu; e. plus profcansche voorvoegfeis, welke dit on uitdrukfond, e.
ken, zijn: de, dc's, me , Ines, im, in, Onaangedragen, b. n. niet aangedragen, qui
ir, etc. Met deze aanmcrking dat im allêen
n'est pas apporte, e. zie Aandragen.
ve5r de medeklinkers b , m, p gevocgd kan Onaang,edreven, b. n. niet aangedreven , qui
worden.
n'est pas peusse, e, chasse , e,
anime, e,
Onaanbefteed, b. n. met aanbefteed, qui West
sans titre pousse, e. chasse , e. on anima, e.
week, de l'ouvrage
prix accorde,
pas
laten, ne pas chasser.
blijven, ne pas
-qui West pas a prix accordd.
laten, ne
etre chasse, e; zie Aandrijven.
pas Bonner a prix fait. — blijven, ne pas Onaangedrukt , b. n.. niet aangedrukt , qui
etre donne, e, a prix fait.
n'est pas presse, e. on serró, e. — laten, ne
Onaanbevolen, b. n. niet aanbevolen, qui
pas presser on serrer. — blijven, ne pas
West pas recommande, e. sans etre recometre presse, e, on serre, e.
mande , c. zie Aanbevelen.
laten, ne pas Onaangeduid, b. n. niet aangeduid, qui West
recommander. — blijven, ne pas etre repas indique , e.
commando, e.
Onaangeduwd, b. n. niet aangeduwd, qui
Onaanbiddelijk, b. n. dat niet moot aangebeWest pas pousse , e.
den worclen, non adorable ; qu'on ne dolt Onaangefokt, b. n. Met aangefokt, qui n'est
pas adorer.
pas eleve, e.
Onaandaehtig, b. n. die geene aandacht op lets Onaangegaan, b. n, niet aangegaan, qui n'est
flaat , inattentif, ly e, sans attention, distrait ,
pas fait , e. ou conch, e.
e. inapplique , e.
met geene aandacht Onaangegloeid, b. n. niet aangegloeid, qui
verzeld of gepaard , sans attention.—tot God
n'est pas allumó , e.
bidden, prier Dieu sans devotion ,indevot. Onaangegrepen , b. n. niet aangegrepen; fig.
bijw. sans attention, avec distraction ,
qui n'est pas attaquó , e , sans etre attaque , e.
sans application d'es_prit, indevotement.
Onaangegromd, b. n. niet aangegromd, qui
Onaandachtigheid, y r.inattention,distraction,
West pas rabrouó, e. sans etre rabroue, e.
inddvotion , f. Hij heeft deze font door — be- Onaangehaald , b. n. niec aangehaald , qui n'est
gaan, it a fait cette .faute par inattention.
pas saisi, e. on arrete, e. sans étre saisi, e.
Onaandachtelijk, zie Onaandachtig, bijw.
on arida, e.
niet bijgebragt, qui n'est
Onaandoenlijk,
n. die niec ligt aangedaan
pas cite, e. on allegue 9 e.
laten, ne pas
wordt, insensible.
cater on alleguer.
blijven, no pas etre
Onaandoenlijkheid , yr. insensibilite.
cite, e. on alleguó , e.
Onaangebeden, b. n. die of dat niet aange- Onaangehecht, b. n. Met aangehecht, qui nest
beden wordt, qu'on n'honore pas, qu'on
, e.
pas attaché, e. on
ne fête pas, qu'on n'adore pas. — heiligen, Onaangeheven, b. n. niet aangeheven, qui
des saints qu'on ne fits pas. — laten, ne
n'est pas entonne , e. ou commence , e. —
pas adorer. — blijven, ne pas etre adore, e.
laten, ne pas entonner ou commencer.
Onaangeblazen, b. n. niet aangeblazen, qui
blijven, ne pas etre entonne, e, ou consn'est pas allumó , e. (ensoufflant), — laten ,
Inence , e•
y e pas allumer.
blijven, ne pas etre al- Onaangehitst, b. n. niet aangehitst, qui n'est
(time, e.
pas anime, e; zie Aanhitfen.
,Onaangebogen, b. n, niet aangebogen, qui Onaangehoogd, b. n. niet aangehoogd, qui
n'est pas approche , e. (en courbant) — lan'est pas hausse , e. ou rehausse , e.
laten,
ten , 72C pas approcher.
blijven , ne pas
ne pas hausser on rehausser. — blijven,
etre approche, c.
ne pas etre hausse, e. on rehausse, e.
Onaangebonden, b. n. niet aangebonden, qui Onaangehoopt, zie Onopgehoopt.
West pas attaché , e.
laten, ne pas atta- Onaangehoord, b. n. niet aangehoord, qu'on
cher. — blijven, no pas' etre attaché, e.
n'ecoute pas. — laten, ne pas &outer.
Onaangeboren, b. n. dat niet aangeboren ,
blijven , ne pas etre ecoute , e.
dus niet natnurlijk is, qui n'est pas natu- Onaangehouden, b. 11. niet aangehouden, qui
rel, le, qui n'est pas inne, e.
West pas saisi, e, ou arida ; zie Aanhouden.
Onaangebonwd, b. n. niet aangebouwd, qui Onaangekeken, b. n. niet aangekeken, qui
;Pest pas defriche, e. — laten defricher,
n'est pas regarde, e.
laisser en fiche, — blijven , ne pas etre Onaangeklaagd., b. n, met aangeklaagd, non
defriche , e. rester en friche ; zie Aanbonwen.
accuse, c.
Onaangebragt, b. n. niet aangebragt, qui n'est Onaangeklarnpt, b. n. met aangeklampt, qui
pas ap_porte, e. zie Aanbrengen. — laten,
n'est pas aborde , e. — laten, ne pas aborne pas apporter.— blijrzu , ne pas etre apder. — blijven, ne pas etre aborde , e.
Porte, e.
Onaangekleed, b. n. niet aangekleed, non haOnaangebrand, b. n, dat niet aangebrand is,
bind, e. en neglige.
qui n'est pas havi on brfile, e. a la pale. Onaangeknoopt, b. n. met aangeknoopt, qui
Onaangebrast, b. n. Met aangebrast , qui n'est
n'est pas aloud', e; zie Aanknoopen.
pas brasse, e.
laten, ne pas brasser.
Onaangekomen, b. n. met aangekomen, qui
blijven, ne pas etre brasse, e.
n'est pas arrive, e.
Onaangeilaan , b. n. niet aangedaan, qui n'est Onaangekondigd, b, n. met aangekondigd, qui
pas attendri, e, on touclzó, e.
n'est pas annonce, declare, ou publie , e.
blijven,
ne pas s'attendrIr,, ye pas etre touché e.
lateu, ne pas annoncer , declarer on pu'
Hij bleef
blier. — blijven, ne pas etre annonce, e.
bij dit verhaal, it ne fut point
touché de cc rear.

declare, e. on publid, e,

On-
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Onaangekweekt, b. n. niet aangekweekt, qui
West pas cultive, e. — laten, ne pas cultiblijven, ne pas etre cultive , e.
ver.
Onaangeleerd, b. n.niet aangeleerd, qui n'est
pas appris , e.

Onaangelegd, b. n. niet aangelegd, qui n'est
pas encore arrange e. etc. ; zie Aanleggen.
Onaangelengd , b. in niet aangelengd , verdund,
qui n'est pas delays, e; zie Aanlengen.
Onaangemaakt, b. n. niet aangemaakt, niet
aangefloken, qui n'est pas e, laten, ne pas allumer.— blijven, ne pas etre
e; zie Aanmaken.
Onaangemaand, b. n. niet aangemand, qui
n'est pas exhorts, e. sans etre exhorte, e.
— laten, ne pas exhorter. — blijven, nepas
etre exhorts, e; zie Aanmanen.

Onaangernengd,, zie Onaangelengd.
Onaangemerkt , b. n. niet aangemerkt ; zie On.
opgemerkt.
Onaangemoedigd, n. niet aangemoediid
qui n'est pas anime, e. sans etre anime, e.
ou encourage, e. — laten, ne pas animer.
blijven , ne pas 'etre anime, e.

Onaangenaam, b. n. niet aangenaam , met tegenzin gepaard, desagreable , deplaisant, e.
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tel is — gebleven , on n'a pas tousle a ce
niet vermeld,- dont on n'a pas
plat.
.fait mention, qu'on n'a pas cite , e. lets
laten, ne pas faire mention de q.ch. passer q. ch. sous silence. Zie Aanroepen.
Onaangefcherpt, b. n. niet aangefcherpt, qui
n'est pas demaigri. — laten, ne pas demaigrir.
blijven, ne pas dire demaigri e.
Onaangefchrapt, b. n, niet aangefciirapt, qui
n'est pas marque , e. — laten , ne pas marquer. — blijven, 776 pas etre marque, e.
Onaangefchreven, b. n. niet aangefehreven,
qui n'est pas note, e. —laten ;a pas noter.
blijven, ne pas etre note , e.
Onaangefpannen, b. n. niet aangefpannen, qui
n'est pas attele, e. — laten, see pas atteler.—
blijven, ne pas etre attcle e.
Onaangefloken , b. n. niet aangefloken, qui
n'est pas alit/me , e. — laten, nepas allumer.
blijven, ne pas etre allume, e.
Onaangefireken , b. n. niet aangeflreken, qua
n'est pas platre , e. — laten , ne pas platrer.
— blijven, ne pas titre _platre , e.
Onaangetast , b. in niet aangetast, qui n'est
pas attaque, e. zie Aantasten, , sans titre
attaque, e. — laten, ne pas attaquer.
blijven, ne pas etre attaque, e.
Onaangeteekencl, b. n. niet aangeteekend,
qui n'est pas marque, e. on note, e. — laten , ne pas marquer ou voter. — blijven

qui &plait, facheux, ease, disgracieux,
ease. Een
mensch , en homme disgracieux. Eene onaangename ontmoeting, ant
aventure disgracieuse. Zijne uitfpraak heeft
ne pas etre marque, C. on note, e.
iets onaangenaams, sa prononciation a quelque chose de desagreable. Een — nieuws, Onaangetoond , b. n. niet aangetoond , qui n'est
pas indique , c. on tlemontre , e. — laten,
voorval, nouvelle cheuse , accident faclzeux.
ne pas indiquer ou demontrer. — blijven,
bijw. desagreablement, sans agrement,
ne pas etre ;algid, e. on demontre , e.
d'une maniêre desagreable , facheusernent,
niet aangevallen, quo
disgracieusement, d'une maniere disgraci- Onaangevallen, b.
n'est pas attaque, e. sans etre attaque, e.
ease.
— blijven, ne pas etre attaque, e.
Onaangenaamheid, yr. desagrement, inconvenient, m. mauvaise grace, f. Hij heeft vele Onaangevangen, b. n. niet aangevangen, qui
n'est pas commence, e. — blijven, ne pas
onaangenaamheden in die piaats uitgellaan,
etre commence, e.
it a essuye bien des desagrements dans cette
place. Dit zijn kleine onaangenaamheden, Onaangeveegd , b. n. niet aangeveegd , qui n'est
pas balayd , e. — laten, ne pas balayer. —
die men aan den nood ten offer moet brenblijven , ne pas etre balaye , e.
gen , ce soot de petits desagrements qu'il fact
Onaangevochten , b. n. niet aangevochten, qu'on
sacrifier a la nócessite.
n'a pas attaque oft tent4 inattaquable; zie
Onaangenaamlijk, zie Onaangenaam, bijw.
Aanvechten. — laten, no pas tenter. —
Onaangenomen, b. n. niet aangenomen, point
blijven , ne pas etre tents, e.
repu, e. non accepts, e.
Onaangepast , b. n. niet aangepast, qui n'est Onaangevoerd, b. n. niet aangevoerd , qui West
pas importe ,e.transporti , on cite , e; zie Aanpas essays, e. sans avoir ete essays, e. Hij
zond den rok — terug, it renvoya Phabit
voeren. Hij heeft verfcheidene plaatfen
gelaten , al y a plusieurs passages qu'il n'a
sales l'avoir essays. — laten , ne pas essayer.
pas cites. — blijven, ne pas titre imports, e.
— blijven, ne pas etre essays, e.
on cite, e.
Onaangeplakt , b. n. niet ,aangeplakt , qui n'est
pas affiche , e.—later, ne pas le.Xcher,, ne Onaangewend, b. n. niet aangewend, qui n'est
pas faire aificher. — blijven, nepas etre af:
_pas employe, e. on applique, e. Laat geene
middelen
fiche, e.
employez toes les moyens possibles. Geen middel bleef
Onaangepord, zie Onaangefpoord.
, tl n'y a point
Onaangeprezen, b. n. niet aangeprezen, qui
de remede qu'on n'appliquat pas.
n'est pas recommande, e. sans etre recom- Onaangewezen, b. n. niet aangewezen, qui
mantle , e. — laten , ne pas recommander.
n'est pas indique , e. ou montre , e.
— blijven ne pas etre recommande , e.
Onaangezet, b. n. niet aangezet, (zie AanOnaangepunt, b. in niet aangepunt, qui n'est
zetten, inzonderh. van wijn), qui n'est pas
pas rafraichi, e. — laten , nepas rafraichir.
sophistique , e.
— blijven, ne pas etre rafraichi , e.
Onaangezien,, b. n. niet aangezien, qu'on n'a
Onaang-eraakt, b. in niet aangeraakt, ou l'on
pas regard s , e. geen aanzien hebbende,
n'a point touché, qui n'a point repu d'atonaanzienlijk, neeprise , e. sans credit, peu
teinte.
estime , e.
voorzetf. niettegenflaande,
Onaangerand, b.
niet aangerand, qu'on n'a
nonobstant, malgre.
pas attaque , e. on insults, e; zie Aanranden. Onaangezocht, b. n.niet aangezocht, qui West
Onaangeregen , b. n. niet aangeregen , qui nest
pas sollicite , e. sans etre sollicite, e.
pas enfile , e. — laten , ne pas enfiler,
blij- Onaanmerkelijk , b. n. niet aanmerkelijk, van
ven, ne pas etre enfile, e.
weinig belang, de pen d'importance, pea
Onaangeroepen , b. n, niet aangeroepen, qu'on
considerable, de pen de valeur, chetif, ive,
n'a pas invoque, e; zie Aanroepen.
pea important, e, abject, e.
Onaangeroerd , b. n. niet aangeroerd , intact, e. Onaanmerkelijkheid, yr. pen de valeur, ne.
oil Pon, ti quoi on n'a pas touchi. Daze fthoabjection, f; pen d'importance.

On.
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Onaannemelijk, b. n. niet aannemelijk, non
acceptable , noni-ecevable, inacceptable 5 inadmissible. Een onaannenaelijke voorilag,
une proposition non recevable.
Onaannemelijkheid, yr. qualite de ce qui n'est
point. acceptable , f. inconvenient, on:
Onaanfprakelijk, b. n. niet aanfprakelijk, qui
n'est pas responsable.
Onaanfprekelijk, zie Onaanfprakelijk.
Onaanftootelijk, b. n. qui n'est pas choquant , e. ou scandaleux , euse ; sans
scandale, sans reproche, qui n'est pas
contre la biensdance , qui ne blesse pas Plzonbijw. pas scandaleusement.
netete.
Onaanflootelijkheid, vr. qualite par laquelle
une chose n'est pas chocante e n scandaleuse.
Onaanvaard, b. n. niet aanvaard, als: Eene
onaanvaarde nalatenfcbap , une succession dont
on s'est abstenu. Een — ambt, une charge
dont on n'a pas pris possession. Zie Aanvaarden.
Onaanwezend, b. n. qui n'est pas present, e.
absent, e. ; fig. imaginaire.
Onaanwezendheid, yr. absence.
Onaanzienlijk , b. n. niet aanzienlijk , van weinig aanzien, pen considerable, chitty*, ive,
de mauvaise mane ou apparence , qui ne donne
pas dans la vue, abject, e. meprisable. Een
klein — man, tin petit homme qui n'a pas
de la prestance, de mauvaise prestance.
d'une maniere we'prisable ou abjecte. —bijw.
Onaanzienlijkheict, vr. etat d'unechose de manvaise mine ou apparence, ou d'un homme
de mauvaise prestance, m. abjection, manvaise mine, f. marque d'eclat , ou de valour, m.
Onaardig, b. n. niet aardig, impoli, e. grossier; ere, impertinent, e. pas genial, le.
sans grdce. Dat- is zeer
cela est fort
desoblige. ant, malhonnete.—, bijw. impoliment „ grosszerement , rustiquement , incongruement.
Onaardiglijk , bijw. zie Onaardig, bijw.
Onabel , b. n. onhandig, gauche, zie Onhandig.
Onabelheid, zie Onhandigheid.
Onachtbaar, b. n. niet achtbaar, Beene achting
waardig, gering, point estimable, vil, e.
bas, se. abject, e. pen venerable, pas
respectable. —, bijw. d'une maniere vile ou
meprisable.
Onachtbaarheid ; condition vile , basse ou abjecte.
Onachterdochti_g , b. n. niet achterdochtig , qui
n'est pas meant, e. ou soupponneux, euse.
confiant, e.
Onachterdochtigheid , yr. confiance.
Onachterhaalbaar, b. n. niet achterhaald kunnende worden, qui ne pent etre atteint, e.
Onachtzaam, b. n. gebrek aan opmerkzaamheid
aan den dag leggende en daarin onbezonnen,
inattentif, ive, inapplique, e. negligent, e.
indolent, e. nonchalant , e. Itourdi , e.
bijw. avec inattention, ndgligemment , nonchalamment , indolemment , par megarde,
sans souci, etourdiment.
Onachtzaamheid, yr. onbezonnenheid, inapplication, inadvertence, inobservance on in•
observation, etourderie, megarde. heeft
het nit onachtzaamheid genaaa , it l'a fait
par megarde.
Onachazamelijk, zie Onachtzaam, bijw.
Onadellijk , b. n. niet adellijk , islet van adel ,
qui n'est pas noble, roturier, ere, ignoble.
Hij trouwde een — meisje, it a mane une
flue roturiere.- 7 bijw. roturierement,d'une
maniere i8nobi2.
Onafbetaald , b. n. Diet aroeiaal,1 qui West
e.
pas enti.:'remeni pay,'
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Onafbiddelijk , b. n. dat niet door bidden kau
afgeweerd worden, onverzoenbaar, inexpiable, qu'on ne pent pas expier par des prieres.
Onafdoenlijk, b. n, onbeflisbaer, interminable. Een — regtsgeding, unprocés interminable.
Onafgebrand , b. n. niet---egebrand, qui le fen
a epargne, e. qui ?Pest pas brill et,
Onafgedaan , b. n, niet afgedaan , quan'estpoint
termini , e. acheve, e. fini, e. — blij ven
ne pas e' tre acheve, e. fini , e. ou te;-mine,
rester indecis, e.
Onafgedankt, b. n. niet afgedankt , qui n'est
pas congddie, e. qui West point licencie, e.
Onafgedroogd, b. n. niet afgedroogd, qui
n'est pas essuye, e. — laten, ne pas essuyer.
— blij ven , ne pas etre essuye , e.
Onafgedrukt, qui n'est pas imprime , e. Het
vel is nog —, la feuille n'est pas encore
imprimee. laten, ne .pas imprimer. —
blijven, ne pas titre imprzme, e.
Onafgegoten, b. n. (waarvan het water niet
afgegoten is), dont on n'a pas verse l'eau.
Onafgegraasd, b. n, nietafgegraasd, dont Pherbe
West pas mangee.
Onafgehaakt , b. n. niet afgehaakt, qui n'est
pas decroche , e.
afgeOnafgehaald, b. n. niet afgehaald, d.
trokken, , qui n'est pas ecorche, e.— laten,
ne pas ecorcher.
blijven, ne pas 'etre
ecorche, e.
Onafgehakt , b. n. niet afgehakt 5 qui n'est pas
depece, e. ou e. — laten, ne pas
depecer ou detailler. — blijven, ne pas etre
dipece, e. ou
e.
Onafgehandeld, b. n. niet afgehandeld, d.i.
niet afgedaan, qui West pas termin g , e.
—laten,
ne pas terminer. blijven, ne pas
titre termini, e.
Onafgehaspeld 5 b. n. niet afgehaspeld , qui n'est
pas divide , e. — laten, qui n'est pas divide, e. — blijven, ne pas etre divide, e.
Onafgehoord, b. n. niet afgehoord, qua n'est
pas interroge, e. ou entendu, e. — laten,
ne pas interroger ou entendre. — blijven,
ne pas etre interroge, e. ou entendu, e.
Onafgehouwen, b. n, niet afgehouwen, qui
n'est pas coupe, e.
laten, ne pas couper.
— blijven, ne pas etre coupe, e.
Onafgehuurd , b. n. niet afgehuurd , qui n'est
pas lone, e. — laten, ne pas loner. — blijven, ne pas 'etre lone, e.
Onargekeerd, b. n. niet afgekeerd, d. i. afgeveegd , qua n'est pas balaye, e. — laten, ne
pas balayer. blijven, ne pas titre balaye, e.
Onafgekeurd, b. n, niet afgekeurd, qui n'est
laten,
pas rejete , e. etc. zie Afkeuren.
blijven, ne pas titre rene pas rejeter.
fete, e.
Onafgeklept, b. n. niet afgeklept, qui n'est
pas publie, e, au son de la cloche. — laten,
ne pas publier au son de la cloche. — blijven,
ne pas etre publie, e, au son de la cloche.
Onafgekloven, b. n. niet afgekloven, qui n'est
as rouge, e. — laten, ne pas ronger. -lijven 5 ne pas etre rouge, e.
Onafgekookt, b. n. niet afgekookt , qui n'est
pas bouilli , e.
laten, ne pas bouillir. —
blijven , ne pas etre bouilli, e.
Onafgekondigd, b. n. niet afgekondigd, qui
Wi est pas publie, e.— laten, ne pas publier.
blijven , ne pas etre publie, e.
Onatgeladen , b, n. niet afgeladen , qui n'est pas
dicharge. —, nog niet geheel geladen, qua
n'a pa., sa charge entiere, qui n'est pas en7 i0remen, chaige, 0.
On
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Onafgelegd, b. n. niet afgelegd, qui n'est pas
Otte, e. etc. zie Afleggen.
Onafgeleid , b. n. niet afgeleici , qui n'est pas
derive, e. Een — woord, un snot quin'est
pas derive, un mot primitif:
Onafgeleid, zie Onafgelegd.
Onafgeleverd, b. n. niet afgeleverd, qui n'est
pas livre, e.' laten, ne pas livrer. — blijven,
ye pas etre livre , e.
Onafgelezen, b. n. niet afgelezen, qui n'est
niet uitgelezen, qui n'est
pas public, e.
pas entierement e. niet geheel afgeplukt , qui n'est pas entierement cueilli, e.
Onafgeloopen, b. n., niet afgeloopen, dont
on n'a pas atteint la fin.
Onafgelost , b. n. niet afgelost van zijnen post,
qui n'est pas releve de son poste. niet
afgedaan, niet afbetaald, qui n'est pas aenorti , e ,—laten, ne pas amortir.— blijven ,
we pas etre amorti, e.
Onafgemaakt, b. Is. islet afgemaakt, qui n'est
pas ackeve, e. termini ou fini , e. — laten,
ne pas achever, terminer ou finir. — blijven , ne pas etre ackeve , e. termini , e.
on fini, e.
Onafgemat, b. n. niet afgemat, qui n'est pas
.fatigue , e. sans etre fatigue, e.
Onafgemeten, b. n. niet afgerneten, qui n'est
e. etc. (zie Afraeten), impas mesure
mense.
Onafgemetfeld, b. n. niet afgemetfeld, qui
n'est pas acheve , e. — laten, see pas 0chever
( une muraille). —blijven y e pas etre aci/evd, e. (parlant de maconnerie.)
Onafgenomen, b. n. niet afgenomen , qui n'est
blijlaten, ne pas liter.
pas bite, e.
, e. zie Afnemen.
ven, ne pas etre
Onafgepaald, b. n. niet afgepaald, qui n'est
laten,
pas jalonne, e. etc. zie Afpalen.
blijven , ne pas etre jane pas jalonner.
lonne, e.
Onafgepakt , b. n. niet afgepakt, qui West pas
decharge e. depaquete, e. — laten , ne pas
decharger ou depaqueter. blijven, ne pas
etre depaquete, e. ou dicharge, e.
Onafgepast, b. n. niet afgepast, dont on n'a
pas compte , e. la juste somme.
Onafgepeld, b. n. niet afgepeld, qui n'est pas
blijven,
laten, ne pas peter.
e.
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ne pas etre pele, e.
Onafgeperkt, b. n. niet afgeperkt, qui n'est
laten, ye pas separer.
pas separd , e.
blijven, ne pas etre separe , e.
Onafgeplukt, b. n. niet afgeplukt, qui n'est
laten, ne pas cueillir. —
pas cueilli, e.
blijven , ne pas etre cueilli, e.
Onafgepunt, b. n. niet afgepunt, qui n'est
laten , ne pas epointer.
pas Opointe , e.
blijven, see pas etre epointe, e.
Onafgeregen, b. n. niet afgeregen, qui n'est
pas defile, e. ou delace, e. — laten , ne pas
blijven, ne pas etre
defiler ou Maces-.
defile, e. ou dilate, e.
Onafgefchs.ft, b. n. niet afgerchaft, qui n'est
pas aboli, e. laten , ne pas abolir. — blijven, ne pas etre aboli, e.
Onafgefcheiden, b. n. nice afgefcheiden , qui
laten, sae pas sepan'est pas separe , e.
blijven, ne pas etre separe, e.
rer.
Onafgefcheept, b. n. niet afg.efcheept, qui
West pas envoye, e. — laten, ne pas enblijven, ne pas etre envoyd, —
voyer.
zie Affchepen.
Onafgefchept, b. n. niet afgefchept, qui n'est
pas ecréme, e. laten , ne pas icremer.—
blijven, ne pas etre ecreme.
Dnafgefehetst , b.
niet afgefchetst , qui n'est
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laten , ne pas ebauciar.
pas Manche,
blijven, see pas etre ebauche, e.
-niet afgefchoten, qui
Onafgefchoten , b.
n'est pas decharge. e. — laten, ne pas decharger. — blijven, ne pas etre dOcharge ,e.
Onafgefchreven , b. n. niet afgefehreven , qui
laten, ne pas copies-.
n'est pas copie , e.
blijven, ne pas etre copie , e.
Onafgefchuimd, b. n. niet afgefchuimd, qui
n'est pas Ocume , e. — laten, ne pas ecumer.
— blijven , ne pas etre ecumZ , c.
Onafgefloten, b. n. niet afgefloten , qui n'est
pas fermi , e. a la clef. — laten, ne pas
blijven, ne pas etre
former a la clef:
ferule, e. a la clef.
Onafgefneden , b. n. niet afgefneden, qui n'est
pas coupe, e. — laten, ne pas cooper, e.—
blijven , ne pas etre coupe, e.
Onafgefnoeid ,. b. n. niet afgefnoeid , qui
West pas ebranche , on taille , e. — laten,
ye pas ibrancker. blijven, ne pas etre
ibranche, e.
Onafgefponnen, b. n. niet afgefponnen, qui
laten, ne pas achen'est pas ackere , e.
blijven, ne pas etre ache y e, e.
ver,
Onafgeftreden , b. n. niet afgeftreden , qui n'est
pas fini, e. — blijven, ne pas etre fini, e.
on termini, e.
Onafgefiroopt 5 b. n. niet afgefiroopt , qui n'est
as ecorche , e. — laten , ne pas ecorcher.
lijven, ye pas etre ecorche , e.
Onafgetapt , b. n. niet afgetapt, qui n'est pas
mis, e. en bouteilles. laten, ne pas mettee en bouteilles. — blijven, ne pas etre
mis , C. en bouteilles.
Onafgeteekend, b. is. niet afgeteekend, qui
n'est pas marque ou trace, e. laten, ne
pas marquer ou tracer. — blijven , see pas
etre marque, e. ou trace, e. zie Afteekenen.
Onafgetrokken, b. n. niet afgetrokken, zie
Onafgeftroopt en Aftrekken.
Onafgeveegd, b. n. niet afgeveegd , qui n'est
pas essuye, e. etc. zie Afvegen. laten , ne
pas essuyer. — blijven , ne pas etre essuye , c.
Onafgewerkt, b. n. niet afgewerkt, qui n'est
pas acheve , e. termin g , e. fini, e. — isten, ne pas achever,, terminer on finir. -blijven 5 ne pas etre achevd, e. termini, e,
ou fini , e.
Onafgezegd, zeid , b. n. niet afgezegd, qui
n'est pas contremaude, e. — laten, ne pas
contremander. blijven, ne pas etre coy
-tremand,.
Onafgezet , b. n. niet afgezet, qui n'est pas
enlumine , e. colorie, e. etc. zie Afzetten.
Ik hob eenige onafgezette kaarten gekocht
Pal achete quelques cartes non enluminees.
— laten, ne pas enluminer, colorier.
e. coltblijven , ne, pas etre enlumine
rie , C.
Onafgezonderd, b. n. niet afgezonderd, qui
laten, ne pas sepan'est pas separi , e.
blijven , ne pas etre separi, e.
rer.
Onafhankelijk, b. n. nice afhankelijk,
bijw. independamment.
pendant , e.
Onafhankelijkheid, vr. independance. De —
van een Koningrijk, l'indipendance d'un
Royaume.
Onaflatelijk, b. n. zonder of of na to laten,
continuel, le, perpituel , le; assidu, e. —,
bijw. continuellement, sans cesse, sans discontinuer, perpituellemeset.
Onaflosfelijk, b. n. dat niet afgelost kan worden, qui n'est point amortissable, qui ye
pent pas etre amorti, e. Onaflosfelijke renten , no cens qui n'est pas amortissable,
renter COflsolidees.
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Onafmeetbaar, zie Onafmetelijk,
Onafmetelijk, b. n. Bat niet afgemeten kan
worden, ontnetelijk,vonmeetbaar, immense,
incommensurable. Er is een onafmetelijke afhand tusfchen de aarde en de vaste iterren.
3)e affland tusfchen de aarde en de vaste
iterren is —, it y a tine distance immense
entre la terre et les &ales fixes. Eene onafmetelijke woestijn, en desert immense.
bijw. zoodanip„ dat de uitgeftrektheid
niet .wel berekend kan worden , immensement. HU is — rijk, it est immensement
riche.
Onafmetelijkheia, yr. lumens/a, incommensitrabilitd. De — van het heelal, l'immensite
de l'univers.
Onaffcheidbaar, zie Onaffcheidelijk.
Onaffcheidelijk , b. n. dat niec afgefcheiden kan
warden, inseparable. De hitte is — van
het vuur,5 la chaleur est inseparable dot feu.
De vormen zijn — van de 1(.1-of, les formes
sont inseparables de la matiere. — , bijw.
op eerie wijze , dat er geene fcheiding mogelijk is, inseparablement. Deze vrienden
zijn — met elkanderen vereenigd, ces ands
sont unis inseparablement.
Onaffcheidelijkheid, vr. inseparabilite.
Onafflaanbaar, b. n. incessible.
Onafwisfehelijk, b. n. Onafwischbaar, dat zich
niet wel laat afwisfchen, meest fig. ine arable. Eene onafwisfchelijke fmet, tine tache
1:neffal:able.
Onafzettelijk, - b. n. die of dat niet afgezet
kan warden, inamovible, qui ne pent pas
etre destitue, e. dends,.e. ou depose , e.
Onalmagtig, b. ,n. niet .almagtig, qui n'est
pas tout-puissant, e.
Onarbeidzaam, b. n. niet arbeidzaam, lui
traag, vadzig, ,qui n'est pas laborieux, ease, n'ayant pas le godt du travail; paresseux , cost , nonchalant, e. inapplique,
— 5 bijw. d'une maniere nonchalante ou
paresseuse.
Onarbeidzaamheid, yr. inapplication, paresse,
nonchalance, f. defaut &application, m.
Onarglistig, b. n. niet arglistig, qui n'est pas
rose , e. oumalin , maligne; ingenn, e. simple, sincere, franc, che. —, bijw. sans ruse, sans malice , ingenument, simplement ,
sincerement, franchement , rondemcnt, sans
artifice.
'Onarglistigheid, yr. inge'lluite_,
sincerite 5 fi-anchise, candeur.,
Onbaat, yr. nadeel, fchade, detriment, prejudice, d6savantage , tort, m.
Onbaatzoekend., zie Onbaatzuchtig.
Onbaatzuchtig, b. n. niet baatzuchtig, desinteresse , e. — bijw, d'une maniere desinteressee , sans vise d'interet.
Onbaatzuchtigheid, yr. desinteressement, in.
gualite de Paine qui nous rend insensibles
notre propre interet. De grootfie — aan
den dag leggen , rnontrer le plus grand desinteressement, on desinteressement complet.
Onbanclig , b. n. teugelloos, clartel, los ,
losbandig, qu'on ne pent pas dompter.
indomptable, dissolu, e. Een — Bier, us;
animal indomptable. Eene onbandige koe ,
sine vache indomptable. Een — kind, no
enfant indisciplinable. Een
mensch , on
homme opinidtre , intraitable , dissolu. Fl ip
is als een paard, c'est on clseval echappe ,
it fait le cheval eclzappe ; fig. Eene onbandige eerzneht, nue ambition efrenee. —,
bijw. d'une maniere a ne pouvoir etre domptee •
fig. d'une maniet e e.0 renee C.VirtlY,13111,11ent 9
avec execs,
•
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Onbandigheid, yr. nature! indompte, htt.
menu farouche et indomptable, aspdrite du
caracthre.
Onbarmhartig, b. n. niet barmhartig 9 impitoyable, qui est sans,pitie , inhumain, e. cruel, le. .dur, e. sans rnisericorde. immisericordieux, se (weinig gebr.) iIij is
een
mensch, c'est an homme impitoyable.
bijw. impitoyablement, d'une maniere
impitoyable, sans aucune pitie , inhumainernent , durement, eruellement. Men beefs hem
— behandeld, on l'a traite impitoyablement.
Onbarmhartigheid, yr. marque de tntsericorde
de pitie, in. inhomanite durete , crisaute.
Onbarmhartiglijk, zie Onbarmhartig, bijw.
Onbeangst , b. n. niet beangst, sans pear,
sans crainte, intrepide sans fraycur.
Onbeangstheid , yr. intrepidite.
Onbeantwoord 5 b. n. niet beantwoord, a quoi
on n'a pas repondu , qui est reste e. sans
reponse. Zijn brief van den veertienden is
nog onbeantwoord, it n'a point encore de
reponse a sa lettre du quatorze. — later , ne
pas repondre a , laisser sans reponse. iiij
wil haven brief — later, it ne vent pas resa lettre.
pondre
'Onbeantwoordelijk, b. n. dat niet beantwoord
kan warden, a quoi on ne pent pas faire de
reponse.
Onbearbeid , b. n. niet bearbeid , bewerkt , qui
West point travaille , e. ou mis , e. en oeuvre;
non-ouvre , e. brut, e. rude, — laten, ne
pas travailler. blijven, ne pas etre tram
vaille,
Onbebloed, b. n. niet bebloed, qui n'est point
ensanglante., e.
Onbebouwd , b. n. niet bebouwd , inculte 5 qui
n'est pas cultive , e. ou laboure. ( van
land ) niet ontgonnen, en fiche, qui
n'est pas exploite. — , waar men nog
geene gebouwen heeft opgerigt, oh Pon
n'a pas encore bad, oh it n'y a .pas encore des beitiments, sans beitirnents. — laten, ne pas labourer; — blijven, ne pas
etre laboure, e.
Onbedaagd, b. n. niet bedaagd, jengdig,
est encore jeune, qui n'est pas encorevieux,
a.
vieille,
Onbedaagdfieid, yr. bas dge ,
jeunesse, f:
Onbedaard, b. n. niet bedaagd, cmporte, e.
emu, e. agite, e. trouble, e. Irrite, e.
&bemire,
, ligtvaardig, ligtzinnig,
gueux , ease, volage, Leger, ere. — , bijw.
d'une maniere agitee ou troublee.
Onhedaardheid, yr. emportement, rr. emotion,
agitation, f. trouble, dereglement, m.
legerete, fougue, f
Onbedacht , b. n. zonder behoorlijke opmerkzaamheid op zijne handelingen, inconsidere
e, indiscret , e. Leger, ere, etc. zie Onbedachtzaam.
Onbedachtelijk , bijw. zonder bedachtzaamheid,
itourdiment legerement, sans re:flexion, a
la legere 5 inconsiderement, juger a la boulevile; fpr. w. Dom en — to werk .gaan, alio,: tout an travers des choux.
Onbedachtheid, Yr. gebrek aan beclachtzaamheid , zie Onbedachtzaamheid.
Onbedachtzaam, b. n. zonder behoorlijke opmerkza.a.mheid op zijne handelingen of daarnit voortvloeijcnde , onbezonnen , onberaden , inconsidere, e. nialavise , e. indiscret , etc; leger, ere. evapore, e. is,
reflechi, e. Een — mensch, tin bemuse
inansidere on inalavise 5
sin malavise
trtz inconsidere. Eene onbcciachtzamc daad ,
tts;c action inconsideree. De onbedachtzame
jeugd
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pas ete stipule, e. sans etre conditionne,
leuga, la feunesse inconsideree.
bijw. ,
marchande , e.
inconsiderement, etourdinzent, legerement ,
sans i-eflexion, sans reflechir. -7 handelen, Onbedorven, b. n. niet bedorven, qui n'est
pas corrompu, e. entier, iere , qui n'est pas
fpreken, agir,, parler, incon4derement.
sans corrupgate, e. bien conserve,
gedragen, se conduire inconsiderezich
view.
Lion ,intact,e. Eerie —e, onbevlekte deuga
une vertu intacte.
Onbedachtzaamheid Yr. inconsideration, imprudence, etourderie,indiscretion,legerete; Onbedreigd 9 b. n. non menace, e. sans etre meirreflexion. * Door — , onachtzaamheid,par
trace, e.
inegarde, par inadvertance, sans re flexion ; Onbedorvenheid, yr. etat de ce qui n'est pas
corrompu , e. m. incorruption.
zie Onbezonnenheid.
Onbedachtzamelijk, zie Onbedachtzaam , bijw. Onbedreven, b. n. niet bedreven, onervaren ,
inexperimente , e. sans experience ,qui n'a
Onbedankt, b. n. niet bedankt, qui n'est pas
point d'experience, veuf, vs, novice, quo
remercie , e. sans etre emercie , e.
n'est pas verse, e. expert , e. ou experimente , C.
Onbedeeld, b. n. niet bedeesd, qui n'est pas
Een — generaal, wondheeler, no general , chientretenu, e. de la caisse des pativres.
rurgien inexperimente. Zie ook Onervaren.
Onbedeesd , b. n. niet bedeesd , qui n'est pas
, niet bedreven, niet begaan , qui n'a pas
deconcerte, decontenance on amide ; assure,
ete commis, e. qui n'a pas ete perpeti:e , e.
bijw, hardiment, avec
e, hard:,
Ilij werd wegens eene onbedrevene misda.ad
hardiesse.
onfchuldig ge1traft, it fat puni d'un crime
Onbedeesdelijk, zie Onbedeesd, bijw.
innocemment qu'il n'avait pas perpetre.
Onbedeesdheid, yr. fermete, hardiesse, intreOnbedrevenheid, yr. inexperience, manque
pidite, assurance.
on defaut d'habilete ou de capacite , d'exOnbcdekt , b. n. niet bedekt , decouvert , e.
perience; zie Onervarenheid. De — van eert
ni e. Met onbedekten hoofde , nu-tete,
Jong meisje , Pinexperience d'une jeune file.
tete nue. —, bijw. d decouvert , u nu.
ongeveinsd, onbewimpeld, decouvert, e.franc , Onbedriegelijk , b. n. niet bedriegelijk , niec
bedriegende, qui ne trompe pas, _Pale,
the, sincere, qui n'est pas deguise, e, insincere , droit , e. qui n'est pas trompeur,
genu , e. — bijw. sans deguisement , Franonfeilbaar, infaillible, certain, e.
Buse.
chement, rondement, sans detours, sincequi ne pent trooper ni errer. De heilige
rement, ingenument.
ithrift is —, Pecriture sainte est infaillible.
Onbedektelijk, zie Onbedekt , bijw.
Dat zijn onbedriegelijke kenmerken, ce sontOnbedektheid, yr. , opregtheid,franchise,sinlei des, marques certaines.
cerite , droiture, ingenuite, naivete.
Onbedenkelijk, b. n. dat niet bedacht kan Onbedriegelijkheid, vr. fidelite, sineerite,
droiture.
warden niet te bedenken is , inimaginable,
inactivite, paresse,
inconcevable.
bijw. d'une maniere ini- Onbedrijf, o.
maginable ou inconcevable. —, ten uiterfle , Onbedrijvend, b. n. niet bedrijvend, flap,
werkeloos , traag , onwerkzaam , inactif, ive,
zeer,, extremement, tres. Hij heeft--veel
passif, ive, paresseux, Buse, inerte,
fchulJen , it est noye de dettes.
Onbedroefd 9 b. n. niet bedroefd, qui n'est par
Onbedenkelijkheid , y r. quantite ,
ou etat ,
triste , sans etre triste , chagrin, e. pas
de ce qui est inimaginable. zie Onbegrijpege , e. pas attriste , e.
lijkheid.
Onbedrogen , b. n. niet bedrogen , qui n'est pas.
Onbederfelijk , b. n. dat niet bederven kan
trompe, e. ou deeu , e. sans etre trompe, e.
incorruptible. Offchoon alles in de natuur
ou deeu, e. Ik dacht niet dat hij —te huis
can bederf onderhe yig is, noemt men echter
zou komen, je ne croyais pas qu'il reviende metalen, de fteenen , de zouten , enz.
drait
cliez lui sans titre trompe.
bederfelijke ligchamen, quoiqtoe tout dans la
nature snit corruptible, on nomme cependant Onbedropen , b. n. niet bedropen , ne pas etre
arrose, e. qui n'est pas arrest, e.
les sels, les metaux , les pierces , etc. inOnbedrukt , b. n. niet bedrukt, niet bedroefd,
corruptibles.
waarop
, e.
qui West pas triste ou
Onbederfelijkheid, yr. incorruptibilite; incorniet gedrukt is, sur lequel ou sur laquella
ruption.
on n'a pas imprimd.
Onbediedelijk, zie Onbeduidelijk.
Onbediend, b. n. niet bediend, sans avoir ob- Onbeducht, b. n. niet beducht, qui n'apprekende rien, sans pear, sans crainte, astenu ce qu'on a on avait demande , sans etre
sure, e.
servi , e. (bij r. lc.) De zieke is — gefloryen, le malade est mart sans avoir refit Onbeduchtheid, vr. conflance, surete, assuranee.
l'extreme onction.
Onbedijkelijk , b. n; dat niet bedijkt kan wor- Onbeduchtig , zie Onbeducht.
Onbeduidelijk,
b. n. niet lilt kunnende beduid
den, qui ne pent etre entoure, e. de diworden , onverklaarbaar, inexplicable.
guts on de chaussees. Men heeft meren,
welke — zijn , it y a des lacs qu'on nepeut Onbeduidelijkheid, yr. qualite , f ou etat , us.
de ce qui est inexplicable ou
entotirer de digues , qui ne peuvent pas titre
Onbeduidend, b. 11. niet veel beduidend,
entoures de digues.
signifiant, e. qui n'est pas significatif, ive,
Onbedijkt , b. n. niet bedijkt, qui est sans
de pen de consideration, de pea d'importandigues ou sans chaussees, qui n'a pas ete
ce, do nulle consideration, qui est sans conentoure, e. de digues on de chaussdes. Wij
sequence. —, beuzelachtig , futile. Eerie onbehebbcn veel — land, nous avons beaucoup
duidende uitdrukking, sine expression insignide terns, qui ne sont pas entourdcs de
august.
fiante. Een mensch , un home insignifiant.
Onbedoeld , b. n. niet bedoeld, d quoi on n'a Onbeduidenheid, yr. nietigheid, insignzfiance.
n. niet bedwelmd, sans etre
pas vise ou butt.
bijw. zonder opzet , Onbedwelmd,
sans intention,
itourdi, e. elair,e,serein, e. qui n'est pas
trouble, e. on offusque , e. Een —verfland
Onbedolven , b. n. niet bedol yen , qui n'a pas
tin esprit screin , on qui n'est pas o f risque,
tits enterró , e. sans titre enterre , e.
Onbedongen, b. n. niet bedongen , qui n'at no esprit net.
OnZz2
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Onbedweimdheid, vr. clarte, serenite.
Onbedwingbaar, sic Onbcdwingelijk.
Onbedwingbaarheid, zie Onbedwingelijkbeid.
Onbedwingelijk , b. n. niet to bedwingen , nice
kunnende bedwongen worden, indomptable,
invincible, insurniontable, incoercible.
Onbedwingelijkhcid, yr. impossibilite d'être
dompte, e. oustirmonte, e.
Ombedwongen, b. n. nice bedwongen, indompL' , e, qui West pas reprime.
Onbecedigd, b. n. niet met eenen eed bekrachtigd , qui West point affirme, e. par serwent.—, die geenen eed gedaan heeft, qui
n'a point prete se gment; sans etre ser=
mente, e. insermentó e. non jure , e.
Onbefaamd, b. n. niet befaamd, qui n'est pas
celebre on renommee , inconnu , e, obscur, e.
eublie, e. ignore, e. AANM. Dewijl de waden het wooed Befimimd bijna uitfluitend in
cenen kwaden sin gebruikeen , voor: beruche, zoo komt Onbefilanid bij hen voor in
den tegcnovergefielden zin van den tegenvocrdigen , namelijk voor : ter goeder
foam.
Oubefaandheid, vr. manque de renornmee, en.
Onbegaafd b. n. riot begaafd, incapable, inhabile, malhabile, sans talents, sans dens,
qui West pas done, e.
Onbcgaafdheid, vr. incapacite, inhabilite ,
insiq7isance 5f.menque de talents au de savoir.
Onbegaan, b. n. nice begaan, nice gcplecgd,
n'a pas etc commis, c. on perpetre, e.
—, islet begaan waarop niet gegaan words
(5i is, qui nest pas frequente, e. Eenonbe, gene weg, nn chemin qui n'est pas frequente ou battn.
Onbegaanbaar, zie Onbeganbelijk.
Onbegaanbaarheid, sic enbeganbelijkheid.
OnbeAangbaar, zie Onbeganlvelijk.
Onbegangbaarheid, zie Onbegankelijitheid.
Onbegankelijk, b. n. die of dat nice begaan,
ken worden, ondoenlijk, impraticable, ch
fon ne pent pas marcher, par oh On 720
saurait passer. Ecn onbeganbelijke , onbruikbare weg, tin chemin impraticable.
Onbegankelijkheid, yr. etat de ce qui est impraticable, no. Dc — van de wegen deed
mij bier blijven , les chemins etant impraticables , Petals oblige de rester ici.
Onbegeerd, n. niet begeerd, qui n'est pas
desire , e. Onbekend is—, on ne desire ordinairement qne ron ne connait.
Onbegeerig, b. D. niet begeerig, onverfchillig,
sans desirs, indiflrent , bijw. sans
desir, avec indifference.
Onbegeerigheid,
onverfehilligheid, Man, geloosheal , indifference , f desinteressement,
Onbegeerlijk sic Onbegeerig, bijw.
4)nbegeerlij k, b. D. dat nice begcerd ban ofmag
worden, qui n'est pas desirable on souliaztable, indifferent, e. — 5 nict begeerende,
qui ne desire pas, qui ne souhaitc pas.
Onbegeerlijkheid, vr. etat de ce qui n'est pas
desirable on sonhaitable, m.
Onbegeerigheid.
Onbegeerte zie Onbegeerigheid.
Onbegeleid, b. n. niet begcleid, sans etre
accompagne, e. Kan Gene vrouw — Haar
den fchonwbnrg pan? stoic femme pent-elle
tiller an theatre sans etre accompagnee, sans
conduite?
Onbegeven, b. n. niet begeven, qui n'est pas
rempli, e. vacant, e. Een
ambt, tine
chase VCC61.11te.
Onbegifeigd,
n, niet begiftigd, san
5 51771S (km-, qui 1,"a pas ere ee rati:ae ,c,
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Onbegluurd, b. n. niet begluurd, sans etre
epic, e. lorgne, e. observe, e. guigne, e.
Onbegonnen, b. n. nice begonnen, qui n'est
pas commence , e. zonder begin , eenwig
sans commencement, eternel, le.
Onbegoten , b. n. niet begoten , qui n'est pas
arrose , e. De — bloenien sullen verweiben ,
les flours qu'on n'a pas arroiees se fletriront.
— laten, ne ,pas arroser.
biljven, ne
pas etre arrose, e.
Onbegraauwd,
n. niet begraauwd, sans
etre gronde , e. Ilij brengt geenen dag
— door , it ne passe nit Jour sans etre
gronde.

Onbegraven, b. n. niet begraven, van lijken,
ens. qui n'est pas enterre, e. inhume,
e. on enseveli , e, sans etre enterre , e. inhume, e. ou enseveli , e. sans enterrenient. Men
ziet nog cone menigte
cis volt encore beaucoup de corps vierts , qui ne sent
pas enterres.
laten, no _pas enterrer.
ne pas etre enterre , e.
Onbegrensd, b. n. niet begrensd, grenzeloos,
zonder greaser', sans bornes on
, e. Eene onbegrensde ruimte ,
espace illimite. Eene onbegrensde magt, nit
pouvoir illimite.
Onbegrepen, b. n. niet begrepen, onbevat,
co qu'on n ' a pas compris on con fu. —, onbcpaald ,
e. plus on moinsi
niet order jets begrepen Pon compris, e.
Onbegrijpelijk , b. n. dat niet begrepen (d. i.
bevat met het verfland) ban worden, incomprehensible , inconcevabie,
God is een — worm, Diets est no etre incomprehensible. Onbegrijpelijke teal, onverfiaanbare tail, langsee inintelligible. De
grootheid van God is —, la grandeur de
Dieu est inconcevable. bijw. d'une maniere incomprehensible. —, bij vergrooting,
voor: seer, ten hoogsec , extremement. Hij
is — geleerd, it est extrémement savant.
Hij doubt zich — gemakkelijk nit, it s'exprime avec one faciiite inconcevable.
Cnbegrijpelijkheid, yr. incomprehensibilite, inOnbegroeid, b. n. niet begroeid met lets,
qui n'est pas convert , e. a'arbres, de planter, etc. nu, e. Eene onbegroeide rots,
un rocher nu , sans verdure, fin rocher
sterile.

Onbegroct b. n. nict begroet, sans etre sane , e.
Onbegromd,
'
b. n. "'jet begromd, sans titre
gronde, e.

Onbegroot ,
n. niet begroot , qui n'est pas
calcule , e. coo estime , e.
Onbeguniligd, b. n. nice begunitigd, qui n'est
pas favorisi, e.'

Onbchaalbaar, b. n. dat nict behaald ban worden, qui ne pent etre obtcnu, e. on acquir, e.

Onivehaald, b. n, niet behaald, sans reproche
qui n'est pas meld, e. dans q. ch. , pas compromis, se.

Onbehaard, b. n. niet behaard, qui n'est pas
convert, e. de , qui n'est pas vela, e.
sans poll, sans cheveux. Hij heeft eene onbebaarde pleb, op her hcofd, it a tine marqve sans chereux snr la tete.
OnLehagelijb, b. n. nice behagelijk , desagreable , deplaisant , e. Een — gezigt, auto
physiononne de plaisante bijw. d'une maniere
deplaisante.

enbehagelijklicid, yr. qinalitd de cc ct,i
plait ou qui est deplaisant, zie OnbevalligOnbehandeid b,

niet

gni n'a
ptint
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point ete maniJ, e. traits, e. Indien ik eerie
tot nog toe onbehandelde itof kan vinden ,
si je pins trouver mean matiare qui n'a pas
ete traitee jusqu'a present.
Onbehandigd, b. n. niet behandigd, niet teraggegeven , qui n'a pas ete remis , e.
Onbehangen 9 b. n. niet behangen , sans tapis, serie, sans maitre. Hij bewoont — kamers,
les chambres qu'il a, ne sent pas tapissees.
Onbehartigd , b. n. niet behartigd. , ce qu'on ne
ceeur. Gij most die sack —
prend pas
laten , of ne flut prendre cette chose a
coeur.
Onbehavend , b. n. weinig gebr. of liever veroud. , inexperimente , e. zie Onervaren.
Onbeheerd, b. a. niet beheerd , niet beat-turd,
qui n'est pas dirige , e. ou gouverne , e.sans
ancune direction. Deze goederen blijven—,
worden — gelaten , on laisse ces biens sans direction, on n'administre pas ces biens.
Zonder heer (eigenlijk van het in dezen zin
ongebruikeliike Beheeren , van eenen heer
voorsien , eenen heer geven) , qui n'a point
de maitre ou de proprietaire , on dont le mai. tie 03 le prorietaire est inconnu. Opziencr over onbeheerde goederen, curateur
aux biens vacants ; etc.
Onbekeerlijk, b. a. qui se refuse opinidtrement
a la conversion.
Onbeheeri,chr , b. n. niet beheerscht , zonder
heerfcher,, qui n'est pas gouverne , C. sans
etre gonvernd, e.
Onbehekst , b. n. niet behekst , qui West pas
ensorcele , c. sans etre ensorcele , e. Is hij
- terng gekomen ? est-il retourne sans etre
ensorcele ? (cheerios ?).
Onbehendig , b. a. flint behendig , real-adroit, e.
e. Hij is
gauche, mal-habile , pen
— in al wat hij doet, it est gauche a tout
ce qu'il fait. —, bijw. mal-adroitement,
malnabilement gauchement.
Onbehendigheid , yr. mil-adresse, malhabilete ,
lomp manque on depot d'adresse ,
heid, game/xi-1e Zijne —is er de oorzaak van,
sa mat adresse en est la cause.
Onbehend:glijk , zie Onbehendig , bijw.
Onbehoed , b. n. niet behoed , sans garde, expose , e. qui n'est pas protege, e.
Onbehoedzaam , b. n. niet behoedzaam , inconsidere , e. sans circonspection, imprudent ,e.
bijw. inconsiderement, imprudemment.
Onbehoedzaamheid , yr. inconsideration, f.
manque ou defiant de circonspection, m.
Onbehoeftig , b. n. niet behoeftig 7 qui n'est
point indigent, c. oat necessiteux , ease.
Onbehoofd , b. n. vcrond. zonder opperhoofd ,
sans chef.
Onbehoorlijk, n. niet behoorlijk , onbetamelijk, qui ne convient pas, qui n'est pas
convenable, inconvenable, indecent, e. ;nalseant , e. malizonnete. —, onredelijk , on, deraisonnable , injuste, (inch!, e.)
Op eenen onbehooriijken tijd re huis homen, revenir a la maiso:;,,heure
, firijdig , bijw. indeeenment, malhenndtement.—,incongrument.
Onbehoorlijkheid , yr. onberamelijkheid
indecence , incongruite , inconvenance.
Onbehouden , zie Onbehouwen.
Onbehouwen , b. n. fig. Comp, grassier, ere,
i^sipoli, e. incivil , e. rude, insolent, e.
bijw. grossibyment.
Onbehouwenheid , yr. lornpheid grossi/:rete ,
impolitesse,
rustieite, insolence.
Onbehulpzaam , b. n. niet behuipzaani , onge, pen offideux, ease, peel serviable ,
znollzcieux, test.
ossbekwaasn oat hulp to
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bewijzen , incapable de rendre service,
Coned, e. pen adroit, e.
Onbehulpzaamheid ,
y r. caracare desobligeant ,
etat de celui
desobligance,
qui ne pent pas sec,ourir,, maladresse.
Onbejaard , b. n. niet bejaard , jeune , pea
avance, e. en dge, qui n'est pas dge,
qui est en bas dge.
Onbejaardheid , yr. jeunesse.
Onbejammerd , b. n. niet bejammerd, qui n'esC
pas deplore, e. on plaint , e.
Onbekaad , b. n. niet bekaad, qui n'est pas
garni , c. de vials.

Onbekampt , b. a. niet bekampt , qui n'est pas
combatta , e. sans 'etre combattn, e.
Onbekeerd, b. n.
bekeerd, qui n'est pas
convert', e. immortifie , e. Een onbeheerde
geest , tin esprit immortifie.
Onbekeerlijk, b. n. die niet bekeerd kan wooden, inconvertible, qui ne pest etre converti , e. endurci dans le mal , impenitent, e.
inconvertissable *
Onbekeerlijkheid, yr. impenitence, endurcissement , stet inconvertible ,m.—, wereldsgesindheid, immortification.
Onbekeken , b. n. Met. bekekcn , qui n'est _pas
regards, e. pas examine , e. Niets — laten , regarder on examiner tout.
Onbekend , b. n. flier bekend , inconnu, e. ignore , e. dont on ne sait rien. Een — land,
uneterreinconnue. Een— mensch , son home
obscur,penconnu, sans nom. Eene onbekende
geboorre, nne naissance obscure. Menfchen
wier zeden mij — waren , des gees dont les
moeurs m'etaient inconnues , dont j'ignore
les 7110011TC. Een onbekende, un inconnu. Een
onbekende fchrij y er,, sea anonyme. De brief is
mij door eenen onbekende gebragt , la lettre, m'a ete rendue par un inconnu. Onbekende grootheid (in de fleikunst) , inconnue,
quantite inconnue. Het onbekende , Pinconnu. Met iets — zijn 9 ignorer q. ch.
Van het bekende tot het onbekende overgaan ,
alter du count( a Pinconnu. Uw gedrag zal.
Met — blijven, votre conduits ne restera pas
inconnue; on sera informs tie votre conduite;
fpreekw. — is onbemind , on ne pent clime,que ce que Pon ne connait. reizen , voyager incognito.
Onbekendheid , yr. ignorance. — met iets,
norance de q. ch.
Onbekeerd, b. n. niet bekeurd , qui n'est pas
laten
condamne une amends. Iemand
amende.
ne . pas condamner q. q.
ne pas etre condamnd, e. d une amende.
Onbekeven , b. n. niet bekeven , qui n'est pas.
reprimande , e. ou gronde ,e ; sans etre repromantle , e. granite, e.
Onbeklaagd , b. 0. met beklaagd , qui West pas
laten
e. on regrette, e. Iernand
blijven , ne pas etre
ne pas plaindre q.
e. on regrette , e.

Onbeklad , b. n. met beklad , qui n'estpasbarboasihe , e. Hij laat geen papier —, it barbourne cheque inorceau de papier.
Onbeklagelijk , b. n. dat geen beklag verdient,
qui n'est pas a plaindre, qui ne fait point
de pitie.
Onbeklapt , n. niet beklapt , qui West ,pas
(tenoned, e, on accuse , e. sans etre denonce, e.
on accuse, e. lemand — laten , ne pas accuser q. q. — blijven , lie pas etre accuse , e.
Onbellaureod , b. n. niet beklauterd, qui n'est
pas inonte , e. Geen boom hlijft —, on grim,

pe our cheque arbre, it n'y a point d'arbre
our lequel on ne grimpe pas.
Onbekleed, b, n. niet bekleed, qui n'est Pins
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vetu ,e. deshabille, e. nu ,e.—, van een ambt ,
vacant. — blijven , rester vacant, e.
Onbeklemd , b. n. niet beklemd , qui n'a pas
le coeur serre , sans souci , sans so/n, sans
inquietude.
gala ,
Onbeklemdheid, yr. contentement,
gaiete.
.0nbektimbaar,, b. n. dat niet bekiommen , genaakt kan warden , inaccessible , inabordable ,
insurmontable. Zij bereikten de toppen
der ombeklimbaarile -Bergen, ils gagnerent
les somniets des montagnes les plus inaccessibles.
Onbeklimbaarheid , vr. cliificulte on impossibi(inaccessibilite).
lite
Onbeklimmelijk , zie Ombeklimbaar.
Onbeklonken , b. n. fig. !diet beklonken, qui
n'est pas apprete, regle , e. Terwijl het nog
— was , tandis que cela n'etait pas encore

regle.1
qui n'est
pas crotte , e.
Onbeknaauwd , b. n. niet beknaauwd , qui n'est
pas ronge , e. pas titre range , e.
Onbeklouterd , b. n. niet beklouterd ,

qui n'est point grate, par
des rayares, raies on ratures.

Onbekrast , b. n.

Onbekreten , b. n. niet bekreten, van de oogen,
oogen van
als : Niemand kwam er met
daan , personne n'en revenait, qui n'etais

tout en pleurs.
qui
n'est pas craintif, ive , sans etre intimide, e.
assure, e. Nardi, e. sans crainte.—, °averfchillig , indifferent, e.
Onbekreundheid , yr., exemption de crainte,
assurance. —, onverfchilligheid , indifference.
Onbekrompen, b. n. niet bekrompen , qui n'est
point gene, e. ou serre , e. libre, sans contrainee ; fig. Een — geest, tin esprit vast°
et etendu. Eene —e beurs , une bourse biers
garnie , Bien rent lie. bijw. sans contrainte , librement; fig. num , mild , large.
went, avec profusion.
Onbekrompenheid , yr. liberte ; fig. abondance,
profusion, largesse.
Onbekroond , b. n. nice bekroond, qui n'est
pas couronne, e. sans etre couronne, e. —,
Onbekreund , b. n. die zich niet bekreunt ,

van prijsfchriften t die of dat den prijs niet
behaald heeft , qui n'a pas remporte le prix.
Onbeknabbeld , zie Onbeknaauwd.
Onbekneld , b. n. niet bekneld , qui n'est pas Onbekwaam, b. n. niet bekwaam t ongefchikt,

gene, e. presse , e. On serre , e.

Ombeknibbeld , b. n. Diet beknibbeld , als:
Ik heb het Taken — verkocht vendu le
slap a mon propre prix.
Onbeknord , b. n. fist beknord ,qui n'est pas
gronde , e. sans titre gronde, e. Diet — laten,
gronder. Diet — blijven, etre grondd , e.
Onbekoeld , b. n. niet bekoeld , qui n'est pas

rafraichi.
ce qu'on ne pent se procurer , ou obtenir,
qui ne pent etre obtenn.
Onbekommerd, b. n. niet bekommerd , sans
souci, sans se weave em peine, qui ne
se met pas en peine de q. ch., qui ne s'en
soucie pas, sans inquietude, insouciant,
e. nonchalant, e. \Vees daaromtrent — 5 ne
vows en mettez pas en peine. Daaromtrent
ben ik je ne rn'en mets pas en peine , je
y e m'en soucie pas. —, waarop geen drukkende woeker ligt , qui n'est pas chargé, e.
de dettes usuraires. Ontbekommerde goederen , des biens qui ne sont pas charges de
dettes usuraires.
Onbekommerdheid , yr. contentement, m.tranquillite 5 insouciance, securite.
Onbekookt , b. n. fig. niet wel doordacht , qui
West ,pas bien digere, e. qui n'est pas bien
traits , e.
Onbekoord , b. n. niet bekoord , qui n'est pas
charms, e. sans etre charms, e. Men kan
Naar niet — zien , on ne pent la volt sans
etre charms.
Onbekoorlijk , b. n. niet bekoorlijk , sans charmes , sans attraits, qui West pas charmant,
e. attrayant, e. desagreable, deplaisant , e.
bijw. desagreablement.
Onbekoorlijkheid , vs. manque on defaut do
charmes , in. qualite desagreable.
Ontekrabbeld , b. n. niet bekrabbeld , qui n'est
- pas convert, e. de griffonades.
Onbekrabd , b. n. niet bekrabd , qui West pas
egratigne, e. sans titre egratigne, e.
Onbekrachrigd, b. n. niet bekrachtigd 5 qui n'est
pas ratip , 0. on confirms, e. sans etre ratifie , e. ou confirme, e. qui n'est pas rendu,
e. authentique, sans etre rendu, e. authentique.
Onbekranst ,
n. niet bekranst , qui n'est pas
couronne,
d'une guirlande, sans etic
couronne, c , d'ilre gni/large.
Onbekomelijk 5 b. n. dat men niet bekomen kan 5

incapable , inepte, malizabile , inhabile , qui
n'est pas propre a rien. Een — mensch , un malhabile un bemuse inepte a tout.
Een — werkman , acn ouvrier mal-adroit.
Dit work is van geen — man, cet ouvraga
befchonken ,
n'est pas d'un mal-adroit.
ivre. Men ziet hem nimmer , on ne le
bijw. , mal-adroitevoit jamais ivre.
ment , sans capacite , sans habilete.
Onbekwaamheid , vr. , ongefchiktheid , incapacite , malhabilete , mal-adresse, inaptitude,
insuffisance, inlzabilete.
Onbekwamelijk , zie Onbekwaam, bijw.
n. nice bekwijld , qui n'est
Onbekwijld ,
pas rempli, e. de bane.
Onbelaagd , b. w. niet belaagd , als : Gij zult
laten,
niet — blijven. Men zal u niet
on vows dressera des embaches ou des pieges.
Onbelacht , b. n. niet belacht , qui n'est pas
ridiculise , e., sans sire ridiculise, e. Men
laat niets —, niets blijft —, on ridiculisa
tout, on tourne tout en ridicule.
Onbeladen , b. n. niet beladen, qui n'est poinst
charge, e. sans etre charge, e. Er bleef
geen wagen —, tons les chariots etalent
charges. Laat dezen wagen —, ne chargez
pas ce chariot, laissez ce chariot sans charge.
Onbelanguijk , b. n. niet belangrijk , qui n esa
pas interessant, e. indifferent, e. Het is
een — boek , ce livre n'a den d'interessant
rien qui interesse.
Onbelangrijkheid , yr., qualite de ce qui Wilk.
teresse pas.
Onbelangzuchtig, zie Belangeloos.
Onbelapt , b. n. niet belapt, qui n'est pas ra, e.
rapiece. —,
petasse , 0. taccomm ode
van perfonen , geene belapte kleederen aanMen
sans
porter
des
habits
rapieces.
hebben ,
ziet hem zelden —, on le vat rarement
sans qu'il ports des habits rapieces.
Onbelast , b. n. niet belast, niet beladen , qui
n'est pas charge, e. —, waarop geene belastingen gelegd zqn , oil Ponn'a pas mis des impdts.
De lucht is bij na het eenige dat — is , Pair est
presque la seals chose sur laquelle on n'a pas
inis des impOts, on qui n'est pas charges
d'impiits. geen order of bevel gekregen
hebbende , pas ordonne, e. pas comniande,e.
Onbelastbaar, b. n. dat niet belast kan warden, qui ne pent etre charge, e. d'impots.
Onlyclat, b. n, uies Mat , qui tees: pas
gar-,
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garni, e. de lattes. — laten , 12e pas ga,rntr Onbeluisterd l b. n. niet beluisterd, all : Mess
de lattes. — blijven , ;se pas etre garni, e.
is Kier nowt —, on noes ecoute sci toujours.
de lattes. Twee daken zijn — gebleven,
Onbelust , b. n. Islet belust , qui n'a pas envie de.
y a deux toits qui ne sont pas encore garnis Onbemagtigd, b. n. niet bemag,tigd, qui n'est
de lattes.
pas pris , e. conquis , e.
Onbcleden, b. n. niet beleden, qui n'est point Onoemand, b. n. niet bemand, sans equipage,
confesse, e. on avouó , e. sans Ptre confesse,
qui West pas emmarine e. Een fchip
e. on avoue, a. Kan men icmand wegens
unTaissean non-ernmarine.
eene onbeledene misdaad straffen ? pent-on Onbemerkt , b. n. niet bemerkt, qui West pas
punir q. q. d'un crime qu'il n'a pas
observe, e. remarque, e. sans etre observe,
avoid?
e. ou remarque , e. inappercu, e.
Onbeleedigd, b. n. niet beleedigd, qui n'est Onbeillest, b. n. niet bemest , qui n'a pas etg
pas offense, e. ou outrage, e. sans etre o ene. ou engraisse, e. Deze akkers moese , e. ou outrage, e. Men kan die itraat
ten — blijven , ces champs ne doivent pas
niet — doorgaan , on ne pent pas passer cette
etre fumes, doivent rester sans engrain.
rue sans etre outrage, sans recevoir des ou- Onbemiddelbaar, b. n. dat nice bennddeld kan
trages. Men laat niemand —, on outrage
worden, qui ne pent etre arrange , e. ono
tout le monde.
accommode , e.
Onbeleefd, b. n. niet beleefd,
e. im- Onbemiddeld, b. n. geene middelen hebbende
poli, e. malhonnéte, grossier, ere, desobliIslet rijk zijn, sans biens, sans fortune, peso
cant, e. brutal, e. Hij is een onbeleefde
fortune, e. qui n'a pas de quoi, qui n'est
b ok, c'est un gros rustaud , aase gros rustre. pas a son aise; qui n'est pas riche, pauvre.
— 5 bijw. incivilernent , impoliment, malEen — perfoon, une personae sans blew%
honnetement, grossierement.
Hij is niet it a du bien; c'est us; honkOnbeleefdheid, vr. isacivilite , impolitesse ,
me qui a de quoi vivre.
mallionnetete, grossierete.
Onbemind, b. n. islet bemind , qui n'est pas
Onbeleefdelijk , zie Onbeleefd, bijw.
aline , e. on cheri, e; fpreekw.: onbekend
Onbeleend, b. n. niet beleend, qui n'estpoint
is —, zie Onbekend.
engage, e. ou hypotheque, e. Mlle beleende Onbemirmelijk , b. n. niet beminnelijk
eu onbeleende goederen, tons lee biens hyn'est point aimable.
pothequds et non-hypotheques.
Onbemorst, b. n. niet bemorst, qui ;Pest point
Unbelegd b. n. niet belegd, qui n'est pas
e; propre, sans étre souille c.
garni. —, van geld, niet uitgezet, qui Onbemost, b. n. met bemost, qui n'est par
n'est pas mis , e. a rente. Een kapitaal,
convert, e. de mousse,
un capital qui n'est pas inis a rente.
Onbemuurd, b. n. niet bemuurd, qui n'est par
Onbelegen, b. n. niet belegen , qui n'est pas
entoure, e, de murailles, sans murailles.
rassis, e; frais, fl-niche. —, van bier, qui Onbenaaid', b. n. niet benaaid, qui n'est pas
n'est pas repose, e.
COUSZI e.
Onbelegerd, b. n. niet belegerd, qui n'est pas Onbenaarnd, zie Onbenoemd.
assiege, e. sans etre assiege , e. — 5 blij- Onbenaast, b. n. niet benaast, qui n'est par
yen , ne pas etre assiegó , e. laten, ne
retrait, e.
pas assidger.
Onbenaastelijk, b. n. dat niet benaast kasi
Onbelekt, b. n. Hint belekt, qui n'est pas
worden, qui ne pent pas etre retrait, e.
e. par des gouttes d'eau.
Onbenadeeld, b. n. niet benadecld, a qui l'on,
'Onbelemmerd, b. n. niet belemmerd, libre,
n'a pas Porte prejudice, sans perte.
franc, che, degagd , e. qui n'est point em- Onbenaderbaar, zie Onbenaastelijk.
barrass,, e. bijw. liisrement , sans em- Onbenaderd, zie Onbenaast.
pecheme p t , sans embarras.
Onbenemelijk , b. n. onverliesbaar, dat niet
Onbelet, b. n. niet belet, libre, franc, else.
benomen, verloren kan worden, dont on no
degage ,
pent etre prive. De —e, onverliesbare geOnbelezen, b. n. niet belezen, niet veel genade, (in de godgel.), la grace inansissible.
lezen hebbende, sans lecture, qui n'a point Onbeneveld, b. n. niet benadeeld, qui n'est
de lecture, qui n'a pas its beaucoup.
pas offusque, e. ou convert , e. de brouillard,
Onbelezenheid, vr. marque de lecture, in.
serein, e. clair, e.; fig. qui n'est pas offusOnbelijmd, b. n. niet belijmd, qui n'est pas
gird , e. Een — verfland, use esprit qui
colle , e. sans étre colle , e.
n'est pas offusque, gill est serein.
Onbelijst, b. n. fiat belijst, qui n'est pas en- Onbenijd, b. n. niet benijd, qui n'est pas encadre, , e.
vie, e. sans étre envie, e. Hij zal niet
Onbelikt,
n. niet belikt, qui n'est pas
blijven, it sera certainement envie, on
lease, e. sans etre
e. De bond laat
portera envie.
diets
, le chicle 'eche tout.
Onbenoend, b. rn niet benoemd„ qui n'est
Onbeloerd, b. n. niet beloerd, qui n'est pas
pas noisiest:, e. — blijven, lie pas etre 11 OM°.
epic, e. sans etre Opie, e.
me , e. — laten, ne pas nonuser. —, (ii?
Onbelogen, b. n. niet belogen, dont on n'a
de rekenk.), indefini, e. Een — getal, u se
point fait de farm; rapports, qui n'est point
timbre ind,fini, use nombre nombrant (in
e. sans etre calomnió, e.
tegenftelling, van het : Nombre nombre,
Onbelommerd, b.` n. qui West pas ombrage, e.
benoemd getal).
sans ombre.
Onbenoodigd,
n. niet benoodigd, islet nooOnbelompen , b. n. ongefehikt,
e.
dig, qui n'est pas necessaire, d'aucune negrossier,, ere, tossed, e.
cessite , qui n'a pas besoin de q. eh.
Onbelonkt, b. n. niet belonkt, qui n'est point Onbeoefend, b. n. niet beoefend, qui n'est
lorgne , c. sans etre longue, c.
pas etudie, e. on exerce, e. sans etre etudid , e.
Onbeloond, b. n. niet beloond, qui West pas Onneoogd, b. n. islet beoogd, 4 quoi on n'a
i-Lcosispcnse, e. sass etre recompense , e. sans
pas vise, qui n'a pas etc cherche, c.
recompense. Goecle dienflen niet -- laten,
c. imprevu, e.
lecompenser les bons services. Hij zal niet Onbeoorloogd, b. n. niet beoorloogd, a qui
blijven it rte sera pas saw i•ecOlnl'cilsc.
ne fait pas, ota n'a pas flit la rers
O,
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Onbepaald, b. £1. niet bepaald, non limits, e.
sans bornes, illimite , e; fig. het tegencleel
van bepaald , willekeurig, indetermind , e.
indefini, e. vague. Een onbepaalde tijd
un temps indetermind , indefini. Een —
gezag , un pouvoir absolu, tine autorite
absolue, sans bornes. Onbepaalde woorden. , des discours vogues. Het onbepaalde ( doch volgens de beste taalkundigen:
Diet bepalende) lidwoord, Particle indefini. De onbepaalde wijze , ( in de fpraakk. )
offchoon ook hier welligt niet bepalende
verkieslijk zou zijn, is deze uitfpraak algemeen aangenomen), Pinfinitif, le mode infinitif. —, die nog geen befluit genomen
fieeft, irresolu , e. 1k ben nog — , of ik
de reis zal doen, je suis encore irresolu,
indetermind , si je ferai le voyage. —, onbeperkt , illimite, e. bijw. indeterminement , inde'finiment, vaguement. — over
lets fpreken , parler vaguement oza inddterminement de q. ch.
Onbepaaidelijk , zie Onbepaald, bijw.
Onbepaaldheid 5 yr. manque de precision, m.,
etendue, qualite de ce qui est indetermind,
indefini on vague.
Onbepaarld, zie Onbepareld.
Onbepantferd, b. n. niet bepa.ntferd, qui n'est
pas cuirasse , e.
Onbepareld, b. n. niet bepareld , qui n'est
pas entoure , e. on garni , e. de perles.
Onbepeild, b. n. niet bepeild, qui n'est pas
sonde, e.
Onbepeinsd, b. n. niet bepeinsd, sur quoi on
n'a pas media , e.
Onbepekt, b. n. qui n'est pas poissi , e.
Onbeperkt, b. n. niet beperkt, onbepaald,
grenzeloos, illimite , e. Eene onbeperkte
ruimte , une espace illimitde, sans bornes.
Onbepikt, zie Onbepekt.
Onbepist, b. n. niet bepist, sur quoi on n'a
pas pisse , lachd Peat!.
Onbeplakt, b. n. niet bcplakt, qui n'est pas
e. on revetu, e. qui n'a point de conyerture.
Onbeplankt, b. n., niet beplankt, qui n'est
pas garni, e. ou convert, e. de planches.
laten , ne pas couvrir de planches. blijyen , ne pas etre convert , e. de planches.
Onbeplant , b. n. niet beplant, qui n'est pas
plante , e. sans etre plants, e. laten, ne
pas planter. — blijven, ne pas etre Nana, e.
Onbepleisterd , b. n. niet bepleisterd, qui
West pas erepi, e. —, met geene pleisters
bedekt, qui n'est pas convert, e.d'empla'tres.
Onbepleit, b. n. niet bepleit, qui n'a point
ete plaids, e.
laten, ne pas plaider. —
blijven , ne pas etre plaide , e.
Onbeploegbaar, b. n. dat niet beploegd kan
worden, qui ne pent etre labours, e. on defriche e.
Onbeploegd, b. II. niet beploegd, qui n'est
point labours, e. en friche. laten, ne
pas labourer, laisser en friche. — blijven,
ne pas etre labours, e. on defriche , e.
Onbepluimd, b, n. niet bepluimd, qui n'est
pas convert, e. garni , e. de plumes.
Onbepoot , zie Onbeplant.
Onbepraat, b. n. flier bepraat , qui n'a pas ea
persuade, e. a.
onbefproken, onbehandeld, qui n'a pas ete discutd. laten, ne
pas discuter. Laat ons de zaak voor heden
— laten, ne discutons _pas ce fait aujourd'hui ,
blijven , ne pas etre discutd , e.
Onbeproefd , b. n. niet beproefd, qui n'a pas
fast Pepreuve, qui n'a pas ete
, e.
diets
(alles in het work
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laten, remuer
ftellen) , geen middel
et terre; mettle tout en oeuvre; employer
tons les moyens possibles.
Onbeproefdhcid, yr. etat de ce qui n'a pas Pte
mis a Pepreuve.
Onberaadflaagd , b. n, niet beraadilaagd., gni
n'a point ete considers, e. deliberd , e.
Onberaawd, b. n. niet beraamd, q/ii n'a pas
ete arrete , e. concerts, e. on determine, e.
Onberaden, b. n. niet beraden , inconsiderd
0. imprudent, e. etourdi ,e. indiscro e. etc.
bijw. inconsiderement , imprudemment „
etourdiment Petourdi.
Onberadenheid,
' yr. inconsideration, imprudence, itourderie, indiscretion.
Onbereden, b. n. niet bereden , (van een
paard ), qui n'est pas encore dresse, e.
e. neuf, neuve. Een — paard, un cheval neuf; un cheval qui n'est pas encore
dresse on faconnd. —, nog niet in het rfjden bedreven, (van eenen ruiter), qui no
suit pas encore a moister a cheval. —, die
nog niet bereden is , (van een' weg) qui n'est
pas encore battu, e. frequents, e. Onberedene wegen, des chemins qui ne sont pas battus.
laten, ne pas voiturer,, etc. sur un chemin ,
ve pas le frequenter. blijven, ne pas etre,
frequents , e.
Onberedeneerd, b. n. onoverlegd, onbedachtzaam 5 irreflechi, e.*
Onberegt, b. n. niet beregt , als: De zieke
is — geflorven, le malade mourn: sans avoir
refit le viatique.
Onberegtigd, b. n. niet beregtigd, qui n'a
pas le droit, qui n'est pas autorise , e.
Onbereid, b. n. niet bereid, qui n'est „point
prepare; e. on apprea , e. inapprete , 0.
Onbereide huiden, des cuirs non-appretes,
emus. —e koehuid , de la vache non purée.
Onbereide veren, des plumes brutes. Onbereide pennen , des plumes non-hollandies. — 5
zonder de noodige voorbereidfelen gemaakt
to hebben, als: Eene zaak (onvoorbereid)
ondernemen, mettle la main a une (Taira
sans avoir fait les preparatifs necessaires.
Onbereikbaar, b. n. dat niet bereikt kan wore
den, meest fig. qu'on ne pent atteindre.
Onbereikelijk , zie Onbereikbaar.
Onbereikt, b. n. niet bereikt, qu'on n'a pas
atteint, atteinte. De onbereikte top des
bergs, le sommet de la nsontagne qu'on n'a
jamais encore atteint.
blijven, als: Deze bergtop zal wel blijven, on n'atteindra pent-etre jamais le sommet de cette montagne.
Onbereisbaar, b. n. dat filet bereisd kan worden, oil l'on ne pent voyager. De poolianden zijn —, les pays polaires ne peuvent
pas etre visites par les voyageurs.
Onbereisd , b. n. niet bereisd, (van plaatfen)
waar niet gereisd is , oil l'on n'a pas voyage ;
die niet gereisd heeft , qui n'a pas vu des pays,
qui n'a pas voyage.
Onberekenbaar, b. n. dat niet berekend kan
worden, qui ne pent etre calculd, e.
compte , e. incalculable. Deze zaak zal onberekenbare gevolgen hebben, cette afraire
aura des suites incalculables ; fig, zeer groot
tres grand, e. — 5 bijw. , fig. ongemeen
buitengemeen, extremement, tres, fort.
Onberekend, b. n. niet berekend, qui n'est
pas calcule, e. on compte, e.
Onberenbaar, b. n. dat niet berend kan worden , qui ne peut etre investi , e.
Onberend , b. n. niet berend, niet ingefloten
omrinvl qui West pas investi, e. sans 'dire
invent, e„
On-
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Onberigt, b. n. n:et berigt, sans avis, sans Onberncht, b. niet berucht, gni n'est pas fameux, ease, dont la renommde roe fait nulls*
instruction, qui n'est pas mantle, e. ou rapmeatmention.
porte , e.
Onberuchtigd, b. n. veroud. niet befchuldigd,
Onberi'dbaar, zie Onberijdelijk.
qui is'est pas accuse, e. sans etre accuse, e.
Onberijdelijk , b. n. dat niet bereden kan worden, (van een paard) dat zich niet laat be- Onbefchaaid, b. n. fig. niet beschaafd, niet
wellevend, onbeleefd, impoli , e. rude,
rijden, indomptable, qui ne vent pas se laisrustique, incivil, e, e. grossier,
sez moister. , (van ecnen weg) waarop
ere. Onbefchaafoe volhen , des peoples inmen niet rijden kan, qui ne peat etre
civilises. Een — mensch, un bemuse impoli,
passe, e. en voi;‘ure, qui West pas passable.
incivil.
bijw. incivilement, grossiereOnberijmd, b. n. niet berijmd, qui n'est pas
rnent d'une maniere
ongerime , e. ou mis , e. en limes. De onberijmde
fchaafd , pas rabote , e.
psalmen, les pseaumes en prose. — laten, ne
Onbefchaafdelijk,
zie
Onbefchaafd.
pas rimer ou mettre en rinses. — blijven, ne
Onbefchaafdheid, yr. impolitesse , grossierete.
pas etre rime e. on miy, e. en rimes.
Onberispelijk , b. n. niet berispelijk, irrepro- Onbefchaamd, b. n. nice befchaamd, zonder
fchaamte, fchaamteloos, impudent , e. insoehable ,irreprehensible , sans reproche. Een —
lent , e. effronte , e. ehontó , e. dehonte, e.
gedrag, one conduite irreprochable. Een —
fam. devergonde. Eene onbefchaamde leugen,
leven leiden, mener one vie irreprochable ,
on mensonge impudent. Een onbefchaamde beirreprehensible. Onberispelijke zeden , des
delaar, on mendiant insolent. Een —e, m.
moeurs irreprochables. Eene onberispelijke
on effronte. bijw. impudemment, insodaad, one action irreprehensible. — zijn in
lemment , effronternent.
zijne zeden , daden , etre irreprehensible dans
ses wears, dans ses actions. —, bijw. Onbefchaamdeiijk, zie Onbefchaamd, bijw.
irreprochablement, irreprehensiblement. Do- Onbefchaamdheici, yr. impudence, insolence,
effronterie.
ze man heeft altijd — geleefd, cet homme
befchadigd, qui n'est
a toujours vecu irreprochablement irrepre- Onbefchadigd, b. n. niet bef
e.
i
pas enz-lo mm age , e. sain et sauf, intact,
hensiblement.
Onbefchaduwd, b. 0. niet befchaduwd, qui
Onberispelijkheid, vr. irreprehensibilite.
n'est pas ombrage, e. sans ombrage.
Onberispt, b. n. niet berispt, gni n'est pas
repris, e. on censure, a. pas etre repris, e. Onbefchanst, b. n. niet befchanst, qui n'est
pas retranche , e. ou fortifid, e. — laten,
on censure, e. Men heeft hem over zijne
ne pas retrancher ou fortifier. —blijven
onbefchaamdheid niet berispt, on ne l'a pas
ne pas etre retranche, e. ou fortifie, e.
repris de son insolence.
Onberoemd, b. n. niet beroerd, qui n'est pas 0 nbefcheid , o. onheusch antwoord , reponse)
malhonnete oia desobligeante, f. —, oncelebre ou renomme , e. ignore , e. obscur,
vriendelijk gedrag, conduite pea honnete,
e.; sans renommee, sans renom, sans repuonvriendelijke bejegening, traitemeni
tation, sans gloire.
malhonnéte, m.
Onheroemdheid vr. marque de renommee,m.
Onbefche:den, b. n. onheusch, onbeleefd,
obscurite , bassesse.
malhonnéte , impoli , e. desobligeant, e. inOnberoepbaar, zie Onberoepelijk.
civil, e. immodeste, impertinent, e. indisOnberoepelijk, b. n. die niet beroepen kan
verward, confus, e. Een
cret, ete.
worden, qui no pent etre appele, e. ou
eisch, one pretention indiscrete. — Eene
nomme , e.
onbefcheidene , verwarde kennis van lets
Onberoepen, b. n. niet beroepen, sans etre
hebben, avoir one notion confuse de q. ch.
appeld , e. sans vocation.
niet ontboden, qui n'est pas assigne,e.
Onberoerd , b. n. niet beroerd , tranquille, calme.
sans etre assigne, e; bijw. impoliment, inOnberoerlijk, b. n. die of dat niet beroerd kan
civilement , immodestement ,indiscretement.
worden, inebranlable , assure , e. ferme. —,
zie Onroerend. , bijw. inebranlable- Onbefcheidenheid, vr. malhonnelete. impale
terse, indiscretion, incivilite.
nient.,
Onberoest, b. n. niet beroest, qui n'est point Onbefcheidenlijk, zie Onbefcheiden , bijw.
Onbefchenen, b. n. niet befchenen, qui n'est
rouille, e. ou enrouille, e.
pas eclairs, e. on illumine, e.
Qnberoken, b. n. niet beroken, qui n'est pas
n. niet befchermd, qui n'est
flaire , e. laten , ne pas fairer. blij- Onbefchermd,
pas (Venda, e. ou protégé , e.
ven , ne pas etre floors , e.
Onberoofbaar, b. n. die of dat niet beroofd Onbefchietbaar, b. n. dat niet befchoten kan
kan worden, qui ne peat etre depouille , e.
worden, qui ne peat etre canonne, e. ore
pills, e. ou vole , e. Een onberoofbare
bombards, e. hors de la portee du canon,
fchat , on tresor qu'on no pent pas voler.
hors des coups de fusils. bijw. a l'abri do
Onberoofd, b. n. niet beroofd, qui n'est pas
touts arme a feu.
depouille , e. pills , e. vole e. De foldaten Onbefchikt, b. n. niet befchikt, qui n'est pas
lieten geenen boer les soldats pillaient
dirige, e. arrange e. on gouverne, e. — laten,
tons les paysans sans exception.
ne pas arranger ougouverner. — blijven , no
Onberooid , b. n. niet beroofd, , qui n'est pas
pas etre arrange, e. ou gouverne , e.
embarrasse, e. en ordre , range, e.
Onbefchilderd, b. n. niet befchilderd, qui
Onberookt, b. n. niet berookt, qui n'est pas
laten , ne pas peinn'est pas point , e.
enflame, e. on convert, e. de famee. Geen
blijven, ne pas etre peint, e.
dre.
muur is —, toutes les =rallies sont noires Onbefchimmeld,
n. niet befchiinmeld, qui
de la fumee.
n'est pas moisi, e.
ne pas se
Onberouw, o. het tegenovergeftelde van beens sir.
rouw , impenitence, f. endurcissement , no.
Onbefchimpt, b. n. niet befchimpt qui n'est
Onberouwelijk , b. n. waarover geen berouw
pas raille, e. sans etre raille , e. laten,
valt, dont on n'a pas sojet c se repentir.
ne pas railler. — blijven, ne pas etre rail ,e.
Onberouwig , b. n. die geen berouw heeft of Onbefchoft , b. n. niet befchoft , lomp, maltoont, impinitent, 0. fful ne temoigne pointt honnete, grosszer,, ere, brutal, e. insodo repentir.
lent, e. impertinent, 0. rustre, rustatid, e.
Len
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Een onbefchofte vlegel, fin gros rustre,
viz gros rustaud. — , zeer groom, lomp,
bijw.
monstrueux, ease, trop grand, e.
insolemmalhonnetement , grossierement
ment, impertinemment.
Onbefchoftheid, yr. malhonnetete, grossierete, impolitesse, insolence, impertinence.
Onbefchonken, b. n. niet befchonken, nuchter,, sobre, qui West pas ivre on seal, e.
ne pas s'enivrer.
—blijven,
Onbefchoten, b. n. niet befchoten, qui n'a
pas dte canonize , e. on bombarde , e. sans
etre canonise, e. on bombarde , e. — laten
(met gefchut), ne pas canonner on bombarder ; (met planken), ne pas boiser on lambrisser. blijven, (van gcfchut), ne pas
etre canonise , e. on bombarde e ; (vau
planken), ne pas etre Boise, e. on lambrisse , e.
Onbefchouwd , b. n. niet befchouwd, qui n'est
pas on qui n'a pas ete contempld , e. regar, e. vu, e. on examine, e. — laten, ne
pas contempler, regarder, voir on examiner. — blijven, ne pas etre contempli , e.
regarde, e. vu, e. ou examine; e.
Onbefchreid, b. n. niet befchreid, qui n'est
pas deplore , e. ou pleure, e. sans etre deplore. , e. on pleure, e. IIij zal niet — flerne mourra pas sans etre deplore.
Yen
laten, ne pas ddplorer on pleurer. —
blijven , ne pas etre deplore, e. on pleure e.
Onbefchreven, b. n. niet befchreven, waarvan Beene befchrijving is, qui n'est point
decrit, e. qu'on n'a pas mis par ecrit, non
ecrit, e. laten, ne pas decrire. Een —
verdrag, un contrat verbal. — blijven, no
pas etre e. Vele infecten zijn tot
nog toe — gebleven, plusieurs insectes ne
soot pas decrits jusqu'a present. —, (van
papier) wit, qui n'est pas rempli, e. d'ecriture, Blanc, che. Laat deze zijde n'eerivez pas sur ce cite. Twee zijden zijn —
gebleven , deux cotes ne tont pas remplis
d'ecriture, sont encore blancs. Onbefchrevene
lielastingen , des impositions indirectes.
Onbefchrijfelijk, b. n. dat niet befchreven
kan worden, qui ne pent etre decrit , e.
qu'on ne pent decrire, inexprimable, indicible. , bijw. ten uiterfle , extremewent, au plus hunt degre.
Onbefchroomd, b. n. niet befchroomd, Nardi, e. sans crainte, sans deer, intrepide,
assure, e. bijw. intrepidement, hardiwent , avcc assurance.
Onbefchroomdelijk, zie Onbefchroomd.
Onbefchroomdheid, yr. intrepidite, hardiesse,
assurance.
Onbefchuldigd, b. n. niet befchuldigd, qui
n'est point accuse, e. laten , ne , pas accuser. — blijven, ne pas etre accuse, e.
Onbefchut, b. n. Met befchut , qui n'est point
defends!, e. ouprotege , e. qui n'est pas mis ,
e. a l'abri. — laten, ne pas defendre on
proteger. — blijven, ne pas etre defends!
e. on protege ,e.
Onbeferbaar, zie Onbefeffelijk.
Onbefeffelijk , b. n. dat niet befeft kan worden , incomprehensible, qui ne pout etre
compris, e. on senti, e.
Onbeflagen, b. n. niet beflagen, qui n'est pas
erre, e. non detrempe, e. on Oche, e.
f
Eene onbeflagenc tong, une langue same,
non- charge°. Zie Beilaan. Een — bock,
tin livre sans fermoir ou sans garniture;
g. (of fprw.). — ten ijs komen , entreprendre qs oh. sass s'y etre duiment prepare
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e, allot aim? moires sans crochet; s'embaroor
sans biscuit.
Onbeflapcn, b. n. niet beflapen, qui n'a ea
aucun commerce avec un 'tontine, qui est
encore vierge. —, (van een bed,) waarop
nog niet geilapen is, (d'un lit) dont on no
s'est pas encore servi.
Onbeflecht, b. n. niet beflecht, qui n'est pas
accommock, e. accorde , e. regle, e. termini, e. vide, e. indecis, e. indetermine , e.
— laten, ne pas accommoder,, accorder,
regler, terminer ou vider. — blijven, no
pas etre accommode , e. accorde, e. reed , e.
termine , e. ou vide e.
Onbeflijkt , b. n. niet beflijkt, qui n'est pas
convert, e. de bone.
Onbeflisbaar, b. n. dat niet beflist kan worden , qui ne pent pas etre juge e. decide,
e. on termine , e. Eene onbeilisbare vraag,
lone question interminable.
Onbeflist, b. n. niet beflist, onafgedaan, qui
n'est pas termine, e. ou vide, e. indecis, e.
determine, e. pendant, e. Een — regtsgeding , un proces pendant. — laten, ne pas
terminer on vider, laisser indecis, e.
blijven , ne pas etre termine, e. on vide, e.
rester indecis. e.
Onbefloten, b. n. niet befloten, qui n'est pas
ferme , e. ouvert, e. exposé , e. waaromtrent goon befluit genomen is, indecis, e.
indetermine, e. qui n'est pas resole, e. sic
conclu, e.
Onbefmeerd, b. n. niet befmeerd, quin'estpas
engraisse, e. on sali, e. avec de la graisse.
Onbefinet, b. n. niet befmet, qui n'est pas infecte, e. sans contagion. —, blijven, ne pas
etre inficte , e; fig. immacule, e. sans tache,
pus-, e. Zie Onbevlekt.
Onbefmetheid, yr. exemption de tache 7purete
nettetd.
thrbefmettelijkheid, b. n. niet befinetteiijk,
qui n'est pas contagieux, euse. , dat Met
befmet kan worden, qui ne pent pas etro
souille , e. on tache, e.
Onbefnaauwd, zie Onbegraauwd.
Onbefneden, b. n. niet befneden, incirconcis,
e. De joden haven den naam van onbefnc(knell aan hen, die Met tot hunne natie behoorden , les juzfs appellaient incirconcis
coax qui n'etaient pas de lour station.
Onbefnedenheid, yr. ecat de cella qui n'est pas
circoncis, on. zncirconcision.
Onbefnceuwd, b. n. niet befneenwd, qui n'est
pas convert, e. de nage.
Onbefnoeid , b. n. niet befnoeid , qui n'est point
taille, e. ou emonde , e. (van geld) non roonbekort, non &ague, e.
gad.
Onbefnot,
n. niet befnot, qui n'est point
morveux, euse.
Onbefnulfeld, b. n. nict bcfnuffeld, qui n'est
point 'laird , 0. Ike honden laten nicts
les chiens flairent tont.
Onbefpaard, b. n. niet befpaard, grci n'est pas
ópargne, e.
Onbefpannen, b. n. niet befpanncn, qui n'est
point attele, e. on monte, e. Zie liefpanuen.
Onbefpat, b. n. niet befpat, qui n'est pas eclabousse, 0.
laten, ne pas dclabousser.
blijven, ne pas etre eclabousse, 0.
Onbefpeeld, b. n. Met belpeeld., tlo god on
de la queue on n'a _pas encore gone e. Zij
hebben dit 'clavier tot nog toe — gclaten,
ils n'ont pas loud jusqu' a present de cc
clavecin, pas touché

clavecin.

n. suet bcfpekt, qui n'est.pas
larder , e. Zie 13apekken.

Onbefpekt,

On.,
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Onbefpeurd, b. n. niet befpeurd, qu'on n'a
pas remarque, e, ou apercu, e.
Onbefpied, b. n. niet befpied, qui n'est pas
Ole, e, sans etre Ole, e. — laten, ne pas
epier. —, blijven, ne pas etre epie , e.
Onbefpikkeld, b. n. niet befpikkeld, qui n'est
pas las; é , e. bigarre , e. ou mouchete , e.
Lie Befpikkelen.
Onbefpoeld, b. n. niet befpoeld, qui n'est pas
baigne, e. —, laten , news baigner. —,
blijven , ne pas titre baigne, e.
Onbefpogen, b. n. niet befpogen, sur quoi on
n'a pas cradle. Hij laat niets — , it crache
sur ou contre tout.
Onbefpot, b. n. niet befpot , qu'on.n'a pas
tournd, e. en redicule, qui n'est pas ridicuUse , e.
Onbefpoten, b. n. niet befpoten, qui n'est pas
seringue , e. —, laten, ne pas siringuer. —,
blijven , ne pas etre seringue , e.
Onbefpottelijk , b. n. niet befpottelijk , qui n'est
pas ridicule.
Onbefpraakt, b. n. niet befpraakt, qui n'est
pas eloquent, e. on disert, e. —, wijdloopig, dips, e.
Onbefpraaktheid, yr. manque d'eloquence, m.
Onbefprengd, b. n. niet befprengd, qui n'est
pas arrose, e. on saupondre , e.
Onbefprenkelcl , zie Onbefprengd.
Onbefproeid, b. n. niet befproeid, qui n'est
pas arrose , e. on homecte, e.
Onbefproken , b. n. niet betigt, onberispelijk,
irreprochable, irreprehensible, sans reproche. Een — leven leiden, mener une vie
irreprochable on exemplaire. —, bijw. irreprochablement , irreprelzensiblement. —,
niet vooraf bcfproken, qui n'est pas concerti, e. dont on n'est pas convent'.
Cnbeflaanbaar, b. n. niet beftaanbaar, incompatible. —, flrijdig, als: zijn gecirag is —
met zijne waardigheid, sa conduite n'est pas
compatible avec sa dignite , ne convient pas
a sa charge.
Onbeflaanbaarheid, yr. incompatibilite.
Onbefleed, b. n. niet befteed, qui n'est pas
engage , e. employe, e. depense , e. Zie Befleden.
Onbefteld, b. n. niet befleld, (*van brieven,
enz.) qui n'est pas remis, e. a son adresse.
—, dat niet opgegeven is, qui n'est pas
commande , e. Zie Beflellen.
Onbeftemd, b. n. niet beftemd, qui n'est pas
fixe , e. on arréte, e; inditermine , e. —,
bijw. indeterminement.
Onbeftemdheid, vr. manque de precision, m.
qualite de tie qui est indetermine.
Onbeflendig, b. n. niet beftesdig, inconstant,
e. volage, changeant , variable, pen durable, pen solide , passager, ere, perissable.
—, bijw. d'une maniere inconstante on variable.
Onbeflendigheid, y r inconstance, instabilite,
irresolution, vicissitude ,variation , legerete.
Onbeflendiglijk, zie Onbeflendig, bijw.
Onbeflierd, zie Onbeftuurd.
Onbeilierlijk, zie Onbeftuurlijk.
Onbefloken, b. n. nict befloken, qui n'est pas
premedite , e. ou concerti , e. ou corrompu,
0. impremedite, e. Zie Befleken.
Onbeftolen, b. n. niet beflolen , qui n'a pas
ete vole, e. Geen huis blijft —, on vole
dans toutes les maisons.
Onbeflopt, b. n. niet bcftopt, qui n'est pas
raccommode , e. Zie Beftoppen.
Onbeftormd, b. n. niet beflormd, qui n'a point
ete attaque, e. on assailli, e.

Onlvaorven , b,
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vleesch,) qui n'est pas mortifie, e. ,...., van

kinderen,) wier ouders nog in leven zijn,
dont les parents vivent encore. —, (van za.
ken ,) dat niet door verllerf aan anderen is
overgegaan, qui n'a pas passé a d'autres par
dices ; fig. Een — muur, une muraille qui
n'est pas encore seche. Eene — weduwe,
line femme dont le marl est absent.
Onbeftoven, b. II. niet befloven, qui n'est pas
convert , e. de poussiere, sans poussiere, nor)
poudreux , se.
Onbeftraald, b. n. niet beflraald, qui n'est pas
&laird, e. par des rayons. De zon laat den
voet der bergen —, le soleil n'aclaire pas le
pied de la montagne.
Onbeflraat, b. n. niet beflraat, qui n'est pas
pave, e.
Onbefirafbaar,, zie Onbeftraffelijk.
Onbeftraffelijk , b. n. dat niet to beftraffen is,
irreprehensible, irreprochable, integre. —,
bijw. irrepribensiblement, irreprochablement.
Onbefiraft, b. n. niet beftraft, qui n'est pas
puni, e. impuni, e. —, laten, laisser impuni, 0. ne pas punir. — blijven, rester ou
etre impuni, e. De .misdaad bleef — en
flak overal moedig het hoofd op, le crime
etait impuni et se montrait avec audace.
—, bijw. impunement.
Onbefireden , b. n. niet befireden, qui Wes,
pas combattu, e. on attaqud, e; fig. qui
n'est pas dispute , e.
Onbeflreken , b. n. niet beftreken, qui Wes,
pas crept, e. ou frotte , e.
Onbeftrooid, b. n. niet beftrooid, qui n'ess
pas convert, 0. (de sable, etc.) Zie Beftrooijen.
Onbeftuurbaar, zie Onbeftuurlijk.
Onbeftuurd, b. n. niet beftuurd, qui n'es,
pas gouvernd, e.
Onbeftuurlijk, b. n. die of dat niet beftnurct
kan worden, qui ne petit etre gouvernd , e.
intraitable, reveclze , indocile.
Onbefuisd, b. n. onbedachtzaam, roekeloos,
wild, itourdi, e. inconsidere , e. evapore,
e. —, bijw. ótourdiment, inconsiderement,
a Pitourdie.
0 nbefuisdelij k , zie Onbefuisd.
Onbefuisdheid, yr. etourderie , inconsideration,
legerete , imprudence.
Onbetaalbaar, b. n. dat niet betaald kan worden , impayable. Een — fehilclerfluk, um
tableau impayable.
0 nbetaald , b. n. niet betaald, qui n'est pas
paye , e. on acquitte, e. Zijne fchulden —
laten , ne pas payer scs dettes. — blijven,
ne pas etre paye , e.
Onbetamelijk, b. n. dat niet betaamt, qui ne
convient pas, indecent, e. malseant , messiant,
e. qui n'est pas convenable, inconvenant, e.
mathonnéte. —, onbillijk, onredelijk, Ural•
sonnable, injuste. —, bijw. indecemment ,,
d'iine maniere malseante.
0 nbetamelijkheid , v. inconvenance , indecence , malhonnétete.
Onbetast , b. n. niet betast, qui n'est pas manée ,e. touclze, e. De kinderen laten islets —,
les enfants manient tout. — blijven, ne pas
etre manie, e.
Onbeteekend, b. n. (bij regtsgel.,) dat niet
beteekend is, qui n'a pas die signifid , e.
Onbetembaar, zie Ontembaar.
Onbetemd, b. n. niet getemd, indompte, e.
Onbetemmelijk, zie Ontembaar.
Onbeteerd, b. n. niet beteerd, qui West pas
poisse , e. ou goudronne, e.
Onbeterlijk , zie Onverbeterlijk.

nict Nilo/Ten , (van Onbeteuelbear, zie etntengebtur.
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Onbeteugeid , b. n, niet betengeld, indomptd , die niet gevaren heeft , qui n'est pas emmariner,'
e. e rend, e. qui n'est pas reprime ,
e. non-emmartne, e. qui n'est pas experzmenOnbeteuterd , b. n. qui n'est pas deconcerte,
te , e. sor met, qui n'a pas le pied marin.
e; assure, e. hardi , e.
Onbevatbaar, zie Onbevattelijk , in de x. beteekenis.
Onbeteuterdheid , yr. assurance, hardiesse.
Onbetigt , b. n. niet betigt, qui n'est pas ac- Onbevatbaarheid, zie Onbevattelijkheid , in de
I. beteek.
e. sans etre accuse , e.
Onbetirnmerd, b. n. niet betimmerd, qui n'est Onbcvattelijk , b. n. dat niet bevat kan
worden , incomprehensible, inconcevable , inpas rempli, convert ou masque, e, de batitelligible. —, die niet gemakkelijk bevat,
tnents. — laten, ne pas remplir de bdtidom stupid:, bite, idiot ,te.—, bij w.
blijven, ne pas etre rempli, e.
meats.
maniere incomprehensible, d'une maniere
de bat timents.
stupide, stupidement , inconcevablement.
Onbetoogbaar, b. n. dat niet betoogd kan
Onbevattelijkheid, yr. incomprehensibilite. —,
worden , indemontrable.
stupidite, bdtise.
Onbetoogd , b. n. niet betoogd , qui n'est pas
Onbeveiligd, b. n. niet beveiligd, qui n'ess
demontre , e. ou prouve, e.
pas sauve , e. garanti e. on assure , e.
Onbetoombaar, zie Onbetengelbaar.
Onbevestigd, b. n. niet bevestigd, qui n'est
Onbetoomd, zie Onbeteugeld.
point confirme, e. ratifie , e. on
Onbetoond, b. n. niet lietoond, qui n'a pas
e. Geregtelijk —, homologue, e. ( van Ileete montre , e. ou prouve , e.
den ,) qui n'est pas fortifie , e.
laten, ne
Onbetooverd , b. n. qui n'est pas enchants, e.
pas firtifier.— blijven, ne pas etre fortifie, e.
on ensorcele, e. desensorcele, e.
Onbetraand , b. n. niet betraand, qui n'est Onbevingerd, b. n. niet bevingerd, quo Pon
n'a pas touche , e. avec les . doigts.
pas baigne , e. on mouille, e. de lames.
Onbetracht, b. n. niet betracht , qui a l'oeil Onbevlekkelijk, b. n. niet bevlekkelijk , qui na
pent etre souille ,e.—, bijw. sans tache ,sans
sec. Z ; c Betrachten.
Onbetralied ,
n. niet betralied, qui n'est
soul/hire
pas grille, e. Het eerfle vender moet gij Onbeviekt , b. n. niet bevlekt, qui n'est pas
tache , e. souille . e. oat Bali , e; fig. zonder
laten, al ne faut pas griller la premiere
(zedelijke ) vlek , sans tactile, [mina:We c.
fenetre, la laisser sans grille.
De onbevlekte ontvangenis van Maria , (bij
Onbetrapt , b. n. niet betrapt , niet verrast ,
Roomschgez.) la conception immaculee,ou
niet overvallen. qui n'a pas ete attrape,
l'immacuiee conception, de la vierge. —,
saron surpris, e. sans etre attrape ,
bijw. , purement.
pris, e. —, (met de voeten) pas pale, e.
Onbevlektheid , yr. purete.
, kuisehheid ,
aux pieds, etc.
chastete.
Onbetreden , b. n. niet betreden , qui West
Onbevochten , zie Onbefireden.
pas frays e. ou battn, e.
Onbetreurd , b. w. niet betreurd, qui n'est pas Onbevloerd , b. n. niet bevloerd, gasi n'est pas
(met fieenen ,) pave, e. on (met planken,)
regrette, e. on pleure, e.
plancheie. — laten, ne pas paver on planOnbetrokken, b. n. niet betrokken, zie Becheier. — blijven, ne pas etre pave, e. ou
t rekken ; inzonderh. niet bev,rolkt, qui n'est
plancheie.
pas convert , e. de images, clair,,e.serein,e.
niet bevochtigd , qui
Onbettfigd , b. n. niet betuigd, qui n'est pas Oubevochtigd, b.
n'est pas arrose , e. humecte, e. on mouille.
attests, e. sans temoignage. God heeft zich
nie tgelaten , Dieu s'est manifesto a nor,:.
e. — laten , ne pas etre arrose , e. humecte ,
e. ou
e.
Onbetuind, b. n. niet betuind , qui n'est pas
,entoure, e. de hales. — laten, ne pas enton- Onbevoegdelijk , bijw. ineompetemment.
Onbevoegd
,
b.
n.
niet bevoegn, qui n'est pas
blijven,
ne
pas
etre
entourer de haies. —
en droit. (in de prakt. ) incompetent, e. Len
re, e. de haies.
— regter, un jugs incompetent , e.
Onbetwijfelbaar,, zie Ontwijfelbaar.
Onbetwijfeld , b. n. niet betwijfeld, dont on ne Onbevocgdheid , vr. incompetence.
doute ,pas. Eene onbetwijfelde waarheid , Onbevoeld , zie Onbetast.
Onbevolen , b. n. niet bevolen , qui n'a pas
une verzte dont personne 11C dont:.
ete ordonne , e. ou commando, e.
Onbetwist, b. n. met betwist , qui n'a pas encore ete contests, e. inconteste, e. genera- Onbevolkt, b. n. niet bevolkt , qui nest pas
people, e. inhabits, e. depourvu, e. d'halement rep, e.
bitants.
laten , ne pas peupler. —blijven,
Onbetwistbaar , b. n. dat niet betwist kan
sic pas etre people, e.
worden , incontestable, indisputable. Eene
onbetwistbare waarheid, one verite incontes- Onbevoordeeld, b. n. net bevoordeeld , qui
moindre
;Pest pas favorise , e. sans avoir
table. — bijw. incontestablement.
faveur.
yr. incontestabilite.
'
Onbetwistbaarheid,
Onbevoorooraeeld, b. n. en bijw. sans peejuOnbetwistelijk , zie Onbetwistbaar.
gee.
Onbevaarbaar,, b. n. dat niet bevaren lean worden , innavigable. Het ijs maakt die zee —, Onbevooroordeeldheid , yr. etat de cella qui
est sans prefuges.
les glares rendent cette mer innavigable.
Onbevoorregt , b. n. niet bevoorregt, qui n' est
Onbevallig, b. n. niet bevallig, deplaisant
pas privilegie , sans privileges.
disgracieux , se, desagreable, morfi g , manssad e. —, bijw. desagreablement , maussade- Onbevorderd, b. n. niet bevorderd, qui West
pas avance , e. eleve , e. ou promos. Zie
went.
Bevorderen.
Onbevalligheid, yr. manvai.se grace, f: 5 manmaussaderie, deplaisance, Onbevracht, b. n. niet bevracht , qui n'est pas
que d'attraits,
wrote, e. ou chargé , e. sans charge, sur
laideur, difformite.
son lest; zie Bevrachten. — laten
sic pas
Onbevalliglijk, zie Onbevallig, bijw,
aPeter ou charger.
Onbevaren , b. n. niet bevaren , *waar niet' gevaren is , qui n'a point ete frepente , e. ois Onbevredigd , b. n. niet b2vredigd , qui West
acceusmopoint apaise, e. contents, e.
iln'y apas en de navigation, infrequente, e.
Leo matroos,

matelot non emmarine.— I de n e. sans ttre apaise, e. ecntente 2 e. ot,r.
vc,
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c, stable; fig. onverzettelijk,onverbiddelijk
laten, ne pas apaiser,
accommode , e.
inebranlable, immobile, insensible, dur, e.
contenter on accommoder; zie verder Bevreinexorable, inflexible; —, bijw. invxoradigen.
Onbevreesd, b. n. niet be y reesd, qui n'apoint ,dement, insensiblement, inflexiblement.
de peur, qui est sans crainte et sans peur, Onbewegelijkheid, y r. immobilite ; fig. insen*
sibilite , fermete, inflexibilite , constance.
intrepide, Nardi, e. assure, e. qui n'est pas
alarme , e. resolu, e. —, bijw.,hardiment, Onbewerkt, b. n. niet bewerkt, qui n'est pas
travaille , e. ou mis ,e. en oeuvre.
resolument, sans pear on sans crainte, avec
Onbewettigd , b. n. niet bewettigd , illegitime,
assurance , intrepidement.
illegal, e.
Onbevreesdheid , y r. , hardiesse , assurance,
voor fpoken, etat de celui ou Onbewezen, b. n. niet bewezen, qui n'est
intrepidite.
pas prouve , e.
de celle qui n'a pas peur des re nants.
Onbe y riesbaar,, b. n. dat niet be iezen kan, Onbewierookt, b. n. niet bewierookt , qui
n'est pas encense, e. d qui on n'a pas o ert
qui ne pent se geler.
de l'encens.
Onbevrijd, b. n. niet bevrijd, qui n'est pas
a ranchi, e. libere, e. on delivre, c. qui Onbewijsbaar, zie Onbewijsfelijk.
Onbewijsbaarheid, y r. improbabilite.
n'est pas garanti, e. on degage.
Onbevroren, b. n. Diet bevroren, qui n'estpas Onbewijsfelijk, b. n. dat niet bewezen kan
worden, qu'on ne saurait prouver, improgeld, e. fig. fleck, robuste, fort, e.
bable.
Onbevrozen, zie Onbevroren in de eigenl.
Onbewilkomd, zie Onbewelkomd.
beteek.
Onbewilligd,
b. n. niet bewilligd, qu'on n'a
Onbevrucht, n. n. niet bevrucht, qui n'est
pas aecorde , e. qu'on a refuse ou rejette.
pas feconde , e; inzonderh. van Gene vrouw,
qui n'est pas enceinte. — blijven , ye pas Onbewimpeld, b. n. fig. , Diet bewimpeld,
ronduit, qui n'est pas deguise, e. ingenn,
devenir enceinte, coque.
e. sincere.
bijw. , ingenument, sincere0 nbevuild, b. n. niet bevuild, qui n'est pas
ment, sans deguisement, franchement.
sali , e. souille , e. (gemeen.) embrene, e.
Onbewaakt, b. n. Diet bewaakt, qui n'est pas On g ewit, zie Ongewit.
garde , e. on surveille e. sans garde. — Onbewoeld , b. n. niet bewoeld, qui n'est pas
fourre, e ; zie Bewoelen.
laten , laisser sans garde on sans surveilianblijven, rester sans garde ou sans Onbewogen , b. n. niet bewogen, qui n'est
ce.
pas
mu, e. ou agite, e. etc. Zie Bewegen ;
surveillance.
fig. niet bewogen of aangedaan, qui n'est
0 nbewaard, b. n. Diet bewaard, qui n'est pas
pas emu, e. ou attendri, e. insensible, dur,
garde. e; sans garde , sans defense,nonpree. sans e
' tre emu , e. ou attendri, e. Win
serve, on garanti, e. — laten, laisser sans
kon zulk eon fchouwfpel. — aanzien ! qui
garde on sans defense.— blijven, rester sans
pourrait voir un tel spectacle sans etre emu !
garde on sans defense.
Onbewaarheid, b. n. Diet bewaarheid, qui Onbewolkt, b. n. niet bewolkt , qui n'est pas
convert , e. tie nuages , sans images, soloist,
laten ,
n'est pas verifie , e. on prouve, e.
gezigt, un front
e. clair, e; fig. Een
blijven, y e
ne pas verifier on prouver,
ou visage serein.
pas se verifier.
Onbewoncterd
,
b.
n.
niet
bewonderd
, qu'on
0 nbewald , b. n. niet bewald , sans impart,
n'adsnire pas, sans etre admire, e. — blije. on
covert, e. —laten , laisser
Yen, ne pas etre admire, e.
sans ressspart. — blijven, rester ouvert, e.
Onbcwoonbaar,, b. n. dat niet bewoond kan
on sans rcmpart.
0 nbewandeld; b. n. niet bewandeld, ob Pon
worden, inhabitable, qui ne put etre habite , e.
n'a pas marche, on Pon ne s'est pas promene,
infiequente, e. Laat dit pad —, ne vous Onbewoonbaarheid, y r. qualitd de cc qui est
inhabitable.
promenez pas sur cc sentier. Dit pad moot
blijven, it ne feint pas se promener sur Onbewoond, b. n. niet bewoond., inhabite,
e. desert , e. Een — huis, nne maison vace sentier.
cante.
Onbewapend, zie Ongewapend.
Onbewafemd , b. n. niet bewafernd zie On- Onbewonelijk , ( onbewoonlijk. ) zie Onbe.
bezwalkt in den eigenl. zin.
woonbaar.
Onbewasfen, b. n. niet bewasfen, qui n'est Onbewust, b. n. niet bewust, onbekend, iglk
void , inconnu, e. ale : Dat is mij
e.
pas convert, e.
je Pignore, je ne le sail
Onbewaterd , b. n. niet bewaterd, qui n'est
ben daarvan
pas arrose, e. abreuve, e. baigne , e. on
pas, je n'en sans rien, je n'cn al aucune
connaissance.
humecte, e. — laten , ne pas arroser 5 etc.
— blijven, sic pas etre arrose , e. etc.
Onbewustheid, y r. ignorance.
Onbezaaid., b. n. niet bezaaid, qui n'est pas
Onbeweegbaar, zie Onbe,A r egelijk.
Onbeweegbaarheid, zie Onbewegelijkheitl.
ensemenee , e, — laten, ne pas ensemencer.
Oiibewecnd, b. n. niet beweenci,
n'est
— blijvcn , ne pas etre ensensence , e.
point pleure , e. deplore, e. ou regrette, e. Onbczabberd, b. n. niet bezabberd, qui n'est
sans etre pleure , e. deplore, c. ou regrette,
pas convert, e. de base , sans /save.
laten, ne pas picnics , deplores on re- Onbezadigd , b. n. niet bezadigd, immodere,
C.
e. inconsidere, e. etourdi , e. evapore , e.
gretter. — blijven, ne pas etre pleure , e.
deplore, e. ou regrette, e.
bijw. immoderement , etourdiment,
Onbeweenlijk , b. n. dat Diet verdient beweend
la Legere.
to worden, qui no Diorite pas d'être pleure, Onbezadigdheid, y r. etourderie, humeur y eC. deplore, e. on regrette , e.
lage , legàrete.
Onbeweercl, b. n. qui n'est pas soutenu, c. Onbezand, b. n. niet bezand, qui n'est pas
defendu, e. on assure, e.
Salt! e. on convert , e. de sable, ou
Onbewegelijk , b. n. dat niet bewogen kan
gravier.
worden, immobile, inebranlable. Eerie on- Onbezeerd, b. n. niet bezeerd, qui West point
bi;iven, ne pas
bewegeli ke rots, tin rocher inebraniable.
Hesse, e sans blessure.
dat tick niet
et
s t. s rferme,cr,. , tant,,
rt:T
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Onbezeeverd, zie Onbezabberd.
Onbezegeld, b. n. niet bezegeld, qni nest
point scelle, e. ou cachets, e. sans sceau.
Onbezeild, b. n. niet bezeild, waar niet gezeild is; zie Onbevaren. niet good zeilende, als: Een — fchip , an mauvais voilier.
Onbezet, b. n. niet bezet , qui n'est point occape , e. laten, ne pas occuper.— blijven ,
ne pas etre occupe, e. —, (van eon ambt ,)
Diet bekleed, vacant, e. — laten , laisser
blij y en , rester on etre vavacant, e.
cant, e.
Onbezeten, b. n. niet bezeten, (zie Bezitten ,) qui n'a point de possesseur,, que personne ne possêtle.
Onbezield, b. n. niet bezield, inanime, e.
sans vie.
Onbezien , b. n. niet bezien , qu'on n'a pas regarde, e. on, pas examine , e. fpreekw.
onberouwd, a tout hasard, vaille que
Onbeziens, bijw., zonder iets te zien of gezien te hebben, als: lees — koopen, acheter q. ch. sans le voir on sans l'avoir vu.—.
onbedachtzaam , inconsiderement , legeremeat.
Oubezigtigd . b. n. niet bezigtigd, qui n'a pas
ete examine , e. on visite , e. Niets — laten, examiner tout. Niets bleef — , on examina tout.
Onbezocht , b. n. infrequente , e.
Onbezoedeld, b. n. niet bezoedeld, qui n'est
pas souille, e. ou sali, e. sans tache.
Onbezoldigd, b. D. niet- bezoldigd, qui n'est
pas soudoye solde ou salarie, e. sans paye.
blijven, rester
laten, laisser sans paye.
sans pays.
Onbezongen, b. n. niet bezongen , qui n'a pas
dte chantd , e. sans etre chants, e. ou
bre ,.e. — laten, ne pas chanter ou celebrer.
— blijven, ne pas etre chante e. ou celebre. Zie verder Bezingen.
Onbezon gen , b. n. niet bezonken, qui n'est
pas devenu , e. clair,, e.
Onbezonnen, b. D. onbedachtzaam, inconsidere , e. etourdi e. mal-anise , e. evopore , e.
ecervele , e. bijw., inconsiderement
itourdiment , en etourdi , a l'etourdie.
Onbezonnenheid, yr. inconsideration, itourdells , imprudence, inadvertence.
Onbezoomd, b. ,D. niet bezoomd, qui West
pas ourld , e.
n. niet bezorgd of bekomOnbezorgd,
merd. Zorgeloos, insouciant , e. ; zie Onwaarvoor niet gezorgd
bekommerd.
is, qui n'est pas soigne, e; neglige, e.
Men heeft mij niet gelaten, on ne m'a
pas neglige. —, door geene angilige zorg
verkregen , obtentz, e. sans inquietude, on
sans beaucovp de peine ; fig. Hij eet —
brood, it no lui coilte pas beaucoup de peine
a vivre, it a son pain coat.
Onbezorgeiheid, zie Onbekommerdheid.
Onbezwaard, b. n. niet bezwaard , gedrukt , qui
n'est pas chargé , e. d'irnpdts, qui ne paye point
de droits, grove , e. (bij regtg.)— 5 ( van vaste goederen :) waarin geene kapitalen gevestigd zijn, qui n'est pas hypotheque, e. qui
n'est pas charge, e. d'hypothàque. Al zijne
aucun see ses Neils n'est bygoederen zijn
potheque ; fig. —, onbekommerd, tranquille.
Onbezwaardheid, vr„, exemption d'impdts on
d'hypothàque; fig. tranquillite d'esprit.
Onbezwachteld , b. n. nice bezwachteld, qui
;Pest pas emmaillote , C. fig. zie Onbewimpeld.
Onbezwalkt , b. n. Diet bezwalkt , qui n'est
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pas offizsve, e. obscurci , e. ternic e. fig.
qui n'est pas noirci , e. on fletri, e.
Onbezwangcrd, b. n. niet bezwangerd,
n'est pas engrosses ou enceinte. — blijven,
ne pas devenir enceinte.
Onbezweet , b. n. niet bezweet , qui n'est pas
mouille , e. ou convert, e. de sueur.
Onbezweken, b. n. niet bezweken, intrepide,
moed, tin couferme, constant, e. Een
rage inflexible ou inebranlable.
Onbezwijkelijk , b. n. dat niet bezwijken kan
f eint, perseverant, e. inebranbable. Een
onbezwij elijke moed., un courage indbranlable , invincible on inflexible.
Onbezworen, b. n. nice bezworen, qui n'est
pas marine , c. par serment, qui n'est pas
are , e.
Onbillijk, b. n. Diet billijk, injuste, inique,
deraisonnable , irraisonnable. Dat is —,
cela n'est pas equitable. Eene onbillijko
handelwijze , un procide injuste. Een —
verzoek, sine pretention deraisonnable
bonnets. Een onbillijke prijs, un prix deraisonnable on excessif.
bijw. , infustenzent , d'une manure deraisonnable.
Onbillijkheid, vr. injustice„
Onbindbaar, zie Onbindelijk.„
Onbindelijk , b, n. dat niet gebonden kan worden , qu'on ne pent Tier.
Onbloedig, b. IL dat niet met het Borten van
Hoed gefchiedt, non-sanglant. Een — offer,
tin sacrifice non sanglant.
Onbluschbaar, b. n. dat niet gebluscht kan
worden inextinguible. Zie Onuitblusfche, enz.
Onuitbluschbaarheid, yr. inextinguibilite.
Onblutsbaar, b. n. dat niet geblutst gekneusd kan worden, qui ne pent etre meurtri, e. ou froissd , e.
Onboersch, b. n. niet boersch, qui n'est pets
rustique. Een onboerfche boor, un paysas
qui n'est point rustique.
Onboerschheid, vr. exemption de rusticate.
Onboetbaar, zie Onboetelijk.
Onboetelijk, b. n. dat niet geboet kan worden inexpiable. Onboetelijke misdaden,
des crimes inexpiables ; onheritelbaar,, irreeparablement.
, bijw.
parable.
Onboetvaardig, b. n. niet boetvaardig, impenitent, e. endurci, e. —, bijw. avec impenitence, sans repentir.
Onboetvaardigheid, yr. impenitence, fi endue
cissement, m.
Onboetvaardiglijk, zie Onboetvaardig, bijw.
Onbondig, b. n. niet bondig, qui n'est pas
solide, inefficace.
krachteloos, nul,
Voor — verklaren, declarer nul, le.
Onbrandbaar, b. n. niet brandbaar, incombustible. Een — ligchaam, un corps incombustible.
Onbrandbaarheid, vr.
Onbreekbaar, b. n. niet breekbaar, qui ne
pent etre rompu, e, infrangible, onfmeedbaar,, non-malleable.
Onbreekbaarheid, yr. qualiti de ce qui no
peat etre rompu.
Onhrekelijk, zie Onbreekbaar.
Onbroederlijk , b. n. niet broederlijk, qui
n'est pas fraternel, le.
bijw. d'une
niêre qui n'est pas fraternelle.
Onbruik, o. het tegendeel van gebruik, ongewoonte , non-usage, m. desuetude, decadence, f. vs Dat is reeds lang
in — (gekomen , geraakt), cela est déjà longtemps hors d'usage. Dac is in —, cela est
hors d'usage, n'est plus en vogue ou en usage.
Onbruikbaar,
n. dot men niet gebrukiakneta
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kan, dont on ne pent se servir, qui no sert
a aucun usage, qui n'est pas propre a tel
tosage, qui West plus de service; inutile. , hors de service, hors d'usage. Maken, mettrc hors d'etat de servir, difformer. Een onbruikbare wagen, eon — geweer,, ion chariot , une acme done on ne peut,
plus se servir, qui n'est plus de service. Een
middel , een onbruikbare weg, son moyen, en chemin impraticable. Men heeft bevolen , deze munatempels — te waken, on
a ordonne de diprmer ces coins.
Onbruikbaarheid, vr. quailed d'une chose dont
en ne pent plus se servir.
Onbuigbaar, b. n. dat niet gebogen kan WOrden ,
raids, itnpliable,
able.
Onbuigbaarheid, yr. inflexibilite.
On buigzaam , b. n. dat niet te buigen is , onbuigbaar, inflexible, qui neplie pas, raide;
fig. onverzettelijk , inflexible , indocile ,
desobeissant, e.
ere.
Onbuigzaamheid, yr. inflexibilite, raideur;
fig. indocilite, disobeissance.
Onburgemeesteriijk, b. n. niet burgemeesterlijk , qui ne co-orient pas e son bourgmestre.
Len —tgedrag, cue cenduite qui no convient
pas a un bous ,gmestre.
bijw. als: Hij
n'agit point en bourgliandelt zeer
noestre.
Onburgerlijk, b n. niet burgerlijk, (zie Burgedrag, sone
gerlijk) incivique. Een
incivil, z. assticivi
condsite incivique;
bi) w. d'une maniere incivique;
fig. incivllement.
Onbuurlijk, b. n. niet volgens de gewoonte
van eenen goeden buur, qui ne convient
pas a un boos voisin. , bijw. als : — handelen, y e pas agir en boos voisin.
Once, yr. en o. (wanneer men het onz. gel].
bezigt, zest men mcestal Ons;) oudtijds:
twee lood , once. , f; thans : tiende gedeelte
van een pond, of teen lood, hectogramme ,
no. (bij apothek.) twaalfde gedeelte
van ecn pond, once, f.
Onehristelijk, n. niet christelijk, indigne
d'un chretien, eontraire a la doctrine clovetionne , peso chretien, ne. antichretien, ne.
Een— levee leiden, wooer none vie indigne
d'un chretien , pets confor me du christianisme.
bijw. pen chretiennement, durement ,
Onchristelijkheid, yr. impiete , inhumanite f.
_antichristianisme, M. barbaric.
Onchristen, no., die gcen christen is, nonChl ellen , nai West pas ehrei• ien, qui ne
confesse pas la religion chretienne; fig. goddeloos mensch, impie, homme
Oncijoisbaar, b. n. niet eijusbaar, qui Oest
pas tributaire , qui toe pule point de tribut ,
exempt de tallies.
Oneijnsbaarbeid, yr. etat de caul qui n'est
exemption de taille.
pas tributaire,
'Ondaad , vr. misdaad, fchanddaad, wandaad,
for fait, me fait, delft, crime atroce, no.
Ondagelijksch , b. n. niet dagelijksch , qui n' arrive on que Pon n'a pas tools les fours.
Ondank, in. geniis van dank , ingratitude, f.
fnreekwoord. — is 's werelds loon, le mcnde
pale ou recompense d'ingratitude. — bij iemand behalen, desoNiger q. q. Iemand —
weten , savoir mauvais gees a q. q. Mijns
ondanks, si centre-Coeur; en degas de moimeme.
Ondankbaar,, b. S. niet dan inbaar , ingrat e.
Eenen ondanhbaren N; erpligten, Cilli;:;r ass
le,grat; fig. Vol den grosal welhe 1iiCt fp°

OND
781
brengt -overeetkomflig de moeite, die men
zich tot bet bebouwen van denzelven geeft,
gelijk ook van andere dingen, die de moeite
niet beloonen, ingrat , e. — 7 bijw., avec
ingratitude.
Ondankbaarheid, yr., ingratitude, f. mangue
de reconnaissance, m.
Ondankbaarlijk, zie Ondankbaar, bijw.
Ond,anks , voorz., niettegenflaande, nsalgre;
en depit de; contre , nonobstant. Zijns
malgre lui. — zijne tegenkantingen , endepit
de son opposition.
Ondeeg, yr., toefland die niet is, zoo als hij
behoort , etat qui n'est pa; cowrie it Taut.
cela West pas_comme it foot.
Dat is te
(onpasfelijk ,) indispose, e. malade.
Te
Zij was zeer te —, elle dtait ties malade.
(gansch niet braaf,) ties-mal , pasTe
biers.

Ondeel, 0. volgens de fielfels van fommige
wijigeeren een van die ondeelbare fiofjes ,
waaruit de wereld zou ontfiaan zijn , ateme, m.

Ondeelachtig, b. n. niet deelachtig, qui no
participe pas I 1, qui n'a point de part h. —
aan cenig goed, Warotr nulle part a quelque
Bien.

Ondeelbaar, b. n. dat niet gedeeld kan wora
den, indivisible, impartable Een — wezen;
zie het betere Ondeelige. bijw., indivisiblement.

Ondc elbaarheid , yr. , indivisibilite, impartiabilite.

Ondeelbaarlijk; zie Ondeelbaar, bijw.
Ondeelig, b.
tot een enkel ding behoorend,
individuel, le; zie het betere Ondeelbaar.
Ondeelige , in. (nieuw w.) ondeclbaar wezen
van elk geflacht of van elke foort, bijzonder mensch of perfoon, individu.
Ondeeliglijk ; zie het betere Ondeelbaar.
Ondege ; zie Ondeeg.
Ondenkbaar, b. n. dat zich niet mat denken,
inimaginable.

Onder, voorzetf. het tegengeflelde van boven, met betrekking tot ie:s, dat omhoog of
boven is , sous, au-des-sous de , dessous, par
4:CSSOUS - het dak, sous le toit. De volken onder de linie, les peuples qui soot sous
la ligne. Een paard — den man, en
cheval de selle. eenen boom pan zitten ,
s'asseoir sous nn arbre. — ien-,and woven,
etre lrge e. au-dessous de q. q. Men heeft
dit van — de tafel (in den dagelijkfchen
fpreektr. — de tafel van claan ,) gehaald,
on a tire cela de dessous la table. Hoj is bun
— (of van — ,) den arm weggegaan, sl lui
cst passe par-desious le bras. — den blaanwen flopen, ceucher a la belle etoile.
— eene deken liggen of flapen, coucher SO3S
lone couverture. fig. Met iemand onder Una
deken liggen, flapen, (heimelijk eons zijn ,)
s'entendre avec q. q., etre de concert avec
q. q. — water Jinn, etre inonde, e. De
heele kelder that — bier, la cave cst inondie de biers. — water zetten , inonder.
— iemands oogen komen , paroitre deviant q. q.

Iemand. 1— de oogen zien, (hem niet vreezen) ow point craindre q. q. , preter le collet a q. q. Daar fchuilt iets y a q,
clz. de cache la-dessous. — den voet halen,
abattre, renverser. — den voet geraken ,
raken, etre abattu, e. on renverse , c. tomher renverse, Comber par terre. — dell
febieten, tuer ; couches sur le carreau.
— den fchijn, sous pretexte, sons couleur.,
sass onsbre , sons le masque. - den fchijn
der dengd, sous lc tioasfine de in I'erell.

voet
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den wind zijn, 'etre sous le vent. het
groote zegei, sous le grand sceau. Een
kind — de roede houden, tenir un enfant
sous la discipline. — cede belooven, proanettre sorts la foi du serment. Schrijf mij
— bet adres van mijnen broeder, ecrivezviol sous l'adresse de mon frare. Het regiment is — de wapens, le regiment est sous
les acmes. — iemands vanen dienen, servir
sous les drapeaux de q. q. — de plak Itaan
etre sous la ferule. — voorwaarde, a condition. fig. Eenen hand van onderwerping,
onderdanigheid of verhindering aanduidende, sous. — iemands magt ilaan of zijn,
etre sous le pouvoir de q. q. Degcnen die
— de wet van Mozes leaden, crux qui ont
l'ecu sous la loi de Noise. — het juk brengeu , ranger sons sa domination, subjuguer,
assujettir. iemand ilaan , etre assujetti, e.
ou soumis , e. a q. q. , dependre de q. q. In de
geleerdheid is hi.] verre — hem, it est beaucoup au-dessous de lui en savoir.—, een mintier getal, voor eenen mindcren prijs, als:
Ik kan het niet — honderd gulden geven ,
je or saurais le lafsser a moins de cent fib- de markt verkoopen, vendre
dessous du prix courant, gai ter le metier.
een zijn aan eene plaats, to gelijk met
anderen aanduidende , entre, parmi met dit
onderfcheid, dat parmi altijd een grooter
cantal, terwijl entre bepaaldelijk twee of
drie bij elkander veronderftelt. — vrienden , entre amis. Zij hebben de erfenis
— zich verdeeld , ils ont partage l'herions , — ons gezegd,
tage entre eux.
soft dit entre nous. Welk onderfcheid
is er — de menschen! quelle difference it y
a d'homme a homme! Het onkruid — de
tame, l'ivraie parmi le bon grain. Het
y olk — hetwelk ik ben, le peuple parmi leguel je saris. Men telt hem — het getal der
geleerden , on le compte du, au hombre des
mijne boesavants. 1k heb uw dichtfluk
trouve votre poême parken gevonden,
gni mes livres. Wij waren er — ons vieren,
sous y etions quatre. Iets — handen
hebben, avoir q. ch. entre les mains, y travailler. — de menfchen komen, voir le
fnonde. het yolk komen, devenir public,
ique. (AANm. In dezen zin worth het verkeerdelijk met werkw. zamengefteld, dewijl
er altijd een door het voorzetfel beheerscht
wooed bijtiaat onder-breijen, (breijende
met iets mengen). Zij heeft de blaauwe
draden er onder gebreid, elle y a meld les
ils bleus en tricotant). gedurende,
f
durant, pendant. — de preek, pendant on
durant le sermon. (AANAt. In dezen zin beclient men zich, zoo mogelijk liefst van het
zoogenaamde gerondif, als : — het florten van
tranen , en fondant en lames. — den arbeid, en travaillant ; het danfen , en dansa-nt; — het ontbijt, ell dejennant ;) —,
gedurende, gedurende dat . .. regeerde ,
sous. - de regering van Alexander, sous
le regne &Alexandre. — een gelukkig geIternte geboren zijn, etre ye , e. sous one
heureuse constellation. —, bijw. benecien ,
en bas , par bas , dessous. Hij is —, it est
it est loge par has.
en bas. Hij woont
Den weg — om nemen, prendre la route
aan zitten, avoir le bets bout,
par en bas.
la derniere place. — aan de bladzijde,
has de la page. — aan den berg , au bas,
au pied de la montagne. — uit bet hol, du
has ou du fond de la caverne. Van — op ,
zie Onderen. Zeit — in den pot nanzetten,
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prendre au fond du pot: Te
als: Te —
brengen (waarvoor door fommigen ook : Te
doen , gebruikt is), assujettir, subjuguer,
vaincre. Te —
etre subjugue ,
Te raken, battre en retraite, se ruiner, atteindre le fond du pot. Hij moet
er — , it faut qu'il cede. — door,
par dessous. — het water door zwemmen,
nager entre deux eaux. AANM. Onder komt
ook even als de meeste andere voorzetfels,
met uitlating van een werkwoord voor, hoewel zeldzaam, als: De zon is — (gegaan),
le soled est couche. Ik heb hem — (geworpen), je l'ai fete par terre. —, b. n.
inferieur, e. veroud., enkel nog gebruikelijk in den overtr. tr., zie Onderile.
Onderaan, zie Onder, bijw.
Onderaardsch, b. n. dat onder de aarde is,
souterrain, e. Een — hol, one caverne,
grotte , on antra. Een onderaardfche weg,
un chemin , souterrain. vuur,, feux souterrains. Onderaardfche gangen , des souterains. Het onderaardfche rijk, le royaume
des moils, Pempire de Pluton. De —e goden , les dieux infernaux. Onderaardfche
begraafplaatfen, catacombes , us. Een —
onderaardsch gewelf in eene kerk, waarin
men dooden begraaft, one crypte.
Onderadjudant ,
sous-adjudant.
Onderadjudantsplaats, vr., place de sous-adjudant.
Onderadmiraal, m. die in rang op den Admi.raal volgt, vice-amiral.
Onderadmiraalfchap, o. , vice-amiraute , f.
Onderaf, zie van Onderenaf op Onderen.
Onderafdeeling, vr. afdeeling van eene afclee.
ling, subdivision. In onderafdeelingen fplitfen , subdiviser.
Onderambtman , m. , die in rang op eenen
ambtman volgt, vice-bailli.
Onderarm , m. , ouderfie gedeelte van den
arm, dessous du bras.
Onberbaatje, o., gemeenf. baaijen onderrok,
jupon de baiette, m.
Onderbaas , m. , tweede ba gs, meesterknecht,
maitre-valet, maitre-garcon.
Onderbaas, yr., (in de bouwk.) onderzetfel
van eenen pilaar, soubassement , in.
Onderbalk, in. (in de bouwk.) bindbalk; ar.
chitrave, f.
(bij wondh.) eerste band ,
Onderband ,
sous-bande,
Onderbaljuw, m. vice-baillu.
Onderbank, vr. benedenfte bank, basic infddeur,, bane de dessous , f.
Onderbasfa, m. (in Turkije,) ambtenaar, die
op den basfa in rang volgt, sous-bacha.
Onderbast, m. tegenth van buitenfte bast, ecorce de dessous, f.
Onderbed , o., tegenflell. van een boven- of
dekbed, lit de dessous, (matelas ,)
onderfie kakebeen , van fomOnderbek,
mige dieren, (in Gelderl. en elders) (nidchoire inferieure, f:
beulsknecht, valet de bourreau.
Onderbeul,
, tweede bevelhebber,
0 nderbevelhebber 7
vice-commandant , commandant en second.
Onderbevelhebberfchap, o. , charge de vice commandant ,

Onderbevelhebberspost, m., zie Onderbevel.
hebberfchap.
Onderbinden, b. n. (ik bond onder, heb ondergebonden ,) onder iets anders binden,
Tier dessosis , ou par-dessous. (ik onderbond, heb onderbonden,) eenen band aan
het onderfie deal van iets leggen, van onderen met eenen band' voorzien, faire tine
11-
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ligature, en dessous serrer avec uneligature. Onderbroek, yr., broek die onder eene andere
broek gedragen worth; ook voor vrouwen,
serrer le cordon ombilical
lie naveifireng
hoewel ten onregte , daar deze geene andere
avec une bande. Eene kraamvrouw , bander
broeken dragen , caleron, m.
une accouchee.
Onderbinding, vr., action de Tier par dessous, Onderbroken, verl. deelw. van Onderbreken.
action de faire uue ligature , tie bander de Ouderbrokkelen, b.--w. (ik brokkelde onder,
heb ondergebrokkeld,) Zie Inbrokken.
dessous.
Onderbiad , o., benedenfle blad , feuille de Onderbuigen , b. -w., (ik boog onder , heb ondergebogen,,)
buigende ander jets brengen ,
dessous, f.
plier sous q. ch. fig. onderwerpen,. assujetOnderbleet , veil. t. zie Onderblijven.
tar, subjuguer,, dompter.
Oncierbleven , verl. deelw. van Onderblijven.
(ik bleef onder, ben on- Onderbuik, yr. , benedenfte gedeelte van den
Onderblijven, o.
buik , bas-venire ., abdomen, hypogastre,
dergebleven,) onder jets (inzonderh.- -waHetgene tot den onderbuik behoort, abdomiter ,) biijven, rester sous l'eau. Hij lean wel
nal, e.
it est en etat de- rester en
een kwartier
beneden blij- Onderbuiksfpier, vr., muscle' abdominal , m.
quart d'heure sous l'eau.
yen niet boven komen , rester en bas, par Onderbuiksziekte , vr., maladie du bas-venire.
terre ; —, (bij tuinl.) niet wel groeijen , den Onderburgemeester, m., perfoon , die bij af•
wezendheid des burgemeestdrs zijne plaats bewasdom beletten , rabougrir,, .ne pas croitre,
kleecit , vice-bourgmestre, adjoint-maire.
ne pas grandir. —, (ik onderbleef,, ben ondergebleven,) geene plaats hebben, ongedaan Onderburgemeesterichap, o.; charge de vice bourgmestre.
blijven , ne pas se faire, n'avoir pas lieu ,
Onderconful, m. vice-consul.
n'etre pas acheve , e. rester imparfalf, e.
Onderblijffel, o. ,
dwerg-, pygmee, ce qui Onderconfulfchap , o- vice--consulat , in.
Onderbuur, m., voisin qui est loge au-dessous
ne croit pas biers, nain, us.
de .noes.
Onderbloem, yr., benedenfie bloem, .fletir de
Onderdaags, bijw., dezer dagen , l'autre four,
dessous.
depuis pen, ees-jours passes.
Onderbocie, rn., gezant tusfchen twee of meer
perfonen , envoys entre deux on plusieurs Onclerdaan 5 b. n. (veroud.) onderworpen sujet, te.
personnes.
Onderbreken, o. w. (ik onderboette, heb on- Onderdaan , m. (a) degene, die ran iemand,
inzonderh. een' vorst
derboec ,) ophouden te arbeiden, cesser de
onderworpen is,,
sujet. Onze Koning bemint zijne onderdatravailler.
nen, notre roi Nainie- see sujets. Onderdanen ,
Oncierbokfe , zie Onderbroek.
onderhoorigen, eens ,bestuurs, administres.
Onderbond , y erl. t. zie Onderbinden.
, o. w. (ik daalde onder, ben onOnderbonden , verl. deelw. van Onderbinden. Onderdalen
,
dergedaald), nederdalen- zonder gezien te
, waarborg, garant,
Onderborg,
cauworden , descendre (de manure a ne pas
repondant, pleige, refuge, vs.
tion,
etre vu, e.). en catimini.
borstrok wider eenen anOnderborstrok ,
Onderdanig, b. n. onderworpen, sujet, te,
deren , camisole,- f. ou gilet de dessous.
obeissant, e. soumis, e. lemand — ,zijn ,
Onderbouwen, b. w. (ik bouwde onder, heb
itre soumis , 'e. ei q. q. — als woord van
ondergebouwd ,) bouwende of ploegende
beleefdheid, Obeissant, e. ?nimble. Uw ononder den grond brengen, couvrir de terre
derdanige (onclerdanigfte) dienaar, votre tresen labourant ou avec la charrue. —, (ik onclerbottwde , heb onderbouwd ) een gebouw
humble on trhr-obeissant serviteur. —, bijw.
onder een under plaatfen , tat
' tot flut en
in de taal der beleefciheid, ties-humblement.
1k bid u5 je vous prie trEs-humblemen't.
Ilean van het geheel verarekt , onderfleunen , Nitir en dessous, soutenir par un on- Onderdanigheid., y r. onderworpenheid (Weiyrage de maronnerie ; meest echter fig. Onnig gebr.), ‘sirjetion. —, onderwerping,
toegevendheid , soumission, obeissance, hisderichragen , supporter, soutenir.
milite.
Onderbouwing, vr. substruction.
Onderbragt, verl. deelw. en verl. t., zie On- Onderdaniglijk , bijw. Zie Onderdanig, bijw.
derbrengen.
Onderdas, y r. das, die onder andere gedragen
Onderbrak, verl. t., zie Onderbreken.
wordt , cravatte de dessous.
Onclerbreiien , b. w. (ik breide onder, heb Oncierdeel, o. onderfle deel, bets, m. partie
inferieure - f. dessons,
ondergebreid , ) onder het breijen met jets
, deel van een
anders vermengen, miler en tricotant.
deel, onderafdeeling,
'
,. sisbdivision, f. Zoo
Onderbreken, o. w. (ik onderbrak , heb onveel deelen .en onderdeelen maken eene rederbroken ,) weinig gebr. voor : in de retie
devoering verward. , Cant de divisions et de
vallen , of ook : de voortduring van iets
subdivisions embrouillent un discours.
aideeiing, section, f.`
your eenige oogenblikken beletten , interrompre.
Onderdeelen, b. W. iik onderdeelde , heb onOncierbrengen , b. w. (ik bragt onder, heb
derdeeld), onderverdeelingen maken, subondergebragt :) naar beneden brengen , pordiviser.
ter en ba y ; (AANM. In dezen zin moet on- Onderdeeling, vr. subdivision.
der, als bijwoord van plaats, evenzeer van Onderdekken , b. w. (ik dekte onder, heb
het werkwoord gefcheiden worden, als de
clergedekt), under eene deken toedekken,
bijwoorden : Achter, Voor , Buiten , Bin-'
couvrir Sous une couverture.
onder jets brengen (
nen, enz.)
Onderdelven , b. w. (ik dolf onder, heb ondagelijkfchen fpreektr.) als : Een meisje
nergedolven), delvende onder de aarde_bren(uithuwen ,) warier une fills.
, (ik ongen, enfouir, couvrir" de terre(en béchant).
derbragc of bragt onder, heb onderbragt of
(ik onderdcelf, bob onderciolven); van
ondergebragt ,) te under brengen , onder
onderen jets uitdelven, ondergraven , deterzijne magt brengen , subjuguer,, assujettir,,
rir de:dessous q. ch , miner, super.
dompter, re quire, soumettie.
Onderneur , vr.het onderfte gedeelte van
Onderbrenging, yr. , action de subjuguer,, etc.
eene in het miclden gefcheidene deur porte tie
dessous, posit infitiente.
assujettissement, m. reduction, eonquete.
Aaa
Onder-
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Onderdies, bijw. weinig gebruikel. Zie Ondertusfchen.
Onderdijk, m., onderile deel van eenen dijk,
partie inferieure 4'une digue , f.
Onderdoek, m., doek , die onder eenen anderen words gedragen, mouchoir,, m., on cravatc de dessous, f.
Onderdoen , b. w. (ik deed onder, heb ond'ergedaan ,) onder lets zetten , of plaatfen,
mettre ou placer dessous ;fig. voor iemand —.
(voor' iemand wijken,) ceder a q. q.. Hij
doet voor hem in niets ander , it ne lui cede
en den; it ne baissera pas le pavilion devane lui.
Onderdolf, verl. t. , zie Onderdelven.
Onderdolven, verl. deelw. van Onderdelven.
Onderdompelen , b. w. , (ik dompelde onder,
heb ondergedompeld,) door indompeling onderdoen , plonger sous ou dans. —, (ik onderdompelde , heb nonderdompeld,) plonger
sous. —, o. w., (met zijn,) onderduiken ,
faire le plongenr, plonger , se plonger.
onderdompeling. yr. , action de plonger dans.
indompeling, immersion.
Onderdouwen , b. w., (ik douwde onder, heb
ondergedouwd ,) door eenen douw onder
iets brengen, naar beneden douwen, pousser sous , dessous ;' fig. to glider brengen ,
subjuguer, vaincre.
,Onderdraaijen, b. w., (1k draaide onder, heb
ondergedraaid ,) onder iets draaijen, tourner sous.
Onderdragen, b. w. , (1k clroeg onder, heb ondergedragen ,) onder iets dragen ,porter, sous,
dessous.
Onderdrempel,
, of dorpel tegenft. van bovendrempel, semi.
Onderdrijven, b. w., (ik dreef onder, heb
ondergedreven ,) drijvende onder jets jagen,
chasser ou pousser sous, parmi , entre q.
ch. o. w., (met zijn,) drijvende onder iets komen , flatter sons , en bas.
Onderdrukken , b. w., (ik drukte onder, heb
ondergedrukt ,) drukkende onder jets brengen , naar beneden drukken, pousser sous,
en bas. —, gedrukt onder iets brengen, imprinter au bas de on dessous; fig. (ik onderdrukte , heb onderdrukt,) minderen of geringeren met geweld tegengaan in het verkrisigen van d'atgene, waarop zij regtmatige
aanfpraak hebben, opprimer, accabler. De
magugen — vaak de zwakken-, les puissants
oppriment souVent les faibles; ' pe waarheid,
opprimer la verite.
Onderdrukkend, (tegenw. deelwOord van Onderdrukkeu,) — 9 b. n., dat van nature onderdrukt , oppressif, ive. , Onderdrukkende
middelen, des _moyens oppressifs. Een — beftuur, un gouvernement oppresseur. Een
ftelfel, un sysedme oppresseur.
Onderdrukker, m., oppresseur ; fig. tiran,
exacteur.
Onderdrukking, yr. ; het . onderdrukken en onderdrukt worden , oppression. In — leven,
vivre dans !'oppression; fig. violence, exaction, depression.
Onderduiken, o. w., (ik dook onder, ben
ondergedoken ,) onder het water duiken,
plonger, faire le plongeur ; fig. Onderdoen,
ceder.
Onderduwen, b. w. , (ik duwde onder, heb
ondergeduwd,) zie Onderdouwen.
Ondereen, bijw. van zamenffelling, het eene
door het andere, onder rnalkander, pile-mile, run parmi Pautre, Tune parmi Pautre ;
ensemble.
Cuclereen-arbeiden , b. w. , (ik arbeidde onder.
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een, heb ondereen gearbeid ,) zie Ondereenwerken.
Ondereenbinden, b. w., (ik bond ondereen,
heb ondereengebonden ,) tier ensemble.
Ondereenblazen, b. w., (ik blies ondereen,
heb ondereen geblazen,) sonfier ensemble.
Oadereenbreijen , b. w. 5 (ik brcide ondereen,
heb ondereengebreid,) tricoter ensemble.
Ondereenbruijen , b. w., (ik bruide ondereen,
heb ondereengebruid,) jeter ensemble.
Ondereendoen, b. w., (ikdeed ondereen, heb
, ondereengedaan ,) miler ensemble, entremdler.
Onclereenduivelen, b. w. , (ik duivelde ondereen, heb ondereengeduiveld,) zie Ondereendonderen.
Ondereetigegoten, vent. deelw. van Ondereengieten.
Ondereengekregen, verl. deelw. van Ondereenkrijgen.
Ondereengefchonken, verl. deelw. van Ondereenfchenken.
Ondereengeflagen, verl. deelw. van Ondereenflaan.
Ondereengefmeten, verl. deelw. van Ondereenfinij ten.
Ondereengefmolten, verl. deelw. van Ondereenlmelten.
Ondereengefneden, verl. deelw. van Ondereenfiuijden.
Ondereengefponnen, verl. deelw. van Ondereenfpinneti.
Ondereengevlochten, vent. deelw. van Ondereenvlechten.
Ondereengeworpen \Tea deelw, van Ondereenwerpen.
Ondereengieten, b. w. , (ik goot ondereen,
heb ondereengegoten ,) verger ensemble.— ,
miler en fondant , fondre ensemble.
Ondereengooijen, b. w., (ik gooide onder. een , heb ondereen gegooid,) jeter ensemble on parmi.
Ondereengroeijen, o. w. (ik groeide ondereen, ben ondereengegroeid ,) croitre ensemble ou parmi.
Ondereenjagen, b. w. (ik jaagde of joeg ondereen , heb ondereen gejaagd,) chasser ensemble.
Ondereenkloven, b. w. , ( ik kloofde ondereen , heb ondereengekloofd, miler en fendant.
Ondereenkneden b. w. , (ik kneedde ondereen, heb ondereengekneed,)
'
petrir ensemble, miler en petrissant.
Ondereenknoeijen, b. w., (ik knoeide ondereen , heb ondereen geknoeid,) miler ensemble.
Ondereenkoken, b. w., (ik kookte ondereen,
heb ondereengekookt,) Heeler en cuisant on
en bouillant.
Ondereenkrijgen, b. w., (ik kreeg ondereen,
heb ondereengekregen ,) miler ensemble.
Ondereenmengen, b. w. , (ik mengcle ondereen,
heb ondereengemengd,) miler,,entremdler,
miler ensemble.
Ondereenplanten, b. w. , (ik plantte ondereen,
heb ondereen geplanc ,) zie Ondereenpoten.
Ondereenpoten, b. w., (ik pootte ondereen,
heb ondereengepoot,) miler en plantant,
planter ensemble.
Ondereenralten, o. w., (ik raakte ondereen,
ben ondereengeraakt,) se miler, se miller
ensemble.
Ondereenroeren, b. w., (ik roerde ondereen,
heb ondereen geroerd,) miler en remnant.
Ondereenfchenken , b. w. , (ik fchonk ondereen, heb ondereengefchonken,) miler en
versant , verser ensemble.
Ondereenfiaan , b. W., (ik floeg ondereen, hell
on-
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ondereen geflagen ,) miler en battant , batd'emouvoir. — , behendig onderkruipen ,
tre ensemble.
supplanter.
Ondereenfrnakken , b. w. , (ik fmakte onder- Ondergaan , o. der zon , le soleil couchant, tn.
een , heb ondereengefmakt , jeter ensemble.
Het — der zon , maan en fierren , le coucher
Ondereenfmelten , b. w. , (ik fmnit ondereen,
du soleil , de la lune et des etoiles.
heb ondereengefmolten ,) fondre ensemble, Ondergang, m. fchijnbare beweging van eere
miler en fondant.
hemelligchaam onder onzen gezigteinder,
Ondereenfmijten , b. w. , (ik fineet ondereen ,
coucher. Bij zonnen —, a soled couchd. Na
heb ondereen gefmeten ,) jeter ensemble; fig,
zonnen —, apt-iv soleil couche. Voor zonfrurgonner.
nen —, avant soleil couche. Hi„ kwam met
Ondereenfnijden , b. w., ik freed ondereen ,
zonnen —, it arriva vers le coucher du soleil.
hub ondereen gefneden , ) miler en coupant.
De zon nadert tot haren —, le soleil
Ondereenfpinnen , b. w. , (ik fpon ondereen,
est a son couchant. —, ( bij dichters ,)
hub ondereen gefponnen ,) tidier en Pant,
westen , couchant. Van den opgang tot den
.filer ensemble.
—, du levant jusqu zau couchant; fig. verOndereenitrooijen , b. w. , (ik flrooide onderstoring, vernietiging , verwoesting , ruine,
een , het) ondereengeflrooid ,) miler en rdperte, eversion, f. deperissement, in. decapandant.
deuce, f. De — eener flad , la twine d'une
Ondereentwijeen , b. w. , (ik twijncle ondereen ,
ville; la destruction totale d'une ville, soft
heb ondereen getwijnd , ) meter en tordant.
par nn tremblement de terre, soft par nne
Ondereenvlechten , b. w. , (ik vlocht ondereen,
inondation. De — eener familie , la ruine
heb ondereen gevlochten , entrelacer,meler
,
on la perte d'une famine. lemands — zweeen tressant.
ten, jurer la ruine ou la perte de q. q. VolOndereenwerken , b. w. , (ik werkte onderkomene — (bij regtsg.) van eenen koopman ,
een , heb ondereengewerkt ,) miler, entredeconfiture , f.
miler, ?idler ensemble.
Ondergast , m. knecht in eene brouwerij , garOndereenwerpen , b. w. , (ik wierp of worp
con-brasseur.
ondereen, heb ondereengeworpen 2 ) jeter Ondergebleven , verl. deelw. van Onderblijven.
ensemble.
Ondergebogen , — — Onderbuigen.
Ondereenweven , b. w. , ik weefde ondereen , Ondergebonden, — —
--Onderbinden.
heb ondereengeweven ,) miler en tissant.
— Onderbrengen.
Ondergebragt , — —
Ondereenziften , b. w. , (ik ziftte ondereen, Ondergedaan,
.
——
—
heb ondereengezift ,) miler en criblant.
Ondergebogen, — --Onderdoen
— Onderduiken .
Ondereinde , o. het onderfte gedeelte van lets , Ondergedolven , — —
— Onderdelven .
extremite , inferieure, 1: — van eene piek , Ondergedreven , — ......•
.
—
talon d'une pique, in.
.
Ondergegoten , — --Onderdrijven
—
Onderen , bijw. Van —, d'en has , par Ondergeholpen, — --Ondergieten
— Onderhelpen .
bas, par dessous. Een geneesmiddel, dat Ondergekeken , — —
— Onderkijken.
van boven en van — werkt , nut rnedecine Ondergekregen , — —
— Onderkrijgen.
qui fait alter par bent et par has ; Ondergekropen , — —
— Onderkruipen.
Van — opdienen , passer par les charges, Ondergeleid , — —
--Onderleggen.
par les emplois. Van — aan beginnen , com- Ondergefchikt , (verl. deelw. van het ongebrl.
mencer d'en has, du bout. Naar—, en bas.
werkwoord , Onderfchikken). —, b. n. fig.
Ondergaan , 0. V. , (ik king onder, ben ononderworpen , afhankelijk , sujet, Iv, dedergegaan ,) van helm lfche ligchamen onder
pendant , e. inferieur, e.subordonne , e. souden gezigteinder wijken , se coucher. De
mss, e. subalterne, — maken , subordonner.
zon , de maan en de fierren gaan onder , le
bijw. op eerie ondergefchikte wijze , subordonsoleil , la lune et les itoiles se couchent. De
nOment.
ondergaande zon , le soleil couchant.—, zin- Ondergefehiktheid , yr. subordination.
ken , naar den grand gaan , couler a fond, Ondergefchoven, verl. deelw. van Onderfehnilen.
alter au fond; s'enfoncer ;etre submerge , e. Ondergefchoten, — — Onderfchieten.
Het fchip ging met deszelfs geheele lading Ondergefchoven, — — — Onderfchitiven.
onder , le vaisseau coula a fond avec tante sa Ondergefchreven, — — - - Onderfehriiven.
charge; fig. ophouden , vernietigd worden , Ondergeftreepte lijn , vr. sous-tendante.
perir, dechoir; tomber en ruine on en deca- Ondergeflagen , verl. deelw. van Onderflaan.
deuce. Dos aullen eens de grootfie rijken Ondergefmeten , — — Onderfmijten.
—, ainsi perissent un jour les _plus grands Ondergefmolten , — — — Onderfmelten.
empires. De ftad is door eene aarclneving Ondergefneden , — — — Onderfnijden.
ondergegaan , la ville a ete abytnee par un Ondergefloken , — — Onderfleken.
tremblement de terre. —, b. w. ( ik onder- Ondergeftreken , — — — Onderftrijken.
ging , heb ondergaan , lijden , verdragen , Ondergeflreepte lijn , vr. sous tendante.
doorflaan , subir, soziffl-ir, Den dood —, Ondergetrokken, — — — Ondertrekken.
subir on sou frig la mort. Een verhoor — , Ondergeteekende , in. soussigni.
subir cm interregateire. De firaf — tot Ondergewas , o. waterlot onder nit den worwelke men veroordeeld is, subir la pelue
tel, rondom den flam van fommige boomen ,
el la queue on est condamnd. Nadat hij (zij )
jet, in. branche gourtnande, qui vient au
al de gevaren der zee — had , aprés avoir
pied de l'arbre, f.
essuye tons les perils de la mer. Verande- Ondergeweven , verl. deelw. van Onderweven.
ringen —, subir des changements. Geene Ondergezonken , verl. deelw. van Onderzinken.
verandering —, n'eprouver aucune alteration. Ondergezwommen , yeti. deelw. van Onder-, in het gaan affbijden , (in al de volgende bezwemmen.
teekenissen , veroud ;) couper (le chemin 4 Ondergieten , b. w. (ik gout under, heb onq. q.) —, vervangen , remplacer; fig. heidergegoten), under lets antlers gieten , Indmelij k zoeken magtig te worden , chercher
ler en versant ou en fondant, zie Gieten.
secretement ,c1 s'emparer de. - 5 polfen , son- Onclerglas , o. zie Onderraam.
der, examiner. —, trachten te bewegen , Ondergod, in. (in de fabell.), mindere godacher de persuader, tdcher de rameuer ou
held, diet/ infer-lent-.
Aaa2
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Ondergoed , o. retement, habiliment de des- • Onderhandelen , o. w. (ik onderhandelde,
sous , m.
onderhandeld), firijdigheden , enz. door geOndergooljen, b.
(ik gooide onder, heb
fprekken zoei,en bij te leggen, negocier,
ondergegooid), onder iets gooijen, jeter
menager, traiter , moyenner. Over den vresous. —, op den grond werpen., jeter d
de —, traiter de la pais , negocier la paix-.
bas, jeter par terre.
Onderhandeling, yr. negociation , conference,
Ondergordel, m. gordel, dien men onder de
f. arbitrage , m. In — treden, entrer
kleeren draagt, ceinture on sangle de desnegociation , en conference , parlementer. De
SO US
kommandant der vesting begeerde in — te
treden , le commandant de la place demands
Ondergorden , b. w. (ik ondergordde , heb ondergord), van onderen eenen gordel aandoen ,
a parlementer. In den heginne maakte hij
ceindre ou sangler d'en has on ele dessous.
zwarigheden, maar na begint hij in — te
Ondergording, yr. action de ceindre on de
treden, d'abord it fit des difficultes, mail
sangler d'en has. Zie Buikriem (bij paarden).
ilsommence a parlementer. Onderhandelingen
beginnen,openen, entamer des negociations.
Onderg-ouvernanre , yr. sous-gouvernante.
Ondergouverneur,
sous-gouverneur.
Onderhandsch, b. n. dat in flute , onder de
Ondergraaf, in. die in waardigheid beneden
hand geschiedt , qui se pit sous main, secret , etc. Eene onderhandsche vervreemding,
eenen graaf is, vicomte.
Ondergraaffchap, 0. vicomte,
alienation secrete, alienation sons main.
Een — contract, en contrat fait sons main,
Ondergraven, b. w. (ik groef onder, heb ondergraven) door graven onder (den grond)
in s contrat secret, sons seing prive. Schuld
volgens een — gefehrift, dette chirographaire.
brengen , enfouir , couvrir de terse (en
beehant).
(ik ondergroef, heb onder- Onhavig , b. n. hetgene men onderhanden beefr,
graven), onder iets graven , met oogmerk
waarover men handelt, fpreekt , fchrijft , enz.
en question. Het onderhavige bock, le liom er in te komen , creuser,,miner , saper.
vre en question.
Eene rots —, miner un roc. De fondaDiemen van ten gebouw
saper les fon- Onderheffen, b. w. (ik onderhief, heb onderheven, ) van onderen aanvatten en opheffen,
daments d'un edifice; fig. ondermijnen, miner , saper ; zie Ondermijnen.
saisir d'en bas pour lever on soulever.
Ondergraver, m. mineur, pionnier,, sapeur.
Onderheid, vr. minderheid in rang , inferiorite, f. rang inferienr, m.
Ondergravin, yr. viconstesse.
Ondergraving, yr. saps, mine.
Onderheijen , b. w., (ik heide onder, heb on(lergeheid ) door heijen onderbreng-en
Ondergreep , verl. t. Zie Ondergrijpen.
,
foncer,hier
Ondergrijpen, b: w. (ik ondergreep, heb
des pilotis sous q. ch.
ondergrepen), iets van onderen grijpen , om Onderhelpen , b. w. (ik hielp of holp onder,
het voor vallen te behoeden , saisir ouprenheb ondergeholpen ,) iemand helper) , oust
(Ire par le has, soutenir q. cit. ou q. q. en
iets onder jets anders re helpen, assister
le sai,issant par dessous.
ou alder is mettre une chose sons une autre.
Ondergroeijen , o. w. (ik .groeide onder , ben
—, iemand helpen om onder te komen ,
q. q. a trouver no logis. lk kon geese heronciergegroeid), onder iets vastgroeijen ,
croitre sous, parmi q. ch.; s'attacher en
berg vinden , maar mijn neef hielp mij oncroissant dessous.
der, je cherchais envain un logis, male moss
Ondergroef, verl. t. van Ondergraven.
cousin m'aida a en trouver nit.
Ondergrond, m. grond onder eenen anderen Onderhemd, o., tegenit. van bovenhemd , cluegrond, concise de terre qui est ions une autre
miss de (lessons ,
Onderbevig, b, is. onderworpen , (weinig ge.
c h e , f:
concise,
hr. ,) soumis, e. assujetti, e. Aan iemancts
Ondergron(en, b. w. (ik ondergrondde , heb
heerfchappij — zijn, etre soumis, e. ou asondergrond), fig. onderzoeken , examiner,
rechercher, penetrer ; zie Doorgronden.
sujetti , e. a la domination de q. q. —,
biootgefleld aan, blootflaande your, expoOnderhagelen, o. w. (ik hagelde onder, ben
se, e. sujet,te , astreint, e. Ons ligchaam
ondergehageld), door hagelbedekt worden ,
etre convert, e. de grdle. Het linnen op de
is aan vele kwalen
notre corps est sujet
ou expose is beaucoup de M311.17. Deze onderis ondergehageld, le liege qui est sur
bleek
neming is aan vele moeijeiijkheden
l blanchisserie est tout convert de pile.
, cette
Onderhalen , b. w. (ik haalde onder, heb onentreprise est sujette a beancou,o de elifflculres. Den land, — aan aardbeving, son pays
dergehaald), onder (bet water, enz.) hasujet a des tremblements de terse.
tires a soi, taxer sons (Peau, etc.),
len,
Onderhevigheid,
sujetion, dependance.
fig. Het hoofd — , ceder , plier.
(fcheepsw,) als: Een touwwerk
retouch- Onderhield, verl. t. zie Onderhouden.
sur une manoeuvre. —, (ik onderhaalde , heb Onderholen , b. w. (ik onderhoolde , heh onderhooid ), van onderen uitholen caner out
onderhaald), eenen haal, eene ftreep met de pen
creuser d'en bas, de dessous. De konijnen
onder jets maken, souligner, bat-rec. In eene ge— de aarde, les lapins creusent sous terre.
ichreven kopij onderhaalt men de woorden,
die curcijf moeten gedrukt worden , on sou- Onderholing, vs. action de carer on de cressser d'en bas on de dessous.
ligne dans une copse Tanuscrite, ce gni dolt
ease imprime en italique.
onverwacht Onderhoogsbootsman,
bootsmansmaat (oud.)
sous-bos,eman.
inhalen, (weinig gebruikelijk), foindre en
chemist, atteindre on attraper. Waal- zal ik Onderhooren, b. w. (ik onderhoorde, heb
u weder —? ohs pourrai-je roue rejoindre?
onderhoord) , ondei vragen , interroger on
'Onderhaling, yr. het onderhalen , action de
questionner (pour roil- comment on repondra).
—, b. w. (ik hoorde onder, heb enderge.
tiger a soi , de souligner. —, het .onderhaalde, ce qui est souligne , m. mots souhoord), fig. aim de matt en het gebied van
anderen onderworpen zijn, (eigenlijk eene
lignes, m. pl.
verkorting van onder . . . hehooren )
Onderhais , m. benedenfle gedeelte van den
pendre, etre dependant de, etre dans la depantie inferieure du con.
pendance de, etre subordonne, e. h.
,Onderhandelaar, m. nigociatcur;
koppelaar„
maquignon.
OLderhoorig , b, is. tot jets behoureude of
da y r.
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de. De Ilad 0 en de onderhoorige plaatfen,
la y ule d'O et toutes les places gut y appartiennent, qui en dependent. Llij is zeer minzaam omtrent zijne onderhoorigen , it est
ties-affable envers cells qui dependent de lui.
Zie Onderdaan in de laatile.beteekenis.
Onderhoorigheid , vr. dependance, subordination.
Onderhoos , yr. (in Groningen, Gelderland
en elders, voor) onderkous ; zie dit woord.
Onderhopman , m. degene , die in rang op eenen
hopman volgt, capitaine en second, calltaine-lieutenant.
Onderhoud, o. voedfel, waardoor lets in het
leven gehouden wordt, entretien, m. subsistance, f: ce qu'on donne a q. q. pour vivre, in. sustentation, f: Iemand het noodige
— geven, verfehaffen , fournir a Pentretien
de q. q. Voor het -- der armen zorgen ,
iourvoir if la subsistance des pauvres. Men
moet eten voor het — des ligchaams , ender
krachten, it Put manger pour la sustentalion du corps et des forces. —, anes, wat tot
infiandhouding van lets behoorr, entretien,
sm. Het — der firaten van Parijs host verbazende sommen, Pentretien du pave de Pa1 is coate des so rinses considerables. een
gedrag, waardoor het eenig gezag niet gekrenkc wordt , tnaintien, m. Het — der
plakkaten , le mnintien des placards. —,
gefpreic, dat ooze aandacht gaande houdt,
entretien, discours, m. conversation , f.
Onderhouden , b. w. , (ik hield onder , heb on-_
dergehouden ,) onder lets houden , tenir
sous q. ch. inzond. beletten, dat iemand,
weiken men heefc nedergeworpen , boven
home, empecher q. q. de se lever, tenir par
!erre; fig. in bedwang houden , onderdrukken , opprimer, dompter, tenir en sujetion,
reprimer, tenir la bride a. achterhouden , (van gelden, papieren , enz.) onderflaan, op acne bedriegelijke wijze onder zich
houden divertir,, distraire, derober. Geld
hij heefc
tie ingebeurde gelden onderge'
houden, it a diverti les deniers de sa recette. —, b. vs. , (ik onderhield, heb onderhouden, eigenl. doch in dezen zin veroud.,
van onderen houden , opdat lets niet valle ,
tenir de dessous on d'en bas; fig. door alle
noodige hulpmiddelen de voortduring van
lets bewaren, entretenir, maintenir, fournir les chases necessaires a Pentretien de q.
ch., maintenir. Een gebouw
entretenir on bdtiment. De wegen
entretenir
les chemins, les routes. De ftraten der fiail
entretenir le pave de la vine. Het dak
van een gebenw , entretenir la couvertnre d'un edifice. Zijn huis is behoorlijk
sa maison est Pies entretenue. deze ijzeren flang onderhoudt het timmerwerk , cette
Parse de fir maintient la charpente. —, de
voortduring van het natuurlijke leven door
voedfel, enz. bewerken , entretenir. Dc armen, eene familie entretenir les pauvres,
nue famine. Een meisje — , (gewoonlijk
met een basterd wooed. Een meisje mainteneren , wanneer men eenen ongeoorloofden
omgang met haar heeft), entretenir une
eenig gezag onafgebroken doen voortduren , garder , observer. De geboden van
God — , observer les commandements de Dieu;
van bier: Vriendfchap met iemand —, entretenir amitie avec q. q. iemands aandacht gaande houden, entretenir q. q. s'entratenir avec q. q. , discourir avec q. q.,
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discourir avec Mi. Hij heefc mij over uwe
zaak —, it m'a entretenir de votre affaire.
Zij elkanderen met beuzelingen, ils s'entretiennent de bagatelles. Hu onderhoudt
het gezelfchap op eene zeer aangename wijze , it entretient, it arouse, la compagme
fort agreablement. — 5 bepaaldelijk met de
nevenbeteekenis van: om achter de waarheid te komen, ale : Men zegt dat hij het
gedaan heefc, ik zal er hem over —, on dit
qu'il Pa fait, je lui en parlerai; of ook
met het nevendenkbeeld van : berispen, als :
lk heb hem over ziju Hecht gedrag
je
lui ai reproche sa mauvaise conduits.
Onderhoudend, (tegenw. deelw., zie Onderhouden,) —, b. n. een aangenaam onderhoud.
opleverende , de aandacht bezig houdend,
amusant, e. Een zeer — book, un livre
tràs amusant. Een — gefprek, ssn entretien
charmant. De inhoud zijndr brieven is zeer
, le content! de ses Jetties est fort amusant.
Hi.; is zeer — in gezelfchap , il sait tràs-biers
amuser une compagnie.
Onderhouder , m., degene die onderhoudt,
(eenig gebod , enz. , ) observateur.
(fcheepsw.) zeker touw,, garant.
nourriture,
Onderhouding, yr., entretien ,
subsistance. —, observation.
Onderhuid, yr., (fcheepsw.) oeuvres morteid'un vaisseau, f. pl.
Onderhuis, o. , onderfie gedeelte van een huis,
appartements en has d'une maison, m. pl.,
rez-de-chaussee d'une maison. huis' dat
tusfchen andere gebouwen, lager dan de andere flaat , maison bases, inferieure; fig.
(weinig gebr. voor)
5 e fer , m. in Engeland , chambre bases, on des communes.
Ondefhuren , b. w. (Ha onderhuurde, heb onenz.)
derhaurd), als: Iemand (een
(in flute, door sneer hour te beloven,
hem van het voorregt van verdere bewoning verfleken), loner sons main ce qu'un
autre a a lounge ; supplanter q. q. , enlonant
a son inns la maison, etc. eu it demeure.
Orderhuring , yr. supplantation, f: croc-enjambe (en parlant d'une chose qu'on lone).
Onderjagen, b. w. (ik jaagde of joeg onder,
heb ondecgejaagd), onder lets jagen , chasser sons q. ch.
Onderjarig, b. n. m T nderjarig, mineur, e;
sons tutelle, en pupille.
Onderjas,
tegenflelling van c ycling , suetout, m. on redingote de dessous, f.
Onderkaak, yr. benedenfle kakebeen , mdchoire on mandibule inferieure. ( van een paard),
ganache.
Onderkabbelen , b. w.
onderkabbeide, heb
onderkabbeld), (van het water ,) door kabbeling van onderen uitholen , creuser
caves (comme Peau qui s'agite ou bat centre
les digues).
Onderkam, m. lel van eenen haan, barbee
d'un coq , f:
Onderkamer,, zie'Benedenkamer.
Onderkammen, b. w. (ik kainde onder , heb,
ondergekeend), kammende onder jets brengen , meters dessous en peignant.
kammende vermengen, melee en poignant.
Onderkant, m. onderfie kant, dessous, —
van een zeil, (fcheepsw.) bordant d'une
voile, m.
Onderkas , yr. (bij letterzette) kas, waarin de
tekstletters zijn , bets de la casse, —,
voor de letters, die daarin zijn , texts, ns.
Onderkeeren , o. w. (ik keerde onder , ben
ondergekeerd),'(bij dickers, van de zon,)
ondereaan , se coucher.
Aaa3
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re , cave plus basse qu'une autre, cave basse , inferieure, f.
Onderkemmen, b. w. (lk kemde onder, heb
ondergekemd), zie Onderkammen.
Onderkennen , b. w. (ik onderkend.e , heb onderkend), onder meer van eene foort kennen , reconnaitre, distinguer (entre d'auje
tres), discerner. 1k kon hem niet
ire pouvais le distinguer. Den vleijer van
den vriend —, het ware van het valsche ,
discerner le flatteur d'avec Pami, le vrai
du fi‘ux.
Onderkeurs, vr. bloote keursrijglijf, corset,
corps de robe, in. onderrok, jupe de
dessous, f:
Onderkijken , o. w. (ik keek onder, heb ondergekeken) onder iets kijken, regarder
sous q. clz.
Onderkin , vr. het neerhangende vleezige deel
onder de kin, double menton,
Onderklampen, b. w. (ik klampte onder, heb
ondergeklampt), met klampen onder iets
vastmaken, attacker sous q. ch. avec des pates.
Onderkleed, o. een kleed, dat men onder ian— der Rodere heeft, habit de dessous,
— vest,
meinfche foldaten, campestre,
camisole, veste, f gilet, in. etc.
Onderkleederen, sneers. Zie Ondergoed.
Onderkloeken, b. w. (ik onderkloekte , heb
oncierkloekt) , door fchalkheid under de hand
wegnemen, enlever on emporter secrêtement
par finesse, gagner de la main.
Onderknaap , m. knaap of knecht onder eenen
anderen, valet au dessous d'un antis.
Onderkneden, b. w. (ik kneedde onder, heb
ondergekneed), door kneden onder lets mengen , meter en petrissant.
Onderknoopen , b. w. (ik onderknoopte, heb
ondergeknoopt), van onderen met eenen
kroop vastiteken, boutonner on ;toner d'en bas.
Onderkocht, verl. t. en verl. deelw. Zie Onderkoopen.
Onderkok, m. keukenjongen, aide de cuisine, marmiton.
Onderkoken, b. w. (ik kookte onder, heb
ondergekookt), onder elkander koken, miler en faisant bouillir.
Onderkomen, o. w. (ik kwam onder, ben
ondergekomen), onder jets komen , se mettre
sons q. ch. , inzonderh. onder dale komen,
trouver un logis. Er zijn zoo veel vreemdelingen , dat men niet sneer kan y a
taut d'etrangers qu'on ne trouve plus a se
Wij trachtten te B. onder te komen,
maar te vergeefs, nous tachions trouver un
logis a B., mais envain. onder water
geraken, (veroud.), etre submerge, e.
on inondi , e.
vallen , bezwijken,
(veroud.) succomber, tomber en defaillance.
beneden komen, descendre. 1k zol
je descends-ai. flee fpel hceft hem geheel
doer it est ruins par le jets ; fig. Weer
gij geen — voor mij ? no savez volts pas
quelque place, quelque etablissement pour moi ?
Onderkoning , m. , die in plaats van eenen kofling, eon ander koningrijk (ook wel eene
provincie, die geen koningrijk is ,) regeert,
vice-roi. De — vats Peru, le vice-roi du
Peron. De waardigheid van —, vice-royante , f.
Onderkoningin, vr., vice-refine.
Onderkoopen , b. w. , (ik onderkocht , heb
onderkocht,) iets dat een ander bedongenheeft,
door een hooger bod , under de hand koopen ,
acheter ce qu'un mitre a marchande ; venir
sur le marred de q. q.; acheter sous main.
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celui qui achhe ce
autre a marchandd ; qui traverse le marchd
d'un untie.
Onderkooping, vr. , action de traverser le marche d'un autre, supplantation dans on acizat.
Onderkoopman , (meerv. Onderkooplieden ,) zekere bediende op de Oostindifche
fchepen, sous-commis, second marchand stir
un vaisseau de la compagnie des Irides.
Onderkorst , vs., in tegenilelling van bovenkorst , croll te de desserts. — van eene pastel of
taart , enz. abaisse, f.
Onderkoster,
bediende van eenen koster,
sous-marguillier , sous -sacristain.
Onderkosterfchap, o., office de sous-marguillier, de sous -sacristain , vi.
Onderkous, y r. , icons, waarover eene andere
gedragen words, bas de dessous, m., cha yssetts , f: Onderkorifen dragon , porter des
chaussettes. Onderkoufen zonder voeten ,
des chaussettes sans pieds.
Onderkrijgen, b. w., (ik kreeg onder, heb
ondergekregen ,) eigenl. bij het worftelen,
op den grond krijgen , jeter par terre,vaincre ; fig. te onderbrengen , subj signer ; fairs
plies- sons le fang, soumettre, dompter.
Onderkroop, verl. t. Zie Onderkruipen.
Onderkropen, verl. deelw. van Onderkruipen.
Onderkruipen, o. w. (ik kroop onder, heb
ondergekropen,) ramper , se glisser ou se
trainer sons q. ch., en bas. , (ik onderkroop , heb onderkropen , ( fig. op eene bedriegelijke wijze , tot nadeel van anderen
zijn doel bereiken, parvenus- el son but par
des moyens vils et trompeurs. Iemand
supplanter q. dui couper Pherbe sous les
pieds, Pemporter stir q. q. par des brigues
on des cabales. fpr. w. Conner le-croc- enjambe a q. q. Zij zoeken elkander te —,
den voet te figten, ids cherchent a se supplanter Pun Pantie.
Oederkruiper, m., intrigant qui supplante q. q.
Onderkruiping, yr., intrigue pour supplanter
q. q., supplantation, subreption.
Onderkruipfier, yr., intrigante qui supplants

Onderkusfen , o. , kusfen dat onder ligt , coossin de dessous, vs.
Onderlaag, yr. planken onder eon bed ,fond,
ou enfoncure d'un lit. — van een bed,
met riemen zamengebonden,-goberge,
cheepsw.)
onderite laag van het gefchut,
(f
batterie d'en bas.
neerlaag hebben , avoir
le dessous.
n &Haat:,
, het onderlaten, negligence,
omission.
Onderlaken, o., onderfle beddeiaken , drag
(de lit.) de dessous,
Onderlangs , voorz., (beter: onder langs ,)
— den berg gaan alley le long du pied de
la montagne.
Onderlast,
(fchipperswoord, ) tegenflelling van bovenlast , charge de dessous , f.
Onderlat, yr., latte de dessous.
Onderlaten, b. w., (ik onderliet, heb widerlaten ,) (weinig gebr.) nalaten, omettre , negliger , laisser. A &NM, Laisserwordt in dezen zin enkel met eene ontkenning gebezigd,
als : Gij moot niet — altoos uwen weg te

gaan, it rte faut pas laisser
veers chemist.
Onderlating, yr. , omission, discontinuation.
Onderleen, o., een van een hoofdleen afhankelijk leen, fief servant , m. Het — hangs
of van het hoofdleen, le fief servant relàve
du fief dominant.

Onderleermeester, zie Ondermeester.

On-
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Onderlijnen, b. w. (ik onderlijnde , heb onOnderleg, a., onderneming, entreprise, f.
derlijnd), met eene ftreep, met eene
Onderleggen, b. w., (ik legde of leide ononderhalen, souligner.
der , heb ondergelegd of ondergeleid,) onder iets leggen, mettre dessous; mettre sous Onderlijning , yr. action de souligner. Pij de
— 5 en soulignant.
q. cis. Deze eafel that aan den eenen kant
lager dais aan den anderen , men moet er Onderling, b. n. wederzijdsch , mutuel , le, recibijw. mutuellement, reciproproque.
cette
een
fpaancje
of
een
fink
hout
5
jets
quement. Elkander — haten , se hair Pun
table baisse d'un cote plus que de l'autre,il
i'autre, (l'une l'autre,) reciptlquement,
fact mettre q. ch. dessous, it y fact mettle
mutuellernent, ou s'entre-hair.
une cale. De balk ligt nict gel' jk , men moet
er iets —, la poutre n'est pas a'e niveau ,i1 Onderlinnen, o. tegenflelling van bovenlinnen ,
Tinge de dessous, (comme chemise, etc):
eifact la caler. Men heeft deze hen denon
a Onderlip, y r. onderile lip, levre inferieure,
jeren (ter uitbroeding) ondergelegd,
Lippe.
levre tie dessous. Dikke
donne ti cette poule dix oeufi d couver.
op den grond werpen, jeter par terre ; fig. Onderloopen , o. n. (ik liep onder, ben on•
loeiflof
overdekt
y
dergeloopen),
met
eene
,
overwinnen, avoir le dessus , vaincre.
worden, etre monde, e. ou submerge, e.
leenen, genet, veritrekken 5 (op goed geMerle
submerger, inonder.
Doe's
loof,) ale: Indien ik geweten had, dat hij
(in den dagelijkfchen fpreektr. , voor: er
zoo ilecht met zijne zaken
zou ik
onder zijn ,) se glisser,, passer parnit ou
hem niet zoo veel ondergelegd hebben, si
dans le nombre. Er zulien wel leugens mede
j'avais su que ses affaires etaient dans un si
s'y glissera bien des mensonges..
mauvais etat, je ne lui aurais pas Cant pre(ik
onderliep , ben onderloopen) , weinig gete , (donne, avance , etc.) — , ik onderlegde
bruikelijk dan in het \red. deelw. , ale: Met
of onderleide , heb onderlegd of onderleid,
livide, (devenu, e. bleu, e. et
bloed
ophoogen, aanvullen, mettre q. ch.dessous,
noirdtre par Pepanchernent du sang hors des
caler; fig. ondernemen , entreprendre.
petites veines sur la superficie).
vastftellen, poser pour certain, e. fig. zich
eigenlijk hetgene on(ondernemen,) entreprendre. Zie oak Onclermaansch, b.
der de maan is, aardsch, au (lessons de la
Onderleid.
lune , sublunaire , terrestre. Ilet onderOnderlegger,
(bij timmerl.) balk , wearmaanfche, les choses sublunaires , sou terrestres.
over andere balken of planken gelegd worden, poutre ou planche , grsi se trouve sous Ondermaat ,- y r. vermintlering in eene vorige
rnaat, door indroogen of inkrimpen, enz.
d' autres poutres ou planches, f. —,(fcheepsw.)
un dichet
dechet, in. Twee Ichepel
kielligter,, ponton de cardne.
de deux boisseaux.
Onderlegfel, o.hetgene onder jets gelegd wordt,
r.
mindere
majesteit,
dan
y
Ondennajesteit
,
ce qu'on met dessous , morceau de renfort;
die van eene andere, mafestd inferieure ou
remplage, remplissage , m. (ce dent on garmoindre.
nit un endroit de l'habit ou de la chemise
pour le rendre plus fort) hausse, f. (ce Ondermaken , b. w. (ik maakte onder, heb
ondergemaakt) , (in den dagelijkfchen
qu'on met sous une chose pour la garantir ou
fpreektr.) door makers onder iets brengen,
pour la lzausser); cale, f. (morceau de bois
mettre sous q. ch. , enterrer, couvrir de
plat qu'on met sous une poutre, sous une
terre, enfouir.
solive ou sous une table pour qu'elle soit tie
niveau). Ilet — van het y oetfluk eener Ondermalen, b. w. (ik maalcle onder, heb
ondergemaald), malende onder iets mengen,
zuil , le soubassenient d'un piedestal (Pune
miler en mouiant, mouler ensemble.
colonize,
(bij boekdrukk.) taquon, en
(ce qu'on met sous les caracteres, Ondermatres , zie Ondermeesteres.
tacon,
tweede meester, of meesafin que l'impression vienne bien). -- Items- Ondermeester,,
ter die onder eenen anderen onderwijst
pont onder eenen hefboom, (fleunplaat),
sous-maitre, sous-precepteur, aide ou seconhypornochlien,point d'appui ,
dant d'un instituteur.
Oncierleid, veil. deelw. van Onderleggen. —
b. n. van kleederen voorzien, pourvu, e. Ondermeesteres, vr. (gewoonlijk ondermamfel of fecondante genaamd), sous-maitresse ,
e. d'habits. Zij is zeer wet , —
en
(secondante).
(onderlegd), elle est bien pourvue d"habits;
(onderlegd) zijn, titre Ondermeid, y r. meid, die onder eene andere
fig. Tot iets wel
ftaat, servants qui sect sous tine autre serbier; prepare, e. pourvu, e.
vante 5 aide ('une servante.
Onderliep , verl. t. zie Onderloopen.
Ondermengen , b. w. (ik mengde onder, heb
Onderliet, veil. t. zie Onderlaten.
ondergemengd), iets onder jets mengen, en
(ik lag onder , heb onOnderliggen , o.
(ileondermengde, heb ondermengd), vermeildergelegen ) onder iets liggen , etre desgen, toiler, entremiler, amalgamer.
sous; inzonderh. van worflelenden , enz. op
den grond liggen, etre par terre. —, on- Ondermenging, yr. action d'entremiler, d'amalgamer.
der water flaan, etre submerge , e. moode, e. Deze landen hebben den ganfchen Onderinijnen, b. w. (ik ondermijnde, heb onclermijnd), door het graven van mijnen,
winter ondergelegen , ces terres out ete inonvan onderen uitholen , miner, super', Cadies tout l'hiver; fig. overwonnen worden ,
ver, creuser. Eene rots —, om dezelve
bezwijken , succomber, etre vaincu, e. ou
met
buskruid in de lucht to doen fpringen ,
surinonte , e. Zie oak Onderliggend.
miner un roc , pour le faire sauter par le
Onderliggend , (teg-,er.w. deelw. Zie Ondermoyen de la poudre el canon. De grondflaliggen), —, b. n. die onderligt, het onsaper les filaments
gen van een gebouw
derfpit delft, qui est le (la) plus faible.
d'un
edifice; fig. door list of in het verborla
partie
la
plus
De onderliggende partij ,
gets verzwakken , miner, saper, ruiner.
faible.
Het verdriet ondermijnt zijne gezondheid,
Onderlijf,, o. het onderfle van het ligchaarn,
zijne
krachten , le chagrin le mine. De
basbas , m. partie inferieure du corps ,
saper les
grondzuilen van eenen itaat
venire, m.
onderkleedje , robe de desfondements d'un eta:.
sous,
On
Aaa4
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Ondermijnen , b. w. (ik mijnde muter, heb
oniergemijnd) lager mijnen, acheter oi dessous da prix ; zie Mijnen.
Ondermijner,
mineur, . sapeur, celni qui
mine, qui saps.
Ondermijning, yr. action de miner, de saper,
mine, sape; fig. ruine, subversion.
Ondermtgen, b. w. (ik ondermuurde, heb
ondermuurd), met muurwerk van oncleren
fchragen, construire tine muraille sous une
chose pour la. soutenir ; fortifier on supporter
par une muraille. —, van onderen opmetfelen of van muurwerk voorzien, maeonner
d'en bas.
Ondermuts, yr. vrouwenmuts , die onder eerie
andere gedragen words, (ook van kindeten,
hetzij jongens of meisjes), bonnet de dessous, M.
Ondermuur, m. onderfle gedeelte van eenen
muur; partie inferieure d'une muraille, f.
bas du mur, sn.
-0 ndernaaijen, b. w., (ik onclernaaide , heb
endernaaid,) van onderen benaaijen, coudre
dessous on par-dessous.
Ondernam, yeti. t. zie Ondernemen.
Onderneenifter, yr. , entrepreneuse.
Onderneemziek , b. n. die gaarne lets ender.
neemt , qui a beaucoup d'envie d'entreprentire , entrepenant , e.
Oridernemen, b. w., (ik ondernam, heb ondernomen ,) fig. aanvangen , inzond. van jets
dat gewigtig is, het befluit nemen osn to
entreprendre, tenter, prendre sur
tioen
Alles , wat hij onderneemt , gelukt
hem ., tout ce qu'il entreprend, lui reussit.
Hij ondernam dezen fchrijver te wederleggen , it entreprit de refuter cet auteur. Hij
onderneemt te veel, ii prend trop sur lui.
entreprendre un voyage. GrooEene reis
entreprendre de grands onte werken
vrages.
-Onclernemend, (tcgenw. deelw. Zie Onderneen,) --, b. n., die jets durft wagers, en, y
treprenant, e. Hij is een — man, c'est un
homme entreprenant.
Ondernemer, in. , entrepreneur.
Onderneming, yr., entreprise. Hij ziet al de
gevaren zij ner — niet in, it ne volt pas toes
les -dangers de son entreprise. Zijne — is
hem gelukt, son entreprzselui a reussi. Dwaeq;,ige.
ne
Onclernomen , veil. deelw. , van Ondernemen.
,Ondernuntius, m. , internonce.
Onderofficier,, in. , ( bij het krijgswezen , ) die
tusfchen de eigenlijke officieren en de gemcenen gerangfchikt is, hooger dan een korporaal, sergent.
Onderofficiersbank, yr., bane des sergents.
Onderofficiersbroek, yr., culotte de sergent.
Onderofficierskind, o., enfant de sergent,
et f.
Onderofficierslijst, zie Onderofficiersrol.
Onderofficiersmontering, yr. uniforme de sergent.
Onderofficierspenfioen, o. pension de sergent, f.
Onderofficierspet , in. bonnet de sous-offleier.
Onderofficiersplaats, yr. ckarge de sergent.
Onderofficiersrok, in. habit de sergent.
Onderofficierstafel, yr. table des sergents.
o. appointements
Oncierofficierstractement
717-. pl. on traitement de sergent,
Onderofficiers y rouw, yr. femme de sergent.
Onderofficiersweduwe, yr. veuve de sergent.
Onderopzigter over matrozen, m. sons-cap.
Oncleroordeelen , b. w. (ik onderoordeelde ,
heb ondereorcteeld), met zijn oordeel onderfcheiden distinguer par le fugement.
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Ondercorzaak, vr. tweede oorzaak, bijoorzaak , cause seconde , secord:iire.
Ondero y en, m. mime onder den oven, waar
de bakkers het brood doers riizen of warm
houden , endroit sous le four eb les boulan
gers font lever le pain, etc. , bas-four.
Onderpacht, yr. sous-traits, m. sous femme.
Onderpachten, b. w. (ik onderpachtte , heb
onderpacht), sous-traiter; zie ook Onderhuren.
Onderpachter, m. sous fernier, sous-traitant.
Onderpand, 0. pand, dat men iemand geeft
als een waarborg voor hetgene men horn
fchuldig is , nrintissement, (ce qu'on
donne 4 tin creancier pour seirete de sa
creance). Een — vorderen, exiger un nantissement. Een— geven, donner on nantissement, une hypotheque. Eerie gouden boos tot —
geven , donner une boite d'or en nantissement. Deze man leent niets zonder
cet
homme sit vent mien pater sans titre nanti.
lemand een geven , nantir q. q. Een
goed als — bezitten , posseder un bien en
nantissement. Een liggend goed tot — geven ,
donner tine terre en on pour hypotheque; fig.
gage , m. Indien gij het — mijner liefde
verloren hebt, si vous avez perdu le gage
de noon amour.
Onderpanden, b. w., (ik onderpandde , heb
onderpand,) als een onderpand verzetten ,
donner en nantissement. verpanden, engager.
Onderpanding, vr. , action de donner en
nantissement.
Onderpikeur,
ereat, sous-ecuyer.
Onderplaat , yr., liggende plaat, waarop men
flookt , plaque de fer couchee.
Onderplaatfen, b. w. (ik plaatfle ender, heb
ondergeplaatst ,) zie Onderzetten.
Onderplaatfing, yr., action de mettle on de
placer dessous.
Onderpiakken , b. w. , (lb plakte ender, heb
ondergeplakt,) onder jets plakken, attacker
on coller sous on au dessous de q. ch.
Onderplanten, b. w., (ik plantte onder, heb
ondergeplant,) onder of tusfchen sets planten, planter sous parrni, on entre, q. q.
Onderpligtig , b, n. onder eenenanderen fiaande, subalterns , infirieur, e.
Onderploegen , b. w. , (ik ploegde ender , heb
onuergeploegd ,) door ploegen ender de
aarde brengen, couvrir de terre on mettre
en terre en labourant. De lest faire
passer la charrue dessus le furrier pour le
couvrir.
Onderploeging , yr. , action de couvrir de terme en labourant ,
labour , m.
Onderplompen, b. w., (ik plompte onder, heb
ondergeplompt ,) met eenen plomp ender
het water gooijen feter avec bruit sous
l'eau.
Onderplonijen , o. w. , (ik plooide onder, hob
ondergeplooid,) door plooijen uit het gezigt brengen faire disparaitre en pliant,
cacher en pliant.
Onderpolig, b. n., zich under eerie derpolen
bevindende , qui est sous un des deux Idles ,
ce qui est sous les piles.
Onderpolfen , b. w., (ik onderpolste, heb
onderpolst,) met eenen pols under water
voelen , (weinig gebruikel.), sonder; fig. ondertasten onderzoeken, sonder, examiner,
s'informer, s'enquerir.
Onderpoten, b. w., (ik pootte onder, , lief
ondergepoot,) zie Onderplanten.
Onderprefect, m. sous-prOfet.
Onderprethetuursehap , o. sous-prej4iure ,, f
On-
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Onderproevenlezer,,
(iu eene boekdr. )
sous-prote.
Onder-ra , yr. , (op fchepen), Masse-vergue.
Onderraken , o. (ik raakte onder , ben
ondergeraakt ,) (in de gemeenzame verkeering ,) onder den voet raken , tomber par
terve , etre renverse, e. succomber.
Onderreep , m. , aan een vischnet , onderfle
reep , die , door middel , van daaraan bevestigde looden , het net naar den grond treat,
corde inferieure (Pun filet, d'un vets.
Onderregenen, o. w., (ik regende onder, ben
ondergeregend ,) van regen overdekt worden ,
etre inonde, e. par la pluie. De tuin is
ondergeregend , la pluie a inonde le jardin.
Onderregent ,
, plaatsvervangend regent,
sous. regent , vice-regent.
Onden-egt , zie 0 nderrigt.
Onderregten , b. w. , (ik onderregtte , heb
onderregt ,) zie Onderrigten.
Onderregter, m. , (met den klemtoon op on ,)
mindere regter,, juge inferieur, juge subalterne.
Onderregter, m. , (met den klemtoon op reg,)
zie Onderrigter.
Onderrekenen , b. , (ik rekende onder, heb
ondergerekend ,) bij de rekening voegen ,
comprendre dans un compte.
Onderrekenen , b. w. , (ik rekende under , heb
ondergerekend , ) zie Inrekenen.
Onderriem , m. , riein welke men onder de
kleederen draagt , ceinture on courroie qu'on
porte sous les habits.
Onderriem, m., (bij papierm.) tegenalling
van bovenriem ; wanneer twee riem papier
in een pak gebonden worden , heat de onderfle doss, rang e inferieure.
Onderrigt , 0. , het onderrigt , enseignement ,
in., instruction, f. —, het onderrigt, of
ook de lesfen , waardoor men onderrigt wordt ,
instruction, f., lecons , f pl. preceptes, in.
pl. Daze jonge mensal heeft goed — outvangen , ce feting- housme a ea bier montre ,
zie ook Onderwijs.
Onderrijden , o. W. , (fcheepsw.) etre mange
par la user,
Onderrigten, b. w. (ik onderrigtte , heb onderrigt , ) iemand kennis en begrippen
mededeelen , welke hij ontbeert, onderwijzen , instruire , informer , opprendre, enseigner,, montrer. Iemand van lets —, informer, instruire, avertir q, q, de q. ch. Ik
ben van alles, wet er omgaat , onderrigt,
suis informe, instruit de tout cc qui s'y
passe. lemand antlers —, desabu.ser ou detroNer q. q. Zie ook Onderwijzen.
Onderrigter, m. , (met den klemtoon op on,)
zie Onderregter.
Onderrigter , , (met den klemtoon op rig ,)
degene , die onderrigt, celui qui instruct,
instructeur, qui inforine.
Onderrigting , vr. , action d'instruire, etc. —,
onderrigt , instruction, information, lecon.
f precepte, enseignernent, Goede onderrigtingen geven , donne,- de bons enseignen;ents.
Onderroeren , b. w. , (ik roerde onder , heb
ondergeroerd, ) al roerende onder de uppervlakte van _lets doen verdwijnen , faire disparaitre en remnant. —, door roeren under
sets mengen, meler ou entreméler(en remnant.)
Onderrok, m. vrouwenrok , die under andere
kleederen gedragen worth , 'upon, cotillon,
vs., jupe de dessous,
Onderrollen , o. w. , (ik rolde onder, ben
. ondergeroid ,) under lets
, rouler sous
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Onderrooken , b. w. , (ik onderrookte , heb
onderrookt, ) van onderen berooken, (veroud.)
firmer on enfunier d'en bas on dessous.
0 nderfecretaris , en. sous-secretaire.
Onderfchatraeester , m. , fchatmeester onder
eenen anderen fchatmeester, aide ou soustresorier.
Onderfcheid , o., eigenlijk fcheidsmuur,, loch
in dezen zin veroud.: hergene veroor.
zaakt , dat twee of meer dingen van elkan&ren onderfcheiden zijn , verfchil, difference,
nuance, disparite, distinction, j. Er is een
groot — tusfchen u en mij , rl y a une grande
ifference de vous is mui. Er is een grout
- tusschen beiden , it y a grande difference
entre Pun et Pautre, (Pune et Pautre,) de
Pun ti Pautre, (de rune d Pautre Ode Pun
avec Pautre, (de rune avec l'autre.) Men
moet — maken tusfchen vriend en vijand ,
it Put faire distinction de rami et de Pennemi.
Ik maak een grout — tusfchen beiden, je
fais grande distinction entre Pun et Pe-nitre.
Op zulk eenen grooten affland kan men geen
— tusfchen de kleuren bemerken, on ne
saurait faire
si loin le discernement des
couleurs. Zonder , indiffdremment, indistinctement, sans distinction. Met —, avec
distinction, distinctement.
Onderfcheiden , b. w. , (ik oriderfcheidde, heb
onderfcheiden,) fig. het onderfcheid aanwijzen , separer; marquer la diff"rence. Het
onderfcheid tusfchen twee of sneer dingen
gewaar worden , distinguer, discerner. Ilet
was reeds zoo last , dat men de voorwerpen
islet meer kon, it itait dela si tard qu'on
ne pouvait plus distinguer on discerner lee
objets. flet ware van het valfche —, discerner le vrai du faux. Zich —, se distinguer.
Onderfcheiden , b. n,, verfchillend , different,
c. divers, e. distinct , e. —e dingen, differentes choses. De —e beteekenisfen van
een woord , les di erentes deceptions d'un
f aires. Zie \Termot. — zaken , diverses af
fcheiden. zijn, di ever. bij w. Zie
Onderfcheidenlijk.
Onderfcheidenheid , yr., di erence,diversite,
zie Verfcheidenheid.
Ondeifcheidenlijk, bijw. differemment, diversenient.
Onderfcheiding , yr., action de distinguer ,
distinction, f. discernement,
oordeel,
discernement, Pigment, in.
Onderfcheldingskracht , y r., oordeel , discernement , in.
0 nderfcheidingsteeken , o. , onderfcheidend
kenmerk, caractere distinctif, signe caracmeerv. Onderfcheidingsteeteristique , m.
pl. , ponctuation,
kenen „points de repos ,
f. les points et les virgules.
Onderfchcnkel, m. , (in de oneeedk.) het
onderfte deal des fchenkels , tusfchen de knie
en den voet, focile inferieur.
, ondergefchikte fchenker,
Onderfchenker,,
sous-echanson.
, onderregter,, ondergefchikt
Onderfchepen ,
fchepen , sous-echevin, substitut-echevin.
'Onderfcheppen , b. w., (ik onderfchepte , heb
onderfchept ,) fcheppende in zijnen loop,
enz. , ftuiten en opvangen, prendre q. ch.
qui coule ; fig, iemand of lets in zijnen loop
tiuiten en vangen , intercepter. Brieven —,
intercepter des lettres. , Onderfchepte brieven,
des lettres intercepties. De feralen der zon
,
, intercepter les rayons du soleil.
verhinderen , beletten , empecher, entourer.
, in het geheim iets zoeken op to fporen,
Aaa5
d
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, inhalen of
examiner si un accouchement avarice. (ik
spier, tdcher a decouvrir.
floeg onder, heb ondergeflagen ,) jets onLever voorkomen , atteindre ou plutilt preeerlijk onder zich houden , divertir, (dts
(zeew.) als : Den wind —, derober
venir.
dossiers, des effets 7 des papiers, etc.,) sousle vent.
traire , do l'argent.
Onderichepping yr. , interceptation (d'une
lettre,) interception (des rayons de la luml- Onderflaan, o., action d'examiner si un accouchement avarice, divertissement(de
hre ,) — , inhalen of voorkomen , action
deniers, d'effetS on de papiers, etc.,)m.
d'atteindre on de prevenir.
Onderfchieten , o. W. , (ik fehoot onder, ben Onderflag , , lot of looten , die aan den
voet van eenen boom opfchieten , rejeton,
ondergeichoten ,) fchielijk wider water duiin., (on rejetons, m. pl. ,) qui sore, (ori
ken , se plonger, faire le plongeon, plower.
(bij
qui sortent ,) au pied d'un arbre.
Onderfchikken , b. w. , (ik fchikte onder , heb
wevers ) draad die ouster den arm des
ondergefedkt , onafhankelijk waken, saberhaspels flaat , inflag , trams, f. , (bij
donner. Zie ook Ondergerchikt.
watermolens ,) water , dat door zijnen
Onderfehinkel , zie Onderfchenkel.
firoom het rad vat) eenen molen van onderen
Onderfchip , o., (fcbeepsw.) onderfte ruimte
omdrijft, eau qui, faisant effort sur les voin een fchip , fond de cale, m. bas, cardne
lets en coulant par dessous , donne le motivedu vaisseau.
meat
a la roue.
Onderichoren , b. (ik onderfchoorde, heb
onderfchoord , ) met eenen fchoor onderfchra- Onderilagen , verl. deelw. van Onderflaan.
Onderflager , m. , molen welks rad worth
gen , stayer, appuyer,, etanconner.
omgedreven door het van onderen daar tegen
Onderfchoring, vr., het onderfchoren , action
flroomend water , moulin a vanne, Insulin 4
d'etayer, d'appuyer, d'etanponner. —, het
valets (insulin a volets is ook een Bovenflagene onderfchoort, itaye, appal, etancon,m.
ger,, moulin à auge, moles op welks rad het
Onderfchouderbiadsfpier,, yr. , (bij de heelm.)
water van boven valt , in Gelderland fchofmuscle sous- scapulaire, on.
felrad genoemd , wel to onderfcheiden van
, plaatsvervangende fchout,
Onderfchout ,
fcheprad , dat wel, ten naasten bij op dezelfde
vice-bailli.
wijze ingerigt , oin het water op Le
Onderfchoutfchap , o. , charge de sous-bailli
voeren. )
ou de vice-bailli , f.
Onderflag m. , zie Onderflager.
Ondergefchoven , b. n. 9 onecht ,
Doze molen , dit
suppose, e. , substitue , e. Een — testament , Onderflagtig , bijw. als
rad loopt
, c'est un moulin a vanne.
era testament suppose.
Onderfchragen , b. w. (ik onderfchraagde , Onderflepen , b. w. , (ik fleepte onder, heb
ondergefleept ,) flepende onder jets brengen,
heb onderfchraagd , ) met eene fchraag ondertrainer sous ; fig. doen zinken, faire couler
fleunen , flutten , etayer, appuyer, etancona fond. Hij zag drie fchepen —, it vit
ver,, chevaler,, soutenir,, accorer ; fig. helpen ,
trois vaisseaux couler a fond.
, , seconder, souonderfleunen, aider,assister
Onderfloeg , verl. t. Zie Onderflaan.
tenir.
Onderfchraging , yr., flat , action d'etayer,, Onderfinelten , b. w., (ik fmolt onder, heb
onclergefinolten ,) fineitende onder 'iets mend'appuyer, state, f. etancon, m.; fig. appui,
gen , fondre parmi, meter en fondant.
SOUtien
Onderfinijten , b. w., (ik,fmeet onder, heb
Onderfchreef, verl. t. ; zie Onderfchrijven.
ondergelmeten ,) ter aarde fmijten , jeterpar
Onderfchreven , verl. deelw. van Onderfchrijwider jets fmijten, jeter
terre , vaincre.
ven.
sous ou parmi q. ch. , par dessous.
Onderfchrift, o., souscription, signature ,
Onderfnede, yr. fnede van de onderfie zijde
4
Zie ook Onderteekening,
des broods , tranche de pain de dessous,
Onderfchrijven , b. w. , ( ik fchreef onder,
tranche de pain a la quells se trouve la crodte
heb ondergefchreven ,) zijnen naam onder
inferieure.
jets zetten enkel in bet verl. deelw. als : Ik
ondergefchrevene , ondergeteekende , beken , Onderfuee , zie Onderfnede.
enz. , je soussigne,(soussignee,)declare, con- Onderfneetiwen , o. w., (ik fneeuwde onder,
ben ondergefneeuwd ,) door fneeuw overondergefchrevenen
fesse, reconnais , etc. Wij
dekt worden , etre convert, e. de neige.
zijn overeengekomen , nous soussignes, (sousDe tuin is geheel ondergefneeuwd , le jarsignees ,)S0711112eS convenes , (convenues.) In
din est tout convert- de neige.
tegenwoordigheid der ondergefchrevenen no Onderfnijcien , (b. w. , ik fneed onder, heb
tarisfen, par-devant les notaires soussignes.
ondergefneden ,) fnijdende met jets vermen( ik onderfchreef, beb onderfcbreven ,) ongen , miler en coupant. (ik onderfneed,
derteekenen , zijnen naani onder jets zet ten ,
bib oncierfneden , ) door affnijden onderbrejets met zijnen naam teekenen , signer, souken , interrompre on intercepter en conscrire , soussigner. Eenea brief —, signer
pant.
sane lettre. Een onderfchrevene brief, une
lettre signer. Een proces'verbaal —, sous- Onderfnuit , zie Onderbek.
Onderfpaden , b. w. , (ik fpaadde onder, heb
signer me proarverbal.
ondergefpaad ,) fpadende onder (de aarde)
Onderfchrijving, yr. , bet ondVrfchrijven , acbrengen , cony ,* de terre era béchant.
tion de souscrire, de signer, hetgene
Onderfpannen , b. w., (ik onderfpande , heb
onder iets gefchreven is. Zie Onderfchrift.
onderfpannen, ) van onderen befpannen , tenOnderfchuilen , o. w. , (ik fchuiide onder, heb
die an lids de q. ch.
ondergefchuild ,) zie Schuilen.
Onderfchuiven , b. w. , ik fchoof ander, heb Onderfpit , 0., onderfle of laatfle fpit of fpitting , en daar dit de meeste infpanning voronderfchoven ,) onder jets fchuiven , passer
d.ert is daarvan ontleend een fpreekW. Het
on pousser sous; fig. enkel in het verl. deelw.
delven , (overwonnen worden , aan het
Onderfchuiving , yr. (bij regtsg.) supposition.
kortfle einde komen ,) etre vaincu, e. In
Onderfecretaris , m. sous-sccretaire.
het — zijn, (in ilechte omflandigheden zijn,)
Onderflaan, b. w. , (ik onderfloeg , heb onder.etre dans ,un mauvais etat, etre mal dans
flagon ,) bij vroedkundigen , als : Eene
ses afaires , avoir le dessous. In het —
kraamvrouw —, toucher une femme enceinte,
ra-
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geraken, tomber en decadence,
choir,, toucher a sa ruine.
Onderfpitten, b. w., (ik fpittede onder, heb
onderfpit ,) fpittende onder de aarde brengen , couvrir de terre en bechants
Onderfpoelen, w., (ik onderfpoelde, heb
onderfpoeld ,) door fpoelen van onderen
nitholen, creuser, (en parlant de Peau qui
baigne quelque endroit.)
Onderflaan , o. w. , (ik fond onder , heb
ondergeflaan,) lager of aan bet benedenfle
gedeelte ftaan , enkel gebru . kelijk in het
tegenwoordige deelw. Onderflaand, b. n. ,
qui est ci-apsês, ci dessous. De onderftaande
rekening , le compte ci-apes on ci-dessons.
De onderflaande handteekening, la signature
ci-dessous. 'ender lets flaan, eigenlijk
Inter gefeheiden , onder flaan,) alt: Llet
regende, dock wij konden nergeus
pleuvait , vials nous ne pihnes nous mettre a
cout'ert en aucun lien. —, b. w. , (ik onnertiond heb onderflaan 7 ) ondernemen, entreprendre , tenter ; zich —, (het wagen,)
oser, prendre la hardiesse , se permettre , avoir
Paudace. Niemand zal zich —, dit weg te
nemen, dat niemand zich onderfla, que personise ne se permette, personae n'osera le
prendre , PenleVer. , to de dagelijkfche
tail, op fommige plaatfen) onderzoeken,
?informer on ?envier* de q. ch.
Onderflaan, 0. entreprise ,
Onderflaande, tegenw. deelw. Zie Onderflaan.
Onderiladhouder, m. . die in de plaats eens
fladhouders regeert, vice-gouverneur, vicestadhonder; lieutenant du stadbouder.
Onderfladhouderfchap , o. charge de vice-gouverneur.
Onderftak , veil. t. Zie Onderfleken.
Onderflalmeester,
ambtenaar onder den
flalmeester, sous-ecuyer. Zie Onderpikeur.
Onderitalmeesterfehap, o. charge de sous-ecuyer.
Onderfland, m. hulp voor eenen tijd, bijiland,
aide , assistance, f secours, m. — doen , yetleenen , donne,- ou préter assistance, apporter dos secours. — noodig hebben, avoir
besoin d'assistance. — in geld geven can
hen, welke gebrek lijden, thinner des secours
en argent a ceux qui soot dans le besoin.
Men kan den prins flechts eccen geringen
van y olk en geld zenden, on ne pent
flire passer an prince que quelques petits secolors d'homones et d'argent.
Onderflandgelden, o. meerv. onderfland in geld
aan eenen vorst of that, subsides, on. pl.
Onderflandfchuldig, b. n. yerpligt om onderfiandgelden te betalen , belastingfcbuldig ,
oblige, e. de payer des subsides , contribuable.
Onderilappen , b. w. (ik onderflapte, heb onderftapt), met groote Happen inhalen, of
liever: voorbijfnellen, atteindre a grands
pas, ou plutdt, devancer.
Onderflapping, yr. soutirage ,f.
Onderfte , b. n. laagfle, benedenfle, le plus
bas, la plus baste; inferieur, e. bus, see.
De — verdieping van een huis, le bas stage
d'une maison , le rez-de-chaussee d'une maison.
Het — creel, la partie la plus basso, le bas.
De — klasfen, lee classes inferieures.
Onderfte, o. benedenfle gedeelte, partie inferieure , dessous, bas, fond, on. Het — is yeel
fraaijer,, clan het bovenfle , le dessous est beaucoup plus beau que 1e dessus. Het — boven
keeren, zetten , werpen, fmijten, gooijen,
mettre sens dessus dessous. Gij hebt al mijne
papieren het — boven gefmeten, vows avez
tnis tons ones papiers sens dessus dessous.
Mijne kamer ligt het — boven, (geheel
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overhoop,) ma chambre est tens deserts desbouleverAlles
het
—
boven
fmijten,
sous.
ser tout, jeter tout sens dessus dessous. Eenen
rok het — .boven zetten, retourner une jupe
sens dessus dessous. Spreekw. Die het — nit
de kan wil hebben, krijgt gemeenliik hec
dekfel op den netts, glossa on vent trop server Panguille, elle s'echappe; c. d. qui
vent trop n'a ilea.
Onderfleek m. eigenlijk fleck van onderen
(0 0 g e b r.), van bier: fig. —, bedekte poging , tot nadeel van eenen anderen, supercherie , f ; bijna enkel in: Demand — doers,
faire la queue a q. q. user de supercherie envers q. , supplanter q. inzonderh. voor:
iemand zijn meisje oniviejen, supplanter son
o. zie
rival , lui enlever sa waitresses
Onderfteekbekken.
Onderiteekbekken, o. bekken met eenen bekleeden rand en eenen fteel, dat men onder
eenen zieke fieekt, bassin a queue, 4 Pusage d'un malade retenu au lit, no.
Onderfteekfel, zie Onderfteekbekken.
Onderfleken, b. w. (ik flak ander, heb ondergeftoken), onder lets fteken , mettre,
founer sous q. ch. Iemand eon bekken
mettre con bassin au dessous de q. ;
fig. inlijven, incorporer. Men beeft deze
twee compagnien ondergefloken, on a incorpore ces deux compagnies. Een kind —,
(een vreemd kind in de plaats van een antler
geven,) supposer on substituer un enfant.
Een ondergeltoken kind, ion enfant suppose
ou substitue. —, (ik onderflak, beb onderfloken), doorfchieten, ondler, oaf-miler.
De kaarten — 5 meter lee cartes; fig. in bet
geheim befteken; enkel in het veil. deelw.
Onderfloken, b. n. in bet geheim befioken ,
concerte, e. Een onderfioken werk, vole
affairs concertie ; mariage condos.
Onderfleking, vr. action de mettre, etc, dessous. inlijying, incorporation. —, Yenruiling van een kind , supposition, substitution.
Onderflellen , b. w. (ik helots onder, beb ondergefteld), onder jets antlers fellers, mettre, placer on poser sous q. ch. —, ik
onderileide , hob anderfleld) , voor bet
oogenblik alt waar aaneemen, poser, supposer. Ste] bet geval, posez .le cos. Onderfteld ,
dat bet zoo ware, cela suppose. Laat ons
dat het zoo zij , posons que cela soft
ainsi; zie ook Vooronderflellen.
Onderftelling, Yr. supposition; zie ook Vooronderftelling.
Ouderfteun, o. zie Onderfteuning in de a. beteek.
Onderfteunen , b. w. (ik onderfteunde, heb
onderfteund), van omicron door eenen fleun
vastheid ge y en, onderllutten, etayer, appuyer etanconner, supporter, soutenir. Zie
Stutten. Een gebouw,, eenen mune etayer,
itanconner, ceppuyer,un batiment,une onus-aille. Er zijn pilaren noodig, om dit gebonw tell fans des pilfers .pour soutenir ce batiment.
Zich met eenen rotting —, s'appuyer sur
une canne. (fcheepsw.) accorer un
vaissean; fig. in allerlei foort van verlegenheid onderfland verleenen, alder, seconder,
donner du secours
secourir. lemand met
geld — donner des secours en argent
De
armen
—,
secourir
les pauvres.
q.
heefc vrienden, die hem bij het hof a
des wools qui le soutiennent a la cour. De
minister onderfleunde hem, le ministre le
seconda. —, (van zaken), kracht bijzetten, appuyer, etayer. Een verzoek, een
gevoelen
appuyer fine domande , un avis.
Blee
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Met mike rcdeneringen men clit flelfel ook
dergeteld), onder anderen rekenen, compter
onderae.und had, het zou echter verworpen
parmi.
zijn geworden, ce systems, de quelque rai- Ondertijds, bijw. nu en dan, de temps en
sonnement qu'on Peiit stays, aurait Ote retemps, de temps a autre.
fete. —, itaven, appuyer.
Ondertrad , ver y . t. zie Ondertreden.
Onderfleuning, yr. bet onderfteunen , action Ondertreden, b. w. (ik ondertrad, heb widerd'etayer,, d'appuyer, etc. Zie Onderdeunen.
treden); fig. onderdrukken, opprimer.
Door de — van dezen moor, hield men bet Ondertreder, in. fig. oppresseur.
gebouw staande , era etayant cette muraille,
ndertreding, yr. fig. oppression..
on soutenait le bdtiment. —, he tgene , dat Ondertrekken, b. w. (lk trok onder, heb ononderaeunt , etaie, f. appui, etancon, soudergetrokken), tiger dessous.
(ik ontien, m. meest fig. aide, assistance, f. sedertrok , heb ondertrokken), zie Onderhalen
rotors, support, m.
en Onderftrepen.
Onderfteunfel, o. hetgcne ter onderfleuning Ondertrokken, verl. deelw. van Ondertrekken.
etaie,
etancon, appui, soutien, m. Ondertrouw, vr. trouwbelofte , fiancailles, f:
fig. aide , assistance ,
El. Jonge lieden in — opnemen, fiancer de
secours , soutien , no.
Onderflierman, zie Onderftuurman.
eunes gens.
Onderfloken, vent. deelw. zie Onderfleken.
Ondertrottwde , m. en vr, fiance, no. fiancee ,f.
Onderflooten, b. w. (ik flier onder, heb on- Ondertrouwen, b. w. (ik ondertrouwde, heb
onclertrouwd), in ondertrouw verbinden,
dergeftooten), raar beneden ftooten, pousser
en bas.
fiancer.
Itootend ondereenmengen , miler
en pliant.
Ondertrouwing, yr. zie Ondertrouw.
Onderitoppen , b. w. (ik flopte onder, heb Ondertusfchen , bijw. middeierwijI , cependant ,
ondergeitopt), onder jets ftoppen, fourrer
en mime temps, en attendant, our ces enora
sons q. ch.
trepites. Wij willen — een weinig gaan
wandelen, en attendant nous nous promeOnderarepen, b. w. (ik onderflreepte, heb
onderftreept) , onderhalen , cone ftreep onder
nerons. — dat , (of: —, voegw.) (eigenl.
jets makers, souligner; zie Onderhalen.
met uiclating van d a t), pendant que, durant
Onderareping , y r. action de souligner.
que, tandis quo. — terwijl dat men bee
overige in orde zal brengen, willen wij
Onderftrijken, b. w. (ik flreek onder, heb
ondergeftreken), flrijkende onder jets beenover doze zaak fpreken, nous parlerons de
gen , faire descendre sous.
cet objet , pendant que cela se faisoit.
Onderitrikken, b. w. (ik onderfirikte, heb on- Ondervangen , b. w. (ik onderving, hob onderflrikt) , van onderen suet ftrikken vastdervangen), in het vallen van onderen met
maken, Tier on nouer par, de dessous , d'en
de hand grijpen, attraper d la voles, saisir
bas.
on attraper q. ch. qui tombe. Ondervangt
den bal, saisissez la bouts; fig. voor vallen
Onderarooijen , b. w. (ik flrooide onder, heb
bewaren, door er eenen itut onder to brenondergeftrooid), under jets flrooijen, spantire on repandre parmi; fig. flare courir (en
gen, inzonderh. eenen muur, reprendre (un
bruit , etc.)
mur sous oeuvre, par dessous oeuvre). —,
Onderfiroomen, o. w. (ik ,aroomde onder,
vervangen, 4flosfen, prendre la place de,
ben ondergearoomd), door eenen firoom
relever, relayer, remplacer.
overdskt worden, etre inona , e. De weide Ondervanging , yr. action de reprendre un mur,
firoomt onder, is onderg-earoomd, la rivieetc. Zie Osidervangen.
re, issonde le pre, le pre est inonde.
Ondervaren, o. w. (ik voer under , heb onOnderfluk, o. eener trompet,
dergevaren), naar beneden varen , descendre
m.
Onderftatfel, o. zie Onderiteunfel in de eigenen naviguant. — , (ik ondervoer bib onderlijke beteekenis.
varen), onder iets door varen, passer par
Onderautten , b.
(ik onderftuttede , heb ondessous en bateau.
derffut), zie Onclerfteunen in de eigenlijke Ondervat, 0. lekvat, sebile, f.
beteekenis.
Ondcrvatten, b. w. (ik ' ondervattede, heb onOnderfluurman , m. tweede ftuurman, aidedervat), van onderen vatten, prevail, e on
timonier, pilote en second.
saisir par dessous.
Ondertand, m. Land in het onderfie kakebeen, Ondervellen, b. w. (ik velde ander , heb ondent de la mdclzoire inferieure.
dergeveld), ter aarde vellen , jeter par terre ,
Ondertasten, b. w. (ik ondertastte, heb onterrasser, renverser.
dertast), fig, onderzoeken, examiner, triter, 0 nderverflaan , b. w. sons-entendre.
sonder, s'informer on s'enquerir, etc. — 5 Ondervinden, b. w. (ik ondervond, heb ontoetfen , polfen, _pressentir.
dervonden), door onderzoeken uitvinden ,
Onderteekenaar, m. s/gnataire.
decouvrir en recherchant, en examinant. —,
Onderteekcnen, b. w. (ik teekende under,
gewaar worden, ervaren, eprouver, essuyer,
experimenter, faire l'experience de. Hij
heb ondergeteekend), zijnen naam under jets
teekenen, enkel in het y en'. deelw.: Onheeft geluk en ongeluk ondervonden , al a
dergeteekend, b. n. soussigne, e. Voor den
eprouve Panne et l'autre fortune. Ik heb in
ondergeteekenden notaris, par devant lc nomijn leven meer goed dan kwaad ondervontaire soussigne. lit ondergeteekende verklaar,
den , fed essuye plus de Bien que de mal en
je soussigne 4-lee/are, etc. zie Onderfchrijma vie. Hij is een Jong mensch, die nog
ven.
niets ondervonden heeft, c'est un feline h0177171C
(ik onderteekende , heb onderteegoede eigenfchap
kend) lets met onderplaatfing van zijnen
sans experience.
heb
naam bekrachtigen , soussigner, signer, sous(de werking) van dat geneesmiddel ondercrire , mettre sa signature.
vonden, Pal experiments la vertu de ce reOndertulening , irr. action de soussigner.
mede. Ik ondervind met frnart, dat de herinnering van eenen voorgaanden rnisflag een
hetgene onder jets geteekend is, handteekening, signature, f. seing, m. souscription.
last is, dien men zijn ganfche leven dragen
moet, j'eprouve avec douleur ue le poids
— van eenen wisfelbrief, enz. voor eenen
anderen, (borgtogt), anal, tn.
d'une ancienne faute est not ardeau qu'il
flout porter touts sa vie.
Ondertelleu, b. w. (he telde under, bob onOn-
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Ondervinding, yr. action d'eprouver ; meest
center voor: die kennis welke men verkrijgt
door een lang levee, of door hug iets te
gepaard met nadenken over hetgene
men geLien en gedaan heeft, ervarenheid,
bedrevenbeid, experience. Ik went het nit,
bij, je le skis par experience. — opdoen acquerir de s'experience. Een man
van —, tiara homme expe,rimente. Een man
zonder —, an homme sans experience , an
140772111e inea,iperimente.
Een veidlieer, een
wondbeeler zonder
an general, 1112 chirurgien inexperimente. Gebrek aan
inexperience, f marque d'experience , m.
Onderving , verr. t. zie Ondervangen.
Ondervloeijen, o. w. (ik vloeide onder, ben
ondergevloeid), onder water vloeijen, tact
vloeijend water overdekt worden, etre monde, e. on submerge, e.
Ondeevioer,
vloer, die lager ligt, dan een
andere, plancher on pave de dessous.
Ondervoegen, b. w. (ik voegde onder, heb
ondergevoegd) onder iets voegeu, ajouter
'
au bas de, fointire
par en has.
Ondervoer, verl. t. zte Ondervaren.
Ondervond, verl. t.
Ondervinden.
Ondervonden , veil. deeiw. van Ondervinden.
Ondervoogd, m. toeziende voogd, sous-tuteur,
subroge tuteur.
Ondervoogdij y r. ondergefchikt gezag, autorite ou puissance inferieure.
Ondervoogdijfchap , o. sous-tutelle ,
Ondervorfchen , b. w. (ik ondervorschte, heb
ondervorscht) , navorfchen scruter, s'inforsuer on s'enqverir de.
Ondervorst , m. gemagtigde van eenen worst,
plenipotentiaire d'un prince.
Ondervragen , b. w. (ik ondervraagde of ondervroeg , heb ondervraagd), met afvragen
onderzoeken , questionner, interroger, examiner. Men heel de getuigen nog niet ondervraagd, on n'a pas encore interroge lee
temoins.
Ondervrager,, m. questionneur.
,—examinateur.
Ondervraging, yr. action de questionner, a'interrcger on examiner ,
examen, interrogation , interrogatoire,
-, verhoor , audition (des temoins),
Ondervroeg, veil. t. zie Ondervragen.
Onderwaarts , bijw. naar onderen , y ens le has,
en has, par dessovs.
Onderwal,
onderfte gedeelte van eenen
pantie laplus basse (inferieure) d'un
quai — (in den vesting!). ) lagere walgong met eene borstwering, fausse-braie,
Oliderwand, o. benedenwand van een fchip ,
enz., has haubants, in. pl.
Onderwarig, b. n. onderworpen , stile; te,
exposé, e.
Onderwasfen , o. w. (ik -cves onder , ben ondergewasfen), ouster iets wasfen, croitre an(lessons de q. ch.
Odderweeg, zie Onderweg,
Onderwees,
t. zie Onderwijzen.
Onderweg, m. benede,nweg, chemin d'en has.
Onderweg bijw. onder den weg, op weg,
en chemin, en route, chemin faisant. —
zijn , titre en chemin. 1k trof hem — aan,
je le rencontrai en' chemin, dans mon chemist. zijn acht dagen — geweest, scone
fzimes knit fours en marche.
t,ederwegen , bijw. zie Onderweg, bijw. fig.
Jets laten (nalaten), laisser line chose,
see pas faire sine chose. Een werk — laten ,
(flaken) discontinue,- en ouvrage.
Onderwellen , o. w.
weide onder, ben
ondergeweld), in eenen draaikolk onderzin-
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ken , tiller au fond\d'un you re, d'un tourscant ; enjoncer; cooler a fend.
Onderwelven, b. w. (ik onderwelfde, heb
onderwelfd), van ondecen met welfwerk
opmetfelen, vodter d'en has.
Onderwereld, y r. benedenwereld, monde souterrain, has monde; fig. redelijke bewoners
der benedenwereld, habitants de ce has monde, m.
—, verblijf der geflorvenen,
champs elisees.
sejour ties trepasses ,
Onderwerp , o. grand eener zaak, sujet , in.
flof eener verhanderaison, cause,
Een — behan,
ling , sujet, in. matiere,
delen, trazter tin sujet. Gij gaat van ow
- af, asses sortez de votre sujet. Het is een
— uwer pen waardig, c'est un sujet digne
de votre plume. —, (in de redeneerk.),
datgene in elk voorftel, waarvan men iets
bevestigt of ontkent , sujet, In het voorflel: „De zon is groot" is de z on het —,
duns la proposition : „Le soleil est grand"
le solar est le sujet.
wierp of worp
Onderwerpen , b. w.
der, hob ondergeworpen), op den grond
jeter
par terre , en
naar beneden werpen ,
has. (ik onderwierp of onderworp, heb
onderworpen), onder remands magi brengen , assajettir, soumettre, asservir;
re sous son pouvcir, subjuguer.Een y olk aan
zich s'assujettzr an people, une nation.
De Romeinen oucderwierpen verfcheidene volken , les Romains subjuguerentplusieurs penHet kostte Karel den Groote veal
one de Sakfers aan zijn gezag te onderwerpen,
it en couta beaucoup el Charlemagne pour
reduire les Saxons sous sa puissance. Zane
cede aan het geloof soumettre sa raison
it la fol. Zich —, (gehoorzamen,) se sonmettre , se resigner, obeir. Zich aan zijn
lot —, se resigner a son sort. Zich aan de
wetten —, se soumettre aux lois. Alexander
onderwierp Azid aan zijne wetten, Alexand; e
souniit l'Asie a ses lois. Aan iemand onderworpen zijn , etre seismic , e. a q. dependre de q. q. Ons ligchaam is aan vale
kwalen onderworcen, notre corps est sujet
on expose h plusieurs maux ; fig. Jets aan
a l'osoumettre 9.
iernands oordcel
pinion de q. q.
sill' eOnderwerping-, vr. assulettissement,
— aan den wit van God, enz.,
t i on ,
resignation, soumission, oheissance.
Onderweven, b. w. (ik weefde onder, heb
ondergeweven), onder iets weven, tisser
parmi.
Onderwezen, veil. deelw. van Onderwijzen,
Onderwigt, o. hetgene iets door uitdroogen,
enz. in gewigt verminderd is, dechet,
Onderwijl, zie Onderwijzen.
Onderwijlen, bijw., Oudertusfchen, ce:,,endant,
en attendant.
Onderwijs, 0., onderrigt, instruction, f. enseignement , Het wederkeerig — Pen,
seignement mutuel. Deze kuaap heeft goad
— gehad, ce garcon a ate Bien menthe. —
in de godsdienst , catechisme ,
Onderwijzeling, m. en y r., disciple, in. Icalier,, tare.
Onderwijzen, b. w., onderwees, heb onderwezen ,) onderrigten ; door onderwijs
mededeelen , leeren, instruire, enseigner,,
apprendre, montrer,, regcnter.De jeugd —,
instruire la jeLnesse. lemand in de letterinstruire q. q.
kunde , in de krijgskunde
,
aux Jetties , aux arises. Dc wiskunde
montrer les mathematiques. Het
enseigner
montrcr
e,,:scigner la danse
danfen
cr
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I danser. Deze meester onderwijst goed, ce
maitre wontre fort Bien. Zijn broeder onderwijst in tie fiat', son _Pere montre en Ville,
donne des lecons en vale. — in de godsdienst , catechiser.
Onderwijzer, , precepteur, docteur,, instituteur,, instructeur,, maitre didascal. — in
de godsdiernt , catechiste.
Onderwijzend, b. n. leerend, didactique, instructif ,
Onderwijzing , yr. , action d'instruire, etc. —
precepte , m. instruction, f.
les, lepon,
Onderwind, o., onderneming, entreprise,
Onderwindal , in., die alles ondernemen iturft:,
homme entreorenant , tn.
Onderwinden;b. w., (ik onderwond, heb onderwonden ,) fig. (moeijelijke zaken ,) ondernemen, entreprendre , entanzer,, teeter,
oser,, essayer. Zich —, (het wagen ,) oser,,
entreprendre, prendre la hardiesse.
Onderwinding, vr., entreprise , tentative.
Onderworp, Vert. t. Zie Ondcrwerpen.
Onderworpeling, m. en yr. , qui se soumet,
sufet , m.
Onderworpen, deelw. van Onderwerpen.,
OnderWroeten, o. w., (ik wroette onder, heb.
ondergewroet ,) onder jets wroeten , creaser,
on fouiller sous q. ch. —, b. w., (ik onder-=
wroette, heb onderwroet ,) van onderen omwroeten , of, van onderen door wroeten
hol maken, creuser on fouiller d'en bas. De
molten — de aarde, les taupes fouillent
terre.
Onderwulven, b. w., (ik onderwulfde , heb
onderwulfd,) zie Onderwelven.
Onderzaaijen , b. w., (ik zaaide onder, heb
ondergezaaid ,) onder iets zaaijen , sensor
partni.
Onderzaal, yr., benedenzaal, salle d'en has.
Onderzaat, m., onderdaan, vassal, sufet.
etanOnderzetfel, o., that, fchogr,, etnie,
onder den voet
con, appal, soutien ,
eener zuil, soubasement, m.
Onderzetten , b. w. , (ik zettede onder, heb
ondergezet ,) onder jets zetten , mettre ,
placer sous q. ch. —, verpanden , verwedden , parier,, gager. Ik zet er eenen dukaat
onder, fe pane, un ducat. — , (ik onderzettede , heb onderzet ,) onderfteunen etayer,, appayer,, soutenir. onder jets zetten, mettre , placer on poser au-dessous , ou d'en bas.
Onderzieltje, o., onderrokje, petit jupon on
cotillon,
Onderzien, o. w., (ik zag onder, heb onciergezien,) onder jets zien, regarder sous q. ch.
Onderzinken , o. w., (ik zonk onder, ben ondergezonken ,) naar beneden zinken, onder
de oppervlakte van water, enz. zinken ,
aller an fond par son propre poids; enfoncer,
etre submerge , e. en enfonpant dans Peau ;
cooler â fond. De boot zonk onder. la nacelle enfotzpa dans Peau; fig. (bij dichters , )
ondergaan, se coacher.
Onderzocht, Vert. t. en veil. deelw. Zie Onderzoeken.
Onderzoek, o. , bet onderzoeken, de onderzoeking , navorfching, recherche , examen,
tn. geregtelijk —, discussion, f.perquisition.
doen naar eenen onbekenden erfgen?ata ,
aire recherche d'un heritier qu'on ignore.
F—
en waardering van het goed eons fchuldenaars, discussion. Een geregtelijk — in lijfaraffelijke zaken, une information, f. Een geregtelijk — in bnrgerlijke zaken, enquite,
. Een geregtelijk — doen 5 .aller coax inforfmations
; faire ore prendre des informations ;
bleek het,
faire la visite. Na geregtelijk
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(Tat, enz. Penquete flute on a trouve que
etc. Een naauwkeurig — naar eene zaak
doen, discuter one eplucher sine afraire; faire
passer par Palambic une naar
iets doen, s'informer on s'enquerir de q. ch.
nafporing naar de waarheid, investigation de la verite. — , onderzoeking, peiling eener woad, van een gezwel, (bij
heelm.) exploration.
Onderzoeken, b. w., (ik onderzocht, Itch onderzocht,) den acrd en de gefteldheid van
jets zoeken to weten, (ook o. Naar
jets —,) recitercher, examiner, .fais-e des
recherches on des enquè;es; s'informer en
s'enqadrir de , visiter, vet iffier. Eene zaak
groedig —, examiner une aj7aire d fond;
met veel naauwkeurigheid navorfchen, exoser , fain. sasser. 1k heb alles onderzocht
p
wat zicn over dit onderwerp hat zeggen ,
j'ai recherché tout ce qui se peat dire sur ce
ssiiet. De cLirurgijn heeft de wonde onderzocht, le chirurgien a visite (ea:Mid) la
plate. De diepte eener woad met het tentEen zaak naauwijzer —, sander une
discuter on eplucher une afinire,
keurig
scruter une afaire; faire passer par Pa/amble une afaire. Een zaak geregtelijk
informer d'une affaire. Eene rekening —,
examiner un compte. —, ondervragen, interroger, examiner.
Onderzoeker, m. , examinateur, scrutateur,
explorateur. Geregtelijke — 5 enqueteur.,
God is de — der harten , Dieu est le scruta
tour des coeurs. Geloofs — 5 inquisiteur. De
— eener rekening, Pexaminateur d'un compte.
— (bij regtsg.) der echtheid eener clue,
verificateur.
Onderzoekkamer, yr. chambre des enqttetes.
Onderzoldering
yr. , benedenfle zoldering,
langfie verdieping, plus has itage, plafbnd,
etrge infirieur,,
Onderzwachtel, yr., sous bande.
Onderzwemmen, o. w., (ik zwom onder, heb
ondergezwommen ,) onder jets zwemmen ,
anger sous q. ch. Hij kan eenen langen
pent stager longtemps sous Peau,
tijd
on entre deux eaux.
Ondeugd, vr., tegenfleiling van deugd, vice,
m. De — veriaten, renoncer an vice. —,
mechancete, iniquite , f: Uwe ondeugden
fcheiden U en Uwen God van elkanderen ,
ce soot vos iniquites qui font separation entre
vows et votre Dieu. —, in eenen zachteren
zin: gebrek, rief^int. Dat is geene — in
bet hoot, ce West pas par lte un defaut
ce bois.
m., ondeugend mensch, sadchant.
'Ondeugdelijk, b. n., Diet deugdelijk, vicieux,
ease, mechant, e. p,ebrekkig, vicieux,
MSC impasfait , e. derectueux, euse.
Ondeugend , b. n., met ondeugden bebebt ,
vicieux, ease, sans vertu, mechant, e ;fam.
mievre. Een ondeugende jongen , un mechant
garcon. Een knaapje, kind, un mechant
garnement, tilt enfant pervers. Een — paard,
verrot , onflerk ,
un cheval vicieux.
pourri, e. gate, e. mechant, e.— hoot, du
hots pourri on gate. lasterlijk, Calomnieux , ease, malicieux, ease, mechant,
e. obscene. Een — book, un livre obscene.
Ondeugendheid 5 yr., tnechancete, perversite.
Ondeugdzaam , b. M. nice deugdzaam, qui n' est
pas vertueux , euse.Ondicht, o., proza, prose, f. Hij heeft in —
gefchreven, it a ecrit en prose.
Ondienst, yr., flechte dienst , reauvais office,
lnauvais service, m. Ietnaud

doen, rendre
nu
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q. q., desservir q. q..
un mauvais service
rendre de rnauvais offices.
Ondienstbaar,, b. 13., niet dienstbaar , vrij, libre,
non asservi, e.
Ondienstbaarheid , yr. , liberte, franchise on
exemption de service, de servitude.
Ondieuftelijk, zie Ondienflig, bijw.
Ondienflig, b. n., niet dientlig, nutteloos,
inutile, qui ne sert a rien, vain, e. qui ne
convient pas, pen convenable. Het zal Diet
ne sera pasonauvais ,
enz.,
— zi n.,
horsjdepropos ,si, etc. —, bij w. inutilement.
Ondienfligheid, yr., inutilite , f:
Ondieniliglijk, zie Ondienflig, bijw.
Ondienstvaardig, b. n. , niet dienstvaardig, niet
dienflig, pen ojicieux, euse; qui n'est point
officieux, ease, on serviable , pas serviable.
Ondienstvaardigheid , vr. , caractere de celui
qui n'est point officieux ; pen d'empressement
a rendre service , no.
Oncliep', b. n., niet diep, (in Gelder!. op
fommige plaatfen, fchol;) pen profond, e.
qui n'est pas profond, e. bus, se; oh y
pen d'eau, gueable. — water, eau basse,
(bij Zeel.) eau maigre.
Ondiepte, yr., ondiepe plants, gill; endroit
gueable , bas-fond, on. (zeevv.)bas-fond ,
sommail, in., basso f:, haut-fond,
Ondier, o., monfter, monstre, no. —., (in de
lage taal,) liederlijk mensch, tin debauche ,
sin home dissolu.
Ondigt , b. n., Diet digt , ()overt, e. perce, e.
fendu, e. Dit doek is to to los, cc
drap est trop Mahe.
Onding, 0., ding, dat niet beflaat, on-wezen , herfchenfchim, etre de raison, non-etre,
chimere , f.
Ondoenbaar, zie Ondoenlijk.
Ondoenlijk , b. n., niet doenlijk , impraticable,
infaisable, qui ne.pout se faire, impossible.
Oncloenlijkheid, yr., impossib-ilite.
Ondoodelijk, b. n. en bijw. qui ne cause point
la mort.
Ondoorboord, b. n. niet doorboord, qui n'est
pas perce, e. on perfore , e. (bij geneesk.)
natuurlijk gefloten, (vagin, anus) imperfore , e.
Ondoorboorlijk , b. n. dat niet doorboord kan
worden, qui ne pout etre perce, e.
Ondoorboring, yr. het niet doorboord zijn,
(bij. geneeskund.), gebrek van opening in
eenige natuuriijke deelen des ligchaams, imperforation.
Ondoordringbaar, zie Ondoordringelijk.
Ondoordringbaarheid, zie Ondoorciringelijkheid.
Oncloordringelijk, b. n. hat niet daordrongen
kan worden, impenetrable, impermeable.
0 ndoordringelijkheid , yr. impenetrabilite. —
( in de natuurk.), impermeabilite.
Ondoordringena, b. n. niet doordringend, qui
n'est pas penetrant, e. qui n'est pas vif,
ive, on eclaire , e.
Ondoordringendheid, yr. manque de _penetration, m. stupidite.
Ondoorgankelijk , b. n. waardoor men niet
gaan kan, par oh on foe pent passer.
Ondoorgrondelijk, b. n. dat met doorgrond
kan worden , impenetrable „ inscrutable.
Gods raadsbefluiten zijn —, les conseils de
Dieu soot impenetrables.
Ondoorgrondelijkheid, yr. impenetrabilite.
Ondoorkomelijk , b. n. waardoor men niet
komen kan, insurmontabl e ; par oil on ne
pent passer ou arriver a la fin.
Ondoorluchtig, b. n. niet doorluchtig, pen
illustre, peu distingni, e. onadelltjk,
roturier, ere.
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Ondoorluchtigheid, yr. manque d'illustration, 771.
Ondootmengd , b. n. niet doormengd, qui n'est
pas mei , e. larde , e.
Ondoorreddelijk, b. n. waar men niet door
gored kan worden, dont on y e pent se delivrer ou se debarrasser. onuitreddelijk,
verward, inextricable.
n. waardoor men niet reiOndoorreisbaar,
zen kan , par oh on ne pent voyages-.
Ondoorfchiinend, b. n. niet doorfchijnend,
qui n'est pas transparent, e. opaque. Een
ligchaam, un corps opaque.
Ondoorlchijnendbeid, yr. opacite.
Ondoorwaadbaar , b. n. waardoor men niet
waden kan, qu'on ne pent passer a gni , pas
Oncloorworalbaar, b. D. wat men niet kan
doorworflelen, qu'on ne pent surmonter
luttant.
Oncloorzigthaar,, b. n. waardoor men niet zien
kan, opaque, pas transparent, e.
Ondoorzigtbaarheid, yr. opacite.
Ondoorzigrelijk , bijw. fig. sans penetration.
Ondoorzigtig, b. n. zie Ondoorzigtbaar, niet
fchrander, qui n'est pas penetrant, e.
Ondoorzigtigheid , yr. zie Ondoorzigtbaarheid,
manque de _penetration, on.
Ondoorzocht, b. n. Diet doorzocht, qui n'est
pas examine, e. approfondi , e. visite , e.
blijven, ne pas etre visite , e. etc. — laten,
ne pas vaster, examiner, etc.
Ondoorzoekelijk, b. n. dat niet doorzocht
kan worden, qu'on ne pent examiner on approfondir.
Ondraagbaar , b. n. dat niet gedragen kan worden, qu'on ne pent porter.
Ondrageiijk , b. D. hat niet verdragen of geleden kan worden, insupportable. —, bijw.
insupportablement.
Ondragelijkheid, yr. qualite de cc qui est insupportable.
Ondrinkbaar, b. n. dat niet gedronken kan
worden, Diet drinkbaar, qui n'est pas buvable, pas potable. Dit water is —, cette east
n'est pas potable.
Ondrinkbaarheid, yr. qualite d'une chose qui
n'est pas buvable on potable.
Onduidelijk, b. n. niet duicielijk, dnister, qui
n'est pas clair, e. on distinct, e. indistinct,
e. ebscur ,
inintelligible, inarticule , e.
denkbeeld , one idee
inevident, e. Een
indistincte. bijw. indistinctement, obscurement. Hij fpreekt zoo —, dat men
hem kwalijk verftaan kan, it prononce si indistinctement, qu'on a de la pease a le comprendre.
Onduidelijkheid, yr. qualite par laquelle one
chose est indistincte, confession, obscuritó.
Onduister, b. n. niet &lister, qui n'est pas
obsur, e; clair, e. serein, e.
bijw.
clairement.
Onduisterheid, yr. fig. clarti , intelligibilite
nettete.
Onduitsch , b. n. niet Nedercluitsch, qui n'est

pas ben hollandais, (ne'erlanclais). Eon —
woorci., mot emprunte , barbarisme, m. —
fpreken , parlor octal le hollandais (le neerlandais). Eene onduitfche uitdrukking, un
barbarisme, tin solecisme 5 no.
Onduitschheid, y r. bastaarduitdrukking, taalfont, barbarisme, solecisme, no.
Onduurzaam, b. n. niet duurzaam, de pen de
duree, qui n'est pas durable, perissable,
instable , inconstant, e.
Onduurzaamheid, yr. instabilite, inconstance.
Onecht , b. n. buiten den echt geteeld, als:

Lea — kind, un enfant naturel ou illigitime ,
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me, m. bdtard,
blitarde , f: (AANNTEax. Oneenzijdigheid , vr. impartialite.
Bdtard,
wordt tegenwoordig in regten Oneer,, vr. geniis van eer, deshonneur.
niet weer gebruikt); fig. niet echt, nageverzachtende uitdrukk. your fchande , desmaakt, valsch, faux, usse, e. suphonneur, honte „ infamie. Zijne famdie —
pose, e. substitud , e. factice, contrefait , e.
aandoen , faire deshonneur ei sa famille. Dat
controuve, e. postiche, feint, e. Onechte
verarekt n niet tot —, cola ne vows deshonopaarien, des perles fausses. Onechre
re pas; ce n'est pas un deshonneur pour sous.
des pierres fausses ou factices. Onechte miZie verder Schande.
nerale wateren, des caux minerales factices. Oneerbaar, b. n. niet eefbaar, dishonnete,malOnecht ,
zamenleven buiten wettig
honnete , indecent , e. immodeste , impudique ,
lijk , concubinage, m. f. In debauche , e. lubrique , impur, e. bijw.
-- geteelde kinderen , des enpints naturels ,
d'une maniere deshonnete on malhonnite ,inillegitimes, on nes hors de mariage. In —
deceinment , immodestement , impudiquement.
levn it, vivre en concubinage , sans etre warier. Oneerbaarheid , yr. deshonnetete , indecence,.
Onechtelijk , b. n. buiten den echt, als : De
immodestie , impudicite, lubricite, impurete.
onechtelijke 101.aap, coitillicite ; concubina- Oneerbaarlijk, zie 0 leerbaar.
bijw. buiten den echt,
ge, m.
Oneerbiedig, b. n. zonder eerbied, irreverent,
ement.
e. pcu respectueux , euse, sans respect. Eene
Ooech„eling ra. en Yr. enfant ne , e. hors tie
oneerbiedige hooding , tine posture irrevemanage, bdtard, e. f is naturel ou illegitirente. bijw. irreveremment, avec irreveme , fille-naturelle ou illegitime.
rence, sans respect. Men inoet nooit van de
Onedel, b. n. niet edel, niet van adel, tie
plegtigheden en de eeredienst eens yolks ,
basso extraction on condition ; roturier,, ere.
order hetwelk men woont, — fpreken , it ne
Van onedele geboorte of afkomst, van —
faint jamais parler avec irreverence des ceregefiacht , de basse extraction, condition on
monies et du culte d'un penple chez lequel
naissance. Ilij huwde cone dochtcr uit con
on vit.
-geflacht, it maria one file tie basse ex- OneerbiecUgheid, vr. irreverence.
traction ; fig. flecht , Bering, ignoble, vil, Oneerbiedig,lijk, zie Oneerbiedig, bijw.
e. de pen tis valeur, impar fait, e. Onedele Oneergierig, b. n. niet eergierig, qui n'a point
metalen, (aile metalen , behaive gond en
d'ambition , sans ambition, Melte.
bijw.
z]Ner), des metaux imparfaits ; bijw.
sans ambition , hichement.
d'une maniere ignoble, bassement , etc.
Oneergierigheid, yr. manque ou defaut, d'amOaedelaardig, zie Onedehnoedig.
bition , ldchete ; molecse, bassesse.
Onedelaardigheid, zie Onedelmoedigheid.
Oneergieriglijk , zie Oneergierig, bijw.
Onedelheid, vr., 'condition basse,roture ; fig. Oneerlijk, b. n. ftrijdig met de wetten der eer,
qualite de cc qui est ignoble , imperfection.
bare kuischheid , huerachtig , malhonnete,
Onedelmoedig, b. n. fist edehnoedig, gni n'est
dishonnete , impudique , infame , honteux,
pas genereux , ease, on noble. —, bijw. pen
ease.
itrijdig met de denkbeelden der
generensesnent , ldehement.
burgerlijke eer, infame,honteux,euse. Eene
Onedelmoedigheid yr. manque ou defaut de
oneeel,j ke handteering , tine profession infdme. Den, enen die de wet your — verklaart,
genes-0.41e, lafheid, lachetd.
Onedelmnediglijk, zie Onedelmoedig, bijw.
kunnen
als getuigen worden toegelaten,
Oneendragtig, b. n. niet eendragtig, desuni ,
ceux gssi scat reputes inftimes par la loi,
e. qui West pas d'accord; divise , e. —, hij w.
feuvent etre admis en temoignage. lemand
voor
en diseorde , en dissension.
verklaren, voter q, q. eI'infamie. —,
diefachtig, cnclin, e. on adonne, e.
Oneendragtigneid, y r. desunion, discos-de,
vol;
qui vole , franduleux , ease. bijw. -en
fi-ipon , en voleur,, mallionnetement , frautinOneendragtiglijk , zie Oneendragtig, bijw.
leusement , avec frautle.
Onecnig, b. IL niet eenig, verdeeld, desuni,
Oneerlijkheid , yr. , infamie. —7malhounitete,,
e. di vise , e. qui n'e,t pas d'accord ;
frande, finirberie, improbire.
e. appose, C. level), vivre en discords, en
division. — warden, se desunir, se brouiller. Oneerwaardig, b. n. niet eerwaardig, quiff n'est
pas vends-able ; abject, e. has , se ,meprisable.
Oneenigheid, yr. desunion , dissention,discorde,
—
division, altercation,
bijw. d'une maniere- abjecte ou meprisable.
ten, seiner la discos-de.
iOnt:enparig, b. n. nist eenparig, zie Oneen- Oneerwaardigheid , yr., abjection bassesse.
Oneerzuchtig , zie Oneergierig.
ilemmign
Oneenparigheid , zie Oneenflemmighe:d.
Oneerzuchtigheid, zie Oneergierigheid.
Oneenpariglijk, zie Oneenftemmig.
Oneerzuchtiglijk, zie Oneerzuchtig.
Oneens , b;jw. nist eens , oneenig , brouille ,e. Oneerbaar, b. niet eetbaar, qui n'est pas mangeable, immangeable.
en discoid° , en dissension , en mauvaise intelligence, divise , e. desuni, e. qui est d'un Oeeetbaarheid , yr. , qualite de ce qui n'est pas
avis oppose qui n'est pas d'accord. — worden
;nave:11)1e.
se brouiller. — zijn, etre brouille, C. Wij Oneffe.n, b. n. niet effen, hobbelig, raboteux,
nous
diprons
d'opinion
euse, e. Een — weg , un chemin
zijn het daarin —,
en cola, nous ne sommes point d'accord our
raboteux. —, row, onwelvoegelijk , offensant,
e. qui offense on blesse Poreille chogvant , e.
Ik ben het met mij zelyen
tette affai;
Men hoort er geen — woord , on n'y entend
, je ne suis pas d'accord avec moi-meme.
pas sin snot gut blesse l'oreille. geen effort
Oneens,gezind , b. n. niet eensgezind , qui n'est
getal uitmaiwnde, impair, non-pair. Drie,
di pre.
pas d'accord,
vijf en zeven zijn oneffene getallen , trois
Qneensgezindheid, y r. manque d'intelligence.
cinq et sept soffit des timbres impairs. Even
Oneenftemmig , b. 11. niet eenflemmig , qui n'est
of — fpelen, joner a pair on non, a pair
, bijw. pas unanisnement.
pas unailime.
on non-pair. „Ellen of —?" .,Ellen ,"„pair
Oneenfiemminheid , vr. defaut d'unanimite.
,,pair;"
fig. oneffene (overfchieou 12 On?"
Oneenflemmighjk, zie Oneenftemmig, bijw.
tende ,) fluivers, des sols de plus. —, on yern. niet eenzijdig, neutre, imOneenzijdig,
e.
cflend, qui n'est pas egld e.
partial e.
ON
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Onevenmatignik, bijw. sans proportion.
Onevenredig, b. n. zie Onevenmatig.
Oneffenhieid yr. inegalite , rugosite,
Onevenredigheid, zie Onevenmatigheid.
itat d'un compte qui West- pas regle, m. —, Onevenrediglijk , zie Onevenmatiglijk.
verfchil, differend, in. difference.
Onfatfoen, zie Onfatfoenlijk.
Oneigen, b. n. ongepast, impropre, absurde. Onfatfoenlijk , b. n. niet fatfoenlijk, onbeOneigene, ongerijmde woorden, des paroles
fchoft , malseant, e. grossier, ere, malhonabsurdes.
nete, impoli, e. incivil, e. bijw. grose
Oneigenheid, yr. impropriete.
sierement , malhonnétement, impoliment ,
Oneigenlijk, b. n. niet eigenlijk, overdragtecivilement.
lijk , figuurlijk , figure , e. mdtaphorique , Onfatfoenlijkheid, yr. grossierete, malhonne.
impropre, alldgorique, non-litteral, e. tropotete, impolitesse , incivilite.
logique. Deze uitdrukking is —, ce terme Onfeilbaar, b. n. nice feilbaar, die niet dwalen
est impropre. Dat moet in eenen —en zln
kan, infaillible. De Katholijken zeggen
verflaan worden, cela dolt s'entendre dans
dat de Berk — is, les catholiques disent que
vn sens metaphorique ; zie Leenfpreukig Eene
Peglise est infaillible, indefectible. —, zeker,
—e break, une fraction par l'expression. —,
immanquable , infaillible. Eene onfeilbare
bijw. dans an seas figure, improprement, mewaarheid, tone —, bijw. zetaphoriquement, figurement, etc.
ker, infailliblement , certainement , immanOneigenlijkheid, yr. facon de parler figuree,
quablement, sans faute. Hij zal — komen,
impropre.
it viendra certainement.
Oneindelijk zie Oneindig.
Onfeilbaarheid, yr. infaillibilite, indefectibillOneindelij kheid , zie Oneindigheid.
te. De — der kerk , Pinfaillibilite de Peglise.
Oneindig, b. n. zonder einde,
e. God Onfraai, b. n. niet fraai, qui n'est pas beats,
is —, Dieu est infini. De oneindige barmbelle, laid, e. Zie Onfierlijk.
hartigheid van God, la miserieorde infinie Ongaaf, b. n. niet gaaf, gate, e. endommage ,
de Diets. De Oneindige
• Het on- e; qui West pas sain, e.
eindige , Dat zou tot in het onein- Ongaar, b. n. niet gaar, raauw, emu, e. qui
dige voortgaan, cela irait a l'infini. De
n'est pas bouilli , e. ou cult, e. —, niet genoeg:
deelbaarheid der flof tot in het oneindige ,
gaar, qui n'est pas assez cult , brood, doe
la divisibilite de la -matiere
pain pateux.
bijw., infiniment, a infini , sans fin, sans Ongaarheid, yr. qualite de ce qui n'est pas
cesse. — goed, infiniment bon, ne. Dit pacuit , on qui n'est pas assez cult.
leis is oneindig grooter, dan dat van den prins Ongaarne , bijw. nice gaarne , a regret, a
A., ce palais est beaucoup plus grand que
contre coeur, ne . pas volontiers, de mancelui du prince A. Ik ben u — verpligt,
vais gre. Ik ga last naar bed, je n'aime
je vous ai de tres-grandes obligations, je
pas a me coacher card. Hij doet het —,
vous suis infiniment oblige.
ne le fait pas volontiers.
Oneindigheid, yr. infinite , immensite.
Ongadelijk , Ong-alijk , b. n. die zich niet fchikOneindigmaal, bijw. infiniment, sans cesse.
ken wil, atificile, facheux, ease.
onbeOnerfelijk , b. n. niet erfelijk, qui n'est pas
vallig,
onbetamelijk , indecent,
e.
hereditaire, qu'on ne pent heriter.
e. malseant , e. mechant , e.
Onergerlijk , b. n. onaanflootelijk , dat niet er- Ougalijkheid, vr. di:Set/la , peine , humeor
gert, qui n'est point scandaleter , ease ; exempt,
cheuse.
e. de scandals, pas choquant, e. Een — Ongangbaar, b. n. dat niet in omloop is, of
'even leiden, vivre sans seandale; mener one
dat men niet uitgeven kan, rIct gangbaar,
vie on one conduite exemplaire.
bijw.
qui n'a point de cours, hors de cours, qui
zonder to ergeren, sans scandale.
n'est pas de wise. Dit geld is —, cet arOnerkend, b. n. niet erkend, qui n'est pas
gent n'a point de cours, est decrie.
reconnu, e.
miskend, meconnu, e. — Ongangbaarheid, yr. qualite de ce qui n'a point
laten , ne pas reconnaitre. blijven; ne
de cones on de ce qui nest pas de misc.
pas etre reconnu, e. demeurer sans recom- Ongansch, b. n. niet gezond , malsain, e.
pense.
maladif, ive, qui &est pas salts, e. gate, e.
Onerkentelijk, b. n, niet erkentelijk, ondank- Ongastvrij , b. n. niet gastvrij , inhospitalier,
baar,, ingrat, e. meconnaissant , e. pen reconere. Een — yolk , on people inhospitalier.
naissant, e.
bijw. d'une maniere inhospitaliere.
Onerkentelijkheid, yr. ondankbaarheid, ingra- Ongastvrijheid, vr. inhospitalite. De — dezer
titude, f. manque de reconnaissance, in. mevolken verwijdert de vreemdelingen van hun
connaissance.
land, rinhospitalite de ces peuples eloigne les
Onerkentenis, yr. zie Onerkentelijkheid.
strangers de leer pays.
Onervaren , b. n. geen ervaring hebbende, Onqeacht, n. niet geacht, qui n'est pas es.
inexperimente, e. inexpert , e; sans expetime , e. pets estime , e. — voorz. niettegenrience, qui n'a point &experience. Een —
flaande, in weerwil van , inalgre ,nonobstant,
generaal, un general inexperimente; fig.
en depit de. — zijne gastvrijheicl worth 114
neuf, ye, novice, Hij is daarin nog —,
algemeen gehaa.t, inalgre son hospitalite ,
est encore neuf dans cette affaire.
bijw.
est generalement heti.
sans experience.
Ongeademd , b. n. niet geaclemd qui West pas
Onervarenheid, yr. inexperience, f. defaut ou
ou qui n'a pas etc respire, e.
manque d'experience, manque de capacite ou Ongeaderd, b n. niet geaderd, qui n'est pas
d'habilete , M imperitie, f. fig. noviciat,
seine, o. sans veines.
nouveaute,
Ongebaand, n. niet gebaand, qui n'est pas
Onervarenlijk , zie Onervaren, bijw.
fraye, e. on battu, e. raboteux, ease, rude.
Oneven, b. n, dat geen even getal uitmaakt, Ongebaard, b. n. zonder baard, baardeloos,
zie Oneffen.
imberbe, sans barbe. Een ongebaarcle knaap,
Onevenmatig, b. n. niet evenmatig, onevenan jean° homme iniberbe.
redig , disproportionne, e.
Ongebagzerd, b. n. niet gebaggerd, qui n'est
,Onevenmatigheid, yr. disproportion.
pas tire, C. du fond de Peau.
on sada' , e. Wij hebben nog eene —e rekefling, nous sommes encore en compte ouvert.
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Ongebakend, b. n. niet gebakend, oil Pon n'a' sans fleurs oft figures ; uni ,e. qui n'est point
par this des balises.
figure, e. on faconne, e. simple.
Ongebakerd, b. n. niet gebakerd, qui n'est pas Ongebloot, b. n. niet gebloot, qui n'est pas
emmaillote, e. sane etre emmaillote, e. —
repasse, e. sans etre repasse, e. Men moet
laten, ne pas emmailloter,, —blijven, ne pas
deze vellen — laten, deze vellen moeten —
etre emmaillote, e.
blijven, it ne fans pas titer le poll 4 ces
Beaux.
Ongebakken, b. n. niet gebakken, qui n'est pas
cult, e. on frit, e. — lawn, ne pas cuire Ongeblouwd, b. n. niet geblouwd, qui n'est
au frire. — blijven, ne pas etre cult, e.
pas romp, e. sans etre rompu e. Men moet
oil frit , e.
desen hennep — la ,.. en , deze hennep moot
— blijven, it ne fact pas rompre cc chanvre.
Ongeballast, b. n. niet geballast, qui n'est pas
!este , e. sans lest. — laten, laisser sans lest , Ongebluscht , b. ii. niet gebluscht, dat nog
brandt, qui n'est pas iteint., e. qui bride enne pas !ester. — blijven, rester sans lest; ne
pas etre !este e.
core. — laten, ne pas eteindre. — blijven,
ne pas e
' tre iteint, e. Ongebluschte kalk , de
Ongebalfernd, b. n. niet gebalfeind., qui n'est
la chaux vise.
pas embaume, e. — laten, ne pas embaumer.
Ongebodemd, b. n. niet gcbodemd, qui n'est
— blijven, ne pas titre embaume , e.
pas fence , e. sans titre fonce , e. —lawn ,
Ongebannen, b. n. niet gebannen, qui n'est
laisser sans fond. — blijven , rester sans
pas banni, e. oil relegue , e. — laten, ne
fond.
pas bannir oil releguer. — blijven, ne pas
Ongebodeni, b. n. niet geboden, qui n'est par
etre banni, e. oil relegue , e
ordonne, e. on commando, e.
Ongebedeld, b. n. niet gebedeld, qui n'est
Ongeboeid , b. n. niet geboeid, qui n'est pas
pas mendid, e.
enchaine , e. on charge , e. de fers; sans 'etre
Ongebeden , b. n. Diet gebeden , qui West pas
enclzaine , e. — laten, aks: Laat de gevanpile. , e. oil invite, e; sans etre pile, e. on
genen eon our ongeboeid, laissez les prisoninv ite, e; de son propre gre.
niers sans fers pendant une heure. Iiij bleef
Ongebeeld , b. n. waarop geene beelden zija,
des daags —, pendant le lour it n'etait pas
sans figures, uni, e.
enchaine. — , (fcheepsw.) als : Een —
Ongebeft, b. n. niet gebeft, sans rabat, sans
fchip , no vaisseau qui n'est pas horde.
petit collet.
Ongebeiteld, b. n. niet gebeiteld, qui n'est Ongeboekt, b. n.niec geboekt, qui n'a point ere
couch;, e. oil mis, e. sur nn livre, non inpas cisele , e. Laat dit fink marmer —, ne
scrit, e. — laten, ne pas toucher dans on
ciselez pas ce marbre.
livre de compte. — blijven, ne pas etre conOngebeten, b. n. niet gebeten, qui n'est pas
thee, dans tin livre de compte.
mordu, e. sans etre morele, e.
Ongebeterd, b. n. niet gebeterd , qui ne s'est pas Ongeboend , b. n. niet geboend, qui n'est pas
frottó, e. — laten, ne pas frotter. — blijcorrige, e. qui n'est pas amande, e; sans
ven, ne pas titre !rota, e.
etre amande, e.
Ongebeukt, b. n. niet gebeukt, qui n'est pas Ongeboet, b. n. niec geboet, niet uitgedelgd,
qui n'est pas expie , e.
ham, e. sans etre battu, e. (comme le stocOngeboezemd, b. n. (in de gemeenz. verkee.
fische).
ring) die gees', of weinig , boezem heeft , qui
Ongebeurd , b. n. niet gebeurd , qui n'est pas
n'a point oil qui a. pest de stilt.
arrive, e.
Ongebeurlijk, b. n. dat niet gebeuren kan, Ongebogen, b. n. n iet gebogen, qui n'est pas
courbe, e. sans e' tre courbe, e.
qui ne pent arriver, impossible.
Ongebiecht, b. n. niet gebiecht, qui n'est pas Ongebolfterd, b. n. niet gebolfterd, qui est
encore
dans le brou , non ecaV , e. Noten —
ne
pas
confesser.
n
confesse, e. — laten,
laten, ne pas etc,- le brow des noix. Doze
iet
blijven, ne pas —dtre confesse, e. —, die !net
noten zijn — gebleven, on n'a pas ea le
gebiecht heeft , qui no s'est pas confesse, e.
broil de ces noix.
sans se confessor, sans confession.
Ongebiedelijk , b. n. dat niet geboden kan Ongebonden , b. n. niet gebonden , qui West pas
attache, e. on lie, e. delle, e. detach;, e.
worden, qui ne pent etre ordonne, e. on
litre. Eene vrouw met — Naar, une femme
commando, e.
echevelee. Eon — boek, (eon bock, dat
Ongebild, b. n. (in de geraeenz. verkeering)
fiechts ingenaaid is), on livre non relic;
zonder billen van belang, qui n'est pas fes(bock in bladen,) livre en feuilles on en
se, e.
blane ; van bier: Eene —e verkooping, (bij
Ongeblaifket, b. n. niet geblanket, qui n' est
boekhandelaars : eene verkoopin g van ongepoint farde , e. sans fard. — laten, ne pas
bondene bocken) une ventc delivres en
farder, laisser sans .fard. — blijven, rester
Lien moot dit bock — laten , slit
feuilles.
sans
fig.
sans fard, ne pas etre farde , e;
bock 1110C t - blijven, it ne fans pas relier
fard, sans deguisement.
cc livre. —, niet volgens de regelen der
Ongeblazen, b. n. niet geblazen, qui n'estpas
dichtkunst zamengefleld , en prose, prosalque.
souffle, e.
Eene —e recce, stn discours en prose. De —
Ongebleekt, b. n. niet gebleekt, qui n'est pas
Itijl, le style prosaique. In — ffijl, en problanchi, e. cru , e. ecru, e. sans etre branse. —, door geene beperking gebonden,
chi, e. — linnen, de la toile true oil ecrre.
point tenu, e. on oblige , e. fig. losbandig,
---laten, ne pas blanchir. — blijven, tae pas
dis:olts, e. deregle , e. libertin, e. licenetre blanch:, e.
cieux , ease, deborde, e. Een — los levee
Ongeblind, 1). n, niet geblind, (zee Blinden,)
leiden , mener one vie dereglie, licencieuse,
Hij
heeft
geblinde
qui n'est pas aveugle , e.
libertine, dissolue. —, bijw. dissolurnent ,
en ongeblinde vinken to koop, it a fivendre
licencieusement, dereglement, en libertin.
des pincons qui sent aveugles et gut ne sort
Ongebonclenheid, y r. los of losbandig levenspas avettgles.
gedrag, licence, dissolution, debauch; , f.
Ongeblinddoekt, b. n. niet geblinddoekt, sans
dereglement ,libertinage, m.
avoir les yeux bandes ; li qui on n'apas banOngeboord,
b. n. niet geboord, (van Boorden)
de lee yeas.
laten ,
Ongebloeind , b. n. ( van noffen , ) niet gebloemd , I qui n'est pas borde, e; sans bard. — ini)-

tto

0NG
Sot
0NG
laisser sans bord, ne pas border. — blijven, Ongebroed, zie Ongebroeid.
rester sans bord, ne pas etre bordi , c.
—van Ongebroeid, b. n. niet gebroeid, (van eijeren ,)
Loren, qui n'est pas per fore, e. ou perqui n'est pas couvi, e; (in het water ,) qui
cd , e.
n'est pas echaude, e. zie Broeijcn.
Ongeborduurd , b. n. niet geborduurd , qui Ongebroekt, b. n. zonder broek , sans culotte,
n'est pas brood, e. sans broderie.
laten, Ongebroken , b. n. niet gebroken , qui n'est pas
ne pas broiler. — blijven, ne pas e' tre brodd ,e.
rompu, e. (zie Breken), entier, ere. — laten , ne pas rompre.
Ongeboren , b. n. niet geboren , qui n'est pas ne,
blijven, ne pas etre
rompu, e.
e; qui n'est pas encore ne, e. Een — kind,
7172 enfant qui n'est pas encore ne, e. m. et fi Ongebrokkeld, Ongebrokt , b. n. niet gebrokt,
oetus, on. (voor zoo verre het zich in de
qui n'est pas emie, e. — laten, no pas eerier,
fbaannoeder
emietter ;
eerst begint to vormen) embryon,
blijven, ne pas etre emie, e.
in; ook dikwijis: kind dat na den dood der Ongebrouwen, b. n. niet gebrouwen, qui n'est
pas braise, e,
moeder nit de baarmoeder gefnc...den is, enfant
extrait, e. de la matrice, enfant ne , e. par Ongebruik , p ie het meer gewone Onbruik.
incision, M. et f
kalf, veau trouve dans Ongebruikelijk , b. n. niet gebruikelijk , qui n'est
vacl;e tilde; fig. — vrucht , ouvrage qui
pas en usage, inusite, e. Een — woord ,
un mot inusite. Eene ongebruikelij.ke fpreekn'a pas encore vu le jour.
manier,, une facon de parlor inusitee.
Ongeborgd , b. n. niet geborgd , qui n'est pas
Om.3;ebruikt, b. n niet gebruikt, dont on no
prete, e. ou empruntd, e. •
s'est pas servi, e, neuf, ve.
Ongeborgen, b. n. niet geborgen , qui n'est pas
Ongebruineerd, b. n. niet gebruineerd, qui n'est
sauve, e. ou conserve, e.
pas poli , e. mat, e. — laten, ne pas polir.—
Ongeborst, zie Ongeboezemd,
blijven , ne pas etre poli, e.
Ongeborsten, b. n, niet g,eborsten, qui n'est
point creve,e. fendu, e. file, ou gerce ,e. — Ongebuideld , zie het meer gewone Ongebuild.
blijven , ne pas crever, ne pas se crevasses.,
se frndre, se filer ou se fiercer.
Ongebuild, b. n. niet gebuild , qui n'est pas
blute, e. sans avoir ete Mite, e. — later,
Ongeboterd , b. n, niet geboterd , qui n'est pas
ne pas blister. — blijven, ne pas titre blubeurre , e. sans beurre. — laten , ne pas bearte , c.
rer, laisser sans beurre. — blijven, ne pas
etre beurre, e. rester sans beurre. 1k wil Ongedaagd, b. n. niet gedaagd, qui n'est pas
cite, e. ou ajourne, e; sans etre cite, e. ou
dit brood — houden, je veux quo ce pain
ajourne , e. — later, ne pas cites- ou ajourreste sans beurre.
nor.
blijven , ne pas etre cite, ou ajourOngebotteld , b. n. niet gebotteld , qui n'est pas
ne, e.
mis, e. en bouteilles. — laten , ne pas mettre en bouteilles. — blijven, ne pas etre mis, Ongedaan , b. n. niet gedaan , qui n'est pas
fait , e. on acheve , e.
laten , ne pas faie. en bouteilles.
re. — blijven , ne pas etre fait, e. Als ik
Ongebouwd, b. n. niet gebotvwd , (niet genit ben, blijft alles
quandjesuis absent,e.
ploegd), qui n'est pas labourd, e. inculte,
den ne se fait, den n'est fait; zie Onafge— land , terse inculte ou en fri-,
en
daan; fig. bleek, ziekelijk nitziende , attenui,
niet getimmerd of gemetfeld, qui
e. amaigri, e. languissant, e. delatt, e.
West pas bdti, 0. — laten , ne pas batir.
Ongedaanneid , yr. maigreur.
— blijven , ne pas etre bati, 0.
n. niet gebraakt, qui n'est pas Ongedacht, b. D. niet gedacht , ei quoi on n'a
Ongebraakt,
pas pense.
moque , e. — laten, ne pas mequer.
Ongedachtig, b. n. niet gedachtig, qui ne se
y en, ne pas titre moque , C.
souvient de, meconnaissant, qui a oublie.
Ongebraden, b. n, niet gebraden, qui n'est pas
rdti , e.
laten, ne pas rdtir. — blijvcn , Ongedankt , b. n. niet gedankt , qui n'est pas
remercie' e. sans etre remercie, 0.
ne pas etre rdti, e.
Ongebragt , b. n. niet gebragt , qui n'est pas Ongedast b. n. zonder das, ( in de gemeenz.
verkeering) sans cravate. Hij gaat altijd —,
amend, 0. ou apporte, e. zie Brengen.
it est toujours sans cravate.
Ongebrand, b. n. niet gebrand, qui West pas
e; (van koffij) qui n'est pas rdti, e; Ongedeeld , b. n. niet gedeeld, qui n'est pas
divise, e, on partage, e; indivise , e; en(van kalk , enz.) qui n'est pas curt, e; (van
tier, ere, indivis, e. Eene ongedeelde ereen (chip) qui n'est pas jauge , e; zie Branfen;s, un heritage indivis, une succession inden. Ongebrarde koffijboonen, des fives nonlater, ne pas diviser on partager.
reties.
laten , ne pas bailer, retir, cuire
— blijven, ne pas titre divisj, c. ou portaou "auger. — blijven , ne pas etre brine, e.
ge, e.
rdti , e. cuit, e. ou jauge, e.
Ongebreenwd , b. n. niet gebreeuwd , qui West Ongedeefemd, b. n. zonder deefem , ongezuurd,
later, ne
sans levain; azyme; zie Ongezuurd.
pas calflite, e. on calfeutre, e.
pas calfater.
blijven, ne pas titre calfate , e. Ongedegend, b. n. zonder degen, ( in de gemeenz. verkeer. ), sans epee.
Ongebreid, b. n. niet gebreid , qui n'est pas
tricote, e.
laten, ne pas tricoter. — blij- Ongedekt , b. n. niet gedekt, decouvert,
decouvert, is nu. Met ongedekten hoofde ,
y en, ne pas etre tricote, e.
nu-tete, tote-nue, sans chapeau. -- blijven
Ongebreideld , b. n. niet gebreideld , qui n'est
ne pas se couvrir.
zonder flak , decouvert,
pas bride, e; sans bride. — laten, laisser
e; sans toit. — laten , Misses- sans toit. — blijsans bride , ne pas etre bride , e; fig. tengelloos , effrine , e, sans frein.
yen , rester sans toit.
, niet gedekt ? open,
decouvert, e.
e. — laten, laisser onOngebrekkelijk , b. n. niet gebrekkelijk, parvert, 0. — blijven, rester ouvert, e.
fait, e. sans defant, qui West pas defectueux,
euse.
Onbehoeftig , qui n'est pas indi- Ongedempt, b. n. niet gedempt, niet nitgedoofd, gefmoord, qui n'est pas itouffe , e;
gent , e.
pas eteint, e. — Diet gevuld, pas rempli ,e
Ongebrekkelijkheid , vr. perfection.
laten , ne pas
pas comble, e; zie Dempen.
Ongebrild , b. n. zonder bril , sans lunettes.
eteindre ou remplir.
blijven, ne pas lire
Ongebroddeld, b. n. niet gebroddeid, qui n'est
pas broussilli ,e.

eteint , e. on rempli, e.
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ewe, large, qui n'est pas serH , e; degagl,
Ongedenkbaar, b. n. onheugelijk , immemorial,
e. sinds ondenkbare tijden, tie temps immemoe. — fchrift , de Pecriture degagee ou qui
rial.
?Pest pas serree.
vIoeijend, glad, conOngedeukt,
lant , e. qui n'est pas contraint, e.
niet gedeukt, qui est sans
bosse. De ketel is —, zonder butt , ge- Ongedronken , b. n. niet gedronken, qui n'est
pas bu, e. — laten, ne pas boire. — blijbleven, le chaudron est reste sans bosse.
veil , ne pas etre bu, e.
Ongedicht, b. n. niet gedicht, qui n'est pas
Ongedroogd, b. n. niet gedroogd, qui n'est
versifie, e.
pas
seche , e. — laten , ne pas secher.
Ougediend, b. n. die nog niet gediend heeft,
blijven, ne pas etre seche , e.
qui n'est pas encore aguerri, e. novice.
Ongedientlig, b. n. niet
.qui n'est Ongedroomd , b. n. niet gedroomd, inzonderh.
fig. dat men niec gedaeht had, ce qu'on n'apas serviable, oificieux , se; complaisant ,
wait pas cru au sppose,
c; desobligeant, e.
bijw. sans complaiOngedrukt, b. n. niet gedrukt, qui n'est pas.
sance.
presse , e. etc. 'Lie Drukken.
niet geOngedienfligheid, vr. mauvaise volonte, f. cadrukt, (van floffen) als: — Itatoen , du coractire desobligennt ,
humeur desobligeanton uni on sans figure ; (van boeken, enz.)
te, j: manque de complaisance. m.
Rene ongedrukte kopij , zinc copie qui West
Ongedienfliglijk , zie Ongedienflig, bijw.
pas imprimee, ou qui est encore en manuOngediept , b. n. niet gediept, qui n'est pas
scrit, un manuscrit.
creuse, e. (in de fchilderk.) qui n'est pas
Ongeduld, o. gebrek aan geduld, impatience,
ombre, e.
f. Met — verwachten, attendre avec impaOngedierte, o. fchadelijk gedierte (inzonderh.
tience. Door een doodelijk
gefolterd worvan infekten), vermine,
den, titre agite, e. d'une mortelle impatience.
Ongedigt, b. n. niet gedigt , qui n'est pas firGroot
—
toonen
,
montrer
une
grande
i;se, e. bouche , e. etc. tie Digten. — laten,
line vine impatience.
y e pas firmer on boucher.— blijven , ne pas
Ongeduld:g, b. n. gebrek aan geduld hebbende
etre fermi, e. on bouche , e.
of verradende , impatient, e. — maken,
Ongedijkt, zie bet betere Onbedijkt.
impatienter,, faire perdre patience. — worOngedoekt, b. n. zonder dock, (in den goden, s'impatienter,perdre patience. —, bijw.
meenz. fpreektr.)sansmouchoir, on sans eraimpatieniment , avec impatience.
irate, .
n. niet gedoemd, qui n'estpas Ongeduldigheid, yr. impatience, f manque de
Ongedocmd,
patience.
condamne , e.
Ongedood, b. n. niet gedood, qui n'est point Ongeduldiglijk, Eie Ongeduldig, bijw.
tire, e. — laten, laisser en vie. — blijven, Ongedund, b. IL niet gedund, qui n'est pas
rendu , e. mince; zie Dunnen.
rester en vie.
Ongcdoofd, b. n. niet gedoofd, qui n'est pas Ongedurig, b. n. van korten dunr, de pen do
duree;
pen stable ; inconstant, e. passager,
eteint, e. — laten, ne pas êteindre. — blijire
veil, ne pas s'eteindre, ne pas etre eteint ,e.
Ongedoogbaar, b. n. dat niet gedoogcl kan wor- Ongedurigheid , vr. inconstance , instabilitd ,
pen de dui*, in.
den, qui ne pent etre permis, e. intolerable.
Ongedut , b. n. niet gednt , d.
niet met een
Ongedoogelijk, zie Ongedoogbaar.
bijzonder merk voorzien, (zoo als voorheen
Ongedoogzaam, b. n. firaf, fireng, severe, ribet geval was met de fchellingen en acht en
goureux ,euse,
bijw. sivirement,
t wintigen ) qui n'a pas de marque extra;-ig o ureusement.
ordinaire. Een ongedutte fchelling, die geerigueur,
Ongedoegzaamheid , yr. severite
nen klop of dut had, had flechts de waarusterite, rigidite.
aristcrite,
van vijf en een' baleen fluiver, un escalin
Ongedoopt, b. n. niet gedoopt , qui n'est pas
sans marque extraordinaii e ne valait que
baptise, e. sans etre baptise, e. — laten,
cinq sols et demi; fig. (in de gemeenzame
Pe pas baptiser. — blijven, ne pas etre bapverkeering, ontleend van den gedutten acht
else , e.
en
twintig,) nog . geen acht en twintig jares
qui
n'est
pas
niet
gedopt,
b.
n.
Ongedopr,
oud, (van een meisje ,) qui n'a pas encore
ecosse, e. — laten, ne pas ecosser. — blijvingt-bait ans.
yen, ne pas etre ecosse , e.
Ongedorend , b. n. zonder doornen , sans epines. Ongeduurzaam , zie Ongedurig.
Ongedorscht, b. n. niet gedorscht, qui n'est Ongeduurzaamheid, zie Ongedurigheide
pas hors des epis , qui est encore dans les Ongedwee, b. n. niec gedwee, reveche, infeasible, endure!, e. indocile.
epis. — koren, du bled qui n'est pas encore
endurcis0 ngedweeheid , yr,
b attu .
cement,
Ougedraaid, b. n. niet gedraaid , qui n'est point
qui
West pas
Otgedweild
,
b.
n.
niet
gedweild,
tourne , e. qui n'est point turd!', e. on tors, e.
laten, ne pas esessuye, e. do torchon.
Ongedragen, b. n. niet gedragen, inzonderh.
suyer. — blijven , toe pas etre essuye , e.
van een kleedingituk, qui n'est pas parte , e;
Ongedwongen, b. n. niet gethvonn7en , zonder
neuf, ve.
dwang, sans contrainte ; qui n'est pas conOnn-edreigd, b. n. niet ged.reigd, qui n'est pas
van
traint , e. on force , e. degage , e.
menace, C.
houding , enz., los, libre, degage , e. qui West
Ongedrenkt, b. n. niet gedrenkt , qui n'est pas
(in
de
i"childer;
point
affecte,
e.
nature',
abreuve , e.
en beeldhouwk.) svelte. Eene ongedwongene
Ongedreven, b. n. niet gedreven, inzonderh.
bonding, rive taille degagee; des manieres
van gond- en zilverwerk, qui n'est pas bosvoorkolibres et degagees. Hij heeft een
sele , e. qui n'est pas releve e. en bosse ;
men , it a Pair libre et (Pgage. — niet geziiverwerk , de Pargenpole, e.
vni,
maakt, ongekunfleld, naïf, ive, ing.bau,
ou qui n'est pas bosselec,
tenie voile ou
libre; qui n'est pas afecte e. on force e.
Ca referee en bosse.
bijw. sons contrainte.
Ongedrongen , b. n. niet gedrongen, qui West
vriiheid, iiberte. —,
inzonderh., Ongedwongenheid,
ons ,res.1 e. on gene, o.
neengedrongen , ruins, ample, spacieux ,

ongemaaktbc id , aisance , ingenuite, naiveté.

ONG
— , ongedwongene hooding, desmanieresii-
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e ; dont on n'a point fait present CU
bres et degagees.
cadeau. De kaarten zijn nog —, on n'a pay
Ongeeehc, b. n. niet geecht, niet voor echt
encore fait, on n'a pas encore donne les
verklaard, qui n'est pus legitime , e.
cartes.
Ongeeerd, b. n. niet geeerd, qui n'est pas lie- Ongegijc,l, b. n. niet gegijd , qui n'est pas
Mlle, ou revere, e. Ilij bleef zijn ganfche
:rousse, e. Zie Gijen. — laten , ne pas
lever —, it ne recut point d'honneurpendant
trousser. — blijven, tie pas etre trousse , C.
sa vie.
Ongegipst, b. n. niet gegipst , qui West pas
Ongeeffend , zie het meer gebruikelijke Onverpldtre, e. — laten , no pas platrer. — blijeffend.
yen, ne pas etre pldtre , e.
Ongeinctigd, b. n. niet geeindigd , qui n'est Ongegispt , b. n, niet gegispt , qui n'est pas foriette, e; fig. qui n'est pas critzque,e. sans etre
pas fini, e. — laten, ne pas flair on acheTer. — blijven, ne pas titre fins, e. ou achecritique, e. Ilij laat niets —, it critique
ye, e.
Week — , taut le monde lia
ctorliitt
Ongeeischt, b. n. niet geeischt, qui n'est pas
critique.
Ongegist, b. n. Diet gegist (van Gissen,) qui
demande,
demand', e. exigd , e. ou requis , e.
Ongeeiwit, b. n. niet gediwit, qui n'est pas
n'est pas soupconne ,--en
glaird , e. — laten, ne pas glazrer. — blij- Ongegist, b. n. niet gegist, (van Gisten), qui
ven, ne pas etre glaire, e.
n'a pas ferment'.
Ongeent, b. n. niet geent, qui n'est pas gref: Ongeglansd, b. n. niet geglansd, qui n'est pas
e. — laten, ne pas greffer
-lustre, e. — laten, ne pas lustier. -fe , c. ou ante,
Cu enter. — blijven, no pas etre greffe , e.
ne pas etre lustre , e.
on cute, e. Door mijne drukte zijn deze boo- Ongeglipt, b. n. niet geglipt, zonder glip,
men — gebleven , uses occupations out ate la
sans fente. Men kan met geene ongeglipte
cause qua ces arbres ne soot pas greffes ou
pen sehrijven, on ne pent ecrire avec line
elites.
plume sans fente.
Ongeerfde, b. n. die geene landerijen hceft, Ongegloeid, b. n. fist gegloeid, qui West pas
(in Gelderland) qui n'a pas de terres, qui
rougi , e. au feu.
n'a pas de bleu fonds.
Ongegocd, b. n. Diet gegoed, qui n'est pas rielle; sans possessions ou bier fonds. HU zal
Ongeergerd, b. 11. niet gargerd, qui West pas
scandalise, e. on offense, e. — blijven, als:
wel — blijven, it n'acquerra pas des possesNiemand bleef — , it n'y avait personne qui
sions.
ne fut scandalise.
Ongegooid, b. u. niet gegooid, qui nest pas
Ongeestig, b. n. niet geestig , non spirituel, le,
fete, e.
fade , insipide.
Ongegord, b. n. niet mord, qui West pee
Ongeevenaard. b. n. niet gavenaard, qui n'a
ceint, e; sans ceinture. — laten, laisser sans
pas son sernblable.
ceinture, ne pas ceindre. — blijven, rester
.,
Ongefatfoeneerd, b. n. niet gefatfoeneerd, qui
sans ceinture; ne pas etre ceint, e.
n'est pas faconne , e.
Ongegoten, b. n. met gegoten , qui n'est pas
fondu, e. —, qui n'est pas arrose, e.' zie
Ongefloten, b. n. niet gefioten, qui n'a pas
ete siffle, e. ou qui n'a pas ate foue , e. sur
Gieten. — laten, ne pas j':ondre; ne pas aria flats. — laten, ne pas loner. — blijven,
rog er. — blijven, ne pas etre fondu, e; no
alo: Deze nooten inoeten — blijven, cos
pas etre arrose, e.
170005 ne doivent pas etre fouees.
Ongegraven , b. n. niet gegraven , qui n'est pas
Ongefoelied , b. n. (van eenen fplegel ,) zonder
creuse, e. — laten , ne pas creuser. — blijfoelie , sans taro.
yen, sie pas etre crense, e.
Ongefokt, b. n. zie Ongebrild.
Ongegrendeld, b. n. niet gegrendeld, qui n'est
Ongefokt , b. n. niet gefokt, qui n'est pas Olepas verrouille, e. on fermi, e. an verron. ---vi , e. on nourri, e. on cultire , c.
laten , ne pas verrouiller ou fermer an verron.
Ongefolterd, b. n. niet gefolterd, qui n'est
— blijven, ne pas etre verrouille , e. on found ,
pas tourmente, e. sans etre tourmente, e.
e. an verron.
Ongefonneid, zie Ongefrommeld.
Ongegrepen , b. n. niet gegrepen, qui n'est pas
Ongeformeerd, b. p. niet geformeerd , qui n'est
pris, c. on saisi, e.
pas forme, e. faconne , e. ou cred , o.
Ongegriffeld, b. n. niet gegriffeld, qui n'est
Ongefrommeld , b. n. niet gefrommeid , qui
point grip ,e. cute, e. on grave, e. zie Gritn'est pas chiffonne, e.
felen.
Ongefronst, b. n. nice gcfronst, qui n'est pas Ongegrist, b. n. niet gegrist, qui West pas voride , e. on fronce, e; sans rides.
le, e. — laten, no pas voter. — blbijven, no
Ongegaat, b. n. fiat met paten voorzien, qui
pas etre vole, 0.
n'est pas troue , e. parse, e. on perford , e.
Ongegroefd , b. D. niet gegroefd , qui n'est pay
Ongegaderd, zie Onvergaderd.
caner , c. — laten, ne pas caneler. — blijOngegaffeld, b. n. niet gegaffeld, qui n'est pas
yen , no pas titre conch', e.
fourcnu, e.
Ongegroeid, b. n. niet gegroeid., qui n'est pas
Ongegald, zie Onvergald. —, b. 11, waaruit de
C111, C.
gal niet genomen is, a qui on n'a pas ow Ongegroet, b. n. Diet gegroet, qu'on n'a pas
IC fief.
sable, e. — laten, no pas saltier. llij blecf
Ongegeefeld, b. D. niet gegeefeld., qui n'apas
—, on ne le salua pas.
Ongegrond, b. 11. niet gegrond, (van Viscle)
ate /Usage, e. ou fouette , e.
qui n'est pas vide, c. — laten, ne pas Hider.
Ongegespt, b. IL niet gegespt, qui n'est pas
— blijven, no pas etre vide, c.
boucle, e; sans boucles. — laten, nepas etre
Ongegrond,
b. n. niet gegrond , qui n'est pas
boucle , e.
fond', e. malfonde , e. sans fondement, fanx,
Ongegest, zie Ongegist.
fausse,frivole,vain ,e. chimerique. 'Et ly.:rigt
b. n. met gegeten, qui n'est pas
On g ' 'ten
is -- 7 cotta nouvelle est sans fin/dement , act
mange, e; dont on n'a pas mange on gofite.
fausse.
— laten, no pets manger. — blijven, ne pas
Ongegrondheid,vr. faussete , frirelite , f: soar:etre mange, c.
slue de fondenient, vs,
Ongegeven , b. n. Diet gegeven , qui n'est pas
0 IL
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Ongegrondvcst , b. n. niet gegrondvest , qui West
pas fondd. e.
Ougcgudst, b. n. niet gegudst, qui n'est pas
creuse, e, avec la gouge.
Ongegund , b. n. Diet gegund , envie,e.Spreekw.
1-let ongegunde brood words het meest gegeten , it n'y a presque personae d qui on ne
porte envie.
Ongehaakt , b.
niet gehaakt, qui n'est pas
accroche, e.
Ongehaald, b. n. niet gehaald, qu'on n'a pas
cherche, e. — laten, ne pas chercher.— blijy en, ne pas titre cherche e.
Ongehaard, b. n. niet gehaard, sans chevenx ,
sans poll; chauve, pie C.
Ongehaac,' b. n. niet gehaat , qui n'est pas hal,
e, — blijven, ne pas etre hai, e.
Ongehala, b. n. niet gehakt, qui n'est pas
hackie, e. — laten, ne pas hacker. —blijven,
ne pas etre hackie, e.
Ongehalveerd, b. n. niet gehalveerd, qui n'est
pas partage , e. en ekux.—laten, ne pas parlager en deux. — blijven, ne pas etre partage , e. en dezzx,.
Ongehandeld , b. n. gehandeld , qui n'a pas ete
manse, e.
Ongehangen, b. n. niet gehangen , qui n'est pas
pendu, e sans etre pendu, e. — laten, ne
blijven , ne pas etre penpas penire.

ONG
critique , e; sans etre censure, e. 014 critt.
, e. — laten , ne pas sdrancer ; fig. ne
pas censurer ou critiquer. — blijven, no pas
titre se,rance, e; fig. ne pas etre censure , c.
on critique , e.
Ongehelmd, b. n. zonder helm, sans caslue ;
zie Helm.
Ongeherbergd, b. n. niet geherbergd, qui n'a
pas de logis.
Ongehefehen, b. n. niet gehefehen , qui n'est
pas guinde , e. ors hisse , e. — laten , ne pas
guinder on hisser. — blijven, ne pas etre
guinde , e. on hisse, e.
Ongeheveld , b. n. ongezuurd, sans levain;
azyme; —brood, du pain qui n'est pas leve;
du pain azyme. Het feest der ongehevelde
brooden, (bij de Joden het paaschfeest), la
fete des azymes.
Ongeheven, b. n. niet geheven, qui n'est pas
e; zie Heffen.
Ongehinderd, b. n. niet gehinderd , qui n'est
point empeche , e; sans etre enzpéche, e; Libre; —, bijw. sans obstacle, librement , sans
empecizement Flier hunt gij — arbeiden, to
pourras travailler ici sans•etre empéche ,e.
Ongehitst, b. n. niet gehitst , qui n'est pas
anime, e. — laten, ne pas animer. blijyen , ne pas etre anime, e.
Ongehqed, b. n. niet gehoed, qui n'est pas
garde, e. zie Hoeden.
Ongehoed, b. n. (in den dagelijkfchen fpreektrant,) zonder hoed, sans chapeau.
Ongeholpen , b. n. niet geholpen, sans aide,
sans secours, sans assistance; qui n'est point
secouru, e. on assiste, e.
Ongehoogd, b. n. niet gehoord, quin'estpoint
laten , ne pas rehausser.
rehausse, e.
ne pas titre rehausse , e.
—blijven,
Ongehoond, b. n. niet gehoord, qui n'est
point outrage, e. ou di:fame, e; sans etre
outrage , e. on diffame , e. — laten, ne pas
outrager on dif/amer. blijven , sic pas
etre outrage, on diffan2e, e.
Ongehoopt, b. n. (van Hoopen;) zie Onopgehoopt.
Ongehoopt , b. n. (van Hopen,)niet gehoopt,
inopine , e. inespere , e. vient contre notre
esperance; imprevu, e. inattendu, e. Een
bijw.
geluk , un bonheur inespere.
inesperement, inopenement.
e.
Ongehoord , b. n. niet gehoord,
Eene o-ngehoorcle wreedheid, tine cruaute
zonder gehoord to zijn, ne pas
inouie.
, e, sans etre on?, e.
etre
Ongehoornd; zie Ongehorend.
Ongehoorzaam, b. n. niet gehoorzaam, desobeissant , e.
Ongehoorzaamheid, vr. desobeissance.
Ongehopt, b. n. waarin geene hop is , ou ii
n'y a pas de houblon.
Ongehorend, b. n. zonder horens, sans corner.
Ongchouden, b. n. niet gehouden of verpligr,
qui n'est pas oblige, e. astreint ,e. ou tenu,e.
Ongehoudenis, y r. non-obligation.
Ongehouwen, b. n. niet gehouwen, qui n'est
pas coupe, e. zie Houwen. niet behouwen, rude; qui n'est pas taille , e. oupoli,e.
Ongehuicheld, b. n..ongeveinsd, sans hypocrisie, sans simulation, sans feinte. Eene onhuichelde vriendfchap, sine amitie sincere,
veritable, sans fard.
Ongehuisvest, b. n. niet gehuisvest, qui West
pas loge, e. sans logement ou logic. — laten,
blijyen , ne pas etre loge ,e.
ne, pas lager.
Ongehuld , b. n. zonder hul , (zie 'Jul ,)
DU

Ongena.nteerd, b. n. niet gehanteerd, qui n'est
pas exerce , e.
niet gehzpt , qui West pas
Ongehapt , b.
pris, e.
Ongehard , b. n, niet gehard , qui n'est pas trempe, e. — laten, ne pas tremper. blijven,
ne pas e' tre trempi.
Ongeharkt, b. n. niet geharkt, qui n'est pas
ratele, e. — laten, ne pas rattler. — blijven, ne pas etre rateld, e.
Ongcharnast , b. n. niet geharnast , qui n'est pas
arme, e. d'une cuirasse, sans cuirasse. — laten, ne pas armer d'une cuirasse. blijven, ne pas titre arise, e, d'une cuirasse,
sans mettre sa cuirasse.
Ongeharpt , b. n. niet geharpt, qui n'est pas
e. — laten, ne pas cribler.—blijven,
lie pas titre cribl e.
Ongeharpuisd, b. n. niet geharpuisd, qu'on n'a
pas frotte de couree. laten, ne pas frotter
de couree, ne pas donner la couree h. —
' tre frotte, e, de couree.
blijven , ne pas e
Ongehaspeid, b. n. niet gehaspeld, qui n'est
pas devide, e. — laten , ne pas devider.
e.
ne pas etre
Ongehavend, b. n. niet gehavend, haveloos,
ant , e.
sale, malpropre,
Ongehecht, b. n. niet gehecht, qui n'est pas
attache, e. Zie Flechten. — laten, ne pas
blijven, ne pas etre attaché , e.
attacher.
Ongeheeld, b. n. niet geheeld, (zie Heelen),
qui West pas gueri , e.
Ongeheeld, b. n. niet geheeld, (zie Helen),
qui n'est pas reale, e.
Ongeheeten, b. n. niet geboden, qu'on n'a pas
ordonne, e. zonder bevel, sans ordre,
volontairement, tie son propre gre.
Ongeheict, h. n. niet geheid, qui n'est pas
hie, e. Zie Heijen.
Ongeheiligd, b. n. niet geheiligd, ongewijd,
qui n'est pas sacre , e. on saint , e. profane.
Ongeheistercl, b. n. niet geheis,terd, qui n'est
e. sur le gril ou devant le feu.
pas
blijven , ne pas etre
laten, ne pas rear.
rots, e.
elecoifP , c.
Ongehekeld, b. n. niet gehekeld , qui n'est
pas serance c; fig. qui n'est pas censzere, c. Ongehuldigd , b. n. niet gehuldigd , qui n'est pas
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reconnu, e. ou installd, e. sans etre reconnu,
e. ou installe, e; hommage e. a qui on n'a pas
prete e. serment. — laten, ne pas reconnaitre.
blijven, ne pas etre reconnzt, e.
Ongehutfeld., b. n. niet gehutfeld, qui n'est
pas second , e.
Ongehuurd, b. n. niet gehuurd, qu'on n'a pas
loud , o.
Ongehuwd, b. n. nict gehuwd', qui n'est pas
marie, e. garcon, m. fille f. celibataire. De
ongehuwde staat, le celibat. — leven , vivre dans le celibat. — blijven, garder le
celibat.
Ongejaagd ? b. n. niet gejaagd, qni n'est pas
poursuivi , sans etre poursuivi, e. qui n'est
pas chasse , e.
Ongejast, b. n. (in de gemeenz. verkeering)
zonder jas, sans surtout.
Ongeijkt, b. n. niet geijkt, qui n'est point j auge, e. etalonne, e. ou marque, e. laten,
no pas jauger , etallonner ou marquer.
blijven, ne pas titre
e. etalionne, e.
ou marque , e.
Ongejukt, b. lb zonder juk , sans fang, libre.
Ongejurkt , b. n. zonder jurk, sans jourreau ;
zie Jurk.
Ongekaakt, b. n. niet gekaakt, qui n'est pas
caque , e. laten , ne pas caquer. — blijven, ne pas etre caque, e.
Ongekaapt, b. n. niet gekaapt, qui n'est pas
escamote, e. zie Kapen. — laten, ne pas escanister.
blijven, ne pas etre escamote , e.
Ongekaard, b. n. niet gekaarc1 7 qui n'est pas
carde, e. — laten, ne pas carder. —
ne pas etre car& , e.
Ongekaasd, b. 13. niet gekaasd, qui ne s'est
pas caille , e.
Ongekaauwd, b. n. niet gekaauwd, qui n'est
pas mdche, e. — laten, no pas macher. —
blijven, ne pas etre meiche , e.
Ongekabbeld, b. n. niet gekabbeld, qui West
pas crease , e. ou mine , e.
Ongekalanderd, b. n. niet gekalanderd, qui
n'est pas calandre, e. on lustre e. laten,
ne pas calandrer on lustrer. — blijven, ne
pas etre calandrd e, ou lustre , e.
Ongekalefaterd, b. n. niet gekalefaterd, gqrei
n'est pas calfate , e. calfentre, e. ou ra ()Jibe, e. — laten, no pas calfater, calfeutrer
on radouber. blijven, ne pas etre calfate,
a. on radoube , e.
Ongekaikt, b. n. niet gekalkt, qui n'est pas
enduit , e. de mortier,, qui n'est pas crept ,e.
zie Kalken. laten , ne pas crepir.
—blijven,
ne pas e
' tre crepi, e.
Ongekanid, b. n. niet gekamd, qui n'est pas
peigne , e; sans etre peigne , e. — laten.,
ne pas peigner. blijven, ne pas titre pezgne , e.
Ong-ekanteeld, b. n. zonder kanteelen, sans
creneaux.
Ongekappeld, b. n. niet gekappeld, qui West
pas caiile , e. blijven, ne pas se cailler.
Ongekapt, b. n. zonder kap, sans coils, sans
calotte.
Ongeltapt, b. n. niet gekapt, qui nest pas
coif e, e; sans etre coiffe , e.
nict gehouwen, qui n'est pas coupe, e.
, e.
on bathe, e. laten, ne pas coiffer ; ne
pas coupe,-, tailler, on liaclzer. — blijven,
ne pas etre come, e; no pas etre coupe , e.
taille, e. on loathe , e.
Ongekarnd, b. n. niet gekarnd, qui n'est pas
ne pas
battu, e. dans la baratte.
battre dans la baratte.
blijven, ne pas
titre battu, e. dans la baratte.
Ongekarteld, b. n. niet gekarteld , sans entail-
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lure. — , van melk , qui n'est pas caille.
ou tourne. — blijven, ne pas se calller ou tourner. —, van bladen, als: onge.
karteide bladen, feuilles units, qui ne son:
point entortillees.
Ongekast, b. n. niet gekast, qui n'est pas enchasse, e. — laten, ne pas enchasser.
blijven , ne pas etre enchtisse , e.
Ongekaveld, b. n. niet gekaveld, qui n'est
pas lots*, e. laten, ne pas lotir, ne pas
partager par lots. — blijven, ne pas titre
dots, 0. no pas etre partagd, C. par lots; zie
Kavelen.
Ongekeept, b. n. •niet gekeept , qui n'est pas
laten, ne pas entailler.
entaille, e.
blijven, ne pas etre entailld, e.
Ongekeerd, b. n. niet gekeerd, niet geveegd,
qui West pas balaye, e. — laten, ne ipas balayer; — blijven, ne pas 'etre balaye , e.
fist omgekeerd, qui n'est pas tourne, e.
blijven, ne pas etre
laten, tie pas tourner.
tourne , e.
Ongekeiderd, ly. n, niet gekelderd, qui n'est
pas encave, e. lawn, ne pas encaver, ne
pas mettre en cave. — blijven, ne pas etre
encave , e. ne pas etre this, e. en cave.
Ongekend, b. n. niet gekend, qui n'est Aar
connu, e. inconnu, e. blijven, rester :nconnzt e.
Ongekenterd, b. n, niet gekenterd, qui n'est
pas tourne , e.
Ongekeperd, b. n. qui n'est pas croisd , e.
Ongekerfd, zie Ongekorven.
Ongekernd, zie Ongekarnd.
Ongeketend, b. n. niet geketend, qui n'est par
enchaind e. sans etre enchaind, e. — laten,
ne pas enchainer. blijven, ne pas etre
encliaine, e.
Ongekeurd, b. n. niet gekeurd , qui n'est pas
examine, e. qui West pas approuve, e. sans
approbation; sans titre on sans avoir etc examine, e. on approuve, e. zonder keurmerken, qui n'a pas le coin, qui n'est pas
marque, e. sans marque.
Ongekteld, b. n. zonder kiel, sans fourrean.
Ongekield, b. n. lliet gekield, qui n'est pas
mis, e. en carbne.
laten, ne pas mettle
en carene.
blijven, ne pas etre mis , e.
en cardne.
Ongekipt, b. n. niet gekipt, als : Een — ei,
un oeuf dont le Jenne oiseau n'est pas encore
sorti.
ongekozen, qui West pas choisi,e.
Ongekist, b. n. niet gekist, qui n'est pas mis,
e. dans le cercueil , hors du cercueil. laten , ne pas mettre dans le cercueil , laisser
hors du cercueil. — blijven, ne pas etre mis,
e. dans le cercueil, rester hors du cercueil.
Ongeklaagd , b. n. Diet geklaagd, dont on std
se plaint pas, on dont on ne s'est pas plaint, e.
Ongeklaard, b. n. niet geklaard, qui n'est pas
clarz:fid, e. oil purifie, e. , qui n'est pas

regle, , e. Zie Klaren.
Ongeklad, b. 13. niet geklad , qui n'est pas
souille, e. ou sail, e. — blijven, ne pas etre
souille, e. on sali, e.
b. n. niet gekleed, naakt, nu, e,
pas habille, e. —, in hnisgewaad , en neglige.
— blijven , no pas s'habiller, etre en neglige.

Ongekleed,

Ongekleensd, zie Ongeklensd.
Ongeklemd, b. n. niet geklemd, qui n'est pas
pined, e.

Ongeklensd, b. n. niet geklensd, qui n'est pas
filtre, e.
Ongekleard, b. n. niet gekleurl, qui n'est pas
colord , e. colorie ,e. on enlumine c. incolori, e.
laten, ne pas enlarniner.
blijven, sic
pas etre enlamtne, e,

Bbb4

On.

ON0
et6
Ongeklikt , b. n. niet geklikt, qui n'est pas raplaten , ne pas rapporter. —
portd , e.
ne pas etre rapporte, e.
Ongeklonterd , b. n. niet geklonterd, sans
grumeaux , qui n'est pas grumeld , e.
rOngektoofd , b. n. niet gekloofd, qui n'est pas
endu, e. — laten, ne pas fendre. — blijven,
fne
pas etre fendu, e.
Ongeklopt, b. n. niet geklopt, qui n'est pas
laten, ne pas batbattu, e. zie Kloppen.
blijven, ne pas etre battu, e.
ti e.
, Ongeklost , b. n. niet geklost , qui n'est pas
laten, ne pas faire
fait, e. en fuseau.
en fuseau. blijven , ne pas etre fait , e.
en fuseau. fig. Het heeltje is nog , l'a wire
n'est pas encore terminee.
Ongekloui,vd, zie Ongekalfaterd.
Ongekloven , b. n. niet gekloven , qui n'est
pas rouge. laten, ne pas ranger. blijven , ne pas etre rouge , e.
Ong,kluisterd, b. n. niet gekluisterd, (van
paarden), a qui on n'a pas mis les entraves ;
sans entraves, libre, laten, ne pas mettre les entraves d , laisser tans entraves. —
blijven, rester sans entraves. — 7 (van menfchen ,) qui n'est pas charge, e. de fers , fibre, sans chaines. — laten, ne pas charger
ele fers. — blijven, ne pas etre charge, e.
de fers.
Ongeknaauwd, b. n. niet geknaauwd, grta n'est
pas mdche , e. ou range, e. — laten, ne pas
marcher on longer. blijven, ne pas etre
macne, e. ou, rouge, e.
Ongekneed, b. n. niet gekneed, qui n'est pas
pitri , e. — laten, ne pas petrir. blijvon , no pas etre petri, e.
Ongekneld, b. n. nict gekneld, qui n'est pas
pinch, e.
Ongekneusd, b. n, niet gekneusd, qui n'est
laten , ne
pas froisse , e. on meurtri , e.
blijven, ne pas
pas froisser ou nieurtrir.
étre froisse, e. oat vieurtri, e.
Ongekneuterd, b. n. (inGelderland,) zie On.
gekreukt.
Ongekneveld, b. n. (in de gemecnz. verkeering ,) die Keene knevels heeft, sans moustaches , qui n'a pas des moustaches.
Ongekneveld, b. n. niet gekneveld, qui West
pas garotte, e. — laten, ne pas garotter.
blijven, nu pas étre garotte, e. zie Knevelen.
Ongeknikt, b. n. niet geknikt, qui n'est pas
brise , e. d denii.
Ongekn ; pt. b. n. niet geknipt, qui West pas
icrase, e. —, qui n'est pas taille e. (zie
Knippen,) — laten ne pas etre taille, e.
Ongeknoeid, b. 11. qui , n'est pas boussille, e.
sans etre bonssille, e.
Ongeknoopt, b. n. niet. geknoopt , qui n'est
pas boutonne , e. on none, laten, ne
pas boutonner on issuer. — blijven, ne pas
etre boutonne, e. on none , e. zie Knoopen.
Ongeknot, b. n. niet geknot, qui n'est pas
ebranche , e. — laten, ne pas dbrancher.
blijven , ne pas etre ebranche , e.
Ongekocht, b. n. niet gekocht, qui n'est pas
achete , e. — laten , ne pas acheter. — blijven , ne pas etre aclzete , e.
Ongekoeld, b. n. niet gekoeld, qui n'est pas
trempe , é. Zie Koelen.
Ongekoesterd, b. n. niet gekoesterd , qui n'est
pas choye , e. on caresse , e.
Ongekokerd, h. n. niet gekokerd, qui n'est
e. dans on etui.
pas
Ongekookt, b. n. niet gekookt , qui West pas
bouilli, e. on cult, e. ern, e. laten, ne
pas bourn''r so cuire.— blijven, ne pas etre
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bouilli, e. on cult, e; fig. Ondoordacht,
West pas bien medite, e. pesd,e.oudigere , e.
Ongekoperd, b. n. niet gekoperd, qui n'est
pas convert, e. de cuivre.
Ongekopijeerci, b. n. niet gekopijeerd, qui
n'est pas copie ,e. — laten, ne pas copier. —
blijven , ne pas etre eopie, e.
Ongekoppeld, b. n. niet gekoppeld , qui n'est
pas accouple, e.
laten , ne pas accoupler.
blijven , sae pas etre accouple , e. Zie
Koppelen.
Ongekorreld, b. n. nict gekorreld, qui n'est
pas granule , e. Zie Korrelen.
Ong, ekort, b. n. niet gekort, qui n'estpas coupe, e. eu ngne e. Zie Konen.
Ongekorven , b. n. niet gekorven, qui West pas
coupe, e. Zie Kerven.
Ongekozen, b. n. niet gekozen, .qui n'est pas
choisi, e. laten, ne pas choistr.— blijven,
ne pas etre clzoisi, e.
Ongekraagd , b. n. (in den dagelijkfchen fpreektrant) zonder kraag, sane fraise, sans collet, etc. Zie Kraag.
On gekraakt, b. n. niet gekraakt, qui West pas
easse , e. 'men, ne pas Gasser. — blijven,
ne pas étre casse, e.
Ongekraauwd, b. n. niet gekraauwd, qui n'est
pas grata, e.
Ongekr abbeld, b. n. niet gekrabbeld, quin'est
pas griffonne, e.
Ongekramd, b. n, niet gekramd, qui n'est par
cramponne, e.
Ongekrast, b. n. niet gekrast, qui n'est pas
raye , e.
Ongekreeld, b. n. niet gekreeld, qui n'est pas
borde , e. Zie Kreelen.
Ongekrenkt, b. n. niet gekrenkt, qui n'est pas
blesse , e. Use , e. ou e. fig. integre
intact, e. qui n'a rept aucune atteinte ; sain,
e. qui n'est pas affaibli e.
Ongekreukt , b. n. niet gekrenkt, n'estpas
c'hiffonne, e. sans faux pHs. — blijven, ne
pas etre chiffonne , e. fig. ongefchonden,
zijne eer bleef —, son honneur ne fist point
souille. Eene —c trouw, tine fidelite inviogeweten , nose conscience nette.
lable. Een
Ongekrompen, b. n. non ratatine, e. non yetreci, e.
Ongekromd, b. n. niet gekromd, qui n'est pas
courbe , e. droit e. — laten, ne pas courber.
blijven , ne pas 'etre courbe , e.
Ongekroond, b. n. niet gekroond, gal n'est pas
laten , no pas couronner. —
couronne , e.
blijven, ne pas etre couronne e. Zie Kroonen.
Ongekruid, b. n. fist gekruid, (van Kruiden ,)
qui n'est pas epice , e.
Ongekrnid, b. n. niet gekruid, (van Kruijen
qui n'est pas bronette , e.
Ongekruimeld , b. n. niet gekruimeld, qui n'est
pas dmie, e. — laten, ne pas dizzier. — blijven, ne pas etre emie, e.
Ongekruld , b. n. niet gekruid, qui n'est pas
rise , e. sans boucles. — laten, ne pas frifser.
blijven, ne pas etre frise, e.
Ongekuifd, b. n. zonder kuif, sans toupet ;zie
Kuif.
Ongekuild, b. n. niet gekuild, qui n'est pas
laten, ne pas enterrer.
enterre, e.
ne pas étre enterre e.
'
Ongeknipt , b. n. niet gekuipt
, qui n'est pas
relie , e. Zie Kuipen.
Ongeknischt, b. n. moist gekuischt , qui n'est
pas nettoyd, e. sale. fig. (van den flij1,) qui
West pas pur et net.
Ongekunfteld, b. n. niet gekunfleld, natuurlijk nature', le,nalf, ive; sans art, sates ford.
Ongekurkt,
b. n. stint gek-arkt, qui n'est pa,
'
but,
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bouche, e.
laten, ne pas botcher. — blijven ne pas etre bouche, e.
Ong-ekust, b. n. niet gekust , qui n'est pas
raise, e. sans titre baise, e. laten, ne pas
baiser. — blijven, ne pas etre baise , e.
Ongekweekt, b. n. niet gekweekt, qui n'est
pas cultive, e. sans culture ; zie Kweeken.
Ongekweld, b. n. niet gekweld, qui n'est pas
tourmente, e. tranquille. — laten ne pas
tourmenter. — blij ven, ne pas etre tourmewl e.
Ongekwetst, b. n. niet gekwetst , qui n'estpas
blesse , e. Zie Kwetfen.
Ongekwetterd, b. n. niet gekwetterd, qui n'est
pas froisse, e. on meurtri , e, — blijven , ne
pas etre froisse , e. ou meurtrz, e.
Ongekwispeld, b. n. niet gekwispeld , qui n'est
pas fouette , e. sans etre fouette , e.
Ongel , m. gefinoiten vet van fia.gtbeesten , suif,
in. graisse, f: Kaarfen van — maken , faire
de la chandelle de suif.
Ongelaafd, b. n. niet gelaafd , qui n'est pas
rafraichz, e. Zie Laven.
Ongelaakt, b. IL niet gelaakt, qui West pas
blame, e sans blame. — blijven, ne pas
etre blame, e; rester sans blame.
Ongelachtig, b. n. naar ongel gelijkende, ruikende of finakende , qui ressemble d du suif,
qui sent le suif.
Ongelaarsd, b. n. zonder laarzen , sans bottes , qui n'est pas botte, e.
ongeladen, b. n. Diet geladen , qui n'est pas
charge, e; zie Laden. Een – fchip, sin
vaisseau sans charge, un vaisseau vide , non
frete. blijven, ne pas etre charge, e;
rester sans charge.
Ongelakt, b. n. niet gelakt, qui n'est pas eachete, e. laten, ne pas cacheter. blijven , ne pas titre cachete , e.
Ongeland , b. n. flee geland, qui n'est pas
debarque , e.
Ongelapt , b. n. niet gelapt, qui n'est pas ressonele , e. rapiece , e. ou rapiecete ,e ; raccoonmode, e. Zie Lappen. — laten, ne pas ressemeler. — blijven ne pas etre ressemele e.
Ongelardeerd, b. n. flier gelardeerd, qui n'est
pas larch', e. laten , ne pas larder. —
blijieen, ne pas etre larde , e.
Ongelaseht , b. n. niet gelascht, qui West pas
joint, e.
Ongelast, b. n. niet gelast , (van Gelasten ,)
qui n'a pas reps un ordre.
Ongelasterd, b. n. Diet gelasterd, qui n'est
pas calomnie e; sans reproche. — blijven,
ne pas etre calomnie, e.
Ongelaten , b. n. niet gelaten ( van Laten voor :
Aderlaten ,) qui n'est pas saigne , e. — blijven, ne pas e' tre saig.ne , e; fig. niet gelaten, islet geduldig, qua n'est pas calme, qui
sac se possede pas.
Ongelatenheid, vr. marque de resignation, de
moderation.
Ongeld, o. meerv. Ongelden , fchattingen,
lasten op lankrijen, vaste goederen , enz.
charges , taxes, tailles, impositions, f:
contribution fonciere, drots, in. pl. Lasten
en ongelden , leengeregtigheden , tens et servis ,
Ongeleden, b. n. niet geleden, qu'on n'a pas
souffert, e; zie Lijaen.
Ongeledigd, b. n. niet geledigd, qui n'est pas
vide, e. — laten, ne _pas — blijven,
ne pas titre vide, e.
Ongeleend, b. n. niet geleend, qui n'est pas
prete, e, ou emprunte, e.
Ongeleerd, b. n. ongeoefend , onwetend ,
'ignorant, ; sans etude; qni n'est pas let-
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tri , e, non lettre, e. non savant ou docte,
ignore. —, waarin men geene geleerdheid
vindt , als ongeleerde tijden , temps d'ignoranee , m. pl. siècle ignorant, vs. bijw.
zoo Ongeleerdelijk.
Ongeleerde, m. homme qui n'a pas etudie;
homme sans lettres on sans savoir; herniae
ignore.
Ongeleerdelijk , bijw. pen savamment on doetement , sans science on erudition.
Ongeleerdheid, yr. ignorance.
Ongelegd, b. n. niet gelegd, qui nest pas
pondu, e. etc. Zie Leggen.
Ongelegen, b. n. niet gelegen, to onpas , incommode, importun, e. _pen _propre, qui vient
mai is propos, is contre-temps. Op eenen ongelegenen tijd komen, venir dans un temps
incommode; venir a heure indue. geene
goede ligging hebbende , mad-situe , e. malplace, e; ecarte, e. bijw. op eenen ongelegenen tijd, d contre temps, vial a propos.
Indien ik u niet — kom , si je ne vous incommode pas. Dat komt mij
cela ne me
vient pas a propos. Dat zou niij
komen,
cela ne m'accommoderait pas.
Ongelegenheid, yr. moeite, peine, disgrace.
ongemak , last , incommodite , f. embarras , Iemand — veroorzaken, doen , incommoder on importuner q. q. Indien ik 12
geene — doe , zal ik etnige oogenblikken
blijven, si je ne vous incommode pas, je resterai quelques moments.
Ongelensd, b. n. niet gelensd, niet geledigd
pas eguise, c. qui n'est pas vide, e. De
fiesch is gelensd, is lens, la bouteille est
videe.
Ongelescht , zie Ongebluscht.
Ongeletterd, b. n. niet geletterd, ongemerkt,
qui n'est pas marque, e.
laten, ne pasmarquer. ne pas etre marque, e.
Ongeletterd, b. n. niet geietterd, ongeleerd,
qui n'est pas lettre , e; ignorant, e; qui
n'a point de litterature ;
e.
Ongeleverd, b. n. niet geleverd, qui n'est pas
livre , e. ou fourni, e, — blijven, ne pas
etre livrd , e. on fourni , e.
Ongelezen , b. n. niet gelezen , qui n'est pas
on qui n'a pas ite e. Ecn bock — wegzenden , envoyer un livre sans l'avoir lee.
Zij hebben nog vele — boeken, ils out encore beaucoup de livres qu'ils n'ont pas
less. — laten, ne pas lire. — blijven, ne
pas etre lu; e. Diet uitgelezen of nitgezocht , qui of'est pas epluche, e. trie , e.
choisi, e.
Ongeliefd, b. n. niet geliefd, qui n'est pas
cheri, e. — blijven, ne pas etre aime, e.
Ongeliefkoosd, b. n. Diet geliefkoosd, qui
!Pest pas caresse, e. — laten , ne pas caresser. — blijven , ye pas e' tre caresse, 0.
Ongelig,' zie Ongelachtig.
Ongeligchaamd , b. n. zonder ligchaam , qui
n'a point de coops, incorporel, le, sans
corps.
Ongeligheid, yr. senteur de suif:
Ongeligt , b. n. niet geligt, qui n'est pas leve;
e; zie Ligten.
Ongelijk, b. n. Diet gelijk , verfchiliend,
gal , e. indifferent , e. dissemblable, irrationnel , le. — , oneffen , raboteux , once,
e. qui n'est pas uni , _e. Ongelijke parel , perle baroque. Eene polo
(in de geneesk.), no pouls intercadent,
intercurrent. —e hoogte of dikte van twee
mast elkander ilaancie of liggende Bingen ,
(in de bonwk,) desafileurement , in. — bonwen „ ele,a !curer.— ; bijw. iKejaletnent disB bb 5
seat-
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sembla:)ement. (in gemeenzame verkeering ,
West pas de mime valeur ou de memo prix
qui nest pas equivalent; de differente vavoor) veel, bij cenen vergrootenden trap,
beancoup, buitea vergelijking , oneindelij ic ,
leur.
incomparablement infiniment. Uw huis is — Ongelijkwaardigheid, vr. di)Jerence de valeur
on de prix.
grooter, dan het mijne, votre maison',est
incomparablement plus grande vie la mienne. OngeIijkzijclig, b. n. (in de wisk.), niet gefijkzijdig, a cotes inegaux, scalene ,
Mijn hand is — veel looter dan de uwe , mon
quilaiere Een —e drietioek, un triangle
able); a infiniment plus de sagacite que le votre.
scalene (dont les trois elites sent inegaux).—
Ongetijk, o. verongelijking, tort , m. Gij
doer mij groot vans me faites grand
— vierka;tt, trapeze, rn.
tort. —, dwaling, tort, m. Wie van bei. Ongelijkzijdigheid, yr. qualite de ce qui est
scalene on inequilatere.
den heeft —? lequel des deux a tort ? Zij hebben beiden
ils ant tort toots deux. Gij Ongelijmd, b. n. niet gelijmd, qui n'est pas
colle, e. sans. colic. — papier, du papier
hebt Been dat te eifehen, vows n'avez pas
sans colle, du papier qui n'est pas colle. —
tort de demander cela. Gij hebt — zoo to
fpreken, vows avez tort de parlor comme vans
laten, ne pas coller. blijven, ne pas etre
colle, e.
Gij tlebt groot vous avez grand
tort. Iernand in het — Ilellen, Iemand — Ongeliind, b. n. niet gelijnd, qui n'est pas
geven, donner le tort a q. q. Ik moet hem
e; qui n'est pas regle, e.
— geven, je tlois lui donner le tort. — on- Ongelijst, b. n. niet gelijst, qui n'est pas entegt, injustice, f: passe-droit, m.
cadre , e.
Ongelijkaardig, b. n. niet van gelijIten acrd, Ongelikt, b. n. niet gelikt of glad gemaakt ,
niet gel/At, met
qui n'est pas Hose, e.
qui n'est pas de mime nature ; different, e ;
e; fig. Een onde tong , qui n'est pas
qui n'est pas de maraca espece ; qui n'est pas
gelikte
beer,
(een
ongemanierd
mensch)
homagene, heterogene; qui est de differente
ours vial leclze.
nature; qui n'est pas de mime genre; dissimilaire.
Ongelinieerd, b. n. niet gelinieerd, qui n'est
:pas e, non regle, e. — muzijkpapier,
Ongelijkaardigheid, yr. heterogeneite , incompatibilite.
du papier de musique non rigid.
Ong-elijkbeenig-, b. n. niet gelijkbeenig, qui Ongelist , b. n. fiat gelikt, qui n'est pas ga.
n'est pas isocele. Een ongelijkbeenige drielonne, e; zie Listen.
hock , un triangle a cotes inegaux, un tri- Ongelist, b. n. zonder Es, sans gance; zie
Lis.
angle qui n'est pas isochle ou isoscele.
Ongelijkenis, yr. dissemblance.
Ongelkaars, yr. chandelle de suif:
Ongetijkheid, yr. verfehil, diference, inega- Ongelobd, b. n. (in de gemeenzame verkeering), zonder lobben, sans fraises.
lite, disproportion, dissemblance. —, °nee
fenheid, qualite de cc qui est raboteux on Onselogen, b. n. niet gelogen, qui n'est pas
inegalite.
invente , e ;vrai, e. veritable. bijw. sans
tnentir, veritablement, en verite. Het is
Ongelijkhoekig, b. n. niet gelijkhoekig, qui
n'est pas equiangle
— waar, c'est bien vrai.
isogone.
Ongelijkjarig,, b. n. niet gelijkjarig, qui n'est Ongclood, b. n. niet gelood, qui n'est pas
pas de mime age.
plombe, e; zie Looden. — laten, ne pas
plomber. — blijven, ne pas etre plombe, c.
Ongelijkluidend, b. n. niet gelijkluidend, qui
Ongeloof, o. gebrek aan geloof, incridulite,
n'est pas consonnant, e. dissonnant, e.
manque de Pis, m.
Ongelijkklappig, b. n.
Ongelootbaar, b. n. dat niet geloofd kan worOngelijkluidendheid, y r. dissonnance.
den, incroyable; zie Ongeloofelijk.
Ongelijkmatig, b. n. niet gelijkmatig, inconOngeloofbaarheid, zie Ongeloofelultheid.
venable; disproportionnd, e.
Ongelijkmatigheid,
qualite de ce qui est Ongeloofd, b. n. niet geloofd, ( van Gelooyen ,) qu'on ne croit pas.
inconvenable; onevenredigheid disproportion.
Ongeloofd, b. n. niet geloofd, niet geprezen,
Ongelijkmoedig , b. n. niet gelijkmoeclig,
(van Lovell), qui n'est pas lone, e.
gal, e. de caractere; different, e.
Ongelijkflachtig, b. n. niet gelijkflaehtig, qui Ongeloofelijk, b. n. niet geioofelijk, incroyan'est pas epicene. Rot is een gelijkflachtig
ble. 1Iij verhaalt ongeloofelijke Bingen, it
conce des chests incroyables.
bijw. inwoord; (loch welke woorden g ijn —? rat
croyablement. Er waren er veel , it s'y
est on mot epicene; mail quels mots ne sont
en trouva incroyablement, on nombre inpas e'picenes?
niet van denzelfden aard,
heterogene.
croyable.
Ongeloofelijkheid, yr. incredibilite.
Ongelijkilachtigheid , yr. lzeterogeneite.
Ongeloofwaardig, b. n. niet geloofwaardig,
Ongelijitfoortig, zie Ongclijkaardig.
qui n'est pas digne de foi.
Ongelijkfoortigheid, zie Ongelijkaardigheid.
Ongeliiittijdig, b.
Ongeloofwaarcligheid,
y r. qualite, f: ou ca(in de werktuigk.), dat
ractere, in. de celui qui n'est pas digne de
niet gelijktijdig plaits heeft, qui n'est pas
fo 1.
isochrone. Eene ongclijktijdige beareging,
on mouvement qui n'est pas isochrone. On- Ongeloogd, b. n. niet geloogd, qui n'est pas
lessive, e.
gelijktijdige fehommetingen, des vibrations
qui ne sent pas isochrones.
Ongelooid, b. n. niet geloofd, qui n'est pat
tanne, e; en polls. laten, laisserenpoils,
Ong-elijktijdigheid, yr. manque ou defaut d'isochronisme, m.
ne pas tanner. — blijven, rester en polls;
ne pas etre tannd, e.
Ongelijkvormig, b. n. niet gelijkvormig, qui
West point con forme; dissemblable, disparate , Ongeloofd, b. n. niet geloosd, qui n'est pas
qui ne ressemble pas.
&charge , e; zie Loozen.
Ongelijkvloeijend, b. n. irregulier, ere. Een Onge.loot, b. n. niet geloot, qui n'est pas
tire, e. au lot ou au sort.
werkwoord, ran verbe irregulier.
Ongelijkvormigheid, vr. defaut on manque de Ongeloovig, b. n. die niet gelooft, increduconfornsiti, m.
le. —, die niet aan de goclsdienst gelooft,
infidêle, De Christenen noemen de MahomedaOngelijkwaardig, b. n. niet gelijkwaardig, qui
nen ,

torn!let
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nen , en de INIahomedanen noeren de Christe- Ongelukskind , o. qui est ne, e. sous Yule mattnen —, les Chretiens appellent les Mahonevaise etoile ; fig. pers.:nine qui a ou qui a eu
beaucoup de malheurs, 1.
tans infideles, et les Mahometans appellent
let Chretiens haft:Mies. inzcnderheid, niet Ongeluksprofeet , m. prophete de malheur.
am de geopenbaarde godsciienst geloovende , Ongelukftichter,, m. auteur d'un malheur.
incredule, infidele. De ongeloovige heeft Ongeluksvogel, m. oiseau funebre, oiseau de
mauvaise augure, poste-guignon; fig. auteur
geen deel aan het rijk Gods, Pinfidele n'a
point de part au royaume de Dieu.
d'un malheur.
Ongeloovige , m. en yr. incredztle, infidele , Ongemaaid , b. n. niet gemaaid , qui n'est par
coupe on fauche, e; sur pied.
tnecreant,
Zie Ongeloovig.
Ongemaakt , b. n. Diet gemaakt , qui n'est pas
Ongeloovigheid , yr. incredulite, infidelite.
fait, e, on acheve, e. — laten , ne pas
Ongelost , b. n. niet gelost , qui n'est pas dichargé , e. debarque , e.
laten, ne pas decharfaire. — blijven , ne pas etre fait , e; fig.
ger. — blijven, ne pas d tre decharge , e.—, niet
natuurlijk , ongezocht , naturel , le , nail,
vrijgekochr, qui n'est rachete, e. on (TianWy e, libre; qui nest pas affecte e; simple.
e.
Diet ingelost, (van een pand), Ongemaaktheid, yr. naiveté, simplicite, f. macures naturelles et sans affection, f.
qui n'est pas degage, e. ou retire, e.
Ongelouterd ,
n. niet gelouterd , qui nest Ongemaand , b. n. Diet gemaand , a qui on n'a
pas purifie e. clarifie, e; etc. Zie Leuteren.
pas demandó le payement de ses dettes.
Ongelubd , zie Ongetobd.
laten , ne pas demander a q. q. le payement
Ongelubd , b. n. Diet gelubd , qui n'est pas
de ses dettes. Hij bleef —, on ne lui de- ,
chatre, e. entier, ere.
manda pas le payement de ses dates.
Ongelucht , b. n. Diet gelucht , qui n'est pas Ongemak , o. alles , wit ons het gemak en geincommodite,
evente , e. on are, e. — laten , ne pas evennoegen beneemt, anal,
ter on aêrer, ne pas exposer a Pair. — blijVeel — uitilaan , souffrir bien des maux,
yen , ne pas etre evente , e. on acre , e,
sou 'sir beaucoup de nial, d'incommodites.
Het — van den winter uititaan , endure,- les
Ongeluk , o. het tegendeel van geluk ,
hear, m. infortune, anesaventure, f desasinjures de Phiver. — ziekte , incommodite ,
tre,
disgrace,
revers, revers de forindisposition, douleur. De ongemakken des
tune, accident , mechef, guignon, m. leonderdoms , les incommodites de Page Hij
onder de klaren (hij heeft luizen),
inand in het — liorten, precipiter q. q.
heeft
ongeval , accident desasdans le malheur. Hij heeft veel —
it a des poux.
a
malheur, contretemps,
bien du malheur. Het was Cell Sroevig
tie,
infortune,
ongeval voor hem, op dat oogenblik gevs. - moeijelijkheid, peine, incommodite ,
wond te worden, c'etait un cruel accident
f. —, twist, fdcherie, dispute, f. desa—, zwarigheid, embarras, m.
pour lui d'étre Nesse dans ce moment. Het
grement ,
is een groot — voor dat land, c'est en grand
peine f. inconvenient, m.
desastre pour ce pays-la. De oorzaak van ie- Ongemakkelijk , b. n. met geen gemak te gemands — zijn , causer Pinfortune de q. q.
bruiken , facheux, cute, incommode, fatiDe flood maakte een chide aan zijne ongegant , e. Een — kleed , en habit incommclukken , la moot termina ses infortunes. Bij
de. Eene ongemakkelijke plaats , zitplaats,
—, par malheur, malheureusement. Hij viel noel, sine place incommode. Een — rijtnig ,
fine voiture incommode, lassante. Eene onmalheur. Het gebeurde
bij
dat, enz. , tl est arrive par malheur,
gemakkelijke trap , fin escalier malaise. —
malheureusement, que, etc.; fig. Zij heeft,
moeijelijk , zwaar,, difficile,penible,fdcheux ,
Buse, malaise, e. rude. Een — week , en
een ongelukje gehad (een onecht kind gehad), ,
travail dr:Pile. Een —e weg, en chemist
elle a eu en enfant naturel ou illegitime.
Spreekw. Een
di icile on rude. —, gemelijk, grijnig , thy:
komt zelden alleen, en
facheux, euse, incommode, chagrin , e.
malheur ne vient jamais seel. Er is gees —
zoo groot , of er is een geluk bij, een — is altijd
—, bijw. moeijelijk, difficilement , penibletot lets goeds, a q. chose malheur est bon.
anent, malaisement , avec difficulti , avec yine.
Hoe langer het —duurt , hoe sneer het drnkt, Ongemakkelijkheid , yr. incommodite,
diffiplus it gele plus it etreint. Twaaif ambachcultd , peine, fatigue. f. embarras, ns. —,
ten en dertien ongelukken (wie nu dit clan
husneur &Pile su chagrine.
dat doet , worth Diet rijk) pierce qui roule Ongemalen , b. n. niet gemalen , qui n'est pas
n'amasse point de mousse.
laten, ne pas moudre.
moulu, e.
blijOngelukkig , b. n. ongeluk lijdend , malheureux,
vest, ne pas etre moults, e.
euse , infortune , e fam. malencontreux, se. — Ongemangeld , b. n. Diet gemanp,eld , qui n'est
voorteeken , presage malencontreux. Een —
pas calandre , e. non calandre, e. — latest,
mcnsch , not homme malheureux, enhomme
ne pas calandrer.
blijven, ne pas titre Cafbrtund ,— in het fpei zijn , titre malheureux
landre , e.
au jeuLlam. four deguignon, etre en guignon. Ongemanierd , b. n. die geenc manieren heeft,
Er zijn geese ongelukkiger menfchen , dan tie
glossier,
e.
onbefchaafd ,
misdadigers , it n'y a. pas des gent plus analere, anal eleve , e. pen maniere ,e.incivilisó , e,
heureux que les crimmels.
ongelukbren- bijw. incivilement , impoliment , etc.
malheureux, Buse, funeste, fatal, e, Ongemanierdheid, yr. lompheid impolitesse,
sinistre
(bij dichters) desastreux , ease.
grossierete, gaucherie.
Een — voorval , fin evenement malheureux. Ongemanteld , b. n. zonder mantel , sans man.
Cngelukkige gevolgen , des suites malheureuteau , non mantele, e. — en ongebefd , sans
ses.
ongeiukvoorfpellend , sinistre.
manteau et sans petit collet.
bijw. malbeureusement, par malheur, fate- Ongemarmeld , ongemarmerd , b.
Diet gemar.
lenient , malencontreusement, sinistrement,
meld of gemarmerd , qui n'est pas jaspe , e.
desastreusement.
— laten , sae pas jasper on marosa marbre ,
Ongelukkiglijk , zie Ongelukkig , bijw.
, e.
blijven , ne pas etre
bier.
Ongeluksbode ,
marbri, e.
porteur de mauvaises nonvelles, poste-malheur.
Ongemarteld , b. n. niet gemarteld, qui n'est
Ongeltilisclagen , m. meerv, fours nefastes,

pas tourmente, e. sans etre tourmente ,
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blijven, ne
latch, ne pas tourmenter,
pas etre tourmente, e.
Ongemaskerd, b. n. niet gemaskerd, sans masque, 4 visage &convert. blijven, rester
sans masque, ne pas se masquer.
Ongemat 5 b. n. niet gemat , qui n'est pas natte
e. — laten, ne pas scatter,—blijvca , ne pas
etre matte . e.
Ongematigd, b. n. niet gematigd, internpere ,
e. intemperant , e. immodere , e.
Ongematigdheid, Yr. onbezadigdheid, intemperance , f: ongeregeldheid 5 dereglement ,m.
intemperie.
—derlucht,
Ongemeden, b. n. niet gemeden, qui n'est pas
ovate, e.
Ongemeen , b. n. niet gemeen, niet alledaagsch ,
ongewoon, zeldzaam, extraordinaire, rare,
singulier, ere, pets commun,e. recherché , e.
derange.—, zeer groot, extreme, tres-grand, e.
— bijw. extraordinairement , singulierement.
Zij is — fchoon, elle est d'une rare beaute, d'une
beante pen commune. — veel zorg aanwenden ,
prendre un soin extraordinaire. Dat heeft
mij — veel genoegen verfchaft , cela m'a cause
vise joie extraordinaire. Ik verheug er mij
— over, je m'en rejouis beaucoup. Hij heeft
— veel verfland, it a infiniment d'esprit.
Hij loopt — fnel, it court extremement vite.
Ongemeend, b. n. niet gemeend , a quoi on
onverwacht, inattendu,
n'a pas songe.
C. imprevu, C. inespere , e. inopine , e.
Ongemeenheid, yr. singularitó , rarete, excellence.
Ongemeld, b. n. niet gemeld, dont on n'a
pas fait mention , qui n'est pas mentionne , e.
Ongemengd, b. n. niet gemengd, qui nest
pas mole, e. non melange, e; fig. onvervaischt,
pur, e. sans mélange , qui n'est pas frelate ,
e. meld, e. falsi , e. ou sophistique , e.
onbeflagen , qui n'est pas detrempe , e.
Ongemengeld, b. n. niet gemengeld , qui n'est
e. ou melange, e.
pas
Ongemergeld, b. n. niet gemergeld, qui n'est
pas manse on marle , e.
Ongemerkt, b. n. Diet gemerkt, ongeteekend,
qui n'est pas marque, e. sans marque. —
laten , laisser sans marque. — blijven, rester sans marque, sic psis litre marque, e.
onmerkbaar,, niet opgemerkt, inperceptible ;
qui n'est point appercu , e. ou remarque e. pas
observe , e. — laten yoorbijgaan, ne pas faire
semblant de voir q. ch. —, bij w. insensiblement ,inperceptiblement, clandestinement,
cn cachette. — weggaan s'en alier sans
etre aperfu , C. ou vu , c.
Ongemest, b. n. Diet gemest, qui n'est pas
engraisse, e; maigre; qui n'est pas fume, e;
Zie I\lesten. land , terse qui West pas
fumee.
Ongemeten, b. n. niet gemeten , qui West pas
mesure, e. ou arpente , e ; zie iVieten. —
laten, ne pas mesurer on arpenter. — blijy en , lie pas etre n2esure, e. ou arpente , e.
Hier to meter, onmeetbaar, of liever:
van iets dat wegens deszelfs grootte nog
nooit gemeten is , en weiligt nimmer zal
worden, immense. De ongemetene ruimte
tusfchen de aarde en de vaste fterren, la
distance immense entre la terse et les
etoZles fixes.
Ongemetfeld, b. n. niet gemetfeld, qui n'est
pas maconne, e.
Ongemeubileerd, b. n. niet gemeubileerd, qui
n'est pas meuble , e. non garni, e. Op ongemenbileerde kamers wonen , loger en chambres non garnies. laten , ne pas tneubler
ou garnir; laisser sans menbles. — hlijven,
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ne pas etre meuble , e. ou garni, e; rester
sans meubles.
Ongemeukt, b. n. niet gemeukt, qui .n'est pas
devenu mon, molle.
Ongemiddeld, b. n. niet gemiddeld, qui n'est
blij veil ,
pas arrange , e. ou termine , e.
ne pas etre arrange , e. on termine , e.
Ongemijd, zie Ongemeden.
Ongemijnd, b. n. niet gemijnd, qui n'est pas
crease, e. on mine, e.
Ongemijnd, b. n. niet gemijiid of gekocht,
qui n'est pas achete, e. Zie Mijnen.
Ongemijterd, b. n. zonder mijter, non-mitre.
Ongemind, b. n. niet gemind, qui n'est pas
blijacme, e. — laten, ne pas% aimer.
e.
yen , ne pas etre
Ongeminderd., b. n. nice geminderd, qui n'est
pas diminue, e. blijven, ne pas etre diminue , e.
Ongemist, b. n. niet gemist, qu'on n'a pas
manqué, 0. qu'on a touché, e.
Ongemodderd, b. n. niet gemodderd, qui n'est
pas debourbe, e; zie Moddex;en.
Ongemoedigd , zie Onbemoedigd.
Ongemoeid , b. n. niet gemoeid, qui n'est pas
tourmente, e. moleste, 0. ots chagrine , e.
tranquille. laten, ne pas tourmenter,
molester ou chagriner,, laisser tranquille. Laat
hem —, laissez-le tranquille. blijven, ne
pas dire tourmente, e. moleste, e. on chagrind , e. — bijw. sans etre tourmente, en
paix; sans coup ferir,, tranquillement.
Ongemoft, b. n. (in de gemeenzame verkeering,) zonder mof, sans manclion.
Ongemold, b. n. niet gemold, qui West pas
tue , e; sans etre tue , e.
Ongemolken, b. n. niet gemolken, qui n'est
pas trait, e.
Ongemomd, b. n. fig. niet gemomd; zie Onbe wimpeld.
Ongemonflerd, b. n. fig. niet gemonflerd, qui
n'a pas passé la revue on la montre. — blijven , ne pas passer la revise ou la montre.
Ongemonteerd, b, n. niet gemonteerd, d. is
zonder paarden, sans moisture, sans cheval.
Ongemonteerde ruiters , des cavaliers sans
montures on sans chevaux. (bij fommige
beroepen) Diet opgemaakt, qui n'est pas
monte, e. Een ongemonteerde ring, line
bague qui n'est pas montee.
Ongemoord , b. n. niet gemoord 5 van zijde),
qui n'est pas moire, e. non moire, e. —
lint, du ruban non moire.
Ongemuilband , b. n. niet genthilband, qui n'est
pas emmusele , e: sans museliere. later ,
VC pas emmuseler; laisser sans museliere.
blijven`, ne pas etre emmusele, e. rester sans
museliere.
Ongemunt , b. n. niet gemunt, qui n'est pay
monnaye, 0. on frappe, e; en lingot , on en masse.
— laten, lie pas monnayer on framer.— blijven, ne pas etre monnaye ; e. on frappe, e.
Ongemntst, b. D. zonder mute, sans bonnet.
sortir -sans bonnet.
—uitgan,
Ongenaaid, b. n. niet genaaid, qui n'est pas
coasts , e. — laten ne pas condre. — blijyen, ne pas etre cousu, e.
Ongenaakbaar, b. it. Diet genaakbaar, inaccessible; dont on ne pent approcher, sans asses. Zij
bereikten de ongenaakbaarfle bergtoppen, ils
gagnerent les sommets des montagnes les plus
inaccessibles ; fig. van menfchen, welke men
moeijelijk naderen kan, fluursch, inaccessible, inabordable , inaccostable.
Ongenaakbaarheid, y r. impossibilite d'approcher.
Ongenaamd, zie het betere Ongenoemd.
Ongenade , yr. ongenoegen van mien meercieren
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ren tegen eenen minderen , disgrdce,d1faveur,
(bij de dichters ,) inclemence. In— vervallen,
tomber en disgrace; etre disgracie, e. Bij
mand in — vervallen, zich iemands — op
den hals haler, encourir la disgrace de q.
q., etre disgracie, e. de q. q. In — doer
vallen of brengen, disgracier De — der
goden, Pinclemence des dieux. Zich op ge.
Dade en -- overgeven , se rendre a discretion;
fig. inclemence. Tegen de — der lucht beveiligd , a i'abri de Pinclemence des airs.
Ongenadig, b. n. niet genadig, sans clemence,
,
qui n'est pas clement, e. inhumain, e.
e. rigoureux , ease, impitoyable. , bijw.
impitoyablement , sans clemence, sans 'insertcorde ; cruellement.
Ongenadiglijk , bijw. Zie Ongenadig.
Ongenakelijk, zie Ongenaakbaar.
Ongenakelijkheid, zie Ongenaakbaarheid.
Ongenebd, b. n. zonder neb, qui n'a pas de
bee.
Ongeneesbaar, b. n. dat niet genezen ban warden , incurable; qui ne pout etre gueri , e.
ingudrissable , sans gudrison. ,
opgegeven
zieke, malade confisque.
Ongeneesbaarheid y r. incurabilitd ,
etat de
ce qui est incurable.
Ongeneeslijk , zie Ongeneesbaar.
Ongeneeslijkheid, zie Ongeneesbaarheid.
Ongenegen , b. n. Diet genegen, afkeerig,
ctintraire , del:woe-able; qui n'est point al:
fectionne , e; pen porte , e. pour. Niet
qui n'est pas eloigne , e. de ; qui ne hat pas;
qui a du penchant pour ; qui est dispose , e.
a. lk ben daartoe niet
j'y ai assez de
penchant , d'inclination ; je suis assez porte
cola. Hij is u niet
estwporte pour
vows.
Ongenegenheid, yr. aversion, repugnance, indisposition, malveillance. gebrek aan
lust tot iets, manque de visa pour, m. negligence ou froideur pour , f.
Ongeneigd, zie Ongenegen.
Ongeneigdheid, zie Ongenegenheid.
Ongenepen , b. a. niet genepen, qui n'est pas
pence , e.
Ongenesteld, b. n. niet genesteld, qui West
pas lace e.
Ongeneugelijk , zie Ongenoegelijk.
Ongenezen , b. n. niet genezen, qui n'est pas
e.
Ongenoegelijk, b. n. niet genoegelijk , onaangenaam, deplaisant , e. disagreable, ennuyeux , ease , facheux , ease.
Ongenoegen , o. gebrek aan genoegen, deplaz-.
sir, mecontentement, chagrin, deboire, in.
veroorzaken , mecontenter. Zich iemands
— op den hals halcn, donner des deplaisir
ou du raecontentement a q. q.
Ongenoegte, yr. zie •Ongenoegen.
Ongenoegzaam , b. n. ontoereikend, insu5,
sant , e.
bijw. insuffisamment.
Ongenoegzaamheid, yr. insuffisance.
Ongenoemd , b. a. niet genoemd, qui n'est pas
=mine, e. innomine 5 0.— laten , ne pas nom.
met:. — blijven , ne pas etre nomme , e. —,
naamloos , of die zijnen naam niet genoemd
heeft, enkel in: Een — fchrijver, no auteur anonyme.
Ongenommerd, b. a. niet genommerd, qai n est
pas numerate , e. — laten , ne pas numeroter. — bl ij ven, ne pas etre numerote , e.
Ongenood, b. n. Diet genood , qui n'est pas
invite, e. on prie , e. Ongenoode gasten ,
personnes qui ne sont pas invitees, qui sont
venues sans etre prides. Spreekw. ongenoode
,ashen zee men achter de deter, on y e regale
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quo ceux, qui oat etc invites. — laten, no
pas inviter on prier. — blijven, ne pas e' tre
invite , e.
Ongenoodigd, zie Ongenood.
Ongenoodzaakt, b. n. niet genoodzaakt, qui
n'est pas contraint, e. force, e. on e.
Ongenoopt , b. n. niet genoopt, qui n'est pas
excite , e. sans etre excite , e.
Ongenopt , b. n. niet genopt , qui n'est pas nape, e. — laten, ne pas Doper. — blijven, ne
pas etre nog, e.
Ongeauttigd , b. n. niet genuttigd, qui n'est
pas mange , e. later; , ne pas manger. —
blijven , ne pas etre mange , e. Zie Nuttigen.
Ongeoefend, b. n. niet geoefend , inexperimente, e; sans experience.
Ongeoefendheid, vr. inexperience.
Ougeofferd, b. n. niet geofferd, qui n'est pen
offert, e. ou immole , e.
Ongeolied, b. n. niet geolied, qui n'est pas
huild , 0, — laten, ne pas huller. — blijven
ne pas etre huile , 0.
Ongeopend , b. n.
e. clot, e.
Ongeoord , b. n. zonder ooren, qui n'a point
d'oreilles.
Ongeoordeeld, b. n. niet geoordeeld, qui n'est
pas juge, e. — laten, ne pas juger. blijy en , ne pas etre juge, e.
Ongeoorl000fd , b. n. met geoorloofd , illicite,
(Vendee, e; qui n'est pas permis , e. Ongeoorloofde vermaken, des plaisirs
Gp eene ongeoorloofde wijze , d'une maniere
illicite , illicitement. Eene ongeoorloofde
daad, une action illicite. Eene ongeoorloofde winst, un gain illicite. Het is — zoo to
fpreken, it n'est pas permis de parlor ainsi.
Ongeorberd, b. n niet georberd, qui n'est pasconsume , e. — laten, ne pas consumer. —
blij yen , ne pas etre consume, e. Zie Ontberen.
Ongeord.end, b. n. nice geordend, qui n'ess
pas ordonne, e; zie Ordenen.
Ongepaaid, b. n. niet gepaaid, qui n'est pas
a_paise, e. ote amuse, e; zie Paaijen.
Ongepaald, b. n. niet met paalwerk omgeven
qui n'estpas paliss,add, , sans palissades
pieux.—laten , laisser sans palissades on
blijven , rester sans palissades on pieux.
Ongepaard, b. n. niet gepaard, qui ;Pest pas
accouple, e. ou apparid, e; zie Paren.
Ongepaarld , zie het betere Onbepareld.
Ongepa.cht 9, b. n. niet gepacht, qui n'est pas
pris, e. a fermi.
laten , ne pas prendre
ferme. — blijven, ne pas etre pris , e. el
fer me.
Ongepakt , b. n. niet gepakt , qui n'est pas empaquetd , e; non emballe , e. — laten, ne pas
empaqueter on emballer, — blijven, ne pas
etre empaquete, e. on emballe, e.
Ongcpaleerd , b. n. niet gepaleerd, qui West
pas orne ,e ; non pare , e; sans ornement.
laten, ne pas orner on parer. — blijven ,
ne pas titre ° ry e , e. ou pare , e.
Ongepand, b. n. niet gepand , (waarvoor men
in Gelderl. op het platte land zegt : onge.
peind ,) qui n'est pas , e. — later,
ne pas saisir les biens de, ne pas executer.
— blijven, ne pat etre execute, e.
Ongepantferd, b. n. zonder pantfer, sans cuirasse.
Ongepapt , b. n. niet gepapt, qui n'est pas
colle, e; sans a_ppret; qui n'apointd'appre't ;
laten , ne pas caller; ne pas donner d'apprit. — blij ven, ne pas titre colle, e; zie
-Pappen.
Ongepareld, b. n. zonder parels, sans perles.
—, (van leant: zonder achterwerkies,) sans
picots, sans engrelnres.
Olv
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Ongeparst, zie Ongeperst.
Ongeparuikt, zie Ongepruikt.
Ongepast , b.
aangepast,
niet gepast, d.
qui n'est pas essays; ee; zie Passen. , niet
betameiijk, onvoegzaam, inconvenable,inconvenant , e. qui n'est pas propre on applicable;
alit, e. ou fidit e. mal ca papas.
Ongepaten:eerd, b. n. niet gepatenteerd, geen
patent hebbencfe, qui n'a pas de patente,
non patente, e. sans. patente.
Ongepaveid, zie Ongeplaveid.
Ongepegeld, b. niet gepegeld, sans etalon,
qui n'est pas etalonne , e.
Ongepeild, b. n. niet gepeild, qui n'est pas
— laten, ne pas sonsonde, e. Zie
der. — blijven, y e pas etre sonde, e.
Ongepeind, zie Ongepand.
Ongepekeld, b. D. niet gepekeld, qui n'est
point sale, e. qui :Pest point en saumure. —
laten , ne pas rnettre en saumure. — blijyen, ye pas etre yds e. en saumure.
Ongepekt, b. n. niet gepekt, qui n'est pas
poisse, e. — laten,. ne pas poisser. — blijven, ne pas étre _posse e.
Ongepc.-.1d , b. 13. niet gepeld , qui n'est pas
monde, e. ecosse, e. on pele, e. Ongepelde garst, de forge non monde , e. — laten ,
ne pas molder, tcosser on paler. blijven,
ne pas etre monde e. ecosse, e. on pele, e.
Ongepeperd, b. n. Diet gepeperd, qui West
pas poivre e. — laten, ne pas poivrer.
—blijven,
ne pas etre poivre ,e.
Ongepereld, zie Ongepareld.
Ongeperst, b. n. niet geperst, qui n'est pas
presse, e. on calandre e; sans appret. Ongeperfle wijn, mere-goutte. f Ongeperfte
honig, mid vierge. — laten, ne pas presser
on calandrer. — blijven, ne pas etre presse, e. on calandre , e. Zie Perfen.
Ongepijnd , b. n. ongeperst, als : ongepijnde
Honig, du miel vierge, du miel blanc.
Ongepijnigd , b. n. niet gepijnigd, qui n'est
pas mis, e. a la question. — laten, ne pas
blijven, ne pas titre
mettre a la question.
mis e. a la qllestion.
Ongepikt, zie Ongepekt.
Ongepinct , b. n. niet gepind , qui n'est pas
cheville , e.
Ongeplaagd, b. n. niet geplaagd, qui n'sstpas
tourmente , e. — laten, ne pas tourmenter.
— blijven, ne pas titre tourmente, e.
Ongeplaatst, b. n. Diet geplaatst, qui n'est pas
place, e; s ali5 place. Een — predikant, un
ministre sans place. — laten, ne pas placer, kisser sans place. — blijven, ne pas
etre place , e. rester sans place.
Ongeplakt, b. D. niet geplakt, qui n'est pas
tolls, e. laten, ne pas caller. — blijven,
the pas e' tre colle, e.
Ongepianeerd , b. n. Diet geplaneerd , qui n'est
pas tolls, e. on lave, e; zie Planeren.
laten , ne pas caller ou laver. — blijven, ne
pas etre tolls, e. ors lave , e.
Ongeplant, b. n. niet geplant, qui West pas
plante, e; zie Planten. — laten, ne pas planne pas etre plante , e.
ter —
Ongeplaveid, b. lb niet geplaveid, qui n'est
pas pave , e. late]) ne pas paver.
—blijven
ne pas etre pave, c.
Ongepleegd, b. n. niet gepleegd, qui n'a pas
tits C0712MiS e. blijven, ne pas etre commis, e; zie Plegen, b. w.
Ongepleiste,d 5 b. n. niet gepleisterd, qui n'est
pas plâtre; decouvert, e. — laten, ne pas
platrer.
yen , ne pas titre pMtre, e.
()ngeplekt, b. n. zonder plekken, sans tac;hes;
qui n'est pas mouchete, c. cit tavele, e.
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Ongeplengd, b. n. niet geplengd, gtai n'es:
pas verse, e.
Ongeplet, b. n. niet geplet, qui n'est pas famine, e. — laten, ne pas laminer. blijven, ne pas etre lamina, e.
Ongeploegd, b. n. Diet geploegd, qui n'est
pas laboure, e. avec la charrue. — laten,
ne pas labourer avec la charrue. — blijven,
ye pas etre laboure, e. avec la charrue.
Ongeplooid 5 b. n. niet geplooid , qui n'est pas
plisse, e; sans plis. — laten, ne pas plisser,, laissez sans plis. blijven, ne pas
etre plissé e. rester sans plis.
Ongeplozen a b. D. niet geplozen, qui n'est
pas efi716, e. on epluche, e. — laten, ne
pas effiZer on eplucher. — blijven , ne pas
etre effile, e. on epluche , e. Zie Pluizen.
Ongepluimd, b. n. zonder pluimen, sans plumes, deplumd, e.
Ongeplukt , b. n. niet geplukt, qui n'est pas
cucilli, e. plume, e. laten, no pas cueillir on pincher. Zie Plukken.
Ongeplunderd, b. n. niet geplunderd, qui
n'est pas pills, e. — laten, ice pas piller.
— blijven, ne pas etre pills, e.
Ongepoederd, zie Ongepoeijerd.
Ongepoeijerd, b. n. Diet gepoeijerd., qui n'est
pas poudre , e; sans etre poudre, e; sans
pa:di-es — laten, ne pas poudrer. blijven,
ne pas etre pouelre, e.
Ongepolijst, b. n. niet gepolijst, qui n'est pas
poll, e. on bruni, e. — laten, ne pas p.olir on brunir. — blijven, ne pas etre dolt ,
e, on bruni, e.
Ongepolst, b. n. niet gepolst, qui n'est pas
sonde, efaces etre sonde, e. Zie Pollen.
Ongepomiir; b. n. niet gepompt , qui West pas
pave, e; zie Pompen.
n, niet gepoot, qui n'est pas
Ongepoot ,
laten, ne pas planter. —
plante, e.
yen, ne pas etre plante , e. Zie Poten.
Ongepord, b. n. niet gepord, qui West pas
laten, ne pas exexcite, e. on reveille, e.
blijven, ne pas etre exciter on revaller.
cite, e. ou reveille, e.
Ongepotlood, b. D. niet gepotlood, qui n'est
pas noirci, e. (ay es tie la cadmie). — laten ,
ne pas noircir (avec de la cadmic). — blij' tre noirci, 0. (avec de la cadven, ne pas e
mie.) Zie Potlooden.
Ongepraaid, b. n. niet gepraaid, qui n'est pas
held, e. — laten , ne pas haler. — blijven,
ne pas etre hele e.
Ongepraamd, b. n. niet gepraamd; zie Ongeprangd, in de eerste beteekenis.
Ongeprangd, 13. n. geprangd , qui n'est pas
presse , e, ou opprime , e. ongedwongen,
sans contrainte, de son propre gre; zie
Prangen.
Ongepredikt, b. n. niet gepredikt, qui n'est pas
préclze , e. — laten, ne pas precher. blijven, no pas etre preche , c.
Ongepreekt ; zie Ongepredikt.
Ongepreid; zie Ongepraaid.
Ongeprest, b. n. niet geprest, qui n'est pas
presse, e; zie Presfen. — laten, ne pas presser. — blijven , ne pas titre presse , e.
Ongepreveld, b. n. Diet gepreveld, qui n'est
pas marmatte , e. — laten, ne pas marmotter-.
— blijven, ne pas etre marmotte, e; zie
Prevelen.
Ongeprezen, b. n. niet geprezen, qui n'est pas
lone, e. — laten, ne pas loner. — blijven,
ne pas etre lone, e.
Ongepriemd, b. n. niet gepriemd, qui n'estpa.s.
piqué , on percé , e. avec en poincon.
Ongeprijzeerd, b. n. niet geprijzeerd, gut n' est
pas
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pas tg xe , e. ou evalud , e. laten , ne pas
taxer ou evtzluer. — blijven , ne pas etre
taxi, e. on evalud , e.
Ongeprikkeld , b. n. niet geprikkeld, qui n'est
pas .pique, e; fig. qui n'est pas excite, e. ou
irrite , e.
Ongeprikt. b. n. niet geprikt, qui n'est pas
pique , e.
Ongeproefd, b. n. niet geproefd, qui n'a pas
ete goatd , e. on essaye , e. — laten, ne pas
pater ou essayer.
blijven, ,ne pas etre
e. ou essaye, e.
Ongeproponeerd , b. n. Diet geproponeerd , qui
n'a pas ere propose , e ;sans avoir etc propose, e.
— ne pas proposer. — blijven , ne pas
etre propose, e.
Ongeprupt, b. n. niet gepropt, qui n'est pas
bourre , e. on rempli, e. (van ganzen); qui
n'est pas engraisse, e; zie Proppen.
Ongeprotesteerd, b. n. niet geprotesteerd, qui
n'est pas on qui n'a pas etc proteste, e. —
laten , y e pas protester. — blijven ne pas
étre proteste , e.
Ongeproviandeerd , b. n. niet geproviandeerd,
qui n'est pas avitaille , e. — laten , ne pas
avitailler.
blijven, ne pas etre avitaille, e.
Ongepruikt, b. lb zonder pruik, sans perruque.
Ongepunt,, b. n. met gepunt, qui West pas
pointu, e; sans pointe. — lawn, ne pas rendre pointu, e; laisser sans pointe. — blijven,
ne pas etre renclu, e. pointu, e; rester sans
Ongepurperd, b. n. niet gepurperd, qui n'est
pas vitu, e, de pourpre; zie ook Purperen.
Ongeput, b. n. niet geput, qui n'est pas puise , e. — laten, ne pas puiser. — blijven,
ne pas etre puise , e.
Ongepuast, b. n. niet geputst, qui n'est pas
poise , e; zie Putfen.
Ongequotifeerd, b. n. niet gequotifeerd,.qui
n'est pas cotise, e. — laten, ne pas cotiser.
blijven, ne pas etre cotisd, e.
Ongeraagd , b. n. niet geraagd, oil Pon n'a pas
abattu les toiles a'araignee avec le houssoir.
ne pas abattre les toile: d'araignee
—laten,
(avec le honssoir.) — blijven, als: deze kamar most blijven, it ne faut pas abattre
les toiles d'araignee dans cette chambre.
Ongeraakt, b. n. niet geraakt, qui n'est pas
touché, e.
blijven, ne pas etre touché, e.
Ongeraamd, b. n. Diet geraamd, qui n'est pas
fixe, e. etc.; zie Ramen.
Ongeraapt, b. n. niet geraapt, qui n'est pas
ratnasse, e; zie Ripen.
Ongeraden, b. n. niet geraden, que personae
, e. —laten, ne pas diviner. — blijn'a
yen , ne pas etre devise, e. Diet raadzaam , qui n'est pas expedient , e. ou prudent,
e; qu'on ne pent conseiller. Het zou — zijn,
zulks heden to doer, it ise serait pas prudent de faire cela auyourd'hui.
Ongerafeld, b. n. Diet gerafeld , qui n'est pas
effile , e.
Ongeraffineerd, b. n. niet geraffineerd, qui
n'est Pas raffind , e. Ongeraffineerde suiker,,
du siscre brut. — laten, ne pas ra ner. —
ne pas étre raffine,e.
Ongerammeid , b. n. niet gerammeid , qu'on
n'a pas battu, e, avec le belier.
Ongerand, b. n. zonder rand, sans bond, on
rebord, etc.; zie Rand.
Ongerangfchikt, b. n. niet gerangfchikt, qui
West pas range, e. — laten , ne pas ranger ,
blijven, ne pas etre range, o; zie Rangfchikken.
Ongeranfeld, b. n. niet geranfeld, qni n'est
_pas rosse, e,
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Ongerandoeneerd, b. n. Diet gerantfoeneerd '
qui n'est pas ranconne, e.
Ongeraspt, b. n. niet geraspt , qui n'est pas
rape, e. on chapels, e. 7 laten, ne pas rdper on chapeler. blijven, ne pas etre rape,
e, ou chapeld , e.
Ongereed, b. n. niet Maar, pas pret, e.
de la toile ecrue.
—vanlie,ogruw
n. niet gerecenfeerd, qui
Ongerecenfeerd,
laten, ale pas critin'est pas critique , e.
quer. — blijven, ne pas étre critique, e.
Ongered, b. n. flier gored, qui n'est pas sat/blijven,
y e , e. — laten , ne pas sauver.
ne pas etre sanve , e.
Ongeredderd, b. n. Diet geredderd, qui n'est
pas mis, e. en ordre; confus , e; mal en orsire; fig. fain. woest, raw, rude.
Ongereed, b. n. niet gereed, qui West pas
pret, e. ou prepare, e.
Ongereedelijk , bijw, avec peine, avec repugnance.
Ongereedheid, Yr. defrut on nianque de preparation, ns.
Ongereet, b. n. met gereet ,(van hennep)
n'est pas roui, e. — laten , ne pas rouir.
, sie pas etre roui, e.
—blij
Ongereefd, b. n. Met gereefd, qui n'est pas
ride, e. — laten, ne pas rider. — blijven,
ne pas etre ride, e.
Ongeregeerd, b. n. niet geregeerd, qui n'est
pas goui,True , e. — laten, ne pas gouverner.
blijven, ne pas etre gouverne, e..
Ongeregeld, b. D. niet g,eregeld , onregelma•
tig, deregle , e, irregulier,, Ore, dissolu ,e.
desordonne, e. immoderd , e. intempere , e.
amorphe, ataxique. Eene —e, kwaadaardige ,
koorts, sine fievre ataxique. — bijw. ddreglement, d'une maniere dereglie etc.
Ongeregeldheid, vs. , onregelmatigheid, dereglement , desordre,
ataxie, debauche,
— der lucht, intemperie de Pair.
Ongeregen, b. n. Met geregen, qui n ' est pas
lace , e. ou enfild , e. — laten , ne pas lacer
ou en filer. blijven, ne pas etre lace, e.
ou en file , e.
Ongeregistreerd, b. n. niet geregistreerd, qui
n'est pas enregistre , e. — laten, ne pas enflgistrer. blijven, ne pas etre enregistre , e.
Ongeregtig, b. n. onregtvaardig, injuste, inique.
bijw. infustement.
Ongeregtigheid, yr. injustice, iniquite , f. crime, peche ,
Ongeregtiglijk , zie Ongeregtig, bijw.
Ongerekt, b. n. Met gerekt , qui n'est pas dten, e.
laten, ne pas itendre.
blijven,
ne pas etre etendu, e.
Ongereikt, b. n, niet gereikt, qui n'est pas
presents, e.
Ongereinigd, b. n. niet gereinigd, qui West
pas puri fie, e. on nettoye , e. etc. Zie Reinigen ; impure, e. — laten, ne pas purifier
ou nettoyer. — blijven, ne pas étre purifid
ou nettoyd , e.
Ongerekend, b. n. niet gerekend, qui n'est pas
compte , o. laten, ne pas compter. — de
dienflen, die ik a bewezen heb, sans compter
les services que je vous ai rendus.
Ongerept, b. n. Diet gerept, dont on n'a pas
ait mention. — laten, ne pas faire mention.
fDie
zaak bleef —, on ne fit point mention de
cette affaire; fig. Ongefchonden, qui n'a
pas etc viols , e. — blijven , ne pas etre
viols, e, Zij is nog eene —e maagd, elle est
encore vierge.
Ongerepareerd, b. n. niet gerepanerd, qui
West pas repare , e; zie Repareren.
laten,
us
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ve pas reparer. — blijven, ne pas etre repave , e.
Ongerepeld, b. n. niet gerepeld, dont on n'a
pas tits les capsules. — laten, ne pas eter les
capsules. Dit vlas moec — blijven, it tie
faut pas titer les capsules de ce lin.
Ongereten, b. n. niet gereten, qui n'est pas
dechire , e. non fendu, e. — blijven, ne pas
etre dechire , e.
Ongerezen, b. n. nisi gereven, qui n'est pas
rdpe, e. — laten, lie pas raper. — blijven,
ne pas etre rape , e.
Ongerezen , b. n. slat niet gerezen is, qui n'a
pas ferments, e; qui n'est pas leve, e.
pain qui n'est pas leve.
—brod,
Ongerief, o, ongelegenheid, embarras, m.
peine, incommodite , importunite,
Ongeriefelijk, b. n. niet geriefelijk , desobligeant , e; pen officieux , ease , ow serviable.
Ongeriefelijkheid, yr. sisanque de complaisance,
ne.
ongerief; zie dit woord.
Ongerigt, b. n. niet gerigt, qui n'est pas
braque , e; zie Rigten. — laten, ne pas
braquer. — blijven, ne pas etre braque, e.
Ongerijf, zie Ongcrief.
Ongerijfelijk, zie Ongeriefelijk.
Ongerij felijkheid, zie Ongeriefelijkheid.
Ongerijrnd, b n. niet gerijmd, non rime , e;
en prose. —, vreemd, absurde, impertinent,
e; strange, bizarre , inconsequent, e. — belagchelijk , sazegrenu, e. qui n'a ni rime ni
raison ; qui est contraire a la raison , qui repugne au sees commun. —, bijw. absurdement.
Ongerijmdelijk , zie Ongerijmd, bijw.
Ongerijmdheid, vr. absurdite , impertinence,
inconsequence ; ineptie, incongruite.
Ongernipeld , b. n. niet gerhnpeld, zonder 1-impels, sans rides, uni, e. qui n'est pas ride,
e. Zijn gezigt bleef —, son visage ne se
rida point.
Ongeringd, b. n. niet geringd, qui n'est pas
bouclé, e. — laten , ne pas bonder. — blijven, ne pas etre bouclé , e. —, zonder ringen , (aan de vingers) sans bagues.
Ongeroeid, b. it. zie Roeijen.
Ongeroemd, b. n. niet geroetnd., qui n'est pas
loud, e. laten, ne pas loner. — blijven, ne
pas etre loses, e.
Ongeroepen , b. n. niet geroepen, quin'estpas
appele , e, sans etre appeld,e. — binnen komen,
entrer sans etre appele , e. — laten, ne pas
appeler. — ne pas etre appele , e.
Ongeroerd, b. n. niet geroerd, qu'on n'a pas
touché, e. on remue e. laten, ne pas toucher ou remuer. — blijven, ne pas etre
remue , e.
Ongeroken, b. n. niet geroken, qu'on n'a pas
senti , e.
Ongerokt, b. n. zonder rok , sans jupe ou sans
habit; zie Rok.
Ongerokkend , b. n. niet gerokicend, niet met
vo.dden gekleed, qui West pas enguenille, e.
— laten, std pas engueniller. blijven, ne
pas etre enguenille , e.
Ongerold , b. n. niet gerold, qu'on n'a pas
roule, e. laten, ne pas fouler. — blijven, ne pas etre route e.
Ongerond, b. n. 'niet gerond, qui West pas
arrondi, e. — laten, ne pas arrondir.
yen, ne pas etre arrondi , e.
—blij
Ongeronnen, b. n. niet geronnen, qui n'est
pas caille, e. ou figs, e; liquids. —blijven,
ne pas se cailler ou se filter.
Ongeroofd, b. n. niet geroofd, qui n'est pas
vole, e. — laten, ne pas voles-. — blijven,
lee pas etre vole , e.
Ongerookt, b. II. niet gerookt, qui n'est pas
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laten, ne pas fumer.
fume, e.
yen, ne pas etre fume, e.
Ongeroomd, b. n. niet geroomd, qui n'est pas
ecrême , e. — laten, ne pas ecremer. —blijven, ne pas etre icrerne , e.
Ongeroost, b. n. niet geroost, qui n'est pas
grille , e. ou reti, e. — laten, ne pas griller ou rear. — blijven , ne pas etre grille ,
e. on reti, e.
Ongeroosterd zie Ongeroost.
Ongeroskamd, b. n. niet geroskatnd, qui n'est
laten, ne pas etriller.
pas etrille , e.
, e.
blijven , ne pas etre
Ongerost, zie Ongeroskamd.
Ongerugileund, b. n. niet gerugfleund, qui
:Pest pas efppuye , e; sans etre appuye, e;
laten , ne , pas appuyer. —
sans appui.
blijven, ne pas etre
e appuy , e.
Ongeruild, b. n. niet geruild, qui West pas
dchange, e. — laten, ne pas echanger.
ne pas etre echange, e.
—blijven,
Ongeruimd, b. n. niet geruimd, qui n'est pas
vide, e. ou care, e. — laten, ne pas varier
ou curer. — blijven, ne pas etre vide , e.
ou cure, e.
Ongeruind, n. niet geruind, qui n'est pas
hongre , e. — laten, ne pas hongrer. — blijven , ne pas etre hongre, e.
Ongeruit, b. n. niet geruit, qui n'est pas fait,
e. a carreaux.
Ongerust, b. n. het tegendeel van gerust,
ete, trouble , e. agite, e. Een ongeruste flaap , un sommeil inquiet. Ik ben
daarover zeer fen Buis fort en peine.
Zij was — om hem, elle etait en peine poser
lui, de lui. 1k was — omtrent of wegens
uwe gezondheid, Petals en peine de votre
sante. Iemand — waken, mettre q. q. en
peine; l'inquieter. Maak er tt niet — over,
ne vous en mettez pas en peine. De gevolgen
dezer zaak waken mij —, les suites de cette
a aire m'inquietent. De ziekte van mijnen
zoos maakt mij —, la maladie de neon fill
bijw. avec inquietude.
in'inquiete.
Ongerustelijk, zie Ongerust, bijw.
Ongerustheid, vr. inquietude, peine; agitation, f trouble, ernbarras, en.
Ongerustigheid, zie Ongerustheid.
Ongefalarieerd, b. n. niet gefalarieerd,
n'est pas salarie, e. — laten, ne pas salarier. — blijven, ne pas etre salarie , e.
Ongefard, b. n. niet gefard, qui n'est pas agane pas agace , e. ou provoque e.
blijven, ne pas etre
cer ou provoquer.
agate, e. ou proveque , e.
Ongefaust, b. n. (van tabak), qui West pas
prepare, e. avec de la sauce. — laten, ne
pas preparer avec de la sauce. — blijven,
ne pas etre prepare, e. avec de la sauce.
Ongefchaafd, b. n. niet gefchaafd, qui West
pas rabote , e. ou plane , e. etc. Zie Schaven. — laten, ne pas raboter ou planer.
pes etre rabote , e. ou plane, e.—blijven,c
Ongefchaakt, b. n. niet gefchaakt, qu'on n'
pas ravi, e. au erileve , e. — later, ne par
ravir ou enlever. Deze fchoone maagd za.1
niet — blijven, on ne manquera pas de ravir
ou d'enlever cette belle fille.
Ongefchaard, b. n. zonder fchaarden, sans
breche.
Ongefchaard, b. n. (van eenen kreeft) zonder
fcharen , sans pines; on series.
Ongefchaard, b. n. niet gefchaard, qui n'est
pas range , e. — laten, ne pas ranger.
ne pas etre range, e; ne pas se ran—blijven,
ger.

Ongefchaduwd, b. n. niet gefehaduwd,

n'esi
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ffest pas ombre, e. — laten, ne pas ombier. — blijven, ne pas etre ombre , e.
Ongefchakeerd, b. D. niet gefchakeerd, qui
laten, ne pas nuann'est pas nuance, e.
ces. — blijven, ne pas etre nuance, e.
Ongefeha.keld, b. n. niet gefehakeld, qui West
pas cnchaine, e. Zie Schakelen.
Ongefchapen, b. n. niet gefchapen , qui n'est
pas tree, e. incree,e. Ilet — wezen, l'dtre
incred (Dieu). De —e wijsheid , la science
increee. (Jesus-Christ).
Ongefchat, b. n. niet gefchat, qui n'est pas
taxe, e. — laten, ne pas taxer. — blijven,
125 pas etre to tie , e.
Ongefcheeld, b. n. Met gefeheeld, qui n'est
pas separe, e. — hoofdhaar, cheveux qui
sse sont pas demeles , des eheveux embrouilles.
Ongefcheelde darmen, des boyaux qui tienosent encore a la graisse. later, ne pas
separer. — blijven, ne pas etre separe, e.
Ongefcheept, b. n. niet gefcheept, qui n'est
pas embarque, e. — laten, ne pas enibar.
quer. — blijven, 11: pas etre- en2barque , e.
Ongefeheiden, b. n. niet gefcheiden, qui n'est
pas separe, e. — laten, ne pas separer.
ne pas etre separe, e.
—blijven,
Ongefcheld , b. n. suet gelcheld, qui West pas
sound , e; sans etre some , e.
Ongefcheld, zie Ongefchild.
Ongefchept, b. n. met gefchept , qui n'est pas
puise, e. laten, ne pas purser. — blijven, ne pas etre pulse, e.
Ongefcherpt, b. n. niet gefcherpt, qui n'est
pas aiguise, e. ou emoulu, e. non tile, e.
dmousse, e. —, (van paarden) qui n'est pas
ferre, e. a glace. Een — hoefijzer, nn fer
a cheval plat. — laten , ne pas aiguiser,
on imondre; ne pas ferrer a glace. — blijven, ne pas etre aiguise, e, ou emoulu e;
ne pas ferre, e. k glace.
Ongefcheurd, b. n. niet gefchoord, qui n'est
pas dechird , e. — laten , ne pas dechirer.
blijven , ne pas etre dechire, e.
Ongefcnift, b. n. Met gefchift, qui n'est point
, e. outourne , e. — blijven, ne pas se
earner on tourner.
Ongefchikt, b. a. zich niet fciTtkende , intraitable , pest accommodant, e. onbetamelijk , malhonnete , anal dieve, e. incivil ,
bijw. malhonnetement ,
C. brutal, e.
brtztalenzent , d'une manidre indecente.
Ongelchiktheid, yr. mallionnetcti , incivilite,
inddcence, inaptitude.
Ongefchild, b. n. niet gefchild, qui n'est pas
pad, e. laten, ne pas pier. blijven,
ne Pas etre pole, e.
Ongeifchilderd, b. a. islet gefchilderd , qui n'est
ne
pas ptilt , e. sass peiature.
pas peindre, laisser sans peinture. blijyen, ne pas etre point, e. rester sans pein.
ture.
Ongefchimmeld, b. a. niet gefchimmeld, qui
n'est pas muisi, e. — blij y en ne pas se
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Ongefehoffeld, b. n. niet gefchoffeld, qui n'est
pas sarcle , e. — laten, ne pas sareler.
—blijven,
ne pas etre sarcle, e.
Ongefchokt, b. a. niet gefcholzt, qui n'est pas
second , e; sans e
' tre second , e; fig. qui West
pas emu, e. ou agate, e; sans etre emu, C.
Cu agite, e. — laten, ne pas secouer ; fig.
ne pas dmouvoir ou agiter. — blijven, ne
pas etre second, e; fig. ne pas etre emu, e.
ou abate, e.
Ongefchonden, b. n. niet gefchonden, qui
West pas gate, c; entier, ere, intact, e;
qui n'est pas tronquâ, e; fig. pur, e, intact, e. laten , ne pas gdter ou trouper,
laisser entier,, ere, on intact, e. — blijven,
ne pas etre gate, e. on tronque, e zie oo1.
Schenden.
bijw. sans etre gate, e; fig.
dans tonte sa purete.
On gefchonken , b. n. Met gefchonken, qui n'est
pas verse e. on donne, e. — laten, ne pas
verser on dinner. blijven, ne pas e' tre
verse, e. ou donne , e.
Ongefchoord, b. n. niet gefchoord, qui n'est
pas appuye, e. — laten, ne pas appuyer,
laisser sans appui. blijven, no pas etre
a_ppuye, C. rester sans apput.
Ongefchopt, b. a. niet gefchopt, sans recevoir
ou sans avoir recu des coups de pied:.
Ongefchoren, b. a. niet gefchoren , qui
n'est pas tondo, e. on coupe, e. qui n'est pas
rase, e. sans etre rases , e. —palm, du buts
qui West pas tondo. — kruin, tete sans tonsure. — laten,'ne pas tondre, cooper on riser; laisser sans tonsure. — blijven ne pas
titre tondo, e. coupe, e. out rase, e. rester
sans tonsure.
Ongefchorst, b. a. niet gefchorst, qui n'est
laten, ne pas suspendre.
pas suspendu, e.
— blijven, ne pas e' tre suspendu, e.
Ongefchouderd, b. n. Met fy,efchouderd, qui
n'est pas psis, e. sur Pepanle. — laten, ne
pas mettre sur repaule. — blijven, ne pas
etre mis , e. sur
Ong,efchouwd, b. n. niet gefchouwd, qui n'est
ne pas examiner.
pas examine, e. —
blijven, ne pas etre examine, e.
Ongefchraagd., b. a. Met get -Chraagd, qui :west
pas etaye , e. etanconne, e. on appuye, C. -laten, ne pas etayer, Otanconner on appuyei;
laisser sans etaye, sans etanrons ou sans appn..

Ongefchraapt , b. n. niet gefchraapt, quit West
pas racle , e. ou ratissd , e. —blijven , ne pas'
etre racle, e. ou ratisse , e.
Ongefchrabd, b. n. Met g-efchrabd, gni n'est

pas egratigne, e. — laten, ne pas egrettigazer. — blijven, ne pas etre egratigne , e.
Ongerchramd, b. n. Met gefchrarnd, qua West
ea: egratigne, e. blijven, ne pas etre
egrattgne , e.
Ongefchrapt , b. n. niet gefchrapt , (zie Sehrap.
pen ,) qui n'est pas rave, e. — laten ne pas
rayer. — blijven, ne pas etre raye, e.
Ongefchreven. b. n. niet gefchreven, qui n'est
woord, la tradition. —
pas dcrit. net
blijven, ne pas etre
laten , ne pas dcrire.
Ongefchobd, b. a. Met gefchobd, gni :Pest
dcrit, e.
pas ecaille, e. — laten, ne pas ecailler.
Oiigefchrobd, b. n. niet gefchrobd, qui n'esi
— blijven, ne pas etre Ocaille, e.
pas frond, e. nettoyd e. — laten, ne pas cotOngefchoeid , b. n. niet gefchoeid, qui n'est
blijven, ne pas etre frotte , e.
ter.
chaussd, c, dechausse , e. —, Met befchocid, qui n'est pas revetu, e. de plan- Ongefchroeid, b. n. niet gefchroeid, qui West
pas
roussi,
e. on endommage, e. par le feu,
ches. — laten, ne pas revetir de plancLes.
— blijven, ne pas etre rottssi , C. Cu endow— blijven , ne pas etre chausse, c; ne pal
tnagt , e. par le fell.
-etre reretu, e. de planches.
Ongefchoffeerd, b. n. Met gefchonerd, qui Ongefchrooid, b. a. niet gefchrooid, qui n'est
pas rogue, e.
n'est pas viole , e. on deshonore , e. — Eaten, no pas violer on deshonorer. — blijven, Ongefchroomd, b. n. niet gerchrownd,
n'es't pas eratnt e. on apprehends, e.
use Pas sire via(/' c. ots ddshoilore, c.
Cc
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Ongefehubd, b. n. zonder fchubben, sans
ecailles.
Ongefchud, b." n. niet gefehud, qui n'est pas
remue, e. on second, e. laten, ne pas remiter ou secouer. — blijven, no pas etre remue , e. on secoud, e.
Ongefchuijerd, b. n. //let gefchuijerd, qui nest
pas vergete , e. on brosse , e. laten , ne
pas vergeter o5, bresser. — blijven, ne pas
etre vergete , e. on brosse , e.
Ongefchuimd, b. n. nict gefchuimd, qui n'est
as ecume , c. — laten, as pas ecumer.
ne pas etre ecume, e.
Ongefehuurd, b. n. niet gefchuurd, qui n'est
pas ecure , e. ou frotte , e. — laten, ne pas denier ou frotter. — blip/en, ne pas etre ecure,
C. ou frotte, 0.
Ongefchut , b. n. niet gefehut , niet opgefloten,
laten, ne
qui n'est pas enfernze, e.
blijven , ne pas etre enferpas enfermer.
me, es
Ongefierci, b. n. niet gefierd, qui n'est pas
orne , e. laten , ne pas orner; laisser sans
ornement. — blijven, ne pas etre orne , e.
rester sans ornement.
Ongefingeld, b. n. niet gefingeld, quin'estpas
laten, ne pas sansangle , c. sans sangle;
blijven, ne pas
gler , laisser sans sangle.
etre sangle, e. rester sans sangle.
Ongeflaakt , b. n. niet geflaakt , qui n'est pas
relacke, e. — laten, ne pas relacker.
ne pas etre reMche , e.
—blijven,
Ongeilagen, b, n. niet gefiagen, qui n'est pas
on n'a pas ete batt y , e. ou frappe, e.
blijven,
laten , ne pa; battre ou frapper.
ne pas etre batty , e. on frappe , e.
Ongeflagt, b. n. niet geilagt, qui n'est pas
tue, c. — laten, ,ne pas titer. — blijven, no
pas etre tue e.
Ongetlecht, b. n. nict geflecht, qui n'est pas
aplani, e. deznoli, e. ou rare, e. Zie Slechten. — laten, no pas aplanir, ddmolir 071 rane pas etre aplani, c. demo, e. ou rase, e.
Ongefleepc, b. n. niet gefleept, qui n'est pas
traine, e. — laten, no pas trainer. — blijven, no pas etre traine , e. Zie Slepen.
Ongeflepen , b. n. niet gellepen, qui West
pas poll, e. brut, e. qui n'est pas effile ,
c. on en guise, c. imousse, e; fig. bot,
lomp , impoli, e. grossier, ere, lourd,
later , ne pas polir on
e. lourdaud, e.
niguiser.
blijven, ne pas etre psis e. on
aiguise , e.
Ongetlecen, b. n. niet gefleten, qui n'est pas
use , e.
Ongeflingerd, b. n. Diet geflingerd, qui n'est
pas lance, e. ou fronde, e. laten, near
lancer on fronder. — blijven, ne pas etas
lance, e. on fronde , e.
Ongeflist, b. n.; zie Onbeflist.
Ongelloopt , b. n. niet gefloopt , qui n'est pas
deazoli, a. — laten, sic pas demolir. — blijven , ne pas etre demoli , e.
Ongefloten, b. n. niet gefloten, qui n'est pas
laten , roe pas loonier;
forme, e. ouvert, e.
laisser unveil , e. — blijven, ne pas etre:01-and, e. rester oz.overt, e. Ongeilntene rekeWest pas solde
Ding, compte
regle,.
Ong,efmaad, quo n'est pas outrage, e. ,
e, 6:5 insults, e. — laten, ne pas ontrager,
injurier ou insulter. — blijven, ne pas etre
ontrage C. injurie, e. on insultd , e.
Ongnitna pitt, b. n. niet geilnaakt, qu'on n'a
pas gozlee, e. Ougefinaakte genoegens, des
qu'on n'a famais goiltds.
OngclinQgcl, b. a. niet gefinced, qui n'est pas
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forge, e.
laten, ne pas forger. — blijven,
ne pas etre forge, e.
Ong,eftneerd, b. n. niet gefmeerd, qui n'est pas
graisse , e. — laten, ne pas graisser. — blijven, no pas etre graisse, e. Lie Smeren.
Ongefmet, b. n. Diet gefinet, qui n'est pas Cache, e. propre, sans tache, pur,, e. net , te.
later , ne pas tacker. — blijven, ne pas
etre taclze e.
Ongefineten , b. Is. niet gefineten , qui West
pas fete, e. later, ne pas jeter. — blijven, ;se pas etre fete , e.
Ongefmeurd, b. n. niet gel/net-1rd, qui n' est pas
sorlille, e. ou tache. — laten, ye pas souiller
on tacker. — blijven, ne pas etre souille, e.
ou tache , e.
Ongefmodderd, b. n. niet gefmociderd , qui
n'est pas souille , e. on tache , e. — laten, ne
pas sonillcr on tacker. blijven, ne pas dtre
souille, e. ou tache, e.
Ongefmokkeld , b. n. niet gefmokkeld , qui n'est
pas contrebande.
Ongefmolten, b. niet gefmolten, qui n'est
pas fondu, e. — laten, ne pas fondre.—blijven , ne pas etre fondu, e.
Ongefmookt, b. n. niet gefmookt, qui n'est
pas fume, e. — laten, ne pas fumer. — blijven, ne pas etre fume, e.
Ongefinooni, b. n. niet gefmoord, qui n'est
laten, ne pas Otou er.
as etouffe, e.
ne pas etre etouffe, e.
Ongefinotst , b. n. niet gefinotst, qui n'est pas
Bali, 0. — laten, no pas salir. blijven,
ne pas etre soli, e.
Ongefrnout, b. n. niet gefmout, qui n'est pas
graisse , e. — laten, ne pas graisser. —blijyen, ne pas etre graisse , e.
Ongefileden, b. n. niet gefneden, qui West pas
coupe, e. (van wijn,) qui n'est pas sophistiqui ,e. on melange, e. non frelate ,c.— laten,
ne pas cooper, sophistiquer on Indlang:er.
no pas etre coupe, e. sophisttque,e.
—blijven,
on melange, 0,
Ongefnerkt, b. n. niet gefnerkt, qui n'est pas
frit, e. — laten, ne pas frire. — blijven,
ne pas etre frit ,ke.
Ongefnipperd, b. n. niet gefnipperd, qui West
pas coupe, e. (en petits morceaux longs ,)—
laten, ne pas cooper. — blijven, ne pas etre
coupe, 0.
Ongefnoeid, b. n. niet gefnoeid, qui n'est pas
taille, e. on emonde, e. — laten , ne pas
tallier ou intender. — blijven, ne pas etre
taille, e. oil emonde, c.
Ongefitoerd, b, niec gefnoerd, qui n'estpas
enfile, e. on lace, e. — haar, cheveux eparlilies , ou qui ne sent pas lids. — laten, ne
pas lacer on Tier. — blij ven, ne pas etre lace, e. ou , e. fig. Onbeteugeld, effrene ,
0. Eene ongefnoelde tong, fine mauvaise
langue.
Ongefoldeerd, b. n. niet gefoldeerd, qui n'est
pas sonde. — Iaten, ne pas sunder. — blijven, ne pas e' tre sonde, e.
gefold., qui n'est pas herOngefoid, b. n.
ne pas berner.
;re, e.
blijven,
ne pas isre Berne, e. Zie Salley.
Ongefopt, b. n. /list gefopt. , qui n'est pas
trempe, e. — laten, ne pas tremper.
sic pas etre trempe, e.
Ongeforteerd, b. n. niet geforteerd, qui West
pas assorti, e. ou e. — laten, sic pas
assortir ou trier. — blijven, ne pas etre
assort:* e. ou tile, e.
Ongefoudeerd, zie Ongefoldeerd.
Ongefpaad, b. n. niet gefpaad , qui West pas
laten, vs pas
labouri, c. a yes ltd beeke.
la-
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blijven, ne pas
labourer avec la beche.
titre labour:, e. avec la b'eche.
Ongefpeend, zie Ongefpeend.
Ongefpaand, b. n. nice gefpaand, qui tees: pas
dress:, e; zie Spanen.
Ongefpaard, b. n. niet gefpaand, qui West pas
epargn:, , e. — laten ne pas epargner. —
blijven, ne pas etre epargne, e.
Ongelpaikt, b. D. niet gcfpalkt, qui n'est pas
laten ne pas
eclisse , e ; sans eclisses.
eclisser; laisser sans eclisses. — blijven, ne
pas etre eclissó , e; rester sans eclisses.
Ongefpannen , b. n. nict gefpannen, qui n'est
pas band:, e. ou tends:, e. — laten, 116 pas
bander ou tends:. — blijven, ne pas' etre
band:, e. ou tends:, e.
Ongefpeend, b. n. niet gelpeend, qui n'est
pas sevre, e. Ongefpeende visch, du poisson
qu'on n'a pas degorge. — laten , ne pas se,
vrer on degorger. — blijven, ' BC pas etre
sevrd e. on elegcrge, e.
Ongefpecld, b. n. niet gefpeeld, qui n'est pas
on qui n'a pas ete joue, e. laten, ne pas
lover. — blijven, ne pas etre joue, e.
Ongcfpekt, b. n. niet gefpekt, qui n'est pas
lard:, e; fig. Eene ongefpekte bears (eon:
platte bears) bourse qui West pas bien gar
laten, ne pas larder. — blijven,
ne pas 'etre lard:, e.
Ongefpeld, b. n. niet gelpeld (van fpellen),
qui n'est pas epele , e. laten , ne pas e'peler. — blijven, ne pas itre epele, e.
Ongcfpeld, b. D. niet gelpeld (van fpelden),
qui n'est pas attaché, e. avec des epingles.
— laten, ne pas attacker avec des epingles.
blijven, ne pas etre attaché, e. avec des
ipingles.
Ongefperd, b. n. niet gefperd, qui n'est pas
barge, e. on enraye, e. — laten, ne pas
barser en enrages-. — blijven, no pas etre
barge, e. ou enrage, e.
Ongefpiet, b. n. niet gefpiet, qui West pas
laten, ne pas embrocher.
embroche, e.
blijven , ne pas etre ensbroche , e.
Ongefpijkerd, b. n. niet gefpijkerd, qui West
pas clone, e. — laten, ne pas clones.
—bli
j ven, ne pas etre clone , 0.
Ongcfpijsd, b. n. niet gefpijsd, qui n'est pas
pourvu, 0. de munitions de bouche; depour,
vu, e. de munitions de beach: ; sass: visits.
blijven,
laten, laisser sans vivres.
rester sans vivre:.
Ongerpijzigd, b. n. zie Ongcfpijsd.
Ongeipiiikeld, b. n. Diet gefpL,keld, qui n'est
lawn,
pns tachete , e. on mouchete, e.
blijven,
y e pas tacheter on moucheter.
ne pas e' tre tachete, e. ou 2noucheie e.
Ongef'pild, n. niet gefpild , qui nest pas
depenvi, e. — lawn, ne pas depenser. —
bluven, no pas e' tre depense , e.
Ongcfpic, b. n. niet gefpit , qui n'est pas béche
e. oat remise, e. — later, ne pas bicker on
remner. — blijven, ne pas titre bei che e.
on remue, e.
Ongefpitst, b. n. niet gefpitst, qui n'est pas
aiguise, e. — laten, ne pas aiguiser.
ne pas etre aiguise , e.
—blijven,
Ongefpleren , b. n. niet gefpleten, qui n'est
pas fends', e, — laten, no pas fendre. —
blijven , ne pas 'etre fends', e.
Ongefplitst, b. n. niet gefplitst, qui n'est pas
feudal, e. divise, e. sepal-é, e. on :piss:, e.
— laten , ne pas fendre, diviser, separer,
ou episser. — blijven, ne pas etre fends', e.
divise, e. separe , e. ou :passe, e.
Ongefpoeld, b. n. niet gefpoeld, qui West
pas bobine, e. lave, e. since, e. ou degrais-
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se, e. .7— later, ne pas bobiner,, laver,
cer,, ou degraisser. — blijven, ne pas titre
bobine , e. lave, e. rind e. on degratsse , e.
Ongefponnen, b. n. niet gefponnen , qui West
pas file, e. — laten, ne pas filer. —
e.
ven ne pas etre
Ongefponst,
b. n. niet gefponst, qui n'est par
'
ponce, C. — late:, sae pas ponces. blijven, ne pas etre ponce, e.
Ongefpoord, b. D. niet gefpoord, zonder fpo.
ren, qui n'est pas eperonne , e; sans eperons.
laten, ne pas eperonner; laisser sans epesons. — blijven, ne pas etre eperonne, C.
rester sans eperons.
Ongcfpouwen, b. D. niet gefpouwen, qui n'est
pas jendu e. on ouvert, e. —*laten, ne Apar
blijven, ne pas etre
fendre on ouvrir.
fendu, e. ou ouvert, 0.
Ongefpreid, b. n. niet gefpreid, qui n'est par
etendu, e. — laten, ne pas etendre. — blijven , ne pas etre etendu, e.
Ongefprengd, b. n. niet gefprengd, qui n'est
pas soupoudre , e. — laten , ne pas soupou61res. — blijven, ne pas etre soupoudre, e.
Ongefprenkeld, b. n. niet gefprenkeld, qui
n'est pas arrose, e. jaspe, e. Zie Sprenkelen. — laten, 970 pas arroser. —blijven, ne
pas etre arrose, e.
Ongefproken , b. n. niet gefproken, qui n'est
pas parle e. — laten, ne pas pasler. —
blijven, ne pas etre parle, e.
Ongeflaafd,
n. niet geftaafd, qui n'est par
confirme, e. — laten, ne pas confirmer. --blijven, ne pas etre confirm:, e.
Osigeflaakt, b. n. niet geilaakt , qui n'est pas
arrête, e. au moyen d'une perche. laten ,
ne pas arreter au moyen d'une perche.
—blijven,
ne pas etre arrete,- e. an moyen
d'une perch:.
Ongeflaald, b. n. qui n'est pas acere , e.
durci, e. Zie Stalen. — laten, ne pas acerer on durcir.
blijven, ne pas titre acóre,
e. on durci , e.
Ongeiladig, b. n. niet gefladig, onbeflendig,
inconstant, e. changeant, e. vets iable ,girouetteux , se, Leger, ere ,volage. Eon — mensal,
fig. un papitlon. Zie Wispelturig. — bijw.
avec inconstant:, legerement , variable:ven
t.
Ongeiladigheid, y r. inconstance, variabilite
vicissitude, etc. — der prijzen ,fluctuation.
Origeftadiglijk, zie Ongeftadin. , bi,w.
Ongefiald, b. n. niet geftald, (van beesten,)
laten, ne pas etaqui West pas :table e.
bier. — blijven , ne pas titre etable, e.
Ongefiatnpt, b. n. niet gefiatnpt, qui n'est pas
geld , e. ou broye , e. laten, ne pas pelts
on broy:r. — blijven, no pas etre peld e.
ors broye, C.
Ongeftalce, vr. leeiWtheid, gebrek aan (ecne
goede) geitalte, diformite , (bij Gencesneeren 5 ) kwaadfappigheid, bederf der vochten,
cacochymie, cachexie.
Ongellapeld, b. n. niet genapeld, qui n'est par
mis 5 e. en piles, non empile ,e. laten, ne
pas mettre en piles. — blijven, ne pas etre
mss, e. en piles.
Ongelleeld, b. n. niet gefleeld, qui n'est pas
enimanche , e. sans manche. laten, ne
pas emmancher, laisser sans manche. — blijven, ne pas etre emmanche , e; rester sans
Manche.

Ongetteenigd, b. n. niet gefieenigcl, qui n'est
pas lapide, e; sans etre lapide, e.
laten,
lie pas lapider. — blijven, ne pas titre
pide , e.
Ongefteld , b. n. nice gefteld van fpeeltuigen,
qui n'est pas monte, :. pas accord:, e. CCC2
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laten , ne pas mower. — blijven, ye pas
etre monte , e. fig. zwak, fist gezond, indispose, incommode , e. &bile , en mauvais
eta.
Ongefle/dheid , yr. ziekelijitheid , indisposition ,
ine!ig.estion , mesaise ,debill le. , onfluimigheist desordre, M. De — van het weer, l'incinstance tie Pair.
Ongenentd, b. n. niet gene:11d, qui West pas
ne pas accorder.
accorde, e.
blijven ne pas etre accorde, e.
Ongeftempeld, b. n. nict geftempeld, qui n'est
—li
j:as
marque , e. en coin; qui n'e5t pas tin
re , e. laten, tie .pas marques an coin,
as pas etre
re pas tiniZeer.
, c.
Ongelierkt, b. a. niet generkt, qui n'est pas
f9rtifie , c. ou encourage, e. — laien , re
pas fortifier On encourrger. blijven , ne
_pas etre j-C27tifie , e. on encourqge, e.
faible.
zwak,
Ongelleveld, b. n. niet gcfleve l d, zonder
vels, sans hostess — laten, laisser sans batblij_ven, rester sans buttes.
t:s.
Ongeneven, b. n. niet geneven , qui n'est pas
laten, ne pas eniteser.
empese e.
blijven , ne pas etre empese, e.
Ongefliclit, b. a. qui n'est pas finde , e. ou
erige , e; fig. qui n'est pas e. — la
ten , ne pas fonder ou edger; fig. ne pas
edifier. — blijven, re pas etre pia, e. on
irigd , e; fig. tie pas etre edifie, e.
Ongeft;erd, zie Ongefinurd.
Ongeflij`Fd, b. a. niet geftijid, qui n'est pas
laten , ne pas ttifermir.
affereeis , e.
blijven, ne pas title affermi, e.
Ongeft; kt , b. a. niet (zie Stikken),
qui West paspique , e. — laten, ne pas pi.
quer. — bliiven, ne pas etre pique , a.
Ongeflild, b. a. niet geftild, qui n'est pas soplaten, ne pas appale.
Poise , e.
blijvan, re pas etre appaise, e.
ser.
qui r'est pas
niet
geftipt,
D.
Ongeft;pt, b.
C. — laten, ne pas pointilier.
blijven , ne pas etre polntillé , e.
Ongefloffetrd, D. a. met gefloffeerd, qui n'est
pas ineuble, e; sans treubles ,non garni, c.
laten, ne pas suers , laisser sans men-Pies,— blij y en , ne pas etre meuble,e. rester
sans meubles.
Ongefloft, b. n. niet gelloFt, qui n'est pas
balayd , e. laten, ne pas balayer. blijvets, y e pas etre balaye , a.
Ongefloken , h. n. nice geftoken, pas piqué,
e. etc. Zie Steken. — laten lie pas piquer.
— biijven , ne pas etre pique, e.
Ongettold, D. n. niet gefiold, qul u'ect pas
cal/le , e. qui n'est pas , a. blijven,
ne pas se collier ou se _tiger.
Ongeftolen, b. n. niet geilolen, qui n'est pas
vole, e. — laten, ne pas -voler. blijven,
lie pas etre vole , e.
Ongeftompt,
b. a. niet geflompt, qui u'est pas
,
emousse, e. on pousse, e; sails etre pousse,
e. blijven, tie pas etre emousse, on pens.
se, c.
Ongeftoofd, b. a. niet gefloofd, qni n'est pas
etuve, e. — laten, ne pas etuver. blijven ass lias etre etuve , e.
Ongeft'oordi , b. n. niet gelloord, qul n'est pas
trouble, e. on inquiete , e. tranquil/c.
see pas troabler on inquieter; laisser
blijven , see pas etre treestranquille.
hie', e. 055 17:quite, a ; rester trarquille;
ne pas etre irrite, a. qui West pas es;
c?-re.
Ongc:fcoten , b. n. niet geflooten, qul nIc.-t
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pas 'pile , e. on broye , e. — laten, no pa:
ou broyer. — blijven, ne pas etre
e. on broyd , e.
Ongeflopt, b. n. met genopt, qui n'est pas
bouchi, e. on rempli, e. — laten, ne par
boucher on remplir. bliiven, re pas titre
bouche, e. on rempli , e. Eene ongeflopte
pijp, are pipe qui n'est pas chai gee. Eene
ongeflopte kous, enz. us; bas, etc. qui West
pas resstrait.
Ongeitort , b. a. niet geflort, qui West pas rjpandv, 0. en v,:rs.!, C.
Ongeftorven, b. n. iict geflorven , qosi if CS:
pas moll , e. vivant, e.
e.
Ongeftraft, b. D. niet geflraft,
blij ven, rester
laten ,
e.
luipelizi e.
pas elle puni, C. etre
0. —, 1)ijw. imp,unement, avec impunite.
Ongefiraftheid, vr. fhaffeloosheid, impunite ,
f. manque de punitien, 715.
a'est pas
Ongeftrand, b. n. niet genrand,
eckoue , e.
Ongeftreept, b. n. niet geftreept, qssl n'est pas
raye, e.
katoen, du coton non regd.
Ongeftreken, b. n. met geitreken, West pas
repasse, C. on lisse, e. — laten, ne pas repasser on lisser. — blijven, ne pas etre repasse , e. on lisse , e.
Ongeftremd , b. n. slier gefiremd, qui n'estpas
Caille, e. blijven, ne pas se caillert/se
figer on se coaguier.
Ongeflrengeld, b. n. niet geftrengeld, qui n'est
pas tresse , e. on nattd , e.
Ongeftrikt, b. n. niet genrikt, qui n'est pas
e. (avec We noend coulant,)
latest,
on sooner. — blijven, ne pas etre
ne, pas
noud, e. Zie de -Verdere beteekelie, e.
aisfen , bij Strikkna.
Ongeftrooidb. a. niet geftrooid, qui n'est
pas repanin, e. etc. Zie Strooijen. — laten ,
ne pas repandre. ne pas etre repandu , e.
Ongeftrookt, b. n. niet geftrookt, qui West
pas caresse , e. laten, see pas caresser. —
blijven , ne pas "etre caresse, e.
Ongeftroopt, b. n. niet
n'est par
laten, no pas denuer. denue e.
yen, ne pas etre denue, e.
Ongeftudeerd, b. a. die niet gefindeerd heeit,
,;'a pass itudie, sans etude , sans erudition , sans litterature.
Ongefluit, b. a. Met gefluit, qui n'est pas asrite, e. laten, ne pas center. —blijven,
ne pas etre arrete, e.
Ongeftut, b. a. niet gaunt if tJl n'est pas soutenu, e. di-aye , e. etanconne , e. On appuye,
C. Eaten, ne pas soutenir , etayer, elanconner on apprise:. — blijven, ne pas etre
soutenu, C. Otayd e. etarceare, e. on eypuye, e.
Stormig.
Ongefluim, zie
Ong,eftuurd, b. n. niet gennurd, qui n'est pis
gouverne, C. on envoye, e. — laten, ne pas
gonverner Cli envoyer. — blijven, ne pas titre
gouverne, e. on envoye, e.
a. nict geftuwd, qui West pa.;
Ongefluwd,
entasse, C.
laten, ne, pas entasser.
blijyen , sic pas etre entasse, C.
Ongefuikerd, b. a. niet gefitikerd, qui nest
pas Sucre, e. sans sucre. bithen, see pay
etre sucrd, e. rester sans sacra.
Ongefust, b. n. Met gefust, qui n'est pas appaisd, e. laten, ne pas s'appaiser. bLjven, BO pas etre appaise e.
Ongetaand , b. a. niet getaand , qui n'est
pas fauni , a; qui West pas. Canoed , e.
blijven , re pas etre tanne,
pas tanner.
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Ong,etabberd, b. n. zonder tabberd, sans robe.
e.
laten ace pas ether on &inter. —
Ongetakeid, b. n. niet getakeld, sans agrés ;
blijven , ne pas etre etete, e. ou Ocime , e,
desarnze , c; qui West pas frond, e.—degree, e, Ongetornd, b. n. qui n'est pas decousu, e.
&fund, e. — laten, laisser sans agrês ; ne Ongetouwd, b.
qui West pas corroye, e. on
pas funer, blijven, rester sans ogres; ne
apprdte, e.
pas etre fund, e.
Ongetralied, b. n. sans treillis. — laten,laisOngetakt, b. n. zonder takken, sans brandies,
ser sans treillis.
blijven-, rester sans
non branclia, e.
Ongetand, b. n. tandeloos, sans dents, indentO,e. Ongetrapt, b. n. qui n'est pas pule, e.
Ongetapt, b. n.
niet getapt, qui n'est pas tiblijven, ne pas etre
ne-pas
fouler.
re, e. — laten , ne pas tiler. — bit] von ,
pule e.
ne pas etre tire , e.
Ongetreden, b. n. qui n'est pas
e. Zie
Ongetart, b. n. met getart, qui n'est pas (MOngetrapt.
N , e; sans etre defid , e. — laten , ne pas Ongetrenst, b. n. qui n'est pas tresse e.
defier. — blijven, ne pas etre deg, e.
tresses.
Ongetast, b. n. niet getast, qui n'est pas en- Ongetrofien, b. n. qui n'est pas touclid, es.
tasse , e. lacen, ne pas entasser. — blij—blijven,
ne pas etre touche, e.
ven, ne pas etre entasse, e.
OIN-etrokken , b. lb qui n'est pas tire, e.
Ongetaxcerd, b. n. niet getaxeerd, qui n'est
Trekker. — laten, no pas tires-. — blijvcce,
pas tax:, O. — laten, ne pas taxer. — blijne pas etre tire, e. — loop (van den geven , as pas etre taxe , e.
weer,) canon qui West pas raye,
Ongeteckend, b. a. niec onderteekend, qui Ongerooct, b. n. qui West pas console, e.
West pas signd , e; qui n'est pas soussigne,'
sans conselation. — blijven, rester sans conC.
laten, ne pas signer on soussigner. —
solation.
bltj yen, ne pas etre signe, e.
niet go- Ongetrouw, b. n, infidale, perfide. Zie Onmerkt , qui n'est pas marqad , I; sans martrouw,, infidelement.
que. — a qui West pas dessind , e. crayonne , e. Ongetrouwd, b. n. qui n 'es; pas marie, e. ceOngeteeid, b. n. qui West pas engendre, e.
libataire. blijven ne pas se warier, conOngeteerd, b. n. qui n'est pas goudronne , e.
tinuer de mener one vie celibataire.
laten , ne pas goudronner. blijven, Ongetrouwelijk, zie Onqtrouw, bijw.
ne pas e,re goudronne, c. — tou-w,, cordage Ongetrouwheid, yr. infidelitO per fidie, malZie Trouweloosheid.
bianc , tn.
versation,
Ongoteesd, b, n, ongeplozen, qui n'est pas Ongetuchtigd, b. n. qui West pas chatie , e.
epluclid , e.
ou corrige e.
Ongeteld, b. n. qui n'est pas compte, e.
Ongetnigd, b. n. qui n'est pas agree, e. Dat
fcehip is nog —, ce vaisseau West pas encore
ne pas compter.
blijven, ne pas
etre compte , e.
agree. — laten, ne. pas agrOer. — blijven,
ne pas etre agree, e.
Ongetemd, b. n. qui n'est pas dompte e. indompte, e. effrene,, e. laten, ne pas damp- Ongemijfeid, b. n. ontwijfelbaar, indubitable,,
constant, e. bijw. indubitabloment, sans
ter. — blijven, ;e pas etre dompte, e.
douse, certainement, assurement.
Ongeternperd, b. n. qui n'ess pas semi:Ore , e.
qui West tas moddrd, e. intempere , e. im- Ongetwijnd, b. n. niet getwijnd, qui n'est pas
tordu, c. ou retordu , e. qui West pas tors,,
modele, e. (van ijzer) qui n'est pas trempe,
e. non rotors, e.
laten, ne pas tordre
e. lawn, ne pas temperer , moderer on
ou retordre.
blijven, ne pas etre tordu , e.
tremper. — blijven, al: pas etre tempere, ee.
cu rctordu ,e.
rodeo, e, on trempe , e.
014-3 e; emperdheid , y r. inte;nperance, immodd- Ongeuit, b. n. qui n'est pas exprinze, e. on
prononce , e. — laten, ne pas prononcesn
alio; , — der lucht, intemperie ,
blijven, ne pas etre prononcd, e.
Ongetentl, b. n. , qui West pas tentd , e.
Ongetergd, b. n. qui West pas irrite, c. etc. Ongevaar, zie Ongeveer.
Ongevaarlijk,
b. n. non dangereux-, se.
y
e
pas
irriter.
Zie 'i'ergen. — laten,
Ongevademd, b. n. (van hout,) qui n'est pas
blij von , ne pas etre irrite , e.
morale , e. avec la brasse. (van cone naald,)
Ongeteugcld, b. n. qui West pas bride, dequi West pas enrflie , e.
ne pas mebride, e. Zie Onbetengeld.
surer avec la brasse; ne pas enflier.
Ongetiend, b. n. qui n'est pas decline, a.
yen , ne pas etre mesurd , e. avec la brassc;
Ongetijgerd, b. n. sans tithes, non tigre.
ne pas etre enfile , e,
Ongetild, b. n. qui n'est pas souleve , e.
Ongeval , o. ongelukkig geval of toeval , djn. qui West pas Ma, e.
Ongetiminerd,
sastre, mallieur , accident facheux, no. inOngetipt , b. n. qui n'est pas rogue, e.
fortune , disgrace, f revers de fortune, m.
Ongetiteld, b. n. sans titre, qui n'a point de
— met sehande, eselandre,
titre.
Ongetoetst, b. n. qui n'est pas essayd , e; fig. Ongevallen, b. n. qui West pus tonabe , c.
qui West pas sonde, e. — laten, ne pas es- Ongevallig, b. n. ongeluk 1,1g, (in dezcn nice
weinig gebruik:) desastreux, ease, malizensayer. — blijven, 120 pas etre essaye , e.
rens , erase.
onbevallig, onaningenaam„
Onietond, b. n. qui n'est pas entonne, C. ene.
c.
desagrdable,
caeine, c. laten, ne pas entonner, encaqner. — blijven, ne pas etre entonne , c. Ongevangen , b. n. qui n'est pas Iris', e. —
]aten,, ae pas prendre. blijven, pas etre
encape, e.
psis, e. Zie Vangen.
Ongetongd, b. n. sans longue, qui n'a point
Ongevat, b. n. qui West pas saisi , c. ou pris, e.
de longue.
Ongevcderd , b. n. qui West pas empenae , e.
Ongetoowd, b. n. gni n'est pas bride, e.
sans plumes. — laten, desempenne, C. laisser
laten, ne pas brider;
bride , e. sans bride.
sans plumes. — bl:jven, rester sans plumes.
laisser 5011S bride. — blijven, ne pas etre
c; rester sans bride; fig. toomeloos, Ongeveegd, b. n. qni 1-;'est pasn balaye, e. or:
netto-ye, e. — late:, ass pas 'inlayer on neteifiene, c. deregle, e.
toyer. — blijvcn, ne pas etre baiaye , OA
Ongetoond 5 b. n. qui n'est pas monerd, a.
neetoyd ,
cmgetopt, b. n. qui West pas Otetd , e.
OnC c 3
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Ongeveend, b. n. o4 Pon n'a pets enleve la
tourbe. — laten, ne pas enlever la tourbe.
Ongeveild, b. n. qui n'est pas expose, e. en
vente. — laten, ne pas exposer en vente.
nepas etre expose , e. en vente.
Ongeveinsd, b. n. niet geveinsd, opregt, sincere, franc, che, candide,droit , e. — , bijw.
sincerement franchement, avec candeur.
Ongeveinsdelijk,
' zie Ongeveinsd, bijw.
Ongeveinsdheid, yr. sincerite , franchise ,droiture.
Ongeveld, b. n. qui n'est pas abattu, e. etc.
Zie Vellen. — laten, ne pas abattre.
—blijven,
ne pas etre abattu, e.
Onkeverfcl, zie Ongeverwd.
Ongevergd, b. I/. ongevraagcl, qui n'est pas
demande, e. ou exige, e. cc qu'on n'a pas
demande ou exige.
Ongeverwd, b. n. qui n'est pas teint, e. point, e.
ou colore ,e.— laten, nepas teindre ou peindre.
- blijven , Ile pas etre teint, e. ou peint,e.
Ongevestigd, b. n. qui n'est pas affermi, e.
pen solide, qui n'est pas fontle, e. stir teen.
— geld, argent qui n'est pas hyp.otheque. —
latest, ne pas 1,upotheguer. blijven, nepas
etre hypotheque , e.
Ongevierd, b. n. qui n'est pas celebre, e. chetne, e. — later, see pas celdbrer. — blijven,
ne pas etre celebre , e.
Ongevierendeeld, b. n. qui n'est pas divise, e.
en quatre.
Oegevijld, b. n. qui n'est pas lime, e. — la.
ten, ne pas lamer. blijven, ne pas etre
lime, e.
Ongevild, b. n. qui n'est pas ecorche, e.
laten, ne pas ecorcher.
blijven, see pas
etre ecorehe, C.
Ongevind, b. n. qui n'a point de nageoires,
sans nageoires.
On gevlaakt, b. n. qui n'est pas battu, e. Zie
Vlaken.
Ongevlakt, b. n. sans taches. — laten, laisser
sans taches.
blijven, rester sans taches.
Ongevleeschd , b n. zonder vleesch, mager
elecl2arne, e. maigy.
Ongevleid , b. n. qui n'est pas flatte, e. — laten , ne pas flatter. — blijven , ne pas etre
flatte, e. bijw. sans flatterie, tout de bon.
Ongevlekt, b. n. qui n'est pas tachete, e. ou
taveli , 0.
Ongevlerkt , o. n. sans ales, qui West pas
aile, e.
Ongevlet, b. n. qui n'est pas range, e. Zie
Vletten.
Ongevleugeld, zie Ongevlerkt.
Ongevlochten, b. n. qui nest pas entrelael ,e.
etc. Zie Vlechten. laten, ne pas entrelacer. — blijven, tie pas etre entrelace, e.
Ongevloekt, b. n. qui n'est pas maudit, e.
laten , ne pas maudire. — blijven, ne pas
etre maudit, e.
Ongevloerd, b. n. qui n'est pas plancheie , e.
Zie Vloeren. — laten , ne pas plancheier.
-- blijven, ne pas etre plancheie, e.
On gevlot, b. n. qui nest pas flotte , e. Zie
Vlotten, b. w. laten, ne pus foster. —
blijven, ne pas etre flotte, e.
Ongevocht , b. n. qui n'est pas mouille, e. —
latest, 77C pas mouiller. — blijven, ne pas
etre mouilld , e.
Ongevoed, b, n. sisal nourri, e. maigre. Zie
Ongevoederd.
Ongevoeder$1, b. n. qui West pas nourri, e.
sans nout+iture. — laten, its pas dormer
manger /47 - blijven , ne pas recevoir de
nourriture. Zie Ongevoed.
Ongevoegd , b. n. dont les joints us son; pas
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remplis. Eenen moue laten, ne pas re71;.
plir les joints d'une muraille. Deze muur
moet nog eenigen tijd — blijven, it put
attendre encore q. temps avant de remplir les
joints de cette muraille.
Ongevoegelijk, b. n. onwelvoegelijk, onbetamelijk, indecent, e. malseant, e. —, bijw.
indcennnent, sans decence, sans grace.
Ongevoegelijitheid , yr. indecence , mauva!se
grdce,
Ongevoegzaam, zie Ongevoeglijk.
Ongevoegzaamheld, zie Ongevoegelijkheid.
Ongevoeld, b. n. qu'on n'a pas sena, e.
Ongevoelig, b. n. zonder gevoel, van gevoel
ontbloot, gevoelloos, insensible, sans sentiment, impassible, apathique, indolent, e.
Hij heeft eene —e, gevoellooze ziel, it a
Panne indolence. De ongevoelige worth noch
door geluk noch door ongeluk getroffen
Pindolent n'est touché ni de la fortune, ni de
wreed, barbaarsch, insensible,
Pamitie.
koel, ondur, e. barbare , sans pitie.
indifferent , e. froid , e. — ; bijw.
insensiblement; sans pitid , en barbare, stoiquement.' De tijd gaat voorbij, le temps
passe insensiblement.
Ongevoeligheid, vr. gevoelloosheid, insensibilite , manque de sentiment ,m. durete , indifference, f apathie , stoisme ; assoupissement , m.
Ongevoeliglijk, zie Ongevoelig, bijw.
Ongevoerd, b. n. qui n'est pas double, e. on
, e. laten , ne pas doubler ou fourfourre blijven
, ne pas etre double , e. on
rer. —
fourre, e.
Ongevold, -b. n. qui n'est pas foule, e. — la.ten , ne pas fouler. — blijven, ne pas etre
fossil , e.
Ongevolgd, b. n. qui n'est pas suivi, e. Zie
Volgen.
Ong-evonden, b. n. qui n'est pas trouve, e. etc.
Zie Vinden.
Ongevonnisd, b. n. qui n'est pas juge, e.
ne pas juger. — blijven, ne pas etre
juge, e. Zie Vonnisfen.
Ongevorderd, b. n. qui n'est pas demande, e.
ou exige. Zie Vorderen. bijw. sans etre
detnande, e.
Ongevormd, b. n. qui n'est pas forme, e. etc.
laten , ne pus former.
Zie Vormen.
Vormloos,
blijven, ne pas etre forn2e , e.
sans forme.
Oegevouwen, b. n. qui West pas plie, e. sans
— blijven, ne
plis. — laten, ne pas
e.
pas etre
Ongevr gagd, b. n. qui n'est pas demande, e.
interroge, e. etc. Zie Vragen; fpreekw. —
is ongeweigerd , on ne pent nous refliser ce
quo nous ne demandons pas. —; bijw. sans
etre demande, e. , e. etc. Zie Vragen.
Ongevreesd, b. n. qui n'est pas redoute , e.
craint, e.
Ongevreten , b. n. qui n'est pas mange, e.
laten lie pas manger. — blijven, ne pas etre
tnange, e.
Ongevreven, zie Ongewreven.
laOngevrijd, b. n. qui n'a point d'amant.
blijven, rester
, ne pas faire Pamotsr.
sans arrant.
Ungevuld., b. n. qui n'est pas rempli, e. vide.
Ongewaagci, b. n. qu'on n'a pas risque, e. ha.
sarde, e.
Ongewaardeerd,
n. qui West pas estimi, e.
prise, e. apprecie , e. etc. — laten, ne pas estine
pas etre estime, e. prise,
suer.
blijven,
e. etc.
Ongewaarlchuwd, b. n. qui ;west pas ayert,i
c,
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Itten ne pas avertir.
blijven, ne pas
etre avert!, e.
bijw, sans e' tre averts, e.
sans avoir repu le moindre avertissement.
Ongewachc, b. n. qu'on n'a pas attended, e.
Ongewand, b. n. qui West pas vanne , e.
laten, ne pas vanner. — blijven, ne pas etre
vanne, e.
Ongewapend, b. n. qui n'est pas arms, e.
sans armes; fig. Zie Oubereid. (in de kruidk.)
zonder ftekeis, inerme.
Ongewarmd, b. n. qui n'est pas chauffe , e.
— laten, ne pas chart r. blijven, ne pas
etre chat;ffe , e.
Ongewas , zie Onkruid.
Ongewasfchen, b. n. qui n'est pas lave, e;
sale. Met — hander aan tafei komen, se
neettre a table sans s'etre lave les mains. —
bijw. sans s'etre lave, e; ongewasfehene,
ruwe wol, laine surge. fig. Ietnand iets
zeggen (hem doorhaten), dire a q. q. son
fait de la bonne maniere, rudement , ore comme it flout, lui parler vertement.
Ongewast, b. n. qui n'est pas cire , e.
laten, no pas cirer.
blijven, ne pas etre
cire , e.
Ongewaterd, b. n. zuiver, niet met water gemengd, sans eau, pur, , e. ongevlamd,
effen , reel, e. qui n'est pas ondd , e. , non
gaufre , e.
Ongeweekt, b. n. qui n'est pas trempe , e.
trempd , e. etc. Zie AVeeken. laten, ne
pas detremper. — blijven, ne pas etre datrempe , e.
Ongeweerd, b. n. qu'on n'a pas empéclze, e.
geoorloofd, licite.
Ongeweigerd , b. n. qu'on n'a pas refuse, e.
etc. Zie Weigeren. fpreeki,v. Zie Ongevraagd.
Ongewelfd, b. n. qui n'est pas voz2ter , , e. -laten, ne pas voz;ter.
blijven, ne pas etre
voette, e.
Ongewelkt, zie Onverwelkt.
Ongewend, b. n. (van Wenden), ongekeerd,
qui n'est pas tourne, e. eaten, ne pas
tourner. — blijven , ne pas etre tourne, e.
— 7 (van Wennen,) ongewoon, qui n'est
pas accoutume e, pas habitue, e. Spreekw.
ongedaan, it faut accoutumer q, q. t't cc
gore Pon vent qu'il fasse.
n. ce qu'on ne souhaite pas.
Ongewenscht ,
Ongewente, zie Ongewoonte.
Ongewenteld, b. n. qui n'est pas tourne, e.
— laten, ne pas tourner. blijven, ne pas
etre tourne, e.
Ongewerkt, b. n. qui n'est pas mis, e. en oeuvre, etc. Zie Werken, b. w. — laten, ne
pas mettre en oeuvre. — blijven, ne pas
etre tools, e. en oeuvre. —, ellen , noel, e.,
non oeuvre, e.
Ongewet, b. n. qui West pas aiguise , e.
laten, ne pas aiguiser. — blijven, ne pas
etre aiguise, e.
Ongeweten, b, n. cc qu'on ne salt.
Ongewettigd, b. n. qui n'est pas legitione, e.
etc.' Zie Wettigen.
Ongeweven, b. n. qui n'est pas tissn, e.
ne pas titter. blijven, ne pas etre
—laten,
tissu, e.
Ongewied, b. it. qui n'est pas sarcle, c.
laten , ne pa.; solder. — biljven, ne pas
etre sarcid , e.
n. qui n'est pas bcrcj. — laOngexviegd,
ten, ne pas fiercer. —
no pas etre
bij w. sans etre here,' e.
bercd e.
Ongewiekt, b. 11. zie Ongevlerkt.
Ongewierookt, b. n. qui nestpas encewj e.
etc. Zie Wierooknn,
C.

0NG-

82L

Ongewigtig , b. n. tie pend'importance, frivole.
Ongewijd, b. n. qui n'est consacré , e, pro-,
Pane. Ongewijde plaats, lieu profane, on.
Ongewild, b. n. peu recherche, c,
Ongewijde, m. en yr. profane.
Ongewillig, zie Onwillig.
Ongewilligheid, zie Onwilligheid.
Ongewilliglijk, zie Onwilliglijk.
Ongewin , o. perte, f. Zie Verlies, Nadeel,
Schade.
Ongewis, b. n. incertain, e. Zie Onzeker.
Onge.wischt 7 b. n. qui n'est pas essuyd ,e,torche
c. Zie Wisfchen.
Ongewisheid, zie 0 nzekerheid.
Ongewisfeld, b. n. qui n'est pas change, e.
Zie Wisfelen.
Ongewit, b. n. qui n'est pas blanch!, e.
blijven, ne par
laten , ne pas blanchir.
etre blanchi , e.
Ongewogen , b. n. qui West pas pese, e.
blijven, ne pas titre
laten , ne pas peser.
pese, e.
bijw. sans etre pese, e.
Ongewolkt, zie 0 nbewolkt.
Ongewond, b. n. qui n'est pas blesse , e. sansblessure.
Ongewonden, b. n. qui n'est pas deviele , e.
etc. Zie Winden.
laten, ne pas divider.
e.
— blijven, ne pas etre
Ongewoon, b. n. ongewend, qui n'est pas aecoutume , e. non-accoutume, e. inaccoutume
e. I-Iij befpeurde ongewone bewegingen , die
voorboden dezer ziekte waren, ii sentit des
mouvements pas accoutumes , qui le onenatoeyal bij eel,e
F aient de cette maladie.
ziekte, symptcime insolite, m. Bat komt mij
voor, je n e Buis pas aceoutume on habitue e‘z cela. ongebruikelijk, inusite , e.
qui n'est pas selon Presage, (bij regtsgel.)
insolite. )lens ongewone fpreekmanier, une
zeldzaam, rade parler inusitee.
fre,ocon
extraordinaire, strange, singulier, ere.
Iemand ongewone beleefdheid bewijzen ,
aire des civilites extraordinaires a q. q. —,
fdat
men niet gewoon is to doer, qu'on n'a
pas coutume de faire. bijw. extraordinairement , rarement, singulierement.
Ongewoonhtid, zie Ongewoonte.
Ongewoonlijk, zie Ongevvoon, bijw.
Ongewoonte, y r. marque, de'fitut d'habitude,
no. inhabitude, desuetude. Deze wet is in
—, in onbruik , cette loi est en desuetude.
Ongeworgd, b. n. qui n'est pas strangle, e.
sans etre strangle, e.
Ongeworven, b. n'est pas feel , e. etc.
Zie Werpen. —, van dieren , zie Ongeboren.
Ongeworven, b. n. qui West pas enrule, e. etc.
Zie Werven.
Ongewraakt, b. n, approuve, e. qui n'est par
rejete , e. pas. desapprouve , 0. etc. Zie \Vrakcn.
Ongewreven, b. n. qui n'est pas frottd, e. etc.
Zie Wrijven. later, ne pas frotter. —
blij yen , ne pas etre frotte, e.
Ongewroken, b. n. qui n'est pas venge, e.
dont on n'a point tire vengeance, impuni, e.
— latest, ne pas verger. — blijven, ne pas
etre venge, e. bijw. sans etre venge, e.
Ongewrongen, b. n. qui n'est pas torch;, e.
non-tors, e. — laten, ne pas tordre. — blijven, ne pas etre torch, e; fig. degagd C. libre.
Ongewrongenheid, yr. fig. liberte.
Ongewurgd, zie Ong,ew(-ergd.
laOng,-:zaagd, b. in qui nest pas sae, e.
ten, tee pas scier.
blijven, ye pas e'ore
scid, e.
tOngezaaid , b, n. qui n'est pity sern, c.
"as 1,re
pas senicr.
ten,
b;ijve,n,
seind e.
nick bchaaid,
Cc 4
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mauvaisc qualite d'une
ble , insalubrite.
Ongezadeld, b. n. qui n'est pas sells e. sans
chose qui la rend nursible a la sante.
se;le no; buts, e. ( van lastdieren.)
qui
n'est pas chaste, e.
Ongezongen,
b.
n.
qui
n'est
pas
ensache
e.
etc.
0»gezakt, b. n.
—laten,
y e pas chanter. — blijvcn, ne pas
Zie Zakken. — laten, lie pas ensacher.
etre chants, e.
blijven , ye pas etre ensache , e.
a
qui
n'est
pas
could,
e.
Ongezonken,
b.
n.
Ongezalld, b. n. qui n'est pas oint , e. ou sa•
:ma; zie Zinken.
cre e. sans etre oint , e. ou sacre , e.
•Ongezameld, b. D. qui n est pas assemble, e. Ongezoogd, b. n. qui n'est pas allaite, e.
Ongezoold, b. n. qui n'a point de semelles,
etc. Zie Onverzameld.
sans semelles.
Ongezand, b. n. qui n'est pas sable, e. — laten, ne pas sabler. — blijven, ne pas etre , Ongezoomd, b. n. qui n'est pas ourle, e.
later , ne pas ourler. — blijven, ne pas etre
sable, e.
ourle, e.
Ongezernd , b. n. qui n'est pas passe, e., en
vilgie , re pas megi , e; — laten, ne pas Ongezouten, b. n. qui n'est pas sale, e, sans
sel. — laten, y e pas saler, laisser sans se?.
passer en megie. — blijven, ne pas etre pas— blijven, ne pas etre sale, e, rester sans
se, C. en megie.
sel; fig. laf,, fade, insipide; zie het be.tere
Ongezeept, b. n. qui n'est pas savonne , e.
Zouteloos. bijw. fig. als : Iemand het —
blijven, ne pas
lawn, ne pas savonner.
zeggen,- dire des paroles dares a q. q.
etre ssavonne , e.
Ongezegd, b. n. qui n'est pas dit, e. — blij- Ongezaiverd, b. n. qui n'est pas purifie, e,
impur, e; zie Zuiveren.
ven , ne pas etre alit, e.
Ongezegeld, b. n. niet toegezegeld, qui n'est Ongezuurd, b. n. sans levain, azyme. Het
feest der ongezuurdc brooders, la fete des
e; zie Zegelen.
pas cachets, e,
(pains) azymes.
laten, sic pas cacheter. — blijven, ne pas etre cachete , C. —, niet van zegel yoorzien, Ongezwabberd, b. n. qui n'est pas fauberte ,e.
— laten, ne pas fauberter. — blijven, ye
sans timbre , qui n'est pas timbre , e., nonpas etre fauberte, e.
timbre, e.
Ongezegen , b. n. qui n'est pas passé, e. etc.; Ongezwachteld, b. n. qui West pas emmaillote , e. on bride, e. later, no pas emzie Zijgen.'— melk Tait qu'on n'a pas could;
mailloter ou bander. — blijven, ne pas etre
lab; n6n-cools , M.
emmaillote , e. ou bands, e.
On,?.;ezegend, b. n qui n'est pas beni, e; zie
Ongezwartfeld, b. n. qui n'est pas noirci, e.
Zegenen.
avec du noir de fumee, sans noir de fumee.
Ongezeggelijk, b. n. die zich nict laat gezeg, indocile, incorrigible, tetu , e, obsti- Ongezwaveld, b. n. qui n'est pas soupe, e.
— later, ne pas sonfrer. — blijven, no pas
y e , e, opinieitre. — kind, enfant incorrietre souff:ed , e.
gible, on.
Oclezeggelijkheld, yr. indocilite,entete- Ongezweept, b. n. qui n'est pas fonette,
sans etre fonette, e.
ment, on. obs:ination, opinidtrete, f
Ongezellig, b. D. onvriendelijk, insociable, Ongezwollen, b. n. qui n'est pas enfle, e.
fluursch, ongenaakbaar, inaccostable, Ongewisfelijk, b. n. onvermoed, qu'on ne pent
conjecturer, pas presumer.
inaccessible. Een mensal, un herniae inOnglad, b. n. mega, e, raboteux , euse, qui
sociable.
n'est pas nisi, e.
Ongezelligheid, yr. insociabilite.
Ongezengd, b. n. qui n'est pas roussi, e; zie Ongod, m. Zie Afgod.
Ongoddelilk b. n. qui ;Pest pas de Dieu, conZengen.
traire a la nature divine, qui deplait a
Ongezet, b. n. qui n'est pas mis , e, etc.; zie
Dieu;irreligieux ,euse; profane, Couple. —,
Zetten.
bijw. use ,eusement , avec impiete.
Ongezien, b. D. dat men niet gezien heeft,
qu'on n'a point vu, e. ongeacht , niet Ongodist, .n. Godloochenaar, athee.
On,.7od;sterij , yr. atlidisme, m.
geacht, peso estime , e, pen regards, e.
onbevallig, ongedaan, di or- Ongodistendom, o. athees, in. pl. atheisme, m.
_rise , e.
Ongodsdienst, yr. irreligion.
me, laid, e, vilain , e.
Ongczift, b. n. qui n'est pas crible, e. tamise, Ongodsdienitig, b. n. ong-odvruchtig, irreligseux, close, sans religion, impie, inde, y e pas cribler. — blijven, ye pas
C. —
vot , e, qui no craint pas Dieu. Een —
bijw. sans etre crible, e.
etre crible e.
menseh, fin bemuse sans religion, ran impie;
Ongezind b. D. ongenegen, qui n'a point
bijw. irreligieusement, indevotement.
Xinclina,tion, qui n'est point incline, e, pas
y r. ongodvruchtigheid
micontent
,e.
Ongodsdienaigheid,
kwalijk gezind ,
enclin ,e.a
zndevotion.
mal-content , e.
Ongezocht, b. D. qui West pas recherché , c, Ongodsdienfliglijk , zie Ongodsdienflig, bijw.
eu recherche , C. — ongedwongen , natuur- Ongodvreezend, zie Ongodsdienflig.
f ,
Ongodvreezendheid, zie Ongodsdienfligheid.
ive, vaturel, le, simple.
n. qui n'est pas cult, te ; zie Ongodvruchtig,,zie Ongodsdienftig.
Ongezoden ,
Ongo.dyruchtigLid zie Ongodsdienftigheid.
Zicclen.
On q,ezoend, b. n. qui West pas baise, e; zie Ongod y ruchtiglijk zie Ongodsdienflig, bijw,
Ongodzalig, zie Ongodsdienflig.
Ongekust.
Ongodzalighcid, zie Ongodsdicnfligheid.
On;;ezoiderd, b. n. qui West pas mis , e,
Ongoed,
b. n. qui n'est pas bon, qui y e wive
grenier.
rzen, maul-ass.
On;ezol,d, b. D. zick , malsain , insalubre ,
ma'ade , ipalisposc' e. fchadeiijk voor de Ongoedertieren, b. n. inclement, e, impitoya.
bijw. impitoyablement.
ble.
czondscid, walsain , e, vuisible a la
sante. Sprcekw. Al to veel is —, tout ex- Ongoedertierenhcid , Yr. inclemence.
cas est ni:1,17,lc a la sante, est vice, est con- Ongoedig, zie Ongocdertieren.
0, difforme
n. leelijk ,
Ongoelijk ,
dconnable ; fig. — in het geloof, izeterodoxe.
vilain, e.
Or ! ,:ezonden, b. n. FA' n'est pas envoys, e;
bijw. Zie OnOngraag, b. n. invelontaire.
Zen,len.
gaarne.
#_t l !
mauvaise sante, sante faiOn-
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Ongriek, Been bewoner van het oude Griekenland , barbare. —, die 'nice bedreven is
in de kun gen ca letteren der oude Grieken,
personne qui West pas versee dens /a litterature des Grecs , qui n'est pas helleniste.
OngT riek.seh, b. n. qui n'est pas grec , grecque.
Ongroen ,
n. qui n'est pas vei t, e.
Ongrondeiljk, b. n. qu'on ne pent sender. Zie
Cndoorgrondelijk.
Ongrondlg, b. n. onzeker, ongegrond, incertain, e, qui ;Pest pas assui c , e, sans fbndement. — , van y isch, niet naar den grond
fmakende , qui ;Pest pas boun5eux, Buse, qui
ne sent pas la bourbe.
Ougunst, y r. ongenade , disgrace, defaveur.
in — geraken, etre disgracie , e. tomber en
disgrace. —, afgunst, envie, haine.
On4unfig, b. n. Diet gunstig, defavorable,
desah"ectionne.* Een —oordeel, on Pigment
nialyeillant, e. lemand
deja y orable.
'ravioli- du vial a q. q. bijw. deftzl'orablement. — door tie natuur behandeld
wordan, etre • disgracie,e , de la nature.
OngunItigheid, yr. deraveur,, malveillance, f.
Onguni'LigEjk, zie Ongunitig, bijw.
Onguur, b. n. onaangenaam, ruw,, rude, tempetueux , ease, fetid, e. — war, temps rude. —, Iluursen, barsch, bourru, e, róbarbatif, l y e , capricieux, Buse. bijw.
rudement , brutalernent , d'une maniere
bourrue.
Onguurheid, yr. rigueur (du temps.) —, rudesse , humeur boarrne on rebarbative.
Onguurlijk, zie Onguur, bijw.
Onnandelbaar, b. n. met de hand niet te befturen , qui n'est pas maniable lourd, e,
pesant, e. Een onhandelbare floel, one chaise
hien lourde; fig. Blet wlsn men niet gemakkelijk
omgaan, ul kiln, intraitable.
Een — menich, 1111 homine
raitablc, dificile.
Onhandelbaarheid, yr. pesanteur; fig. humcor
intraitable.
Onhandig, b. n. lump, die zijne handen niet
wel wee t te gebruiken , gauche ,mal-adroit ,e •
fern. malitorne. Een — 111CDFCD vn nial
adroit. — , bijw. maladroitement ,gauchement.
Onhandigheid, yr. maladresse , gaucherie.
Onhandiglijk , zie Onhandig, Nj
Onhandzaani 5 zie Onhandelbaar.,
Onhebbelijk,
n. onbchooriijk, lomp, ongefehlkt, malhonnete, malseant, e. grassier,
ere, indecent, e. choquant , e. bijw.,
malhonnetement,grossierement , indecewment.
Onhebbelijkheid, yr. malhonnetete,grossierete ,
indecence, mativaise greice.
Onheelbaar, b. D. dat niet te heelen is, incurable , inguerissable. Eene onheelbare wonde, one pale incurable.
Onheelbaarheid , yr. incurabilite , qualitedece
qui est incurable, ingverissable.
Onheil, o. ramp, grout ongeluk , calamite, f
desastre; 7711'r:env , vial, m. infortune, disgrdce,
1E011:en of aanrigten, causer du
Temand aile inoelijke — toewenfehen, souhaiter toutes sortes tie anal
Onheilbron , vr. sous ce de malheur.
Onhe,lig, b. n. flrijdig suet hetgcen heilig is,
contraire a la saintete ,profane , impie. Eene
onheilige plaats, toss lieu profane. — 5 bijw.
(rune maniere profane.
Onheiligheid, yr. qualite de ce qui est contraire a la saintete,
Onheiliglijk, zie Onheiliti,bijw.
Onheilzaam, b. n. qui n'est pas salutaire, qui
n'aide rien.
Onhelpelijk , b. n. niet te verhelpen, irremediable.
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Onherbergzaam, b. n. de herbergzaarnheid niet
behartigend, inhospitalicr,, ere. —, bijw. eontie les droits de l'hospitalite.
Onherbergzaamheid , yr. inhospitabilite ,
marque d'hospitabilia ,
Onher'noren , b. n. niet wedergeboren, qui n'est
pas regenere , e.
Onherdenkelijk, b. n. onheugelijk, immemorial , e.
Onnerdoenlijk, b. n. niet te herdoen, qui ne
pent etre refait, e, irreparable.
Onherhaalbaar, b. n. niet te herhalen, qui ne
pent etre repete, e.
Onherkaanwd, b. IL qui n'est pas rumine, e;
fig. sur quoi on ;Papas rejlechi, au media, e.
Onberkenbaar, b. n. niet to herkennen, qu'on
ne pout reconnaitte, qui n'est pas reconnaissable.
Onherkrijgbaar, onherkrijgelijk, b. ri. niet weder te krijgen , qu'on urn pent ravoir, irreparable, qu'on ne petit reparer, qui est
perdu pour famais. — bijw. sans retoolirreparablement.
Onherroepbaar, onherroepelijk, b. n. niet herroepen kunnende worcien, onyerplaatsbaar,
irrevocable. Die predikant is —, kan niet nicer
beroepen worden, hij is te ovd, ce predicaten,. , ce ministre, est inamovible. bijw.
irrevocablement.
Onherroepelijkheid, yr. irrevocabilite. — van
eerie piaats of van eenen Rand, isaarrzovibilite.
Onherflelhaar,, Onherfiellijk, b. n. dat nine te herfallen is, irreparable. Eene onherfielbare
ziekte ,urae maladie deploree.
bijw.
reparablement.
Onheugelijk, b. n. immemorial, e.
Onbeusch, b. n. onbeleefd,
, e,tiesobligeant , e, malhonnete.
dat ter fluiks,
door list, fteelswijze gefchiedt , subreptice.
bijw.
malhonnetement. —
ter flunks, subrepticement.
Onheulchelijk, zie Onheusch.
Onbeuschheid, yr. impolitesse, mallsonnetete.
Onhoftelijk, b. n. desobligeant, e, incivil, e,
grassier, ere,
, e (boertend) discourtois, e.
bijw. desobligcamment, incivilement , impoliment , grossievement.
Onhollelijkheid, yr. desobligeance , incivilite,
grassierete, impolitesse.
Onhoudbaar , b. D. niet te houden, qui n'est
pas tenable, qui sot pent etre tenu, e.
Onhout , o. bois qui use petit servir aux onvrages sic charpenterie, vs.
Onhouwbaar, b. n. niet te houwen, qu'on ne
pent caliper.
zie Onhuwbaar.
Onhuisielijk, b. n. niet gaarne te huis zijnde
qui n'aiine pas a etre chez soi. , flint beetreven in de huishoudkunde, yerkwistend,
overdadig, pas en etat de gouverner on menage, depensier, ere, prodigue , sans economic. —, bijw. prodigalement.
Onbuisfelijkheid, yr. humeur depensiere, f..
defaut d'economie,
Onhuwbaar, b. n. de jaren der hawbaarheid
niet bereikt hebbende, qui n'est pas encore
llubile ,impubere.
Onhuwbaarheid, yr. e,tat d'une feline personne
qui West pas nubile, M.
Onijxfeen, m. onyx.
Oninbrekelijk , b. n. qu'on ne pent rompre ou
forcer, qui resiste a l'effraction.
Onindachtig, negligent, e, sans y penser.
bijw. negligemment, avec negligence.
Onindachtigheid, y r. negligence.
Onindachtiglijk, zie Onindaehtig,
Onindrukbaar, b. n. dat niet ingcdrukt loan
worden, qu'on ne pent imprimer,incompressible.
Ccc

On-
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Onindrnkkelijk , b. n. voor geene zedelijke
indrukken vatbaar, incapable &impressions ,
insensible. — geene zedelijke indrukken
makende, qui ne fait point &impression.
Oningeademd, b. n. qui n'est pas respire, e. —
blijven , ne pas etre respire, e, sans etre
respire,
Oningebard , b. n. qui nest pas cmmaillote,
e. — laten, ne pas emmailloter.— blijven, ne
pas etre eumaillote , e.
Ourngebatfemd , b. 0. qui n'est pas embaume , e.
sans etre embaume , e. — laten, ne pas embalmer. — blijven, ne pas etre embaumd, e.
Oningebeeld , b. n. point maginaire.
Oningebeurd, b. n. qui n'a point etc rep', e.
blijven , ne pas etre revs, e.
Oningebogen, b. n. qui n'est pas courbe, e , en
dedans.
Oningebonden , b. n. fiechts ingenaaid , count, e. —, in bladen , qui n'est pas relic, e,
en feuilles, en blanc. Oningebondene boeken , des livres en f0uilles, m. pl. — laten,
blijven, rester en feuilies.
ne :pas relier.
n. qui n'a point ete imports, e.
Oningebragt ,
Oningebrand, b. n. qui n'est pas brille,e , etc..
Zie Inbranden.
Oningebroken, b. n. qui n'a point ete force , e.
Oningedaagd, b. n. qui n'a pas etc somme , e.
sans etre sornme , e. blijven, ne pas etre
somme, e.
Oningediend , b. n. qui n'a point dtd exposé ,e,
etc. Zie Indienen.
Oningedijkt, b. n. Zie Onbedijkt.
n. grsi n'a pas etc „torte dedans.
Oningedragen,
Oningeent , b. n. qua n'est pas inocule , e. ou
vaccine, e. Zie Inenten. laten, ne pas
inoculer on vacciner. — blijven, ne pas etre
inocule , e. on vaccine, e.
Oningegeven , b. n. qui n'a pas dtd presents, e.
etc. Zie Ingeven.
Oningegooid, b. n. qui West pas casse , e.
blijven, ne pas etre
laten, ne pas caster.
casse , e.
Oningehaald, b. n. qui n'a point std joint, e.
Zie Inhaler.
Oningeheid, b. n. qui n'est pas enfonce, e.
laten, ne pas enfoncer. — blijven, ne pas
etre enfonce, C.
Oningehetligd, zie Oningewijd.
Oningehuldigd, b. n. qui West pas investi, e.
lawn, ne pas investir.
etc. Zie Inhuldigen.
- blijven , ne pas etre investi, 0.
Oningekleed, b. n. qui n'a pas revs Phabit.
blij- laten , ne pas Bonner Pnabit
ven, ne pas recevoir Phabit.
Oningekocht, b. n. qui n'est pas achete, e.
Oningekomen , b. n. qui n'est pas arrive, 0,
qui n'est pas repo, e.
Oningekort , b. n. qui n'est pas raccourci, e,
etc. Zie lokorten.
Oningekwartierd b. n. qui n'est pas loge, e,
' quartiers. — laten , laisser
gut n'a point de
sans quartiers , ne pas etre loge, e. blijven, rester sans quartiers , no pas etre loge , e.
Oningelegd, b. n. Zie Inleggen.
Oningeleverd , b. n. qui n'est pas presents, e.
— laten, ne pas presenter. — blijven , ne
pas 'etre presents, e. Zie Inleveren.
Oningelicht , b. 0. a qui on n'a point donne
des eclaircissements, qui n'a point run d'dclaircissements. — laten, ne dottier point
blijven , ne recevoir
d'eclaircissement:s.
point d'eclaircissements.
Oningelijfd , b. n. qui n'est pas incorpore, on
annexe, 0. laten , Ott pas incorperer, —
blijvca ne pas etre incorpore, e.

O N E
Oningenaaid, b. it. qui n'est pas broad , e, en
feuilles, en blanc.
Oningenomen, b. n. qui West pas pris, e.
laten, ne pas prendre. — blijven, ne pas
etre pris , e.
Oningeoogst, b. n. qai n'est pas moissonne , e.
latest, ne pas moissonner.
blijven, ne
pas etre moissonne , e.
Oningepakt, b. n. qui n'est pas empaquete ,
— laten, ne pas empaqueter.
ne
pas etre empaquete, e.
Oningeroepen, b. n. qui n'est pas appal, 0,
ajourne, e,
Onmgefcheept , b. n. qui n'est pas embarque , e.
sans etre embarque. — laten, ne pas embare
quer. blijven, ne pas e' tre embarque, e.
Oningefchonken , b. n. qui n'est pas verse, e,
ou rempli, e.,Zie Infchenken.
Oningefchreven , b. n. qui n'est pas inscrjt, e,
laten , ne pas inscrietc. Zie Infchrijven.
re. — blijven, ne pas etre inscrit, e.
Oningefloten , b. n. qui nest pas bloque , e.
Zie Influiten.
Oningefine'Len, b. n. Zie Oningegooid.
Oningefpannen , b. n. qui n'est pas attele , e.
etc. Zie Infpannen.
Oningetogen, b. n. qui n'a point de retenue,
immodeste.
Oningetogenheid , yr. manque de retenue,
immodestie.
Oningevoe,rd , b. n. qui n'est pas imports', e.
blijven, see
— latest, ne pas importer.
pas etre imports, e.
Oningevorderd, b. n. qui n'est pas demandó ,e.
Zie Invorderen.
Oningevuld, b. n. non rempli, e. — (in een
gefchrift ,) laissd , e, en blanc. — laten,
hisser en blanc. blijven, rester en blanc.
Oningewijd, b. n. niet gewijd, zie Ongewijd,
niet in de geheimen van een genootfchap
ingewijd, qui West pas initie, e.
Oningeworpen , zie Oningegooid.
Oningezameld , b. n. qui n'est pas recueilli, e,
etc. Zie Inzamelen.
Oningezeept , b. n. qui n'est pas savenne , a.
Zie Inzeepen.
Oningezegend, b. n. qui n'est pas consacre
qui n'a pas repo la benediction, etc. Zie Inzegenen.
Oningezonden , b. n. qu'on n'a pas refit, e.
qui nest pas envoys, e.
Oningezouten , b. n. qui n'est pas sale, e. Zie
Inzouten.
Oninnemelijk, b. n. niet in to nemen, onwinbaar, imprenable, inexpugnable. — bijw. d'nne
maniere imprenable.
Onjood, m. qui n'est pas juif, paien.
Onjoodsch, b. n. niet joodsch, paien, ne.
Onjoodfchap , o. paganisme, no.
Onjuist, b. n. qui n'est pas Piste. Zie Oneffen.
Onkenbaar, Onkennelijk, b. n. qu'on ne peut
connaz'tre, nieconnaissable.

Onkeurlijk , b. n. qui n'est pas net, te , ou
propre, mal-propre , salo,5e.

Onklaar,, b. n. troebel, qui nest pas clair,e,,
trouble , onverflaanbaar, in intelligible , ,
yocht , liqueur trouble. —, clonker, duister,, niet helder, obscur, e, confus , e.
nice gereed, en desordre, embrouilld , c.
wolkig' (van ecleldubbelzinnig , louche.
getleenten) glaceus , se. De zaak is — , l'cijaire est embrouillee, ou en mauvais etas,
ffig.
la meche est eventee. (Sedeepsw.)

empeche , e. enclievetre , c. anker, ancre
jalee. Onklare tonnen of kluizen hebben,
avoir des tours duns les cables. --, onveilig,

sus

ais ; het is dear — cot endruit-iti n'est 4,5
sari
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siir; fig. it y a quelque anguille SOUS roche,
bijw. obscurement.
desordre,m.
Onklaarheid, vr. trouble, m.
manque de sn'rete, us.
obscurite.
Onkliefbaar, zie Onkloofbaar.
Onk loof baar , b. n. qu'on ne peut fendre, qui
ne pent e' tre fendu, e.
Onkluifbaar, b. n. qu'on ne pent ronger, qui
ne pent etre rouge, e.
n. qui ne pent etre Nesse, e,
Onknensbaar,
invulnerable.
Onkontlig, zie Onkunftig.
Onkostelijk , b. n. dat niet veel kost , pen dispendieux , ease, qui ne route gueres.
meerv. frais, depens, m. pl. Na
Onitbsten ,
tons frais faits. Doe
aftrek van alle
geese ne vows mettez pas en frais. Met
avec
frais
et depens. — tot
kosten en —,
verbetering van vaste goederen of landerijen, (in de prakt.) impenses, f.
Onkrenkbaar, b. n. niet to krenken , qui ne
pent etre affaibli, e. on altere, e. solicte, inalterable.
Onkreukbaar, b. n. dat niet gekreukt of gekreukeld kan worden, qui ne pent etre chtfforme, e; fig. Onveranderlijk, inalterable,
constant , e.
Onkreukelijk, zie Onkreukbaar.
ivraie,f.
Onkruid, 0. mauvaises herbes, f:
— wieden , arracher les manvaises herbes.
sarclure,f.
Spreekw.
— vetUitgetrokken
gaat niet, mechante on mauvaise herbe emit
tonfours.
Onkasch, b. n. ontuchtig, hoerachtig, wellustig, impndique, qui n'est pas chaste, ribaud, e. e. lascif. ive , lubrique,
etc. Onkuioche begeerten , desirs impudiques ,
in. pl. —, bijw. impudiquement.
Onkuischelijk, zie Onkuisch, bijw.
Onkuischheid, yr. impudicitó, f. manque de pudicite, on.
Onkunde, y r. lubricite, ignorance, , manque ou
defaut de connaissance, Uit — zondigen
pecker par ignorance on sans le savoir.
Onkundig, b. n. ignorant , e, qui manque. de
connaissance de q. ch. , sans connaissance.
ignorer q. ch. , ne pas savoir —vanletszij,
ch. —, onervaren, imperite; — bijw. ignoramment , avec ignorance.
Onkundigheid, y r. ignorance, f.
Onkundiglijk , zie Onkundng , bijw.
Onkunftig, b. n. kuntieloos, sans art , simple,
inarttficiel , le. -- , bijw. sans art , simplement.
Onkuntliglijk, zie Onkunttig, bijw.
Onkwetsbaar, onkwetfelijk, b. n. invulnerable.
Onkwetsbaarheid, yr. invulnerabilite.
Onlangs, bijw. koIt geleden, vouvellement ,
depuis peu , reeemment , dernierement,
n'y a pas longtemps , i'autre jour, (bij dichsets) naguere on nagueres , (bij jagers ,) feunentent ; fam. fraichement, novissime.
Onland, o. dat niet als bebouwd land kan gebruikt worden, (in Drenthe ,) terre inculte ,
ou qui is 'est pas cultivable.
Onlasterlijk, b. n. sans reproche, irreprochable.
Onlede, vr. bezigheid, occupation.
Onlcdig, b. n. occupd , e. Zich met jets — booden, s'occuper de q. ch. Met lets — zijn
travailler h q. ch.
Onleenroerig , b. n. vrij van leenregt , allodial,
e. —e goederen, biers allodiaux.
Onledigheid, yr. occupation.
Onleerzaam , b. n. die niet leeren kana stupide , indisciplinable , bete, qui a l'esprit bonclod.
gees' lust tot leeren hebbende,
docile.
Onlecrzaantheid, vr, stupidite,
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Onleesbaar, b. n. dat men niet lezen kan,
sible , mal &Tit , e. — , waarvan men de lezing
niet verftaan kan, duister,, illisible, obscur,, e.
mal redige , e.
Onleesbaarneid, yr. qualite tie ce qui est
sible, — illisibilite.
Onleschbaar,, b. n. niet to lesfchen, onuitblusfelijk , inextinguible. Een onleschbare dorst,
une soif inextinguible, qui ne pent etre etanchee.
Onlesfchelijk , zie Onleschbaar.
Onleverbaar,, b. n. niet gefchikt om geleverdte
worden, qu'on ne saurait livrer pour bon ;
mauvais, e. qui n'est pas bite conditionne ,
e. Deze waar is —, on ne saurait livrer cette
marchandise pour bonne.
Onleverbaarbeid, vr. mauvaise qualite d'une
marchandise.
Onlief, b. n. desagreable, deplaisant. Bet is
mij dat gij niet gekomen zijt, fe suis
mecontent de ce que vows n'êtes pas venn, e.
Onliefde , vr. veroud. deplaisir, m.
Onliefelijk , b. n. desagreable , deplaisant , e.
Onliefelijkheid, yr. desagrement, m. mauvaise
grdce.
Onligchamelijk, b. n. incorporel, le, qui n'a
point de corps , immateriel, le. Onligcbamelijke wezens, des substances incorporelles,
Onligchamelijkheid , onftoffelijkheid, yr. incorporalite , immaterialite.
Onlijdbaar, b. n. impassible; zie Onlijdelijk.
Onlijdbaarheid, zie Onlijdelijkheid.
Onludelijk, b. n. niet to lijden, insupportable,
intolerable. Onlijdelijke fmarten , des donleurs insupportables.
Onlijdelijkheid, yr. qualite de ce qui est insupportable , intolerable.
Onlijdzaam, b. n. ongeduldig, impatient, e.
bijw. impatiemment.
Onlijdzaamheid, Yr. impatience.
Onlijdzamelijk, zie Onlijdzaam , bijw.
Onloffelijk, b. n. niet ioffelijk, qui n'est pas
lovable, qui ne merite point de louanges , peu
lovable , d'une maniere blamable.
Onloochenbaar, b. n. incontestable, qui ne pent
etre aid , e. qu'on ne pent vier. Bet is eene
onloochenbare waarheid , c'est une verite
qu'on ne petit vier. —, bijw. incontestablement.
Onlosbaar, b. n. niet onder borgtogt ontfiagen
kunnende worden , irrachetable, qui ne pent
etre rachete , e. —, van panden, qui nepeut
etre degage, e.
Onlust, m. tegenzin , degout , m. aversion fin het werk hebben, ne pas (timer le travail.
verdriet, kwelling, deplaisir, micontentement , chagrin, m. — verwekken, causer
du deplaisir. —, twist, oneenigheid, vooral
in den flaat, enkel in het meery troubles , 71;,,
Onlustig, b. n. lusteloos, ldche , pesant, e.
droevig, triste, chagrin, e. abattu,
bijw. tristement.
Onlustigheid , yr. hichete.
tristesse, f:
abattement, sn.
Onmaat, zie Onmatig.
Onmagt, yr. onvermogen, zwakheid,
sauce, fitiblesse. —, bezwijming, flaauwte,
defaillance , pdmoison, (bij geneesh.) lipothymie , syncope. In — vallen, umber en
difaillance, en plimoison, en syncope; se pashe s'evanouir. —, in de zee yaart, als:
Al de fchepen liggen in —, tons les vain-.
Beaux sort era detresse.
Onmagtig, b. n. on y ennogend, impuissant , e.
impotent , e.
bijw. faiblement.
Onmagtigheid, yr. onvermogen, impuissance,
faiblesse.
Onmaatfchappelijk , b. n. antisocial, c.
Qu
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Onmanierig , b. n. onbeicheidc:n , indiscret,
etc.
, bijw. indiscretement.
Onmanierigheid, yr. indiscretion, f. manque del
discretion, m.
Onmanierlijk,
n. onhensch, onbeleefd, irnpo
e. , e. grossier, are, rustique ,inalhonnete. — 7 bij w. d'u;7e maniere impolie,
incivilcment , grossierement rustiquement,
inakn
zontenzent. —, (in dc plane
voikstaal ,)
'
zeer,, flerk , extrenzeinent , bealleoup, fort.
Onmanierlij kheid , yr. impolitesse ,
,
grossierete, rn>ticite , mallionntete.
Onmatig, b. n. de mast te buiten gaande,
cessif, eve, demesure , e. deregid , e.
, immoderd, e. intemperant, e. —e grootte, enormite. bijw. excessinement , enormement , demesurement, immoderentent , in.temperement. — drinken , boire excessivement ,
1. 7111110dere went, intemperement.
Onmatigheid, vs. intemperance, f. execs, deregiment,
enormite ,
Onmatiglijk, zie Onmatig , bijw.
Onmededeelbaar, b. n. incommunicable.
Onmededeelbaarheid, vr. gualitó de ce qui est
incommunicable.
Onmcdedeelzaam, b. n. gierig, vasthoudend,
pen e. unesquin, e. niet fpraakzaam , 1E1 7 pen communicati we.
Onmededoogend, zie Onme(Muogend.
Onmededoogendheid, zie OnmeMoogendheid.
Onmedelijdend, zie Onmeedoogend.
OnmeLloogend, b. n. hard, ongevoelig, impitoyoble , sans pitie.
, bijw. im,:itoyablement.
Onmeedoogendheid, yr. manque de pitie on
de Compassion,
impassibilite. *
Onmeegaa.nde, b. n. insensible, pen compatissant , e.
Onmeetbaar, b. n. niet te meten, incommensurable, immense. —, bij w. immensement.
Onmeetbaarheid, vr. inceinmensurabilite , immensite.
,
Onmengbaar, b. n. dat niet kan gemengd worden ,
Onmengbaarheid, yr. qualite dc ce qui est immiscible.
Onmensch , m. wreedaard, harbors , homme
cruel, monstre.
Onmenichelijk, b. n. wreed, wreedaardig, inhumain , e, harbors, cruel, le. Eerie onmenfehelijke daad, line action inhumaine,
11176 brutalitó, bijw. inliumaineincut , barbarement , cruellement. lemand — behandelen , sraiter q.
inhumainement.
Onmenfchelij kheid , yr. inhumanite , barbaric,
cruaute.
Onmerkbaar, b. n. imi.erceptible ; insensible;
bijw. im,terceptiblement ; insensiblement.
Onmcukbaar, b. n. dat Diet gemeukt kan worden , cc qui sic gent -pas etre amolli , e.
Onmetelijk , zie Onmeezbaar.
Onmetelijkheid, zie Onmeetbaarbeid.
Onmiddellijk, b. n. zonder tusfehenkomende
oorzaak, inonzediat, e. Eerie ynmiddelbare
oorzaak , uric cause immediate. —, bij Nr.
immediatement.
daarop, immediatemeat
apres.
aanflonds , aussitat, dales on
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zijn , ttveir du bruit ensemble. h.
vivre en dissension.
Onminnelijk,
onvriendelijk, qui n'est
aiinable, pen lineable, desagreavie, deptaisant , e, desobligeant, e, peso arnical e,
deshonnete, dur,, e, rude. —,
w. d'un:;
maniere deshonnete Olt desobligeantc, Pavement , rudement. lemana
benandele‘n,
traiter q. q. durement.
Onminnel, j khe d , yr. de out d'amabilite ,
obligeance.
rzode3se, &trete, des
Onminzaam, zie Onneir.nelijk.
Onminzaamheid, zie Onminnelijkheid.
Onmisbaar, b. n. dat niet illislell kan, cer.
tain , e.
, dat nice geinist .kan worded,
indispensable, necessaire, imirlanquable.
bijw. indispensablement , necessairement.
Onm;sbaarheid , yr. certitude. —, obligation
indispensable, necessite.
n. qui n'est pas crimincl,
Onmisdadig,
,
nocent, e.
0 omisks nbaar , b. n. dat niet te miskennen is,
qu'on ne pent meconnaltre.
treurigheid, decouragement, vs.
Oncnoed,
tristesse, f. fig. abattemcnt, us.
Onmoedi,;, b. n. decourage, e, triste.
Oninogelijk , b. D. niet mogelijk, impossibie
celain'est
Dac is inij
, bijw.
d'une maniere impossible, to te impossibilite„
Ik kan het — doen, id ;Vest impossible t:-;
le fairc. Dc Stan kan
rust bhjvcn,U
est impossible que l'êtat reste en paix.
Onmogelijkheid, yr. impossibilite.
Onmondig, b. n. minderjarig, inineur, e (bij
regts4e1.), impubere, ere tutelle. Onmondige
ouderdom, i/ge de minorite , on. minurite ,
Onmondige, m. mincer, impube; e. —, yr.
ler. in

1111.11Cilre.

Onmondigheid, yr. minorite,
etat Psi;
mincur en pullers, no.
Onnaakbaar, zie Ongenaakbaar.
Onnaauwkeurig, b. D. niet naauwitcurig,
exact, e. incorrect, c.
bijw. inexacte..
ment.
y r. inexactitude ,
Onnaauwkeurigheid
manque d'exactitude, m.
correction ,
Onnaauwkeuriglijk , zie Onnaauwkeurig, bijw.
Onnabootfelijk, b. n. niet na to bootlen ,
bijw. (Pone maniere inimitable,
Onnabootfelijkheid, vr. seat de ce qui est toil-.
witable, m. 5 qualitd inimitable;
Ormaburig, b. n. geene genegenhcid aan zijne
buren beto-onend, desobligeant, e, glli ion
bijw. so;
COPIVient pas ei on boll
maurais
Onnadcelig, b. D. Diet nadeelig, golf ne relit
point de usual, qui West pas nuisible, gosl n'ect
pas preludiciable , sans pi ejndiee, ce qui ;le
pole aucun prejudice.
n. (lac niet nagedacht kan
Onnadeukeb.;k ,
warden, inconcevable , incomp;
Cnnadenkend, b. n. Diet Dadenkend, inconsidere e, imprudent, e, z;ndiscret , ate, liger,
e,,e, etourdi, e, inattentir, , bijw.
legereMent, a la legere, et,urdiusent.
Onnadoenlijk , b. 0 niet na te Onien , inimitab!e.
Onnadoeniijkneid, vr. qualite f., on stoat ds,
Voinent.
co qui est inimitable, on.
Onnaganebaar, b. n. Dist Da te pan, qui rte
Onmiddelliikheid , vr. onmiddelbaarheid , vr.
pent sere epic, e, on
c.
n. met
D iet na te maken, qu'ou;
Onmild, b. 11. niet karig, vasthou- Onnamakelijk,
dend, clriche , pest liberal, e. —, 117raf, hard,
pent
contrcfrire,
use
n. niet no te fpeuren, insevere, rude, desagreable.
Onnafpeuriijk,
Onmildheid, vr. chicheL",
pen e trable, inscrutable, mystericux ,eu :c.o,camanque de liberalitó ,
vilenie;
che, C, secret, ate. Gods we,,,en zip
meal asset
vales
Onmin, vr. verdeeldheid, ininiltliT ,
ondoorgrondei,ii k,
idsunio n,brouilleric. In
cria-aLles
pecaieen , se tiro:ill-
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laten , ne pas remuer
ou refondu, e.
blijven, ne pas titre remue,
ou refondre.
e. on refondu e.
Onomgeboend, b. n. qui n'est pas recure, e.
laten, ne pas recurer. — blijven, ne pas etre
recure , e.
Onomgebogen, b. n. qui n'est pas courbe, e.
blijven, no
— laten, ne pas recourber.
pas etre recourbe , e.
Onomgedeeld, qui n'est pas distribue , e. —
laten , ne pas etre distribue, e.
Onomgedolven , b. n. qui n'est pas remue , e.
or: beche, e. ne pas remuer ou becher. — blijven, ne pas etre remue, e. on
beche e.
Onomgedraaid, b. n. qui n'est Pas tourne, e;
— laten, ne pas tourner. — blijven, no pas
etre tourne , e.
Onomgegooid , zie Onomgeworpen.
Onomgegraven, b. n. qui n'est pas blithe, e.
Zie Onorngedolven.
Onomgehakt, b. n. qui n'est pas fibattu, e. ou
coupe, e. — laten ne pas abattre ou couper.
- blijven, y e pas etre abattu , e. ou coupe, e.
Onomgehouwen, zie Onomgehakt.
Onomgekapc, zie Onomgehakt.
Onomgckeerd, b. n. qui n'est pas retourne, e.
blijven, no
— laten, ne pa; retourner.
pas etre retourne, e.
Onomgeklonken, b. n. qui West pas rive, e.
ne pas river. — blijven, ne pas etre
—laten,
rive, e.
Onomgekocht , b. 13. qui n'est pas corrompo,
e. par argent, qui n'est pas gagne , e. nonsuborne , e. — laten, y e pas corrompre. —
blijven , ne pas etre corrompu, e.
Onomgekromd, b. n. qui n'est pas courbe, e.
- laten, n pas courber. — blijven, ne pas
etre courbe, e.
Onomgelegerd, b. n. qui n'est pas ass:7ga , e.
— laten, ne pas assieger. blijven, ne pas
etre
assiege, e.
Onorngenaaid, b. n. qui n'est pas ourle, e. —
laten , ne pas ourler. — blijven, ne pas etre
our le, e.
Onomp,-eploegd, b. n. qui n'est pas labourl , e,
— laten, see pas labourer, — blijven, no
pas etre laboure, e.
Onorageroepen'i b. n. qui n'est pas crid, e. —
laten , ne pas crier. — blijven, ne pas etre
crid, e.
Onomgeroerd, b. n. qui n'est pas remue , e.
— laten, ne pas reinuer. — blijven, ne pas
etre remue, e.
Onomgefchud, b. n. qui n'est pas second , e,
blijven, no pas
— laten, ne pas secouer.
etre secoue , e.
Onomgeflagen, b. n. (van belastingen,) qui
n'est pas reparti, e. — laten, ne pas- reparreparti, e.
tir. — .blij von, ne pas etre
Onomgefmeten , sic Onomgeworpen.
Onomgefpoeld, b. n. qui n'est pas rince , e.
blijven, ne pas
— laten, ne pas rinser.
etre rince, e.
0 nomgewend, zie Onomgekeerd.
Onomgeworpen, b. n. qui n'est pas renverse,
e. — laten , ne pas renverser.
blijven, no
pas etre renverse, e.
Onomgezet, b. n. qui n'est pas remise, e. etc.
Zie Omzetten. laten, ne pas remuer. —
blijven , ne pas etre remue, e.
Onomheind, b. n. qui n'est pas entoure, e. d'un o
hale. — laten, ne pas enrourer d'une lidie.
n. qui n'est pas entoure, e. de
— blijven, ne pas etre entoure , e. d'une haie.
Onomdijkt ,
digues. — laten, us pas entourer tie digues. Onotnkoopbaar, b. n. qui ne pent etre corromcu., C. incerruptible. Een
- blijven, ne pas et; e entourd, e. de digues.
regter,, rlrt jugs
incorruptible.
Onomgearbetd, b. n. pi n'est pas rc9aue , c.
OnONN

Onnafpeuripheid , yr. impenátrabilia
mystere, secret, tn.
Onnalpoorlijk, zie Onnafpeurlijk.
Onnatuurlijk, b. n. niet natuurlijk, tegen de
natuur, tegennatuurlijk, non-naturel , le , qui
West pas natured, le, qui est contre nature.
Onnatuurlijke zonde, peche contre nature , on
antiphy:ique ontaard, denature, e. Een
onnatuurluke zoo n , un fils denature. —5
flfijdig met de natuur, gedwongen, gemaakt ,
contraint, , e. force, e. outré, e. Eene onnatunrlijke handing , une posture contrainte.
bijw. contre nature, contre les lois de la
nature, dune maniere outree ou contrainte.
Onnatuurlijkkeid, y r. qualite de ce qui est contre nature, etc. Zie Onnatuurlijk.
, bijw. d'une
Onnavolgbaar, b, n.
maniere inimitable.
etat,
in.
on
qualite de
yr.
Onnavolgbaarheid,
ce qui est inimitable, qualite inimitable.
Onnavolgelijk , zie Onnavolgbaar.
OnnavolgeliJkheid, z,e Onnavolg,baarheid.
Onnoembaar, onnoemelijk ,- b. n. waarvan het
getal Diet nit to fprekeu is, zeer veel, inexprimable, indicible, immense. Zie Onuitfprebijw. d'une maniere inexprimable.
kelijk,
Onnoemelijkheid , sir. qualite de ce qui est
inexprimable, immensite.
Onnoodig, b. n. niet noodig, non-necessaire,
necessaire, superflu, e.
qui n'est
Bet is —, nicer hiervan to zeggen,
n'est pas necessaire d'en parlei davantage.
bijw. inutilement.
superfluite.
Onnoodigheid, vr.
Onnoodiglijk, zie Onnoodig, bijw.
Onnoodwendig, zie Onnoodig.
0 nnoodwendigheid, zie Onnoodigheid.
,Onnoodwendlglijk, zie Onnoodiglijk.
Onnoodzakelijk , zie Onnoodig.
Onnoodzakelijkheid, zie Onnoodigheid.
Onnoozel, b. n. onfchuldig„ innocent , e.
weerloos, innocent, e. qui ne fait point de
Onnoozele kinderen, onnoozele fchapen , (van kinderen,)pauvres innocents, no.
pl. —, zwak van geest , hij is een onnoozele
bloed, c'est on pauvre, un janot, dupe, f.
fam. un nigaud, benet. Een — meisje,
eenvoudig , innocent,
fam. agnàs ,
e. semis e. simple , e. — , beuzelachtig, frivole, futile. —, laf, insipide, fade; gering, pauvre, pitoyable, rien...que.
bijw. innocemment; d'une maniere simple, frivolement , niaisement , d'une maniere
fade on insipide.
Onnoozelheid, yr. innocence, —, domheid,
betise, badaudisme, niaiserie, sottise. —, fig, lafheid, fadeur, insipidite.
Onnoozellijk, zie Onnoozel, bijw.
Onnut, b. n. dat Been nut doer, inutile, vain,
e. qyi n'est bon a tier, qui n'apporte aucun
profit, qui ne sect ei rien. Een — werk,
Een — mensch, on hemon ti-avail
, vain ,
ijdel ,
ine qv:* n'est bon a
e. frivole; fam. Onnutte klap uitflaan, dire
veil,
des balivernes, un vain bavardage.
salope, sale. Een vrouwsperfoon, tine
inutilement,
bijw.
,salope, one femme sale.—,
vainement, envain.
Onnuttelijk, zie Onnut, bijw.
Onnuttig, zie Onnut.
Onnuttigheid, yr.
beuzelachtigheid,
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etre entand , e. — van land, qui West pas
Onomkoopbaarheid, vr. earactere d'ane persondefriche , e.
ne incorruptible; incorruptibilite ,f:
Onomfchanst, b. n. qui n'est pas retranche , e. Ononthoudelijk, b. n. dat niet in het geheugen to houden is, qui ne pent etre retenn ,e.
sans retranchements. — laten, ne pas retranon garde , e. (dans la memoire).
cher; laisser sans retranchements. —blijven,
y e pas etre retranche, e. rester sans retran- Onontknoopelijk, b. n. niet losgeknoopt kunnende warden, qui ne pent etre denone e.
cements.
h
fig. onoplosbaar, indissoluble. —, bijw. indisOnomfchre yen, b. n. qui n'est pas paraphrase ,
solublement.
- laten, ne pas paraphraser. — blijven,
ne pas etre paraphrase, e. Zie Omfchrijven. Onontknoopelijkheid, yr. onoplosbaarheid ,
Ononittootelijk, b. n. qui ne posit etre renverse
e. fig. — ontegenzeg geljk , irrefragable , in- Onontnemelijk , b. , on y erliesbaar,, dont on ne
pent etre prive, e,
contestable. Eene onomitootelijke waarheid ,
rule write incontestable. Een—, onloochbaar, Onontiluitbaar,, b. n. qu'on ne pent ouvrir.
Ononttakeld,
b. n. qui West pas dist-trine , e.
un
temoignage
irrefragable.
getuigenis,
descgree , e. — laten, tie pas desarnzer on
bij w. incontestablement.
ddsagreer. — blijven, ne pas etre desarmd,
Onom y atbaar, Onomvattelijk, b. n. qu'on ne
e. ou desagre , e.
pent empoigner ou embrasser.
Onomzeild, b. n. qui West pas cingle, e. on Ononttoomd, b. n. qui n'est pas debride, e.
— laten, ne pas debrider. — blijven, ne pas
double. — laten, ne pas doubler ou czngler.
itre debride, e.
— blijven, ne pas etre double, e. on cin
Ononttroond,
b. n. qui n'est pas detrOne , e.
gle , e.
— la, en , ne pas detrOner. — blijven, nepas
Onoinzigtig , b. n. qui West pas circonspect , e.
etre detrene , e.
bijw. ininconsidere, e. imprudent . e.
considerement, imprudeinment, d'unemaniàre Ononttuin,d, zie Ononttakeld.
Onontyangen, b. n. qui n'est pas rect.?, e. —
imprudente.
blijven, nepas etre
laten, ne pas recevoir.
Onomzigtigheid, yr. marque de circonspection,
recu, e.
imprudence.
Onondertcheiden , b. n. yerward, corsf as, e. Onontyangbaar, b. n. onaannemelijk, qu'on ne
pent accepter, inacceptable, pas recevable.
&Ps , e. indistinct, e. embrouille, e. indiscernable, qui n'est pas distinct, e. — bijw. Onontvlugtbaar, b. n. onveranidelijk , qtz'oa
bijw. znevitane pout eviter, inevitable.
indistinctement , d'une Maniere' diffuse.
blement.
Ononderfcheidenheid, yr. yerwarring, confusiOnontvolkt, b. n. qui West pas depeuple , e.
in.
on, f.
— laten, ne pas depeupler. — blijven, ne
Ononderfcheidenlijk, zie Ononderfcheiden.
pas*étre depeuple, e.
Ononderworpen, b. n. 7:n5'0111121S c.
n. indispensable,necessaire , Onontvouwbaar, b. n, fig. inexplicable, qu'on
Onowbeerlijk
ne petit expliquer.
dont on ne pent se gasser, absolunsent necesbijw. indispensablement, necessai- Onont yreemdbaar, b. n. qu'on ne pent diversaire.
detourner, enlever ; zie ^Ontyreemden.
rement,
Onontbeerlijkheid, y r. necessite absolue,qualite Onontwapenbaar,, b. n. qui ne pent etre desar.
e. — later, ne pas desarmer. —blijven,
de ce qui est indispensable.
ne pas etre desarnie , e.
Onontbindbaar , b. n. qu'on ne pent delier ,
denouer, etc. (zie OnLninden„)—, onoplos- Onontward, b. n. qui n'est pas demele, e.
laten , no pas deindler. — blijven, ne par
baar,, indissoluble. — bij w. indissolublement.
etre deméle , e.
Onontbindbadrheid, yr. qualite de ce qu'on ne
Onontwarrelijk, b. n. qu'on ne pent denz g ler,,
pent tknouer;
indebrouillable.
Onontbindelijk, zie Onontbin_lbaar.
Ononrwijkbaar, zie Onontvlugtbaar.
Onontbindelijkheid, zie Onombindbaarheid.
Onombloot , b. n. qui n'est pas decouvert, e. Onontworpen, b. n. qui n'est pas profete , e.
— laten , ne pas projeter. — blijven, ne pa;
etc. Zie Ontblooten. — laten , ne pas decouetre pi ojete , e.
blijven, no pas etre derouvert , e.
vrir.
Onontboeid, b. n: qui West pas dechainc,' , e. Onontworlielbaar, b. n. qu'on no posit terrasonoverkomelijk, insurmontable.
stir,
- later, no pas deehainer. — blijven, no
Onontzadeid, b. n. qui n'est pas desselle , e.
pas e' tre dechaind e.
blijven, ne pas
— laten, sue pas desseller.
Onontbolfierd, b. n. dont on n'a pas idte le
titre desselle, e.
brou, etc. Zie Ontboliteren en Boitteren.
qui
nest
pas
expedient, c.
Die
noten
Onoorbaar,
b.
n.
- l a ten, ne pas titer le brou.
—, bijw. inutilement. zie Oorbaar.
moeten — blijven, it ne put pas titer le
Onoorbaarlijk, zie Onoorboar, bijw.
brou do ces noix.
Onontdekt, b. n. qui West . pas decouvert , e. Onoordeelkundig, b. n. (injudicicux, euse,)
sans jrgement.
ne
use
pas
decouvrzr.
—
blijven,
Inca,
—
n. qui n'est pas origiOnoorfpronkelijk,
pas etre decouvert , e.
0.
Ononteerd , b. n. qui n'est pas deshonore , e.
qui
n'est pas humble on
n.
b.
Onootmoedig,
ne
ne
pas
deshonorer.
—
blijven,
- laten,
soumis , 0. hautain , e. bijw. avec hauteur.
pas etre deshonore , 0.
'Banque
d'humilite ,
Ononterfd, b. n. qui West pas desherite , e. — Onootmoedigheid , yr.
hauteur.
blijven, ne pas
laten, ne pas aesheriter.
Onopgebakerd, b. n. qui n'est pas emmaillote,
etre desherzte , e.
blijven,
e. — laten, ne pas emmailloter.
Onontgaan, b. n. qui n'est pas evite , 0.
ne pas etre emmaillctd, e.
Onontgald, b. n. dont on n'a pas dte le fol.
Onontgankelijk , b. n. inevitable, qu'on Repent Onopgebl'azen, b. n. qui n'est pas rempli, e.
eviter. —, bijw. indvitablement , d'une ma-, de vent. — laten, ne pas etre rempli, e. de
vent.
nière inevitable.
Onopgebonden, b. n. qui n'est pas attache, e.
Onontgankelijkheid, yr. inevitabilite.
Zie Opbinden. — laten, ne pas attacker.
Onontgonnen, b. n. qui n'est pas entame, e.
blijven, ne pas blijven, ne pas ttre attache, e.
laten, no pas entamer.
Ono

O NO
Onopgeboord, b. n. qui n'est pas perce, e.
ne pas pet-Ger. — blijven, ne pas etre
perce, e.
Onopgebrand , b. n. qui n'est pas brille, e. etc.
Zie Opbranden. laten, ne pas bruler. —
blij yen , ne pas etre brale, e.
Onopgebroken , b. n. qui West pas ouvert, e.
etc. Zie Opbreken. — laten, ne pas ouvrir.
— blijven, ne pas etre ouvert, e.
Onopgebragt, b. n. qui n'est pas acre , e. etc.
Zie Opbrengen. — lawn, ne pas elever.
blijven , ne pas etre Ohre, e.
Onopgedischc, b. n. qui n'est pas servi, e. -laten, ne pas seryir. — blijven, ne pas etre
servi, e.
Onopgedolven, b. n. qui n'est pas dóterre , e.
etc. Zie Opdelven. — laten , ne pas deterrer. — blijven, ne pas etre deterre, e.
Onopgedronken , b. n. qui n'est pas bu , e. —
laten , ne pas boire. — blijven, ne pas etre bu.
Onopgcdroogd, b. n. qui n'est pas sicker ,.e.
n. qui n'est pas somme , e.
Onopgeeischt,
— laten, lie pas sommer. — blijven, ne pas
etre S 0M112
e. Zie Opeifchen.
Onopgegord, b. n. qui n'est pas retrousse, e.
blijven, ne
— laten, ne pas retrousser.
pas etre retrousse, e,
Onopgegraven, zie Onopgedolven.
Onopgehelderd, b. n.
e.
Onopgehefchen, b. n. qui West pas hisse , e.
Onopgehoogd, b. n. qui n'est pas relzansse, e.
laten, ne pas rellausser.
blijven, sic pas
etre reliausse, e.
Onopgeklaard, b. n. qui West pas eclairci, e.
Onopgekocht, b. n. qui n'est pas accapare, e.
blijven, ne
— laten, ne pas accaparer.
pas etre accapare , e.
Onopgekweekt, b. n. qui n'est pas elere , e.
— laten, ne pas elever. — blijven, ne pas
etre eleve, e.
Onopgemaakt, b.n. qui n'est pas apprete, e. dresse
lae. on monte, C. inacheve , e. zie Opmaksi i.
ten, sue pas appreter, dresser oil moister.
blijven, ne pas etre appretj, e. dresse, e. ou
monte , e.
Onopgemerkt, h. n. qu'on n'a pas observe, e.
laten , sue pas observer. — blijven , lie pas
etre observe, e.
Onopgemetfed, b. n. qu'on n'a pas aelieve
niaconner,, a deli maconne, e. — laten,
lie pas achever, maconner. — blijven, ne pas
etre maconne, e.
Onopgeofferd , b. n. qui n'est pas sacrifie, c.
on immole , e.
Onopgepoetst, b. n. qui n'est pas vettoye, e.
e,
Onopgepronkt , b. n. qui n'est pis
sans ornements ,
, e. — laten, ne pas
— blijven sue pas etre enibelli, e;
fig. eenvoudig, simple, naif, ive , naturel ,
le, sans ornements.
Onopgepropt, b. IL qui n'est pas gorge, e, on
rempli, e.
Onopgeroepen, b. n. qui n'est pas eveille , e,
etc. Zie Opgeroepen. laten, ne pas eveiller. — blijven , ne pas etre eveille, e.
Onopgerold, b. n. qui n'est pas e. —
laten , ne _pas rouler. — blijven, ne pas
etre route , e.
Onopgeilagen, b. n. qui n'est pas dresse, e.
— la:en, ne pas dresser. — blijven, ne pas
etre dresse, e. Zie Opflaan.
Onopgeiloten, b. n. qui n'est pas ouvert, e,
etc. Zie Opfluiten. — laten, lie pas ouvrir.
— blijven, ne pas etre culvert, e.
Onopgeimukt, b. D. qui n'est pas orne, c.; fig.
dui n'est pas farde, e, nail; lye natural , le,
sans ornements
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Onopgefueden , b. n. qui n'est pas entame, e.
blijven, ne pas
laten , ne pas entamer.
etre entame , 4
Onopgeflroopt, b. n. qui n'est pas retrousse, a.
- laten , ne pas retrousser. — blijven, ne
_pas etre retrousse, e.
Onopgeteekend, b. n. qui West pas note, e.
— laten, ne pas voter. — blijven, ne pas
etre note, c.
, Onopgeteld, b. n. qui n'est pas additionne, e.
— laten, ne pas additionner. — blijven, no
pas etre additionne , e.
Onopgetimmerd, b. n. qui n'est pas rebelti, c.
laten , ne pas rebatir.
blijven , tie pas
etre rebati, e.
Onopgetooid, b. n. qui West pas embelli , e,
simple, en neglige. laten, ne pas embellir. — blijven, ne pas etre embelli, e.
Onopgetoomd , b. n. qui n'est pas bride , e.
etc. Zie Optoomen. —laten, ne pas bride:ft.
e.
blijven, ne pas etre
Onopgevoed, b. n. qui n'est pas eleve, e. -Oaten, ne pas elever.
blijven, ne pas etre
eleve , e.
Onopgevuld, b. 11. qui n'est pas rempl e.
—laten,
ne pas remplir. — blijven, ne pas
etre rempli , e.
Onopgewekt , b. n. qui n'cst pas eveille , e. —
blijven, ne pas
laten , ne pas eveiller.
etre eveille , e. Zie Opwekken.
Onopgezadeld, b. n. qui ;Pest pas selle, e.
laten, lie pas seller. — blijven, ne pas etre
Belle, e.
Onophoudelijk, b. n. aanhoudend, continue?,
le, assidu, e. continu, e. perpetuel, le. —,
bijw. continuellement , incessamment , sans cesse , sans interruption, toujours ; film. sans
ladies- le pied.
Onophoudend, b. n. qui ne cesse pas, coatinuel , le.
Onoplettend, b. n. Onaa ;ndachtig, inattentif, ,
ive , indolent, c, negligent, e.
bijw.
attentiy ement , indolesnment , nigligemment.
Onoplettendheid, vr. inattention, indolence,
negligmce.
Onoplosbaar , b. n. dat niet opgelost kan worden , indissoluble, insoluble, inextricable. ,
on yerklaarbaar, inexplicable. —, bijw. indissolublement —,d'une maniere inexplicable.
Onoplosbaarheid, y r. isdissolubilite , insolubilite. —, qualite inexplicable.
Onoplosfelijkheid, zie Onoplosbaarbeid.
Onopmerkzaam, b. n. inattentif , ive,
gent, e, indolent, e. — bijw. inattentivemesa, negligemment, indolemment.
Onopmerkzaamheid, yr. inattention, negligence, indolence.
Onoppasfend, b. n. negligent, e.
Onoppasfendheid, yr. negligence.
Onopregt, b. 0. qui West pas sincere, dissimule , e, faux, sse. Een
mensch, vii
deux visages, un trompeur. —
homme
bijw. avec faussete.
Onopregtheid. vr. dissimulation, faussete.
Onopfprakelijk, b. n. buiten opfpraak , onbem
bijw. trreprorispelijk, irreprochable.
chablement.
Onopwekkelijk, b. n. qu'on ne pent reveiller,
ranimer.
Onopwentelbaar, b. 0, qu'on ne pent remuer,
qui ne pent etre route , e, en haat.
Onopzettelijk, b. n. qui n'est piss fait, e, a
dessein on expres. imps:emedite ,e.—,
pas a dessein, sans dessein, involontairement.
Onorde, zie VVanorde.
Onordelijk, b. n. deregle , e, confus, e, derange, e,irr6gulier, iere,en desordre, sans
or-
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ordre, desordonne , e. bijw. confusesp ent, irregulierement, Sans °rare, en desordre, pole-mele.
Onordelijkheid, yr. desordre, derangement , m.
confusion, f.
Onordentelijk, b. n. en bijw. gem. Zie Onordelijk.
Onordentelijkheid, yr. gem. Zie Onordelijkheid.
Onoverbrengelijk, b. n. onvereenigbaar, ongerijuid, incomequent, C. incompatible, inOnoverbrengelijkheid. yr. onovereenbaarheid,
ongerijmdaeid, inconsequence, incompatibiOnoverdacht , b. n. qui n'est pas considers, e.
Onoverdekt, b. n. qui n'est pas convert, e,
e.
decouvert e.
Onovereenkomst, yr. , manquc de conformite ,
171. incompatibilite.
Onovereenkomaig , b. 0. incompatible, inconsequent, e, qui n'a point de rapport avec,
qui n'est pas conforms a, non analogue. Zie
Overeenkomftig bijw. d'une maniere incompatible, non confi,rmement.
Onovereenkomaigheid, yr. ongelijkheid, manque on defaut de conformite , vi.
disparite.
Onoverhaalbaar, b. n. qu'on ne pent persuader;
zie Overtuigen.
Onoverklimbaar, b. n. qu'on ne pent surmonter,, insurniontable.
Onoverkomelijk, b. n. insurmontable,
table.
Onoverfchreidbaar, b. n. onoverfpringbaar,
infrauchissable.
Onoverwinnelijk, b. n. qu'on ne pent vaincre,
Onoverwinnelijkheid, yr. qualitó de ce qui est
isovisici le.
Ono yerwonnen , b. n. invaincu, e.
Onoverzieubaar, b. n. en bijw. is pertedevue,
immense.
Onpaar, b. a. one yen,
non-pair, inegal e.
Onparig , zie Onpaar.
Onparigheid, y r. inegalite.
Onpartijdig, b. 0. impartial, e. neutre, indi 'Orent, e. Een — gefehiedfchrijver, onhistorien impartial, , bijw. impartialement,
sans .partialite.
impartialite noutralite,
Onpartiidigheid
indifference.
Onpartijdiglijk , zie Onpartijdig, bijw.
Onpas, bijw. niet gelegen, ais : Te komen,
u'cnir rilrll ii propos, hors de propos, a contre temps. iNiets kcumt u te —, toot boss
cette qnestion
concient. Die vraag is to
est hors de propos. —, niet wel , als lk ben
(onp,?sfelijk), Jo ne Me ports pas
te
biers, je :;suss indispose, e.
Onpasfelijk, b. n. ongelleid, eenigzins zieke, indispose, e. v ale tudinaire , tr • ainant, e.
pas se porter hien ,titre indispose,
zijn
e. incommod , e.
Onpasfelijkheid, vr. indisposition, incommodite.
Onpeilba,ir,, b. n. clot niet gepeild kan worden,
qu'on 1,7e -petit solider; fig. ondoorgrondelijk ,
inscrutable, impene,trable.
Onpeilbaarheid, yr. profinideur immense; fig.
impenetrnbilite.
Onper',Oonlijk b. n. in de fpraakk., vats werkwoorden, die enkel in den derden perfoon
worden pebruikt impersonnel, le. 1)e onperfoonlijke werkwoorden, les 1, erbas inspersonrlels.
Sommige nieuwere fpraak:;unilenaars hebben hiervoor eel], gepaster
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woord beginnen te gebruiken, unipersonnel,
(eenpersoonlijk), dat het denkbeeld \Teel
beter uitdrukt. bijw. impersonnellement.
Onperfooplijkheid, yr. qualite (Pun verbe irispersonnel (unipersonnel..)
Onpijnlijk , b. n Beene pijn veroorzakend,
qui ne cause point de douleur, qui n'est pas
douloureux, ease, qui est sans clouleur.
Onplegtig, b. n. qui n'est pas solemnel, le,
sans eclat, simple , sans faste.
Onprijfelijk , b. n. dat niet verdient geprezen
te worden, qui n'est pas louable , indigne
de louange, bldmable. bijw. d'une maniere blamable.
Onprofijtclijk , b. n. onvoordeelig, qui n'est
pas profitable, —, bijw. sans profit,
inutikinent.
Onprofijtelijkheid, vr.
Onpuntig , b. n. n'et puntig, flomp , qui n'est
pas poziitu, e; fig. nice naauwkeurig, qui
n'est pas ponctuQl, le, inexact, e. —, bijw.
fig. d'une maniere' inexacte.
Onpuntigheid , yr. fig. masque ou defaut d'ea..actitude 5 on. inexactitude.
Onraad, m. verwarring, oneenigheid, onruet,
desunion,
desordre,
gevaar,, danger, peril, accident feicheux.
ontmoeten , avoir uses inauvaise rencontre.—
merken, y tSvoir quelque clanger. —, (in Geldeul.) ongeld, taxes, f: pl., Pais, on. pl.
Onraadzaam , b. n. qui n'est pas expedient, e.
qui n'est pas a propos, ce qu'on ne pent ,consealer, qui West pas convenable.
Onraakbaar,, b. n. qu'on ne saurait toucher.
Onradelijk, b. n. niet te radon, qu'on ne saltTait deviser.
Onredbaar, Onreddelijk, b. n. niet te redden,
qu'on ne pent saucer, redresser, rdtablir, debrouiller ; zie Redden.
Onredelijk, b. n. redeloos, zonder verflandelijk vermogen, irraisonnable ,brute, depourvn,
e. de raison. De —e, redelooze dieren, les animaux irraisonnabies , les brutes. —, beestachtig, , naar bet redelooze vee gelijkende ,
brutal, e, qui tient de la —, met de
billijkheid icrijdig, onbillijk tegen de retie,
tegen het gezond verftand aandruifehende,
bijw. d'une maderaisonnable , injuste.
niere tijraisonnable injustement.
Onredelijkheid , yr. onveriland, defaut on manque de raison, nu. deraison.
Onregeirnatig , b. n. ilrijdig met den regel,
irregm'icr,, e amen al e. incongru , e. beteroclite (in gencesk. von de beweging der
ingewandel), antifc'rist,-;;tique. —, onneiegeld , tiere,Ve , e. onr,gelmatige weric-woor(len , les vcrbes iri .jgulieres 5 on anoinaux
in. pl. —, bijw. ion egulierement , incongrzt,
1116'11t. - van den pots, arythme,
Onregelnlatigheid, vr. irregularite , anomalie.
Onregelmatiglijk, zie Onregelmatig, bijw.
Onseii;t, b. n. nice regt, nlet regtvaardig,
injilste. — (in de fpraakk.), van de naamvallen, verbogen, obi/vie, indirect, e. De
onregte naamvallen alien , behalve de eerfte
naamval, les cos obliques ,
hebben
Onregt, o. ongelijk , tort, on.
avoir tort. lemand onregt doer fzire tort
ci q. q- gre, y er lemand tooncn, dat
hij — heeft, mettre q. q. dans son tout.
IIij heeft het g,rootile — van de wereld,
it a tons les torts du monde. —, onbillijkIemand
tort,
held , injustice,
doen, faire du tort a q. q., porter prejudice est. — lijden, sozipirl'injustice. Gij does
mij —, bons one portez prejudice. Te
twt injustemot, y ar:s (*wise, Nen be-
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, on l'accuse a tort.
fehuldigt hem te
Ouregtelijk , b. n. injuste , contraire a la
justice.
Onregtig , b. n. injuste. — bijw. injustement.
Onregtmatig , b. n. iirijdig met het refit, MOgitime , injuste , contre la loi , contraire
au drort, bijw. illegalement
injustement.
, injustice,
Onregtmatigheid , yr.
tort, M.
Onregtmatiglijk , bijw. illegitimement ; zie Onregtmatig.
Onregtvaardig , b. n. onbillijk , ftrijdig met de
godderegtvaardigheid, injuste, Unique.
bijw. injusloos , mechant, e, unique.
tement , iniquement.
Onregtvaardigneid , yr. injustice, iniquite.
Onregcvaardiglijk , zie Onregtvaardig , bijw.
Onregtzinnig , b. n. (in de godsdiensti.) van
de aangenomene kerkleer afwijkende , hOterodoxe , pas ortodoxe. De onregtzinnigen ,
les héterodoses. Een — ge yoelen , une opinion heterodoxe.
Ouregtziunigheid , yr. lieterodoxie , inortodox,ie. — eener leer, heterodoxie d'une doctrine.
Onrein , b. n. impur,, e. sale , immonde. e
dieren , betes on animaux immondes. De onreine guest, l'esprit immonde.; fig. onkuisch ,
impur,, e. impudique, lubrique, obscene.
—e begeerten , desirs impurs ou impudigit& , m. pl. —, bijw. impurement.
Onremelijk , zie Onrein, bijw.
Onreiriheid , yr. impurete, salete ; fig. impudicite, impurete.
Onreinigheid , yr., zie Onreiriheid.
jets
onreins , salete , impurete, ordure.
Onreiniglijk , zie Onrein , bijw.
Oureisbaar,, b. n. niet gefchikt tot reizen , qui
,n'est pas propre a voyager.
Onreppelijk , b. n. zie Onroerlijk , ontilbaar.
Onrekkelijk , b. n. raide ; fig. ontoegevend , intraitable, qui n'est pas complaisant,
e, desobligeant , e, pen serviable.
Onrekkelijkheid , yr. ilijf heid raideur ; fig.
ontoegevendheid , manque ou dyaut de complaisance, in. humour desobligeante.
Onriekbaar,, b. n. niet te ruiken , zonder reuk ,
qu'on ne pent sentir,, inodore. Onriekbare
bloemen , flours inodores.
Onrijbaar,, Onrijdbaar, b. n. van wegen , waarop men niet rijden kan , impraticable.
Onrijm , o. proza , prose, f: Een fcarijver in
prosateur.
Onrijp , b. n. niet rijp , groen , qui n'est pas
mur,, e, vert, e. verdaud , e. Een onrijpe
meloen , un melon qui n'est pas mar. —
oafs , fruits yerts , m. pl. ; fig. oubejiookt ,
niet behoorlijk doordacht , premature, e.
bijw. fig. prematurement.
Onrimbeid , yr. qualite de ce qui West pas
mar, manque de maturate, m., verdeur ,
—; raauwheid, erudite.
Onrij piglet id , zie Onrij phoid.
Onroerend , b. n. van goederen , tegenflelling
van rocrend , immeuble. On roerende goederen, immeubles, biens immeubles. AAMM. Het,
woordwordt bijna nooit gebruikt , dan in verband met roerend , ale: roerende en onroerende
goederen , biens ineubles et immeubles,
pl. Des biens catels on cateux , zijn goederen, die , naar de hoedanigheid der onailandigheden , dan voor roerende , dan voor onroerende goederen worden aaugezien. (bij de
regtsg.)
Onroerlijk , b. n. , zie Onroerend. — , dat
fist bewogen kan worden, qui roc pent etre
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remue , e; fig. ongevoelig, qui ne pent etre
emu, 6. insensible.
Onroomsch, b. n. niet tot de Roomsch-Katholijke
Kerk behoorencte , qui n'est pas de l'eglise
Catholique Romaine, (protestant, e.)
Onruim , b. n. naauw, erg, etroit ,e, resserri,e.
Onrust , yr. het tegentlelde van rust , manqua
de repos. — , ongerustbeid , y erwarring, angst ,
fam. tzntoin, m. inquietude, alarme , fi
trouble, m. Dat baart hem --, cele lui donne de l'inquietude, lssi cause de l'embarras.
I-Iij is in groote
it est dens de grander
alarmes. De — van zijn hart toonde zich op
zijn gezigt, le trouble de son coeur se marqualt sur son visage. —, hevige beweging,
Itrijd , dispute, querelle, f. — in een uurwerk , balancier, m. — in een horologic,
balancier d'une montre ;
fpiraalveer
of clinger, regulateur ; sautoir,
en y r. Onrustig kind of mensch , enfant
remnant ou turbulent, m. personne turbulente, homme turbulent , garcon turbulent,
no. femme turbulente, fille turbulente.
Onrustig , b. n. ongerust, inquiet, e, qui n'a
point de 'repos. De zieke is —, le malade
est inquiet. De zieke heeft eenen onrustigeti
nacht gehad , le malade a eu une malenuit ,
une mauvaise unit. Een onrustige ilaap , eta
sommeil inquiet. — , woelig turbulent , e.
remnant, e. Een mensch, un homme turbulent. —, oproerig , seditieux, cuss, mutin, e, turbulent, e.
bijw. avec inseditieusement.
quietude, avecturbulence.
Onrustigheid, yr. inquietude, f:, manque
repos ; m. —, turbulence, humour seditieuse
ou mutine. — der zieken , angustie.
Onrustiglijk, zie Onrust , bijw.
Onrustmaker , Onrustftoker , Onrustzaaijer,,
m. , brouillon, esprit remnant, factieux OM
turbulent.
Ons , zie Once.
Ons , perfoonl. yoornaamw. , derde en vierde
• naamval , meerv. nous, a nous. Hij ziet
— niet, it ne nous volt pas.• Geef — die
boeken , donnez icons cos donnez ces
livres a nous.
Ons (m. en o. Ooze , yr. ). bezittel. yoornaamw.
van den eertien persoon des moors. , notre.
Ons huis, notre Onze brooder,
notre &ere. Onze meid , notre servante. Onze wagens, nos chariots. Onze dochters ,
filies. Het onze Vader,, l'oraison dominicale ,
(bid de R. K.) le Pater (noster) AANM.
wanneer Ons niet voor het zelfiland. naaraw.
that , zet men het op cone andere wijze over,
b. v. : lit huis is ors, cette maison est a
nous, cette maison nous appartient , cette
maison est la nitre, c'est notre maison. Zie
ook Onze.
Onfchadelijk, b. n. niet fchadand, qui n'est
pas nuisible , innocent, e, qui ne ;wit point.
Een — middel , un remade innocent. —,
bijw. innocemment.
Onfchadelijkheid, y r. qualiti de ce qui n'est
pas nuisible,innocence.
Onfchamel , b. n. fcbaamteloos, impudent, e.
bijw. impudernment , d'une maniere imputlente, avec impudence.
Onfchamelheid yr. impudence ,
manque de
pudeur,
Onfchappelijk , b. n. in den gemeenz. fpreektr.
onordelijk , ongeregeld , dingle, 0. execssif, ive. bijw. excessivement, avec exces,
a l'exces.
Onfchappelijkheid , yr. in den gemeenz.
fpreektr., dereglement, exces , m.
Onfchatbaar,, b. is. onwaardc;erbaar, van onlio
Ddd
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noemelijke waarde, inappreciable , inestimable, qu'on ne saurait assez priser, estimer;
impreciable. Van onfchatbare waarde zijn,
eene onfchatbare waarde bezitten, 'etre d'une valeur inappreciable on inestimable. —7
bijw. d'une . maniere inestimable.
Onfchatbaarheid, y r. qualite de ce qui est inestimable.
Onfchattelijk, zie Orkfchatbaar.
Onfcheidbaar, b. n. inseparable, indissoluble.
Een — voorzerfel, une preposition inseparable. , bijw. inseparablement, indissoluble?Rent.
Onfcheidbaarheid, vr. inseparabilite, indisso.
Onfcheidelijk, zie Onfcheidbaar.
Onfchendbaar, b. n.
—, bijw.
lablement.
Onfchendbaarheid, y r. inviolabilite.
Onfchendelijk, zie Onfchendbaar.
Onfcherp, b. n. qui n'est pas tranclzant, e.
emousse, e.
o. hetgene niet fcherp is,
als: lemand met aanvallen, attaquer, q.
q. avec des bdtons , fleaux , etc. Dilen ver(Area de dieven met fcherp en —, (met allerhande wapenen,) on repoussa les voleurs
avec bdton ferrat et non ferrat.
Onfcherpheid, y r. qualite do co qui est emousse.
Onfcheurlijk, b. n, qui ne pent etre dechire,
e. qu'on ne pent dechirer.
Onfcniftelijk, b. n. dat niet, fchiften kan , qui
ye pent se cailler.
dat niet gefchift kan
worden, qui ne pent etre debrouille , e.
Onfchijnbaar, b. n. onwaarfchijniijk, invraisemblable , qui n'est pas vrai.semblable, improbable. —, bijw. invraisemblablement.
Onfchijnbaarheid, y r. invraisemblance , improbabilite.
Onfchikkelijk, b. n. onzindelijk, malpropIre
sale. —, bijw. salement.
Onfchikkelijkneid, y r. onzindelijkheid, malpron
prete , saloperie.
Onfchilderbaar, b. n. qui ne peut étrepeint, e.
qu'on lie pent peindre.
Onfchoon, b. n. onklaar, qui n'est pas clair,,
e. trouble ,non clarifie , e.— , leelijk, laid,
e ; fig. Ongunflig, infavorable.
Onfchoonheid, Yr. qualite de 'ce qui est trouble. —, laideur; fig. difformite , laideur.
Onfchriftelijk, b. n. niet gefchreven bij overlevering , qui n'est pas ecrit, e. traditionnel,
le. —, bijw. traditionnalement.
Onfchriftmatig, b. n. niet op de fchrift ge,grond, qui n'est pas fonds , e. stir l'ecriture.
firijdig met de fchrift, contraire a Pecriture sainte.
Onfchriftuarlijk, zie Onfchriftmatig.
Onfchuld , yr. innocence.— , y errchooning ,
excuse. Zijne — bewijzen zich regtvaardigen ,
se disculper.
Onfchuldig, b. n. innocent, e. Finn vonnis verklaart hen voor
leer I ugement les innocents.
bijw. innocemnzent.
Onfchuldiglijk , zie Onfchuldig, bijw.
Onfchni dvol, b. n.
e. d' innocence, —, °fly ermijdelijk , qu'on ne pent eviler, inevitable.
Onfierlijk, b. n. onbt:vallig, inelegant, e.
bijw. d'une maniere inelegance.
Onnerlijkheid, y r. manque ou deput d'eleganes , vs. inelegance.
Onflapeng, b. n. qui n'est pas grand dormeur,
qui We: pas envie de dormir. Zie Slaperig.
Onflijtbaar, b. n. onvcrflijtbaar, qui ne s'use
point.
Onflijtbaarheid, vr. qualite de ce qui ne s'use
point.
Onfmaak, m. wanftraak , (lege:It ,
aversion,
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Onfmakelijk, b. n. niet fmakelijk, laf,
de , fade, degoatant; e.; fig. onaangenaam,
walgelijk , desagreabk , deplaisant, e.
gaitant, e.
bijw. desagreablement.
Onfmakelijkheid, y r.
fadeur
degout,
agenstie, aversion; fig. desagrertaen t, in.
Onfmeltbaar, b. n, infusible, qui ne pent titre
fondu, e. — (bij de fcheik.) refractaire.
Onfmeltbaarheid vr. qualite de ce qui ne pent
etre fondu, e.
Onfmeltelijk, zie Onfmeltbaar.
Onfmertelijk, b. n. indolent, e. qui n'excite,
qui ne cause point de douleur,, qui n'est
point douloureux, euse. Een — gezwel, tine
tumour indolente.
Onfpeurlijk , b. n. onbefpeurlijk , imperceptible.
—, bijw. imperceptiblement. Zie Onmerkbaar.
Onfpijs, y r. walgelijke f:pijs, mets insipide, an.
Onfpoed, m. tegenfpoed , adversite, ma/—
hour, in.
Onfpoedig, b. n. traag, lent, e.
bijw. lenCement.
Onfpoediglijk , zie Onfpoedig, bijw.
Onfpraakzaam, b. n. ftilzwijgend, silencieux,
Buse, taciturne.
gemelijk, zwaarmoedig,
morose , morne.
Onfpraakzaamheid, y r. taciturnitd , humour
taciturne.
Onfprekelijk, b. n. filet nit te fpreken,
inexprimabk , ineffable; —, die niet
te fpreken is, a qui on ne pent parlor, qui
n'est pas visible. Vader is —, met te fpreken , mon pore n'est pas visible.
Onflaatkundig, b. n. Onflaatkundigheid yr.
impolitique *.
Onstade , y r. als: Te
te onpas komen, venir 4 contretemps, ne pas venir a propos.
Onfladig, zie Ongefladig.
Onfland y astig, b. n. met flandvastig, inconstant, e. variable, changeant , e. pen constant, e. volage, leger, e. instable. — in de
y riendfchap, inconstant, e. en amitie. —,
Een mensch , une girouette.—,bijw. avec
inconstance, inconstansment.
Onflandvastigheid, y r. inconstance,
te , humour vaage, legerete.
Onftandvastiglijk , zie Onftandyastig.
Onflemmig, b. n. , qui n'est pas unanime, variant , e. partage, e. d'opinions.
Ofafterfelijk, b.n. immortel, le, eviterne. De ziel is
l'ame est immortelle. De onflerfelijke
gonen de onfterfelijken, les dieux immortels , des immortels , _La; fig. Een' onfterfeliken roem verwerven, acquerir une gloire
immortelle 2 - maken, immortaliser, rendre
immortel , (dans
memoire des hommes.)
bijw. immortellement,
Onftwfelijkheid, yr.. immortalite, eviternite.
Onfterk, b. n. qui n'est pas solids , faib le,
delis, e. sans force.
Onflerkte , yr. pen de solidite on de force,
manque on defaut de saidite ou de force, in.
faiblesse.
Onftichtelijk, onflichtig, b. n. pen ediflant, c.
scandaleux , euse. bijw. dune manzere
scandaleuse,scandaleusement.
Onitilbaar, b. n. dat niet geftild kan worden,
qu'on ne pent stancher; fig. qu'on ne pent
apaiser on calmer.
Onfloffelijk, b. n. immateriel, le. Onftolrelijke zelfilandigheden, substances immaterielles , f. pl.

Onftoffelijkheid, yr.

immaterialite.
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Onftrafbaar, b. n. onberispelijk, irreprehensi- Ontbakeren, b. w. (ik ontbakerde, heb ontbabie , irreprochable, qui n'est pas punissable,
kerd), het tegendeel van opbakeren , inbaintegre.— 7 bijw. irreprochablement , sans rekeren , clesemmailloter, demailloter.
proche , ,d'une maniere irreprehensible, irrd- Ontballasten, b. w. (ik pntballastte, heb out.
prehensiblement.
ballast), van ballast berooven, detester,
Onftrafbaarheid, vr. irreprehensibilite.
dter le lest.
Onftraffelijk , b. n. en bijw. Zie Onarafbaar, Ontbasten, b. w. (ik ontbastte, heb ontbast),
—, b. n. ecl,t, authentique.
van bast berooven , den bast wegnemen,
Onftraffelijkheid, zie Onftrafbaarheid.
Cchorfen, iter Pecorce, depouiller de Pecorce,
Onarekkefijk , b. n. qui n'est pas profitable.
ecorcer.
brood, pain gq ui
n'est pas nourissant, pas Ontbedelen , b. w. (ik ontbedelde, heb ontberassasiant.
deld) afbedelen, door bedelen trachten te
tOullreng, b. n. qui n'est pas severe, pen severe.
verkrijgen, tacker d'obtenir en mendiant.
Onftrijdbaar, b. n. laf harrig, /ache, sans coeur, Ontbeenen, b. w. (ik ontbeende, heb ontsans courage; zie Scrijdbaar.
beend), de beenen nit yleeseb., enz. doen,
Onfluim , zie Onfluimig.
desosser, item les os.
Onfluimig, b. n. hevig, gewéldig, fork,
Ontbeerlijk , b. n. dat men ontberen kan , dontpetueux , ease, orageux , euse , violent , e.
on pent se passer, pas indispensable, superclapotenx , agile, e. courrouce, e. Een
— bijw. inutilement.
flu e ,
onfluimige wind, un vent impetueux.
Ontbeerlijkheid, yr. superfluitd.
—wer,
temps orageux, gros temps, on. De
Ontbeet, v. t. zie Ontbijten.
zee is —, la mer est houlcuse , clapoteuse. fig. Ontberen , b. w. (ik ontbeerde , heb ontbeercl),
hevig , driftig, opfluiyend, geweldig, impemiefen , manquer de see pas avoir,, etre prive
tueux , ease, violent, e. emporte ,e.—, bijw.
e . de, se passer de, ayoir faute de. Ik kart
impetueusement; fig. impetueusement, rudehet gemakkelijk je me puns aisement pasment , avec violence.
ser de cela. Zich gewennen , om vele BinOnftuimigheid , yr. impetuosite, violence, ves'habituer aux privations.
gen te
hemence, agitation; fig. impetuositó 9 colere, Ontbering, yr. non-louissance, privation, f. De
vehemence, violence.— der zee, clapotage, m.
vrijwillige — van het genot eener zaak, la
zie Onfluimig , bijw.
privation volontaire, non jouissance.
Onfluitbaar, b. n. niet te ftniten, qu'on ne peut Ontbeten , verl. deelw., zie Ontbijten.
retenir.
onweerftaanbaar,, irresistible.
Ontbieden , b. w. (ik ontbood , heb ontboden),
Ont, voorz. dat flechts in zamenftelling gebevelen te verfchijnen, te komen, laten kobruikelijk is. Men plaatst het voor werkmen,faire venir, donner ordre de venir, or,
woorden als : ontbijten, outzetten, enz. en
Bonner de venir, mander, beftellen, comvoor zulke naamwoorden , die van zoodanige
mander ou ordonner d'envoyer, commander.
werkw, ontflaan zijn ; zie de met Ont zamen.
Men heeft alle vrienden ontboden, on a mangeftelde woorden.
tle tons les parents.
Ontaard, v. deelw. Zie Ontaarden.
, b. n. Ontbieding, vr., ordre, mandement,
Gedenature , d. Een — e zoon, un fats
dagyaarding, intimation.
regtelijke
tore. —, weed, cruel, le.
Ontbijt, o. eerfte maaltijd des morgens na het
Ontaardeling, in. en yr. personne degeneree,
flapen , &feline , dejeuner. Een nit warmer
Ontaarden, 0. w. (ik ontaardde, ben ontaard.)
of kande , een nit vleeschfpijzen beftaande —,
verbasteren, eenen flechteren aard aannemen ,
an dejeaner et la fourchette,— dat de plaits
degenerer,, s'abdtardir,, &choir de son etas
van een middagmaal bekleedt , dejetener- dinaturel, denaturer. Een float waarin het yolk
ner , ou dejeaner dinatoire.
regeerc , ontaardt dikwijls in regeringloos- Ontbijten, o. w. (ik ontbeet, heb ontberen),
heid , sin etat populaire degenere souvent en
zich ontnuchteren, den eerflen maaltijci des
, degenerescence.
anarchie. Neiging te
morgens na het flapen gebruiken, dejeaner.
Ontaardheid, yr. verbaftering , degeneration, f.
weder
redejetener.
abatardissement, m. — , wreedheid, emu- Ontbindelijk , b. n. ontbindbaar, dissoluble,
ante.
qu'on pent &tier on dissoudre, soluble.
OntaarcEng , yr. degeneration, f abdtardisse- Ontbinden, b. w. (ik onttond, hub ontbonwent , m.
den) , losbinden, het gebondene losd-oen,
Ontadelen, b. w. (ik ontadelde, heb ontadeld)
&tier,, &tacker,, &gager, denoner, defaire.
van den adelftand beroo yen, degrader de nodetacaer ten chien. Eene fchoof
&men bond
blesse , priver do noblesse ; fig. Do ondeugdelier une gerbe , van islet : Ontbonden
den — de menfchen, lee hosnenes se deshonoworden , in de kraam komen. Zijne vrouw is
rent par les vices.
van eenen zoon ontbonden, bevallen , sa femme
Ontadeling, vr. degradation de noblesse.
est Rccouchie d'un fils.—, oplosfen 7 de beflandOntademen, b. w. (ik ontademde, hub ontadeelen fcheiden , decomposer , dissoudre, redemd) , van den adem, d.
her leven , besoudre. Het vuur ontbindt, lost op , het hout in
rooven , faire perdre
essou r ;
ascii, le feu resout le bois en cendres;
suer, faire
ook ontleden (in de fpraakk.)- analyser.
Ontallijk, b. n. talloos, ontelbaar, innombrable.
fig. Een huwelijk resoudre, dissoudre
Ontallijkheid, yr. qualite de ce qui est inseamou casser no manage. Eene verbindtenis —,
brable ,
Hombre
resoudre no engagement. —, ontflaan, absoudre,
Ontankerd, v, d. w. Zie Ontankeren. —, b.
be yrijden , mettre en liberte delivrer.
n. los van de ankers, (in de bouwk.) qui
— (in de Godgel.) Ontbonden worden, flerWest pas soutenu, e. par des crampons, prive ,
ven, mourir.
e, de son ancre. Een ontankerde muur, sine Ontbindend, tegenw. deelw. Zie Ontbonden.
muraille ditachee de ses crampons.
—, oplosfend, (in de fchei- en geneesk. enz. )
Ontankeren, b. w. (ik ontankerde, heb ontlosmakend , dissolvant 9 e , resolvent, e.
ankerd), van de ankers berooven , priver de
colliquatif , ive, resolutif, eve Algemeen
ses ancres , detacher lee ancres.
middel (bij de goudm.), alcahest , m.
Ontankering, y r. privation des ancres.
Ontbinding, yr. action de &tier,, de &tacker,
Ontastbaar, b. n. niet ta5tbaar, impalbable.
de &gager,, de &none,- , do defaire, f
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lialent, denouement , m. —, dissolution, reontboezemd), zie Uitboezemen, Zijn hart
solution, desorganisation., soltition; — van
—, uitftorten, epancher son coeur.
een hnwelijk, dissolution d'un mariage, fig. dis- Ontbokfen , b. w. (ik ontbokfte , heb ontsolution, absolution , rupture. —, decomposibokst), (in Vriesland gebr.) zie On-tfutfelen.
tion , solution, analyse.
heb
Ontbolfleren , b. w. (ik ontbolfterde
-Ontbitteren , h. w.- (ik ontbittercle-, ben ontontboliterd), van de bolfiers bevrijclen, titer
bitterd), de bitterheid verliezen, perdre de
le brou , ecaler, etc. Zie Bolileren ; fig. beson amerture.'
vrijden , ale; iemand van zijne dwaasheid
Ontbindings- of nederploffend vocht, 0. (bij de
fnediger, wijzer maken, deniaiser q. q.; fig.
fcheik.) precipitant, ni.
befchaven , derouiller. Er is aan lien jong.
Ontbladeren , b. w. (ik ontbladerde , heb ontblac'est un jeune homme
man nog veel te
derd), van bladeren ontdoen of berooven ,
auquel it y a bien a raboter.
feuiller,, effeuiller, depouiller de ses feuilles. Ontbolftering, yr. action d'iter le brou, etc. f:
De wind heeft de boomen ontbladerd , le vent
fig. deniaisernent, on.
a effeuille les arbres. Het koren wanneer het Ontbond, verl. t. zie Ontbinden.
te fterk fchiet— eifioler,
effacer. Ontbondelen, b.-w. (ik ontbondelde , heb ontOntbladering , yr. action . d'epuiller,, f.
bondeld), detacher ou delier ce qui est lid
lenient , m.
jaargetijde , waarin de blaen faisceaux au en bottes.4
deren afvallen , effeuillaison.
Ontbondeling, yr. action de &tacker ou de diOntblinden , b. w. (ik ontblindde , heb ontHer.
blind), den blinddoek, enz., wegnemen , Ontbonden,
deelw. zie Ontbieden.'
debander les yeux ; fig. uit thn droom hel- Ontbood , verl. deelw. zie Ontbieden.
pen, de waarheid doen zien, desabuser,, de- Ontborrelen, o. w. (ik ontborrelde , ben onttrouper, ouvrir les yeux.
borreld), borrelend uit iets te voorfchijn
Ontbloemen, b. w. (ik ontbloemde , heb ontkomen , saillir ou sortir en bouillonnant.
bloemd), fig. onrmaagden, deflorer. Eene
ontfpringen, sourdre.
ontbloeinde Maagd , floe fine defloree.
o. Ontborreling 5 yr. action de jaillir oft de sortir
w. (met zijn) zijne bloemen verliezen, uiten bouillonnant.
bloetjen , defieurir,, perdre ses fleurs. De abri- Ontbrak, verl. t. zie Ontbreken.
koosboomen zijn door,den vorst ontbloemd Ontbranden, o.
(ik ontbrandde , ben ontbeter ontbloefemd, la gelee a dte les fleurs des
brand), beginnen te branders, -in brand geabricotiers; la gelee a defleuri les abricotiers.
raken , s'enfiammer, s'allumer, prendre feu ;
Ontbloefemen , o. w. (ik ontbloefemde, ben
fig. titre pris, ou saisi, briller. Van liefde
ontbloefemd), zie Ontbloenten , in de laatfie
tot iemand — bailer d'amour pour q. q.
beteekenis.
titre epris d'amour pour q. q. Wanneer men
Ontblooten , b w. (ik ontblootte, heb onter met hem over fpreekt , ontbrandt zijn toorn,
bloot), bloot maken, decouvrir,mettrenu,e,
wordt hij toornig, quand on lui en park ,
titer ce qui couvre , depouiller,, (bij tuinl.)
it s'enflamme de colere. Zijn toorn ontbranddechausser. De wortels van eenen boom —
de op nieuw, son courroux se rallumait.
diehausser un arbre. Het hoofd — 5 se de- Ontbreidelen , b. w. (ik ontbreidelcle, heb ontcouvrir,, titer le chapeau ou le bonnet. Haar
breideld), den breidel afnemen , débrider,
boezem was half ontbloot, sa gorge titan a
titer la bride a.
demi decouverte. Den hale en de borst op Ontbreideling, vr. action de debrider.
eeue onbetamelijke wijze —, se debrailler, Ontbreiden, b. w. (ik ontbreidde, heb ontse decolleter. Een meisje met eenen ontbloobread), her gebreide losmaken , de:faire
ten pals en borflen, une file decolletee. Het .- qui est tricote.
zwaard —, degainer,, tiger Tepee. De gren- Ontbreijen, b. w. (ik ontbreidde , heb ontzen van troepen
dicouvrir la frontihre;
,breid), het gebreide losdoen, defaire le
fig. zich
ouvrir son coeur s'ouvrir. Hij
tricot, oil ce qui est tricote , tin ouvrage
ontbloot zich te veel, it se decouvre trop;
tricote.
it donne trop a connaltre ses affaires, ses Ontbreinen, b. w. (ik ontbreinde, heb ont.
secrets, ses pensees. Zich van geld —, se debreind), het brein ontnemen, priver de cernuer d'argent. Van bezetting
priver de
velle , titer la cervelle a.
garnison. Van inwoners
depeupler.
(ik ontbrak , heb ontbroOntbreken,
berooven , priver; van hier ; ontbloot van...,
ken) , mangelen , manquer. Het geld ontprive , e, de ...., depourvu , e, de...., debreekt hem , het ontbreekt hem aan geld,
,nue, e, de.... Hij heeft zich vgn alles ontPargent lui manque, it manque d'argent.
bloot , om zijne kinderen voort te helpen ,
Pit portret is zeer gelijkend, er ontbreekt
it s'est depourvu , donne de tout pour avan-niets aan dan de fpraak , ce portrait est fort
cer ses enfants. Hij is van gezond veriland
ressembtant, it ne lui manque que la parole.
ontbloot, it est Benue, delourvu de bon sens.
ne nous manHet ontbreekt ons aan niets ,
De winter ontbloot , onibladert de booque Tien, nous n'avons faute de rien. Er ontmen van hunne bladeren , Phiver depouille
breekt veel aan, it s'en faut beaucoup. De
les arbres de leur feuilles. Eene plaats van
middelen — hem, les onoyens lui manquent.
krijgstuig, enz.
demunir (tine place).
Spr. w. Er ontbreekt niets aan ,
.n'y manOntblooting , y r. action de decouvrir, f:, deque pas un ardillon. Het ontbrekende, le
pouillement, depeuplement , denuement ou
deficit.
deniiment, m. ( van de wortelen der boo- Ontbreking, yr. manque, de'faut, tn. faute ,
men), ablaqueation, (van een been), (bij Ontbrieven , b. w. (ik ontbriefde, heb outheelm.) denudation; fig. privation.
briefd), rotten en muizen van papier berooOntbod, o. zie Ontbieding.
yen,' door er brieven aan zijne vrienden cp
Ontboden , verl deelw. zie Ontbiedetr.
te fchrijven, ?river (les rats et les souri,)
Ontboeijen, b. w, (ik ontboeide , ,heb ontdu papier en y ecrivant des lettres a ses amis.
boeid), de boeijen afnemen, de chainer deer Ontl-yroken, verl. deelw; Zie Ontbreken.
les charms a, t'iter les fees a.
Ontbondelen, b. w. (ik ontbundelde; heb ontOntboeijing, yr. action de dechatner.
bondeld), zie Ontbondelen.
Loezemen, b. w.
ontboezemde, heb Ontburgeren , b. w. (ik ontburgerde 5' heb antbur.
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burgerd), van het burgerregt berooven , priver du droit de bourgeoisie.
Ontcijferen, b. w. (ik ontcijferde, heb santcijterd) , hetgene in cijfers gefchreven is oplosien, verklaren, dechiffi er,, expliquer ce
qui est ecrit en chiffre. Een geneim fcnrifc,
dat men Diet gemakkelijk ken, on chiffre
mal aise d dechiffrer; fig. uitleggen, verklareit , dechiffrer, approfondir. Doze brief is
zoo flecht gefchreven, dat ik hem niet lezen
lean; zie eens , of gij hem — kunt, cette
lettre est si rraal ecrite que je ne la saurais
lire; regardez, si vous la pourrezdechiffrer.
dechiffreur.
Ontcijferaar,
Ontcij fering , yr. action de ddchofrer,, f: dichiffrement , M
Ontdacht , b. n. enkel gebr. in: Het is mij —,
cela m'est echappe de la memoirs.
Ontdaan, verl. deelw. van Ontdoen.
Ontdagen , o. w. ( ik ontdaagde 9 ben ontdaagd),
beginnen te dagen , paraitre, poindre.
Ontdarmen , b. w. (ik ontdarmde , heb ontdarmd), de darmen uithalen , titer on arracher les entrailles , eventrer. Zie Ontweijen.
Ontdeed, verl. t. van Ontdoen.
Ontdekken , b. w. (ik ontdekte, heb ontdekt),
het dekfel van jets afnemen , decouvrir, dtesce qui couvrait nose chose. Het hoofd
zich —, se decouvrir; fig. gewaar worden ,
decouvrir, commencer a appercevoir. —,
den , decouvrir, trouver (ce qui n'etait pas
decouvrir des terres.
cosine). Landen
Eenen fchat ,deterrer un tresor. , openbaren , mededeelen, decouvrir, declarer,
manifester, cornmeniquer,, (leveller , eventer,
degeler un crime.
reveler. Irene misdeed
Een geheim , devoiler on eventer en mistere. Den aanleggsr eener zamenzwering — 9
reveler i'auteur d'une conspiration.
Ontdekker,, m. decouvrear,, revelateur,, inventear , deterreer. Columbus is de ware —
der nieuwe wereld, Colomb est le veritable decouvreur du nouveau monde, de Pilmerique.
Ontdekken, yr. het ontdekken, action de deopenbaring
couvrir; fig. ddcouverte.
deeelement , devoilement ,
1-el/elation,
decouverte.
—, het ontdekte,
Ontdekking, vr, ddcouverte. — •openbaring,
decdlement, on. revelation,
Ontdelven , b. w. (ik ontdolf, heb ontdolven , )
door opdelven atThijden , intercepter, coosper on separer par un fosse , an moyen d'un
fosse. —, door delves weguemen, Oster en
crensant.
Ontdelving, yr. action d'intercepter on de cooper par an fosse. —, action d'Otter en croissant.
Ontdobbelen, o. w. ontdobbelde , ben ontdobbeld ,) eon gevaar door het werpen met
dobbeifleenen ontgaan , se sauver, en gagnant
sauver sa vie en gaaux des. Den flood
pant aux des.
Ontdoen, b. w. (ik ontdeed, heb ontdaan ,)
maken , dat jets niet gedaan defaire ,
fornpre. fletgene cans gedaan is , ken niet
weder ontdaan wooden, ce qui a etc fait,
lie pent etre de fait. Wilt gij dozen knoop
losmaken ? vonlez-vous un pen deeens
aire ce noeud?
to niet does, detruire,
fdejaire,
losmaken, afdoen , delfisire,
d;er. Zich van zijne kleederen —, se
deshabiller, titer ses habits; fig. Zich van
icts — , (d. bevrijden, ) se ddfizire ,
se dessaisir de q. ch. Zich van iemaud —,
se ddbarrasser de q. q.
Ontdokc;n verl. d, w. van Ontduiken.

ONT
8'35
Ontdolf, verl. t. 'van Ontdelven.
Ontdolven , verl. deelw. van Oncdelven.
Ontdonkeren, b. w. (ik ontdonkerde, heb antdonkerd , ) heimelijk wegnemen , ontfutfelen ,
Yerdonkeremanen, enlever secratement, flouter, escamoter. Zie Ontfutfelen.
Ontdonkering, yr. action d'enleversecretement,
filouterie.
Ontdooden, b. we (lit ontdooide, heb ontdooid ,) de hardheid, door vorst veroorzaakt,
wegnemen , degeler. De wind heeft het ijs
in de rivier ontdooid, le vent a degeld la ri-, 0. (met zijn,) van den {that
van bevriezing ontdaan worden, degeler • se
degeler.
Ontctooijing, yr. action de degeler, f ddgel, on.
t. van Ontdutken.
Ontdook,
Ontdragen, b. w. (ik ontdroeg, heb ontdra, afftel en emporter furtivegen , ) on
went, escamoter,, flouter, voler.
Ontdraaijen , b. v. (ik outdraatde, hob ontdraaid) losdraaijen, detortiller. — met enc..
fchroef, devisser, voorkomen, te gaauw
zijn; heimelijk ontnemen , derober nn avajotags d q. q.; supplanter q„ q. adroitement,
lui donner to croc en jambe.
Ontdraaij ing , vr. action de detortiller, de divisser ; fig. action de supplanter,,etc.
Ontdragen, o. w. (ik ontdraafde , ben ontdraafd,) door draven ontkomen, ontfnappen,
s'eclzapper,, s'e'vader, s'esquiver.
Ontdroeg, verl. t. van Ontdragen.
Ontdroop, verl. t, van Ontdruipen.
Ontdropen , verl. deelw. van Ontdrnipen.
Ontdroppelen , o. w. (ik ontdroppelde, ben.
outtiroppeld.) Zie -Ontdruipen.
Ontdroppen, b. w. (lit ontdropte, ben ontdropt ,) zie Ontdruipen.
Ontdruipen, o. w. (ik obtdroop , ben ontdrodroppels wegvallen , tomber
pen ,)
ddgouttant , on goutte is goutte.
Onrdruppen, o. w. (ik outdrapte, ben ontdrupt,) zie Ontdruipen.
Onalui'.ken , 0. w. (ik ontdook , ben ontdoken ,)
cluikend ontgvan of vermijden, eviter (q. ch.)
en se baissant on en plongeant; fig. ontwijken , vermijden, echapper , eviter, parer.
(q. ch.) Het gevaar Oviter le peril.
Eenen flag — parer an coup. —, vertjdevoulut elulen. Hij wilde de vraag
des- la question.
Ontduiking, vr. action d'eviter en se baissant
on en plongeant ; fig. action d'echapper,
niter, de parer.
Ontduisteren, b. w. (ik ontduisterde , heb oneduisterd, (de daisternis doen verdwijnen of
wegnemen,) eclairer, illumines. , action
Ontduistering , vr,
f. eolaiclairer, d'illerniner;
rage , 111
w. (ik ontedelde , heb ontedeld ,)
Ontedelen,
zie Ontadelen.
Onteedigen , b. w. onteedigde , heb onteedigct ,) van eenen eed ontilaan, decharger
d'un serment.
Onteediging, yr. action de decharger d'unserment.
Onteenigen, b. w. (ik onteenigde , heb onteenigd ,) twist {token, fcheiden , verdeelen ,
desunir, brouiller, disjoindre.
Onteeniging, yr. action de ddsunir, amnion,
disjonction, dissension.
Onteerder, m. celni qui dishonore ,di matear.
Onteeren , b. w. ( ik onteerde, heb onteerd,)
iemand van zijne eer berooven , deshonorer,
diffamer, titer Monsieur , fletrir Phonneur
de, avilir ; fig. prostittar. Lenz maagd —,
outDdd3
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violer diflorer, dishonorer
Cwe aankomst heeft zijn gezigt weder vroontmaagden
lijk gemaakt, ontfronst , votre arrivie Jul
Zijne familie —,
ou dipuceler une
rasarind le visage.
ddshonorer sa fami le. Zich — 7 se ashonoOntfrontfelen , b. w. (ik ontfronfelde , heb
rer.
eerloos verklaren, honnsr.
ontfronfeld); Zie Ontfronfen.
Onteerend, b. if. ddramatoire, infamant , e.
dishonorable, dishonorant , e. Een — fpot- Ontfronfeling, zie Ontfronfing,
Ontfronfing, yr. action de derider ou tie rasa=
fchrift , une libelle diffatnatoire.
riner.
Onteérd, b. n. flitri, e.
Onteering, yr. diffamation , f: dishonneur,, hon- Ontfutfelen, b. w. (ik ontfutfelde, heb ontfutfeld,) heimelijk ontnemen , escamoter,
nissement , m. action de deshonorer,, honte. De
filouter, enlever subtilement. Iemand zijne
eener maagd, la defloration d'une
beurs
escamoter la bourse a q. q.
-Ontegenfprekelijk , b. n. niet tegengefp:roken
yr. action d'escamoter, filouteOntfutfeling,
;neonkunnende worden, onteg.enzeggelijk,
vie , f. vol subtil, no.
testable , indisputable, Inconvertible,
ragable. Eene ontegenfprekelijke waarheid, Ontgaan, o. w. (ik ontging, ben ontgaan),
fune
zich van eene plaats verwijderen, s'en alvirile incontestable. —, bijw. incontesler, ichapper, iviter,, esquiver, fuir, se
tablement , indisputablement , sans contredit.
dirober 4. Eerie ftraf
ichapper a une
Ontegenfpraak , y r. incontradiction.
punition;
fig. voor iemand verloren gaan,
Ontegenfprekelijkheid, yr. qualiti . de ce el est
niet aan jets komen, als: de erfenis ontging
incontestable, etc. (zie Ontegenfprekeiijk,)
hem, Phiritage 'lui Ochappa , it perdit Phi_incontestabilite.
ritage. —, in het gaan voorkomen, vooruit
Ontegenftaanbaar, b. n. onweérflaanbaar, irrdloopen, devancer,,depasser , passer. Hij is mij
bijw. irrisistiblement.
sistible.
, Il m'a devance.— , uit bet geheugen gaan,
Ontegenftaanbaarheid, yr. irrisistibilite.
ichapper a Pesprit , sortir de la memoire. Zijn
Ontegenwoordig, b. n. niet tegenwoordig, qui
naam js mij —, son nom estpassi , ichappd de ma
' n'est pas present , e. absent , e.
ate, tnemoire.
ontwijken, iviter. Hij
Ontegenwoordigheid, yr. absence , f. alibi, tn.
ontgaat, ontwijkt mij altoos, waar ik hem
Ontegenzeggelijk, b. n. waartegen men door
toufours
partout Otis it me
ontmoet,
woorden niets inbrengen kan, zie Ontegen(zich), bijw. zich vergeten,
rencontre.
fprekelijk.
te Ner gaan, s'oublier,, aller trop loin.
Ontegenzeggelijkheid , zie OntegenfprekelijkOntgaf, veil. t. van Ontgeven.
heid.
Onteigenen, b. w. (ik onteigende, heb ontei- Ontgallen, b. w. (ik ontgalde, heb ontgald),
de gal nit visch nemen,Oter le feel ou Tamer
geed,) van eigendom ontzetten, alidner,
(d'un Poisson.')
priver de la possession, apossider.
Onteigening, yr. alienation, ddpossession, ac- Ontgalling, yr. action d'dter le fiel ou Tamer
d'un Poisson.
tion d'alidner.
Ontelbaar, b. n. dat niet geteld kan worden, Ontgelden, b. w. (ikontgold, heb ontgolden),
met
geld boeten, in dezen zin verouderd :
bijw.
innombrable,
infitzi,
e.
talloos,
payer une amende.
boeten, firaf voor
innombrablement,
lets lijden, porter la peine de, payer la foils
Ontembaar, b. n. dat niet getemd kan worden,
enchire
,ou
les
pots
cassis.
Hij moest het —,
indomptable, irreprimable. Een — paard ,
it devait payer les pots castes.
un clzeval indomptable.
Ontgelding, vr. , action de porter la peine de
Ontembaa0eid, yr. impossibilitd de dompter.
q. ch. — peine, punition.
Ontemmeltjk, zie Ontembaar.
Ontgespen , b. w. (ik ontgespte , heb ontgespt),
Ontemmelijkheid, zie . Ontembaarheid.
losgespen , deboucler. Het zwaard
Onterven, b. w. (ik onterfde, heb onterfd ,)
ceindre ou Otter Tepee.
zijne erfgenamen van hunne erfenis verfteken , ddshiriter,, exhirider, priver de la Ontgesping, yr. action de diboucler, de deceindre.
dishiriter un Ontgeven (zich), b. w. (ik ontgaf mij , heb
succession. Eenen zoon
mid ontgeven), laten varen , quitter, abanfils, priver un fils de la succession.
donner ,se difaire de. Ontgeef u die vordeOaterv-mg, yr. exhdridation , privation de sueringen, abandonnez ces pretentious. —, uit
cession. Klagt wegens onwettige, onbillijke
de gedachten laten, ne penser plus 4 q. ch.,
(bij regtsg.) action d'inofficiosta.
revenir de.
Ontevreden, b. n. niet te vreden, micontent ,
e. malcontent, e. — .maken , micontenter. Ontgiftigen, b. w. (ik ontgiftigde, heb ontgiftigd,) het gift ofvergift wegnemen, Otter,
Er zijn veel ontevredenen in dezen ftaat, it
donner le poison ou le venin de q. ch:
y a beaucoup de mecontents dans cet etat.,
Ontging, veil. t. zie Ontgaan.
Ontevredenheid, yr. mdcontentement,
Ontginnen, b. w. (ik ontgon , heb ontgonnen ,)
sir, desagriment, tn.
beginnen op te fnijden, aanfnijden, entamer.
Ontfermen (zich), b. w. (ik ontfermde mij,
Eenen ham —, entamer un fambon. —, van
heb mij ontfermd ,) zijne barmhartigheid ` aan
onbebouwd land, beginnen te bebouwen,
andel:en betoonen , avoir- pitid de, avoir corndifricher
defricher. Eenen akker
passion pour, compatir a.- Ontferm u mijner,
champ.
— , Bosfchen uitroeijen en tot
ayez
pitid
de
moi.
of over mij,
bouwland maken, asserter. De oude BeneOntferming, yr. barmhartigheid, misdricorde,
dictijner monniken hebben vele landerijen ontpitid , compassion.
gonnen, les ancient 'mines de Sti Benoit
Ontfijmelen , b. w. (ik ontfijmelde , heb ontfijout difriche beaucoup de terres ; fig. aanvanmeld, (Geidersch w.) Zie Ontfutfelen.
gen ,beginnen, entamer, commencer.
Ontfonken , b. w. (ik ontfonkte , heb outaction
Ontginning, vr. action d'entamer.
fonkt.) Zie Ontvonken.
de defricher,, f. defrichement , m.
Oritfronfen, b. w. (ik ontfronfte, heb ontfronst ,)
de rimpels uit het gelaat wegnemen,ontrimpe- Ontglanfen , b. w. (ik ontglanste, heb ontglanst.) . Zie Ontglanzen.
len,' derider, defroncer ; rasserener. De vreugntfronst
ontfronsthet gelaat , maakt het vrolijk, la Qntglanien , b. w. (ik ontglansde , heb outglansd,) den glans van jets afnemen , Otter,
foie deride le front. Iemands gelaat weder
priver le lustre, ternir.
vrolijk waken , rassdriaer le visage 4 q. q.
Oat-
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Ontgleden verl. dw. van Ontglijden.
Ontgleed, vent. t. van Ontglijden.
Ontglijden, o. w. (ik ontgleed, ben antgled.en 5 ) door glijden ontvallen, ichapper,,
s'echapper en glissant , glisser. Her mes
ontgleed mij, le couteau me glissa des mains;
fig. quitter, abandonner.
Ontglimmen , o. w. (ik ontglom , ben ontglommen ,) beginnen te glimmen, d.
your te
vatten, aanglimmen, commencer a prendre
feu, s'allumer, s'enflammer.
Ontglimpen, b. w. (ik ontglimpte , heb ontglimpt), door eenen bedriegelijken fchijn
jets van den hals fchuiven, justifier sous de
faux pretextes.
Ontglippen, zie Ontglijden.
Ontgloeijen , b. w. (ik ontgloeide , heb ontgloeid ,) beginnen gloei,lend te maken , commencer a faire rougir, a rendre ardent; fig.
ontvlammen , enflammer. o. w. (met
zijn) beginnen te gloeijen , ontglimmen ,
commencer 4 prendre feu, s'allumer,, s'enflammer ; fig. s enflammer.
Ontglom, verl. t. van Ontglimmen.
Ontglommen, verl, deelw. van Ontglimmen.
Ontgoden , b. w. (ik ontgoodde , heb ontgood, )
van de goddelijkheid berooven, priver de la
divinite, des honneurs divins.
Ontgoeden , b. w. (ik ontgoedde , heb ontgoed,) zie Onterven. iemand van zijn
goed berooven, deposseder, priver q. q. de
son bien.
depossession.
Ontgoeding vr. zie Onterving.
Ontgold, verl. t. van Ontgelden.
Ontgolden , verl, dw. van Ontgelden.
Ontgon, \Teri, t. van Ontginnen.
Ontgonnen , verl, dw. van Ontginnen.
Ontgoochelen, b. w. (ik ontgoochelde , heb
ontgoocheld,) door goocheling ontfutfelen
of ontnemen, escamoter ou enlever subtilewent ou adrottement.
Ontgoocheling, yr. action d'escamoter on d'enlever subtilement ore adroitement.
Ontgorden , b, w. ontgordde, heb onegord ,) losgorden diceindre. Een paard
—, desangler un cheval.
Ontgording, vr. het ontgord.en , action tie deceindre.
Ontgrabbelen , b. w. (ik ontgrabbelde , heb
ontgrabbeld, ontnemen , enlever, ravir.
Ontgraten , b. w. (ik ontgraatte, heb ontgraat ,) de graten uit visch doen, liter les
arétes de poisson.
_Ontgraven, b. w. (ik ontgroef, heb ontgray en), zie Uitgraven. —, door graven ontnemen, enlever ou emporter en bechant.
Ontgraving , vr. , het Ontgraven zie Uit, graving.
'Ontgreep, verl. t. van Ontgrijpen.
Ontgrendelen , b. w. (ik ontgrendelde, heb
grendels of den grendt1
ontoTendeld),
loscroen, deverrouiller. Eene deur —, deverrouiller une porte.
Ontgrepen, ;Teri. deelw. van Ontgrijpen.
Ontgrijpen, 13. W. (ik ontgreep, heb ontgrepen), afgrijpen , grijpend ontnemen, arracher,, alter avec violence, enlever, ravir.
Ontgroef, verl, t. van Ontgraven.
Ontgroeijen , o. w. (ik ontgroeide, ben outgroeid), ontwasfen, fig. , als: de plak ontgroeid zijn, avoir passé Page de discipline,
n'étre plus sous la ferule. Zie Ontwasfen.
Ontgroenen , b. w. (ik ontqroende, heb ontgroend), fig. faire subir a nn etudiant qui
vient a l'université (Zie Groen), lee ceremonies usitees, telles quo de regaler quelques
de ses coitudiants ou le anat.
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Ontgroening, vr. , action de regaler ses coetudiants quand on arrive a l'universite. --1
Zie Ontgroenpartij.
Ontgroenpartij , repas qu,on donne a ses c-oótudiants (au senat), quand on arrive a l'universite , m.
Ontgronden , b. w. (ik ontgrondde , heb onegrond), beginnen te bebouwen, ontginnen,
defricher. —, van onderen wegnemen, crasser par le bas et faire Obouler ce qu'il y a
dessus.
Ontgronding, yr. action de defricher, f.,
defrichement ,m. —, action de creuser,, par la
bas et faire ebouler ce qu'il, y a dessus.
Ontguichelen, b. w. (1k fontgluchelde , heb one.
guieheld.) Zie Ontgoochelen.
Ontguicheling, zie Ontgooeheling.
Ontgunnen , b. w. (ik ontgunde, heb ontgund),
Zie Misgunnen.
Onthaal , 0. behandeling van iemand , die bij ons
traitement ,
inkomt, reception, f. accueil,
m, iemand eon goed aandoen, faire une
bonne reception, un bon accueil a q. q.,
le recevoir blew. iemand een ilecht — aandoen, faire une mauvaise reception, untnauvais accueil, a q. q., le- recevoir mal. Een
une reception favorable; —, maalgunitig
tijd, maal, feestmaal, regal, repas, festin,
Een fober 5 un pauvre repas.
Onthaken b. w. (ik onthaakte, heb onthaakt),
loshaken , ddcrocher. Zie Loshaken.
Onthaking, vr. action de decrocher.
Onthalen, b. w. (ik onthaalde, heb onthaalci.),
of halen , door weghalen ontnemen, chercher,
entever,, retirer. De bankier heeft bankeroet
gemaakt , gelukkig had ik hem al mijn geld
onthaald, le banquier p ient de faillir,henreusement favois retire taut mon argent.
Het goed is hem weer onthaald , on lot a
enleve le bien. een onthaal aandoen,
eenen aankomenden belegenen, , accuellir ,
recevoir, traitor, faire une reception 4. Hij
heeft mij zeer wet onthaald, it m a fort bien
rep, trakteren , regaler, traitor, donner un repas on un festin à. Hij heeft ons
Hecht onthaald , it nous a regales mai.
Onthaling, vr. weghaling, action d'enlever ,de
retirer, ontvangst, reception , f accueil, no.
Onthaliteren, b. w. (ik onthaliterde , heb onehalfterd), den haliter afdoen , titer le licou
Otter le licou
ou le licol 4. Een paard
un cheval.
Onthalzen , b. w. (ik onthalsde, heb onthalsd),
onthoofclen , decapiter, decoller, trancher on
couper la tete a. Onthalsd worden , avoir la
tete tranchee on toupee, etre de'capite , e, on
dicolle , 0.
Onthalziug , yr, action de decapiter, de decoller,, decapitation.
Onthanden , b. w. ( ik onthand.de heb ant-hand ), fig, ongerajf verwekken„ embarras-,
ser , incommoder , goner.
Onthanding, yr. fig. ongerijf, embarras, on.
incommodite,gene, f. inconvenient , m.
Ontharen , b. w. (ik onthaarde , heb onthaard).
van haar berooven, het haar uittrekken, Oster
le poil , depiler. Het haar doen uitvallen,
Ontharnasfen, b. w. (ik ontharnaste, heb ontharnast) , het harnas uittrekken , titer la cuirasse

Ontharfenen, b. w. (ik ontharfende, hob ontharfend), zie Ontherfenen.
Onthaspelen , b. w. (ik onthaspelde , heb onthaspeld), van den haspel afwinden, zie Afhaspelen.,
Ddd4
Oat,
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Ontheffen, b. w. (ik onthief, heb ontheven), Ontboud , 0. , herinnering geheugen , mitnotontlasten, beviljden, &charger; fig. bevrijre, f, souvenir, m. Mar mijn beste
den , verlosfen, delivrer, exempter, decharautant qua je me rappelle.
, verblijfplaats,
ger, dispenser.
demeure, f. sejour, m. residence ,retraite,f:
Ontheffing , yr. &charge; fig. delivrance, ex- Onthouden, b. w. (ik onthield , heb onthouden) ,
emption; dispensation.
bevatten , inhouden , contenir,, comprendie
—, in het geheugen behouden , retenzr,, conserOntheiligen, b. w. (ik ontheiligde , heb ontheiligd,) profaner, violer,5 deshonorer , souilver dans sa memoire, se souvenir de, se rapler , abuser des choses salutes, les employer
peler. q. ch. 1k heb het niet
, je ne m'en sona des usages profanes.
' viens pas. Hij onthoudt alles wat hij een
celui qui profane, etc. Zie
Ontheiliger,,
enkel maal hoort , it retient tout ce qu'll
entend une seule fois. — (rich), zijn vetOntheiligen , profanateur.
blijf houden , demeurer, sejourner, etre,
Ontheiliging, yr. action de profaner, profaeener kerk ,
rester. Hij zal zich daar niet lang —, ii
nation, f. violement , m.
n'y reseera pas long-temps. —, terughotiden,
exacteur,
concusretenir , girder, ne pas donner. Ik ontknevelaar,
Ontheisteraar,,
bond u met hetgeen ik u schuldig ben, je
sionnaire.
ne vous retiens pas ce que je vous doffs. —
Ontheisteren , b. w. (ik ontheisterde , heb ont(rich), zich afhouden , s'abstenir,
heisterd , ) plagen , kwellen , plunderen, knecher,, s'abstenir. Hij konde rich niet van
velen , verwoesten, vexer, maltraiter, pillagchen
ne pouvait s'empecher de rite.
ler,, ravager.
Zich van weenen
retenir ses larmes.
Ontheistering, vr. vexation, concussion.
Onthelderen, b. w. (ik onthelderde , heb ont- Onthoudend , b. n. matig, die zich onthoudt,
abstinent, e; sobre.
bijw. sobrement.
helderd,) van helderheid berooven, priver
On thoudendheid , vr., abstinence, sobriete.
de la clarte.
Onthelpen, b. w. (ik onthielp of ontholp , heb Onthoudenis, yr. (verouderd ,) geheugenig,
memoire.
ontholpen ,) van hulp ontblooten , priver de
Onthouder,, in. die onthoudt, d. i., in zijn
l'assistance.
geheugen behoudt , als: Hij is een goed —,
Onthemden , b. w. (ik onthemdde , heb outit a une, bonne memoire. terughouder,
hemd,) het henid uittrekken, eter la chemicelui qui retient. — van wijn , absteme, m. et f.
se a.
Onthengfelen, b. w. ( ik onthengfelde , heb Onthouding, yr. geheugen, memoire, f souveverblijven, action de demononthengfeld), van zijne hengfels losmaken • nit,
rer.—, terughouding, action de retenir.
of berooven, detacher des gonds.
matigheid , abstinence, continence, retenue.
Ontherfend , b. n.fig. breinloos, zot, ecervele ,e.
w., (ik onthoosde , heb outOntherfenen , b. w. (ik ontherfende , heb ont- Onthozen ,
de koufen, uitdoen,
boosd), de hozen, d.
herfend), in de vroedkunde eene vrucht de
eter les bas.
herfenpan ontnemen, enlever le crane a un
enfant dont la mire ne pent accoucher; fig. Onthuide'n, b. w., ik onthuidde , heb onthuid ), van de huid berooven, ecorcher,,
van fchranderheid ontblooten ; enkel in bet
titer la peau h.
y eti. deelw. zie Ontherfend.
Onthuiven
, b. w. ( ik onthuifde , heb ontOntheupen ,b. w. (ik ontheupte , heb onthuifd), de huif (Zie Huif) afzetten, van
heupt), nit het gewricht der heup ontwrinde huif ontdoen, decoiffer.
gen , disloquer lee hanche ou let hanches ; van
Onthulden , b. w. , (ik onthulde, heb onthuld),
bier : Ontheupt , &hand:6. , e.
fig. van eer berooven , deshonorer.
Ontheuping, yr., action de disloquer la hanche
Onthuldigen, b. w. (ik,enthuldigde , heb ontou les hunches.
huldigd) niet met de vereischte hulde beOnthield, verl. tijd; zie Onthouden.
jegenen, ne pas respecter, ne pas reconnaitre.
Onthiet, o. (veroud.), bevel, ordre,
Onthijliken, b. w. (ik onthijlikte, heb onthij- Onthouding, vr. fig. action de deshonorer.
likt,) van den echt ontbinden, separer zit) Onthullen, b. w. (ik onthulde, heb onthuld),
van hul , of kapfel ontblooten,
mari et une femme.
decouvrir, titer la collie 4. zie
Onthokkebanden , b. w. (ik onthokkebandtle ,
heb onthokkeband), losmaken van den band, Onthulling , yr. action de ddcouvrir on de dewarmede men 'in een hok is vastgebonden , - coiffer.
ditacher d'un lien qui tient q. q. ou q. ch, dans Onthunkeren, b. w. (ik onthunkerde, heb onthunkerd) door hunkeren verkrijgen , obtenrr
tone cage, etc. ; fig. in vrijheid fiellen , meten mendiant ou 4 force de mendier.
tre en liberte, donner la libertd a. —, beOnthunkering , yr. action d'obtenir 4 force de
roeren, troubler.
mendier ou en mendiant.
Onthollen , o. w., ( ik ontholde , heb onthold), door hollen ontloopen, s'enfuir; zie Onthuppelen, o. w. (ik onthuppelde , ben onthuppeld), door huppelen ontwijken, s'esquiHollen.
ver, s'óloigner to s'echapper en sautillant.
Onthoofden, b. w. (ik onthoofde , heb outhoofd), het hoofd afflaan , decapiter, decal-‘ Onthutfen , b. w. (ik onthutfle , heb onthutst);
fig, ontftellen , troubler, emouvoir, se deconler, trancher ou couper la tlte 4; van bier .
cefter, toucher, effarer ; van hier: onthutst,
Onthoofd worden, avoir la tete tranchee
trouble, e. emu, e. interdit, e. Hij itond
couple; etre decapite, e; ou decoll e e.
zoo
—, verbaasd, dikt hij geen woord konde
action
de
decapiter,
decaOnthoofding, yr.
uitspreken , it demeura sa interdit qu'il ne
pitation.
saurait prononcer un mot. Hij was geheel— ,
Onthoornen , b. w. (ik onthodrnde , heb ontit etait tout effare, etc. Hij is ligt —,
hoornd), van de horens berooven , titer les
raakt fchielijk van zijn fink , it se diconcerte
cornes it. —, in de taal der krijgslieden, als:
aisement.
De gordijnen van een vestingwerk emporter a coups de canon les flancs d'un ou- Onthuwen, b. w., ( ik onthuwde , heb anthuwd ), een huwelijk fcheiden , rompre
vrage a comes.
mariage, separer tin tnari et une femme,
Onthorenen , b. w. ( ik onthorende , heb ontdiniarier.
horend ) , zie Onthoornen.
Out-
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Ontjagen, b. w. . ik ontjaagde en ontjoeg, beb
ontjaagd) , door vooruitjagen ontnemen, enlever q. ch. a q. q. en chassant ou en poursuivant. 0. W. (met zijn), door snel
jagen ontkomen, ichapper a q. q. en courant
bien fort.
Ontjaging, yr. , action d'etzlever en chassant
oil en poursuiv'ant. — , action tNchapper
en courant bien fort.
Ontjoeg veil. t. van Ontjagen.
entieg , ontijg , Zie Ontijd.
Ontjeugden, o. w. (ik ontjeugde , ben ontjeugd), Zijne jeugd vcrliezen , cud worden ,
vieillir,
Ontijd , m. Onbehoorlijke tijd , temps pen convinable, contre-temps. Ten ontijde , hors de
saison, a contre-temps, hors tie propos. Bij
nacht en —, bij avond en —, a heure indue.
Ontijcielijk , zie Ontijdiglijk.
MisgeOntijdeling , m. en avorton, vr.
boorte:
Ontijdig, b. n. op geenen gewonen tijd, hors
de saison, mal a propos, indu, e. Gij komt
mij geheel —, vows one venez bien mal
propos. Die vraag was geheel — cette demande etoit entierement hors de saison. —, dat
geenen genoegzamen tijd gehad heeft , om
tot rijpheid te komen , of tot volkomenheid
te geraken, premature, e; qui n'est pas mar,
e. vert, e. Eene ontijdige vrucht , un fruit
9u1 n'est pas mar. —,vroegrijpt vrucht,
fruit premature. Een—e dood, une mort prematuree. Eene ontijdige bevalling , une concise
avant terme, f, avortement, Ontijdige
geboorte , avortement, vs; ook (ontijcieling) , avorton, —5 Vail, sale. Een —
laws , une maison sale. —, bijw. hors de saison ,- mal a propos , a contre-temps, a heure
Spr. w. — fparen brengt geen gewin
aan, autant depend chiche que large.
Ontijdigheid, vr. temps incommode ou peu conf
venable, m, heure
gualite de
ce qui n'est pas mar, e.
salete.
Ontijdiglijk, zie Ontijdig, bijw.
Ontijg , zie Ontijdig.
Ontij len , o. w. (ik ontijlde , ben ontijid),
vooruitijlen , devancer, passer,ontfnappen , ontloopen ,
s'echapper.
Ontijveren , b. w. (ik ontverde , heb ontijverd), den ijver benemen, priver de zéle,
diminuer le zêle tie.
Ontijzeren , b. w. (ik' ontij. zerde , heb ontijzerd) , ( van een paard) de ijzers afnemen , deerrer, titer les fers a.
ontboeijen , dechainer, liter les fers a (un criminel), le delivrer
de ses fers.
Ontilbaar,, b. n. dat niet .getild kan worden ,
qu'on ne peat soulever, immobile. Ontilbare
hake , biens Immeubles, ns. pl. immobilier,, m.
Ontkakelen, b. w. (ik ontkakelde, hub ontkakeld), door kakelen , d. babbelen , aftroonen, obtenir a force de babiller.
Ontkallen , b. w. (ik ontkalde , heb ontkald),
fain. door kallen uit het hoofd praten, als :
Hij liet zich niet —, dat hij het doen kon ,
quol qu'on pat dire , it se croyait en itat tie
le faire.
Ontkammen , b. w. (ik ontkamde , heb ontkamd) , loskammen , &tidier avec un peigne.
Ontkapen, b. w. (ik ontkaapte, heb ontkaapt),
behendig ontnemen , ontfutfelen, enlever subtilement , escamoter.
Ontkavelen , b. w. (ik ontkavelde , heb ontkaveld) , door. het lot ontnemen , gagner
de q. q. au feu.
Ontkeeren , b. w. (ik ontkeerde , heb ontkeerd)
ontneraen, Weyer, liter, privet':
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Ontkekelen, b. w., (ik ontkekelde, beb ontkekeld), zie Ontkakelen.
Ontkenbaa, , Ontkennelijk, b. n. te oitken.
den, qu'on pent nier, denier on desavouer,
!liable, reusable.
Ontkennen , b. w. (ik ontkende , heb ontkend),
loochenen , nier, denier,,desavouer , renier,
renoncer.
Ontkennend, b. n. (in de Spraakk.) dat ontkent,
negatif, ive. Een — woordje , une particule
negative, une negative, —, of ontkennender wijze, bijw. negativement.
Ontkenner, tn. celui qui nie, denie , desavoue„
Ontkenning, yr. negation, action de nier, &negation , f. deal , desaveu, m.
Ontkerkeren , b. n. (ik ontkerkerde , heb ontkerkerd), nit den kerker verlosfen , faire
sortir de prison, elargir, rellicher,mettre en
liberte , desemprisonner.
Ontkerkering , yr. elargissement, rn. relaxation,
mire en libertó.
Ontkernen , b. w. (ik ontkernde , heb ontkernd) ,
de kern uit de gewasfen doen , de korrels
uit de gewasfen doen, titer le pepin; egre.
ner les , ipis.
Ontketenen , b. w. (ik ontketende , beb ontketend) , van de keten doen , dechainer,
desenchainer.
Ontketening , yr. action de dechainer.
Ontkibbelen , b. w. (ik ontkibbelde, heb ontkibbeld), door kibbelerr verkrijgen, obtenir
`4 force de disputer a force de tracasseries.
Ontkiemen , o. w. (ik ontkiemde , ben ontkiemd), beginners ‘ te kiemen , germer; fig.
ontitaan , voortfpruiten ; voortvloeijen , ontfpruiten , s'elever,
Ontklaauwen , b. w. (ik ontklaauwde , heb
ontklaauwd) , van klaauwen berooven , titer
on couper les grilles, les angles; fig. fam.
diefachtig ontnemen , escamoter, escroquer.
Ontkleeden„ b. w. (ik ontkleedde , heb ontkleed),- de kleederen uitdcien , liter les habits ei , dishabiller ; fpreekw. Men moet
zich met —, eer men naar bed gaat , it ne
fautpas Bonner son bien avant sa mort:
(in den bijbelflijl) ontkleed worden , flerfcheepsw. als: Den kabel
ven , mount..
—, lever, .la fourrure tin cable.
Ontkleeding , yr. action de deshabiller.
Ontklemmen o. w. (ik ontklemde , ben ontklemd), nit de klem , d.
nit angst of
droefheid geraken, revenir d'un serrement de
coeur,, revivre. Mijn hart beginc te
commence a me sentsr soulagi , e.
Ontkleuren , b. w. (ik ontkleurde , heb ontkleurd), de kleur wegnemen, &colorer,, faire' passer, liter la couleur. De azijn one,kleurt de lippen , le vinaigre dócolore les
'byres.
Ontkleuring, yr. action de &colorer, d'dter
la couleur.
Ontklimmen , b. w. (ik ontklom , ben ontklommen) , klimmend ontkomen , ichapper en
grimpant.
Ontklom , veil. t. van Ontklimmen.
Ontklommen , vent. dw. van Ontklimmen.
Ontklouwen , b. w. (ik ontklouwde , heb oneOntklaauwen in de fig. beklouwd) ;
teekenis.
Ontkluisteren , b. w. (ik ontkluisterde , het,
ontkluisterd), de kluisters afnemen , delivrer
des fers, liter les fers a.
Ontkluistering , y r. action de delivrer des fers.
Ontkluiten , b. w. ontkluitte , heb ontkluit) 7
de aardkluiten aan flukken fiaan , emotter.
Ontkluwenen , b. w. (ik ontkluwende , heb
ontkluwend) , het garen van cell kluwen afDdd5,

doen ,
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fil.) do dessus d'un peloton,
doen, - ()ter
defaire un peloton.
Ontknevelen , b. w. (ik ontknevelde , heb ontkneveld) , door kfievelarij ontnemen, extorquer par des vexations. iemand, die kekneyeld is, losmaken, defier q. q. quay est
garotte, cletacher,, elargir,, mettre en libertd , delivrer.
OntkneYeling, yr., action d'extorquer par des
vexations. —, action de delier,, delivrance.
Ontknoopen , b. w. (ik ontknoopte , heb ontknoopt), losknoopen, denouer,, defaire
noezid, deboutonner. Alexander, den Gordiaanfchen knoop niet kunnende , hakte hem
door , Alexandre ne pouvant defaire le noeud
gordien, le coupa; fig. oplosfen , &miler,,
developper , resoudre , denouer, expliquer ,
donner une explication de. Een rok
boutonner un habit.
Otitknooping, yr. action de denouer ; fig. oplosling , ontwikkeling, solution, explication,
(in, de letterkunde,)
f., denouement,
, denouement, m.
Ontkocht, verl. t. en verl. dw. van Ontkoopen.
'Ontkoiferen, b. w. (ik ontkofferde, heb (mitkofferd), uit den koffer nemeti,-titer du ciffre, d'un core, d'une malle.
(ik ontkwam, ben ontkoOntkomen , o.
men) , wegkomen, ontgaan , echapper, s'es,quiver, se sauver,'s'evader, 1-let gevaar
echapEer la danger , au danger.
Ontkoming, yr. action d'echapper, evasion.
Er is geene aazi c'en est fait; tout est
perdu.
Ontkoopen , h. ontkocht , heb ontkocht),
jets koopep , dat 'pen ander meende te koopen, acheter ce qu'un atitrevoulait acheter.
Ontkoppelen, b. w. (ik ontkoppelde, heb ontkoppeid), het gekoppelde losdoen, &coupler,, ddsaccoupler De honden &coupler
les chiens.
Ontkoppeling, vr. action de &coupler,, f. ddcouplement , desaccouplement , m.
Ontkortten, b. w. (ik ontkortte ., heb ontkorst), de korst van iets afuemen, titer la
crolite 4, defaire de la crolite, icroliter.
Ontkoriting, yr. action d'dter la crolite.
Ontkrachten , b. w. (ik ontkrachtte, heb ontknicht) , krachteloos maken , van kracht
berooven , Onerver, affaiblir, rendre faibk ,
priver de force, liter la force ; debiliter,,
rendre &bile.
afOntkrachting 9 yr. action d'enerver
faiblissement , m.
lettre
Ontkrachtingbrief, m, renverfaalbrief,
d'abolition.
Ontkranfen, b. w. (ik ontkranste , heb ontkranst), , 4nen krans ontbinden en afzetten ,
ate, • une giiirlande. Het hoofd werd hem
ontkransd, la •guirlande fait Otee de sa fete.
pntkreuken , b. w. (ik ontkreukte, heb onta
titer les plis ,-kreut,)d pnico
repasser,, rendre uni, o.
Ontkroonen, b. w. (ik onikroonde, heb ontkroond), de kroon ontnemen, van de kroon
codronne a(decourontier).
berooven , titer
Ontkrooning, yr. action d'dter la couronne a
q- q•
Ontkroop, verl. t. van Ontkruipen.
Ontkropen , verl, dw. van Ontkruipen.
(ik ontkroop, ben ontkroOntkruipen, o.
pen), kruipend ontgaan, dc,happer en rempant.
Pntkrullen, b. w. (ik ontkralde , heb ontkruld) de krullen uit Jet haar doen, deboucler, defriser.
Ontkuipen, b. w. (ik ontkuipte, heb ontkuipt),
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fig. Door kuiperij iets ontnemen, priver q.
de q. ch. par desintrigues; zie Onderkraipen.
Ontkurken , b. w. (ik ontkurkte , heb ontkurkt ),
de kurk afdoen, titer ou tirer le bouchon,
deboucher.
Ontkwam, verl..t. Ontkomen.
Ontlaarzen , b. w. (ik ontlaarsde, heb ontlaarsd), de laarzen nittrekken, titer les bor.
tes a, debotter.
Ontladen , b. w. (ik ontlaadde , heb ontladen),
den last of de lading of of uitnemen, titer
le charge de, &charger. Een fchip tiecharger un vaisseau, desembarquer ou debarquer les marchandises. (in de natuurk.),
van de elektriciteit, exciter ou tirer Patincelle.
Ontlader, m. clegene, die ontlaadt, &chargent-. —, (in de natuurk. ) excitateur.
Ontlading, vr. decharge, action de &charger,
f. dechargement, m. —, (in de natuunc.),
excitation.
Ontlasten , b. w. (ik ontlastte , heb ontlast),
van eenen last bevrijden &charger q. q. , titer
un fisrdeau a q. q. ; fig. bevrijden, delivrer,
&charger, soulager. lemand van zorgen —,
&charger q. q. de soucis. Zijn 'hart jegens
ouvrir son coeur el an ami.
eenen vriend
Zich (zich bevrijden), se &charger, se
defaire, se debarrasser; (zi4n gevoeg doen),
&charger le ventre, tiller a la selle, faire
ses necessites. (uitloopen), se dicharger. De
rivier outlast zich in de zee, la riviare se
&charge dans la mer.
Ontlastend, b. n. eyacuati f ive. evacuant, e.
Ontlaster,, m. (in de ontleedk.), emonctoiro.
De netts is een — der herfenen, le nez est
un imonctoire du cerveau.
Outlasting, yr. het ontlasten, action de decharger,, &charge, f. , dechargement, m.
— der vochten &charge des humours —,
buikzuivering, itoelgang, evacziation,se7le,f,
De ziekte heeft van daagdriemaal — gehad,
le malade a eu trois selles aujourd'hui. Gcmakkelijke —, dejection.
Ontlastplaats, vr. plans, om goederen te ont,lasten , debarcadour,, m.
Ontlaten, b. w. ( ik ontliet, heb ontlaten),
loslaten,'laisser aller,, affranciiir, mettre etc
liberte , delivrer. —,( bij fineden ) week waken, amollir, rendre mou, molle; fig. vermurwen, bevredigen, appaiser. o. w.
Cunt zijn) van het weer, zachter worden,
se radoucir,, se remettre au beau, degeler.
Ontlating, yr. loslating, affranchissement, m.
—, van het weir, radoucissement, m.
Ontlauweren, b. w. (ik Ontlauwerde, heb ontlanwerd), pan lauweren berooven, priver
d'un,e couronne de ?antlers.
Ontleden, b. w. (ik ontleedde, heb ontleed),
lid .voor lid affnijden en onderzoeken', anatomiser, dissequer. Eenen hond — 9 dissequer
on anatomiter un chien; van hier : Eerie
plant —, dissequer une plante. ituk voor
ituk aantoonen, faire Panalyse de, analyser,
divisor. Eerie redevoering —, divisor une dissertation. Zijn gevoelen —, exposer son opi.
nion. —, van een rukken &ni,embrer, depidcer ou depecer.
9
onderfcheiden,
distin.
guer, expliquer.
Ontledend, b. n. ontwikkelend, ontbindend,
oplosfend, analytique.
Ontleder, m. dissequenr,, anatomiste.
ontknooper eener zaak , analysto.
Ontledigen, b. w. ( ik ontledigde, heb ontledigd), ledig maken, video-. Len vat —,
rider un tonneau. —, verlOsfen, vrijmaken,
delivrer, ditacher,, defaire. Zich —, se
de-
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tiaarrasser, se dilivrer ; ook : se reposer,
prendre du repos.
Ontlediging , vr. action de viler, evacuation,
fig. delassement , eener ongeboorne
vrucht (bij de vroedm.), embrytomie ,— der
baarmoeder, openfnij.ding, hysterotomie.
Ontleding , vr. anatomie, dissection, ( van menfchen), androtomie, andratomie. — der teeldeelen, (ontl. k.) aidoiatomie. (van dieren ),
f. de, verdeeling,
zootomie.
membrement , ; fig. — van leengoed (in
het leenftelfel), vercteeling van een leen, depie ,m. —, uiteenzetting, division, analyse.
verklaring, exposition, explication, declaration.
Ontleedkunde , Ontleedkunst, yr. anatomie.
Ontleedkundig, b. n. tot de ontleedkunde behoorende of daarop betrekking hebbende
, in de ontleedkunde bedreanatomique.
bijw.
yen, verse , e, dans Panatomie.
anatomiquement.
Ontleedkundige , anatomiste.
Ontleedmes, o. mes des ontleders , scalpel, in.
Ontleek , verl. t. van Ontlijken,
Ontleenen , b. w. (ik ontleende , heb ontleend), leenen, afleenen , emprunter ; fig.
afleiden, puttee , deriver, tirer. Het is een
nit bet Grieksch afkomstig woord, c'est un
mot derive du Grec. De maan ontleekt
baar licht van de zon, la lune emprunte sa
van eenen lumihre du soleil. Eene gedachte
fchrijver eznprunter une pens* d'un auteur.
Ontleening, yr. emprunt , in. action d'emprunter ; fig. derivation.
Ontleeren , b. w. (ik ontleerde , heb ontleerd ),
vergeteu , afleeren, war men geleerd heeft ,
desapprendre oublier. doen vergeten ,
afwinnen, afleeren , faire .oublier; zie At.
leeren.
Ontlegeren, b. w. (ik ontlegerde, heb ontlegerd), van eene belegering verlosfen, lever
le siege de.
Ontlegering, yr. , action de lever le siege d'une
place.
Ontleggen, b. w. (ik ontlegde , ontleide ,
en ontlei , heb ontlegd en ontleid) , verplaatfen , bi ter de sa place , deplacer. — nit de
gedachte brengen, fah.e oublier, dissuader.
Oatleiden; zie Verleiden, misleiden.
Ontleid, verl. dw. van Ontleggen.
Ontleide, verl. t. van Ontleggen.
Ontleken , verl. dw. van Ontlijken.
Ontleken, o. w. (ik ontleekte, ben ontleekt),
zie Ontlekken.
Ontlekken , 0. w. (ik ontlekte , ben ontlekt) ,
door lekken ontvallen, couler en degouttant ,
degoutter,, suinter.
Ontlenden , b. w. (ik ontlendde , heb ontlend),
lendenlam maken, disloquer la hanche oft les
hanches ; zie Ontheupen.
Ontliep , verl. t. van Ontloopen.
Outlier, verl. t. van Ontlaten.
Ontlijken , o. w. (ik ontleek, ben ontleken),
niet nicer gelijken , avoir perdu ressemblance,
ne plus ressembler.
Ontlij men, b. w. (ik ontlijmde, heb ontlijmd,
van lijm ontdoen , het gelijmde losmaken,
deglueri ddcoller,, detaclier.
Deze vogel
leeft zich niet kunnen
cet oiseau n'a pu
se digluer.
Ontlijsten , b. w. (ik ontlijstte, heb ontlijst),
uit de lijst nemen , biter du cadre , iter le cadre.
Dntiijsting, yr. action d'dter le cadre.
Dntlijven , b. w. (ik ontlijfde , heb ontlijfd),
dooden, tuer, eter la vie a.
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Ontlijving, vie. action de tiler, d'dter la vie.
Ontloken, verl. dw. van Ontlu i ken.
Outlokken, b. w. (ik ontlokte , heb ontlokt ,)
door uitlokken verwerven, enlever on eter
subtilement ; fig. Iemand: een geheim
tirer un secret de q. q..
Ontlokking, yr. action d'eter ou d'enlever
subtilement.
Ontlooden , b. n. (ik ontloodde , heb ontlood),
uit het lood nemen, tirer ou titer du plomb.
Ontlook , verl. t. van Ontluiken.
Ontloopen, 0. w. (ik ontliep, ben ontloopen),
door loopen wegkomen of ontkomen, s'en aller,
echapper,,s'esquiver ou s'evader en courant, se
sauver,, enfiler la venelle. De dief ontliep den
geregrsdienaren , le velour echappa aux mains
des sergents ; fig. Gij zijt uwen meester to
vroeg vow avez quitte votre maitre trop
tit, vous n'entendez pas votre metier. —,
ontvloeijen, wegloopen, afloopen , s'icouler. De wij n ontliep het vat, le yin s'ecoula
le tonneau. Zinn water ontloopt hem, it ne
pout retenir son urine; fig. Wij
elkander
niet veel, nous ne dtprons guhres, nous nous
suivons de pres. Mijne jaren
de uwe niet
veel, nous ne diferons
en dge, je no
age due vous.
suis pas beaucoup plus age
Ontlooping, yr. evasion, fuite, f.
ecoulewent , m.
Ontlorren; b. w. (ik ontlorde, heb ontlord),
met bedrog ontfutfelen , enlever ou Otter par
.
supercherie.
Ontlosfen, b. w. (ik ontlorste, heb ontlorst),
door bedriegelijken handel ontvreemden (zie
Lorfen), priver de q. ch. en prenant a credit, escroquer.
Ontlosfelijk , b. n. oplosfelijk, dissoluble,
soluble; fig. verklaarbaar, explicable.
Ontlosfen, b. w. (ik ontlostte , heb ontlost),
losdoen, losmaken, &tacker,, defaire
declouer, etc. Zie Losdoen en Losmaken. „
bevrijden, delivrer, elargir, 'mitre en li-bored.
ontlasten, ontheffen , decharger
—, ontlaten, doen fmelten, tremper, dissoudre, faire fondre. ontwarren,.
nit de war maken resoudre , expliquer,
eclaircir.
Ontlosfing , yr. action de detacher, etc. (zie
Ontlosfen.) decharge, f., itichargernent ,
m. —, action de delivrer,, delivrance. —,
dissolution , fonte. , action d'expliquer, declaircir,, solution , explication, f. eclaircissement , tn.
Ontluiken, b. w. (ik ontlook , heb ontloken),
openen, open maken, ouvrir. Zich —,
s'ouvrir. openoaar waken, vertoonen,
ouvrir, decouvrir, montrer.—, o. w. (met zijn)
opengaan, zich openen, s'epanouir,,clorre.
Ontluiking, yr. action d'ouvrir, etc. Zie Ontluiken.
epanouissement , tn.
Ontluisteren, b. w. (ik ontluisterde, heb onto.
luisterd) , van luister berooven , titer le,
lustre de, ternir, priver de son eclat. —,
verduisteren , obscurcir. Dat heeft zijneis
roem grootelijks ontluisterd, cela a beaucoup
obscurci sa gloire.
Ontluistering, vr. action de ternir, ternissure.
Ontmaagden , b. w. (ik ontmaagde , heb ontmaagd) van den niaagdom berooven, eene
maagd van hare eer berooven, deflorer ,deg
puceler , dishonorer.
Ontmaagding, yr. action de deflorer, de depuceler,, defloration.
Ontwagten , b. w. ( lit ontmagtte, heb out,
magt), van zijne magt berooven, priver de
sa force ou de son pouvoir, ajfaiblir, rendre
faible.
Ont.
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Qntmagtigen, b. w. (ik ontmagtigde , heb ontxnagtigd) , van zijne magt of gezag berooven,
door o yerinagt zucie magt ontnemen, priver
de son ponvoir, ou de son autorite.
0 ntmaken , b. w. (ik ontmaakte , heb ontmaakt) ,
ontdoen, aThreken, ddrnolir, rompre , tidmonter,, defaire. krachteloos maken
annuller, andantir. — ont6rven, dishiriter, exherdder,, priver a'une succession.
Oncmaking, yr., action de ddmolir,, etc.; zie
Ontmaken. inzond., onterving, action
d'ex&rdder, exhdridation,. action de deshdriter.
Oncmannen , b. w. (ik ontmande , heb ontmand) , eene befchaafde uitdrukking voor het
ruwe woord Lubben, chdtrer, rendre eunuque, mutiler. —, van de mannelijke eigenlchappen berooven, liter la vigueur male,
enerver, imascuier. —, van het leven berooven,
ontzielen, liter la vie a, tuer,— den moed
benemen, moedeloos 'maken,dterle
' courage,
deeourager. van manfchap ontbloocen of
berooven , titer l'equipage d'un vaisseau,
dOsarmer.
Ontmanning, yr., action de chdtrer, castration , mutilation , emasculation. —, action d'dd'inerver. —, action
ter la vigueur
action de dicourager,
de tuer.
decouragement, :m. — , action de disarmer ,
f: desarmement, m. •
O'ntmantelen, b. w. (ik ontmantelde , heb ontmanteld), eigenlijk den mantel afdoen ; doch
meestal worth het enkel gebruikt van het
flechten der vestingwerken , demanteler.
-Ontmanteling, yr., action do eldmanteler,f. demantelement , m.
Ontmaskeren, b. w. (ik ontmaskerde, heb ontmaskerd), het masker afrukken, liter le masque, demasquer; fig. In deszelfs ware ge-daante voorilellen , ddmasquer. Deze mensch
wil fchijnea, hetgene hij niec is, ik zal hem
• —, cet homme vent paraitre ce
West
pas, je vais le ddmasquer.
Ontmaskering, yr., action de ddmasquer.
Ontmasten, h. w. (ik ontmastte , heb ontmast),
(zeew.) van masten berooven, liter le mat ou
les mats d'un vaisseau,ddmater. Een ontmast
fchip , un vaisseau clematis
Ontmenscht, b, n. ontaard, inhumain, e, denature, e. cruel, le, barbare.
Ontmergen, b. w. (ik ontmergde, heb ontmergd) het merg uitdoen, liter la moêlle,
fig., ontzenuwen, verwijfd. maken , enerver,
Ontmodderen , b. w. (ik ontmodderde, heb
ontmodderd,) den modder wegdoen, uit het
flijk halen, debourber, titer ou tirer la hourbe ; fig. Ontblooten , priver, asambourber,
dipetrer q. q. du bourbier.
Ontmoedigen , b. w. (ik ontmoedigde, heb
ontmoedigd), den mood benemen, moedeloos
maken, liter le courage a, dicourager, faire
perdre le courage.
Ontmoediging, yr. , action de dicourager, dicouragement , m.
Ontinoeten , 0. w., (ik ontmoette , heb en
ben ontmoet), in het gaan tegenkomen , ren.contrer, trouver en son chemin; fig. vinden ,
aantreffen , rencontrer, trouver. oyerkomen, to beurt vallen, arriver. Welke wreedheid is haar daar ontmoet ? quelle cruautd lui
arriva la? bejegenen, recueillir, recevoir, traitor. AANM. Niettegenflaande de
}peer Weiland wil, dat dit werkwoord onzijdig zij en den derden naamval beheerfche,
vindt men zoo Yeel voorbeelden bij de beste
fcluijvcrs van " den bedrijvcnden Ywan, dat
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men geene taalzonde begaan zou, indien men
fare ye: .1k heb hem ontmoet, enz., en het
ook voor een bedrijvend werkwoord hielde.
Ontmoeting, yr. het' ontmoeten , action de
rencontrer. Eerste , revoir,, m. inzonderh. weclervaring, rencontre, aventure, f.
accident, m.
Ontmommen, b. w. (ik ontmomde, heb ontmornd ), zie •Ontmaskeren.
Ontmomming, zie Ontmaskering.
Ontmosfen, b. w. (ik oncmoste, heb ontmost),
het mos van jets weguenaen, liter la mousse.
Ontmuhten, b. w. (ik ontmuntte, heb ontmum, , ) eene oude munt vernietigen , oin geld
met eene nieuwe moat to Itempelen, mettre
une monnaie hors de cours pour en frapper
une autre.
Oncmunten o. w. (ik ontmuntte, ben ontmunt),
uit het geheugen gaan, als: Hij is mij geheel ontmunt, fee oublie ses traits, je ne le
reconnais plus.
Ontmnren, b. w. (ik ontmurirde, heb ontmuurd), van muren of vestingwerken ont-blooten, raser lee murailles ou les fortifications de, titer les murdilles , ou les fortifications de, dernanteler, demurer.
Ontmuring, yr. action de demanteler,f demantelement, m-.Ontnagelen, b. w. (ik ontnagelde, heb ontnageld), de nagels uittrekken , declouer,, arracher les clot's. —, van zijne nagels berooven, priver de see ongles. —, van vernageld
gefchut, desenclouer.
Ontnam, yerl. t. van Ontnemen.
Ontnemen, b. w. (ik ontnam , heb ontnomen),
ontftelen, afiremen, titer , arracher,, ravir,
priver de.
ravissement,
Ontneming, yr. action d'iter,
m. privation.
Ontnestelaar, m. anicheur,, zie Ontnestelen.
Ontnestelen, b. w. (ik ontnestelde , heb ontnesteld), de nestels losmaken, denouer les
aiguillettes.
Ontnestelen, b. w. (ik ontnestelde , heb ontnesteld) uit het nest nemen, denicher; fig.
uit het bed ligten, enlever du lit. — , vroeg
doers opftaan, forcer q. q. de se lever de bon
matin.
Ontnesteling, or. action de dinicher, f
chernent , m.
Ontne yelen , b. w. (ik ontnevelde, heb oatneveld ), den nevel yerdrijven, faire disparaitre le brouillard, dissiper le brouillard ;
fig. ophelderen, eclaircir, rendre clair.
Ontnomen , veil. deelw. van Ontnemen.
Ontnoppen, b. w. (ik ontnopte, heb ontnopt), de noppen afrukken, noper, liter les
noeuds qui sont sur le drap; fig. user.
Ontnuchteren, b. w. (ik ontnuchterde, heb
ontnuchterd.), iemand nuchteren rnaken, ddsenivrer, faire revenir q. q. d'une ivresse ;
fig. ontheffen, bevrijden, ontdoen , delivrer,
een oncbij t geven , donner an
depire.
dejedner a, faire dejeaner, prosodic son dejetiner. — 0. W. (met zijn), dronken zijnde
weder nuchteren worden, se disenivrer.
Ontnuchtering, yr. het ontnuchteren, action
outde desenivrer,, f. desenivrement , m.
biit , delerind , ddjeaner,, m.
Ontoegankelijk, b. n. ongenaakbaar,, inaccessible,
dont on no pent s'approcher.
Ontoegankelijkheid. , yr. ongenaakbaarheid ,
inaccessibilite.
Ontoegevend, h. n. oninfchikkeIijk, pen complaisant, e. severe, ddsobligeant , e,
n est pas condescandant, e, inflexible, pas
indulgent.
On-
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Ontoegevendbeid yr. marque de complaisancel
Cu tie condescendance, severite , inflexibilite.
Ontoevriefelijk , b. n. dat niet kan toevriezen ,
qui ne pent se geler, se congeler.
OntOogen , b. w. (ik ontOogde, heb ontOolt,d);
van zijne oogen berooven, priver de ses
yeux.'
Ontoonielijk , b. n. niet te betoomen , indomptable , qu'on ne saurait dompter,, ou domter.
Ontordenen , b. w. (ik ontordencle , heb ontordend,) in wanorde brengen , mettre en
desordre.
Ontouderen, b. w. (ik ontouderde, heb ontouderd), van zijne ouders berooven , priver q. q. de ses parents, suer les parents de
q- q•
Ontpakken, b. w. (ik ontpakte , heb ontpakt),
lospakken , dóballer,, depaqueter.
Ontpakking, yr. action de deballer ou de depaqueler,, f. deballage, m.
Ontpanden, b. w. (ik ontpatadde, heb ontpand) , verpande goederen ontflaan , degager,
retirer co qui est en gage.
Ontpanding, vr. action de degager, degagement , on.
Ontparen , b. w. (ik ontpaarde, heb ontpaard),
het gcpaarde fcheiden , depareiller on deparier.
Ontpekelen, b. w. (ik ontpekelde, heb outpekeld), van pekelachtigheid bevrijden ,
dessaler, titer la saumure de.
Ontplaatfteren , b. w. (ik ontplaatfterde, heb
ontplaatflerd), zie Ontpleisteren.
Ontplanten,- b. w. (ik ontplantte; heb ontplant), het geplante uitroeijen , deplanter.
Ontplanting, yr. action de deplanter.
Ontpleisteren, b, w. (ik ontpleisterde , heb
onrpleisterd), de pleister afhalen, dter l'em-.
plaf tre de.
Ontpleiten, b. w. (ik ontpleitte , heb ontpleit), door pleiten afwinnen, gagner
force de plaider.
Ontploffen, b. w. (ik ontplofte, heb. ontploft), (in de fcheik.), ploffend neervallen ,
:ember avec fracas , decrepiter, detener.
Ontploffing, Nr. (in de fcheik.) detonation.
Ontplunderen, b. w. (ik ontplonderde , heb
ontplonderd), zie Ontplunderen.
Ontplondering , zie Ontplundering.
Ontplooijen, b. w. (ik ontplooide , heb ontplooid,) de plooijen uitdoen, deplier, diployer.
Ontplooijing, yr. action de de'plier, de deployerw
Ontploos, verl. t. van Ontpluizen.
Ontplozen, verl. deelw. van Ontpluizen.
Ontpluimen , b. w. (1k onrpluimde , heb onepluimd ,) van pluimen of vederen berooven,
dier les plumes, deplumer, plunger.
Ontpluiming, vr. action de deplumer, de pinmer.
Ontpluizen, b. w. (ik ontploos, heb ontplozen), wegnemen , enlever, titer; fig. onderzoeken , eplucher,, examiner, decouvrir,, trouver.
Ontpiuizing, yr. 'action d'enlever ; fig. action
d'examiner, f. examen, m.
Ontplukken , b. w. (ik ontplukte , heb ontplukt), door plukken wegnemen , eueillir,,
arracher.
Ontplunderen, b. w. (ik ontplunderde, heb
ontplunderd.), door plundering ontnemen,
piller, enlever en pillant; fag. fem. defroquer.
Ontplundering, vr. action de pilfer, f. pillage, in.
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Outpo,orteren, b. w. (ik ontpoorterde 5 heb onepoortetd), van het poorterregt, cL 1. burgerregt, berooven , priver du droit de bourgeoisie.
Ontpoortering, yr. privation In droit de bourgeoisie.
Ontpragchen, b. w. (ik ontprachte, heb ontpracht),- door Pragchen verkrijgen, obte.
nir en mend:sant.
Ontpraten , b. w, (ik ontpraatte , heb ontpraat),
uit het hoofd. praten , dissuader q. q. de q.
ch., detourner q. q. de son dessein.
Ontprating , yr, afrading, action de dissuader,
de detourner,, dissuasion.
Ontpreken , b. w. (ik ontpreekte, heb outpreekt ,) door een lang en welfprekend voorfiel ontracien, dissuader, (par. des discours
eloquents.
Ontpurperen , b. w. (it ontpurperde, heb ontpurperd ,) van het purper berooven, priver
tie son pourpre.
Ontraden , b. w. (ik ontried, heb ontraden ,)
afraden; de conseiller , dissuader; zie Afraden.
0 ntrader , zie Afrader.
Ontrading, yr. action de dissuader, dissuasion;
zie Afrading.
Ontrafelen , b„ w. (ik ontrafelde, heb ontrafeld ,) losrafelen , uitrafelen, erailler, defaire le tissu de, effiler.
Ontramponeerd, b. n. van fchepen, door formen , enz. onbruikbaar geworden,delabre,e,
en inauvais ótat. Een — fchip , un vaisseau
delabre.
Ontranden , b. w. (ik ontranclde, heb ontrand,) den, rand of de randen van jets wegnemen, dter le bord ou les herds de q. ch.
Ontredderen, b. w. (ik ontredderde, heb outredderd), reddeloos maken , delabrer.
Ontreddering, yr. action de delabrer,, f. dilabrement ,
Ontreden , verl. deelw. van Ontrijden.
Ontreed , verl. t. van Ontrijden.
Ontrijgen.
Ontreeg,
—
Ontregen, verl. deelw. van Ontrijgen.
Ontreinigen , b. w. (ik ontreinigde , heb ontreinigd,) onrein maken , bezoedelen , salir,
souiller, infecter, tacker.
Ontreiniging, yr. morferij, action de souiller,
de salir, salissure.
On tremmen , b. w. (ik ontremde , heb ontremd),
den fpanriem, eenen ketting van een wagenra.d of oriel, wegnemen , losmaken, desenrayer.
Ontrennen,- 0. (ik ontrende, ben ontrend),
rennend ontkomen, echapper au galop, devancer en galopant.
Ontrent , zie. Omtrent.
Ontried, verl, t. van Ontraden.
Ontriemen, b. w. (ik ontriemde, heb ontriemd ,) den riem of gordel afnemen diceindre, dessangler.
Ontrijden , b. w. (ik ontreed, heb ontreden,)
in een rijruig doer on-tkomen, faire dchapper' eta voiture. o. w. (met zijn ,) in eon
risjtuig of te -paard. ontkomen , ichapper on se
sauver en voiture on a cheval.
Ontrijding , yr. action d'echapper ou de se sauver en voiture ou d cheval.
Ontrijgen, b. w. (ik ontreeg, heb ontregen ,)
losrijgen, defacer.
Ontrijvcrt 5 b. -w. (ik ontrijfde, heb ontrijfd ,)
onthoud.en , ongemak aanbrengen, income- der,. priver de qs. ch. dont on ne pent se
passer.

Ontrijving, yr. privation de q. ch. dont on no
pent se passer.
'Ontrimpelen, b. w. (ik ontrimpelde , heb ant.

rimPeid), de rimpels wegtrekken , gladmaken
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ken, faire passer les rides , derider. De
yreugde ontrimpelt het voorhoofti, la joie
deride le front.
Ontrimpeling, yr. action de derider.
Ontroeijen , b. w. (ik ontroeide , heb ontroeid),
roeijeAd doer ontfnappen, faire echapper 4
o. W. (met zijn) roeijenforce de rames. eclza_pper
a force de ,rames.
de ontfnappen,
vooruitroeijen, devancer q. q. en ramant.
Ontroeren , b. w. (ik ontroerde , heb ontroerd),
in eene onrustige beweging brengen, trotsbier, agiter. , grootelijks ontrusten , troubler,, agiter , consterner,,deconcerter emouvoir, inquieter , effarer.
Ontroerenis, ontroering, yr. trouble, m. agitation, consternation, emotion , inquietude;
zie Ontileitenis.
Ontroesten , b. w. (ik ontroestte, heb ontroest) den roest wegnemen, 'titer la rouille,
derouiller.
Ontroesting, yr. action de derouiller.
w. (ik ontrolde, heb ontrold),
Ontrollen ,
• losrollen, openrollen, deroul,er,, developper,,
deployer. — 5 op de wijze der zakkenrollers
ontnemen, escamoter. o. w. (met zijn)
rollend ontvallen, ichapper en roulant. Hem
is geene traan ontrold, it ne lui est pas tornbe une larme des yeux. fig. tomber, &happer. Deze gedachten ontroldenmij , ces pensees m'ont echappe.
Ontronfelen, b. w. (ik ontronfelde, heb antronfeld) , door ronfelen ontnemen , debaucher.
Deze twee knechts zijn hem ontronfeld, ces
deux garcons lui sont debauches.
Ontronieling, Yr. action debaucher.
Ontroomen, b. w. (ik ontroomde, heb antroomd), den room afnemen, afroomen , &renal biter la crime de.
Ontrooming, yr. action d'ecremer.
Ontroostbaar, b. n, niet te troosten, inconso,
bijw. inconsolablement.
lable.
Ontroostbaarheid, yr. etat inconsolable, m.
Ontroostelijk , zie Ontroostbaar.
Ontrooven , b. w. (ik ontroofde , heb ontroofd);
met geweld ontnemen, enlever, ravir , y eler,, biter.
Ontrooving, yr. enlevement , ravissement ,
vol , m.
Ontrouw, yr. trouweloosheid, infidelitd , deloyaute , perfidie,, trahison. — in het waarnemen van eenen post, malversation.
Ontrouw, b. n. trouwloos , infidele, deloy' al, e. trattre, _perfide.—, bijw. infidetement, deloyalenzent , perfidement.
Ontrouwelijk, zie Ontrouw, bijw.
Ontrouwigheid, zie Ontrouw, yr.
Ontruimen, b. w. (ik ontruinide, heb ontruimd), engte veroorzaken, prendre beaucoup de place. Deze tafel ontruimt de kamer, cette table proud trop de place, gene
dans la chambre. —, plaats maken , door jets
web te nemen, vider , faire place en itant
q. ch. —, verlaten , evacuii. De foldaten
zullen morgen de {lad —, les soldats evacuerout demain la place. Ontruim hem deze
plaats, cedez lui cette place. fig. Met den
dood faire vaguer (un emploi) en mourant. Hid heeft dat ambt door zijnen dood
ontruimd, it a laisse cot emploi vacant par
sa natl.
Ontruiming, yr. action de prendre beaucoup de
place. — evacuation.
Ontrukken, b. w. (ik ontrukte, heb ontrukt),
met geweld ontnemen, arracher , enlever de
losrukken, als:
force. , emporter de force.
sauver g. q. d'un
Iemand het gevaar
danger.
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Ontrukking, yr. action' d'arracher, f: enlevement, m.
Ontrunnen, o. -w. (ik ontrunde , ben ontrund),
zie Ontrennen.
Ontrusten, b. w. (ik ontrustte, heb ontrust),
de rust benemen, iemands rust iloren, troubier,, inquieter,, agiter , alarmer. Zich —
s'inquieter , s'alarmer.
Ontrusting, yr. trouble, m. inquietude, ageCation, alarme, f.
Ontfchadigen , b. w. (ik ontfchadigde , heb antfchadigd), fchadeloos fiellen, dedommager,
indemniser,, re'parer le dommage. Men moet
hem wegens het geledene veriies — ,
it faut Pindemniser des pertes qu'il a soul:
fertes.
Ontfchadiging, yr. dedommagement, vs. indemnisation, f. indemnite , f.
Ontfchagchelen, b. w. (ik ontfchagchelde, heb
ontfchagcheld), zie Ontfchagcheren.
Ontfchagcheren , b. w. (ik ontfchagcherde, heb
ontfchagcherd), door fchagchelarij ontnemen, obtenir 4 force de marchander.
Ontfchakelen, b. w. (ik ontfchakeide ` , heb antfchakeld), de fchakels losdoen, detacher ort
defaire les chainons ; fig. ontbinden, losmaken, detacher,, defaire, defier, separer,, onvrir. —, ontyouwen, demembrer, analyser,
faire Panalyse de , expliquer.
Onachakeling, yr. action de detacl2er les chatnons (d'une chaine); fig. explication, analyse.
Ontfchaken, b. w. (ik ontfchaakte, heb antfchaakt), door fchaking ontvoeren, enlever
de force, ravir ; fig. ontrooven, enlever,,vo.
ler,, emporter.
Ontfchaker , m. ravisseur, celui qut enleve de
force.
Ontfchaking, yr. action , de ravir, f. enleved
. mint, rapt; fig. vol , m.
Ontfchepen, b. w. (ik ontfcheepte, heb ontfcheept), uit het (chip laden of zetten , dicharger , debarquer,, desembarquer. Koopwaren —, debarquer des marchandises.
Ontfcheping, yr. dechargernent , debarquement ,
desembarquement, us.
Ontfchepteren , b. w. (ik ontfchepterde, heb
ontfchepterd) , dela fchepter ontnemen, biter
on arracher le sceptre a (un roi, un empereur,, etc.)
Ontfcheuren, b. w. (ik ontfcheurde , heb ontfcheurd) door losfcheuren ontnemen , arracher. Zich aan jets —, s'arracher a q. ch.
Ontfchieten, o. w. (ik ontfchoot , ben ontfchoten), ontglijden, ontglippen, echapper
en glissant, glisser des mains , etc.—, misfen, feilen , als : Dat ontfchiet mij geweldig, (dat gaat - verre buiten mime gisfing)
cela ne repond point a mon attente , je rn'y
suis fort trompe. Dat ontfchoot u , vous n'avez pas attrape cela. —, trait het geheugeu
gaan, door het hoofd gaan, dchapper de la
Inemoire , s'oublier. Zijn naam is mij ontfchoten, son none m'est echappe (en niet m'a
echappe dat ontfnapt was) fa/ oublid son nom.
Dat is mij ontfchoten , cela est passe de
ma tire, de ma memoire.
Ontfchieting, yr. action d'echapper en glissant.
Ontfchipperen, b. w. (ik ontfchipperde, heb
outfchipperd) eenen fchipper van zijnen
post berooven, deposer un capitaine de vasseau; fig. van eene waarcligheid berooven,
priver q. q. de son autorite, de sa dignite ,
de son emploi, ou de son credit.
Ontfchoeid, ' b. n. zonder fchoeifel , dechausse, e. sans chaussure, sans soulars.
Ontfchoeijen, b. w. (ik ontfchoeide , heb antfchoeid), de fchoenen uittrekken , dichausser,,
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ser, eter les souliers; fi g. (bij tuinl.) 4ie tarde Ontflaping, yr. action de s'endormir; fig.
mort, f. ,dices ,
om de wortels der boomen losmaken,
chausser des arbres. —, de wortels der tan- Ontflepen, b. w. ( ik ontfleepte, heb ont,
fleepr,) depend ontdragen, entralner,emporden losmaken of ontblooten, dechausser des
ter en trainant.
dents.
Ontfchorrem, b. w. (ik ontfchorde, heb ont- Ontfleping, yr. action d'entrainer, d'emporter.
Ontflibberen, o. w. (ik ontflibberde, ben ontfchord) de fchorheid benemen , desenrouer.
flibberd,) door flibbering uitglijden, OchapOntfchoot, veil. t. van Ontfchieten.
Ontfehorfea , b. w. (ik ontfchorste , heb ontper en glissant. De paling ontflibberde
Panguille glissa de ma main.
fchorst) van de fchors berooven of ontblooten , ecorcer, peler,, biter Pecorce (d'un arbre.) Ontfliep , veil. t. van Ontflapen.
Ontfchorfing, yr. excortication ou decortication. Ontflippen, o. w. (ik ontflipte, ben ontflipt,)
Ontfchoten, veil. deelw. van Ontfchieten.
flippend ontvallen , glisser; fig. in ftilte ontOntfchroeven, , b. w. (ik ontfchroefde, 'heb
komen , zie Ontfnappen.
ontfchroefd,) losfchroeven , ouvrir la vis, Ontfloeg, veil. t. van Ontflaan.
defaire la vis ou les vis ; fig. losmaken, de- Ontfloop, veil. t. van Ontfluipen.
faire, ouvrir.
Onifloor, veil. t. van Ontfluiten.
deelw. van Ontfluipen.
Ontfchuldigen , b. w. (ik ontfchUldigcle , heb Ontilopen,
ontfchuldigd,) van fchnld vrijfpreken, ver- Ontfloten, veil. deelw. van Ontfluiten.
fchoonen, verontfchuldigen, excuser, justi- On tfluijeren , b. w. (ik ontfluijerde , heb ontfier , disculper. Zich —, se justifier, se defluijerd,) den-fluijer afcloen , biter le voile,
fendre.
&Toiler; fig. in den verb. flij1 duidelijk maOntfchuldiger, m. defenseur, celui qui excuse.
ken , devoiler.
Ontfchuldiging, vr. excuse, justification, de- Ontfluijering, yr. action de &Toiler, f defense. Tot — van iemand fpreken, justifier
vpilement , m.
Ontiluimeren, o. w. (ik ontfluimerde, ben
on tiefendre q. q.
Ontfieren, b. w. (ik ontfierde, heb ontfierd,)
ontfluimerd,) in fluimering vallen , s'assouhet fieraad benemen , &parer, defigurer,,
pir, s'endormir, commencer a sommeiller;
priver de ses ornements. —, het fieraad affig. Ontilapen , flerven mourir.
doen , liter Pornement on les ornements.
Ontfluimering, yr assoupissament, m.
Ontfiering, yr. action de deparer, f. &figure- Ontfluipen , o. w. (ik ontfioop , ben ontfloment, m.
pen ,) fluipend ontkomen , s'esquiver, s'evaOntfindelen, b. w. (ik ontfindelde, heb ontder,, se sauver secretement, s'echapper a la difindeld), de findels wegnemen, biter le frairobee.
sil.
Ontfluiping , yr. action de s'evader on de s'es,Ontflaan, b. w. (ik ontfloeg, heb ontflagen,)
quiver, evasion , fuite secrete.
het beflag opheffen, lever Parret of" Pinter- Ontfluiten, b. w. (ik ontfloot, heb ontflodit, donner main levee-, reldcher. —, nit de
ten ,) losfluiten, openfluiten, ouvrir. Ik had
gevangenis verlosfen, mettre en liberte , elarmijn huis ontfloten, j'avais ouvert ma maigir, reldcher, desemfirisonner. —, van eene
son. —, loslaten, reldcher, elargir. De geverbindtenis ontheffen , als Iemand van eenen
vangenen reldcher ou elargir les prisoneed —, dispenser q. q. de son serment. Eenen
niers. —, ontdekken, ouvrir, decouvrir.
knecht uit de dienst
donner son conge a un
Ontwikkelen, ópanouir, ouvrir. De blocdomestique. Krijgsvolk
licencier, conemen — zich in den morgen, lee flews
dier,desenrdler des soldats. Iemand nit een anibt
s'epanottisrent ou s'ouvrent le matin; fig.
donner ou accorder sa &mission a q. q.
zijn hart voor iemand —, ouvrir son coeur
—, met moeite afweren, als: zich van lets
nitleggen, expliquer, donner
a q. q.
—, se &charger, se defaire, se debarrastine explication de.
ser,, se delivrer de q. ch. Op zijn verzoek Ontfluiter, m. celui qui ouvre, ouvreur.
is hij van de voogdijfchap over lien minder- Ontfluiting , yr. openfluiten , action d'ouvrir
jarigen ontflagen , sur sa demande it a ete
loslating, relaxation, f. relaouverture.
decharge de la tutelle de ce mineur. —, met
opengaan, epanouissement,
chement ,
moeite afwenden , als : De oogen van lets —,
tn. fig. ontdekking, action de decouvrir, f.
ditourner lee yeux de q, ch. —, van lets
uitlegging, explication.
drukkends bevrijden, delivrer, debarrasser. I Ontfineeken, b. w. (ik ontfmeekte heb ontVan moeite ontflaan
&charger de soin.
fmeekt), zie Affineeken.
Ontflag, o. van aangehaalde goederen, relaxa. Ontfnappen, 0. w. (ik ontfnapte, ben onttion, main levee, &charge, f. uit de
fnapt), fchielijk en ongemerkt ontkomen ,
gevangenis, &charge, f., elargissement , m.
dehapper, s'esquiver, s'evader,, escamper,
relaxation, delivrance, f —, van een ambt,.
prendre la fuite, s'en aller sans etre aper&mission, f: Zijn nemen ', donner sa deeu,e.
mission, se demettre de son emploi. Iemand Ontfnapping, yr. action d'echapper, evasion,.
zijn — geven , demettre q. q. de son emploi. Ontfnaren, b. w. ( ik ontfnaarde, heb ontvrijfielling, dispense, dispensation, f. •
fnaard,) de fnaren van een fpeeltuig doers,
Ontflagbrief, m. passeport, acquit, conge.
biter les cordes d'un instrument de tnusique.
Ontflagen, veil. deelw. van Ontflaan, vrij, Ontfnellen, o. w. (ik ontfnelde, ben ontfranc, che; quitte.
fneld,) wegfnellen, se sauver on s'ivader
Ontflaken b. w. (ik ontflaakte, heb ontflaakt, )
avec vitesse.
'
uit de boeijen
ontflaan, los makers , defaire Ontfnoeren, b. w. (ik ondnoerde, heb onten rela'chant, reldcher. Men is verpligt gefnoerd ,) hetgene met een fnoer gebonden is,
weest dezen gevangene te los te laten,
losmaken, &lacer, Mier, defaire. —, hetgene aan een fnoer geregen is, losdoen,
on a ete oblige de reldcher ce prisonnier.
Ontflaking, yr. action 'de reldcher, relaxation.
defiler. Paarlen defiler des perles ; fig.
nit elkander drijven, at-anger, mettre or;
Ontflapen, o. w. (ik ontfliep, ben ontflapen,)
bevrijden, delivrer,
in flaap vallen, s'endormir; fig. fierven; den
ddroute , defaire.
geest geven, decider, mourir, rendre l'esdecharger, defaire.
pat ,
Ontfnocring, vr: action de ddlacer, de alier,
de
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de de'faire; fig. action de mettre en 'detente.
— 5 action de delivrer, dicharge.
Ontfnoot , veil. t. van Ontfnuiten.
Ontfnoten , veil. deelw. van Ontfnuiten.
Ontfnuiten , b. w. (ik ontfnoot , heb ontfnoten 5 ) looslijk ontnemen als iemand zijn
gad , escamoter son argent &gig.
Ontfpannen , b. w. (ik ontfpande , heb ontfpannen , ) dat gefpannen is flapmaken , losmaken , detendre, clebander, detacher, relacher. De fuaren van een fpeeltuig —, detendre, reldcher les cordes d'un instrument
debander un arc.
de musique. Eenen boog
Paarden —, uitfpannen , deteler des chevaux.
fig. Den geest —, zich —, detendre Pesprit ,
se reldcher Pesprit , se reorder.
Ontfpamnene , verftopte fpieren , (bij de heelm.)
des nerfi relaxes.
Ontfpanning, yr. action de detendre, de debander, de detacher, f. relachement, m.
— 5 der zenuwen , relaxation des nerfs.
Onifpartelen , o. (ik ontfpartelde , ben
ontfparteld ,) fpartelend ontkomen , echapper en fret—Want, se degager a force de fretiller,, se depétrer.
Ontfparteling , vs-. action d'echapper en fretillant, action de se depitrer.
Ontfpatten , o. w. (ik ontfpattede , ben ontfpat,)
zijwaarts ontfpringen , echapper,, s'echapper.
Ontfpelden , b. w. (ik ontfpeldde , heb ontfpeld , ) hetgene met fpelden is vastgemaakt
losdoen detacher, de'faire ce qui est attache avec des dpingles.
Ontfperren , b. w. (ik ontfperele, heb onefperd 5 ) ontfluiten , ouvrir.
Ontfpinten , b. w. (ik ontfpintte , heb o p tfpint , ) van (pint ontdoen , fiter Paubler de q.
zie Spirit.
Ontfpringen, o. w. (ik ontfprong, ben ontfprongen ,) fpringende opftaan 5 als: uit eenen
flaap —, se lever d'un sommeil 5 s' eveiller en surtaut.— , huppelen, vrolijk fpringen, sautiller,
scatter. Van vreugde —, sauter de foie. , met
opborreling voor den lag komen, aillir,, sourdre, prendre sa source. Her water ontfpringt uit
eene rots , Peau sound d'un rocker. De Rijn
ontfpringt in de Zwitferfche gebergten , le
Rhin
Suisse; fig. voortkomen , voortvloeijen ,
Suisse
resulter, provenir, tirer son origine. Geluk
en ongeluk — uit edne bron , uit den beginfel , les biens et les maux decoulent , naissent
d'un mime principe. aan het bloeden
geraken , commencer h saigner. — met eenen
fprong ontkomen , echapper on se sauver en
sautant , echapper ; se sauver; fig. Hij is den
dans-ontfprongen , (de galg ontkomen 5 ) it a
ichappe a la potence. Den geregtsdienaars —,
se sauver des mains des archers, des sergens.
Ontfpringing , vr. action de faillir,, etc. —,
evasion. ( fehielijke bleeding) vats den
neus, subit saignement du nez , m.
Ontfprong veil. t. van Ontfpringen.
Ontfprongen , veil. deelw. van Ontfpringen.
Ontfproot, veil. t. van Ontfpruiten.
Ontfproten , yeti. deelw. van Ontfpruiten.
Ontfpruiten,, o. w. kik ontfproot , ben ontfproten , ) beginnen te fpruiten , commencer
a poukser, a germer. Het onkruid ontspruit ,
groeit van zelf , la mauvaise herbe croft sans
culture; fig. onataan , naitre, venir, provcnir,, resulter,,prendre ou tirer son origine.
Waaruit gelooft gij , dat zoo vele misbruiken ontfproten zips , d'oh croyez-vous • que
saw provenus taut d'abus. voortkomen,
affIammen descendre, etre issu, e. Zie ook
Outftaan.
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Ontitaan, o. (ik ontflond, ben ontflaan,)
beginnen, commencer, s'elever, provenir,
procdder,, venir, deriver, naftre, peendre naissance , emaner, at-river, survenir,
prendre origine, se former , resulter. Het
eene proces ontflaat -uit het andere , (vloeic,
pit het andere voort ) un proces neat d'un
autre. Daaruit — de ondeugden , c'est
de le que les vices prennent naissance.
1k weet fist waaruit Cat — is , fe ne sais
pas d'az cola est provenu. Uit de oneenigheld der provincien ontflond een burgeroorlog , de la division des provinces it en
resulta une guerre Wat zal daaruit
—? qu'en arrivera-t-il ? Het onweder outftaat uit de uitdampingen , le tonuerre se forme des exhalaisons. 'Ten wij gereed, waren
om te vertrekken , ontflond er een onweder,
comme nous etions prits a pwrtir, it survint
un orage. Er ontflond oproer,, une sedition
s'est Uit het misnoegen van hem ontflond een twist , du mdcontentement de lui rdsulta une dispute. Er is brand in dat huis
le feu a pris a cette maison. — 5 (met hehben)
misfen,derven, manquer.11et geld ontflond ens,
Pargent nous manqua, nous manqichmes d'argent, nous n'avions point d'argent.
Oncflak , veil. t. van Ontfteken.
Ontflal, veil. t. van Ontftelen.
Ontflapelen , b. w. (ik ontflapelde , heb ontftapeld ) fink voor fink vau eenen ftapel afnemen , defaire une pile.
Ontflapeling , yr. action de defaire une pile.
Onatappen , o. w. (ik ontllapte , ben ontaapt,)
met groote Happen ontkomen , eviter q. q.
en marchant a grands pas, devancer q. q.
Ontftekelijk , b. n. dat ontfloken kan worden,
enflamme , e.
qui pent titre
Ontfteken , b. w. ( ik ontitak , heb ontfloken ,)
Opfteken , openftekain percer, mettre en
pence. Een vat --, mettre :In tonneau en
pence. Bier —, mettre un tonneau de biere
doen branden , in brand fleken ,
en pence.
allumer,, mettre feu, enflammer. — , (bij
heelkundigen ,) enflammer. Zijn been is outfloken , sa jambe est enflammee; fig. van vurigen ijver doen ontbranden , &hanger, enprovoquer,
flammer, dormer de Pardeur provoquer
exciter. Iernand tot toorn —,
colere de q. q. Iemand tot wraak —, exciter
q. q. a la vengeance. Van gramfchap ontftoken zijn, bi-:21er de colere, s'enflammer de
colere. Zich —over iemand , verbolgen maken,
se fal cher contre q.q. Door liefde ontftoken zijn,
d'amour. Haar oog
,
bei lei d'amour,s'enflammer
ontfleekt het hart van alle minnaars ses yeux
enflamment le coeur de chaque amant. o.
w. ( met zijn ) in brand raken, vuur vatten , beginnen te branden, s'enflammer, s'allumer,, prendre feu; fig. van driften, gaande
rakes, s'evflammer,
Ontfleking , vr. action de percer, de mettre en
pence. Zie Ontileken. —, (inzonderh. bij heelkundigen , enz.), inflammation, adustion.
perioslite. — van het bulk—inherbvls,
vlies , peritenite.-- in het alvleesch , pancreablepharopthalmie,—
tile.— aan de oogleden.
in den aars, cyssitis, m. — in de pisbuis, tirethrite. de aderen , phlebite. — in de oogen 5 ophthalmie. —in den flokdarm , oesoplzagite. — in de lever , hipatite. Darm —, enterite , f.— in het darmicheel, mesenterite.
pulrnonie, pneumonie ou perinen—indelog,
monie, — der maag , oesophagite, — in de
haartjes der oogleden, echinophthalmie.
ont,vonking,,
in de keel, esquinancie.
de uatuurk.) exarsion.
One
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Ontrteking der long , vr. reripneumonie,
Ontftekingskoorts, yr. fievre inflammatoire ou
angiotenique.
Ontitekingsziekte, yr. maladie inflammatoire.
Ontfleld, y eti. deelw. van Ontftellen.
Ontfteldheid, zie Ontfieltenis.
Ontilelen , b.. w. ( ik 'ontftal , heb ontflolen),
flelend ontvreemden of wegnemen , derober,
voler, enlever; fig. (Zich ongemerkt wegmaken) se derober, s'esquiver,, echapper,, se
sauver, s'en alder, prendre la fuite.
Ontileling, yr. action de derober, f. vol. m.
Ontitellen , b. w. (ik ontftelde , heb ontitetc1),
de goede gefleldheid van jets wegnemen,
desaccorder, mettre en desordre, deranger,
detraquer. Een fpeeltuig
desaccorder
ton instrument de musique. inzonderh.
gebruikelijk ire het yeti. deelw., hetzij ale;
werkwoord of als bijvoegelijk naamw. ge•
bruikt, als: Eene ontftelde maag hhebben ,
avoir Pestomac derange. Het kiavier is ontfield, le clavecin est desaccorde. Het koinpas is ontfteld, la boussole est affblee. Zijne
herfens zijn ontfteld, it a la cervelle trouNee , mal timbree, felee. Zijne pols is outfield, son pouls est irregulier,, deregle. Eene
ontftelde viool , en violon discordant. Het uurwerk is ontfteld l'horloge ou la-montre est detraquee , fig. it est de mauvaise humeur; fans.
interloyer.
ontroeren , troubler, alarmer,
consterner. Zich—, se troubler, se deconcerter,
etre saisi, e.
o. w. (met zijn), ontredderd worden , se desaccorder, se mettre en
desordre.
verfchrikken, etre saisi , e. de
frayeur, s'alarmer. lk outflelde geweldig,
fes fort effraye. e. Wat ontftel ik daar ! que
le sods effraye! e. zie Ontroeren.
Ontftelling, yr. action de desaccorder, etc. zie
Ontftellen.
Ontfteltenis, ontfteldheid, yr. ontroering, emotion, alarme, consternation, frayeur, epouvante, f. trouble, on.
Ontitemmen, b. w., (ik ontftemde , heb ontftemd), fpeeltuigen ontftelien , desaccorder;
deconcerter; fig. uit zijne !lemming brengen,
decomposer, troubler. o. w. (met zijn)
outfield worden, se decomposer.
Ontftemming, yr. action de desaccorder, etc.
zie Onttlemmen.
Ontflentenis , yr. (bij regtsgel.) mangel , Bemis,
verzuim , defaut, m. omission, faute. Bij
hiervan, au (kraut de cela , faute de cola.
Ontftichtelijk, b.-n. gefchiict orn te °inflictsten , scandeleux , euse ,qui donne du scandale. —, bijw. d'une manidre scandaleuse.
Ontflichtelijkheid , y r. qualia de ce qui est
scandaleux, f, scandale, m.
Ontftichten , b. w. (ik oncflichtte, heb ontIticht), fig. de flichting wegnemen, erge.
ren , scandaliser, donner ou causer du scandale. —, afbreken dat geiticht is , demolir.
Ontftichting, yr. action de scandaliser, action
scandaleuse, f. scandale , m.
Ontftoken , yen!. deelw. van Ontacken.
,
b. n. (in de geneesk.) enflamme, e.
Ontflolen, verl. dw. Ontilelen.
Ontflond , verl. t. van Ontftaan.
Ontftoof, verl. t. van Ontfluiven.
Ontftoppen , b. w, (ik oncflopte , heb ontde flop afdoen , titer le bouchon de,
it
deboucher
ledigen , desemplir.
Ontflopping, vr. action de deboucher, f debouchement , no. —, losmaking, ( bij de geneesk.) desopilation.
Ontltoppings of losmakingsmiddel , (bij de geneesk. (rernede) desobstruant ou desobstouctif.
thitfloven,
clw. van Ontfluiyen.
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0 ntfiraten , b. w. (ik ontitraatte , heb ontitraat),
de itraat opnemen , titer le pavd de, depaver.
Ontitreden , yeti. dw. van Ontitrijden.
Ontftreed , vett t. van Ontfirijden.
Ontfirengelen , b. w, (ik ontitrengelde heb
ontftrengeld) losarengelen , detresser.
Ontidengeling, vr. action de detresser.
Ontftrijden , b. w. (ik ontfireed, heb ontftreden) , door twiscrectenen uit het hoofd praten , zie Afftrijden.
Ontitrijken , b. w. (ik ontflreek , heb ontftre.
ken), ftrijkende ontnemen , enlever ou escamoter en passant la main dessus; fig. met
list ontnemen, enlever ou titer adroitement
ou subtilement. —, o. w. (met zijn), Itrijkend onckomen, ale: lemand —, advancer
q.
echapper a la poursuite de q. q.
On cflrij king , vr. action d'enlever, etc. zie
Oncflrijken.
Ontitrikken , b. w. (ik ontfirikte, heb out.
ftrikt), bet geftrikte losmaken, denouer, ddfaire,ddsenlacer ; fig. ontrooven wegnemen,
enlever, voler, derober, titer.
Ontfirikking, yr. action de denouer, denouement , desenlacement , m. fig:action d'enlever,
de voler, de derober, d'citer.
Onthroomen , o. w. (ik ontftroomde, ben ont.
ftroomd), ftroomenct ontvideijen couter de,
s'echa_pper en coulant.
Ontftroopen , b. w. (ik ontflroopte, heb ontftroopt), flroopend of door ftrooperij ontnemen, enlever ou voler en pillant,
Ontftrooping, yr. action de paler, f. pillage,
m. action d'enlever en pillant.
Ontfiruiken, b. w. (ik ontftruikte , heb ontftruikt), van itruikgewas ontblooten, , titer les
broussailles; fig. uitroeijen, extirper,, titer.
On tftuiven , o. w. (ik ontftoof,, ben ontftoven),
figaich haastig wegpakken, s'enfuir,s'esquiver.
Ontfullen, o. w. (ik ontfulde, heb ontfuld),,
in den gemeenz. fpreektr. zie Ontglijden.
Onttabberden,
w. (ik onttabbercle, heb onttabberd), den tabbaard uittrekken, titer sa
robe ou sa dignite
q, priver q. q. tie sa
robe on de sa dignite.
Onttakelen , b. w. (ik onttakelcle , heb onttakeld ) , , van takelaadje berooven of ontblooten , degreer. Een fchip —, degarnir, degrder ou desagrder un vaisseau. De masters
defuner les mats.
Onttakeltng , yr. action de degrder,
degreement , m. desarmement.
Onttanden, b. w. (ik onttandde , heb onttand),
de tanden wegbreken , uitbreken , arracher
les dents 4, ddenter. Een varken arracher les dents 4 un cechon. Eene kam, waarin de tanden gebroken zijn, unpeigne Mena.
Onttarnets , b. w. (ik Onttarnde , heb onttarnd) ,
lostarnen, decoudre; effaufiler.
Onctellen, b. w. (ik onctelde , heb ontteld),
zie dit woord.
On tternen , b. w. Cik ontternde , heb ontternd),
zie Onttarnen.
Ontteugelen , b. w. (ik ontteugelde , heb ontteu.
geld), den te n gel aidoen, debrider,dter
, lefrein.
Onttiegen , b. w. verouderd woord, enkel
gebr. in den verl. t. en bgt verl. dw. (ik
onttoog, heb onttogen), -onttrekken, titer,
retiree, priver de, destituer de. —, o. w.
(met zijn) wegtrekken, zich verwijderen,
se retiree, s'eloigner, s'ea alder.
Onttijgen, b. en o. w. zie Onttiegen. AANKI.
Ofichoon de beer Weiland dit woord ale een'
anderen vorm van het oude onttiegen en °num.gen doet voorkomen, fchijnt het aannemelijker,, den verl. t. en het yeti.. deelw. van dit
werkwoord Oaticeg en Ontegen. te fchrij yen,
e
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dewip het enkele tijgen, (teeg, getegen ,)
nog in gebruik is.
Onttogen, verl. dw. van Onttiegen.
Onttoog, verl. t. van Onttiegen.
Onttoorjen , b. w. (ik onttooide, heb onttooid) ,
van deszelfs tooifel of fieraden berooven, priver
de ses ornements, liter les ornements a, degarnir.
Onttoomen, b. w. (ik onttoomde , heb onttoomd), den toom afcloen , debrider, liter
le frein on le bride I. Een paard debrider un cheval.
Onttooming, yr. action de debrider,, debridemeat , m.
Cnttooveren, b. w. (ik onttooverde , heb onttooverd), van betoovering genezen, Mensorceler,, desenchanter. Men kan hem niet
—, on ne peut le desensorceler.
Onttornen , b. w. (ik onttornde , heb onttornd ,) zie Onttarnen.
Onttrekken, b. w. (ik onttrok, heb onttrokken ,) aftrekkes , wegnemen, liter , reprendre , retirer,, destituer °u priver de, detourner
a son profit Zich aan jets—, se soustraire
q. ch. , se retenir , s'aliener de , quitter, abandonner, manquer a , se de'faire de q. ch. —,
onthouden, afkorten, soustraire, enlever,
4-e:rancher, Men heeft hem de helft van zijne
jaarwedde onttrokken, afgekort, on lui a
retranche la moitie de sa pension. , weigeren , refuser. Onttrek mtj uwe hulp niet,
ne me refusez pas votre secours.
Onttrekking, vr. privation , destitution, action
d'dter,, de reprendre, de retirer,, de destituer , de priver. —, action de soustraire,
soustraction,
Onttroetelen, b. w. (ik onttroetelde, heb ont-'
troeteld,) door troetelen ontnemen, enlever
on obtenar par des caresses, en cafolant.
Onttroggelen, b. w. (ik onttroggelde, heb
onttroggeld ,) door troggelen ontnemen, zie
Aftroggelen.
Onttrok , verl. t. van Onttrekken.
Onttrokken , verl. deelw. van Onttrekken.
Onttroonen, b. w. (ik onttroonde, heb onttroond, ) aftroonen , , zie Aftroonen. —, van
den troon bougen, aetrdner.
Onttrooning. yr. Zie Afrrooning. —, action
de detrdner, f:, detrdnement m.
Onttrouwen, o. w. (ik onttrouwde, ben onttrouwd,) gefcheiden veorden, se demarier.
Onttuigen , 1)4 en o. w. (ik onttoog heb en
ben onttogen,) Zie Aftiegen en Aftijgen.
Onttuigen , b. w. ( ik onttuigde , heb onttuigd ,) van twig en wand ontblooten , degreer.
Onttuinen , b. w. (ik onttuinde , heb ontturnd , )
van eene omtuining ontblooten of berooven,
liter la haie on les baits de , declorre. (*)
Onttweernen , b w. (ik onttweernde , heb ont
tw9eind,) zie Onttwijnen.
Onttwijnen, b. w. (ik onttwijnde, heb out
twijnd,) lostweernen, detordre.
Ontucht , yr. zedeloosheid, onbetamelijkheid,
inzonderheid ten.aanzien van het mingenot ,
lascivete , impudicite , incontinence; fig. luhricite impurete , f. In — leven, vivre en
concubinage.
Outuchtelijk, zie Ontuchtig, bijw.
Ontuchtig,
n. aan ontucht overgegeven,
lascif, ive, incontinent, e impudique, lumensch, un bonbrique, ribaud, e. Een
nie impudique, un impudique. Een vrouwmensch , tine femme impudique, sine impudique. Ontuchtige gebaren, des gcstes impudiques. , Ontuchtiglijk, bijw. lascivement
impudiquement , d'unc maniere impudique,
lubriquetnent , d'une maniere lubrique, impurement. —, /even, vivre itqudiquament
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Ontuchtigheid, zie Ontucht.
Ontuig, o. fam. dingen van geene waarde ,
uitfchot, choses d'aucune valour ,
pl. rebut, m. meuble inutile, colificet, vs.
Ontvademen, b. w. (ik ontvademde, heb ontvademd,) (eene naald) van den draad berooven, desenfiler (une aiguille.)
Ontvallen, o. w. (ik ontviel, ben ontvallen,)
zich door eenen val verwijderen, wegvallen,
ontglijden, ontglippen, glisser de la main
de, echapper, somber. De pen ontviel mij ,
la plume glossa de ma main, tomba de ma
main; fig. kwijc raken, faillir. Zijn moed
ontviel hem, le coeur lui faillit , it perdit
courage. — , ontfnappen, ontglippen, als:
Mij ontviel een woord, it m'echappa une parole ; van Kier: zich iets laten —, (zich iets
onvoorbedachtelijk laten ontvallen ,) laisser
echapper,, dire mconsiderement. Hij liet zich
dat, enz., sans y penser,, Il dit vie ,
etc. Hij liet zich daarvan een woord
en dit quelques mots. AANM. Hij liet zich dat
woord — , ce mot lui est echappe , en niet
lui a echappl, hetgeen beteekende dat hij
het vergeten was. — , door een waverWacht toeval ontnomen worden, als : Die
ce marl
vrouw is haren man to vroeg
perdit sa femme trop tot.
nit het geheugen gaan ale : Het is mij
cela est passé
de ma tote,
oublid cela.
Ontvang, m. zie Ontvangst.
Ontvangbaar,, b. n. het ontvangen, recevable,
perceptible.
Ontvangbank, m. (bij de fcheikundigen), zie
Ontvanger.
Ontvangen , b. w. (ik ontving, heb ontvangen ,) in zijne bewaring of magt krijgen, als
eigendom krijgen, aannemeu, recevoir, percevoir. Geld —, recevoir de Pargent , toucher de l'argent.
onthalen, recevoir,
accueillir. Hij heeft ons wel nous a
a Bien accueillis. —, b. en o. w. zwanger
-worden, concevoir,, devenir enceinte.
Ontvangenis, vt. zwanger warden, conception.
Ontvanger, m. iemand, die gelden, enz. ontvangt
receveur, percepteur, buraliste. Kantoor van
den —, recette ,
—, in den boert. ftijl,
fekreet, huisje, bestekamer, privd,
zie Sekreet.
ontvangbak, receptacle, (bij de fcheikundigen), recipient; casse'vessie, c asse-boutellle , , de derde naamval in de taalk. datif:
Ontvangerspost , m. post van" ontvanger recette , f. Hij heeft eenen — bekomen, on lui a
donne tine recette, it atone recette.
Ontvangst, yr. het ontvangen, action de recevoir , de percevoir,, reception; perception,
recette. — , lietgene men ontvangen heeft,
bet ontvangen geld, recette. De uitgave gear
de — te boven, la depense excade la recette.
In — brengen, porter en recette. —, Ontvangerspost, recette.—, onthaal, reception,
f. accueil , m.
Ontvaren, o. w. (ik ontvoer, ben ontvaren ,)
met een vaartuig ontnomen, s'eloigner on se
sauver avec tine barque , un vassseau , etc.
fchielijker dan een ander met een vaartuig voortfpoeden, als: de fchuit zal u —,
vous manquerez la barque; ook : vous n'attrapperez pas la barque.
Ontvechten, b. w. (ik ontvocht, heb ontvochten ,) vechtende ontnemen , enlever en se
battant. W. (met zijn) vechtend ontkomen , se faire jour Tepee is la main.
Oetveiligen, b. w. (ik ontveiligde, heb ontveiligd ,) onveilig makers , rendre dangereux , euse, infester.
vr.action tic reinlreda;:gcrti-x, rtISC.
Oat,
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Ontveinzen, b. w. (ik ontveinsde, heb ont- Ontvlogen , %Teri. deelw. van Ontvliegen.
veinsd,) door het uiterlijk gelaat, door hou- Ontvlood, yea, t. van Ontvlieden.
ding, gebaren en woorden, aan iets dat bij Ontvloog,
—
Ontvliegen.
ons omgaat, den fchijn given, alsof het Ontvloot,
— — Ontvlieten.
niet bij ons omginge, dissimuler,, cacher, Ontvloten, — dw. — Ontvlieten.
deguiser. Hij ontveinst zijne voornemens,
Ontvlugren, o. w. (ik ontvlugtte, ben ont.
cache ses desseins.
vlugt ,) door de vlugt ontkomen, fuir, so
Ontveinzing , yr. veinzerij , action de dissimuler,,
sauver (de), eviter.
cacher,, de deguiser, dissimulation, f. ; de- Ontvocht, verl. t. van Ontvechten.
guisement,
feinte, leinthe.
Ontvochten, verl. deelw. van Ontvechten.
Ontvallen, o. w. (ik ontvelde , ben ontveld,) Ontvoerdq,
ravisseur,, voleur.
zijn vel verliezen, perdre sa peau.
Ontyoeren , b. w. ( ik ontvoerde , heb ontOntvelling, vr. action de perdre sa peau , Ocorvoerd,) roovend wegvoeren, enlever de
chure.
force, emporter,, ravir,, biter. — o. w. (met
Ontvesten, b. w. (ik ontvestte, heb ontvest ,)
zijn) in drift ontvallen , echapper.
zie Ontmantelen,
Oncvoering, yr. action d'enlever, etc. f., enOntveteren, b. w. ontveterde heb ontlbvement , ravissement , m.
veterd,) de veters losmaken, defaire les Ontvolken, b. w. (ik ontvolkte, heb ontaiguillettes de q. ch.
volkt ,) van yolk ontblooten , depeupler.
Ontvtel, verl. t. van Ontvallen.
Ontvolking Yr. action de depeupler, depopulaOntvlakken, b. w. (ik ont ylakte, heb onttion, f. depeuplement, m.
vlakt ,) de vlakken uitdoen, degraisser,, Ontvonkbaar, b. n. dat ontvonkt kan worden,
biter les taches de q. ch.
inflammable.
Ontvlakker, m. celui qui dte les taches de q. clz. Ontvonken, b. w. (ik ontvonkte heb ontdegraisseur, detacheur.
vonkt ,)aanfleken, (in dezen zin weinig gebr.)
Ont ylambaar,, b.- n. gefchikt om to ontvlammen,
allumer,, enflammer; fig. veroorzaken, beinflammable, qui s'enflamme.
werken, causer, exciter, t provoquer. —,
Ontvlambaarheid, yr. inflammabilite f: qualitó
hartstogten in beweging brengen, ontvlamde ce qui est inflammable.
men, enflatnmer, embraser,, provoquer, exciOntvlatnmen, b. w. (ik ontvlamde , heb ontter. —, o. w. (met zijn) fig. s'enflamvlamd,) in vlam ontfteken, enflammer,, allumer.
mer ; fig. van hevige driften, ontiteken, en- Ontvonking, yr. action d'allumer,, d'enflammer,
flammer. —, o. w. (met zijn) fig. in vlam
fig. ardeur,, flamme, passion, f., embrageftoken worden, s'enflammer.
sement , tn.
Ontvlamming, vr. action d'enflammer ou de Ontvoogden , b. w. (ik ontvoogde, heb onts'enflammer.
voogd,) van eene voogdijfchap afzetten,
Onty lechten, b. w. (ik ontvlocht, heb out-'
priver d'une tutelle. —, de voogdijfchap
vlochten,) het gevlochtene ontbinden, &ophefFen, mettre hors de tutelle, emanciper.
natter , detresser.
Ontvoogding, yr. privation d'une tutelle. —,
Ontvlechting, yr. action de &natter, de deemancipation.
tresser.
Ontvormen , b. w. (ik ontvormde , heb oneOnt yleefchen , b. w. (ik ontvleeschte, heb ontvormd,) den vorm van iets wegnemen of vervleescht,) van vleesch ontblooten, &charwoesten, &figurer,, deformer, tnlaidir,
nor. Ontvieeschte handen, des mains &charrendre laid, e.
flees f. pl.
Ontvorming, yr. deformation.
Ontvleijen, b. w. (ik ontvleide , heb ont- Ontvouwen , b. w. (ik outvouwde, heb ontvleid ,) door vleijerij van iemand verkrijgen,
vouwen,) open vouwen , uit elkander vonobtenir q. ch. de q. q. par des flatteries.
wen 9. deplier,, developper,, deployer, etendre,
Ontvleijing, action d'obtenir q. ch. par des,
ouvrzr. Eenen brief —, ontzegelen, ouvrir,,
flatteries.
de cacheter, une lettre ; fig. in het breede aan het
Ontvlekken, b. w. (ik ontvlekte , heb ontoog vertoonen, deployer, etendre.— , duidelijk
vlekt,) zie Ontvlakken.
voor het oog ontwikkelen, uitleggen, ave.
Ontvlekker, zie Ontvlakker.
lopper, exposer , expliquer,, deduire. —, duiOntvleugelen, b. w. (ik ortt yleugelde, heb
delijk en onderfcheiden verhalen, montrer,
ontvleugeld ,) het gevleugelde losmaken ,
demontrer,, decrire, peindre.
&tacker q. ch.
priver de ses ailes.'
Ontvouwing, yr. action de deplier,, de dive.
Oncvlieden, 0. w. (ik ontvlood, ben ontlopper, d'etendre , f., developpement, deployevloden), fuir, s'enfuir, se sauver, echapper,
went; fig. uitlegging, developpement , M. exeviter (fcheepsw.) op de vlugt gaan ,
plication , exposition,, description.
prendre chasse, chasser,, echapper.
Ontvreemden b. w. (ik4 ontvreemde, heb ontOntylieding, vr. action de fuir , fuite , evasion.
vreethd,) afhandig waken, ontnemen, verOntvliegen, 0. w. (ik ontvloog , ben ontvlozachtende uitdrukking voor: dirober,
gen ,) vliegend ontkomeu, s'envoler ; fig.
detourner, enlever, priver q. q, de q. ch.
Ik heb den vogel laten j'ai laisse echapdivertir,, ',rendre furtivement, voler.
per l'oiseau. —, fig. met der haast ontkomen, Ontvreemding, vr. action de derober, d'enleechapper, (uit het geheugen ,) echapper
ver,, f., divertissement, vol , larcin,tn. aliela memoire , passer de la tete.
nation, soustraction. — van eenige ftukken
Ontvlieten, o. w. (ik ontvloot , ben ontvloder erfenis, expilation d'heródite.
ten,) vlietend ontfpringen , ceuler, echap- Ontvrijen, b. w. (ik ontyrijde.,. heb ontvrijd?)
er en coulant ; fig. geene traan ontvloot
door onderkruipen in het vrijen, iemand z.jp em, it ne lui est pas tombó une larme des
ne vrijiter ontnemen, als: lemand zijn meisje
yeux.
—, supplanter son rival, supplanter q. q.
Ontvlocht,
t. van Ontvlechteu.
dans ses amours, en lui enlevant sa maitresse.
Ontvlochten, verl. deelw. van Ontvlechten.
Ontvrijing, yr. , supplantation.
Ontvloden, y en/. deelw. van Ontvlieden.
Ontwaaijeu, o. w. (ik ontwaaide en ontwoei,
Ontvloeijen, o. w. (ik ontvioeide, ben ontben ontwaaid,) door den wind outvliegen,
vioeid ,) vloeijend ontloopen s s'ecouler.
itre emporte e enlevd , e, par le vent; fig.
ee2
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uit het geheugen gaan, passer de la tete,
kind van de borst
sevrer stn enfant. Zich
ichapper de la memosre.
van jets —, en — , o. w. (met zijn , se des.
Ontwaar, bijw. enkel in : — worden, zie Ontaccoutumer de q..ch. , se dechabituer de q. ch.
waren.
perdre l'habitude de q. ch. Zich van den win
Ontwaden , b. w. (ik ontwaadde , heb
, se desaccoutumer du yin.
waad, ) eenen doode ontkleeden , desha- Ontwenning, yr. action de desaccoutumer, de
biller, depouiller, un mort.
deshabituer,, perte d'une coutume ou d'une
Ontwaken , o. w. (ik ontwaakte , ben onthabitude.
waakt ,) wakker worden ,
se re- Ontwenfchen , b. w. (ik ontwenschte, heb
Doen
wenscht ,) door wenfchen ontnemen, souóveiller ; fig. tot nadenken
ltomen , ouvrir les yeux.
haitcr le contraire de ce qu'on a souhaitJ
Ontwaking, yr. rhea, m. Bij mijde
mon
auparavant.
a
wegwerifchen, zie Wegwenfchen.
Ontwallen, b. w. (ik ontwalde, heb ont- Ontwentelen , b. w. (ik oniwentelde, heb ontwald,) de wallen eener plaats flechten ,
wenteld,) rouler. Zie Wegwentelen.
manteler.
Ontwerp , o. afbeelding, fchets , dessein, on
Ontwalling, yr. action de demanteler, f. dedessin, m. ebauche , esquisse ,f. plan, projet,
mantelement, m.
croquis, Een — van een gebouw maken,pire
Ontwapenen, b. w. (ik ontwapende, heb ontk plan, le devis d'un bdtiment. Groote ontvapend,) disarmer.
werpen fmeden , projeter de grandes choses. —,
Ontwapentng, yr. desarmement,
Ik heb
eerfte opftel fchets , ebauche,
Ontwaren, b. w. (ik ontwaarde, heb ontmijne gedachten maar ter loops ontworpen ,
waard ) ontdekken , befpeuren , apercevoir,
je n'ai fete sur le papier qu'un croquis de
decouvrir.
Ines idees , (in de letterk.) canevas, in.; zie
Ontwarrelen, b. w. (ik ontwarrelde, heb outSchets..
warreld ,) zie Ontwarren.
Ontwerpen, b. w. (ik ontwierp en- ontworp,
Ontwarren , b. Iv. (ik ontwarde , heb outward,)
heb ontworpen , ) een ontwerp van jets manit de war maken 9 debrouiller, deméler ; fig.
ken , tracer, faire le devis , le plan de, prolemoeijelijk te verflane zaken uitleggen of
ter, ebaucher, esquisser ; van gefchriften,
verklaren , demiler debrouiller.
nit eene
minuter, faire Pebauche ou le dessein de. Een
moeijelijke zaak helpen , debarrasser. Zich
befiek van een gebouw —, lever le plan d'un
nit moeijelijkheden —, se tirer d'embarras
hatiment. Vredes voorwaarden —, dresser
ou d'affaire , se debarrasser, de depetrer.
les preliminaires de la paix. Vlugtig
Ontwarring, yr. action de demeler, f., dimebrocher; zie Schetfeti.
lenient,
Ontwerping , vr. action de projeter, d'ebauOntwasfen, o. w. (ik ontwies, ben ontwascher, etc.
fen ,) te groot voor jets worden , devenir Ontwerren ,
w. (ik ontwerde , heb onecrop grand, e, pour (un habit, etc.) doch
werd ,) zie Ontwarren.
bijna enkel fig. als: Iemands magt —, se sous- Ontwervelen, b. w. (ik ontWervelde , heb ontwerveld ,) loswervelen , deverrouiller; zie
traire a Pautorite de q. g„ se tirer de tutelle, se mettre hors de page. De roede —
Wervel.
zijn , ne plus' craindre d'être fouette, e, titre Ontwerveling, yr. action de deverrouiller, f,
hors de page, etre trop grand pour la ferule.
deverrouillement, m.
Ontwaking, yr. fig. action de se soustraire a Ontweven, b. w. (ik ontweefde, heb ontweyen ,) het gewevene losmaken , desourdir,
Pantorite de q. q. , emancipation.
detisser, defaire ce qui est tissu.
Ontweek , verl. t. van Ontwijken.
Ontweiden, b. w.
ontweidde, heb out- Ontwierp, verl. t. van Ontwerpen, zie ook
weid,) zie Ontweijen.
Ontwerp.
Ontwijden, b. w. (ik ontwijdde , heb ontOntweiding, zie Ontweijing.
wijd,) eenen priester zijne orde ontnemen,
Ontweijen , b. w. ( ik ontweide , heb ontdeprétriser, liter (t) un pretre) ses saints
.weid, ) het ingeweide uithalen , eventrer,
tegen de heiligheid eener,
vider, arracher les entrailles, liter les enordres , deposer.
aan de godsdienst tor gewijde plaats, handelen,
trailles, (d'un boeuf, etc.)
Geheiligde
zaken —, proprofaner,
violer.'
yr.
Ontweijing ,
action d'eventrer, de vider.
faner des choses sacrees.
Ontwoeken , verl. deelw. van Ontwijken.
Ontweldigen,
w. (ik ontweldigde , heb ont- Ontwijder,, m. celui qui profane, profanateur.,
weldigd,) met geweld ontnemen, arracher Ontwijding , action de deposer un prétre. —,
ou..enlever de force, ravir, extorquer, titer
profanation.
Ontwijdfter, vr. celle quiprofane,profanatrice.
par force.
Ontweldiger,, m. celui qui enleve de force, Ontwijen 9 b. w. (ik etntwijde , heb oncwijd ,)
zie Ontwijden.
ravisseur.
Ontweldiging, yr. action d'enlever,, f. , enle- Ontwijing , zie Ontwijding.
Ontwijfelbaar, b. n. waaraan niet te twijfelen
vement, ravissement, m.
is , zeker,, indubitable, assure , e, certain , e.
Ontwencl , verl. deelw. van Ontwennen en Oatwenden.
bijw., indubitablement , sans doute , assurement, certainement.
Ontwenden , b. w. (ik ontwendde, heb ontwend,) bedriegen , ontnemen, ontvreemden, Ontwijfelbaarheid, vr. qualite de ce qui est
indubitable, certitude entiere.
derober, prendre furtivement, soustrair ,,, ,
terughouden, verdonkermanen , Ontwijfelijk , b, n. waaraan niet te twijfelen
voler.
divertir, retenir.
is, zie Ontwijfelbaar.
Ontwending, vr. action de derober,, , — out- Ontwijken , o. w. (ik ontweek , ben ontwevreesuding, divertissement, m.
ken ,) door ter zijde te wijken , ontgaan ,
echapper,, s'echapper, s'avader,, t'en alley,
.Ontwennen , b. w. (ik ontwende, heb ontwend,)
eene gewoonte langzamerliand doenafieggen,
s'enfuir, s' a\ bsenter, s'esquiver, eviter, lieafweunen, desaccoutumer,dishabituer, faire
der. Eenen flag —, eviter ou eluder an coup.
perdre Phabitude de. lemand het vlaeken
—, met hedaard overleg ontgaan, eviler,
faire perdre q. q. Phabitude de jurer. Een
eluder, tacher d'eviter.
One.
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Ontwijkend, b. n. evasif,' ive.
Ontwijking, yr. action d'iviter,, evasion, fuite.
—, action d'eluder.
Ontwikkelen, b. w. (ik ontwikkelde, heb ontwikkeld , ) ioswikkelen , losmaken , oncwarren, devetopper, debroui iler. fig. duldeluk maken , devetopper, demdler,, expliquer, demontrer. Erne verwarde zaak de.yelopper tine
affaire embrouillee.
Ontwikkeling, yr. action de ddvelopper,
veloppernent, m. —, fig. explication ,
developpenoent , m.
van den bloefem en de
vrucht, (in tie kruidk.) fructification.
Ontwunpelen, b. w. (do ontwimpelde, heb
ontwimpeld,) van wimpels berooven, titer
la banderole oil la fiamme de, priver (le mat
d'un vaisseau) de sa banderole; fig. ontblooten , ontdekken, decouvrir, ouvrir.
ontvouwen , developper,, expliquer.
Ontwimpeling, vr. action Waiter la banderole
on la flamme(d'un vaisseati); fig. action de.
decouvrir.
, action de ‘Ivelopper, f. diveloppement,
, explication, f.
Ontwinden, b. w. (ik ontwond , heb ontwonden,) loswinden, ddplier,, deployer,, developper, divider. Een kluwen —, de'faire une
pelote ; fig. flee kluwen zal zich wel —,
la fusee se dendlera bien; fig. duidelijk maken, dOvelopper, expliquer.
Ontwinding, yr. action de deplier,
, de deployer,
de deveiopper, de divider, f., developpetnent , m.
Ontwoekeren, b. w. (ik ontwoekerde, heb
ontwoekerd,) door woeker van iemand verkrijgen , obtenir par l'usure.
Ontwoekering, yr. action d'obtenir par l'usure.
Ontwoelen, b. w. (ik ontwoelde, heb ontwoeld,) loswoelen, ditortiller , detordre.
—, 0. w. (met zijn), fig. zich uit eene
verlegenheid redden, se torer d'un mauvais
pas.
Ontwoeling,' vr. action de detordre, f , detortillement , on.
Ontwolken, b. w. (ik ontveolkte, heb ontwolkt,) de wolken verdrijven, dissiper les
nuages. Een ontwolkte hemel, un ciel serein ; fig. Zal de waarheid den geest niet —
van die dwalingen ? la verite ne dissipera-telle pas ces nuages qui offusquent Pentendement? fig. zie Ontfronfen. Een ontwolkt gezigc , un visage serein.
Ontwond , verl. E. van Ontwinden.
Ontwonden, verl. deelw. van Ontwinden.
Ontworp , verl. t. van Ontwerpen, zie ook
Ontwerp.
Ontworpen, verl. deelw. van Ontwerpen.
Ontworltelbaar, b. n. dat men ontworllelen,
d.
met moeite ontgaan kan, surmontable , evitable.
Ontworilelen, o. w. (ik ontworitelcle , ben
ontworfleld), worftelend ontkomen, echapper ou se sauver (en luttant); fig. met mumte ontkomen of ontgaan, surmonter ou
ter (q. ch.), se depetrer.
Ontworiteling, yr. action de surmonter,
viler.
Ontwortelen , b. w. (ik ontwortelde, ontworteld) met wortel en al uithalen, deraciner; fig. geheel doen eindigen of ophouden , extirper, deraciner, detruire.
Ontworteling, yr. action de deraciner, f deracinement , m, extirpation, f. fig. action
d'extirper,, de deraciner, de detruire. f.
deracinement , no. extirpation , eradication.
Ontwrichten, b. w. (ik ontwrichtte, heb outut-
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wricht), uit het gewricht rukken, Wolter,
disloquer, (bij heelmeesters), luxer.
Ontwrichting, vr. action de debater, etc. f dibottement , m. dislocation, (bij heelmeesters)
luxation.
Ontwrijken, b. w. (ik ontwrijkte, heb ontwfijkt), door krakeel ontnemen, priver de
q. ch. en qucrellant.
Outwrikken, b. w. (ik ontwrikte, heb ontwrikt), loswrikken, detacher ou defaire en
ebranlant.
Ontwrikking, vr. action de detacher au de defaire en ebranlant.
Outwringen, b. w. (ik ontwrong, heb ontwrongen), loswringen, detordre. —; uit de
handen wringen, arracher des mains de force, enlevcr de force, — afperfen , extorquer.
Ohtwringing, yr. action de detordre. —, action a'-arraclzer ou d'enlever de force. —,
extorsion.
Ontwrong, verl. t. van Ontwringen.
Ontwrongen , verl. dw. van Ontwringen.
Ontzadelen, b. w. (ik ontzadelde, heb ontzadeld), den zadel ontbinden en afnemen,
biter,, desseller, titer la selle (d'un cheval).
Ontzadeling, yr. action de desseller.
Ontzag, verl. t. van Ontzien.
Ontzag , o. zekere mate van eerbiedigen fcliroom,
respect , m. veneration, Hij fpreekt altoos
met — van hem, it parle toujours de lui
avec respect. In — houden, se faire cram'sdre et respecter de. —, magt en grootheid,
autorite, f pouvoir,, credit. on. ,'Hij heeft
veel — bij het yolk, it a bien de Pautoriti
parmi le peuple. Zijn
verliezen, perdre
son co-edit.
Ontzagbaar, zie Ontzaggelijk.
Ontzaggelijk, b. n. ontzag inboezemend, respectable, venerable, auguste, majestueux,
ease; fig. fam. uitnemeifd , uitllekend; geducht
formidable, redoutable , grand, e. immense,
terrible , excessil, ive. — 7 bijw. venerablemeta; fig. fam. extrémement, excessivement,
terriblement, puissammont.
Ontzaggelijkheid, yr. qualitj respectable; fig.
fain. extarnite , f exchs m; zie Ontzag.
Ontzagverwekkend, b. n. imposant Hij geeft
zich cen — aanzien, it se donne un air imposant.
Ontzakken , o. w. (ik ontzakte, ben ontzakt),
zie Ontzlnken.
Ontzakking, zie Oatzinking.
Ontzecg, verl. t. van Ontzijgen.
Ontzeg, o. weigering, refits, dens, m.
Ontzegbrief, m. oorlogsverklaring, declaration
de guerre, f
Hntzegelen, b. w. (ik ontzegelde, heb ontzegeld,) het zegel afdoen, van zegel berooven , decacheter, lever le sceau au le scelEen openbaar, geregtelijk gefchrift —,
ddsceller.
Ontzegeling , vr. levee du scene, action de
decacheter.
Ontzegen , verl. deelw. van Ontzijgen.
Ontzeggen, b. w. (ik ontzeide, heb ontzegd
en ontzeid,) weigeren, verbieden , refuser,
denier, rejeter, interJire. Men heeft hem
het binnenkoinen in de {lad ontzegd, verboden , on lui a interdit l'entree de la voile.
Ontzegging, y r. action de refuser, f., refer,
deni , m.
Ontzeid, verl. deelw. van Ontzeggen.
Ontzeilen, o. w. (ik ontzeilde, heb ontzeiid,)
zeilend ontkomen, eviter en faisant force de
voiles, echapper a la voile.
Ontzenuwen, b. w. (ik ontzennwde, heb ontEee3
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zenuwd,) de zenuwen wegnemen, titer les
nerfs; fig. verzwakken, van kracht berooven, enerver, ajraiblir, extenuer,
ter. Zijne losbandigheden hebben hem ontzenuwd, verzwakt , ses debauches Pont
inervi; fig. Een ontzenuwde, krachtelooze
un style inervd.
Ontzenuwing, yr. action d'eter les nerfs; fig.
affaiblissement, tn. , extenuation, enervation.
Ontzet, o. onverwachte verlosfing, secours , m.
delivrance, levee d'un siege, f.
Ontzet , o. (bij bierbrouw.) ongekookt bier,
blare qui n'est pas encore bouillie,
Ontzetbaar, b. n. qui s'epouvante aisement.
Ontzetten , b. w. (ik ontzettede heb ontzet,)
verwrikken, demettre, disloquer, debater, luxer ; zie Verfluiken ; fig. uit het bezit zetten,
in
afzetten, deposseder, deposer, &placer.
bangen nood te hulp komen , assister,, secourir;
Inzonderh. eene belegerde fiad —, delivrer
ou secourir tine ville assidgee, faire lever
le siege ou le blocus d'une vale assidgie.
Toen de roovers gereed ilonden om hem te
vermoorden , werd hij gelukkig uit hunne
handen ontzet, lorsque les voleurs itaient
foot heureusement
sur lepoint de le suer,
delivre de leurs mains , ou d'entre lours
verbazen , ontftellen, alarmer,
tressaillir, surprendre ; inzonderh. zich
s'alarmer,,s'epouvanter, se troubler,, se &concerter,, s'etonner.
Ontzetbaar , b. n. onverfchrokken , intripide.
Ontzettend, b. n. verfchrikkelijk , terrible, of
freux, ease; epouvantable, bijw. terriblement.
Ontzetter, m. celui qui assiste, etc. zie Ontzetten.
Ontzetting, yr. verzetting uit het lid, verftuiking,
dislocation. — uit het bezit , de'possession. —,
verlosfing, delivrance , secours, — van een
ambt , privation d'un emploi, destitution, demission,, deposition. Geregtelijke —, (in de
prakt.) eviction. —, ontroeKing , ontfleltenis ,
consternation , agitation, etc. tressaillement, m,
Ontzielen , b. w. (ik ontzielde, heb ontzield),
van het leven berooven , (in den deftigen
en bij dichters ,) titer la vie a ,priver de la
vie , tuer,, faire mourir. Een ontzield ligchaam, un corps -mom
Ontzieling, vr. action de tuer.
Ontzien , b. w. (ik ontzag, heb ontzien),eerbiedigen , eenen eerbiedigen fchroom toonen , respecter, reverer. Ontzie owe ou.ders , respectez vos parents; fig. fparen ,
verfchoonen, menager, e'pargner Zijne paarden —, minager ses thevaux. Hij ontziet
geene melte , tl n'epturgne pas sa point ;
n'e'pargne rien. Zich —, se soigner. vreezen , duchten , craindre , redouter. Hij ofitziet geen gevaar, it ne craint pas le danger.
De magi ,van den vijand ontzien, redouter
craindre , se
les forces de Pennemi. Zich
ne pas
retenir, ne pas user. Zich niet
s'epargner.
Oarfig.
respect,
tn.
crainte;
Ontziening , vr.
minagement, no.
gne,
Ontzijgen , o. (ik ontzeeg, ben ontzegen),
door nederzijgen ontvallen , echapper ou tomber des mains , glisser des mains; tomber en
s'aj7aissant.
Ontzijging , yr. action de tomber, d'echapper
ou de glisser des mains.
Ontzilveren , b. w. (ik ontzilverde , heb ontzilverd,) desargenter.
Ontzind , b. n. dwaas, zinneloos, woest , fou,
fol, le, insense, e. bijw. follement,conoone un fou.
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Ontzindheid , yr. folio , extravagance, manic.
Ontzingen, b. w. (ik ontzong, heb ontzongen ,) door zingen verwerven , obtenir en
chantant, supplanter en chantant.
Ontzinken, o. w. (ik ontzonk, ben ontzonken,) wegzinken , couler ou alder -11 fond;
fig. ontzakken , faillir, manquer, abandonner,, quitter. 1)e moed ontzonk den foldaten , le courage abandonna les soldats.
Ontzinking , yr. action d'aller ou de cattier a
fond; fig. action de manquer. De mood ontbreekt hem , le courage , le Coeur lui manque.
Ontzoedelen , b. w. (ik ontzoedelde , heb ontzOedeld,) expier ; zie Zuiveren.
Ontzondigen , b. w. (ik ontzondigde, heb
ontzondigd ,) van zonde reinigen , bevrijden ,
purger de pechd, , purifier. Hij werd ontzondigd , fut purge de ses peches.
Ontzoncliging, vr, action de purger de ses
verzoenining, vr. vergiffenis, exChes.
piation, absolution.
Ontzong , verl. t. van Ontzingen.
Ontzongen , verl. deelw. van Ontzingen.
Ontzink , verl t. van Ontzinken.
Ontzonken , verl. deelw. van Ontzinken.
Ontzuiveren , b. w. (ik ontzuiverde , heb ontzuiverd ,) zie Onreinigen , Ontheiligcn.
Ontzuren , b. w. (ik ontzuurde , heb ontzuurd ,)
minder zuur maken , (bij fcheik.) de zuurheid
benemen , rendre mains aigre on acide,dter
Paigreur ou Paciditd , desoxyder.
o. w.
(met zijn) van iets beroofd, veritoken worden ,
doordien het te vroeg zuur wordt , -etre
prive,- e, de q. ch. parce qu'il devient aigre
trop tot; fig. lk zal het mij niet laten
( ik zal er mij niet van laten berooven,) je
no souffrirai pas qu'on m'en prive.
Ontzuring, yr. (bij fcheik. ,) desoxydation.
Ontzuvrd, b. n. van vruchten die men inmaakt
of konfijt , desaigri, e.
Ontzwachtelen , b. w. (ik ontzwachtelde , heb
ontzwachteld ,) tie zwachtels afdoen, de faire
les maillots, demailloter, &bander ; fig.
aan den dag brengen, developper,, expliquer,,
dclaircir.
Ontzwachteling, yr. action de demailloter ou
de &bander, dernaillotement; fig. explication, j: , developpement, m.
Ontzwellen , o. w. (ik ontzwol, ben ontzwollen ,) zakken , de zwelling verliezen ,s'abaisser. —, b. w. de zwelling doen verdwijnen,
desenfler, faire sortir le vent:
Ontzwelling , yr. flunking, &tumescence, desenflure.
Ontzwemmen , o. w. (ik ontzwom , ben ontzwommen ,) zwemmend ontkomen , ontfnappen , se sauver .4 la nage, dchapper en teageant.
Ontzweren, b. w. (ik ontzwoer, heb ontzworen , ) door eenen eed eene verbindtenis
breken , rompre (tin engagement) par un
serment. Zie Afzweren. zich door eenen
eed van iets zuiveren, se purger par un serlatent.
Ontzwoer , verl. t. van Ontzweren.
— Ontzwellen.
—
Ontzwol,
dw. — Ontzwellen.
Ontzwollen,
Ontzwemmen.
t.
Ontzwom ,
Ontzwommen, — dw. — Ontzwemmen.
Ontzworen, — — — Ontzweren.
Onuitbeeldelijk , b. n. niet nit te beelden,
qu'on ne pout representer ou figurer.
Onuitbluschbaar , b. n. niet nit te blusfchen , inextin.guible. Een your, 1112 feu inextinguible.
Onuttbluschbaarheid , onuitblusfchelijkheid , vr.
qualite de co qui est inextinguible , inextinOn-
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Onnitbiusfehelijk , zie Onuitbluschbaar.
laten,
Onuitgedopt, b. n. qui n'est pas ici■sse.
Onuitdenkbaar, b. n. niet uit te detiken, on •
nepas ecosser. — blijven , ne pas etre ecosse , e.
bedenkelij k, qui ne pcut etre invente ,e , ou Onuitgedorseht, b. n. qui West pas battu, e.
imagine, e, inimaginable.
laten', ne pas battre.
blijven, ne pas
Onuitdoenlijk, b. n. niet uit te doen, ineffa
etre battu, e.
Fable, indelebile; zie Uitdoen.
Onuitgedronken , b. n. qui n'est pas vide, e.
Onuitdroogbaar, onuitdroogelijk, b. n. inta
— laten, ne pas — blijven, ne pas
rissable.
etre vide, e.
Onuitdrukbaar, b. n. niet uit te drnkken, in Onuitgedrukt, b. n. qui n'est pas exprime, e.
exprimable, indicible, inenarrable.—, bijw.
— laten, ne pas exprimer.
blijven, ne
d'une maniére inexprimable.
pas etre exprime,
zie Uitdrukken
Onuitdrukkelijk, zie Onuitdrukbaar.
in al de beteekenisfen.
Onuitgebeeld, b. n. qui n'est pas represents, e. Onuitgeduid, b. n. qui n'est pas expliqui, e.
laten , ne pas representer. — blijven , ne
— laten, ne pas expliquer.
pas etre represents, e.
pas etre explique, e.
Onuitgebaggerd, b. n. qui n'est .pas cure, e. 0 nuitged.und , b. n. qui n'est pas eclairci, e.
— lawn , 11u pas curer. — blip ven , ne pas
— laten, ne pas Oclaircir.— blijven, ne pas
etre cure, e.
etre
e.
Onuitgebalied, b. n. qui n'est pas vide , e. Zie Onuitgeiloten „ b. n. qui n'est pas siffle, e.
Uitbalien. —laten, ne pas vider. — blijven,
— laten, ne pas sger. — blijven, ne pas
ne pas etre vide, e.
etre site, e.
Onuitgebannen , b. n. qui n'est pas banni, e. Onuitgegeven, b. n. inedit, e, qui n'est pas
— laten, ne pas banner.
publie, e. Dat zijn —e, .niet in het licht
blijven, ne pas
etre banni, e.
verfchenen gefchriften, ce sort des icrits
Onuitgebazuind, b. n. qui n'est pas
inedits. — laten , ne pas publier. blijven
, e.
laten, ne pas publier. — blijven, ne pas
nepas etre publie, e.
etre publie , e.
Onuitgekleed, b. n. qui n'est pas deshabille ,e.
Onuitgebet, b. n. qui n'est pas bassind , e. —
sans etre dishabille, e. laten, ne pas deslaten, ne pas bassiner. blijven, ne pas
habiller. —blijven, nepas etredishabille, e.
etre bassine, e.
Onuitgeklopt, b. n. qui n'est pas ipoussete, e.
Onuitgebeurcl, zie Onuitgeteld.
— laten, nepas epousseter. — blijven, ne pas
Onuitgebikt, b. n. qui n'est pas eegratte, e.
etre e'poussete, e.
laten, ne pas regratter.
blijven, ne pas Onuitgeleid, b. n. qui n'est accompagne, e
etre regratte, e.
sans etre accompagne,.e.
Onuitgeblazen, b. n. qui N'est pas eteint, e. — Onuitgeleverd, b. n. gut n'est pas livre , e.
laten , ne pas eteindre. blijven, ne pas
laten, ne pas livrer.
blijven, ne pas etre
etre eteint, e.
livre e.
Onuitgebloeid, b. n. qui n'a pas finidefleurir. Onuitgelezen, b. n. qui n'est pas tout d Pit
Onuitgebluscht, b. D. qui n'est pas eteint, e.
lu, e, sans etre
e, entihrement.
laten, ne pas eteindre.
blijven, ne pas Onuitgeloot, b. n. qui n'est pas tire, 0, sans
etre eteint, e.
etre tire , e.
Onuitgeboden, b. n. qui n'est pas convoqui ,e. Onuitgemaakt, b. n. qui West pas termin g , e.
laten, ne pas convoquer.
blijven, ne
vide, e, ou decide', e. — laten, ne pas terpas etre convoque, e.
miner, vider ou decider. — blijven, ne pas
Onuitgeboend, b. n. qui n'est pas frotte „ e.
etre terrine, e, vide , e, ou decide, e.
— laten, ne pas fritter. — blijven, ne pas Onuitgeput, b. 0. qui n'est pas deballe e. ou
etre frotte , e.
depaquete , e. sans etre deballe, e. on dipaOnuitgeboord, b. n. qui n'est pas creusi, e.
quete , e. laten, ne pas deballer ou dipa— laten, ne pas creuser. — blijven, ne pas
queter.-- blijven, ne pas etre dipaquete ,c.
etre creuse , e.
ou deballe, e.
Onuitgeborileld, b. n. qui nest pas -brosse, e. Onuitgeperst, b. n. onnitgedrukt qui n'est pas
laten, ne pas brosser. — blijven, ne pas etre
laten
exprime, e. sans etre exprime, e.
brosse, e.
ne pas exprimer.
blijven, ne pas etre
Onuitgebrand, b. n. qui n'est pas
exprime,
, I. —
zie Uitperfen.
laten , ne pas
— blijven , ne pas etre Onuitgerust, b. n. qui n'est pas equips, e. salts
bread , e.
etre equips, e.
Onuirgebreid, b. n. qui n'est pas itendu, e, Onnitgelproken, b. n. qui n'est pas pronona,
on arnplifie , e. inetendu, e. laten , ne pas
e. sans etre prononce ,,e. laten , ne pas
itendre on amplifier. — blijven, ne pas titre
prononcer. — blijven , ne pas etre prononce, e.
etendu,e, ou amplifie, e.
Onuitgeitald, b. n. qui n'est pas stale, e. ou
Onuitgebroeid , b. D. qui n'est pas couve e. —laexposé , e. sans etre expose ., e. ou stale.
ten, ne pas cony er.—blij ven, ne pas etre couve,e.
—laten,
ne pas staler on exposer. — blijven;
Onuitgedaagd, b. n. qui West pas provoque ,e
nepas etre stale, e. ou exposé, e.
an combat. -- laten, ne pas provoquer au Onuitgeveegd, b. n. qui n'est pas balayi , e.
combat. — blijven, ne pas etre provoque , e,
sans etre balaye , e. — laten ne pas balayer.
au combat.
— blijven,
pas etre balayi, e.
Onnitgedaan, b. n. qui n'est pas efface, e. — la- Onuitgevoerc1 , b. n. niet naar buiten 's lands verten, ne pas effacer.— blijven, ne pas etre efface,
voerd. qui n'est pas exporte ,e.—, niet volOnuitgedacht, b. n. qui n'est pas invents, e.
bragt ot verrigt , pas execute, e. Deze koop— laten, ne pas inventor. — blijven , ne pas
waren mogen niet worden, ces marchandietre invents, e.
ses n'osent pas etre exporters. Uwe bevelen
Onuitgedeeld, b. n. qui n'est pas distribue, e.
zullen fliptelijk worded
vos ordres seront
laten, ne pas distribtier. — blijven, ne
executes ponctuellement ; zie Uitvoeren.
pas etre distribue, 67.
Onuitgewasichen , b. n. gisi n'est pas lave, e.
Onuitgedoofd, b. D. qui n'est pas eteint, e.
sans etre lave, e.
—laten,
ne pas eteindre. blijven, 710 pas
Onuitgewischt , b. n. qui n'est pas efface, e.
Ore eteint, e.
sans etre efface, e; zie Uitwisfchen.
Ow.
E e4
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Onuitgewisfeld, b. n. qui n'est pas change , e. echange, e. sans etre change,e.— laten, ne pas
Changer. — blijven, ne pas etre change, e.
Onnitkomelijk , b. n. waaruit men zich niet
redden kan, (zie Uitkomen) inextricable.
Onuitiegbaar,, b. n. niet nit te leggen, niet te
yerklaren, .inexplicable.
bijw. d'une maniêre inexplicable.
Onnitleggelijk, zie Onnitlegbaar.
Onuitleschbaar, onnitlesfclielijk , zie Onnitblusclibaar.
Onuitputbaar, zie Onuitputtelijk.
Onuitputbaarheid, zie Onuitputtelijkheid.
Onuitputtelijk, b. n. niet nit te putten, in&
puisable , intarissable.
Onuitputtelijkheid, yr. qualite de ce qui est
inepuisable, intarissable.
Onnitreddelijk, b. n. zie Onuitkomelijk.
Onuitroeibaar, b. n. dat niet is nit te roeijen,
te verdelgen , qu'on ne peur detruire ou exterminer, inextirpable, indestructible ; zie
Uitroeijen.
Onuitroeibaarheid, yr. qualite de ce qu'on ne
pent detruireou exterminer,, indestructibilite.
Onuitroeijelijk, zie Onuitroeibaar.
Onuitroeijelijkbeid zie Onnitroeibaarheid.
Onuhfchrijfelijk, zie Onbefchrijfelijk.
Onuitfprekelijk, b. n. niet uit te fpreken, indicible , itiexprimable, (in de godgel.) ineffable.
Anuitfprekelijkheid, yr. (in de godgel.) ineffabilite.
Onuitvindelijk , b. n, qu'on ne pent inventer,
decouvrir ; fain. introuvable.
Onuitvoerbaar, b, n, qu'on ne pent executer,
impraticable, impossible, inexecutable.
Onuitvoerbaarheid, yr. impossibilite, inexicution, impraticabilite.
Onuitvoerlijk , zie Onuitvoerbaar.
Onnitvoerlijkheid, zie Onnitvoerbaarheid.
Onuitwischbaar, b. 11. ineffacable, indelebile,
inexpiable.
Onuitwischbaarheid, yr. indelebiliti.
Onuitwisfchelijk, zie Onuitwiscbbaar.
Onvaarbaar, b. n. zie Onbevaarbaar. —,waarin
men niet varen kan, als: — weer, temps pen
propre pour mettre a la voile , a la navigation.
Onvaarbaarheid, zie Onbevaarbaarheid.
Onvaardig, b. n. qui n'estpas prat, e , ouprepare 'e.
niet y aardig handig , maladroit, e.
Onvalsch, b. n, qui n'est pas faux , sse; sincere.
bijw. sincerement.
Onvalschheid , yr. opregtheid , sinceriti.
Onvast, b. n. niet vast , pen solide, faible, qui
West pas ferme.— wankelbaar, beiluiteloos,
wispeiturig, irresolu, e. qui n'est pas forme, chancelant , e. indecis , e. versatile.
Onvastheid, vr. faiblesse, manque de solidite
on de fermete, m. — incertitude; irresolution; versabilite.
Onveil, b. n, qui n'est point a vendee, pas h
acheter.
Onveilig , b. n, waar men niet veilig is, pas sir,
e. dangereux, euse,perilleux, euse. —, bijw.
dangereusement.
Onveiligheid , vr, danger, peril , m's qualite de
ce qui est dangereux.
Onveiliglijk, zie Onveilig, bijw.
Onver,, b. n. en bijw. , pas loin (d'ici).
Onveranderbaar, zie Onveranderlijk.
Onveranderd , b. n. qui nest pas change ,e.sans
changement, sans alteration. —, beflendig,
stable. — laten, ne pas changer. — blijven,
ne pas etre change , e.
Onveranderlijk, b. n. invariable, inalterable,
'charge, e. immuable , qui n'est pas changeant,
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0. perseverant „fertile, constant, e. incomniuta,
hie. Gods —e raadsbeilniten, les dócrets immttables de la volonte de Dieu, , bijw. invariablement , immuablement, fermement, constamment.
Onveranderlijkheid, yr. invariabilite, immuabilite, perseverance, fermete , constance,inimutabilite, incommutabilite.
Onverantwoord , b. n. niet wederlegd , qui West
pas refute ,e. 4 quoi on n'a pas repondu. —la.tzn , ne pas refuter, ne pas repondre. blijven, ne pas titre refute
e.
4
OnverantwoorcleIijk, b. n, met te verantwoorden 7 impardo;mable , inexcusable, injustifiable. nice verantwoordelijk, die jets niet
behoeft te verantwoorden, qui n'est pas responsable. —, bijw, d'une maniere impardonnable , inexcusable.
Onverantwoordelijkheid, yr. conduite inexca.
sable, qualite de ce qui est inexcusable. —,
etat de celui qui n'est pas responsable , m.
Onverbaasd, b. n. qui n'est pas etonne , e. ott
frappe , e. — bijw. sans ótonnement, resoluinent.
n. qui n'est pas degenere, e.
Onverbasterd,
— blijven, ne pas agenerer.
Onverbed, b. n, qu'on n'a pas fait changer de
lit. De zieke moet blijven, le maladene
doit pas changer de lit.
Onverbeeldelijlt , b. n. qu'on ne pout
inimaginable.,
Onverbergelijk , b, n. qu'on ne pent cacher,,ou
deguiser.
Onverbeterd, b, n. qui n'est pas corrige, e.
ameliore , e; zie Verbeteren. — laten , ne pas
corriger ou ameliorer. — blijven, ne pas
etre corrige, e. on ameliore, e.
Onverbeterlijk, b. n. niet te verbeteren , zeer
flecht , incorrigible. —, nitmuntend voortreffelijk , excellent, e, parfait, e, accompli, e. —, bijw. parfaitement.
esOnverbeterlijkheid, vr, incorrigibilite.
cellerce , perfection.
0 nverbidde!ijk , b. n. niet te verbidden , inexorable, inflexible. —, bijw, inexorablement,
inflexiblement.
, f: , caOnverbiddelijkheid, yr.
ractere inflexible, in.
Onverbiedelijk, b. n. dat niet verboden kan
worden , qu'on ne saurait defendre, prohiher,, interdire ou empecher. naar Been
verbieden luisterend, opiniatre , indocile,
qui se moque des defenses.
Onverbiedelijkheid, yr. qualite de ee qu'on ne
saurait defendre, etc.
Onverbloemd, b. D. niet verbloemd, rondboringenu, e naïf, ive , simple , franc
che , sincere. —, bijw. ingenument , naivewent simplement ,sincerement franchement.
Onverbloemelijk , Onverbloemlijk , b. n. niet te
verbloemen , qu'on ne saurait deguiser on pallier; zie Verbloemen.
Onverboden, b. D. qui ;Pest pas defendu, e,
prohibe, e ou interdit , e, permit , e. licite , tolere , e.
Onverbonden, b. D. zonder verband, als: de
wond is —, la plait n'est pas pansee. — laten , ne pas panser. — blijven , ne pas etre.
pause ,e. — niet gebonden, vrij , fibre, qui
West pas oblige , e.
Onverborgen, b, n. qui n'est pas cache, e,
evident, e, manifeste, visible.
Onverbrand, b, n. qui n'est pas brine, e.
laten, ne pas bruler. — blijven, ne pas etre
bride,, e.
Onverbrandbaar,, b. n. dat niet verbrand kan
worden , incombustible.
On-
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Onverbramdbaarheid, yr. qualite incombustible,
incombustibilitd.
Ouverbrandeliik, zie Onverbrandbaar.
'Onverbreekbaar, b. n. qu'on ne pent Gasser- ou
rompre, inviolable. —, bijw. inviolablement.
Onverbreid, b. n. qui n'est pas publie, e. on
divulgue, e.
Onverbrekelijk, b. n. zie Onverbreekbaar.
Onverbrekellikheid, yr. zie Onverbreekbaarheid.
Onverbrijzeld, b. n. qui n'est pas boise, e.
ou ecrase, e. qui n'est pas reduit, e. en
poudre.
Onverdacht, b. n. niet gewantrouwd, qui n'est
pas suspect, qu'on ne soupconne pas. — blijyen, ne pas etre soul:Tonne , e. —, niet ge.
reed, qui n'est pas prét , e. on prepare, e,
onverwacht, qu'oTi n'expecte point. —,
bijw. inopivement , a l'improviste, au depourvu.
Onverdachtelijk , zie Onverdacht, bijw.
Onverdedigbaar , b. n. niet te yercledigen , qu'on
ne saurait difendre ou justifier , inatensable ,
insoutenable. Deze zaak is —, cette cause est
bijw. d'une
insoutenable; zie Verdedigen.
maniere insoutenable.
Onverdedigd,b. 11. qui n'est pas defendu., hide fendu, e. sans defense , sans protection. — laten, ne
pas defendre on soutenir,, laisser sans defense
on sans protection. — blijven , ne pas etre deendu , e. rester sans defense , sans protection,
fou
insoutenable.
Onverdedigiijk, zie Onverdedigbaar.
Onverdeelbaar,, b. n. dat niet verdeeld kan worden, ondeelbaar, indivisible; impartable ou
impartageable.
Onverdeelbaarheid, yr. on.deelbaarheid, indivisibilite.
Onverdeeld, b. r. geheel, qui n'est pas divise, e. on partrge,e.indivise,e.entier,ere,(bij
regt.) — laten , laisser en entier. —
blij yen , rester en entier , rester indivis. —
eensgezind, nungood , bees: indivis, m.
nime, , e. a'accord, de bonne intelligenzamengevoegd,
conjoint,
e. — bijw.
ce. —
unanimement , indivisement , conjointement.
Onverdeeldheid, vr. etat tie ce qui n'est pas
divise on partage, indivision. —, eendragtigheld, eenftemmigheid, union, unanimitd ,
concorde, paix.
Onverdekt, b. n. &convert , e. ouvert, e. qui
n'est pas convert e.
Onyerdelgbaar, zie Onverdelgelijk.
Onverdelgbaarheid, zie Onverdelgeiijkheid.
Onvertielgd, b. D. qui n'est pas detruit, e. on
extermine, e. laten , ne pas detruire,
aneantir on exterminer, — blij yen, ne pas
etre detruit, e, ou extermine , e.
Onverdelgelijk, b. n. qui ne pent etre detruit,
e. on extermive , e. indestructible.
Onverdelgeiijkheid, yr. on y ernielbaarheid, indestructibilite.
Onyerdenkelijk , b. n. en bijw. qui ne donne
lieu a aucun soupcon.
On y erderfelijk , b. n., onhederfelijk- , qui ne
pent se corrompre, se gtiter,, incorruptible.
zie Onvergankelijk.
On-verderfelijkheid, yr. qualite tie ce qui est
incorruptible, incorruptibilite.
Onverdienbaat, b. n. qu'on ne pent meriter.
OnYerdiend, b. n. qu'on n'a pas merite. —,
bijw. sans l'avoir merite, e. sans merite
a tort.
Onverdienfte , yr. manque ou defaut de me' rite , m.
Onverdienilelijk , b. n. qui n'est point miritoire
qui ne merite point de recompense,
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Onverdienftelijkheid , yr. manque ou de'faut de
merite , m.
Onverdoemd, b. n. qui n'est pas condamne , e.
Onverdoemelijk . b. D. qui n'est pas condamnable; qui ne pent ou ne doit pas etre reprouve, e. innocent, e, juste, non damnable.
Onverdonkerd, b. n. qui n'est pas obscurci , e.
Glair, e.
Onver000fbaar, b. n. niet te verdooven, qui
ne pent etre etoujfe, e. inextinguible.
Onverdorbaar, b. n. dat niet verdorren kan,
qui ne .pent se dessecher, pas sujet, e, a
se fietrIr.
Onverdorven, b. n. niet yerdorven, qui n'est
pas corrompu, e. ou gate, e. non deprave. —,
ongefchonden, conserve, e. entier, ire , sain , e.
Onverdorvenheid, yr. itat de ce qui n'est pas
.corrompu ou gate, m. qualite de ce qui
est entier ou sain.
Onverdouwelijk, b. n. niet te verdouwen,
Diet te yerteeren Won ne pent digerer,
indigeste; fig. , onverdragelijk , qu'on ne pent
digerer ou supporter. (een affront).
On y erdraagzaam , b. n. inzonderh in het godsdien 'lige, intolerant,e.—, bij w. avec intolerance.
Onverdraagzaamheid, vr. ten aanzien van de
godsdienst, intolerance. — , onyerdraagzaam
gevoelen, intolerantisme, m.
On yerdragelijk, b. n. onuitflaanbaar, intolerable, insupportable, insoutenable, — bijw.
intolerablement, insupportablement.
'
Onverdragelijkheid , vr. qualite de ce qui est
intolerable ou insupportable.
Onverdrietelijk, b. n. qui n'est pas ennuyant,
e. agreable , recreattj , ive , divertissant , e4
vrolijk , gai , e. enfoue , e.
Onverdrietelijkheid, vr. agrement ,enjouement ,
m.
Onverdrietig, b. n. vrolijk, lustig enfoue, e.
agreable, gai , e. noncliagrin.
Onverdringbaar, b. n. niet te verdringen, qu'on
ne saurait dioigner,„qui ne pent etre pousse,
e. de-son bien ;fig. qui ne pent etre supplants, e.
Onverdrin gbaar, b. n. qu'on nepeut noyer, qui
ne pent se noyer.
Onverdroogd , b.
qni'n'est pas dessiche ,e.,on
taxi, e.
0 n yerdroten, b. n. infatigable , enfold ,e. gai,
e. — bijw. infatigablement , avec plaisir,,
sans se lasser,, gaiment.
Onverduisterd, b. n. qui n'est pas obscurci, e.
serein, e. Glair, e.
Onverduldig, b.n. ongectuldig , fnel,prompte , e.
impatient, e. bijw. promptement, impatiemment.
Onverduldigheid. yr. promptitude, impatience,
f em_portement, m.
Onverduidiglijk , zie Onverduldig, bijw.
Onverduwelijk, zie Onverdouwelijk.
Onverdwijnelijk, b. D. qui ne pent disparaitre.
Onvereenigbaar,, b. n. qu'on ne pent unir, inconciliable ; inaliiable.
Onvereenigd, b. n. desuni , e, divise, e.
On y erergerd, b. n. qui West pas empire; sans
etre empire , e.
Onverfiaauwd, b. n. qui n'est pas ralenti, e,
constant, e, ferme, affaibli,e.
Onvergaderd, b. D. qui n'est pas assemble, e.
— laten, ne pas assembler ou recueillir. —
blijven, ne pas etre assemble, e, ou recueile.
Onvergald, b. n. qui n'est pas gate, e, par
le fie! ou par l'amer. Deze yisch is —, ors
n'a pas romps, creve, la vesicule biliaire
ou du feel, en nettoyant,ce poisson.
Onvergangbaar, zie Onvergankelijk.
Onvergangbaarheid, zie Onvergankelijkheicl.
Eee5
On-
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Onvergankelijk , b. n. dat niet vergaat, imperissable , durable , incorruptible , permanent, e.
Onvergankelijkheid, yr. incorruptibilite,permanence , constance, indefectibilitd.
n. niet te vergeven, imparOnvergeeflijk ,
donnable , inexcusable , irremissible. — niet
vergevende , qui ne pardonne pas. bijw.
remissiblemeht.
Onvergeeflijkheid,. vr. qualite de ce qui est
impardonnable,inexcusable, irremissible. —,
qualite de celui qui ne pardonne pas.
Onvergeldbaar, b. n. niet te vergelden, qu'on
ne petit recompenser, (dignement).
nvergeldbaarheid, yr. qualite de ce qu'on ne
pent recompenser, (dignement.)
Onverp,-eldelijk, zie Onvergeldbaar.
Onvergeldelijkheid, zie Onvergeldbaarheid.
0 nvergelijkbaar zie Onvergelijkelijk.
OnvergelijkelijkOnvergelijkbaarheid , zie
held.
nvergelijkelijk, b. n. zonder wedergade, incomparable, sans pareil, nonpareil le, —,
bijw. sans comparaison incomparablement.
Onvergelijkelijkheid , yr. uitnemendheid, incomparabilite , excellence.
Onvergenoegd, b. n. misnoegd, mecontent ,e,
malcontent, e, fiche, e. bijw. avec
mecontenternent.
0 nvergenoegd.heid, yr. mecontentement, tn.
Onvergenoegelijk, b. n. onverzadelijk, insatiable , qu'on ne pout rassasier ou contenter.
Onvergenoegelijkheid, yr. insatiabilite, avidite
Onverzenoegzaam, zie Onvergenoegelijk.
Onvergenoegzaamheid, zie Onvergenoegelijkheid.
Onvergetelijk , b. n. dat men niet vergeten
kan, qu'on ne pent oublier impossible a oublier.
wat niet vergeten behoort te worden,
qu'on ne doit pas oublier.
0 nvergetelijkheid, vr. qualite de ce . qu'on ne
pent oublier. qualite de ce qui ne dolt
pas etre oublie.
Onvergeten, b. n. qu'on n'a pas oublie, dont
on conserve le ressentiment. blijven , ne
pas oublier, conserver le ressentiment de.
Onvergezeld, b. n. qui n'est pas accompagr,d ,e,
sans compagnie sans etre accompagne , e,
seul, e.
0 nverglaasd, b. n. qui n'est vernisse, e. —
laten , ne pas vernisser. — blijven, ne pas
etre vernisse . e.
•
Onvergoed, b. n. qui n'est pas dedommagi, e.
recompense, e, on repare , é. — laten, ne
pas recompenser ou reparer. blijven, ne
pas etre recompense , e, re'pare , e.on dedommagi , e.
Onvergoedbaar, b. n. dat niet vergoed kan
worden, dont on ne pent dddornmager, irreparable.— bijw. d'-une maniere irreparable,
srreparablemeizt.
Onvergoelijkt, b. n. qui n'est pas orne, e,
afuste , e, ors pare , e. zie Vergoelijken.
n. qui nest pas recompense, e,
Onvergolden,
sans recompense.
Onvergramd, b. n. qui n'est pas fiche, e, ou
irrite, e; calme, paisible.
Onvergroot , b. n. qua West' pas agrandi, e,
ou exagdre, C. laten, ne pas agrandir
on exagdrer. — blijven, ne pas etre agrandi , e, ou exagere , e.
Onverguld, b. n. qui n'est pas dord , e, sans
dorure.
Onvergund, b. n. qesi n'est pas accorde, e,
interdit, e, defendu, e, qua n'est pas pertnis , e.
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Onverhaalbttar, b. n. zie Onvertelbaar.
Onverhaald, b. n. qu'on n'a pas raconte , e
publie, e, on divulgue , e.
Onverhaast , b. n. q uz n'est pas precipite , e.
Met onverhaaste fchreden , a pas comptes.
Onverbard , b. n. qui n'est pas endurci , e; fig.
niet verhard in het kwaad, flexible, docile,
sensible.
Onverhelpelijk, b. n. niet to verhelpen, onherAelbaar,, irreparable, irremediable.
Onverhinderd, b. n. qui n'est pas empechd, e,
libre:
bijw. sans obstacle, librement,
sans empechement.
0 nverhoedelijk, b. n. onvermijdelijk, niet te
verhoeden , inevitable.
Onver hoods, bijw. onverwachts, inopiniment,
a l'improviste, sans .y penser, au depourvu.
Onv erhoedsch , b. n. tnopine , e, imprevu, e,
inattendu , e.
Ouverholen, b. n. qui West pas cache , e ,
nifeste.
bijw. ouvertement.
Onverhoopt , . b. n. ongehoopt, inespe.rre, e,
inopind , e, imprevu , e. —, bijw. snopinement. Onverhoord, b. n., niet ondervraagd, qui n'est
pas interroge , e, on entendu, e. Onverhoorde
gebedem , des prihres qui ne tont pas exaucees f. — laten , ne pas interroger,
entendre ou exaucer.' — oordeelen, condamner sans l'entendre, ou l'interroger. — blij' tre interroge, e, entendu,
ven, ne pas e
e, ou exaucd , e. zie Verhoren in beide beteekenisfen.
Onverhuisd, b. n. niet verhuisd, qui n'a pas
demenage.
Onverhuurd, b. n. qui n'est pas lone, e.
ne pas loner. — blijven, ne pas etre
—laten,
lone,
qu'on
ne
pout
loner.
Onverhuurlijk , b. n.
Onverjaagd, b. n. qui n'est pas chasse, e, on
repousse , e.
Onveriaard, b. n. qui n'est pas prescrit , e.
0 nverkeerd, zie Onveranderd.
Onverkeerlijk, zie Onveranderlijk.
Onverkiesbaar, zie Onverkieslijk.
Onverkieslijk, b. n. niet te verkiezen , qu'on
ne pent elire , ineligible.
Onverklaarbaar, b. n. inexplicable, indechilfrable, indefinissable, inextricable.
0 nverklaarbaarheid, yr. qualite de ce yui est
inexplicable , indechiffrable ou indefilissable.
On verklaard, b. n. qui n'est pas explique , e.
blijven , ne pas
— laten , ne , pas expliquer. — blip
titre explique , e.
0 nveikleed, b. n. ale : Hij is nog —, it n'a
pas encore change d'habits.
0 nverknocht, b. n. qui n'est pas attache, e.
, e, &gage , e, Libre.
lie, e ,•
Onverkocht, b. n. qui n'est pas vendu , e, invendu ,e.— laten, ne pas vendre. — blijven,
ne pas etre vendu, e.
0 nverkondigd, b. n. qui n'est pas annonce, e,
ou publie , e. blijven, ne pas titre annonce, e , ou publie e.
Onverkoopbaar, b. n. qui n'est pas vendable,
qui ne pent etre vendu, e.
Onverkoopbaarheid, yr. qualite de ce qui n'est
pas vendable.
Onverkoopelijk, zie Onverkoopbaar.
Onverkregen, b. n. qu'on n'a pas obtenu, e.
0 nverkrijgbaar, b. n. qu'on ne pent obtenir,
avoir on acquerir.
Onverkrijgbaarheid, yr. qualite de ce qu'on no
pent obtenir, avoir on acquerir.
Onverlaat, m. llechte fielt of karel,scelerat ,
vaurien, mauvais garnement.
Onverlakt , b. n. qui West pas vernisse, e.
sans
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laten, ne pas versans etre VerfthSe e.
nisser. — blijven, ne pas etre vernisse, e,
Onverlaten, b. n. qui n'est pas quita , e, ou
abandonne , , e, sans etre quitte ,e , ou abandonne , e.
Onverlatig , b. n. als een onverlaat , mechant, e,
qui ne vaut
Onverlegd, b. n. qui u'est pas deplace, e. —
laten , ne p,as deplacer. — blijven, Fe pas
etre deplace, e.
Onverleenbaar, b. n. dat niet kan toegeftaan
worden, inaccordable.
Onverlegen, b. n. qui n'est pas confus , e, embarrasse, e, ou honteux, ease.
Onverleid, bl n. zie Onverlegd.
niet verleid , qui n'est pas seduir, e. — laten, ne
pas seduire. — blijven , ne pas etre seduit, e.
Onverlept, b. n, qui n'est pas fletri, e ou
fane , e. Eene onverlepte fchoonheid, une
beautd qui s'est conservie.
Onverlet, b. n. onverhinderd, qui n'est pas
empeche ; , ou embarrassi , e. — , bijw. sans
empechenient, librement.
Onverlient , b. n. qui West pas eclaire , e on
illumine , e, ignorant, e. Een — mensch,
un ignorant.
Onverlietd , b. a. qui n'est pas amoureux , euse,
insensible, indifferent , e.
Onverliefdheid, vr, insensibilite, indifflrence,
froideur.
Onverliesbaar, b. n. niet te verliezen, qu'on
ne peut perdre , imperdable. (in de godgel.)
De onverliesbare genade , la grace inamissible.
Onverligt, b. n. niet ligter gemaakt, qui n'est
pas allege ; e; fig. niet van kwelling of onaangenaamheden ontheven, qui n'est pas soulagd , e.
Onverloofd, b. n. qui n'est pas accorde e, en
mariage, non fiance, e.
Onverloren, b. a. qui n'est pas perdu, e,
qu'on n'a pas perdu, e.
Onverlost, b. n. qui n'est pas rachete, e; zie
Verlosfen.
Onvermaak, o. gebrek aan vermaak , deplaisir,
micontentement, m.
Onvermaakt, b. n. qui n'est pas change, e;
zie Vermaken.
Onvermaand, b. n. qui n'est pas exhora , e,
sans etre exhorte , e.
Onvermaard, b. n. qui n'est pas celebre, sans
renonZ, inconnu, e. —, bijw. obscurement.
Onvermaardheid, yr. point de edlebrite , de renom, m. fig. obscurite.
Onvermakelijk, b. n. deplaisant , e, desagreabijw. desagreablement.
ble.
0 nvermakelijkheid , vr. deplaisir,, desagremeat , m.
0 nvermeesterlijk, b. n. niet te vermeesteren
onverwinneliik , invincible, imprenable , , inexpugnable.
Onverrneld, b. n. qui West pas wentiound , e.
on cite , e. — laten , ne pas mentionner on
citer , ne pas faire mention de. — blijven,
ne pas titre mentionne , e. Die daadzaak bleef
—, on ne fit pas mention de ce
Onvermengd, b. n. qui n'est pas mile, e. sans
mélange, pur,, e. —, van eenerlei yolk,
d'une mime nation, qui n'est pas compose, e.
de nations itrangeres.
Onvermerkbaar,, b. n. niet te vermerken, imperceptible.
Onvermetel, b. a. qui n'est pas teindraire , retenu , e. inoddre , e. — , bijw. sans :emeriti.
Onvermetelheid, yr. moderation, retenue.
Onvermetelijk, zie Onvermetel, bijw.
Onvermeten, zie Onvermetel.
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Onvemijdelijk, b. n. niet te vermijden, inevitable, indispensable. —, bijw. inevitablement , indispensablement.
Onvermijdelijkheid , yr. qualia de ce qui est
inevitable ou indispensable, necessite absolue.
Onaerminderd , b. n. qui n'est pas diminue , e.
sans etre diminue , e. sans diminution. — laten, ne pas diminner. — blijven, ne pas
etre diminue , behoudens, voorz. sauf,
sans prejudice de.
Onverminkt, b. n. qui n'est pas estropi , sans
,
dere estropie , e.
Onvermoedelijk , b. n. niet te' vermoeden,
inopine , e. inattendu, e. — bijw. inopindwent.
Onvermoeibaar, b. n, niet te vermoeijen, assidu, e.r in fatigable, qui ne se lassepoint.—,
bijw. znfatigablement , sans se fatiguer.
Onvermoeid, b. n. assidu, e. au travail, infatigable, —, bijw. infatigablement.
Onvermoeidheid, vr. infatigabilite , assidula.
Onverrnoeijelijk, zie Ouvermoeibaar.
Onvermogen, o. gebrek aan vermogen, impuissance, faiblesse, f. manque de pouvoir, in.
— om te betalen, insolvabilite. —inzonderh.
ter voortteling, impuissance.
0 nvermogend , b, n. zonder vermogen, impuissant, e. sans Js ouvoir. — om te betalen, insolvable. —, behoeflig, arm, indigent , e.
pauvre, necessiteux, euse.
Onvermogendheicl, vr. impuissance. —, indigence, pauvrete.
qui n'est pas vermoulu,
Onvermolfemd, b.
e. ou pourri , e.
Onvermurwbaar, zie Onvermurwelijk.
Onvermurwd, b. n. niet murw gemaakt, qui
n'est pas rendu, e, tendre; fig. met tot medelijden bewogen, qui n'est pas attendri, e,
sans etre attendri , e.
Onvermurwelijk, b. a. fig. niet te vermurwen ,
inflexible , inexorable, qui ne se laisse pas
attendrir.
Onvernageld, b. n. qui West pas encloue, e.—
laten , ne pas enclouer. — blijv,en , ne pas
titre encloue, e.
Onvernederd, b. n. qui n'est pas abaisse , e,
on humilie e.
Onvernielbaar, b. n. niet_ te vernielen, indestructible.
Onvernietigbaar, b. n. niet te vernietigen,
qui ne pent etre andanti, e.
0 nvernieuwd , b. n. qui n'est pas renotiveM,e.
blijven, ne
laten, ne pas renouveler.
pas etre renouvelle , e.
Onvernuft, o. onveritand, manque de fug,eesprit, in. ignorance, stupidite ,
meat,
bitise , r.
0 nvernuftig , b. n. verilandeloos, depourvu, e.
de jugement on de raison, ignorant, e, stupide , brute. Het — vee, les bites brutes, ou
bijw. stupidement, sansjules brules.
gement.
Onvernuftigheid, yr. stupidite, betise ; zie
Onvernuft.
Onvernuftiglijk, zie Onvernuftig.
Onveroordeeld, b. n. qui n'est pas condamni ,e
laten, ne pas consans etre condamne, e.
blijven, ne .pas etre condamne
damner.
Onveroorzaakt , b. n, quo n'est pas cause, e,
on produit, e.
Onverootmoedigd, b. 11 qui n'est pas humilaten,
lie , e, sans etre humilie , e.
pas liumilier. — blijven, ne pas etre humi,,e.
Onveroud, b, n. qui n'est.pas vieili, e. on invetere , e.
Onveroverd, b. a. qui n'est pas vaincu,
ispr,
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blijven, ne pas etre vaincu, e,
pris, e.
ou pros, e.
Onverpacht , b. n. qui n'est pas afferme , e, ou
bailie, e, a ferme. — lawn, ne pas affermer on bailler a forme. — blijven, ne pas
e, a ferme.
etre afferme , e, ott
0 nverpand, b. n. qui n'est pas hypotheque ,e,
on engage, e. laten, ne pas hypotheluer
on engager. — blijven, ne pas etre hypotheque , e, ou engage , e.
Onverplant, b. n. qui z'est pas deplante, e,
on transplante , e. laten , ne pas de'planter ou transplanter. — blijven, ne pas etre
deplante, e, on, transplante , e.
Onverpoosd, b. n. en bojw. sans reldche.
Onverrast, b. n. qui n'est pas surpris , e, sans
etre surpris, e.
Onverrigt, b. n. en bijw. niet uigevoerd qui
n'est pas execute, e, on fait, e. Oaverrogter zake , sem. avoir rien fait, infructueusenoent, envain inutilement. ik kwam onverrigter zake tcrug, je reviszs sans avoir rien
fait.
Onverroerlijk, zie Onroerlijk.
Onverroerlijkheid, yr. immobitite.
Onverrukbaar, b. n. niet te verrukken of te
verwrikken, onwrikbaar, immobile, qui ne
pent etre deplaci, e, inebranlable.
Onverfaagd, b. n. niet verfaagd, onverfchrokken, intrepide , sans peur, courageux , ease,
vaillant, e, Nardi, e. —, bijw. intrepidewent, sans peur, courageuseinent vaillamment , hardiment.
Onverfaagdelijk, zie Onverfaagd, bijw.
Oaverfaagdheid, yr. intrepidite, f. courage,
m. vaillaneee, valour, hardiesse.
Onverfchaald, b. n. qui n'est pas evente, e.
ce yin n'est pas evente.
Deze wijn
Onverfcheiden, b. n. qui n'est pas vane, e.
Onverfcheidenlijk, zie Onverfcheiden , bijw.
Onverfcheurlijk , b. n. niet te verfchcuren, qui
ne pent etre ilea/ire, e.
Onverfchillend ,- b. n. qui ne differe pas ,
egal, e.
Onverfchillig , b. n. vrij , indifferent e. Het
is mij cela m'est indifferent. —, onge,
voelig, indifferent, e. insensible, froid, e.
onverfchillend., indifferent, e. egal , e.
bijw, indifferemment. koel, avec
indifference, froidement. Een— mensch, gemeen , un posse
Onverfchilligheid, yr; indifference, froideur,,
insensibilite , tn. Leer der onverfchilligen , indefrentisme.
Onverfchilliglijk , zie Onverfchillig, bijw.
Onverfchoonbaar, b. n. inexcusable , impardonaable. — bijw. d'une maniere inexcusable.
Onverfchobnbaarheid, vr. qualite de ce qui est
inexcusable.
Onverfchoond, b. n. qui n'est pas ,excuse, e.
on pardonne , e. - zich niet verfchoond
hebbende, qui n'a pas change de hinge.
Onyerfchoonlojk zie Oroverfchoonbaar.
Onverfchoonlijklieid, zie Ouverfchoonbaarheid.
Onverfchrikbaar, b. n. niet te verfchrikken,
qui ne pent etre epouvanoe , e.
Onverfchrikt, b. n. qui n'est pas ipo. uvante , e.
Onverfchriktheid, yr. itat de celui qui n'est
pas epouvante, m.
Onverfchrokken, b. n. onverbaasd, intrepide ,
hardi, e. ferme, courageux, euse, vaillant,
bijw. intrepidement , avec
e. sans peur.
ermete , hardiment, courageusement, vailflamment
, sans peur.
Onverfchrokkenheid, yr. intripidia , fermetd
hardiesse , f courage , en.
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Onverfehronapeld, b. n, qui n'est pas ride, e.
sans etre ride, e.
e.
Onverfchuldigd, b. n. qui n'est pas
qu'on ne doit pas. — vrijwillig , gratuit, e.
Onverfierd , b. n. qui n'est, pas iorne , e. sans
ornement, simple, uni, e; fig. natnurlijk,
onopgefmukt, naturel, le, ingenu, e. simple,
sans ornement. — laten, ne pas orner ou parer , laisser sans ornement. blijven, ne
pas etre orne, e. rester ou demeurer sans
ornement.
Onverflagen, b. n. niet ontfield, qui n'est pas
abattu, e. consterne , e. on emu, e. ,rnet
overwonnen , qui n'est pas battu , e, ou vaincu,
e. , niet verfchaald, qui n'est pas evente, e„
Onverflagenheid, yr. intrepidite , f courage,
m. fermete.
Onverflapt, b. n. qui n'est point affaibli , e.
laten , ne pas affaiblir ou
on amolli , e.
e.
amollir. — blijven, ne pas etre
on amolli , e.
Onverilenst, b. n. qui n'est pas fletri, e. ou
fane,, e.
Onverfleten, b. n. qui. n'est pas use, e. sans
etre use , e.
Onverflijtbaae, b. n, niet te verflijten , durable,
qui ne pent s'user.
Onverflijtelijk, zie Onverflijtbaar.
Onverflimmerd, b. n. qui n'est pas empire, e.
ou deperi, e.
Onverfmolten, b. n. qui n'est pas fondu , e. ou
refondu, e. — laten, ne pas fondre ou refondre. — blijven , rie pas are fondu, e.
on refondu, e.
Onverfneden, b. n. qui n'est pas tailM , e. ou
retaille , e. Eene onverfnedene pen, une plume qui n'est pas taillee. Zie ook Verfnijden.
Onverflaald, b. n. qui n'est pas acere, e. —
laten , ne pas acerer. — blijven, ne pas etre
acere , e.
Onverflaanbaar, b. n. niet te verflaan, inintelligible , incomprehensible, fig. obscur, e.
bijw, d'une maniere inintelligible,
0 incomprehensible.
nverilaanbaarheid, yr. inintelligibilite, incomprehensibilite fig. obscurite.
Onverftaanlijk, zie Onverftaanbaar.
Onverftaanlijkheid, zie Onverftaanbaarheid.
Onverftand, o. onwetendheid, deraison, ignorance, imbecilite, betise, stupidite, f. manque de fugement ,m.
Onverftandig , b. n. ignorant , e. imbecille, stupide,sot , te, destitue, e , de f ugement, deraisonnable, irraisonnable. Een onverftandig
mensch, stlide , imbecille, sot, idiot , m.
un homme deraisonnable , icervele. bijw.
stupidement, sans fugement.
Onverftandigheid, yr. zie Onverfland, o.
Ouverftandiglijk, zie Onverflandig, bijw.
0 nverflerfelijk , b. n. onvergankelijk, qui ne peut
echoir a q. q. imperissable.
Onverfterkt. b. n. qui n'est pas fortifle , e,
laten , ne pas fortifier. — blijven, ne pas
etre fortifie, e.
Onveritoorbaar, zie Onverfloorlijk.
Onverfloord, b. n. onbeledigd, qui n'est pas
gerust, qui n'est pas trouoffense , e,
ble,, e. calme, tranquille, non inquoete , e.
Onverftoorlijk, b. to. qu'on ne pent inquieter
on troubler ; zie Verftoren.
Onverftorven, b. n. qui n'est pas echo a q. q. ;
zie Verfterven:
Onvertaalbaar, b, n. niet te vertalen, qui re
pent etre traduit , e. intraduisible.
Onvertaald, b. n. qui n'est pas traduit, a. —
laten , ne pas traduire. — blijven, ne pas
'etre traduit, e.
On.
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Onverteerbaar, b. IL niet te verteren, indi- Qn yerwerfelijk, zie Onverwerfbaar.
geste, qu'on ne peat digerer. —, qu'on ne Onverwerpelijk , b. n. niet te verwerpen , qu'on
ye peat refeter, irrecusable.
pent consumer; zie Verteren,
Onverteerd, b. n. qui n'est pas digere , e. — Onverwezen, b. n. qui n'est pas condamne, e.
sans titre condamne, e.
blijven, ne pas titre digerd , e.
Onverwijld, b. n. niet vertragend, qui ne tarde
Onverteerlijk, zie Onverteerbaar.
pas , sans delai. —, bijw. aanstonds, onmid
Onvertelbaar, b. n. niet te vertellen, ipenar.
clellij k , sans alai ,aussit.'91t, d'abord, sur le
rable , qu'on ne saurait raconter.
champ , incessamment.
Onvertierd, b. n. niet verkocht , non vendu , e.
Onverwijtelijk, b. n. islet te verwijten, irrenon debite. e.
prochable , sans reproche ; bijw. irreprochableOnvertiibaar,, b. n. niet te vertillen , onoverment,
eind , qu'on ne pent soulever ou mouvoir,,
Onverwijzelijk , b. n. niet te verwijzen, qui
indbranlable, immuable.
ne pent titre condamne, e. innocent, e.
Onvertind, b. n. qui n'est pas hand, e. —
laten, ne pas etamer. — blijven, ne pas Onverwilligd, b. n. qui n'est pas accorde,' e.
concede , e. on octroye , e
etre itame, e.
Onvertogen , b. n. onbetamelijk, indecent , e, Onverwinbaar, b. n. invincible, inexpugnable,
insurmontable.
impertinent, e. offensant, e. Geen — woord
zeggen of fpreken, ne pas dire sine parole Onverwinbaarheid, yr. qualite d'etre invinci.
ble, etc. zie Onverwinbaar.
offensante., —, bijw. aanitonds, sans ddlai ,
Onverwinnelijk, zie Onverwinbaar.
aussiat , incontinent.
Onvertold, b. n. dont on n'a pas paye les Onverwinnelijkbeid, zie Onverwinbaarheid.
Onverwisfelbaar,, b. n. niet to verwisselen, qui
droits on le pdage.
ne pout titre dchange, e.impermutable.
Onvertroost , b. n. ongetroost, inconsold, e.
Onvertroostbaar, b. n. niet te vertroosten, Onverwisfelbaarheid, yr. qualite de ce qui ne
pent titre echange , e.
inconsolable; bijw. inconsolablement.
0 nvertroostelijk, zie Onvertroostbaar.
Onverwisfeld, b. n. qui West pas ichangd , e.
0 nvertroostelijkheid, yr. etat de celui qui est
zie Verwisfelen.
Onverwittigd, b. n. qui n'est pas averti, e.
inconsolable, m.
sans etre averti, e. — laten, ne pas avcrtir.
Onvervaard , b. n. onverfchrokken , onbevreesd ,
— blijven, ne pas etre averti, e.
intrepide, sans peur. —, bijw. intrepidement ,
Onverwonnen,
b. n. qui n'est pas vaincu, e.
sans pear.
reduit, e, on subjugue ,e.
Onvervaardheid, yr. intrepidite, hardiesse, f.
courage, m.
Onverworven , b. n. qui n'est pas obtenu, e.
ou acquis, e.
Onvervaardigd, b. n. qui n'est pas fait, e.
Onverwrikbaar, b. n. niet te verwrikken, Indprepare, e. ou apprdte , e.
branlable.
Onvervalscht , b. n. qui n'est pas falsifle , e.
sophistique , e, par, e. veritable , authentique. Onverwrikkelijk, zie Onverwrikbaar.
Onvervorderd, b. n. qui n'est pas avance, e. Onverzaadbaar, zie Onverzadelijk.
Onverzacht , b. n. qui n'est pas adouci, e.
dans le name etat.
amolli, e, ou attendri , e. zie Onvermurwd.
Onvervreemdbaar, niet te vervreemclen , inaOnverzadelijk , b. n, niet te verzadigen, in.
lienable. —, onafflaanbaar, incessible.
satiable; fam. alouvi, e. —, bijw. insatiaOnvervreemdbaarheid , yr. inalienabilite.
blement.
Onvervreemd , b. n. qui n'est pas aliend. —
Onverzadelijkheid,
vr, insatiabilite.
laten, ne pas alidner. — blijven, nepas titre
Onverzadigbaar, b, n. insaturable.
aliene , e.
Onvervuild, b. n. qui n'est pas sail, e. pur, e. Onverzadigd, b. n, qui n'est pas rassassii, e.
ou satisfait, e. — laten, ne pas rassassier
net; te.
ou satisfaire. — blijven, ne pas titre rassas.
Onvervulbaar, b, n. niet te vervullen, qui ne
sid, e. ou satisfait, e.
pent s'accomplir. '
Onvervuld, b. n. qui n'est pas accompli, e. Onverzameld, b. n, qui n'est pas assemble, e.
ou rassemble, e.
sans e' tre accompli, e.
Onverwaand, b. n. qui n'est pas arrogant, e. Onverzeerd, b. D. qui n'est pas blessi , e, sail;
ou presomptueux, Buse,
et sauf.
Onverwacht, b. n. inattendu, e, inopind, e. Onverzeerlijk, b. n. niet te verzeeren , qui ne
soudain, e. —, bijw. zie Onverwachts.
peat titre blesse , e.
Onverwachts, bijw.inopindment, soudainement, Onverzegeld, b. n, qui n'est pas scale, e. ou.
4 l'improviste.
yell, e. — laten, ne pas sceller. — blijven ,
Onverward , b, n. qui n'est embrouille, e. sans
ne pas titre scell e, e.
etre embrouilld , e.
Onverzekerd, b. n. qui n'est pas assure, e.
Onverweerbaar, b. n. niet te verweren, qui
zie Verzekeren.
ne pent titre defendu, e. sans defense, inde- Onverzeld, b. n. qui n'est pas accompagne , e.
fcnsable.
sans titre accompagne, e. soul, e.
Onverweerd, b. n. qui n'est pas de'findu, e. Onverzet, b. n. qui n'est pas deplacd, e. —,
— laten , ne defendre.—blij ven, ne pas titre
onverpand, qui n'est pas engage, ow hp
defendu, e,
potheque, e; fig, intrepide, resole, e. bar.
Onverwelfd, b. n. qui n'est pas voila, e. —
di , e. courageux, euse,
laten, ne pas voilter. — blijven, ne pas titre Onverzetbaar, zie Onverzettelijk.
voila, e.
Onverzettelijk, b. n. niet te verzetten of te
Onverwelkbaar, b. n. niet kunnende verwelverplaatfen, qui ne pent etre deplace , e. qu'on
ken , qui ne pent se fletrir,, incorruptible ,
ne pent faire changer depface ,-immobile,ineimmarcessible.
branlable ; fig. 1tandvastig, niet te verzetOnverweikt, b. n, qui n'est pas fldtri, sans
ten, inebranlable, ferme, constant, e. inetre fietri, e.
variable, assure, e. —, eigenzinnig, obstiOnverwerfbaar,, b. n, niet te verwerven, qu'on
ne , e. opinidtre , entéte, inflexible. —, dat
ne peel obtenir ou acquerir. (' bij regtsg. )
niet verpand kan worden , qu'on ne peut-enimpetrer.
gager on hypothequer. —, bijw. d'urie waniè-
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niere inebranlable,inebranlablement,constam,
went, invariablement. —, avec opinidtrete.
Onverzettelijkheid, yr. qualite de ce qui ne
pent e
' tre ibranle. fig. itand.vastigheid,
fermete inebranlable. ftij f hoofdiheict, halSitarrigheid, onbuigzaamheid,
in exibilite, obstination, opiniatretd , f.
aheurtement, m.
Onverzinkbaar, b. n. insubmergibk.
Onverzoend, b. n. vial, C.
Onverzinnelijk, b. n. niet te verzirtnen, qu'on
ne petit inventer, controuver.
Onverzocht, b. n. ongenbod, ongenoodigd,
qui n'est pas invite , e. ou pried, e. sans etre
invite, e. ou prie , e.,— laten, ne pas inviter ou prier. — blijven, ne pas titre invite,
niet tot kwaad verzocht,
e. ou prie , e.
qui n'a pas ite tense , e. — laten , ne pas tenter. — blijven, ne pas titre tente , 0.
Onverzoenbaar, zie Onverzoenlijk.
Onverzoenbaarheid, zie Onverzoenlijkheid.
Onverzoend, b. n. qui n'est pas concilie, e.
irreconcilie, e.
Onverzoenlijk, b. n. niet te verzoenen, irreconciliable , implacable. —, bijw. irreconciliablement.
Onverzoenlijkheid, vr. liumeur irreconciliable,
implacabilite ; animosite.
Onverzoold, b. n. qui n'est pas ressemele , e.
— laten, ne pas ressemeler. — blijven, ne
pas etre ressemeM, e.
Onverzorgd, b. 11. depourvu, e.
Onverzuimelijk, b. n. dat Diet verzuimd mag
worden, qu'on ne doit pas negligee ou omettre, indispensable.
Onverzwaard, b. n. qui n'est pas aggrave, e.
Lie Verzwaren.
Onverzwegen, b. n. qui n'est. pas cele, e.
que.
nifeste ,
Onverzwelgbaar, b. n. Diet te verzwelgen,
qui ne petit etre avale , e. ou englouti, e.
qui n'est pas avaM, e.
Onverzwolgen, b.
on englouti, e.
Onvliedbaar, b. n. niet te ontvlieden, qu'on ne
pent eviter ou fuir.
Ouvlijtig, b. n. traag,.paresseux, Buse, faineant, e. oisif, ive, tnapplique, e.
Onvlijtigheid , yr. traagheid, paresse, faineantise, inertie,inapplication.
niet drijvend,
Onvlor, b. n. Diet viot, d.
qui n'est pas a flot.
Onviug, b. n. niet vlug, qui n'est pas agile,
non dispos , zie Vlug.
Onvlugtig, b. n. (in de fcheik.) non volatil,
e. — zout, du sel non volatil.
Ougevoegelijk.
Onvoegelijk ,
Onvoegzaam, b. n. inconvenant, e. zie ook
Ongevoegelijk en Onbetamelijk.
Onvoelbaar, b. n. niet gevoeld kunnende worden , impalpable, intactile.
Onvolhouwd, b. n. qu'on n'apas acheve. e. (de
beltir).
Onvolbragt, b. n. qui West pas execute, e. ou
acheve ,,e.
Onvoldaan, b. n. onvervuld, qui n'est pas accompli, e. sans etre accompli, e. onbetaald, qui n'est pas paye, e. acquitte , e.—;
misnoegd, ontevreden, mecontent , e. pen
satisfait, e. sans titre satisfait, e.
Onvoldaanheid, vr. rnecontentement, en.
Onvoldoenlijk , b. n. niet te volcloen, qu'on
ne pent contenter on satisfaire.
Onvoldragen , b. n.
, e. avant terme.
,Onvoleind, b. n. qui 'n'est pas termini, e. fini,
e. ou acheve, e. — laten, ne pas terminer,
finer on achever.
blijven, ne pas etre termind e. fini, es on acheve c.
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Onvolkomen, b.n. onvolmaakt, gebrekkig, imparfait , e. difectueux , Buse, incomplet, ete,
gebrekkig, bedorven , als —e koopwaar,, marchandise taree. Onvolkomene dichtregel, vers catalecte on catalectiqne. Verza.
meling van —e werken van letterkunde der ouden, catalectes,m.p1.—, bijw. imparfaitement.
Onvolkomenheid, vr. onvolmaaktheid, imper, fection , ddfectuosite.
Onvolkomenlijk , zie Onvolkomen, bijw.
Onvolledig, b. n. niet volledig, incomplet,
bijw. incompletement,
ete, defectueux, Buse.
de'fectueusement.
Onvolledigheid, yr. defectuosite.
Onvolleerd, b. n. Diet uitgeleerd, qui n'est pas
per fectionne, e. dans l'etude , non verse, e.
dam les sciences, etc.
Onvolmaakt, b. n. impaefait, e.; zie Onvol(in de
imparfaitement.
komen.
, fpraakk.) als: De onvolmaakt verledene tijd,
l'imparfait.
Onvolmaaktelijk ;,zie Onvolmaakt, bijw.
Onvolmaaktheid, yr. imperfection , defectuosite ,
f. ddfaut,
Onvolprezen, b. n. niet genoeg geprezen, qui
West pas assez lone, e. —, niet genoeg Le
prijzen , qu'on ne pent assez loner.
Onvolitandig, b. n. Onbeftendig, inconstant,
0. —, bijw. inconstamment , avec inconstance,
sans constance.
Onvolflandigheid, vr. inconstancy.
Onvolftrekt, b. n. qui n'est pas absoltr, e. borne-,
bijw. d'une manure limitee.
e.
, e.
Onvolcallig, b. n. niet voltallig , incomplet,
ete , qui n'est pas complet , hte.
Onvoltogen, b. n. qui n'est pas execute, e. on
consomme, e. effectue, e.
Onvoltooid, b. n. qui n'est pas acheve, e. on
fini, e. — ne pas achever ou finir. —
blijven , ne pas etre acheve, e. ou fini , e.
Onvoltoodelijk, b. 12. qui ne pent etre acheve,
e. ou fin; , e.
Onvoltrokken, b. n. qui n'est pas consomme,
e.— laten, ne pas consommer.
0.
blijven , ne pas e' tre consomme, e.
Onvolvoerd, b. n. qui n'est pas execute, e.
laten, ne pas executer.— blijven, nepas etre
execute, e.
Onvolwasfen , b. n. qui . n'a pas toute sa crois.
sauce. —, (in de plantk.) onvoldragen, a'bortif, iva. — krom , knoestig, rabrougri, e.
Onvolwrocht, b. n. qui nest pas acheve, e.
ou fini , e.
Onvoordacht, b. n. qui n'est pas premedite,e.
bijw. sans intention.
Onvoordachtelijk, zie Onvoordacht, bijw.
Onvoordachtig, zie Onvoordacht, b. n.
Ouvoordeelig, b. n. niet voordeelig, desavantageux , euse, pas profitable. —, bijw. desavantageusement.
Onvoordeeligheicl, yr. desavantage, en.
Onvoordeeliglijk , zie Onvoordeelig, bijw.
Onvoorkomelijk, b. n. niet voor te komen,
inevitable, gut ne petit etre prevenu , e.
Onvoorfpoedig, b. n. qui n'est pas prospere,
malheureux, euse.
Onvoorzien, b. n. onverzorgd, qui n'est pas
pourvu, e. depourvu, e. Onverwachr,
Imprerti, e.
Onvoorziens, bijw. inopinement , au depourvu, a l'improviste, a la traverse.
Onvoorzigtig , b. n. imprudent, e. inconsiddri,
e. dtourdi, e. malavise, 0. zie Onbedachtzaam, Onbezonnen.
Onvoorzigtigheid, vr. imprudence, inconsideration, itourderie.
Onvoorzigtiglijk, zie Onvoorzigtig s bijw.
On-
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Onvorftelijk, b. n. qui n'est pas en prince. —
bijw. als: Hij gedraagt zich —,ail ne se
conduit pas en prince, peu digne d'un prince.
twist, vijandfchap, oneenigheid
Onvrede,
discords, dissension, desunion, masintelligente —, zie Antevreden.
ce
Onvredelijk, zie finvredig.
Onvredig, b. n. twistziek, querelleux, euse,
contentieux 5 euse , hargneux , euse. bijw.
contentieusement.
Onvreedzaam, b. n. den vrede niet beminnend,
qui n'aime pas la paix , peu pacifique, querelleux , euse hargneux, euse , turbulent , e.
— 5 bijw. contentieusement , en dissension.
Onvreedzaamheid, yr. esprit contentieux esprit
de chicane, turbulence, humeur querellouse.
Onvreedzaamlijk, zie Onvreedzaam, bijw.
Onvreesbaar, b. iv. niet te vreezen, qui nest
pas a craindre.
vriend die een vijand geworden
Onvriend,
is, ennemi. Met iemand zijn avoir du
bruit ensemble. Ik ben — met hem, nous avons
du bruit ensemble, nous nous sommes querel, nous nous sommes worden ,
se quereller , se brouiller. Iemand ten — hebben, avoir encouru la haine de q. q., avoir
du bruit avec q. q.
Onvrienclelijk, b. n. desobligeant e, pen amical, e. incomplaisant, desagreable , deshonnéte,
rude, —, ituursch, inaccostable,rebarbatif,
ice. bijw. rudement,(' d'une maniere
desobligeante.
0 nvriendelij kheid yr. incivilite, malhonnétete,
rudesse ; incomplaisance.
Onvriendfchap, yr. gebrek aan vriendfchap,
inimite; wraak, haat, animosite.
Onvrij , b. n. gedwongen, qui n'est pas Libre, force, e. gene, e. — 5 niet vrij vats helasting, qui
qu n'est pas exempt de taxe, sujet,
e. aux impets ou aux droits.
onveilig,
dangereux, euse, pen skit, e. waar men
ligt overloopen word.t, on l'on n'est pas Libre. Deze kamer is —, nous ne sommes pas
libres dans cette chambre , on nous ecoute,
suiprend ou epie dans cette chambre.—, verboden 5 defendu, e. prohibe , e. interdit, e.
Onvrije waren, contrebande, f:
Onvrijheid, yr. gene, incommoditd,—, gevaar,
danpr, m.
sujetion aux impdts on aux
, droits.
Onvrijwillig, b. n. qui n'est pas volontaire,
involontaire, force, e. bijw. de foi cc ,
forament, involontairement.
Onvrijwilliglijk, zie Onvrijwillig, bijw.
Onvroed, b. n. sans jugement, imprudent, e.
bijw. sans fugement.
Onvroedheid , yr. manque de jugement , tn.
Onvromelijk, zie Onvroom, bijw.
Onvromigheid, yr. impiete, michancete.
Onvroom, b. n. impie, mechant, e.
bijw.
impiement.
Onvrucht, zie Misdragt.
Onvritchtbaar, b, n. infertile, sterile, infructueux euse, infecond, e. —, van dieren
brehaigne. Eerie onvruchtbare vrouw, tine femme sterile; .gemeen , sine brechaigne.
Onvruchtbaarheid, yr. infertilite , sterilite,
infecondite. De — van een ei, l'infecondite
d'un oeuf.
Onvruchtbaarlijk,. zie Vrnchteloos.
Onyruclubaarmakend, b. n. qui rend infertile
ou sterile.
Onvulbaar, b. n. niet te vullen, qu'on nepeut
remplir.
Onvulhaarheid, yr. qualite de co qu'on nepeut
;'e
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Onwaar, b. n. faux , sse, menteur,, euse.
Onwaarachtig, b. n. zie nnwaar.
bijw..
faussement.
Onwaarachtigheid, yr. faussetl.
Onwaarachtiglijk , zie Onwaarachtig.
Onwaard , b. n. qui ne merits pas vil , e.
chitif, ive.
Onwaarde, yr. non-valeur, f. pen de valour,
m. nuilitt'. Van — verklaren, vernietigen,
annihiler.
0 nwaardeerbaar, b. n. inestimable , `inappreciable,
Onwaardeerbaarheid , yr. prix inestimable, in.
Onwaardeerlijk , zin Onwaardeerbaar.
Onwaardeerlijkheid, zie Onwaardeerbaarheid.
Onwaardig , b. n.
bijw. indignement.
Onwaardigheid, yr. indignite.'
Oirwaarici^ijnlijk, b. n. qui n'est pas vraisemblable, invraisemblabie.
0 nwaarfchijnelijkheid, yr. pen de vraisemblan.
ce, m. invraisemblance.
Onwankelbaar, b. n. waar men niet wandelen
kan, ea l'on ne petit se promener. bijna
veroud, onveranderlijk, qui ne change pas.
0 nwankel, b. n. ftandvastig, ferme, inebranlable.
Onwankelbaar, b. n. flandvastig, forme, inebranlable, stable ; fig. inebranlable,
,ferme, constant , e.—, bijw. inebranlablement, fermement, avec fermete , avec
Constance.
Onwankelbaarheid, yr. fermete ; fig. fermete
constance.
Onweder, o. ftorm , orage,
tempete , tour.
mente, f. fig. orage, in.
Onwederkeerlijk, b. n. waarvan men niet wederkeeren kan , dont on ne pout revenir. —
onherftelbaar , irreparable. —, bijw. sans
retour, irreparablement.
Onwederlegbaar, zie Onwederleggelijk.
Onwederleggelijk , b. n. niet te wederleggen,
incontestable, irrifragable,indisputable. —,
bijw. incontestablement.
Onwederleggelijkheid, Yr. qualite de ce qui est
irrefragable.
Onwederroepelijk , b. n. irrevocable. — bijw.
irrevocablement.
Onwederroepelijkheid, yr. irrevocabilite.
Onwederfpreekbaar, zie Onwederfprekelijk.
Onwederfprekelijk , b. n. incontestable, irrefragable,
5 bijw. incontestablement.
Onwederfprekelijkheid , yr. qualite de ce qui
est irrefragable onincontestable.
i
Onwederftaanbaar, b. n. niet te wederftaan,
irresistible. —, bijw. irresistiblement.
Onwederftaanbaarheid, yr. irresistibilite.
Onweegbaar, b. n. imponderable.
Onwederflaanlijk , zie Onwederftaanbaar.
Onwederflaanlijkheid, vr. Onwederflaanbaarheid,
Onwederftand.elijk, zie Onwederftaanbaar.
Onweer, zie Onweder.
Onweerbaar, b. n. niet te verweren, sans defense. —, ongewapend 5 qui n'est pas arine, c,
desarme , e.
Onweerbaarheid, yr. qualite de ce qui est sans
defense.
Onweersbui, yr. tempéte , bourasque ,
crags
passager,
Onweershoofd 0. weer , trombe , f: typhon,
syphon, en siphon, m.
Onweersmuts, yr. espèce de bonnet.
Onweersvogel,
voge1, die het onweer voorfpelt, oiseau qui presage forage; fig. voorfpeller van onheilen, oiseau de inauvaise
gure. iemand, welke doorgaans flecht
weer treft , wanneer hij uitgaat , ceMi qui a
toujours mauvais temps quand it sort,— onej eliiks voge1, Porte-gusion.
Oni
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Onwind, in. tegenwind, ongunflige wind , vans
contraire.
Onwinnelijk, zie Onwinbaar.
Onwinnelijkheid, zie Onwinbaarheid.
Onwis, b. n. onzeker, incertain, e. qui n'est
pas Mr,, e.
bijw. incertainement.
Onwisheid, vr. incertitude.
Onwisfelbaar,, b. n. onveranderlijk, qu'on ne
pent changer, invariable.
Onwisfelijk , zie anwis, bijw.
Onwondbaar, b. n. Onitwetsbaar, invulnerable.
Onwondbaarheid, yr. Onkwetsbaarhetd, invulnerabiiite.
Onwoonbaar, zie Onbewoonbaar.
On .Woonbaarhetd, zie OnbewoQnbaarheid.
Onwraakbaar, b. n. niet te wraken, onberispelijk, irrecusable , irrefragable, incontestable. Onwraakbare bewdzen, des preuves
incontestables. bijw. d'une maniere irldcusable ou incontestable.
Onwraakbaarheid, yr. incontestabilite.
OnwraakzuchEig, b. u. qui n'est pas vindicatif, ive.
Onwraakzuchtigheid, yr. humans': de celui qui
n'est pas vindicatif, qui n'est pas porte a /a
vengeance.
Onwrtkbaar, b. n. niet te wrikken, inebranlable, ferme, constant , e. — bijw. indbranlablement.
Onwrikbaarheid, yr. qualite de ce qui est inebranlable, fermete, constance, solidite.
Onzacht, b. n. 'net zacht, qui n'est pas doux,
e.
ce; drsr , e. rude; fig. onheusch,
bijw.durement ; fig. rudesobligeant, e.
dement.
Onzaclitaardig, zie Onzachtmoedig.
Onzachtaardigheid, zie Onzachtmoedigheid.
Onzachtheid, yr. qualite de ce qui n'est pas
doux, rigueur,, durete , aprete ; fig. rudesse,
durete.
Onzachtmoedig, b. n. impitoyable , inflexible,
bij w. sans miseticorde.
dur, e.
Onzachtmoedigheid, yr. manque de douceur,
m. inhumanite.
Onzadelijk, zie Onverzadelijk.
Onzalig, b. n. hoogst ongelukkig, funeste,
heilloos, mechant, e. impie.
e.
fatal,bijw.
fatalement.
mechancete ,im.
0 nzaligheid, vs. fatalltd.
plea.
0 nzaliglijk , zie Onzalig, bijw.
Onzat , b. n. qui n'est pas rassassie, e. ou lyre.
Onzatheid, yr. etat de celui qui n'est pas ras' sassid , e. on ivre. m.
Onze , zie Ons.
Onzedig, b. n. immodeste, —, immoral, e.
bijw. immodestetnent.
0 nzedigheid, yr. immodestie.
Onzedelijk, zie Onzedig, bijw.
Onzeggelijk , zie Onnoemelijk.
Onzeggelij kheid , zie Onnoemelij kheid.
Onzeilbaar, b. n. zie Onyaarbaar.
Onzeker, b. n. twijfelachtig, incertain, e.
problematique , precait e. (bij regtsgeleerden)
onveilig, dangereux , euse.
aleatoire.
bijw. incertainement, dargereusement.
Onzekerheid, yr. incertitude. —, danger , m.
Onzelfftandig, b. n. dat Diet op zich zeif beflaat , qui n'a pas de substance.
Onzelfflandighcid, yr. manque de substance, m.
Onzcnt , als: Ten —, chez nous. Iiij zal morgen tea — komen, ii viendra •ernain chez
nous. Van — wege , de notre part , en notre
zie Onwillig, bijw.
nom.
Onwinbaar, b. n. niet te winnen , imprenable ,
Onzenthal ye, pour l'amour de nous; e4 notre
inexpugnable, invincible.
consideration,
pnwinbaarheid, yr. qualite de co qui est impriOnzentwege, zie Wege.
, inexpugnable au invincible.
0a-
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Onweerswolk , yr. wolk , die onweer geeft,
nuage, m. nude.
Ouweetbaar,, b. n. dat men niet weten kan ,
qu'on ne peut savoir.
Oinweg , m. flechte weg, tnauvais chemin.
• lij gaat op omwegen, it se conduit mal.
Onwelkom, b. n. niet 'welkom, niet aangenaam, qui n'est pas le bien-venu, la bienvenue, importun, e. incommode, ddsagreable , fdcheux , euse.
Onwellaidend, b. n. niet welluidend, pas liarmonieux, euse, sans hartnonie, inharmonleux,
euse , discordant, e.
Onwelluidendheid, yr. gebrek aan weiluidendheld, defaut d'harmonie ou d'euphonie, m.
cacophonie.
Onwelfprekenct, b. n. niet welfprekend, qui
n'est pas eloquent , e. pen eloquent, e. ineloquent, e. non di,ert , e.
Onwelfprekendheid, yr. manque d'eloquence,
pea d'iloquence.
Onwenschbaar, b. n. niet wenschbaar,, qui n'est
pus desirable au souhaitable.
Onwerkzaam, b. n. werkeloos, traag, inactif,
bijw. sans activitd.
ive, oisif, ive.
Onwerkzaamheid, yr. inactivitd , oisivetd, inaction.
Onwetendheid , yr. ignorance.
Onwetend, b. n. dom , ignorant, e. ignore,
idiot, e. stupide, fain. ignare. — in lets zijn,
ignorer q. ch. —, bijw. avec ignorance. —,
uit onwetendheid, par ignorance, sans le
savoir, insciemment; buiten weten, a l'insu.
mon lusts.
Onwetens, bijw. mijns
Onwettelijk, zie Onwettig.
Onwettelijkheid, zie Onwettigheid.
Onwettig, b. n. ftrijdig met de wetten, i1Mgitime, illegal, e. attentatoire. — onecht,
bijw. illegitimement , UMbai tard, e.
galement.
Onwettigheid, yr. illegitimiti, illegalitd.
Onwettiglijk, zie Onwettig, bijw.
Onwezenlijk, b. n. qui n'est pas reel; imagie. inexistant, e.
naire .
Onwezenlijkheid, yr.. inexiseence.
Oawijs , b n. niet wijs, gek , verflandeloos ,
fon , fol, le, insense, e. sot , te. —, bijw.
.follement , sott,emen.t.
Onwijsfelijk , zie Onwijs , bijw.
Onwijsgeerig, b. n. met wijsgeerig , antiphilosophique..
onwijsgeengheld , -yr. antiphiloso,phisme, manque de philosophie, m.
Onwijsheid, yr. folio, sottise.
Onwikkelijk, b. n. niet te wikken, qu'on ne
saurait considerer, bien poser.
Onwil, m. het niet witlen , tegenftribbelen,
tegenzin, mauvaise wolonte e. repugnance.
ongenoe•
— humeur recalcitrante, f.
gen , deplaisir, mecontentement.
tegen iemands wil , contre le
Onwillens,
gre eje q. q., involontairement. Willens of
bongre,malgre.
Onwillig , b. n. niet willend, reviche, rebelle, retif, ive, refractaire , indocile, desobeissant, e. lavolontaire; fpreekw. Met onwilige is het kwaad hazcn vangen , on
ne saurait faire q. ch. avec celui qui ne s'y
plait pas. —, bijw. a contre-coeur, de mauvaise
volonte.
Onwilligheid, yr. humour reveclze, mauvaise
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OnZentwel, zie Wel.
Onzer, bezitt. voornaamw. enkel- en meerv.,
2 n y. de notre, de nos. De bezittingen
grootmoeder,, les possessions de notre grand'
vrienden, les maisons
mere. De huizen
de nos amis. —, 3 nv. a notre, a nos. Zeg
het — nicht , dites-lea notre cousine. Zeg
het — nichten , dites-le a nos cousines.
Onzer , perf. voornaamw. 2 nv, meerv. de nous
Gedenk —, souvenez-vous de nous.
Onzes, bezitt. voornaamw. 2 n. v. m. en o.
enkelv. de notre. De gebeurtenisfen — tijds,
Phistoire de notre temps. De bewoners —
do. ps , les habitans de notre village.
Onzienlijk , zie Onzigtbaar.
Onzienlijkheid, zie Onzigtbaarheid.
Onzigtbaar, b. n. niet zigtbaar,,
Zich
maken, wegfluipen; s'esquNer.
bijw.
invisiblement.
itd. — (der goOnzigtbaarheid, yr.
den), aorasie.
Onzigtbaarlijk, zie Onzigtbaar.
Onzijdig , b. n. onpartijdig , neutraal. Hij blijft
, id reste neutre. onpartijdig , impar.
tial , e. Een — onderzoek , un examen impartial. Een — gefchiedfchrijver, un historsen impartial. —, in de fpraakk. neutre.
Het onzijdige geflacht, le genre neutre. Een
— werkwoord, un verbe neutre. —, bijw.
impartialement, neutralement. — maken
neutraliser,,* Het — maken, neutralisation.*
, onpartijdigOnzijdigheid, y r. neutralite
held impartialite.
Onzijdiglijk , zie Onzijdig , bijw.
,Onzin , yr. rnverflaanhare taal , non-sens , on. deraison, —wariaal, galimatias ;fam. fig. amphiAlles wat gij daar zegt ., is —, tout
gouri
ce qui vous dites la
n i rime, ni
raison, est non-sons.
Onzindelijk , b. n. tnalpropre.
bijw. malproprement.
Onzindelijkheid, yr. Inalproprete , saloperie.
Onzinnig , b. n. dwaas , fou, fol , le, ansense
e. irenetique, enrage , e. forcene , e. qui est
en delire ou en dimence ,maniaque, qui delire, qui a perdu Pesprit.—, bijw. follement,
Onzinnigheid, vr.folie f. &lire , m. &mance,
frinesze, rage, extravagance.
Onzinniglijk , zie Onzinnig, bijw.
C)nzoenbaar,, zie Onverzoenlijk.
Onzoenlijk , zie Onverzoenbaar.
0 nzoet , b. n. niet zoet, qui n'est pas doux,
ce ; fig. onvriendelijk , desagrealtle, chagrinant, e. fa' cheux , ease, deplaisant e. ,
bijw. d'une maniere desagreable ou fdcheuse.
Onzondig , b. n. qui ne peche pas (in de Godgel.) impeccable. — , onfchuldig, innocent, e;
bijw. innocemment.
Onzondigheid, vr. impeccabiliti innocence.
Onzondiglijk , zie Onzondig , bijw.
Onzorg , yr. gerustheid, securste, silreti.
Onzorgelijk , b. n. waarvoor men niet bezorgd
behoeft te zijn, qui n'est pas à craindre,
stir , e. assure . e. dont on n'a pas besoin de
se defier,
Onzorgvuldig, b. n. niet zorgvuldig, zorgeloos , pen solgneux ,euse , oublieux , euse, insouciant, e. nonchalant, e. negligent , e. —
bijw. sans soin, nonchalemment , negligemmint, avec negligenc
e.
Onzorgvuldiglijk, yr. manque de soin, ns. nonchalance , f. oubli, m. negligence.
Onzorgvuldiglijk, zie Onzorgvuldig, bijw.
Onzout , b. n. qua n'est pas sal', e. insipide.
Onzuiver, b. n. waarin vlakken zijn, tache ,e.
—, \Toil , onrein, trouble, impur,, e. sale,
immonde.
, vervalscht , falsifid e. faux,
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sse, tnidangi , e. mill ,
sophistiqui,
— van edelgefteenten, onklaar,, glaceux, se.
Onzuivere leer , doctrine hiterodoxe. —,
bijw. impurement, faussement.
Onzuiverheid, vr. impurete, saleti, immondice
ou immondiciti. faussetd. — eerier godsdienst , heterodoxie d'une religion. —, het
onzuivere , ordure, crasse, salete. — In wollen ftoffen , epouti, m.
Onzuiverlijk , zie Olizuiver,, bijw.
Onzwaar , b. n. qui n'est pas pesant, e.
ger,, ere.
Onzwichtbaar,, b. n. qui ne cede pas, obstini,
e. constant, e.
Onzwichtbaarheid, vr. obstination, fermeti,
constance.
Onzwierig , b. n. qui n'est pas a la mode, inelegant, e. —, bijw. contre la mode.
Ooft, o. boomvruchten, fruit d'arbre, fruit,
m.
appels en peeren, pommes et poires,
PL
Ooftboom, m. arbre fruitier.
Ooftgaard, m. verger, Cardin fruitier.
Oofckelder,, m. fruitier , m. fruiterie, f.
Ooftmarkt, yr. marche aux fruits, in.
Ooftwarande, yr. zie Ooftgaard.
Ooftzolder,, m. fruitier , tn. fruiterie,. f.
Oog, o (oo) zintuig des gezigts, oeil, m. pl. yeux.
Een wakend — op iets hebben ; avoir l'oeil
q. ch. Zachte oogen, des yeux doux. Een
fchalkachtig —, un oeil fripon. Hone oogen ,
des yeux creux ou enfonces. Vlug, doordringend , vriendelijk oeil v if, pedant, vivant.
Doffe oogen, des yeux effaces. Loopende,
leepe oogen , des yeux chassieux. Blaauwe
oogen , des yeux bleus. Blaauwe kringen onder
deoogen , des cernes. Die paard heefttweederlei oogen , oogen van!tweederlei kleur,, ce cheval a l'oeil vairon. Met het bloote — befchouwen, regarder a oeil nu. lemand met
onafgewende oogen aanzien, geen — van iemand aftrekken, regarder, q. q. fixement.
Zij had een' traan in het —, elle avait la larme a l'oeil. Befchreide oogen, des yeux baignes de larmes, des yeux humides. Een met
bloed gemengd , (bij de geneesh.) un
oeil sanguinolent. Er zullen befchreide
oogen komen , ii y aura des larmes de
repandues. De oogen loopen haar over,
les larmes lui viennent aux yeux. Hij
heeft ongemak aan het —, it a mal a un
oeil. Hij heeft ongemak aan de oogen, it a
mal aux yeux. De oogen op iets gevestigd
hebben , avoir l'oeil fixe sur q. ch. Ik heb
dezen nacht geen — toegedaan , gefloten
n'ai pas fermi l'oeil, je n'ai pas fermi les
yeux, je n'ai pu clorre l'oeil, clorre les
yeux de toute la nuit. Ga uit mijn nit
mijne oogen, dte-toi de met yeux. De zon
fchijnt mtj in oogen, le solar me donne dans
la vue. Zoo ver mijne oogen reiken, tans
que ma vue pent s'etendre. Mijne oogen
reiken niet zoo ver, ma vue ne porte ras si
loin. Met het eene terwijl men het an.
dere alit, eene vlakte of lijn afmeten , om
te zien , of zij lijnregt is, bornoyer. Voor
mijne oogen , en ma presence, devant
Zoo ver men met oogen zien kan , a perte
de vue. De oogen betreffende , occulaire.
Aan 6en — blind zijn, etre borgne. Uit het
— verliezen, perdre de vue, cesser de voir;
fig. Een paar blaauwe oogen hebben . (door
er op geflagen te zijn ,) avoir les yeux poches.
Men kan het met een half — wel zien, on
le volt facilement. Een kwaad — op iemand
hebben , (hem wantronwen ,) regarder q. q.
de maul:ass tell, se metier de q. q. Een wakend
Fff
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— op iemandhouden , avoir l'oeil a q. q. ob-

server q. q.;-Spreekw. Het — des meesters
maakt het paard vet, Neil du maitre engraisse
le cheval; l'oeil du fernt,er vaut fumier. De
oogen loopen hear over , hare oogen zwemmen
in tranen, elle fond en larmes, les larmes lui
viennent aux yeux. Hare oogen vallep toe
van vaak , le sommeil lui ferme les yeux. Aller oogen zijn op hem geflagen of gevestigd ,
les yeux de tout le monde sort fixes sur lui.
Hij heeft een (goed) — op dat meisje ,
guigne cette fille. De oogen beginnen hem
open te gaan, it commence a ouvrir les yeux,
it commence a se reconnaitre; Spreekw. zijne
oogen zijn grooter dan zijn buik , it a les
yeux plus grands que la pause; it a plus
grands yetis que grand'panse; fig. Er zijn
twee oogen te veei, al y a id q. q. ( p. e.
tin enfant) de trop. Oogien in het hoofd
hebben, — in den nek hebben, avoir l'esprit clairvoyant, voir clair ce qu'on fait ,
avoir des yeux au dos. Zijne oogen. uitkijken , regarder avec beaucoup de curiosite.
Eenen regter de oogen uittleken , (hem door
verblindende gefchenken bederven ,) tromper
ou prevenir un juge , lui jeter de la poudre aux
yeux ,le corrompre. lemands oogen verblinden,
q.iq. Dat maakt of geeft maar
faire illusion acela
fait naltre tie l'envie. Iefchele oogen ,
mand onder de oogen durven zien , oser regarder q. q. en face. Het — op iemand
vallen, jeter lee yeux sur q. q. Een — in
het zeil houden , (op alle onverwachte zaken
naauw toezigt nemen ,) avoir l'oeil au guet.
Het geeft te veel cela donne trop aux yeux.
Dare oogen Haan geheel ingevallen elle a
les yeux enfonces. Zijne oogen blind zien,
se rendre aveugle a force de regarder. Zoo
Zang mijne oogen open Haan, taut que je
vivrai. Zijne oogen open houden , tenor ses
yeux ouverts. Zijne oogen toedoen , former
see yeux; fig. mourtr. Groote oogen opzetten , ouvrir de grands yeux, retonner. Het
—op iemands elgendom werpen, het begeeren,
convoiter les possessions de q. q. Iemand een lonkend oogje toewerpen, faire des oeillades
q. q. Zijne oogen laten weiden , ptcomener
ses yeux. Het — over alles laten gaan,
un oeil aux champs et Pautre ti la Zijn
omhoog ilaan , regarder en haut. Twee oogen
zien meer dan een, deux yeux voient mieux
qu'un. Zijne oogen voor iets fluiten , conniver
ati q. fernier les yeux a q. ch. Zijne oogen
voor zich houden, regarder devant soi. De
oogen neerfiaan, bais-ser les yeux. Geen —
verdraaijen , regarder fixement. Iemands
oogen blinden, verblinden , begoochelen of
beguichelen ,. bander les yeux a q. I. Een —
aan jets geven, donner une couleur it q. ,ch.
Geen vol water hebben, n'avoir point
d'eau. Aan iemands oogen blijveehangen ,
regarder fixement aux yeux tie q. q. Dat
kan ik aan uwe oogen zien , dat kan ik u
can de oogen zien , je le vois a yes yeux.
Door zijne eigene oogen zien , voir ou regarder de ses propres yeux. Hij Bunt mij bet
Licht in de oogen niet, it tn'envie tout. Ik
zal het hem wel in de oogen doen dringen,
.fe ' le lui feral payer cher. Ik durf hem wel
in de oogen zien , fe ne me soucie pas de lui.
Dat kan ik in mijn wel bergen , c'est tree
pen tie chose, ce n'est presque rien. Iemand
zand in de oogen werpen, ( hem bedriegen,)
jeter de la poudre aux yeux de q. q. bander
les yeux d q. q. , tromper q. q. In mijn
Dat is heel wel in mijn
aI -mon avis, selon
je pease. In het —
tale les: tris

raken, foe softpconni , e. donner de Pons.

brage. Hij is geleerd in zijne eigene
oogen , it se croft savant, it vent passer
pour savant. Hij loopt bij ieder in het
— , tout le monde l'observe. Dat valt in
de oogen, cela saute aux yeux. In het —
fieken , titre envisage , e. avec envie. Iemand
in het — houden, ( naauw iemands daden gadeflaan ) avoir l'oeil sur q. q. Jets
in het — krijgen, apercevoir q. ch. 1k hob
u in het —, je vous vois, fe serai sur mes
gardes , vous ne me tromperez pas, fai l'oeil
sur vous. Jets in het — hebben, guigner q.
ch. Met beide oogen toekijken, regarder
avec attention. lemand met de oogen dooden , tuer q. q. de ses yeux. Met de oogen
weaken, faire un clin d'oeil a q. q., lui faire signe de ,l'oeil. Demand naar de oogen
zien, ( op deszelfs weaken en bevelen letten ) respecter q. q. Hij behoeft niemand
naar de oogen te zien , it ne depend de personne. 1k moot mijnen broeder altijd naar de
oogen zien, je dois toujours faire ce qui
plait ti mon fii.re. Met iFmand onder vier
oogen fpreken, parler a q. q. entre quatre
yeux, sans temoins. lemand iets onder vier
oogen zeggen , dire q. ch. ti q. q., entre
quatre yeux. lemand iets (lder het —
brengen , exposer q. ch. a q. q. lemand niet
onder de oogen durven zien , craindre q. q.
ne pas oser faire face a q. q. Den vijand
onder de oogen zien of treden , faire face it
l'ennemi. Kom niet onder mijne oogen, ne to
montre pas devant mes yeux Op het —
fchijnt het goed, cela est de belle apparence,
cela parait beau. Dat past als een vuist op
het —, cola ne s'accorde point. lets op het
— hebben , avoir Pintention de faire q. ch.
Uit andere oogen zien (er gezonder uitzien), avoir tneilleure mine; anders over
iets oordeelen , juger differement de q. ch.
Men kan het verdriet nit zijne oogen lezen,
le chagrin se montre dans ses yeux ; fpreekw.
Uit het — nit het hart, loin des yeux,
du coeur. De dief ziet hem ten oogen nit,
it a Pair d'un voleur. Ga uit mijne oogen I
rite-toi de mes .yeux. Het fluift dat men nit
geene oogen zien kan , it y a taut de powsare , qu'on n'y volt guêre. Pak u weg nit
mijne oogen , va-t'en. Iemand niet nit het
— lawn, ne pas perdre q. q. de vue. Zij
raakte of geraakte mij nit het —, zij raakte
weg nit mijn ik verloor haar nit het —,
je la perdis de vue. lets nit het oog, verliezen , (niet meer zien,)perdre q. ch. de vue ;
(geene acht op iets than) ne pas faire atne pas refiechir. Voor het
tention it q.
— der ganfche wereld, en presence de tout
le monde, devant les yeux tie tout le monde.
Jets voor oogen hebben, faire attention
q. ch., prendre soin de q. ch. Voor oogen
houden , craindre. God voor oogen houden ,
craindre Dieu. Hij ziet het voor zijneoogen,
it le volt de ses propres yeux. Iemand een
rad voor de oogen draaijen ; fig. faire une colic
a q. q. , lui bander les yeux, le tromper. Ik
kan geene hand voor oogen zien, je n'y vois
goutte. Lets voor oogen ftellen , expliquer
q. ch. — van onderfcheidene dingen , welke
eenige gelijkheid met een oog hebben, als:
flip op een dobbelfteen, point, in. Twaalf
oogen gooijen , werpen , fmijten , feter douze
points; fig. Tegen twaalf oogen dobbelen,
entreprendre Pimpossible. hot van boomen
of planten, oeil , bourgeon, bouton, M. —,
op eenen paauwenft p art, oeil, in. —, hoofd.
van een gezwel,

Pointe, f.

,

e mmige
van fo

op
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openingen, als: van eene naald, trot:, chase
—, van eenen haak, porte , f. Zie ook
Haak ; fig. Het zijn maar haken en oogen,
c'est un fatras oil Pon ne comprend rien. De
werelel is vol hakeif en oogen , le monde est
aan
plein de noise , plein de chicanes ,
een net , maas , maille , f: , van eene letter,
, van eene ankerfchacht , trou 7 m. —,
oeil
in een touw, anneals, m van den flag,
oeillet d'etai, m. —, fig. hetgene jets tot luister
veritrekc , ornement , m. Dar zal dr een
goed — aan gene , cela lui servira d'ornevau den kabelring, oeillet de la
went.
tournevire.
Oogader,, vr. veine oculaire.
Oogappel , m. prunelle , pupille (de Poeil ,) f.
c'est ma
globe de l'oeil, tn. fig. Zij mijn
c'est son mignon.
mignonne. Hij is haar
Ougarts , zie Oogmeester.
Oogbal , zie Oogappel.
Oogbedrieger,,
zekere fchilderij trove Poeil m.
Oogbol , zie Oogappel.
Oogboog, in. (in de ontl.) iris.
Oogbeen e. ( de ontlk.) pommette , f.
Oogbefchrijving
'
, yr. ophthalsnographie.
Oogbreuk , yr. ( bij de oogm. ) ophthalmochle ,
Oogdekfel, zie Ooglid.
Oogdienend, b. n. vleijend, voorkomend ,flattour, erase.
Oogdiening , yr. oorblazerii , lage vleijerij ,
flagornerie.
Oogelijk , b. n. aanf;enaam voor het oog , qui
agieable.
plait el
Oogelijn , o. (verouderd), verldeinw. van oog,
petit soil, tn. (loch enkel fig. gebruikelijk bij
diehters , enz. voor iets van groote waarde,
mignon, m. mignonne, , q. ch. de beaucoup de valour, q. ch. clout nous faisons beaucoup de cas.
w. (ik oogde , heb geoogd , ) naauwOogen ,
keurig Zien , regarder, observer, lorgner,
guetter,, jeter les yeux sur. , 0. zien,
regarder , voir. Zoo ver men — kan , aussi
loin quo la vue poste. - 2 mikken,ajuster,
visor, mirer, Op iemand —, Chem in het
oog houden,) guetter on observer q. q.
Oogenblik o. eu toefluiting der oogleden,
clin d'oeil , in. fig. zeer kleine during van
tijd , moment, clin d'oeil, instant. in een—,
dans un moment , binnen een —, en lin moment. Het regte — l'a propos. Van het eerile
—, du premier abord.
Oogenblikkelijk , b. n instantand , e. momentane , e. bijw. in een, op 't oogenblik ,
a Pinstant , momentaniment.
Oogenttiemaar, , vleijer' flatteur, fauxcomplaisant, adulateur,, ben apdtre on valet.
Oogendiender , m. ( in den gemeenzamen
fpieektr.) Zie Oogendienaar.
Oogendienst , y r. flattens , f:susse , vile , complaisance, adulation.
Oogendienfler,, vr. complaisante.
Oogendragt , yr. leepoogigheid , oogetter ,
chassie.
Oogenhoek , m. hook van het oog, coin ou
angle de l'oeil , canthus ,m.
Oogenhol, o. oogholte , orbite ou cavite de
Poeil , f.
Oogenk,aar , 0. fchelkruid
eclaire , chelidoine, f.
Oogenloop , in. looping der oogen, fluxion des
yeux , f:
Oogenloos , b. n. zonder oogen , sans yeux,
qui n'a pas des yeux.
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Oogenmaat, yr. bekwaamheid om juist op het
oog te fchatten, estimative.
Oogenloosheid, yr. _qualitd de celui qui n'apas
des yeux.
Oogenfehemering, vr. fchemering der oogen,
iblouissement des yeux , m. berbue.
Oogenfchijn, m. waarfchijnelijkheid , apparence f. Naar —, suivant toutes les appafences. In — nemen, zie in oogenfchouw
nemen, op Oogenfchouw.
0Ogenfellijnelijk , b. n. naar alien fchijn, apparent, e. evident. e. clair , e. mansfeste.
bijw. apparemment, suivant toute apparence, Ovidernment.
Oogenfchijnelijkheid, yr. apparence, evidence.
Oogenfchouw, vr. het befehouwen , inspection,
revue f. In — nemen , faire l'inspection,
la revue de, regarder; fig. considerer.
Oogenfpraak, yr. fpraak der oogen, langage
des yeux, m.

Oogentaal a yr. taal der oogen, zieJ Oogenfpraak.
Oogenten , b. w. (ik ooOntte, heb geliogEnt),
( bijj boomkweek. a tuinlied. , ) anders oculeren
genoemd, ecussonner, enter en ecusson, enter en bouton.
Oogenting, yr. action d'enter en ecusson, ente
en ecusson.

Oogentroost , m. zeker kruid , eufraise ou
euphraise , f:
Oogenweiding , zie Oogweiding.
Oogenzalf, yr. zalf voor de oogen, collyre,m.
Oogetter, m. drags van de oogen chassie , f.
Ooggegluur,, o. het gluren (met de oogen,)
lorgnement, m.
Oggetuige, m. getuige, die jets ziet,
oculaire,
Ooggetuigenis , yr. en o. getuigenis van eenen
ooggetuige, deposition d'un temoin oculaire, f:
Ooggezwel , o. gezwel aan het oog, egilops,
aegilops , m.
Oogglas , o. aan eenen verrekijker,, enz. glas,
dot het naaste bij het oog is , verre oculaire, m.
Ooghaar,, o. haar der oogleden, cil, en. cils,
m. pl. Daartoe behoorende, cilia:re.
Oogholte , yr. zie Oogenhol.
Oogje, 0. verkl. w. van oog, zie Oog.
Ougkamers, yr. meerv. (bij outleedkund.), chatnbres de
Oogkuil , m. zie Oogenhol.
Oogkraal, zie Oogontfleking.
Oogleer,, yr. (bij de oogm.) verhandeling over
de oogen, ophthalmologic.
Ooglid, o. 'lid van her. oog , paupibre. f. Wonden aan de' oogleden , oogverminktheid, (bij
geneesk.) colobome, m.
(ik ooglonkte, heb geoogOogknken, o.
lonkt ,) zie Lonken.
Ooglonking , yr. oeillade.
(ik oogluikte, hebgeoogOogluiken , o.
luikt,) door de vingers zien, conniver
fermer lee yeux sur.
Oogluiking, yr. action de conniver , connivence.
Oogmaat , yr. estimation a vue d'oeil.
Oogineester, m. oculiste.
Oogmerk, o. oogwit , toeleg, dessein, but,
m. intention, vue , fin. f. Zijn misfen ,
manquer son coup. Zijn — bereiken , atteindre son but,parvenir ses fins , reussir en
son dessein. Met
om te, a dessein de,
afin de.
Oogmiddel, o. remede ophthalmique , collyre,m.
Oogmik , m. but, m.
Oogmikken, o. w. (ik ooginikte, heb geoogmikt, visor.
Ooontleding, yr. ophthalmotomie,
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Oogontileking, yr. inflammation des yeux, Ook, voegw. aussi pareillement, de mime,
encore. Gij wilt het, en ik vous le youophthalmic. Droogjeukende — , ( bij de gelez et tnoi aussi. IIij is in den nachtafgezet
neesh.) xerophthaimie.
geworden ; maar wat doet hij — om dezen
Oogpijn, yr. mal aux yeux , m. Hevige —,
etc detrousse la nuit ,
tijd op firaat ?
ophthalmodynie.
mans aussi pourquoi est-il par les rues el cos
Oogpijp, yr. traanklier,, glande lacrymale.
non plus. Ik — niet,
niet,
poudre
ophthalmique,
f.
heures-la?
Oogpoeder, o.
Oogpunt , o. gezigtspunt , point de vue, (in
ni moi non plus. —, in eenen twijfelachtigen
zin, na hoe, waar, wat, welke en wie,
de gezigtkunde,) point visuel, en.
Hoe wijs hij — zij , quelque sage quail
Oogring, m. iris.
soot. Waar hij — zij , of zip moge , en
Oogfchiel, o. ooglid, paupiere , f.
quelque lieu qu'il soit, puisse 'etre.
Oogfchi[, yr. fig. cataracte, m.‘
Wat hij — zeggen moge, quoiqu'il disc.
Oogfpier, yr. muscle de ,Poeil , (adducteur,,
Wie het ook zij , qui que ce soit. Welke
abaisseur 5 ) tn.
boeken zij — moge lezen, quelques livres
Oogst , m. inoogsting , recolte. aofit , tn.
qu'elle lise. Wat voor een geluk gib eens
depeuille, f —, oogsttijd, temps de la remogt genieten , queue soit que la fortune
colte ou de la moisson, im moisson. f. Gedons vous jouissiez. Wat men ook moge doen ,
durende den —, pendant la moisson. In den
men moet eens fterven, quoiqu'on fasse ,
, clans le temps de la recolte. ingeaut tnourir un four. —, bij vragen , inzonoogfte vruchten , moisson, recolte, f Den
fderheid
wanneer men eene ftille tegenwerping
— inzamelen, faire la moisson, faire Paofit.
verwacht, of in eene verdrietige luim is : in het
Oogfleen , m. zekere fleen , pierre oeillee, f.
Fransch
kan her, in dezen zin flier worden
ophthalmites,
m.
Oogfteenen ,
overgezet , b. v. zou het — waar zijn ?
Oogfteller, m. zeker werktuig der oogineesvrai? Is het nu — tijd om to
ters , ophthalmostase 5 m.
pen. Est-ce un temps pour dormir ? —, in
Oogften , b. w. (ik oogstte , heb geoogst,)
fommige ftreken als een vraagwoord , als:
inzamelen, moissonner,, recueillir, recolter.
Dat was fraai, ook? cola itait beau, n'est
Oogfter, tn. tnoissonneur,, aofiteron.
ce pas?
Oogfting, yr. action de moissonner,, recolte.
Oolijk , b. n. doortrapt, geflepen, flim, ruse,
Oogstmaand, yr. mois d'aofit , aolit , tn.
malin, maligne, malicieux , euse. —, op de
Oogsttijd, in. temps de la recolte on de la
Veluwe bier en daar,, ongefleld , onpasfelijk,
moisson.
niet wel, indispose, e. — bijw. d'une
Oogftraal, no. rayon de Poeil.
maniere rusee, malicieusement.
Oogcand , m. handstand, kalktand, oeillere,
dent oeillare; de oogtanden les dents canines. Oolijkheid, yr. ruse, malice. —, indisposition.
Oorn
, m. (oo) broeder van vader of moeder,
Oogvlak , o. dragon dans l'oeil , m. taie;
oncle. Hoe vaart —? comment 'se porte mon
kleine
nubecule, f.
oncle? fig. Jan —, (lombard, bank van leeOogvlies, o. zekere oogziekte , cataracte, f.
ning, of liever lombardhouder,, ) mont de
vlies van het oog, tunique de Poeil
collyre
piece.
Oogwater, o. eau ophthalmique,
fig. fam. uilskuiken , domoor,
Oomkool,
liquide, m.
beret, sot, nigaud, m.
Oogweiding , vr. plaisir, 771. ou concupiscence
Oomsdochter,, vr. voile nicht van vaders of
des yeux, f.
moeders zijcie , cousine germaine.
oeillade , f din Ott signe de
Oogwenk
Oomszoon , m. voile neef van vaders of moe-'
Poeil.
ders zijde , cousin germain.
Oogwinkel, zie Oogholte.
bij de Texelaars, voile neef,
Oomzegger,
Oogwit, zie Oogmerk.
cousin germain.
onOogzalf, yr. onguent pour les yeux;
Oonen,
o.
w.
(ik
oonde, heb geoond,) in
guent ophthalmique.
Noord-Holland, van fchapen en varkens werOogzeer, o. mal aux yeux, tn.
pen , mettre bas , faire des petits.
Oogzenuw,, yr. nerf opaque, m.
Oor,, o. (oo) ziurnig des gehoors, oreille,
Oogziekte ,
maladie des yeux ; pyose.
Gezoomde ooren, des oreilles ourldes De
Ooi, vr. het wijfje order de fchapen., brebis.
lel van het —, lobe de Poreille. m. Een'
Ooijevaar, no. zekere vogel, cigogne, f. Een
hond of een paard tie ooren affnijden,
jonge
un cigogneau.
essoriller un chien, un cheval ; fig. Iemand
Ooijevaarsbeen , m. en vr. perfoon met lange,
iets in bet — luisteren, fluisteren , dire q.
dunne beenen, personne qui a des jambes de
ch. a Poreille de q. q. Ter ooren komen
fuseaux , f: ooijevaarsbeenen, meerv.
venir a la counaissance de q. q. Dat .zal
lange dunne beenen , jambes de fuseaux , f.
hem nimmer ter ooren komen, cela ne wenpl. jambes grilles, f: pl.
dra pas a sa connaissance, it ne le saura
Ooijevaarsbek, m. bek van eenen Ooijevaar,
jamais. De ooren fuizen of tuiten mij , les
bec de cigogne.
zekere plant, bec de cioreilles me cornent ,me tintent ; fig. De ooren
(in de
gogne, bec de grue. Blaauwe
tuiten mij er van, fen Buis soil/ ou las ; fig.
zeker werkkruidk. ,) grace de Dieu, f
fam. De ooren jeuken of joken hem , it est
tuig , bee de grue.
curieux d'entendre des nouvelles 5 it est tresklein bosje hour, of takken,
Ooijevaarsbos,
curieux. Mijn — hangt er naar, j'aime
petit fagot.
l'.ntendre. Zij hebben er geene ooren naar,
Ooijevaarsnest, o. nid de cigogne, m.
zij, zijn doof aan dat ils Wont point d'oOaijevaren, b. w. (ik ooijevaarde, heb gereille pour cela; ils sent sourds de ce cote-la.
ooijevaard
verzamelen , accumuler, asIemands hebben, avoir Poreille de q. q.
sembler.
,
Ocuilam, o. agneau femelle, tn.
— Spr. w. Een twistzuchtig mensch krijgt
altoos op zij;ie ooren, chien hargneu.v a
(Dolt, bijw. jamais. (sans negation) Wie heeft
toujours l'oreille dechirie. Hij krijgt Mi— iets dergelijks gezien ? qui a jamais vu
das ooren ten loon , on se moque do
cela? Indien ik er in toeflem si j'y consa folio. Iemand ooren aannaaijen, duper
sols jamais,si totitefois fe fais taut quo d'y
au tramper q. q., faire tomber q. q. Bans
iftmentir.
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le panneau. De ooren opfteken, dresser
les oreilles. De ooren klouwen , etre
en pein,e, etre embarasse , e. Het ,
de ooren laten hangen , etre decouragd ,
e , perdre courage. Iemand de ooren
warm waken , ecnauffer ou rebattre les
oreilles a q. q. , etre fort importun, e;
ennuyer q. q. par ses discours. Iemand frisch
de ooren wasfchen, iemand wat om de ooren
geven, donner stir les oreilles a q. q. trotter
les oreilles a q. q.; etriller ou rosser q. q.
Hij kan zijne ooren fchudden , dat zij klappen , it peut aller la tete levee. lemand aan
het — 'ellen , rompre la tete ou l'oreille
q. q. fam. Hij heeft ze achter de ooren,
c'est un fin matois , it est ruse. Hij is nog
niet droog achter de ooren, it est encore
fort jeune. lemand bij de ooren trekken-,
tirer les oreilles lz q. q. lemand bij het —
leiden , tromper ou duper q. q. Den wolf bij
de ooren houden , tenir le loup par les °reales. lemand alles aan het — hangen , communiquer ou dire tout a q. q. lemand iets in
het — blazen, sugkerer q. ch. a q. q. Hij
heeft eene vloo of vlooi in het —, it a la
puce a Poreille, it est inquiet ou en peine.
Spreekw. Het (kalf) is op een na
gevild, l'ouvrage est presque fini. Zij
legt al op een —, elle dort dela , elle
est dela au lit. Tot over de ooren in
ichulden fleken, titre endette , e, par dessus
les oreilles, etre charge, e. de dettes. lemand
het vel over de ooren halen, ecorcher, q. q.
Het gaat het eene — in en het andere weder
hit, ce qui entre par one oreille sort par
Pautre. Kleine potjes hebben'ook ooren , les
murailles, (les enfants) ont aussi des oreilles.
fig. Ooren hebben , etre attentif,, ive , avoir des
°reales. Alles was —, on etait fort attentif. Zij
was enkel —, elle etait fort attentive Zijne
ooren neigen , het — bieden of leenen , preter Poreille. Bet — fcherpen, ecouter avec
attention. lemand het — geven , ecouter q.
q. Dat kittelt of ilreelt het —, on entend
cela avec plaisir. Iemand de ooren bieden,
aire ecouter q. q. avec attention. Iemand
fbij
de ooren ophangen, amuser q. q. par des
sons melodieux. Tot het -- behoorende ,
auriculaire. — handvatfel, oreille, anse,
orillon , Rene kom met ooren tine ecuelle
4 oreillons. — of handvat van eene lampetkan , crosse d'une aiguiere , f: Een
— of ooren aan iets maken , anser. De
—en of tappen aan een flak gefchut , les tourillons , m. pl. —, vouw in een bock , °reale faux-pli , m. Dit bock is vol ooren,
ce livre est plein d'oreilles. De ooren aan
eenen ketel , aan eenen fchoen , les oreilles
d'un chaudron , d'un soulier. Ooren , (Judas 2)
aanmasten , (fcheepsw.) jottereaux.
Oorbaar, b. n. nuttig , voordeelig , utile ,
profitable, expedient , e. convenable. — 5
bijw. utilement , convenablement, avantageusement , —, o. utilite , f. profit , avantage , m.
Oorbaarlijk , zie Oorbaar, bijw.
Oorbaarlijkheid , yr.
utilite ,
avantage ,m.
Oorbag, oorbagge , yr. oorhanger, pendant
d'orealle, m. breloque, f. boucle d'oreale , f.
Oorband , m. beflag aan het beneden einde van
eene degenfcheene , bouterolle , f.
oorlapje aan eene flaapmuts , oreille, f ,
keelband aan eene nachtmuts , bride, f. fig.
Oorveeg, souifiet casse-museau, cataplasme
de Venise m.
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Oorb-et, zie Oorbaar.
Oorbiecht , vr. bij Roomsch path., confession
auriculaire.
Oorblaaafter, yr. achterklapfter, rapporteuse,
flagorneuse, medisante.
Oorbtazen, o. Zie Oorblazerij.
Oorblazer, m. achterklapper, rapporteur,, flagorneur,, medisant.
Oorblazerij , yr. achterklap , flagornerie, mddisance , suggestion malicieuse.
Oorblazing, zie Oorblazerij.
Oord, o. vierde gedeelte eener munt , quart,
m. Een — gulden, en quart de florin. Zie
ook Oordje. —, vierde gedeelte eener maat ,
quart, m. Een — jenever,, (d: i.' het vierde gedeelte van eene kan, of eene halve
flesch ,j tine demi-pinte de genievie. Een
half — brandewijn , un quart de bouteille
d'eau de vie. —, plaats, flreek , quartier,
endroit , lieu , canton ,m. place, f district;
m. contree, f. In die oorden, dans ces
quartiers, dans ces lieux.
Oordeel, o. (ee) uitfpraak, vonnis sentence,
f. jugement , m. condamnation, f Zijn —
over lets vellen , dire, donner son jugement
sur q. ch., ou de q. ch. —, in eenen
Godgeleerden zin, jugement , m. De
dag des oordeels , le jour du jugement. Het
laatfte —, le jugement dernier. — tuchtiging , chatiment, jugement, fleau, m. visitation, f: meening, beoordeeling, opinion, f. avis , sentiment, m. Mijns oordeels , naar mijn —, 4 mon avis , scion moi.
beoordeelingskracht, verfland, jugement,
discernement , esprit , m. Een man van —
un homme d'esprit. Hij heeft een goed —,
a a le jugement bon. Spreekw. Een gek is
terflond met zijn klaar, de fou juge breve
sentence.
Oordeelaar,, m. iematid 9 die oordeelt of oordeelen kan , juge, connaisseur.
Oordeelen , b. w. (ik oordeelde, heb geoordeeld) vonnisfen , juger,, decider,,prononcer
sentence. —, veroordeelen, condamner. —,
o. w. een oordeel vellen , juger, penser.
Over of (volgens fommigen,),van eene zaak
juger de q. ch. Verkeerd over eene zaak
— juger mal de q.- ch. o. jugement , m.
action de juger f.
Oordeeler,, zie Oordeeraar.
'
Oordeelkunde , yr. kutide oth to oordeelen,
jugement, m. critique.
Oordeelkundig, b.' n. goed kunnende oordeelen , judicieux , euse, intellectuel , le. —,
bijw. judicieusement.
Oordeelkundiglijk , zie Oordeelkundig, bijw.
Oordeelyijk , zie Oordeelkundig.
Oordeelsdag , m. dag -des oordeels Your du
jugement.
Oordeelskracht , yr. apperceptibilite.
Oordeelvast , b. n. zie Oordeelkundig.
Oordeelvelling, vr. pronunciation d'une sentence ou d'un arret , f. jugement m.
Oordoekje , o. achter de ooren der kinderen ,
oreillette , f.
Oordje , o. verkleinw. van Oord. Inionderh. voorheen, vierde gedeelte van eenen
iluiver, gelijk het nog thans in het dagelijkfche verkeer words gebruikt voor het vierde
gedeelte van vijf cent , deux dutes , f. pl.
liard , na. fig. Het is geen — waard, (het
heeft geene waarde ,) cela ne vaut rien;
ik bekreun er mij voor geen — om, je no
m'en soucie guere.
Oorgat, o. gat van het oor, trou de Poreille ,
m. — fcheepsw. oreille, f. De oorgateii
van den gek of de knie der pomp, les four,
churl
F f f. 3
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dons de la fourche de la potence, vs. pl. , Ooriogsfakkel, vr, krijgsfakkeI, flambeau de la
let branches de la fourche, f. pl.guerre,
Oorgetuige, m. en yr. getuige, die iets ge- Oorlogsgeweld, o. violence commise par des
troupes, f.
hoard heeft, temein auriculaire, m.
Oorgezwel, o. gezwel aan of in het oor, tu- Oorlogsgezel, m. krijgsmakker, firijdmakker,
nieur ou enflure a Poreille , onions , oreilcompagnon de guerre.
Oorlogsgezind, b. n. geneigd tot den oorlog,
Ions, m. pl.
belliqueux, euse, guerrier , care, porte ,e,
oorbagge , oorhangfel, o. penOorhanger,,
la guerre.
dant d'oreille.
Oorijzer, o. zeker hoofdfieraad van good, zil- Oorlogsgod, m. krijgsgod, Mars, lieu de la
ver,, enz., ornement d'or, d'argent , etc. que
guerre , Mars.
les femmes portent autour de leers tires, tn. Oorlogsgodin , yr. krijgsgodin, deesse de la
guerre, Bellone.
Oorklieren, yr. meerv. klieren van het oor,
Oorlogshachje , o. zie Oorlogsbonk.
glandes anricidaires, parotides, f. pl.
Oorlogsheld, m. 'zeros, guerrier.
Oorklink, zie Oorveeg.
-Oorkonde , yr., oude
, chartre. — Verzame- Oorlogsjagt, yacht de l'amiraute, m.
getuigenis , Oorlogsk,ins , yr. krimskaps , sort de la guerHug van oude —, chartulaire,
re, tn. chance on fortune de la guerre.
als: In — van, Ter — van, en foi de, en
temoignage, en signe de. In — waarvan, ter Oorlogskas, zie Krijgskas.
waarvan, en foi de quoi, en temeignage Oorlogskop, m. krijgsknecht, ktijgsman, oorfchriftelijke
logsknecht, soldat, militaire.
de quoi, en signe de quoi.
getuigenis, openlijke, fchriftelijke verhan- Oorlogskosten , m. meerv. krijgskosten, frais
de la guerre.
deling, document, m. piece, f. titre , acOorlogskunst, zie Krijgskunst.
te, m.
Oorkonden, b. w. (ik oorkondde , heb geoor- Oorlogslist , m—meerv. lasten welke den burgers worden opgelegd, om de oorlogkosten
kond ,) getuigen, bekend maken , (bij .na
te befirijden,. charges , contributions on ta-Veroud.) certifier, attester, verifier, faire
xes pour subvenir aux frais de la guerre,
foi de.
subventions
de guerre, f. pl.
yr.
action
de
certifier,
d'attester,
Oorkonding,
meerv. Zie Oorlogsman.
Oorlogsliedeu,
de verifier, de faire foi de.
fpreekw. Oorlogslist , vr. krijgslist, stratagime ,
Oorkusfen, o. hoofdkusfen , oreiller,
Oorlogslof,
m.
lof,
welke een krijgsrnan in
paresse
est
De luiheid is des duivels —, la
den oorlog verwerft, gloire, on reputation
l'oreiller du liable.
acquise par lei acmes, f.
Oorlap, m. meestal enkel in het meerv. gebruikel. Oorlappen, morceaux d'iteffe ronds Oorlogsmagt, zie Krijgsmagt.
(meerv. oorlogslieden,) zie
qui couvrent les temper. Zie ook Oorlapie. Oorlogsman,
OorKrijgsman.
Oorlapje , o. verkleinw. , zie Oorlel.
bandje , oreille de bonnet, on de caloite, f. Oorlogsmoed, m. moed van eenen krijgman in
den oorlog, courage guerrier, m. humeur
Oorlel, vr. tip van het oor, tendron on bout,
martinis , bravoure , f.
de Poreille, m.
Oorlepeltje , o. om het oor fchoon te maker, Oorlogsnacht, m. nacht des oorlogs, null do
la guerre, f.
.cure-oreille, tn.
liberte, Oorlogspaard, o. firijdros, cheval de guerre
Oorlof, o. verlof, vrijheid, cone,
on de bataille, tn.
permission, f. fam. Met. —, avec votre perdat ik u vrage , Oorlogspest, vr. pest des oorlogs, peste de la
mission, permettez. Met
guerre.
permettez-moi que fe vous demande.
meerv. fours de congi
pt. Oorlogsramp, yr. ramp door den oorlog verOorlofsdagen,
oorzaakt , calamite causee par la guerre, f.
vacances, f.
Oorlogsregt, o. krijgsregt, droit de la guerOorlofstijd, m. zie Oorlofsdagen.
re , m. zie Krijgsregt.
Oorlofsweek, , vr. vacantieweek, semaine des
Oorlogsroem, m. zie Krijgsroem.
vacances .
(oudtijds
ook
yr.)
openbare
Oorlogfchip
, o. fchip , dat ten flrijde gewaOorlog , in. en o.
pend is, vaisseau de guerre, m.
krijg, guerre ', f. Den— verklaren, declarer
la guerre. Eenen —beginnen, entreprendre Oorlogsflander , , m. Zie Oorlogsvaan.
une guerre. Ten — gaan, aller a la guer- Oorlogstijd m. tijd van oorlog , temps de
guerre.
re; e-ndosser ; la cuirasse. Zijn heil in den
beproeven, chercher fortune a la guerre. Oorlogstogt, m. krijgstogt , expedition milltaire,
aguerrir.
—
gefchikt
maken,
Tot den —
voeren , faire la guerre. Een uinnenland- Oorlogstoorts, yr. oorlogsfakkel, flambeau, de
la guerre, tn.
fche , of burger —, une guerre civile ou in.
-Oorlogstuclit, zie Krijgstucht.
testine.
(ik oorloogde , heb geoor- Oorlogstuig, zie Krijgsgereedfchap.
Oorlogen, 0.
loogd,) oorlog voeren, faire la guerre ; fam. Oorlogsvaan, y r. vaan die in den oorlog gebruikt wordt, etendard de la guerre, m.
guerroyer.
Corlogend , b. n. oorlogvoerend , belligerant, e. Oorlogsvloot , yr. vloot van oorlogfchepen,
flotte de vaisseaux de guerre; flotte armee en
Oorloging, yr. action de faire la guerre.
, guerre.
Oorlogsbazuin, vr. trompette guerrzere.
krijgsverrigting,
heldendaad,
Oorlogsvolk
, o. krijgsvolk, zie Krijgsvolk,
Oorlogsbedrijf, o.
Krijgslieden.
haut fait, exploit, m.
Oorlogsbenden , yr. meerv. krijgsbenden, trots- Oorlogsvuur, o. viiur des oorlogs, feu de la
guerre,
pes, forces, f.
Oorlogsblikfem, m. fig. groot en geweldig Oorlogswapen, o. wapen waarvan men zich
kriigsman, foudre de guerre. bedient, om te oorlogen, zie Krijgswapen.
Oorlogsbonk , m. zeebonk, grivois de mer,sol- Oorlogswet, zie Krijgswet.
Oorlogvoerend, b. n. belligirant, e.
dat de marine.
Oorlogszaken, yr. meerv. Taken welke den oorOorlogsdaad , yr. zie Oorlogsbedrijf.
log betreffen , operations ou affaires de guerre.
Oorlogsdeugd, yr. krijgsdeugd, vertu militaire.
Oar-
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Oorlogzuchtig, zie Krijgszuchtig.
Oorloos, b. n. zender ooren, sans vivifies,
qui n'a point d'oreilles, essorille, e.
Ourloven , b. w. (ik oorloofde, heb geoorloofd,) zie Veroorloven.
Oorontleding, yr. (in de ontleedk.) ototomie.
Oorpaarl, oorparel, yr. parel, die in het oorworth gedragen , perle d'oreille, perle en
poire.
Oorpeluw, oorpeul, oorpeuluw, yr. peuluw
voo; het hoofd , traversin m.
Oorpeuter,, in. werktuig , om het oor uit te
peuteren , cure-oreille; zie Oorlepeltje.
Oorpon , vr. pijn in het oor, mal d'oreille,m.
— (in de geneesk.) otalgie. Middel voor de
medicament otalgique.
Oorpijpje , o. oorfpuitje 5 zie Oorfpuitje.
Oorpterster, yr. pleister tegen de oorpijn, emplatre pour le mal d'oreille on otique, m.
Oorrand l m. rand van het oor, bard d'oreille,
helix, heiice, f.
Oorring, m. ring die in het oor wordt gedragen, boucle d'oreille, oreillette, f.
Oorrups, yr. (in de nat. gef.) zigzag, m.
Oorfieraad, o. earring, oorhanger, boucle d'oreille, f, pendant d'oreille, m.
Oorfierfei zie Oorfieraad.
Oorfmeer, o. oorwas, -fineer in het oor, cerumen, m. cire, otorrhee,
Oorfprong, m. begin, ontitaan, commencement, m. origine, f. principe, en. God is
de — alles goeds, Dieu est le principe de
tout bien. De — van een word, Porigine
d'un mot, etymologie. De — der wereld,
Porigine du monde. De — van ons menigvuldig ongeluk, Porigine de nos malheurs. —,
bron , source ,f. — , afkomst , source, race,
origine, naissance, f.
kiem , germe.,
Oorfpronkeiijk b. n. dat het eerfte in eene
foort is , afkomstig, originaire , original , e,
primitif, ive, primordial , e.- —e brieven,
des Jetties original/ es. Deze platen zijn naar
de --e teekeningen gemaakt (geschilderd),
ces estampes sont faits d'aprés les dessins on
naux, Het —e regt, le droit primordial.
Een —e fchrijver, un auteur original. Een
— woord, un primitif, un mot primitif.
De —e grondtaal, la langue primitive. Het
—e eener akte ( bij de not. ) minute , f.
bijw. originairement, primitivement,
primordialement. Wanneer een woord de zaak
uitdrukt, waarvoor het — ingevoerd werd,
zegt men, dat het in den eigenlijken zin gebruikt wordc , quand un mot eXprime la chose, pour la queue it a ete primitivement en
usage, on dit qu'il est employe au sees propre.
Zijne familie is — nit Frankrijk afkomftig,
sa familie est originaire de France.
Oorfpronkelijkheid , yr. originalite.
Oorfpuitje , o. kleine fpuit, otn in het oor te
fpulten, otenchyte, m.
Oortgulden, m. (eertijds) quart d'un florin.
Oorftutten, yr. meerv. (fcheepsw.) herpes d'eperon.
Oortipje, o. zie °oriel.
Oortuiten , o, tintement d'oreille, tn.
Oortuiter, in. fig. Zie Oorblazer.
Oortuiting, fig. Zie Oorblazerij.
Oorveeg, v . flag aan het booth, souffles, tn.
(gemeen) plamuse, morntfle; fam. taloche.
Eene — geven, donner ou appliquer un soufflet. Eenige oorvegen, une souifietade, fam.
taper, stmlfleter.
Oorvinger,
kleine vinger, pink, doigtauriculaire, petit doigt.
Oorwas, zie Oorfmeer.
Oorworm,
zekere worm met eenen gaffelvor-
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migen itaart, perce-oreille, oreillire; g. Hij
ziet zoo vxiendelijk als een a un visage de hibou.
Oorzaak, yr. reden, waarom lets is of geschiedc , cause, f. pourquoi, motif, sujet,m.
Ik wenschte wel de — her waarom van dezcp
zaak te weten, je voudrais bien savoir
pourquoi de cette afraire. Naar de — van lets
vragen , demander la cause de `q. ch. Ter oorcause de. —, hetgene waardoor
zake van
lets wordt' voortgebragt , cause, f.,principe,
m. origine, (van een' perfoon ,) (uitvoerder,
werktuig,) cause, f. auteur,.instrument,m.
oorfprong, source. Dat is de — zijner
tegenspoeden, c'est la source de ses revers.
Oorzakelijk, b. n. dat eene oorzaak heeft,
qui a une raison, une cause.
Oorspronkelijkheid, yr. wijze op Welke lets
werkt causalite.
Oorzaker, zie Veroorzaker.
Oosc, o. zie Oosten.
Oost, b. n. est, d'est. aanzeilen, faire Pest;
Spreekw. — west, t' huis best, on n'est jamais mieux que chez soi, chaque oiseau trouve son nid beau; it n'y a pas de petit chez soi.
Oostelijk, b. n. naar het oosten gelegen , vers
Pest , vers Porient, oriental, e. bijw. vers
Pest, au levant , a Porient.
Oosten, o. oost , oostkant, orient, levant,
Oosteren, o. w. (ik oosterde , heb geoosterd,)
bij zeelieden, naar het oosten afwijken,
decliner vers Pest.
Oostergevel,
gevel naar het oosten, facade
de Porient, tournee ei Pest, f.
Oostergrens, vr. grens naar het oosten, frontiers de Porient,'f.
Oosterhoek, m. hoek naar het oosten, coin de
Porient, de Pest.
Oosterkruiderijen , yr. meerv. kruiderijen nit
het oosten, spices de Porient.i
hij, die digt bij de oost-zee
Oosterling ,
woont, ostrelin. bewoner van het aos,
ten, meerv. oosterlingen, orientaux, Levantins.
Oosterlucie , vr. zekere plant, holwortel,
aristOloche.
Oosterpoort , yr. Zie Oostpoort.
Oostersch , b. n. van het oosten, Porient, de
Porient, oriental , levantin , e.- De oostersche
vloot, la flotte de la mer baltique. Het oosterfche risk, Pempire d'orient, m. De oos•
terfche talen, les langues orkntales, amidques.
Oostervaarder, zie Oostvaarder.
Oosterzon , yr. 's morgens zes wren, six herpes
du matin.
Oostindievaarder, m. navire des Jades orkntales.
Oostewind , m. wind uit het oosten, vent
d'est, (op fchepen) vent d'amont.
Oostkant, m. oostzijde, cite de Pest ou de
Porient.
Oostkitn, vr. kim naar het oosten, horizon eft
Porient, tn.
Oostkust, yr. elite orientale.
Oostland , o. land naar het oosten, pays oriental , m.
Oostlandsch, b. n. van het oostland, orlonta;,e.
Oost-noord-oost , b. n. (in de zeevaart, eriz.,)
est-nord-est.
Oostpoort, yr. porte de Porient, de Pest.
Oost-ten-noorden , bijw. (in de zeevaart , enz.)
est sur nerd.
Oost-ten-zuiden, bijw. (in de zeevaart, enz.)
est sur sud.
Oostvaarder, m. (chip dat de oostzee bevaarr,
F ff 4
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vavire, vaisseau qui fait voile vers la rner
baltique. kapitein , capitaine d'un tel
vaisseau.
Oostwaarts, bijw. naar het oosten, vers Pest.
Oostzee , yr. mer baltique.
Oostzijde, yr. oosekant, cote de l'est ou de
Porient, m.
post-zuid-oost bijw. (in de zeevaart.) enz.,
est-sud-est.
Ootmoed, m. nederigheid, onderwerping, husoumission , f.
'
Ootmoedig, b. n. nederig, humble , soumis , e.
— 5 bijw. humblement, avec soumission.
ootmoedigheid, yr. zie Ootmoed.
otmoediglijk, zie Ootmoedig, bijw.
op, voorz. op de oppervlakte , sur, au-dessus de, au haut de. — den toren, au haut
de la tour. Het boek ligt — de tafel , le
vre est stir la table ; van hier in weer of
min afwijkende beteekenissen, als: — het
land wonen, vivre a la campagne. — een
dorp wonen, vivre dans un — de
itraat, dans la rue ; ook: sur le pave. Hij
is — zijne ikamer, il est dans sa chambre.
Hij is nog — de hooge fchool, il est encore
4 Puniversite. — de dwarsfluit fpelen, jouer
de la flute traversiere. — den weg omko.
men, perir en chemin, sur le chemin; fig.
— den fprong than, etre sur le point, etre
pret ,e. zondag reizen , voyager le dimanelle Het was donlser — den middag, it etait
obscur 4 midi. Rome is niet — omen bag
gebouwd, Rome ne fut pas beitie en 217; jour.
mijnen ouden dag, clans ma vieillesse. lk
was — eenen avond bij hem, Petals chez
lui un soir. Dat komt een nit, cela revient au mime. — zekeren morgen, an matin. Een leger — de been brengen ; zie Been.
— zijne hoede zijn, etre "sur ses gardes. Ik
ontmoette hem — zijne reis, je le rencontrai pendant son voyage. Hij is — de jagt,
it est a la chasse. Een kind — eene kostfchool doen, mettre un enfant en pension.
eenen maaltijd. zijn , etre a un festin. —
deze wereld, ici-bas , dans ce bas monde.—,
de plaats van verfcheidene andere voorzetfels
vervangende , als: — (gedurende) de reis
fterven , mourir pendant le voyage. Keulen
ligt — (aan) den Rijn, Cologne est situde sur le
Rhin. — (tegen) het voorjaar, vers le printemps. Zij heeft hem — (aan) hare zijde,
elle Pa a son cote; fig. il est de son parti.
— (na) iemand volgen, suivre q. q. Wandelen. — (na) het eten, se promener apres
le diner. (na) het ontvangen van den
brief, apres avoir refu la letcre. Er gaan
honderd centen — (in) een' gulden, cent
cents font un florin. Hij yerbleekte— (bij)
die vraag, al palit a cette demande. —,
eene rigting naar boven, naar de hoogte,
sur, vers le haut de. — het paard flijgen,
mower a cheval. — eenen boom klimmen ,
monter sur un arbre. — de ftraat loopen ,
courir dans la rue. Zich — op het land begeven , se rendre a la campagne ; fig. — de
wereld komen , naitre, venir au monde. —
mettre en liberte, elarvrije voeten
gir. — de proof ftellen , mettre a Pepreuve.
eene beweging naar de oppervlakte van
iets , sur. — het hoofd vallen, Comber sur
la tete. Iemand— den teen trappen , marcher
sur Porteil de q. q.; fig. (hem beleedigen)
faire une injure 4 q. q. lk heb tien gulden
van hem hand gekregen, j'ai recu de lui
dix florins sur main d'avance; it m'a avance
4ix florins. Dat is water — mijnen molen,
vela est bien avantageux pour ma. Zich
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reis begeven , se mettre en voyage. — flag
komen, ; zie Slag. —, eene beweging naar
iets, a , vers ,en, dans. Zich itraat begeven , aller dans la rue. —de baan komen ,
venir sur le chemin; fig. parattre, se montrey. — kermissen reizen, frequenter les foires. Bier — flesschen zetten, mettre
la biere en bouteilles. , het duidt zeer
dikwijls de rigting des .gemoeds op iets
aan, als : Heet — jets zijn, etre avide de
q. ch. Verliefd,op een meisje zijn, etre amoipreux crime file. Verflingerd — het fpel
zijn, etre adonne,e, au jeu. Toornig , boos,
kwaad of gebelgd — iemand zijn, eve fadie contre q. q. Een zwak — iets hebben ,
faire beaucoup de cas de q. ch. Moordpriemen — iemand fcherpen , aiguiser des poignards contre q. q. — God hopen', vertrouwen , mettre sa conflance en Dieu. Ik zal
het er wagon, je courai le risque.
defendre sous point de
—denhalsvrbi
la vie. — den dood zitten, etre en prison
a cause d'un crime capital. — mijne seer,
stir mon honneur, parole d'honneur. buit
uitgaan, marauder. — woeker leggen , preter a usure. Jets — den koop maker, faire
q. ch. pour vendre. Zich — genade of ongenade overgeven, se rendre a discretion.
remplir ei moitie. — drie
—dehlftanvu,
gulden na, a trois florins pros; zie Na. Hij
weer het — een haar, il le sait exactement.
naar, volgens, op de wijze van, Os:
— zijn Engelsch, a Ptinglais. — doze wijze, de cette maniere , de cette facon. — dien
voet, sous cette condition, ook: sur ce piedla. — ztj n best, le mieux du monde ; fig. (op
zijn hoogst 5 ) tout au plus. — korting , zie
In mindering bij Mindering. nieuw , —
een nieuw , de nouveau , encore. Zie vender
de woorden waarbij Op voorkomt, bij v.
— jets verzot zijn, bij Verzot, enz., enz.
bij verkorting van een zamengefteld
werkwoord, als : De wijn is ( opgedronken), le vin est bu ou consume. Het geld
is — (opgemaakt, opgeteerd), Pargent est
depend. Het brood is — (opgegeten), le
pain est mange ou consume. Hij is de trap
al — (gegaan), il a dela monte l'escaller.
Hij is al — (opgeftaan), il est déjà leve.
Hebt gij het er al — (gebragt, opgezet,
opgefchreven, enz.), l'ave-vous déjà mis,
place, dcrit , etc. ? —, bijw. als: Van onderen d'en has , de bas en haut zie ook
Onderen. — den (Nur,, a la longue. Van
jongs —, des Penfance, des la jeunesse. —,
eerie beweging naar de hoogte aanduidende,
als: Berg —, berg afgaan, aller en montant et en descendant la montagne. —
neder, en haut et en bits, e4 et la.
(fcheepsw.) Het anker is — en ireder, ti pie
l'ancre. Stille kust waar het Brand — en neder is, cite a pic. , tusfchenw. allons!
courage ! sus, sus! ook : levez-vous ! debout.
Opaalfteen, m. zeker yeelkleurig edelgefteente,
opale, f:
Opaderen, b. w. (ik aderde op, heb opgeaderd,) bij fchilders, de aders beter doen opkomen, rendre les veines plus visibles.
Opbaggeren , b. w. (ik baggerde op , heb opgebaggerd,) met een baggernet ophalen, retirer de /'eau avec la drague ; fig. Op nieuw
van jets gewagen, relever,, rafraichir q. ch.
Opbakeren, b. w. (ik bakerde op, heb opgebakerd,) door bakeren optooijen
Jotter.
Opbakken, b. w. (ik bakte op, hebopgebakt ),
op nieuw bakken cuire ou fire de nouveau,
sea
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rerire, recuire.
bakkende yerbrhiken ,
consumer en cuisant.
(ik balderde op , heb opgeOpbalderen , o.
balderd, ) zie Opbulderen.
Opbalien , b. w. (ik baliede op , heb opgebalied 9 ) met eene balie naar boven brengen ,
porter en haut on retirer (op fchepen) avec
une cuvette.
Opbanen , b. w. (ik baande op , heb opgebaanci.),
waar eene baan geweest is, dezelve vernieuwen,
als: Eenen weg —, rendre un cheMin meilleur.
Opbarfien , o. w. ( ik borst op , ben dpgeboriten ,) zie Opbeeften.
Opbellen , b. w. (ik beide op , heb opgebeld ,)
faire lever a force de sonner, ou en sonnant.
Opberflen , o. w. (ik borst op , ben opgeborlien ) berftend openfpringen , se fendre, se
crever, s'ouvrir, se crevasser, se gercer,
s' enti ' ouv rir .
Opberfling, vr. action de fendre, de se crever,
de s'ouvrir, de se crevasser,, de se gercer.
Opbetten , b. w. (ikbettede op , heb opgebet ,)
zi Betten.
, door betters opgebruiken ,
als : Al het water is opgebet, toute l'eau est
consumee a force de bassiner.
Opbeuken , b. w. (ik beukte op , heb opgebenkt ,) op iets beuken, frapper sur q. ch.
avec un maillet. —, door beuken openen,
ouvrir en frappant sur q. ch.
Opbeuren , b. w. (ik beurde op , heb opgebeurd ,) optillen , opligten; opheffen, lever,
soulerer ; fig. weder krachten bijzetten, fortifier , relever le courage de, encourager,
ranitner.—, op de Veluwe een gedeelte van
zijn loon of hour ontvangen, voor den vervaldag , als : De knecht heeft zestien gulden
opgebeurd, le _valet a repu seize florins de
son salaire.
Opbeuring , yr. action de lever ou de soulever,,
f. soulevement , no. fig. encouragement , m.
Opbidden, b. w. (ik bad op , heb opgebeden ,)
zijn gebed beginnen; weinig gebruik dan in
de gebied. wijs , als Bid op ! commencez vstre prière. Hard
, prier de haute voix.
Opbiechten, b. w. (ik biechtte op, heb opgebiecht,) door biechten aan den dag brengen,
confessor, avouer. Biecht op! confessez,
avouez-le, ne le cachez pas.
Opbieden , b. w. (ik bood op , heb opgeboden, )
hooger bieden , op hooger prijs ftellen , enchertr,, rencherir.
Opbieding , yr. het opbieden, bij openbare
veilingen , enclihre.
Opbij ten , b. w. (ik beet op , hebopgebeten,)
met de tanden openen, ouvrir ou casser avec
ks dents. door bijtmiddelen openen, ouvrir par des corrosift.
Opbijten , b. w. (ik bijtte op , heb opgebijt ,)
door eene bijt in het Jjs to hakken , hetzelve
openen , ouvrir la glace a coups de hache,
faire des ouvertures dans la glace.
Opbikken , b. w. (ik bikte op , heb opgebikt ,)
door bikken verfraaijen , regratter; fig. ope ten , manger.
Opbinden, b. w. (ik bond op , heb opgebonden ,) naar de hoogte binden , retrousser,
relever , Tier, attacher. boven op iets
vastbinden ? Tier ou attacker au dessus de q.
ch. fam. Zte Opnestelen.
Opbinding , yr. action de retrousser, de rolever,, de Tier, d'attacher. —, action d'attacher ou de tier au dessus de q. ch.
Opblazen, b. w. (ik blies op, heb opgebla-'
Zen ,) door blazen van lucht doen opzwel-'
len . enfler, remplir de vent , gonfler,
fogiger, boursouffler. Eene duif die haren krop
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opblaast , an pigeon qui gonfle sa gorge.
Eene blaas
, enfler une vessie. Vleesch
boufAr ou boufer de la viande. — fig. Zich —,
hoogmoedig worden , se gonfler, s'Onorgueillir, s'enfler; zie ook Opgeblazen. —. door
blazen in de hoogte drijven , souffler en
hunt. — o. w. op een blaastuig beginnen re
fpelen , sonner, trompetter. Blaas tens op,
sonnez, troMpettez un pen,
Opbleeken , b. w. (ik bleekte op , hob opgebleekt ,) op' nieuw bleeken , blanchir de nouveau. o. w. (met zijn ,) wit wooden , se
blanchir.
Opblijven , o. w. (ik bleef op , ben opgebleven, ) niet naar bed gaan , demeurer debout„.
ne pas se coucher. Wij zullen dezen nachc
, niet naar bed gaan , nous ne nous coucherons pas cette nett. 1k ben tot middernacht
opgebleven, j'ai veal( jusqu' a minuit sans
me coucher. fig. Ergens — flaan , insister sur
q. ch.
Opbobbelen , o. w. ( ik bobbelde op , ben op-gebobbeld ,) bobbelend oprijzen, mentor en
bauillonnant.
Opbod , o. oproeping, zonvocation des vassaux , levee en masse , opontbieding
des- adels tot den krijg , arrihre-ban , en.
hooger bod bij openbare veilingen , opbieding , het opbieden , encherissement , tn.
enchare, surenchhre, f. Bij verkoopen
mettre ott vendre a Penchare , vendre a e'encan, vendre au plus oft-ant.
Opboeijen, b. w. (ik boeide op, heb opgeboeld ,) opbinden , retrousser. , (bij
fcheepstimmerl.) het boord van een fchip
verhoogen rehausser le bordage (d'un vaisseau.) Met karveelwerk —, border a joints
carres , border en carvelles. Met touw —,
alleger un cable.
Opboeifel , 0. opgeboeid werk, bordage, m.
Van eene floep of vaartuig, fargues , f:
Opboeten , b. w. (ik boete op, heb opgeboer,)
fam. opftoken, als: Het vuur
attiser le
fen.
Opbollen , b. w. (ik bolde op , heb opgebold),
losfer maken , rendre plus spongieux , ease.
Zie Bol. —, o. w. (met zijn ) boiler worden , devenir plus spongieux , euse.
Opbolling , yr. action de rendre plus spongieux , ease; action de devenir plus spongieux , euse.
Opbondelen , b. w. (ik bondelde op, heb opgebondeld ,) aan bondels binden , mettre en
bottes, en faisceaux , botteler.
Opbonzen , b. w. (ik bonsde op , heb opgebonsd ,) door bonzen openen , ouvrir a
coups de pieds. —, door bonzen doen opftaan , faire lever en heurtant, en frappant.
Opboomen , o. w. (ik bootnde .op , heb opgeboomd ,) boomend naderen , avancer avec
une barque en la poussant avec des crocs ou
des gaffes.
Opboren , b. w. (ik boorde op , heb opgebocrd ,) op nieuw boren, percer de nouveau avec un perpoir. eene wijdere opening maken , faire une plus grande ouverture
avec un perpoir. —, open bores, ouvrir
avec un perpoir,,percer.
Opboring, yr. action de percer de nouveau.—,
action de faire une plus grande ouverture.
—, action d'ouvrir avec un perpoir, action
de percer.
Opborrelen , o. w. (ik borrelde op, ben opgeborreld,) borrelend oprijzen, n;onter en
bouillonnant, bouillonner (bij verwers,)friller. , ontfpringen, sourdre du fond de l'eau.
Opborreling, yr. action
bouilignts$r,
Eft' 5
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bouillannement,M. ebullition. — bij het roer
(fcheepsw.) eaux mortes , f , pl.
Opbosfen, b. w. (ik boste op, heb opgebost,)
aan bosfen binden, ramasser et mettre
bottes , botteler. —, het koren garven binden , gerber le bid.
Opbosfing, vr. action de ramasser et de mettre en bottes , action de botteler.
Opbouw,, tn. herbouw, retablissernent, m. reparation; herftelling van eenen muur, restaurarion d'une muraille. bevordering,
avancement, progres, m. Tot — van kunlien en wetenfchappen , pour l'avancement
des arts et des sciences.
Opbouwen, b. w. (ik bouwde op , heb opgebouwd,)herbouwen, reedlfier,, reconstruire,
rebdtir, bdtir de nouveau , retablir; herftellen , reparer,, restaurer,, renouveler. Iemaads
geloof iemand in bet geloof fortifier
q. q.- dans la foi edifier q. q. Eene taal
aankweken , culrtver une langue.
Opbouwer M. reparateur.—, herfieller,, restaurateur, fig. — der teal, taalzifter, puriste.
Opbouwing, yr. reparation, reedification , reconstruction, f. retablissement, m. fig. culture f. entretien, m. De — des geloofs,
la fortification dans la foi. Bouwing in het
algemeen , bdtisse.
Opbraden , b. w. (ik bried op , heb opgebraden 9 ) op nienw braden, faire fire ou retir
de nouveau, refrire. —, vooraf een weinig
braden , om het naderhand geheel te braden,
rear legerement.
Opbranden , b. w. (ik branclde op , heb opgebrand,) met een gloeijend ijzer merken,
marquer avec un for rouge. —, door branden verbruiken, consumer en brillant. Brand
al het lout niet op , ne brit' le pas tout le bois.
w. (met zijn) door de vlam verteerd worden , etre consume , e , par
le feu. —, in de hoogte branden, s'enfiamtiter tout-a-coup. —, (met hebben) op nieuw
branden, bailer de nouveau.
Opbranding, vr. action de marquer avec un
ler chaud , etc. Zie Opbranden.
Opbrasfen , b. w. ( ik braite op , heb opgebrast ,) door brasferij verteren , &poise,- en
faisant bombance ou bonne chere.
Opbreijen, b. w. (ik breide op, heb opgebreid ) boven op iets breijen , ajouter
, verbreid,
haut tie q. ch. en tricotant.
door breijen verbruiken , user en tricotant.
Opbreken, b. w. (ik brak op, heb opgebroken , ) open breken , brekend openen , ouvrir,
, rompre avec violence. Eenen brief
f- orcer
ouvrir une lettre, dicacheter une lettre.
Eene deur —, forcer tine parte ; zie Openlosmaken en wegnemen, biter.
breken.
()ter les loges , detaler. De
De kramen
ftraten
&paver les rues ; fig. Het being
&camper.
5 lever le siege. Het leger
o. w. (met zijn) opeubreken, s'ouvrir,,
crever. —, van het oprispen der maag, als:
Die fpijs zal mij —, cette nourriture me
reviendra a la gorge, me donnera des rapports; fig. Dat zat u zpur (dat zal uberouwen , u duur te flaan komen,) vous vous
en repentirez, vous en payerez la folle enchere. Dat is hem opgebroken, it s'en est
repenti.
wegtreken , plier bagage , &chascamper, delo&er, se retirer. Doen
set-. —, 0. zie Opbreking.
Opbreking , yr. ouverture, action d'ouvrir,
de forcer, bris , m. , action d'eter, d'enlever,
retraite , f., deiampement , dilogememt , dipart, v — van ten beleg, levee efts siege.
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verbreking, inbraak (in de prakt.)
fraction.
Opbrengen, b. w. (ik bragt op , heb opgebragt,) op een ander ligchaam brengen,
porter en haut , monter, hisser , lever. Het
eten mettre les viandes sur la table ,servir. —, in de hoogte brengen, lever, soulever. — opvoeden , elever, nourrir. Hij
heeft verfcheidene kinderen opgebragt,
eleve plusieurs enfants. —, naar de gevangenis brengen, mener, conduire dans la prison. Een fchip amener un "vaisseau, conduire une prise dans un port. —, verfchaffen , opleveren , voortbrengen , p roduire ,
rendre 5 rapporter, valoir,, gagner. —, van
bela.,tingen , betalen, payer des taxes , der
impets, des contributions , contribuer.
Opbrenging.
Opbrcnger, m. celui qui parte en haut, etc.
— 5 inzonderheid van belastingen, contribuable.
Opbrepging, yr. action de porter en haut, etc.,
de hisser , de ,monter. —, action de lever.
—, action de produire, etc. f , produit, m.
— 9 van fchattingen, payement au fournissement de taxes ou de contributions. —, opvoeding , education.
Opbkengst, yr. opbrenging, produit, rapport ,
payement de contributions , m.
(ik bromde op, heb opgeOpbrommen, o.
bromd,) beginnen te brommen , commencer
murmurer, a grogner.
Opbrouwen 9 b. w. (ik brouwde op , heb opgebrouwen,) op nienw brouwen, brasser
de nouveau.
Opbruinen, b. w. (ik bruikte op, heb opgebruikt , ) zie Opgebruiken.
Opbruinen, b. w. (ik bruinde op, heb opgebruind,) op nieuw bruinen, brunir de nouveau, rebrunir.
Opbruifen, o. w. (ik bruiste op, heb opgebruist,) in de hoogte bruifen, bouillonner,
fermenter.
Opbratfing, yr. effervescence.
Opbuigen, b. w. (ik boog op, heb opgebogen ,) naar de hoogte buigen, courber ors
plier en haut. —, open buigen, ouvrir en
pliant ou en courbant.
Opbulcieren, o. w. (ik bulderde op, heb opgebulderd,) op nieuw bulderen, tempeter
ou braire de nouveau.
Opbulken, o. w. (ik bnikte op , heb opgebulkt,) beginnen te bulken, commencer a
mugir.
Opbulten, o. w. zie Oppuilen.
Opbondelen, b. w. Pik bundelde op, heb opgebundeld,) zie Opbondelen.
Opcijferen, b. w. (ik cijferde op, heb opgecijferd 5 ) 'toter avec des chtffres. —, o. w.
beginnen te cijferen, commedcer a chiffrer,
a calculer.
Opdagen , 0. w. (ik daagde op , ben opgedaagd ,) dag worden, poindre , commencer
a faire jour; fig. beginnen, eenen aanvang
nemen, commencer, faire le commencement.
verfchijnen, paraitre, se montrer,, s'approcher,, approcher,, arriver.
Opdammen , b. w. (ik damde op, heb opgedamd ,) door het opwerken van dammen
doen rijzen, faire enfler par une digue ,
par (les digues.
(ik dampte op, heb opgeOpdampen, o.
dampt,) beginnen te rooken, commencer a
(met zijn ,) dampend oprijzen,
firmer. —,s'evaporer;
se resoudre en vauitdampen,
pour, s elever (en parlant de vapeurs.)
(ik danste op, heb opgeOpdanfen,
daust,
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verkrijgen, obtenir, attraper.
danst ,) beginnen te danfen, commencer a
van hier
Gij zult er niets mede
danser. Hij is de trappen opgedanst , it a
cela ne vous donnera point de profit. Gij zult niets vous
tnonte les escaliers en dansant. — 7 b. w.
openen of breken door het danfen, ouvrir ou
n'attraperez rien, vous n'obtiendrez rien.
rompre en dansant.
1k heb niets opgedaan , (op de jagt ,) je n'ai
Opdat, voegw. een oogmerk aanduidende ,
rien pris.
opvouwen. als : De wasch —,
plier et serrer le linge. opfchikken , opafin que, pour que. — ik wete , afin que je
sache. — hij heei1 ga, afin qu'il s'en aille.
maken , parer , orner, mettre dans an beau
hij nict heenga , afin qu'il ne s'en aille
jour. — (zich, zich openers, open gaan,
(zich,) zich verroonen, paraipas ,de pour qu'il ne s'en aille. 11;j zegt dat,
s'ouvrir.
tre, se montrer. (zich, ) zich aanbieden,
-4-- gib daaruic zoudt voordeel trekken, it dit
cela pourque vous en profitiez.
se presenter, s'offrir. Als de gelegenheid
Opdekken , b w. (ik dekte op , heb opgedekt,)
zich opdoet , aanbiedt, si l'occasion se preop jets dekken, couvrir. —, ontdekken, desente , si le cas y echoit.
couvrir,, biter la couverture, ouvrir.
Opdoening, yr. verheffing van eenig voorwerp
Opdelven , b. w. (1k dolf op, heb opgedolover eene vlakte , dat men het op eenen
yen opgraven, fouir, deterrer, ouvrir avec
grooten affland ontdekken kan , connaissance
tine becke ou en bdchant; fig. met moeite nad'une terre. Eerfte — (fcheepsw.) van land,
vorfchen , deterrer, decouvrir.
mirement de la terre , tn. —, opening, ouOpdelver, m. celui qui deterre, deterreur.
verture. Zie Opdoen.
Opdelving 9 vr. action de deterrer, fouille ; fig. Opdokken, b. w. (ik dokte op beb opgeontdekking, dicouverte, action de decouvtir.
dokt , betalen, opleveren, voor den dag
Opdeunen , b. w. (ik deunde op , heb opgebrengen, payer, tiger la bourse. Wij
deuncl ,) fam. beginnen to zingen ,commencer
moeten
(het zal ons geld kosten,)ilfauon entonner ( on chant, etc.)
dra jouer de la padre; nous cracherons au bassin.
Opdichten , b. w. (ik dicktte op, heb opge- Opdonderen , o. w. (het donderde op , het heeft
dicht) aantijgen , aandichten , imputer.
opgedonderd ,) beginnen te donderen , cornOpdiepen , b. w. (ik diepte op , heb opgcmencer 4 tanner ; fig. (met zijn , met bediept ,) dieper maken , uitdiepen , rendre plus
paalde perfoonsaanduiding ,) met een verprofond,'e. creuser plus avant. — ,bij plaatvaarlijk gedruisch van onderen opkomen,
fnijders, dieper maken , ais: Eene plaat —,
monter ou s'elever avec an bruit terrible,
graver une seconde fois les figures usies, reavec an fracas epouvantabk, paraitre ors
toucher une planche.
bij fchilders , diesortir avec grand bruit , inspetueusement ors
per fchaduwen , donner plus d'onsbre a (an
avec fracas. — (gemeen) afrosfen 9 rower.
tableau ,) ombrer davantage. —, in het Opdouwen , b. w. (ik douwde op , heb opgedouwd 9 ) naar boron douwen, pousser vers
breijoi, als : Eenen fleck —, (eenen gevallenen fleck weder op de naald brengen ,)
le, en haut. tegen den ftroom douwen,
relever,, reprendr; une maille; fig. fain. Dat
pousser vers le courant.
kan Diet veel (dat kan weinig nut aan- Opdraaijen , b. w. (ik draaide op, heb opgebrengen ) cela ne peut guere titre utile, pas
draaid ,) open draaijen, ouvrir en tournant,
donner un grand avantage.
Thicker, ouvrir. Eene fchroef — , Maier
Opdienen , zie Opdisfchen.
tine vis. Een touw decorder ou ditordre
Opdieping, v( accion de creuser plus avant.
une code. —, op lets draaijen , attacker
—, action de retoucher, etc. Zie Opdiepen.
une chose sur une autte en la tournant.
Opclijken , b. w. (ik dijkte op , heb opgeopwaarts draaijen, tourner vers le haut. —,
dijkt ,) eenen dijk verhoogen , rehausser une
o. w. fam. als : Voor jets moeten , (lets
digue.
moeten betalen ,) devoir payer. Hij moet er
Opctijking, yr. action de rehausser tine digue.
voor , boeten, it dolt payer les pots cas,Opdisfchen, b. w. (ik dischte op, heb opgeses, la folic enchere; (hij moet het gevaar
discht ,) fpijzen op tafel brengen, rnettre les
wagen ,) it dolt courir le risque.
wets sur la table, servir. onthalen , een Opdragen , b. w. (ik droeg op , heb opgedragastmaal geven. Hij heeft zijnen gasten wel
gen ,) opwaarts dragen , naar boven dragen,
opgedischt , it a bien regale ses amis.
porter en haul ` porter vers le haut. aanOpdisfcher, m. domestique qui sort a table.
bevelen enjoindre , recommander. Doe
Opdisfching, yr. het opdislchen , action de
wat men u heeft opgedragen , faites ce qu'on
servir sur la table. —, het opgedischte,
vous a recommande. lemand jets hem er
service, m.
mede belasten; de boodfchap, welke ik hem
Opdobberen , o. w. (ik dobberde op, ben ophad opgedragen , la commission, dont je Pagedobberd , ) dobberend boven water komen
vais chargé. lemand een ambt donner
moister sur Pcau.
tine charge a q. q. lemand het bevel —,
Opdoemen , o. w. (ik doemde op , ben opgedonner le corKtnandement a q. q. ; fig. toedoemd , ) verfchijnen door de breking der
eigenen, tiddler. Eene kerk aan God —,
lichtflralen, paraitre, se montrer.
dedier tine eglise a .Dieu. lemand een bock
Opdoeming, zie Opdoening in de i. beteek.
—, tiddler tin livre a q. q.
bij opdragt
Opdoen , b. w. (ik deed op , heb opgedaan ,)
in eigendom overgeven, transporter. Hij
open doen , openen , ouvrir. Zijne milde
heeft zijne goederen aan zijnen broeder
hand —, titre liberal, e. Eenen brief —,
gedragen, it a transports ses biens a son
ouvrir une lettre, decacheter une lettre. —,
frire. —, van kleuren opleggen , coucher„
in de hoogte brengen, porter en haut; van Opdrager,, m. van een bock , enz. dedicateur,
hier — , zich van iets voorzien , se pourvoir de, Opdragt , y r. aanbeveling, recornmandation,
faire provision de. Turf —, faire provision commission, charge , ordre tn. —' toede tourbes. Aardappels
faire provision
eigening , dedicace, f. Een opdragtsbrief,
de pommes de terre.
opfcheppen , als:
tine ' epitte dedicatosre. De —, toewijding
De foep
servir la soupe.
opnemen
van eene kerk , dedicace d'une eglise. Een
en aan eene zijde brengen als: De tafel
book zonder —, an , livre ou it n'y a point
desservir et liter la table.
op zee
de dedicace.
overdragt, transport, at.
ontdekken
voir, aperctvoir, decouvrir;
zie Opdragtigheid.
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Opdragtig, b. n. rood en gezwollen aangezigt, enfle , e. enlumine , e. couperose, e.
rouge.
Opdragtigheid, yr. roodheid van gezigt, rougeur au visage.
Oparaven, of, w. (ik draafde op , ben opgedraafd,) naar boven. draven , trotter vers is
haut, heginnen te draven, commencer a
trotter ; fig. hoogdravend zijn, 'etre sublime
on elevi, e. pompeux, se, Len hoogdraveriun style pompeux.
de
Opdreunen, 0 . w. (ik dreunde op , heb opgedreund,) beginnen te zingen, commencer a
chanter; met eene bevende item zingen ,
neurien, fredonner.
Opdriefchen, b. w. (ik drieschte op, heb opgedriescht ,) met driefchen en dreigen uit
den afgrond doen opkomen, Ovoquer,, faire
paraitre.
Opdrijven, b. w. (ik dreef op , heb opgedreven,) naar boven drijven, chasser ou pousser
vers le (en)haut, sublimer o. w. (met
zijn ,) op iets (water) drijven , nager (sur
Peau), surnager.
Opdrijver, rn. celui qui fait de Pouvrage en bosse.
Opdril, m. fam. flag, oorveeg, souifiet , coup,
cataplasme de Venise.
Opdrillen , b. w. (ik drilde op , heb opgedrild ,) fam. opfchikken, opfmukken, parer,
orner, ajuster, accoutrer ; meestal met zich,
als: Zich —, se parer. Zij drilt zich ter
dege op, elle se pare beaucoup.
Opdringen, b. w. (ik drong op, heb opgedrongen ,) tot het aannemen van iets dringen, obliger, contraindre, presser q. q. de
prendre ou d'accepter une chose. Hij heeft
mud dit boek zoo fterk opgedrongen, hat ik
het niet weigeren konde , it m'apresse si fort
d'accepter ce livre, quo je n'ai pu le refuser.
Hij zal de wereld zijne nieuwe leer nimmer
ne fern jamais recevoir ses opinions.
Zij drong hem het kind op , elle le faro a
accepter renfant. Zij drong mid die weldaad
op, elle me pressa d' accepter ce bienfait. —,
zeew., ats : Een fchip faire rallier un
navire au vent. —, o. w. naar boven drang
veroorzaken , presser en haut , pousser en
haute —, (met zijn,) naar boven dringen,
opwaarts dringen, se presser vers le haut.
—, met kracht naar boven flijgen, monter
avec force, monter en poussant.
Opdringing, yr. action de contraindre a prendwang , contrainte.
dre q. ch. etc.
Opdrinken , b. w. (ik dronk op , heb opgedronken,) door drinken opmaken , boire, boire
tout. Hij heeft den win opgedronken, it a
bu tout le vin,
Opdroogen , b. w. (ik droogde op , heb opgedroogd ,) droog maken, sicker, essuyer ;
zie Opdroogend. — , o. w. (met zijn,)
droog makers, secher, se dessecher.
Opdroogend , b. n. (in de geneesk.) dessiccatif,
ye. Een — middel, un remede dessiccatif
Opdroogende middelen, des remedet dissiccafs, des dessicatifs, m. pl. Opdroogende
olie ( bij fchilders), huile dessiccatoire, f.
siccatif, m.
Opdrooging, vr. dessechement, tarisssement,
m. dessiccation, f.
Opdroppelen, o. w. (ik droppelde op, ben
opgedroppeld,) met droppels op iets nedervallen, tomber par gouttes sur I . ch.; zie
Druipen.
(ik dropte op , ben opgeOpdroppen, o.
dropt,) zie Opdroppelen.
Opdruipen, o. w. (ik droop op , ben opgedro.
pen ,) zie Opdroppelen.
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Opdruistig , zie Opdragtig.
Opdruistigheid , zie Opdragtigheid.
Opdrukken, b. w. (ik drukte op , heb op
drukt ,) op iets drakken, presser sur q. ch.
— door middel der drukkunst, imprimer. Zie
Drukken ; fig. Eene lastige en zware zaak op
itmand leggen, imposer, (p. ex. un joug onereux.)
Opdrukking, yr. action d'im_poser, impression, f.
Opdruppelen, o. w. (ik druppelde op , ben
opgedroppeld,) zie Opdroppelen.
Opdruppen , o. w. (ik drupte op , ben opgedrupt,) zie Opdroppelen.
Opduiken, o. w. (ik dook op, ben opgedoken, ) boven water komen, paraitre sur la
surface; fig. verfchijnen, paraitre, se montrer.
Opdweilen, b, w. (ik dweilde op, heb opgedweild ,) laver, enlever avec un torchon. —,
zwabberen, (fcheepsw.)fauberter.
Opdwingen, b. w. (ik dwong op, heb opgedwongen,) met dwang opdringen , forcer,
contraindre de prendre ou d'accepter. Zij
dwong hem het geld op, elle le forra
prendre ou d'accepter l'argent.
Opeen, bijw. op elkander, ensemble, Pun sur
l'autre , les uns sur les autres , rune sur
rautre, les tines sur les autres. — hoopen,
- Itapelen, accumuler, entasser.
Opeggen , b. w. (ik egde op , heb opgeegd,)
op nieuw eggen, nogmaals eggen , herser de
nouveau.
Opeisch, m. het opeifchen, sommation f.
Opeifchen, b. w. (ik eischte op, heb' opgeeischt,) tot overgaaf vorderen, sommer de
se rendre. —, terug eifchen , redemander,
sommer de rendre.
Opeifching, yr. action de redemander une dmse. — eener fad ter overgave, sommation
d'une ville.
Open , b. n. niet gefloten , ouvert, e. qui
:rest pas fermi, e. De dear fond —, la
porte etait ouverte. De deur stond half —,
la parte etait entr'ouverte. Een venfler,
une fenétre ouverte. —, niet overdekt , ouvert,
e. decouvert, e. Iemand met — armen ontvangen, recevoir q. q. a bras ouverts. Met
Hens en mond — Itaan , regarder avec beaucoup d'attention. — mull van dieren, gueule
beante. Een — veld, met geen bosfchen bedekt , un pays decouvert, une plaine. In de opene lucht, en plan air, a la belle etoile. Opene, koninklijke brieven, lettres patentes, f:
p1. — lijf, als: — lijf houden, tenir le Ventre libre. — water, eaux ouvertes, f. pl.
In het fchrijven eenen repel — laten, lassser une ligne franche. In open , in vlak
veld , en rase compagne. fig. onbemuurd,
onverfterkt, ouvert , e. sans defense. Opine
plaatfen , places ouvertes , f. pl. , niet bezeten , niet bezet, vacant, e. Dat ambt is —,
onbelemeet emploi vague, est vacant.
merd, vrij , los , ouvert, e. libre. Morgen
demain la chasse commence.
is de jagt
- tijd, (bij de R. Kathol. ) temps pendant
lequel it est permit de se marier. —, openlijk, als: Langs de — ftraat , en plane
rue. Opene tafel, ordinaris, table d'hote.
— hof houden, opene tafel houden, tenir table ouverte. Zich — geven, s'exposer. Een — gezigt, un air ouvert, fine
physionomie ouverte. Met een — hart, e
coeur ouvert, candidement, genereusement;
fig. Met — kaart fpelen, (rocd voor eene
zaak uitkomen, niet draaijeu,) jouer a cartes dieouvertes. — wind , vent favorable-
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, bijw. ouvertement , ouvert. AANM.
Open wordt bij vele werkwoorden gevoegd,
zonder dat het daarmede verbonden words.
breken ,
De voornaamile gevallen zijn:
ouvrir (de force). Eene
forcer, enforcer ,forcer
Eenen
une
porte.
deur — breken,
brief — breken , _ouvrir tine lettre, (ilea-.
gaan ,
cheter tine lettre. — doen ouvrir.
5 (hij is groos'ouvrir; fig. zijn hart gaat
telijks verheugd ,) it ne se sent pas de joie.
gaan, (van bloemen ,) s'ouvrir, s'epanounir ; (losgaan ,) se detacher,, se defaire , se
denouer, se decoudre ; (van een gezwel,)
houden , tenir ouvert, e.
crever, percer.
( zeewoord ,) tenir le lof. — leggen, expo,
expliquer.
— maken, ouvrir,
ser, deployer,
— flan ouvrir (on livre;) ook, ouvrir
— than itre covert, e;
force de [rapper. vaguer,
litre vacant', e.
( van een anibt ,)
niet vereffend zijn ,) ne pas titre liquide , e.
— fnijden, ouvrir avec un couteau, etc.
a. — fleken , percer. Een
faire tine incision
vat — ileken „ percer sin tonneau. — zetten,
ouvrir. Zie verder de met L o s zamengeilelde als: Losbinden , Losdoen,
enz. enz.
Openbaar , b. n. algemeen , voor iedereen
public , que , commun, e. exoterique. De openbare welvaart, le bien Eene openbare
fchool, une ecole publique. Een notaris , un
notaire‘public. dat ligt to kennen is , in
tegenft. van verborgen , klaar, wereldkundig , algemeen bekend, public, ique, evident, e. notoire, connu , e. — worden, yevir en evidence. Eene openbare leugen ,
un mensonge manifeste. De zaak is —, le
maken , publier,
fait est notoire.
guer,, rendre public. Zich in het — vertoobijw. puse
montrer
en
public;
nen,
bliquement, en public, ouvertement, manifestement.
Openbaarlijk, zie Openbaar, bijw.
Openbaren , b. w. (ik openbaarde, heb geopenbaard ,) doen blijken , openbaar ofbekend
maken, manifester , rendre public, ique, puHier,, deceler. Zijne verlegenheid maskte zijne misdaad openbaar, son embarras decela
son crime. Zijne onbedachtzaamheid openbaarde zich vooral bij deze gelegenheid, son imprudencc-se manifest(' surtout dans cette oc•
casion. Zich —, se montrer, se developper, se
decouvrir, se divoiler, se reviler. — 5 mededeele n ruchtbaar maken, declarer,,communiquer, decouvrir, reveler, divulguer.AA Nm. Met
onderfcheid worden deze woorden gebruikt :
Decouvrir heeft bepaaldelijk den zin van het
mededeelen voor iets, dat voor anderen verborgen ,was. Deceler van het doen kennen
van iets, dat ontveinsd was. Devoiler beteekent het doen uitkomen van iets, dat niet
voor elks oog bloot lag. Reveler het ontdekken van iets (tat geheirn was. Declarer,
het verklaren van iets; dat onbekend was.
Manifester, het in het licht flellen van iets
dat in het duistere lag. Divulguer,, het verfpreiden van het geen niet algemeen geweten
was, en Publielr, het ter algemeene kennis brengen van iets , dat men wil bekend maken.
Openbaring , yr. openbaarmaking , manifestation, publication, f. dicelement , m. —,ontdekking, revelation. De christelijke — (door
Jez. Chr. aan zijne apostelen ,) la revelation
Chretienne. De — van Johannes, Papocalypse.
Openen, b. w. (ik opende , heb geopend,)
open maken , open doen, losmaken, losdoen ouvrir. Eenc deur — , ouvrir tine
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ouvrir la foil tre.
Porte. Het veniter
Eenen brief —, ouvrir une lettre, decacheter une lettre. Eene zweer
ouvrir
abces. Eene ader— , ouvrir une veine., saigner. lets, dat met eene flop voorzien is ,—,
deboucher. Eene fiesch
ontkurken ,
boucher une bouteille. De oogen ouvrir, dessilier,, les yeux. Hij was zoo fiaperig , dat
hij de oogleden niet — ken , it itait si
endormi qu'il ne pouvait dessiller les pawpieres. De verflopte wegen , (bij geneeskundigen , de verflopping wegnemen ,)
dósopiler. Dit opens het ligchaam, (houdt
het ligchaam open ,) cela ltiche le ventre.
De gelederen —, (bij krijgslieden, ) ouvrir les rangs. Iemand de oogen —, fig.,
(iemand duidelijk in eene zaak , hem zijne
ciwaling , doen zien , ) ouvrir les yeux
q. q., dessiller les yeux a q 9.; fig. nitleggen , opening doen expliquer, interpréter,, declarer. , o. zie Opening. Met
het — der poort , a portes ouvrantes ,
l'ouverture des portes. Het —, de openbreking. Met het -- der poort, aporte ouvrante.— van eene deur, la rupture d'une porte.
Openbreken, b. w. (ik brak open, heb opengebroken ,) ouvrir avec effraction, forcer.
Openend , b. n. (in de geneeskunde , van verfloppingen ,) nesopilarif, ive, aperitif, ive.
Openende middelen , des remides desopilatifs,
aperitifs on ecphractiques , m. pl.
Opengaan , o. w. (ik ging open , ben opengegaan ,) zich van zelve openen of opengedaan
worden, s'ouvrir. Doze deur gaat niet gemakkelijk open , cette porte ne s'ouvre par
aisement. De bloom gnat open , la fleur s'eclot, s'epanouit. Zijn hart gaat open als
hij van haar hoort fpreken, it ne se sent pa;
de joie, quand it entend parlor d'elle.
Openhartig , b. n. opregt , rondborstig , gul ,
sincere , franc , che, ingenu , e. candide ,
ouvert , 0. —, bij w. sincerement, frat2chement, a coeur ouvert, ingdnument, candidement, naivement.
Openhartigheid, y r. rondborfligheid, sincerite , candour , ingenuite , franchise.
Openhartiglijk , bijw. rondborilig, zie Openhartig, bijw.
Openheid; yr. fig. rondborftigheid, zie Openhartigheid.
Openhof , o. table ouverte.
Opening, vr. het openen , action d'ouvrir, ouverture. —, gat, ouverture, briche , f. trou,
m. — in eenen maur, (in de bouwk.)f our.
— in eenen muur, om eene deur of vender in to zetten , (bij de metf.„ ) bate,
—inetumr gachteom
5 urn
een vrij gezigt op 't land to hebben , ah ah on
haha. Wijde — in eene hegge of in eon bosch ,
troude. — in eene leigroef, forage , m. — der
glasovens,bonard, m. — in eenen disk, pertuis,
in. — waardoor het gefmolten ijzer loopt (in
de fmeltovens), coulee. Door eene kunneil
komen , entrerpar une ouverture, par un
tree. inzon derh. openfnijding, incision,
dissection. —van een lijk 5 (lijkopening ,) dissection. —, mond der maag , orifice de l'estomac. — van den onderbuik tot aftapping van
het water, (bij wondh.) ponction, paracentese. De — van eenen veldtogt, (het begin
van eenen veldtogt ) Pouverture d'une cameerfie onderhandeling, ouverture.
pagne.
- inlichting , uitlegging , explication , ouverture. lemand — van zaken geven, expliquer l'affaire a q. q. lui Bonner ouverture necessaire. tusithen lets dat op elkander ligt, jour,
Open.
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zich boven den horizont verheffen,.paraftre
Openleggen, 13. w. (ik legde open, heb opensur Phorizon, se lever. De dag gaat op,
gelegd) blootflellen, developper, deployer.
le four commence a paraitre. Als de dageOpenmaken; zie Openen.
geraad opgaat, fla ik op, a la pointe du
Openlijk, b. n, openbaar, ouvert, e. public,
jour je me lave. De zon gaat op , le soleil
, bijw. publiquement,
ique, evident, e.
Eene
s'eleve.
Mij ging hidin een Licht op, je comen public , ouvertement , apertement.
mencai h voir clair dans cette affaire.
godscittnst — belijden, confesser tine religion
publiquement. Z alt — laten zien, — ver—, in de hoogte Itijgen, se lever , ntonter; fig. Er gingen atom klagten op, it se
fchijnen , paraitre en public. Doc is — berepandit partout des plaintes. Die vlieger
kend, cela est de notorietó publique.
zal niec —, (die onderneming zal niec geOpenflaan, b. w. (ik floeg open , heb opengelukken ,) cette entreprise ne reussira pas. —,
flagen) een bock, ouvrir on livre.
tiiikomen, ontfpruiten, opkomen, lever.' De
i
m. ouvreur.
Openfluter,
gerst begint op te gaan , les orges commenOpenfnijden, b. w. (ik fneed open, heb opencent a lever, a pousser.
opengaan, ontgefneden) taillarder, inciser.
luiken, s'ouvrir, s'epanoutr. De zon doet
Openfpringend, b. n. reptile.
de bloemen —, les fleurs s'ouvrent au soleil.
(ik flood open, heb openOpennaah , o.
—, verceerd wotden , 'etre consume, e, se
gethan) étre ouvert, e. De deur flond open ,
consumer, se manger. —, (in de rekenkunla Porte itait ouverte.
de), ais : vier van vier goat op , quatre de
Openftaande, b. n. van eenen post, vacant , e.
quatre- ne reste rien. De deeling gaat op,
qui vague. —, van eene rekening, qui n'est
la division est sans reste. Zie Opgaande.
pas liquide , e. Eene openflaande rekening,
Opgaande, b. n. van houtgewas, in tegenftelun compte qui n'est pas liquide.
tin.; van geknot, als: Een — boom , un crOpenten, b. w. (ik entte op, heb opgeent,)
bre de haute tige, tin arbre de haute futaie.
op iets enten, enter sur q. ch., &refer.
boomen, arbres de hautes fiitaies, m. pl.;
Opénting, y r. action d'enter sur q. ch.
hautes tiges , f p1. Een
fleile berg,
Opeten, b. w. (ik At op, heb opgegeten,)
une montagne escarpee. De — zon, le soleil
door eten opmaken, manger, manger tout ,
linie , (in de geflachtk.) ligne
levant ;
manger entierement. ; fig. doorbrengen , ver
ascendante ; fig. De — zon aanbidden, faidepenser, manger. Hij heeft drie
kwisten
,
re la cour a un homme qui commence 4
huizen opgegeten , ii a mange trois maiétre
en credit, adorer le veau d'or.
sons.
celui qui ramasse, amasse,etc.
Opeter, m. fig. verkwister, doorbrenger, pro- Opgaarder,
Opgaderen, b. w. (ik gaderde op, heb opgedig ue .
gaderd), opzamelen , ramasser,, amasser,
Opfeilen , b. w. (ik feilde op , heb opgefeild,)
vergaderen, reassembler, entasser. —
zie Opdweilen.
cueillir.
Opflanfen , b. w. (ik flanste op, heb opgeflanEt), lomp op iets werpen, jeter gros- Opgadering , yr. action de ramasser, d'amasser,, etc.
sierement sur q. ch.
Opfleuren, o. w. (de fleurde op, ben opge- Opgalmen , o. w. (ik galmde op, heb opgegalind), beginnen te galmen , weergalmen,
fleurd), fig. weder fleurig worden , tot vocommencer te resonner, retentir.
rigen welftand geraken, commencer it se remettre , se remettre • fig. refleurir.
ver- Opgang, m. bet opgaan, action de monter,
la montee. Hij ontmoette mij bij den —
vrolijken, regaillardir.
van dit heuveltje , it me rencontra h la mon-Opflikken, b. w. (ik Llikte op , heb opgeflikt),
tee de ce Coteau. De — der zee , le flux de
fain. weder herflellen, opfchikken, rapela mer. De — der zon, der maan, It lever
Lasser, regarer, raccommoder ; fig. orner,
du soleil, de la lune. Voor den — der zon,
parer.
(ik flikkerde op , ben opavant le lever du soleil ; fig. begin, comOpflikkeren , 0.
mencement , m. origine , naissance, f.
geflikkerd), flikkerend opflijgen, itinceler,
succes , credit , me
vermaardheid, roem
jeter des etincelies; scintiller.
maken,
Eenen goeden — maken, veel
Opflikking, vr. fam. action de rapetasser, etc.
reussir,, avoir du succes, commencer a etre
Zie Opftikken.
en credit, faire de grands progres. --, in
Opfluiten , b. en o. w. (ik floor op, heb opden bijbettfiji , als: De — tut de hoogte,
gefloten), op de fluic beginnen te fpelen,
hetgene, waardoor
l'aurore d'en haut, f.
commencer h jouer de la flute. —, beginnen
men oppac, escalier, degre , m. mons*, f.
te fluiten met den mond, commencer h sif
chemin
par
ois
Pon
monte
,
on.
avenue , entrée,
fler.
f De — van eenen berg, la month d'une
Opfokken, b. w. (ik fokte op , heb opgeweinig gebruikelijk , hemelfokt), door fokken doen aangroeijen , groot
montagne.
ftreek , waar de zoo opgaat, orient , est ,m.
brengen , elever; zie Fokken en AankweeOpgaren , b. w. (ik gaarde op, heb opgeken.
gaard), zie Opgaderen.
Opfokking, yr. action d'elever ; zie Fokking.
Opfrislchen, b. w. (ik frischte op, ,heb op- Opgaring, zie Opzameling.
gefrischt), rafraiehir, donner une nouvelle Opgebeden, vent. deelw. van Opbidden.
als: Dat frischt Opgebeden, veil. deelw. van Opbijten.
fraicheur—, 0. w.
Opgebtazen, h. n. verwaand, hoogmoedig,
op, cela donne de la fraicheur.
winderig, orgueilleux, Buse, hautain, e.
Opgaaf, Opgave, yr. aanwijzing, indication,
bouffi , e, gonfle , e, d'orgueil, presompnotice. —, aangifte (in de prakc.) declarestueux , euse, fastueux, se, arrogant, e,
tion. — van jets doen , faire une deelaraboursoufle , e.
bijw. , orgueilleusement,
tion de q. ch.
hautainement, avec hauteur, avec arrogance,
(ik ging op, ben opgegaan),
Opgann, 0.
presomptueusement. Zie verder Opblazen.
gaan, naar boven gaan, aller en
opwaarts
haut , monter , s'elever. Eenen trap —, mon- Opgeblazenheid , yr. verwaandheid , hoogter un escalier. Eenen berg —, mentor une
cooed, winderigheid, orgueil, m. hauteur,
montagne, monter sur une montagne. In
boursouifiure , morgue, arrogance, prisompbet — (ter beurs, en allant 4 la bourse. —,
Lion, vanite.
Op

OPG
Opgebleven, verl. deelw. van Opblijven.
Opgeboden, — Opbieden.
Opgebogen, — — — Opbuigen.
Opgebonden, — — — Opbinden.
Opgebruiken, — — — Opbruiken en
Opgebruiken.
Opgebroken , — — — Opbreken.
Opgebruiken, b.* w. (ik gebruikte op , heb opgebruikt),
geheel gebruiken, consumer tout
.
ou entiet ement.
Opgedaan ,
ver. deelw. van Opdoen.
Opgedoken ,
— — — Opduiken.
Opgedolven ,
—
— — Opdelven.
—
Opgedreven ,
— — Opdrijven.
Opgedrolaken , -....
— — Opitrinken ,
Opgedropen , — — — Opdruipen ,
Opgedwongen , —
— Opdwingen.
Opgefloten ,
— — — Opfluiten.
-.- — Opeten.
Opgegeten ,
—
Opgeglommen , — — — Opglimmen ,
Opgegoten ,
—
— — Opgieten ,
Opgegrepen ,
— — — Opgrijpen.
Opgehad,
— — — Ophebben.
Opgehefchen , —
— — Ophijfchen.
Opgeholpen,
— — — Ophelpen.
Opgeijen , b. w. (ik geide op , beb opgegeid),
( fcheepsw.) ophijfcheu , carguer, trousser,
mettre sur les cargues , brouiller.
Opgeld, o. het geld, dat men boven de
waarde van eene muntfoort ontvangt , agio,
agio de change, m. —, hetgene men boven
de verfchuldigde fora geeft , surplus ,m. —,
bij verkoopingen , argent de vente , m.
Opgekeken ,
verl. deelw. van Opkijken.
Opgeklommen , — — — Opkiimmen.
Opgeklonken, —
-44- — Opklinken.
Opgekloven ,
— — — Opkluiven.
Opgekocht ,
— — — Opkoopen.
Opgekonnen, — — — Opkunnen ,
Opgekregen ,
— — — Opkrijgen.
Opgekrefchen, —
— — Opkrijlchen.
—
Opgekroden,
— — Opkruijen.
Opgekrompen , — — Opkritnpen.
Opgekrooijen, —
— — Opkruijen.
Opgekropen , — — — Opkruipen.
Opgeleid,
— — — Opleggen en
Opleiden.
Opgeloken ,
—
•-- — Opluiken.
—
Opgenomen ,
4.- ..- Opnemen.
Opgereten,'
—
— — Oprijten.
Opgerezen ,
— — Oprijten.
Opgeruimd, b n. vrolijk ;gal, e. eveille, e.
de bonne humeur, joyeux, ease, gaillard,
e, allegre; fam. guilleret, te
Opgefchikc, b. n. pare, e, fam. propret, to ,
pinzpant, e. —, bijw. gaiment, avec gaiete.
Opgeraiindheid, yr. gaiete , hilarite , bonne
humeur, gaillardise f: enjouement, m,
Opgefchoten , verl. deelw. van Opfchieten.
Opgefchonken, veil. deelw. van Opfchenken.
Opgeichoren , —
— — Opfcheren.
Opgefchreven, —
— — Opfchrijven.
Opgeflagen ,
— — — Opflaan.
Opgefloten,
—
—
— Opfluiten.
.
Opgefmeten ,
—
— — Opfmijten.
Opgefmukt, b. n. opgefierd, orne , e. pare,
embeili, e. Eene opgefmukte recle ; un discours ampoule. Zie Opfmukken.
Opgefmuktheid, y r. ornemens pen naturels,
tn. pl. parure ; fig. pompe.
Opgefneden ,
verl. deelw. van Opfnijden.
Opgefnoven,
—
— — Opfnuiven.
Opgespen , b. w. (ik gespte op , heb opgegespr), hooger gespen , boucler plus haut.
Opgefpleten, verl. deelw. van Opfplijten.
Opgefponnen, — — — Opfpinnen.
Opgefproken, — Opfpreken.
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Opgefprongen, verl. deelW. van Opfpringen.
Opgefproten, — — — Opfpruiten.
Opgeftegen ,
— — — Opftijgen.
Opgesten , o. w. (ik geste op , ben opgegest),
naar boven gesten , ecumer, fermenter.
Opgefteven , verl. deelw. van Opftijven.
Opgesting, yr. action d'ecumer, fermentation.
Opgeftoken , verl. deelw. van Opfteken.
Opgefloven , verl. deelw. van Opfluiven.
Qp ge to gen , verl. deelw. van het veroud. opttegen en optuigen; zie Optrekken 'en Op.
voeden , —, b. n. verrukt, ravi, e. extasid,
e, transports, e. fig. enchanre , e. — van
vreugde zijn , titre ran, e. tie joie.
Opgetogenherd, yr. verrukking, ravissement,
tn. extase.
Opgetrokken , verl. deelw. van Optrekken.
Opgeven, b. w. (ik gaf op, heb opgegeven),
in de hoogte geven , opreiken , aanreiken , tendre ou donner vers le haut; sourdre ou sourdir. Het is een zeer waterachtig
land , het geeft overal water op , c'est un pays
fort aquatique , Peau y sourd partout. —, opnemen en geven, ramasser et donner. Geef
mij dat boek eens op , ramassez ce livre et
donnez-le Ina. — ,, opwerpen, naar boven
werpen, jeter en haut. Leh —, se lever.
—, op jets leggen, plaatfen, mettre sur
q. ch.; van bier: bij boekdrukkers , als: Den
inkt op de vormen doen , mettre, etendre I'encre
sur les forme!; appuyer les ballet sur les formes;
fig. overgever!, afgeven , ceder , rendre, livrer. —, vrijwillig afflaan , overlaten , quitter, abandonner , delaisser. Den moed —,
perdre courage, etre decourage , e. Een proces —, abandonner une cause, abandonner
la poursuite d'une cause. Hij heeft de zaak
opgegeven , it a abandonne la poursuite de
cette cause. Het fpel —, de partij —, donner gagne , e. se rendre, quitter la pat-tie.
1k geef het fpel op, ik geef het op, je me
rends. 1k geef het op , Pyrenonce. De
geneesheer heeft den zieke opgegeven , le
metiecin a abandonne le malade. 1k geef alle
hoop op die zaak op,. je desespere tie venir
4 bout de cette east-es —, de verrigting
opdragen , charger q. q. de q. ch., donner
commission el q. q. de [titre q. ch., charger
q. q, de quelque commission. -) Eenen leerling
eene les —, donner tine lecon a an ecolier.
1emand eene taak —, donner une ttiche a
q. q. lemand jets te raden —, donner q. ch.
,f: q. q. a deviner. Iemand een raadfel — ,
proposer ou donner une enigme 4 q. q. 1k
kan dit raadfel niet radon , ik geef het op,
je ne saurai deviner ewe inigme,je me rends.
Ceeft gij het raadfel op? fig. jetez-v,ous votre
langue aux chien,? Iemand eene vraag —, proposer une question a q. q. Alle opgegevene vra.
gen beantwoorden, repondre a toutes les questions proposees. —, ter aanteekening bekend maken , declarer, faire une declaration de,
faire part de q. clz. 4 q. q. Zijnen naam —,
donner son nom. Ik zal u de kosten —, je
vous rnettrai en connaissance des frais. —,
0. w. (met zijrt ,) rijzen , se lever. Dat deeg
gnat niet op , cette pate ne se lhve pas. —,
(met Hebben ,) als: Hoog en breed —, habler,, se' vanter.
Opgever, m. celul qui propose, etc.; inzonderh. zwetfer,, hableur, fanfaron. ,
Opgeving, yr. action de donner verse le haut,
etc. Zie Opgeven. —, voorftel, proposition.
Opgevlochten , verl. deelw. van Opvlechten.
Opgevlogen. —
— -, Opvliegen.
Opgeweest, — Opzijn en Opwezen.
Op,
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Opgewekt , b. n. vrolijk, gal, e. gaillard, e.
enjoue ,e. iveille , e. Zie Opwekken.
Opgewektheid, yr. opgeruimdheid, gaiete, f.
enjouernent, tn.
Opgewezen , yeti. deelw. van Opwijzen.
Opgewogen, — — — Opwegen.
Opgewonden, — — — Opwinden.
Opgeworpen, — — — Opwerpen.
Opgewreven, — — — Opwriiven.
— — — Opzeggen.
Opgeteid ,
— — — Opzitten.
Opgezeten ;
Opgezocht, — — — Opzoeken.
Opgezoden, — — — Opzieden.
Opgezogen , — — — Opzuigen.
Opgezonden, — — — Opzenden.
Opgezongen , — — — Opzingen.
Opgezopen, — — — Opzuipen.
Opgezwolgen, — — — Opzwelgen.
Opgezwollen, — — — Opzwellen.
Opgezwollenheid , yr. gezwollenheid, enflure.
opgezwommen , veil. deelw. van Opzwemmen.
Opgezworen , — Opzweren. ,
Opgieten, b. w. (ik goot op, heb opgegoten ) , op lets gieten , verser ou ripandre sur.
Opgieting , y r. action de verser ou de repandre sur q. ch., afrusion.
Opgijpen , b. w. (ik gijpte op , heb opgegut), zie Opgeuen.
Opgisten , o. w. (ik gistte op, ben opgegist),
zie Opgesten.
Opgisting, zie Opgesting.
Opglanzen, b. w. (ik glansde op, heb opgeglansd), eenen nteuwen glans aan lets geyen , lustrer de nouveau, donner un nouveau lustre a q: ch., relustrer.
Opglimmen, o. w. (ik glom op, ben opgegiornmen ) , van nieuws beginnen re glirnmen ,
s'allumer de nouveau , prendre feu de nouveau , rallumer.
Opglintleren , o. w. (ik glinflerde op, ben opgeglintlerd), om hoog glinfteren, ilinceler
en haut, s'elever en rayonnant.
Opglippen, b. w. (ik glipte op, heb\ opgeglipt), eene glip, (in eene pen) maken,
faire une fente a (dans une plume), fendre.
Opgloeijen , o. w. (ik gloeide op , ben opgegloeid), op nienw gloeijen, faire rougir
de nouveau, rembraser.
Opgloren, o. w. (ik gloorde op , ben opgegloord.), op nieuw gloren, s'embraser de
nouveau.
Opgnappen , b. w. (ik gnapte op , heb opgegnapt), zie Opknappen.
Opgolpen, o. w. (ik golpte op, ben opgegolpt), zie Opgulpen.
Opgooijen , b. w. (ik gooide op, heb opgegooid), naar boven gooijen, opwerpen,
jeter en haut, ou en fair; fig. Een balletje
van lets —, tacker de decouvrir les sentiments de q. q. par quelque proposition inattendue ; mettre q. ch. sur le tapas.
Opgorden, b. w. (ik gordcie op, heb opgegord), om hoog gorden , retrousser.
Opgording, vr, action de retrousser, f: retroussement , m.
Opgrabbelen, b. w. (ik grabbelde op , heb
opgegrabbeld), hetgeen te grabbel gegooid
is, oprapen, ramasser ce qu'on a jete ti
la gribouillette.
Opgray,en, b. w. (ik groef op , heb opgegraven), door graven opbrengen, boven brengen, deterrer, exhumer. —, door graven
openen , ouvrir en béchant, ouvrir avec la
biche, deterrer, fig. Die weg is voor u
niet opgegraven, vows n'étes pas prive , e.
de ce moyen; vont pouvez faire usage de
c: moyen.
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Opgraveron. celui qui ddterre,exhume, ell terreur.
Opgraving , yr. action de deterrer d'exhumer,
etc. fouitle Zie Opgraven.
Opgrijpen , b. w. (ik greep op , heb opgegrepen), grijpen en opnemen, ramasser,
saisir et emeorter. Grijp dat boek op , ramassez ce livre-la.
Opgroeijen , o. w. (ik groeide op, ben opge.
groeid), door groeijen opfchieten, opwasien, croitre, grandir, devenir grand , e
fig. vermeerderd worden , toewemen, s'augmenter, accroitre. krachten ontvangen,
clerk genoeg worden, om lets te kunnen uicvoeren , als: lk ben er niet tegen opgegroeid, je n'ai pas assez de force pour resister a cola; fam. Ik ben tegen dien man
niet opgegroeid , je ne puffs lui faire face.
Opgroenen, o. w. (ik groende op , ben opge'.
groend), weder groeuer worden, reverdir,
verdir de nouveau.
Opgroening, yr. action de reverdir.
Opgulpen, o. w. (ik gulpte op , ben opgegulpt),
met gUlpen oprJjzen, opkomen, se lever,
monter, en bouillons, sourdre.
Ophaalbrug, vr. brug , die opgehaald kan
worden, om fehepen door te laten, pontlevis, m. hale —, koebrug ( op fchepen ),
coursiare.
Ophaalnet , o. kruisnet , ableret , us.
Ophaken, b. w. (ik haakte op, heb opge.
haakt), hooger haken, attacher plus haut
avec des agrafes , etc.
Ophaking , vr. action d'attacher plus haut avec
des agrafes.
Ophakken, b. w. (ik hakte op, heb opgehakc), door hakken eene opening maker,
open hakken , ouvrir avec tine hone, avec
une hache, ou avec q. autre instrument,
piocher. , al, wit gehakt moet worden,
hakken , cooper tout , fendre tout. Hij heeft
al het bout, dat men hem gegeven heefc,
reeds opgehakt, it a déjà fendu tout le
Bois qu'on lui a donne.
Ophakking, yr. action d'ouvrir avec tine houe,
a coups de haclze.
Ophalen , b. w. ( ik haalde op , heb opgehaald),
optrekken, naar boven trekken , ophijfchen,
tirer en haul, guilder, hisser , molter. De
zeilen , fpannep, (fcheepsw.) aplestrer
ou aplester les voiles. Eene bogt van het
along& une biture du cable. Het
touw
roer —, lever la bat-re. naar boven
haken, brengen, porter en haut ; fig. Hoe
zal hij dat —? comment pourra-t-il faire cola? lemand bij den rug —, (kwaad van
hem fpreken), medire de q. q., dechirer
la reputation de q. q. —, door opfnuiven
naar boven brengen , renifler. Haal of,fnuif
niet op , maar fnuit uwen neus , ne reniflez
pas, mais mouchez-vows; fig. Zijn hart —,
( zich verlustigen, verkwikken), se rafratchir; fig. s'amuser, se divertir, s'en donnaar boven bewener a coeur joie.
gen , in de hoogte rigten , als: De fchou.
hausser les epaules. Een kleed —,
ders
de wol opkrasfen , (riser un habit, le rehooger maken , optrekken,
gratter.
verhoJgen, rehausser, rendre plus haut, e.
rehausser une
Eenen muur drie voet
muraille de trois pieds ; fig. roemen,
loven , loner. Hij heeft hem boven al
de anderen opgehaald it Pa eleve, loue ,
au dessus de tons les autres. aanroeren,
reppen, melding maken van jets, mentionner,, faire mention de, parlor de. (AANmmuciNG. In dezen laatften zin gebruikt
men het ook als o. w., al$: van lets —).
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door zwaarte doen rUzen als Dat zal
Beene honderd pond — , cela ne pésera pas
cent livres; fig. Overtreffen , te boven gaan ,
surpasser. Die enkele heldendaad haalt tegen al zijne vroegere bedrijven op, ce seul
exploit sus-passe toutes ses autres actions. —, Eene juffer ten dans —, aller
prendre une demoiselle pour danser; fam. ha
len , brengen , chercher. lk zal het om vier
Wren gaan
, j'irai le chercher a quatre
heures. —, vat ten , pakken , arresteren,
saisir, arreter, nit vorige tijden te
voorfchijn brengen , aanhalen , aan het licht
brengen, titer, alleguer, produire, —,
aantoonen, doen zien, voorhanden , demontrer, montrer. inzamelen , verzamelen ,
opzamelen , recueillir, percevoir, recevoir.
De fteminen —, recueillir les supages.
De gelden van de oorlogsbelastingen
faire la Collette de la contribution de guerre.
.1:)e regering heeft al de afdrukken van dat
boek bij de boekverkoopers doen —, le
gouvernement a fait saisir tons les exemplar
res de ce livre chez les libraires. —, openhalen , openfcheuren, ouvrir, dechirer.
Ophaler,, m, celui qui tire en haut, etc.; zie
Ophalen. —, 1, fcheepsw.) zeker touw,, tros ,
cable de remorque, d, in. Op- en
neerhaler van de gijtouwen en gordings van
de bezaan , hale-breu. bodemtrekker,
(bij kuipers) tire-fond.— , (bij wondheelers)
elevatoire.
Opheling , yr, action de titer en haut , etc.;
zee U halen. — der fchouders , action de
hausser les epaules.
Ophangen, b. w. (ik hing op, heb opgehangen ), in de hoogte hangen, pendre, suspendre. Aan eenen haak —, accrocher. Eenen
fpiegel —, suspendre un miroir. — 9 (tot een
gedenkteeken ) appendre. De hangmatten ,
( fcheepsw.) tendre les branles , les hamacs.
De wabch — itendre le linge, aan de galg
bangen , met den !trop ftraffen , pendre. Eenen
elief — , pendre un voleur. Aan eenen tak —,
brancher,
openlijk te koop bieden remettre en vente publique pour la seconde fots, o.
w. over het vuur hangen, re vuur hangen, overbapgen , etre suspendu, e., au dessus du feu.
Ophanging , y r. action de pendre, de stispenare , etc.; 8 zie Ophangen.
Ophappen , b. w. (ik Inipte op , heb opgehapt ), happend in den mond nemen en opeten , Bober, happer.
Opharken , b. w. (ik harkte , heb opgeharkt) , bijeen harken , op eenen hoop harken , rateler, amasser avec le rateati. Hark
dat hoof op , ratelez ce
Ophaspelen , b. w. (ik haspelde op , heb opgehaspeld) , op den haspel brengen, tot
brengen waken, divider, mettre sur le devidoir; fig. moeijelijk opkomen, montrer
avec peine.
Ophebben , b. w. (i1 had op , heb opgehad),
op het hoofd hebhen , avoir sur la tite ,
porter. Hij heeft zijnen hoed op, it a son
chapeau ,sur la tete. Hij heeft eene pruik
op, ii porte tine perruque. —, met uitlating van een ander werkwoord, als : Hij
heeft bet eteu op , (d. opgebruikt .) it a
fini de manger. Hij heeft den wijn op , (d, 1.
opgedronken) it a bu le vin. Hij heeft al
zijn geld op , (d. opgeteerd) it a depense
tout son argent ; fain. Hij heeft was op,
fhij heeft te veel gedronken ,) it a trop bu,
it en tient, it es; en pointe de yin; fig. Veel
met iemand
(veel werks van iemand maken faire beaucoup 4e eas de g. g. Hij

0 P 11
879
beeft vegl met mijne zuster op, it fait beaucoup de as de ma soeur.
Ophef,
aanheffing van een gersng, -om den
soon te
, action d'entonner, entonnation , eenen grooten — van iemand maken,
loner extrimement q, q. , faire un grand
eloge de q, q., elever q. q. jusqu'aux tines.
Opheffen , w. (ik hief op, heb opgeheven),
in de hoogte heffen , opligten , lever, enlever
de terre , hausser, soulever. De handen —,
lever' les mains. De handen tenteveel —, lovelies. mains au ciel; fig. De reede is reeds opgehevon, it est sur le point d'étrepuni, elie est sur
point d'être punie, etc. Zip hart tot God —,
elever son Coeur a Dieu. Een gefchrei
pousser des Cris, commencer a crier. Weder
relever. roemen , verheffen , lof
toezwaaijen , ophemelen ;fig. prijzen ; zie Op.
halen. —, jets, dat ligt , opnemen , van den
groud opnemen , lever , ramasser. Hij kan dien
fteen nice , it ne pent lever cette plerre; fig.
vernietigen , affchatren , doen ophouden , lever, faire cesser, supprimer, abolir abroger,, resoudre, resilier. Een beflag , lever
un embargo. —, o. w. aanvangen of aanheffen
in het zingen , commencer a chanter, entonner. Hef op , commencez entonnez.
apheffing , yr. action de lever, 'de hausser,
elevation. —, action de ramasser. — van
een geregtelijk beflag , main-levee. —,` vernietiging , abolissement, m, abrogation, etc.
Opheffingsfpier.
, yr. muscle releveur, m.
Optiekelen , b. w. (ik heltelde op , heb opgehekeld) , alles hekelen , ten einde hekelen
serancer tout, —, op nieuw hekelen , overhekelen, serancer de nouveau.
,
Ophelderen , b. w. (ik helderde op , heb opgehelderd), eenen nieuvven glans aan jets,
eene grootere mate van helderheid geven ,
eclaircir, eclairer, donner de la lumihie
q. ch. Dit nieuwe venfter heldert het ver.
trek veel op , cette nouvelle fenitre eclaircit
beaucotip Pappartement; fig. verlichten toelichten 9 eclaircir.
Eene zwarigheid'
eclaircir ou . expliquer une difficultd.. —,
duidelijk maken, toenchten , verklaren , jeter
on jour sur, donner des lumieres stir, ilucider,,
expliquer, eclaircir ;fig. dechifrer. Hij beef;
dat leerfltik wel opgehelderd, el a bien eclairci
ce point de doctrine.—, o. w. (met zijn ,)
helder worden , s'eclaircir devenir serein , se
mettre an beau, se rasserenir. Het weer zal
wel — le temps se mettra au beau, s'iclaif
cira; fig. Dat meisje begint weder op te
helderen 9 (words goelijker,) cette pie commence a s'embellir de nouveau,
Opheldering , yr, action d'eclaircir f. éclaircissement, m. — van het weer, serenite;
fig. hetgene opheldert , verklaart, eclaircissewent, explication, f. elucidation, f commentaire; pm.
Ophelpen , b. w. (ik hielp, op , heb opgehol•
holpen), iemand helpen , om op te ftaan ,
iemand bij het opflian helpen aider q. q. 4
se relever. Help dien ouden dumper weder
op , aidez ce pauvre vieillard a se relever;
fig. Ietuand uit zijne armoede , (hem
in zijne armoede bijilaan ) , aider, assis•
ter , secourir ou soulager q. q, dans sa pauvrete..—, iemand eenen last , euz. helpen
opnemen, aider q. T. a mettre un fardeau
etc. Help den kgaap, den last op , aidez
garcon 4 mettre son fardeau (sur la tete, sur
ses e'paules , sur le dos).
Ophelping, vr. action d'aider a se relever, etc.
zie Ophelpen.

Ophemelen, b. w. (ik bemelde op, heb op e.
bov
Ggg
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hemeld), ten hemel voeren , ilever fusqu'aux
cieux. —, verheffen, roemen, prijzen, die•
Ter,,louer,ilever aux nues, —,. fig. priconiser;
(in eenen kwadenzin). rein:gen, zuiveren ,
nettoyer,, purifier ;fig:in orde brengen, fchikken, regelen , ranger, arranger, mettre en
ordre. —, opfieren, , opf2mukken, orner, parer;
fig. als: Met iets opgehemeld zijn , (met iets
zeer in zijnen fchik zijn) etre fort enchanti ,
etre fort coiffd e. de q. ch.
e. de q.
Ophemeling ,Arr. action d'elever jusqu'aux cieux,
jusqu'aux nues. elevation, louange,
—, in orde brenging, action d'arranger, f.
arrangement, m.—, opfiering, action d'orner f. ornement , in.
herkte op,heb opgeherkt)
Opherken,
'
b. w.
zic Opharken.
Ophijfchen, b. w. (ik hijschte en heesch op,
heb opgehijscht en opgehefchen), naar boven hijfchen, hisser, guinder. — met een
heischtouw,, dialler. De vlag arborer le
pavilion. Het anker uit den grond —, lever
l'ancre.
Ophitfen , b. w. (ik hitfle op , heb opgehitst),
aanhitfen, ale: Eenen hood —, (bij jagers)
haler un clzien. , in fierkere beweging
brengen, aanhitfen , inciter, exciter, animer,
irriter, provoquer, pousser.
Ophitfer, in. instigateur, boute-fen, celiii qui
excite, etc. m.
Ophitfing, yr. action de haler un chien. —,
incitation, excitation, provocation, instigation.
Ophitfter, yr. celle qui excite , instigatrice.
Ophoepelen, o. w. (ik hoepelde op, ben opgehoepeld), fam. Zich als een kwade jongen wegpaitken , s'esquiver, s'en aller.
Ophoogen, b. w. (ik hoogde op , heb opgehoogd) , hooger maken, verhoogen, releyer, rehausser , rendre plus haut , e.
— van gewelven, surhausser. Deze grond
is te laag, hij moet drie voet opgehoogd worden, ce terrein est crop bas,
it faut le relever de trais pieds. Een vloer
exhausser un planchet-. meer bieden , een hooger bod doen, enchdrir,, renchirir,, ofrir davantage. Zie Opjagen in
deze beteekenis.
Ophooging, yr. action de rehausser, f. rehaussement, exhaussement. De —' van eenen
muur, l'exhaussenynt d'un mur, m.
van prijs , enchire, f. enchirissement ou renchirissement , en.
Ophoopen, b. w. (ik hoogte op, heb opgehoopt), op eenen hoop leggen, aan hoopee
zetten, entasser amonceler, accumuler,,
empiler, mettre en monceaux ; fig. meer maken , vergrooten, uitbreiden , augmenter,
agrandir, aggraver. —overladen, cornbler,, surcharger. Iemand met weldaden ,
comb's,- q. q. de bienfaits.
Ophooping, yr. opeenflapeling, action d'entasser, f.entassement, m. —, accumulation.
—, action de combler.
Ophooren, o. w. (ik hoorde pp, heb opgehoord), aandachtig -toeluisteren; als met
een epgeftoken hoofa, &outer attentivement et avec surprise, icouter avec itonnement. Hij. zal er vreemd van —, it en sera
fort surpris, itonnd ou frappe. Zij hoorde
er wat nieuw van op, elle en fut fort
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Ophouden, b. w. (ik hield op, heb opgehouden), in de hoogte houden, om hoog houden , tenir en haut , tenir droit. Zich -,
Covereind blijven ftaan,) se tenir debout,
rester debout. Hij kon zich niet langer —,
ii ne pouvait plus rester debout. —,„ onder-
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fteunen, onderftutten, onderfchragen , appuyer, soutenir, supporter; fig. Iemands eer
(dezelve verdedigen,) defendre Phonneur de q. q. —, den loop of den voortgang van iets ftremmen of verhinderen, tegenhouden, arriter, retenir, emplcher. Den
loop van het water —, arriter le cours de
Peau. Eenen renbode (zijnen voortgang
belemmeren of verhinderen,) arriter ou retarder un courier. Men heeft mij langer
opgehouden, dan ik dacht, (ik werd langer, dan ik dacht , verhinderd te gaan, men
deed mij langer blijven, dan ik dacht,) on
m'a arreti on retenu plus long-temps quo je
ne pensais. Ik wil u niet lang ( gij
kunt fpoedig weder vertrekken,) je ne vous
tiendrai guêre. Met bloeden —, (het bloed
ftelpee:,) dtancher ou arriter le sang. Zip/
water —, (niet laten loopen,) retenir son
eau. Den vijand door fchermutfelingen — ,
(hem daardoor van gunflige ondernemingen
afhouden ,) amuser l'ennemi avec des escarmouches ; fig. dralende'houden , op het fleeptouw houden , amuser, faire attendre, tenir
le bee dans l'eau a q. q., difdrer,, retarder.
Hij heeft mij lang me; ijdele hoop opgehouden , m'a long-temps amuse avec de
vanes espdrances. Zich lang bij eene zaak
(er lang bij ftilftaan, er zich tang mede
onledig houden ,) s'arriter long-temps
considdrer une chose. bij zich houden,
eene fchuilplaats verleenen of geven , cacher,, reedier. Dieven —, (in zijn huis verbergen ,) realer ou cacier des voleurs. Zich
(ergens) (zijn verblijf houden, vertoeven, wonen,) demeurer, sojourner, resider.
Hij is naar Parijs vertrokken, alwaar hij
zich vijf of zes maanden zal it est parts
pour Paris, ou it ajournera cinq ou six mois.
(eenigen tijd verblijven of vertoeven ,)
s'arréter, s'amuser. Hood u niet op , ne vous
arritez pas. Zich met beuzelingen of p ietigheden s'amuser k des bagatelles. —,
fam. open houden, tenir ouvert, e. Hood
de hand op , tendez la main , tenez la main
ouverte; fig. Iemand den mond —, (hem te
eten geven, hem van het noodige levensonderhoud voorzien ,) maintenir q. q. nourrir
(eene fchool hot:q. q. Eene fchool
den ,) tenir une icole. Een hoerhuis
(duifjes op flag houden,) tenir un bordel.
—, fain. boven op lets houden, boven op
iets laten blijven, tenir ou garder sur q. ch.
Den hoed — garder le chapeau sur la tote.
Hij hield den hoed op, it gardait le chapeau
sur la ate. —, 0. w. uitfcheiden, nalaten
te doe:: , een einde aan iets maken, cesser,
discontinuer,, finir, s'appaiser. Hood op!
cessez! Flood op met arbeid.en, (fiaak uwen
arbeid,) cessez votre travail, finissez votre
travail. Ik zal bij den jongflen (niet
verder, dan tot den jongften gaan,) je finirai avec le plus jeune. Indien zij niet —
met klagen (indien zij aan hunne klagten
geen einde maken,) s'ils ne cessent pas lours
plaintes. De wind zal weldra —, le vent
cessera bienat, it cessera Noah de venter.
(een einde aan iets maken,)faire
Doen
cesser, appaiser. ftilhouden , ftaken,
niet voortgaan, s'arriter. Hij heeft met
zijnen winkel opgehouden, it a fermi boutique. Uwe kinderen werpen met fteenen,
zeg hun dat zij vos enfants jettent des
pierres, dites-lour de s'arriter. Een fchip
in het zeilen — barrer un navire. Men moet
— met eten, wanneer het ons het lekkerst
fmaakt, it fan; demeurer sur son appetit.
—1
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o. de daad van ophouden, cesse, f.
fiilflaan , ( in de rijfchool ) arrit, m.
Zonder (gedurig, aanhoudend, zonder
verpoozen , ) sans cesse, continuellement,
sans discontinuation.
Ophouder,, in. (lcheepsw.) zeker getouye ,keertouw , attrape, corde de retenue,
Ophouding, yr. regthouding, action de tenir
droit , etc.; zie Ophouden. —, tegenhouden , action d'arreter, d'empecher, f.
arrdt, empichement,
verberging,
action de cacher, de realer f. rechlement
—, van het water of 'de, pis, retention d'urine. , ftilllaan, cessation, discontinuation. —, vr. vermindering in de geregelde maanflonden , (in de
geneesk.) amennorrhee.
tutfchenpoos,
intermission , pause.
Ophuiden, b: w. (ik huidcle op, heb opgehuid,) (in Gron: gebruikelijk) uit gierigheld verzamelen , amasser par avarice.
Ophullen b. w. (ik hulde op, heb opgehuld),
' met een hulfel dekken of bedekhet hoofd
ken, (zie Hal en Hulfel), coffer, ajuster
(la tete). —, opfieren, opfpaukken, optooijen, parer, orner, ajuster, attifer.
Ophuppeten, o. w. (ik huppelde op , heb opgehuppelc1) , van vreugde opfpringen, juichen,
sauter,sautiller, bondir, tressaillir de joie.
Ophutfelen , b. w. (ik hutfelde op, heb opgehutfeld), hutfelen en opwerpen , secouer
et jeter
haut, en Pair.
Opiaat, o. tandpoeder enz. opiat,
' op , heb opgejaagd),
Opjagen , b. w. (ik jaagde
in de hoogte jagen, om hoog jagen, chasser
vers) le haut, faire monter; fig. doen rijzen, doen opflijgen, faire monter. Het water —, faire monter Peau. doen zwellen , uitzetten , faire enfler au gonfler. Opgejaagde buik , venire enfle, tn. —, in de
hoogte doen rijzen, faire lever, exciter.
aanzetten, aanvuren , aanporren, aanhitfen , exciter, animer, inciter. —, in
prijs doen rijzen, den, prijs van iets, door
opbieden, hooger doen loopen , faire monter en encherissant ou en of rant. Hij heeft
dit land opgejaagd , it a encheri cette terre.
—, van zijne plaats jagen, zijne plaats doen
verlaten , lancer, faire partir,, lever , faire
lever. Eenen hats (d. nit het leger
jagen,) lancer un lievre. Een konijn —,
faire lever un lapin. Een he . t (hetzelve
in de vlakte drijven ,) debucher un cetf;
fig. Iemand —, (iemand van zitplaats, enz.
doen veranderen),. faire changer de place
ou de demeure, faire quitter la place vu la
demeure.
Opijken, b. w. (ik ijkte op, heb opgeijkt),
door een ijkijzer opbranden , marquer d'un
italon, italonner.
Opjukken, b. w. (ik jukte op , heb opgejakt),
een juk opleggen, mettre en joug 4, mettre
le joug a.
Opkaauwen , b. w. (ik kaauwde op , heb
gekaauwd), kaauwendoperen, rndcher, manger ou consumer tout en mdchant.
Opkabbelen o. w. kabbelde op , ben opgekabbeld) kabbelend opvloeijen , couler
sur. Zie Kabbelen.
'
Opkalanderen , b. w. (ik kalanderde op , heb
opgekalanderd )
op nieuw kalanderen ,
glanzen , calandrer
l ou lustrer de nouveau,
relustrer; zie Kalanderen.
Opkamer,, vr. kamer boven eenen kelder, hangkamer,chambre au dessus d'une cave, entresol , tn.
Opkammen , b. w. (ik kamde op , heb opgekamd), naar de hoogte kammen oparijken,
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relever avec le peigne, redresser enpeignant
rebrousser —, op nieuw kammen,peigner de
nouveau.
Opkappen, b. w. (ik kapte op, heb opgekapt), open kappen, ouvrir avec une hache,
a coups de hache, etc. Zie Kappen.
Opkappen, b. w. (ik kapte op , heb opgekapt), de kap of eene kap opzetten, mettre
la coiffe on le bonnet a q. q. ; van hier: Het
haar (optooijen, in orde brengen,)
coffer q. q.
Opkeeren , b. w. (ik keerde op, heb opgekeerd), tegenhouden en tot omkeeren floodzaken , arreter. —, opvegen; zie Opvegen.
Opkemmen, , b. w. (ik kemde op , heb opgekemd), zie Opkammen.
Opkenen , o. w. (ik keende op , ben opgekeend) , zie Opkiemen.
Opkerven, b. w. (ik korf op, heb opgekorven), kerven op iets maken , entailler, marquer sur la taille. openkerven, kervend
openen, ouvrir , en taillant , entailier.
Opkiemen, o. (ik kiemde op, ben opge.
kiemd), in de hoogte kiemen , pousser,
commencer a pousser.
Opkijken, o. w. (ik keek op, heb opgekeken ), omhoog kijken, naar de hoogte kijken, regarder en haut. —, met verwondering en bevreemding de oogen naar de hoogte flaan , als vreemd —, vreemd ftaan tip
te kijken, (grootelijks verwonderd zijn,)
etre fort surpris, e. frappe, e. ou etonne , e,
tnontrer de Petonnement.
Opkijnen , o.. w. (ik kijnde op , heb opge•
kijnd), zie Opkiemen.
Opkitnmen, b. w. (ik kimde op, heb opgekimd) , (zeewoord) , een anker op zijne plaats
brengen, mettre un ancre en place.
Opkippen , b. w. (ik kipte op , heb opgekipt),
open kippen , ouvrir avec le bec.
Opkisten , b. w. (ik kistte op, heb opgekist),
(bij timmerlieden ,) hooger maken , rehausser.
Opkisting , vr. (bij timmerlieden,) eene schuiji
oploopende verhevenheid bij een veniterglas;
als de zoldering der kamer Jager is dan het
venfterkozijn, ten einde meer licht te vangen espece d'abat-jour firatique devant les
croliees d'une soupente atoekoe
k).
Opkiaauwen, b. 'w. (ik klaanWde op, heb op.
geklaauwd) , zie Opklouwen.
Opkladden , b. w. (ik kladde op, heb opge.
opgeklad) khdwerk op lets maken , bovea
op jets kladden, barbouiller sur q. ch.
Opklampen, b. w. (ik klampte op, heb opgeklampt), op jets klampen , met klampen op
iets vast maken , attacher sur q. ch. avee
des pastes; fig. ajouter.
Opklanderen , b. w. (ik klindcArde op, heb
opgeklanderd), zie -Opkalanderen.
Opklappen , b. w. (ik klapte op , heb opgeklapt ), na lang zwijgen breginnen aan den
dag te brengen , canfesser, ,avower, rappor
ter enfin. Klap op, avouez.
Opklaren, b. w. (ik klaarde op, heb opgeklaard),
ophelderen, helderder doen ! worden , éclaircir rendre plui e. clarifier,
— , Env!
held aan eene zaak geven , dezelve toelicheen
of uitleggen , iclaircir, o. w-.
(met zun , ) hejder worden , ' ophelderen,
van de lucht, enz., s'eclaircir,, se remettrd
au beau; Het weer zal wel —, le temps
se remettra biers au beau; (zeewoord) Het
weer klaart op, le- teinps affine fig. Dat meisje klaart weder op, (heldert weder op ,)
zie Ophelderen.
Opkiaring i yr. action d-'eclaircir ; f, eclairci'ssement ,m.
, action d'iclaircir expliquer.
Gggz
Op.
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Opklauteren, o. w. (ik klauterde op , ben opgeklauterd), naar boven klauteren, gravir,
monter;, en s'aidant des mains et des pieds ;
zie Klauteren. —, ,op iets klauceren , als : Hij
is den boom opgeklauterd, it est grimpe au
haut de l'arbre. Hij klauterde den muur op,
it grimpa stir la muraille.
Opkleppen, b. w. (ik klepte op , heb opgeklept), door kleppen doen opitaan-, faire lever a force de tirer la sonnette , de sonner,
de cliqueter, etc.
Opkleuren, b. w. (ik kleurcle op, heb opgekleurd), de kleuren in een fchilderftak klaarder doen nitkomen, door hoogfels doen rijzen ,
kleur bijzetten , relever, rehausser les conleurs (d'un tableau) fig. opfmukken, orner,
colorer. —, o. w. (met zijn) eene frisfchere
kleur krijgen, se colorer de nouveau.
Opkleven , o. w. (ik kleefde op , heb opgekleefd), boven op jets vastkieven, s'attacher stir q. ch. , etre colU, e. sur q. oh.
Opklieven, b. w, (ik kloof op, heb opgekloven), open klieven , klie vend openen ,fendre,
ouvrir.
Opklimmen, o. (ik klom op , ben opgeklommen , wanneer de plaatsverandering, en
heb opgeklommen , wanneer de voortduring
bedoeld worth), in de hoogte klimmen, naar
boven klimmen , monter ; grimper en haut,
s'elever en grimpant , monter en s'aidant des
mains et des pieds. Eenen berg —, monter
haut d'une tnontagne. Den trap —, monter
caller. Tegen eenenjnuur — gravir contre
langzaam ontilaan, s'eleline muraile.
ver. —, met moeite tot iets geraken,
met moeite bereiken, parvenir s'avancer
a. —, tot eer en aanzien komen , eer verwerven , parvenir aux dignites. Hij was onder-officier en is tot de luitenantsplaats opgeklommen, it etait sergeant, et it est monte
duurder worden , opel la lieutenance.
Chan , in prijs toenemen , hausser, monter ,
encherir, devenir plus cher, ere.
Opklimming, yr. action de monter, de grimper en haut.
, action de parvenir a q. ch. ,
avancement , m. ascension. Bij graduellemoot, ppar degres , pets a pen. Trapswijze open nederklimming in eene cede, climax, tn.
Opiclinken, b. w. (ik kionk op , heb opgeklonken ) , op iets vastklinken, river au
dessus tie q. ch.; fig. op iets vastflaan, atiacher sur q. ch. a coup; de marteau.
beginnen of aanvangen te klinken,
o.
naar boven of naar
commencer a sonner.
de hoogte klinken , sonner vers le haut.
Opkloppen, b. w. (ik klopte op, heb opgeklopt), nit den flaap kloppen, walker kloppen 4 eveiller en frappant , framer â la porte pour eveiller. ,door kioppen doen rijzen, als Kusfens —, rebattre des coussins.
frapper, rosier, battre.
vlugtig
Opklosfen , b. w. (ik kloste op, heb opgeklost) ; bij timmenlieden, door het onderleggen van klosfen hooger maken , verhoogen ,
rehausser, rendre plus haut, e.'
Opklouwen, b. w. (ik klouwde op, heb opgeklouwd), bijeen klouwen, opharken ,
amasser avec le rattan, rai der. omhoog klouwen, rehausser avec le rattan.
Opkloven, b. w. (ik kloofde op , heb opgekloofd) , klovend openen , door kloven eene
opening makers, fendre, ouvrir en fendant,
faire cue ouverture en fendant.
Opkluiven, b. w. (ik kloof op, heb ,opgekloven), door kluiven opmaken , opeten , oppeuzelen , manger on ronger entaretnent,
tout, tout 4 fait.
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Opknagen, b. w. (ik knaagde op, heb opgeknaagd), door knagen opmaken ronger entierement.
Opknappen, b. w. (ik knapte op , herb opgeknapc), opeten , opmaken, oppeuzelen ,
manger entierement, gyuger. weder knap
maken , opfchikken, ajusier, parer.
Opknoopen , b. w. (ik knoopte op, heb opgeknoopt) , met Eenen knoop opbincten , notier,
lier, retrousser (avec un nomd ou avec des
boutons„). — ophangen, pendre.
Opknooping, vr. aan de galg, pentlaison,
Opknuiven , b. n. (ik knuifde op , heb opgeknuifd); zie Opkluiven.
Opkoelen , o. w. (ik koelde op, ben opgekoeld ), verkoelen , rafraichir, refroidir.
e regen heeft de lncht opgekoeld , verkoeld ,
7a pluie a rafraichi, a refroidi Pair.— koeler worden, zich ververfchen, se rafraichir
devenir frais che, devenir plus frais , che.
Opkoesteren , w. (ik koestercle op, heb op •
gekoesterd), door koestering tot zich zelven
doen komen , faire revenir ou retablir en
cherissant ou en choyant. —, door koestering en met teedere liefde of zorg opkweeken ,
elever ou nourrir soigneusement ou avec tendresse ; fig. aankweeken, doen bloeijen, culticultiver les sciences.
ver. De wetenfchappen
Opkoestering, yr. action d'elever avec soin;
fig. culture. De — der wetenfchappen,
culture des sciences.
Opkoken , b. w. (ik kookte op , hob opgekookt) , eenige oogenblikken zachtjes laten
koken, om naderhand beter gaar te krijgen,
faire bouillir quelques moments on nn peu.
weder koken, op nieuw koken, faire
bouillir de nouveau, faire bouillir tine secontle fois, recuire, rebouillir. terdege
koken , flerk laten koken, bouillir- hien fort.
Goud, Zilver —, mat maken, matir de Por,,
de l'argent.
Opkoking, vr. action de faire bouillir quelques
moments. —, action de faire bouillir de nouveau.
Opkomen , o. w. (ik kwam op , ben opgekomen), in de hoogte komen , zich naar boven
rigten , se lever, monter, s'elever. Hij kan
niet ne pent se lever ; fig. van de zon ,
enz. opgaan , oprijzen , se lever % De zon
komt op , le soleil se live. De zon
komt aan den gezigteinder weder op, le
soleil revient sur l'horison. De maan komt
op, la lune se levee De dag komt op,
le jour commence a poindre. De fchepen
komen op , les vaisseaux s'approchent, lee
vaisseaux entrent dans le port. Geesten_
doen evoquer les amen des mores, des esprits. —, opwasfen , opfpruiten, uitfpruiten,
uttloopen, lever, pousser, gcrmer. De gerst
komt op, les orges livent. De haver komt
op, l'avolize live. —, uit eene ziekte herfiellen, weder op de been komen , se retablir, se remettre, se relever, relever, reve.
nir d'une rnaladie, se porter nzieux. Zijn
neef is zeer ziek, en men gelooft niet , tat
hij er weder van — zal, son cousin est Mete
malade et on ne croit qu'il en revienne on
relive. Zij zal er niet weer van —, elle
n'en relevera pas. —, tot aanzien en vermogeu komen, in aanzien en vermogen
komen , in aanzien geraken, prosperer,
aire fortune.. Iemand, die van niet opgefkomen
is, un parvenu.—, ontitaan , oprijzen , s'elever, naitre, survenir. Er kwam
gisteren een onweér op, it s'eleva, it sur-

vsnt tin orage. Eene gedachte kwam
in mij op, er kwam eene gedachte in mij op,
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Ii s'eleva une pensie en moi. bat konit bij
mij op, (fchiet mij te binnen) cela me vient
dans . pesprit, a la memoire. Zoo lets is nooit
in m ij opgekomen , une telle pensie n'entrait
jamais dans ma téte , van hier : Opkomende ,
b. n. als: Eene opkomende zwarigheid (eene
zwarigheid , die zich onverwachts vertoont)
tine difficulte qui se presence. Het opkomende
geflacht ( het geflaeht , hetwelk thans opgroeit) la generation naissante. — , verfchijnen , zich vertoonen , paraitre , se presenter,
revenir. De verlofgangers moeten in den
loop dezer week —, les soldats en cone dol.
vent se rendre a leers regiments dans le tours
de cette semaine. Wanneer moeteta zij — 7
guand est-il qu'ils doivent revenir ou se presenter?
Opkomst , vr. oorfprong , aanvang , begin , naissance, origine , f. commencement, m. De —
der Hollanders, l'origine des Hollandais.
herftelling nit eene ziekte , rdtablissement,
tn. convalescence , Na zijne — van die
ziekte , apres son retablissement de cette maladle. verkrijging van aanzien avancetnent, m. fortune , f., progres, m. pl. Ik
heb dien man mijne — te danken , je dais
ma fortune a cet homme.
Opkondigen , b. w. (ix kondigde op , heb opgekondigd ), afftand doen , opzeggen , renoncer h. Eene waardigheid —, nederleggen ,
Bonner sa demission, abdiquer.
Opkonnen , b. w. (ik kbn of konde op , heb
opgekonnen); zie Opkunnen.
Opkooijen , b. w. (ik kooide opp, heb opgekooid ) , in eene kooi vangen , rendre dans
une cage, —, in eene kooi of in kooijen
ten, mettre en cage, mettre dans une cage,
mettre dans des cages , encager.
Opkoop, m. inkoop , aankoopen , opkoopen ,
action d'acheter, action de faire provision,
f: monopole, m. — van eetwaren , om de
prijzen te doen ftijgen, accaparement de denrees.
Opkoopen , b. w. (ik kocht op, heb opgekocht ) koopen , om duurte te veroorzaken ,
en daardoor grooter winst te doen , accaparer, acheter, enlever, faire provision de.
De Amerikanen hebben al de lakens opgekocht ,, les Amdricains ont enleve tout ce qu'il
y avait de drap. Levensmiddelen —, accaparer des decrees.
Opkooper,, m. celui qui enleve quelque marchandise ,monopoleur , accapareur ,revendeur.
Opkdoping , yr. het opkoopen , accaparement,
m. zie Opkoop.
Opkdopfler, yr. celle qui enleve quelque marchandise , accapareuse, revendeuse.
Opkorten , b. w. (ik kortte op , heb opgekort), digter bij een halen , raccourcir,,rendre plus court , e. De mouwen —, raccourcir les manches. —, minder in getal doen
worden , in aantal verminderen, diminuer.
1k zal het een weinig —, je le diminuerai
un peu. —, vegen , wegruimen , als De flraten — , balayer les rues. — , o. w. ( met
zijn ) verminderen , minder worcien, diminuer.
degene,
Opkorter,, m. celui, qui raccourctt ;
welke de firaten veegt, balayeur.
Opkorting , yr. korter maken , raccourcissement,
m. vermindering , diminution. , vegen
(der ftraten ,), action de balayer (les rues).
Opkortfter,, vr. degene welke de ftraten veegt,
balayeuse.
Opkramjen , o. w. (ik kraaide op , heb opgekraaid), beginnen te kraaijen (zie kraaijen,)
commencer a chanter, chanter. —, b. w.
evor kraaijen wekken wakker kraaijen,
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'Miler par ton chant. De haat' heeft mij om
ilrie uur wakker gekraaid , le coq . m'a eveilli
a trois heures par son chant. —, door - gekraai doen opkomen , faire monter par son
chant; fig. veel ophef van lets maken , veel
gefchreeuw van lets maken , vanter beaucoup.
Opkraanwen, b. w. (ik kraauwde op , heb opgekraauwd) , open kraauwen , ouvrir avec les
ongles , egratigner,, gratter; fig. Een oud
zeer —, (een vorig gebrek ophalen) rouvrir
tine ancienne plait , renouveler une ancienne
querelle.
Opkrabben , b. w. (ik krabde op , heb opgekrabd); zie Opkraauwen. —, plaatfnijders , als Eene verfletene plaat —, regratter une vieille planche. eene vergetene
beleediging in het geheugen brengen, als: Gij
moet die zaak niet weder — , it ne fautplur
parler de cette affaire. Een oud zeer
zie *Opkraauwen.
Opkrabbing , yr. action d'ouvrir avec les ongles.
Opkrarnen , o. w. (ik kraamde op , ben opgekraamd ) , inpakken , detaler ; fig. fain. zijne
, bagage , s'en
biezen pakken , decamper,plier
alter.
Opkraming , yr. action de &tater, f., &taloa
ge, m. fig. fem. retraite, f, depart pries.pate, m.
Opkrasfen , b. w. ( ik kraste op , heb opgekrast), met een krasijzer ophalen , renouveler avec le grattoir, regratter, eplaigner. Opkrasfer, m. eplaigneur. —, w.
(met zijn) fig. fam. zune biezen pakken ,
het hazepad kiezen , s'en alley , acamper,
plier bagage.
Opkrasfer, m. eplaigneur.
Opkreppen , b. w. (ik krepte , heb opgekrept),
op nieuw kreppen, door kreppen weder ineen doen krullen , ctéper, créper de nouveau.
Opkrieken , o. (ik kriekte op, ben opgekriekt), beginnen te krieken , kriekend opkomen 5 dagen, commencer a poindre, a paraitre.
Opkrijgen , b. w. ( ik kreeg op, beb opgekrei
gen), opnemen , ramasser, lever, soulever.
Hij wil het Doek niet —, it ne vent pas ramasser le livre.
naar boven krijgen , perter en haw, mower. fam. opulaken , opemu , oppeuzelen , manger tout , manger entierement.
Opkrijfchen, o. w. (ik krijschte en kreesch op ,
heb opgekrijscht en opgekrefchen), beginnen te krijfchen , commencer a crier , a hurler ., crier; zie Krijfchen.
Opkrimpen , o. w. (ik kromp op , ben opgekrompen ) door krimpen korter worden , ineenkrimpen , se retirer , se retrecir,, dejeter,, se
ratatiner. De zenuw was opgekrompen, le nerf
s'etait retire. De koude doet de zenuwen —,
le froid fait retirer les nerf s. —, het groene
bout krimpt meer op data het drooge,le bois vert
se delete plus que le sec. — , bij zeelieden , als
Tegen den wind — , serrer le vent, s'approcher du vent, alter le plus prés du vent.
fam. verminderen, minder worden , dimincer. Mijn geld begint op te krimpen , man
argent commence a diminuer. De turf begint
op te krimpen , lee tourbes commencent
diminuer.
Opkrimping , yr. action de se retirer, f. retirement , f acourcissement , m. — der zenuwen ,
retirement des nerfs.
Opkrdezen , b. w. ( ik kroesde op , heb opgekroesd), kroes opmaken, kroes maken, friser,
erdifer,, boucler. Het haar—,friser les cleveu.r.
Opkroppen , b. w. (ik kropte op, heb opgekropt), gulzig verflinden, mangergoulument,
ava.
Ggg3
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evader, divorer; fig. een.igen tijd bij zich
verbergen, als,: zijn verdriet —, cacher son
chagrin, le souffrir quelque temps. Eene be.
l eediging , digerert en affront. Hij kan die
b eleediging niet —, it ne peat digerer cet
apont.
Op kroppingrvr. gulzigheld, gloutonnerie, action
d'avaler, de devorer,, de manger , goulument ;
fig. action de cacher ou de digerer.
Opkrouwen , b. w. (ik krouwde op , heb opgekrou wd) , zie Opkraauwen.
Opkruijen , b. w. (ik kruide , krooi en krood
op, heb opgekruid , opgekrooijen en opgekroden), naar cle hoogte kruijen , brouetter
en haut, vers le haut. o. w. (met
zijn) als. De ijsfchotfen kruijen op, (de
ijsfchotfen hoopen zich op, kruijen opelkander) lee , glacons s'entassent. De rivier
kruit, riviere charrie; fig. fain. zijne biezen pakken , het hazepad kiezen , decamper,
plier bagage ; se retirer, s'en alley.
Opkruipen , o. w. (ik kroop op , ben opgekropen) , kruipend opklimmen , mentor en
rampant, en se trainant sur le ventre , ramper
en haut, vers le haut.
Opkruiping , yr. action de monter en rampant.
Opkrullen , b. w. ( ik krulde op , heb opgekruld), (van nieuws) in krullen leggen friser, boucler,, friser ou boucler de nouveau,
anneler.—, o. w. ( met 4ijn) , zich krullend opwaarts Ilingeren tiaar boven krullen , se friser, se boucler,, s'elever en boucles.
Opkrulling , yr. krulling van het hoar , annelure.
Opkuipen , b. w. (ik kuipte op, heb opgekuipt), op nieuw kuipen , relier (des tonneaux), mettre des cercles neufs (a 'des tonneaux). Deze vaten moeten opgekuipt worden, sl faut mettre des cercies neufs a ces
vaisseaux. kuipende verbruiken , van klapbout , , duigen , bodemhout , hoepels, enz.,
consumer (en parlant d'un tonnelier) — in
vaten of tonnen kuipen , mettre en tonneaux.
Opkuisfchen , b. w. (ik. kuischte op , heb op- gekuischt) , opfmukken , nettoyer.
Opkundigen , b. w. (ik kundigde op , heb opgekundigd) , zie Opkondigen.
Opkunnen , o. w. (ik ken of konde op, heb
opgekonnen), met uitlating van een ander
werkwoord , als : Hij kan niet op (d. i. opitaan ), it ne pent se lever. Het kan niet op
(d.
opgebruikt worden) , er is to veel.,
y a trop , on ne petit tout manger, bore,
consumer, depenser,, etc. zie Opmaken , Opteren , Opeten , Opfmullen , enz. enz. —,
b. w. insgelijks met uitlating van een ander
werkwoord , als : 1k kan het niet op, (d. i.
opeten , opdrinken, opmaken , enz), je ne
puis tout manger, bosre ,consumer,depenser, etc.
Opkweeken, b. w. ( ik kweekte op , heb opgekweekt) opkoesteren, opvoeden , elever,
vourrir,, cultiver. Een kind —, elever un
enfant. Planten —, cultiver des plantts;
fig. bevorderen , doen bloeijen , cultiver. De
wetenfchappen
, cultiver les sciences. De
, cultiver les arts.
kunflen
Opkweeker*, m. celui qui elhve „ qui nourrit,
cultive, nourrisseur,, etc., zie Opkweeken.
Opkweeking , yr. action d'elever; education;
zie Opkweeken , fig. action de cultiver,
culture.
Opkweekiter, vr; celle qui Rave , etc. ; zie Opkweeken.
Opkwikken , b. w. (ik kwikte op, heb opgekwikt) , fam. zie Verkwikken. —, eigenlijk
met kwikjes opfieren (zie Kwikje); van bier
in het algemeen : verfieren , opfmukken , oplieren orner, parer, attifer. Zich s'at*fir.
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Oplaag, yr. (bij boekdrukkers ,) getal afclrukken
van een werk, dat ter perfe gelegd is , edition , impression. Hoe grout is de — van dat
werk ? combien d'exemplaires a-t-on tire de
cet ouvrage? de geheele — is alreeds vetkocht , toute Pidition de cot ouvrage est déjà
vendue.
Oplatlen , b. w, (ik laadde op , heb opgeladen),
op eenen wagen, enz. laden , charger stir
( un chariot), mettre sur (un chariot), mettre un charge sur (un chariot) tiout
charger un chariot de bois. Mest —, charger un chariot de fumier. Iemand eenen
zwaren last —, charger q. q. d'un pesant
fardeau.
Oplader,, m. werkman, die hour , mest , enz.
opla ar dt , chargeur.
Oplading , yr. action de charger. Bij de —
van het hout , en chargeant le chariot
bois.
Oplang , m. oplanger ( fcheepsw. ) Alonge,
f. — der kattefporen , alonge des porques.
Oplangen , b. w. (ik langde op , heb opgelangd), naar boven langen , in de hoogte
toereiken, opgeven , souiever,, lever de bas
en haut une chose et la tendre, a q. q., tendre, donner, faire tenir. Lang mil chen hoed
op , donnez-moi ce chapeau.
Oplanger,, m. die iets gp4ngt celui qui souleve une chose et la tend a q. meerv.
Oplangers , ( zekere planken , die bij het laden van een fchip worden gebruikt), defenses, f. pl., boute-dehors.
Oplaten , b. w. (ik liet op , heb opgelaten),
eigenlijk met weglating van een ander werkwoord , niet boven afnemen, re pas titer,
laisser,, garder, (un chapeau, tin bonnet,
une culotte, etc.) sur la tete. Laat hem den
hoed op (d. ophouden ) , laissez lui garder
le chapeau sur la tete. Gij moet den hoed —,
( d. i. op het hoofd laten blijven), it faut
garder votre chapeau sur la tote. Hij wade hem den pet niet —, it ne voulait pas
permettre qu'il garddt le bonnet sur la tete.
—, laten gaan , in de hoogte laten , als
Eenen vlieger —,faire monter un cerfvolant,
faire monter au dragon. —, laten opblijven ,
veroorloyen dat iemand nog niet naar bed gaat ,
permettre de rester hors du lit. Laat de kinderen tot acht uren op, ( d. ila hun toe dat
zij tot acht uren opblij ven ,) permettez aux
enfants qu'ils ne se couchent qu'a huit
heures.
Oplaveren , o. w. (ik laveerde op , heb opgelaveerd), boven den wind komen , gagner le
vent, gagner le dessus du vent, gagner au
vent en louvoyant Zij hebben opgelaveerd, ils
ont gagnó le vent, le dessus du vent, ou au
vent.
Opleggen , b. w. (ik legde en leide op , heb
opgelegd en opgeleid) , hooger leggen , placer plus haut, hausser, rehausser, mettre
plus haut. Gij moet dit vat een weinig —,
al faut hausser un peu ce tonneau. —, op
iets leggen , mettre sur, appliquer sur mettre
dessus , imposer. Eenen pleister , appliquer
un ampldtre. fig. lemand iets —, imposer
q. ch. a q. q. , charger q. q. de q. eh. Iemand de handen —, imposer les mains a q. q.
Toen men hem dezen post gaf, legde men
hem eenen zwaren last op , en lui donnant
cette commission, on lui a impose un fardeau
bite lourd. Iemand eene firaf , imposer
sine peine a q. q., infliger tine peine. Stilzwijgen. , imposer silence. Eene belasting,
, imposer une raze , mettre un imp*,
di firer un torment.
taxer. Eenen ced
IVIij

0 FL
Mij werd opgelegd, on m'ordonna; fig. meer
bieden, een hooger bod doen , offrir davantage , encherir, opdoen, opkoopen, faire
provision de, acheter. Eenen voorraad van
faire provision de bois.—,overwinnen,
overfparen, befparen, als: I geld.—, amasser de
Pargent , gagner de Pargent. —, onttakelen ,
desagreer et mettre dans un lieu de siirete ,
desarmer (un vaisseau) betalen doch in
de meeste gevallen — en betalen , payer.
drukken, ter perfe leggen, imprimer,, tirer. Men heeft van dat werk drie duizend
exemplaren opgelegd, on a tire trois mine
exemplaires de cet ouvrage. Hoe veel exemplaren worden er van uwe fpraakkunst opgelegd? cornbien d'exemplaires est-ce qu'on tire
de votre grammaire? aantijgen, aandichten , te taste leggen, toefchruven, als: lemand erne misdaad —, charger q. q. d'un
crime, accuser q. q. d'un crime, imputer un
crime a q. q. Wie heeft, hem die misdaad opgelegd ? qui est-ce qui l'a accuse de ce crime? qui est-ce qui lui a impute ce crime?
Oplegger,, m. celui qui impose , ,etc.; zie Opleggen.
Oplegging, vr. verhooging, action de rehausser,
rehaussement, m. —, action d'imposer,
imposition. De — der handers, Pimposition des
mains. —van belastingen , imposition de taxes..
weder reimposition. — eerier ftraf, infliction d'unepeine. — van een bock, imPosition d'un livre,—, oplage van een ding op een
ander, application. — opzolclering , berging
( van zout ) emplacement , m, ; zie verder
Opleggen. — , ( fcheepsw.)„ action de
desagreer ou de desarmer,, f, ddsarmement,
m. — , befchuldiging, aantijging, iMputation, , accusation, action d'imputer, d'accuser.
Oplegfel, 0. hetgene op lets gelegd words,
laag, couche, f. —, Brook aan vrouwenkleederen , enz, falbala, m. — tot fieraad, applique f.
Opleiden , b. w. (ik leidde op , heb opgeleid,)
opwaarts Leiden, naar eene hoogte leiden,
mener en haut, conduire en haut. Eene dame
ten dans —, mener une dame a la dame.
Water —, transporter de l'eau en haut; fig.
Iernand tot de deugd (aanleiding tot
deugdzaamheid given,) mener q. q. a la vertu , conduire q. q. a la vertu, former le
coeur de q. q. a la vertu, dresser q. q. a
vertu, former q. q. a la vertu. Iemand tot
den koophandel faire apprendre le commerce a q. q.
Opleider, m. celui qui conduit ou merle a q. ch.
Opleiding, v.r, action de mener ou de conduire
en haut. —, action de mener ou de conduire
a q. ch; fig. direction, conduire, instruction, f. enseignement, rn.
Opletten , o w. lettede op, heb opgelet ,)
acht geven, optettend zijn, faire attention,
etre attentif, ive, prendre garde, &outer
avec attention, ecouter attentivement, pricer
i'oreille; zie Oplettend.
Oplettend, n. opmerkzaam, attentif, ive , appliqué , e. Zij is niet —, elle n'est pas attentive, elle tie fait pas attention. —, bijw.
attentivement, avec attention.
Oplettendheid , yr. opmerkzaamheid , attention,
application,
degene, die oplet , celuiquiprend
Opletter,
garde, homme attentif:
Oplezen, b. w. (ik las op , heb opgelezen),
overluid lezen, hoorbaar lezen, lire a haute
voix, lire tout haut. — , opzamelen, bijeenzamelen , verzawilen , amasser, ramasser
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recueillir, cueillir, glaner. Korenaren
glaner des epis,
Oplezer, m. degene, die opleest , liseur. —,
celui qui amasse , ramasse, recueille, cueille„
•
glaneur.
Oplezing , yr. action de lire , lecture. , action
de ramasser, d'amasser, de cueillir , de re,cueillir, de glaner f. glanage, m.
Oplichten , o. w. (het lichtte op, is opgelichtr )
van de lucht , holder of Licht worden, s:iclairci , commencer a faire clair. Het be.
gint op te lichten, it commence a faire clair,
le temps s'eclaircit. —, met den 3 e" perf, in
het enkel- en meervoud, van kleuren , helderder worden devenir plus clair. Die kleur
zal nog wel wat cette couleur deviendra
plus claire.
Opligten, b. w. (ik ligtte op , heb opgeligt ,)
optillen , opbeuren, opheffen, 'soulever, lene pent souver. Hij kan dat pak niet
lever co fardeau. gevangen krijgen, vatprendre,
saisir,
attraper,
arten, pakken,
riter. De ganfche betide werd opgeligt,
bedriegen,
beet
route la troupe fut prise. —,
krijgen, tramper adroitement, duper, escroquer. Hij tracht mij op te ligten, ii vent me
fam. trigauder.
duper , me tromper.
‘Optigter,, m. celui qui en impose a q. q.,trompour ., escrac , escroqueur.
Opligting, yr. opheffing, action de soulever,
de lever, soulevenient, gevangenneming , action de prendre, de saisir, d'attraper,, d'arriter, f: enlevement, m. —, beaction de tromper,
'
drog , tromperie, duperie;
de duper, escroquerie.
Oplikken , b. w. (ik likte op , heb opgelikt)flobberen taper.
Opligter,, vr. cello qui en impose a q. q. trompeuse.
Oploeven, o. W. (ik loefde op, heb opgeloefd),.
(fcheepswoord„)monter au vent, gagner
vent.
zamenloop van onrustige, oproeOploop
rige menfchen, tumulte,soulevement, attrouetneute, revolte, f.
pement,
Oploopen, o. w. (ik liep op, ben opgeloopen),
naar boven loopen, naar de hoogte loopen,
monter. De trap —, mentor Pescalier. Loop,
rnaar op, allez, en haut, montez toujours;
fig. rijzen , opzwellen, s'enfler,, se gonfler,
grossir, turnefier, se tumefier, mentor, s'elever, croitre. Het water loopt op, Peau
monte, croft. Zijn gezigt is opgeloopett ;
a le visage enfle. De knie is hem van dezen
val opgeloopen, cette chute lui a tuntefid le
vermeerderen, toenemen, groonou.
e r wo rden , s'augmenter, s'agrandir, s'accroitre. De interesten loopen nagelijks hooger op , les interets accroissent tons les fours.
De interesten laten —, se laisser arrerager,
De rekening loopt hoog op , (dezelve words
zeer groot ,) le compte grossit beaucoup.
(met Hebben ,) als: Op- en neérloopen ,
courir ea et a,
( been en weer loopen),
courir de cite et d'aurre. — , bijw. door
loopen naar boven brengen, als: Eenen vlieger —, faire monter un cerrvolant en courant. Turf —, guinder la tourbe en courant. —, door tegen lets te loopen, openers,
open loopen, ouvrir en courant centre, forcer en courant centre, forcer. — , al loopende zoeken en vinclen, al loopende bekomen ,
trouver, deterrer (en courant beaucoup).
Oploopend , b. n. driftig, opvliegend , fougueux , euse , prompt , e, a s'echauffer,, qui a
la tits pros du bonnet, colare, emporti, a.
coldrique , bouillant, e. , bijw. en fougue,
en colire, avec emportement.
OpGgg4
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yr. opvliegendheid, drift , drif
tin hontiet. Het bed —, faire le lit. net
tigheid, fougue , f: emportement, m. bourrasque.
bed is niet opgentaakt , le lit n'est pas fait.
Oplooper, m. opzoeker, celui qui trouve oude, optellen, zamentellen, compter, calcuterre , diterreur.
ler, supputer. Gij moet deze from nog —,
Oplooping, yr. het oploollen , action de monfaut encore compter cette somme. —, befluiten,
ter,
—, accroissement, gonflement, m. fig.
infirer. Ik veronderflel , dat de zaak
accumulation, f. —, enfoncement,(de porte)m.
zoo zij, wat wilt gij daaruit —? je suppose
Oplosbaar, b. n. hetgene opgelost kan worden;
que la chose soit ainsi , que voulez-vous
fig. soluble, dissoluble, resoluble.
inferer de lea? fig. aanhitfen, aanporren , opOplosfelijk, zie Oplosbaar.
zetten , exciter, inciter, animer, irriter,
Oplosfen , b. w. (ik lostte op , heb opgelost ,)
provoquer, aigrir. Den zoon tegen zijnen valosmaken , losbinden, ontbinden, defier, dider —, irriter le ills centre son pare.
nouer , de'faire, ditacher. Men kan dezen
verkwisten , verfpilten, doorbrengen, zoek
knoop onmogelijk
it est impossible de dewaken, dissiper, depenser, gaspiller, _manft:ire ce noeud, de denouer ce noeud; fig. de
ger. Zij maakt alles op, elle gaspille taut.
deelen van eenig ligchaam fcheiden en vloei(zich), zich gereecl maken, zich voorbaar maken , resoudre, dissoudre, decornpobereiden, se preparer , se mettre en 'lat.
set-. De zon lost het water in dampen op,
Zich ten ilrijde —, se preparer
combatle soleil resent l'eau en vapeurs. Geest van
—, o. het in orde bra-gen, action de dreszont lost het good op, l'esprit de sel dissout
ser,, de mentor, &arranger, inzonderh. van
l'or. Een metaal
, dessoudre un metal;
oude hoeden, affustage, affdtage, m. —van
van bier: Opgelost wordeu , fig. (fierven,
eenen inventaris, ( in de prakt. ) confection
ophouden te leven, mourir.
verklaren,
d'un inventaire, f. Zie verder Opmaking.
duidelijk maken, resoudre, expliquer. Eene Opmaker, m, degene, die opmaakt , loch envraag
resoudre une question. Eene twijfekel fig. voor verkwister, doorbrenger,
resoudre une doute.' Een raadfel
sipateur, depensier,, prodigue. Zijn broeder
deviner une enigme , trouver le mot dune
is een —, son frere est biers prodigue. — van
inigme. Eene moeijelijkkeid
expliquer • rekeningen, oyant.
une
—, de deelen van lets vinden Opmaking, yr: action d'ouvrir, ouverture.
en aanwijzen, analyser; zie ook Oplosfend.
action de relier en vain, de couvrir de yeOplosfend, b. n. hetgene oplost, dissolutif,
lin. —, action d'arranger, de dresser, tie
ly e, resolutif, lye, dissolvant , e. resolvant,
mantel-.
oprekening, action de compter,
e.
ontwikkelend, analytique. Een — midde calculer, de supputer; calculation, supdel, un resolvant, un remade resolvant,
putation,
verkwisting , action de dissiun resolutif, un remade risolutit,(bij fcheiper , de prodiguer, de gaspiller, dissipation,
kundigen), un dissolvant.
prodigalite, f. , gasp:Wage, m.
Oplosfer, in. van raadfels, enz. oedipe,
Opmerkelijk , b. n. dat opmerking verdient,
ontleder, analyste.
remarquable, singulier,, ere, digne tie reOplosfing , yr. action de defaire on de dinner,
marque, particulier, ere. Dat is zeer —,
f. denouement, tn.; fig. van eenig ligchaam,bijw.
c'est une chose been singulibre.
dissolution, decomposition, analyse. —, verd'une maniere singulihre, singullerement,
klaring, explication, solution, —, ontledid'une maniere remarquable.
diging, analyse.
Opmerkelijkheid, yr. qualite remarquable ,
Opluiken. o. w. (ik look op, ben opgeloken),
gularite.
open gaan, zich openen, ontlniken , s'ouvrir Opmerken, b. w. (ik merkte op, heb opgerepanouir, De regen heeft de bloemen doen
merkt), acht op jets geven, waarnemen, re-, la Auie a epanoui les fieurs ; fig. Het
marquer,, observer,,voir. De plaats—, waar
nd begint op te lniken, (op te frisfchen),
een vogel den nacht doorbrengt, apercher
ki
Penfant commence a prendre vigueur.
b.
un oiseau. Zij merkte hem niet op, elle ne
w. openen, open maken, ouvrir. De oogen
le remarqua pas.
ouvrir les yeux.
Opmerkend, b. n. opmerkzaam , oplettend;
Opluiking, yr. action de s'ouvrir,
e'panouiszie Opmerkzaam.
Bement, m.
-action d'ouvrir.
Opmerker, m. homme attentif, observateur,
Opluisteren , b. w. (ik luisterde op, heb opgehomme qui est fort attenttl:
luisterd), glans bij zetten, helder of glanzig Opmerking, yr. bet opmerken, action de remaken, lustier , donner tin lustre on do Peclat
marquer, observation , action d'observer. —,
Dat zal die fiof , cela donnera du lustre
over de natuur der dingen, speculation. —,
11 cette itoffe; fig. ophelderen, Os; Eene
het opgetnerkte, remarque , observation.
zaak
eclaircir q. ch., repandre du four sur
zal u mijne opmerkineen overzendea , ie
q. ? ch. Eenen naam , rendre un nom il lustre.
vous enverrai mes observations.
Oplyistering. yr. action de lustrer ; fig. éclair- Opmerkster, yr. opmerkzame vrouw, cello qui
cissement, m. action d'eciaircir.
observe, observatrice.
Oplusten, b. w. (ik lustte op, heb opgelust), Opmerkzaam, b. n. opmerkend, oplettend
fain. kunuen opeten , etre en etat de manger.
qui observe, attentif, ive; opmerkende geest,
1-lij lustte alles. niet op, it ne pouvait manbijw.
esprit observateur, speculatif,
ger tout. Zou hij dat alles —1 serait-il en
avec attention , attentivement. — toeluifle,
'tat de manger tout cela, de boire tout cola ?
ren , dcouter avec attention.
Opmaakfter,, yr. fig. doorbrengiter ,dissipatrice. Opmerkzaamheid , yr. oplettendheid , atten.
Opmaken, b. w. (ik maakte op, heb opgetion,
maakt,) open maken, los maken, openen, Opmetfelen , b. w. (ik metfelde, op, heb op.
ouvrir. Maak de deur op, (mask op), ont emetfeld), in de hoogte metfelen, metfevrez la porte (ouvrez),
bij boekbinders,
lend optyekken, elever en piers-es, maconin perkement binden , relier en vain , couvrir
maconner une munor. Eenen muur
de velin. —, in orde brengen,-_ fchoon ma4
raille.
ken, arranger, monter, dresser. Eene reke, Opmetfeling, yr. action tie maconner.
ning -, dresser un compte. Eenen hoed —, Opnaaijen, b. w. ( ik twaide op, heb opge.
monter un chapeau. Ewe mute— , mentor naaid), naaijende verbruiken, zich naaijende
van
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Van iets bedienen , als Al het garen --,
employer ou user tout le fil. , om hoog
naaijen, door naaijen korter makes', raccourcir, accourcirt. —, door naaijen op iets
vast maken, coudre sur.
Opnaaijitig yr. action de raccourcir, d'accourczr. —, action de coudre sur q. ch.
Opnaaifel , o. inflag in een kleed, enz. om
het korter te maken , rempli , m. troussis , m.
Pit — is te groot , ce rempli est trop grand.
Een — aan een vrouwenkleed makes), faire un troussis a une robe. Een —uit eenen
rok does), Otter le rempli d'une jupe.
Opnemen , b. w. ik nam op , heb opgenomen ,) om hoog nemen, in de hoogte opheffen , ramasser, lever. Gij ,moet uwe hand.
fchoenen —, it faut ramasser vos gants.
Neem uwen mantel op , hij .fleept , layez votre manteau qui traine; 'van hier : Opgenoma warden, ( ten hemel varen) monter au
del; fig. Opbreken , wegnemen , als : De
ftraten —, depaver les rues. Alle firaten
werden opgenomen , toutes les rues furent
depavies. , opdweilen , opfeilen , torcher,
lever avec un torchon, enlever on liter avec
1112 torchon. Neem de vloer op , torchez le
plancher. Neem dat water op, dtez cette
eau. —, afmeten , lever tin plan, arpenter.
leenen, emprunter a rente, prendre
rente. •Hij wil duizend gulden —, it vent
prendre mille florins 4 route, it veut siegecaer mille florins. — 5 beoordeelen, examiner. Eene rekening —, oar ou examiner
un compte. optellen ,,opzamelen , recueillir. De flemmen —, recueillir lee voix, les
sonfrages.—, duiden, uicieggen , verklaren ,
als:Wel —,prendre en bonne part, trou per bon.
Kwalijk —, prendre en mauvaise part, trouper
mauvais. aannemen , ontvangen , recevoir, accueillir,, accepter, prendre. Iemand
in genade — , recevoir q. q. en grace. In
ondertrouw —, fiancee.. In ondertrouw
opgenomen warden, etre fiancé, e, —, tot
zich nemen , in huis nemen, recevoir,
prendre, chez soi. Iemand van de ftraat
.prendre q. q. de la t ue. —, in het
breijen , eenen gevallen fleck weder herftellen , als : Eenen Beek —, reprendre une
, op zich nemen, aannemen van nit
te weren , entreprendre, se charger de. Wie
beeft dat opgenomen ? qui est-ce qui ra entrepris? qui est-ce qui s'en est charge?
verdedigen , iemands partij kiezen , als : Het
voor iemand —, prendre le parti de q. q. Zijn
broeder nam het voor hem op , son frere
prit son part!. — , o. w. gelukken , wel
flagen , gedijen , reussir, avoir du succés.
Opnemer,, m. celui qui live, expert. Zie Opuemen. —, inzonderheid , doek om jets op te
nemen, vaat- of wischdoek, torchon.—, keurcier
der boomitammen in eesi bosch , soucheteur, m.
Opneming , yr. action de ramasser , de prendre. —, action de torcher ou d'enlever avec
un torchon. onderzoek, action d'examiner,,
en d'auir, f. examen, no. — beleening van
geld , action d'emprunter a rente, f. emprunt,
on. —, der ilemmen , action de recueillir
les voix , scrutin, m. De verkiezing tot
pans is gefchied door — der fiemmen , !'election du page s'est faire par scrutin. ,
bezigtiging, (in de regtsg.) van gebouwen ,
expertise; bezigtiging der boomilammen in
een bosch , souchetage , m.
, aanneming ,
action de recevoir , reception , admission ,
agregation,
accueil,
015nestelen 5 b. w. (ik nestelde 'op, heb opgenesteld) , met nestels op iets vastmaken , at-
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tdcher ou troutser avec des aiguillettes ;
; fig. fam. Iemand de broek —, (opbinden , opveteren , ) ( hem doorhalen ),
laver la ate a q. q., lui chanter pouilles
lui chanter sa gamine. ( van Nest)
verdrijven, verjagen , chasser4 denicher,ddbusquer. Mess zocht den vijand daar op te nestelen , on tdcha tie debusquer les ennemis
Opnesteling , yr. action d'attacher avec des
aiguillettes, f. aiguillbtage , en. —, action de
denicher, de ddbusquer, f. debusquement, m.
Opnoemen , b. w. (ik noemde op , heb opgenoemd ) achter elkander noemen , nommer,
— van ltuk tot flak optellen , inutnere'r,,
faire !'enumeration de. Noem mij de perionen Bens op , die er bij zijn geweest , nommez-moi les personnes qui y ont assistd, qui
y dtaient presentes.
Opnoeming, yr. action de nommer, — finkswij ze optelling , enumeration de. Door de
— der tegenwoordig zijnde leden , en nommant les membres presents, en faisant Penutneration des membres presents
Opofferen , b. w. (ik offerde op , 13:6 opgeofferd), als een offer opdragen , ten offer
brengen , sacrifier, itntnoler ; fig. zich voor
iemand —, se sacrifier on s'immoler pour q. q.
Christus heeft zich vrijwillig voor ons opgeofferd , Jesus-Christ s'est offert volontairement pour notes. Zich voor het vaderland
se sacrifier pour la patrie. Zijne belangen
aan het algemeene welzijn sacrifier ses
interets au been public. Hij heeft mij aan
zijne gierigheid opgeofferd, al m'a sacrifid
son avarice. Zijn geluk aan zijne eer —,
sacrifier sa fortune a son honneur. —, toewijden , tiddler, vouer,, consacrer. Zich aan
God —, se consacrer au service de Dieu,
se vouer a Dieu.
Opoffering , yr. action de sacrifler, oblation,
immolation , f. sacrifice , m. De aan het
kruis , le sacrifice de la croix ; fig. ddvouewent , sacrifice, m.
Opontbieden , b. w. (ik otitbood op , heb opontboden ) gebieden . of laten wezen, dat
men moot komen, somnier,, titer, ajourner,
mander, faire venir , ordonner de venir. Men
heeft ons opontboden 5 on nous a ordonne
venir, on nous a fait venir. Zie verder Ontbleden , laten komen.
Opontbieding, vr. opontbod , last om te verfchijnen , ordre de venir, mandement, no.
sammation 9 citation.
Opontbod, o. Zie Opontbieding.
Opontboden , verl. deelw. van Opontbieden.
Oppakken , b. w. ( ik Vakte op , heb opgepakt , ) bijeenpakken , zamenpakken , tot een
pak 'of pakken maken, empaqueter,, emballer.
—, in hechtenis nemen, pakken , arréter,
saisir. Hij werd dozen morgen opgepakt , it a
etc arrdtd ce matin, on l'a arrete ce matin.
— 0. w. (met zijn , ) zijne biezen pakken,
opbreken , vertrekken , plier,,trousser bagage,
lever le piquet, s'en alle y , decampe-1, s enfuir , se reti .cer , prendre la fuite. Wij moesten
maar — met waar ? ne ferions-nous pas bien
de nous en ailer.
Oppakking , yr. action d'empaqueter,, action
d' emballer f. emballage , m. —, action d'ar.
ricer. Bij de — dier landloopers , en arrdtant ces vagabonds.
Oppasfen , b. w. (ik paste op, heb opgepast),
•zsen of jets op jets anders past , inzonderheid
ten aanzien van hoofdbedekking , (terwijl in
het eerfle geval de uitdrukking eigenlijk zou
wezen : Passen cp iets , zie Passen ,) als
Eenen hoed — essayer un chapeau.
G ggs

Op-

U PP
888
0PP
Oppasfen , o, zorg drag= , op zijn hoede Opperbisfchop , m. aartsbisfchop , archeveque,
premier &glue.
c'n acht geven , avoir soin prendre garde,
tre sur ses gardes ; van hier : Pas op! Aler- Opperboekhouder,, m. eerste boekhouder,, prete! Bij iemands kinderen (voor iemands , titter teneur de livres.
kinderen zorgen ,) garder les enfants de q. q. Opperbroodmeester,, m. opzigter over de bakkerij des konings , grand panetier.
Hij past op zijne zaken , it vague a ses affaires.
vlijtig zijn, ijver aan den dag leggen., Oppercleel , o, bovenfte deel, bovenfle , partie superieure
zijn best does het goed waken , titre ass:du , e, etre e, s'acquitter de ses Opperen , b. w. (ik opperde , heb geopperd ,)
aan oppers of hooioppers zetten , mettre en has,
affaires, e
' tre attentif, y e , faire son devoir.
en meules ou en veliotes , envelioter,, etn'eulonSpreekw., — is de boodfchap, celui qui vent
ner. Wanneer worth dit hooi geopperd ?
reussir, dolt prendre garde a ses affaires ,
quand est-ce qu'dn enveliotera ce fozn? fig.
dolt faire son devoir. —, b. w. , bedienen
voorflaan , voorftellen ,. op het tapijt brendienen, in de dienst van iemand zijn servir,
gen , mettre sur le taps, proposer. Hij heeft
Eenen
beer
servir
titre aux ordres de. q. q.
het niet geopperd, ce n'est pas a fait
um monsieur. Hij past den kapitein op , it sert
cette proposition. — gewagen mentionner,
le capitaine, ii est aux ordres du capitaine.
faire mention de q. ch.
verzorgen , zorg dragen voor, soignee , prendre garde a , avoir soin de. Wie Opperen , o. w. (ik opperde , heb geopperd),
voor opperman werken of dienen, opperman
zal de koeijen ? ( beter wie zal op de
zijn ., (dat is kalk en fteen aan yoeren ,) faire le
koeijen pasfen ? qui est-ce qui aura soin des
metier d'aide-macon, de manoeuvre.
vaches? itij past depaarden van mijnen
grootvader op , it a so in des chevaux de Mon Oppergebied, o. hoogfte gebied , souverainete,
souveraine puissance, f.
grand-pere. Eenen zieke — , daarbij waken, garder un malade. veiller aupres d'un Oppergebieder,, m. hoogfte gebieder, souverain, chef.
malade. befpieden , begluren, epier , guet. Wij werden den ganfchen nacht opge- Oppergeheimfchrijver van den apostolifchen
ter.
Ebel, protonotaire apostolique.
past , on nous epia toute la nuit. Ik zal hem
je le guetterai , je l'Opierai; it ne m'd- Oppergeregt, o. hoogfte geregt , cour supreme, cour souveraine , haute justice , f. tribuchappera pas.
nal.supréme , m.
Oppasfer,, m. perfoon, die iemand oppast , bedient , zonder yam knecht to zijn , valet Oppergeregtshof,, o. tribunal supreme, m. cour
ties appels superieure ; zie Oppergeregt.
servant,(bij de krijgslieden , ) soldat set..
vant. fpie , befpieder, fpion , epion, guet- Oppeigezag, o. hoogfte gezag , souverainete
teur,, delateur, mouchard, m. Een — van
f., , souverain pouvoir,, m. puissance souveralne, autorite supreme, f.
de jagt, ( elders Koddebeijer genaamd) en
garde-chasse. 1k heb den — van de jagt ont- Oppergezaghebber ; zie Opperlicerfcher.
oppergebieder,, (prince) souvemoet , Pal rencontró le garde-chasse. — van Opperheer,
rain.
zieken , infirmier.
Oppasfing, yr. action de prendre garde , d'avoir Opperheerfcher,, m.; zie Opperheer.
soin, vlijt , naarftigheid, attention, Opperheerfchappij , yr. oppermagt , souverainete , puissance souveralne, empire souvediligence, activite— , bediening, als :
rain, m. monarchic, f De — in handen hebEene goede hebben , 'etre bien servi, e,
voeren , gouverner en souverain.
ben, de
etre bien garde , e. Zij heeft eerie zeer
Opperheid ; zie het meer gebruikelijke Overgoede —, elle est três-bien servie.
heid.
Oppasfter,, vr, van het fpreekvertrek in een
klooster,, touriere. — van eene zieke , garde Opperhof, o. opperfte geregtshof, cour supdrieure de justice, f:
malade, infirmiere.
Opper, hooi —, rook , hoop hooi op het Opperhoofd , o. gezagvoercier,, commandant,
chef, superieur, m.
veld , meule, meule de fozn, veliote f.
Aan oppers zetten , mettre en meules, en Opperhaid , yr. buitenhuid , epiderme, m. cuticule, surpeau, f.
veliote's , envelioter.
Upper , b. n. van zamenflelling , zie de za- Opperjager,, m. opperfte jager,, voornaamfte
Jager, premier veneur.
mengefielde woorden. AANMERKING. Met
eerste jagermeester,,
de eigenamen van landen, rivieren , enz. Opperjagermeester ,
grand veneur.
worth het vertaald door , superieur,,e,haut ,
0. De Opper-Rijn, le Haut-1411in. Opper OpperjagenneesterfcHap,. o. charge de grand
veneer, grande venera , capitainerie, f.
Duitschland , l'Allemagne suArieure , la
Haute-.dllemagne. Opper-Egypte , la Haute- Opperkamerheer, m. eerfle oflopperfli, kamerheer,, grand chambellan,_archichambellan. De
Egypte.
pauselijke —, le grand camerien , archicaOpperambt , m. grand bailliage.
merien.
Opper-admiraal, m. eerfle of hoogfte admiraal,
0 pperkamerling ; zie Opperkamerheer.
grand amiral, amiral.general.
Opper-barbier, m, eerfle barbier op een fchip , Opperkamerlingfchap , o. charge de grand
chambellan , charge de grand camel-len, f.
premier chirurgien d'un vaisseau; clzirurdignite d'archichambellan, f.
glen en chef
Opperkanfelier, m. archichancelier.
Opperbest , bijw. nitmlintena, a merveille.
Opperbevel , o, hoogfte bevel , commandement Opperkapellaan , m. eerste kapellaan , premier
chapelaln.
en chef, m.
Opperbevelhebber,, m. hoogfte bevelhebber, Opperkerk ; zie Hoofdkerk.
Opperkerkeraad , m. hoogfte kerkeraad, concommandant en chef, generalissime.
sistoire swpdrieur.
Opperbevelhebberfchap , o , waardigheid van
opperbevelhebber,, digniti d'un general en Qpperkleed, 0. bovenkleed, habit de dessus,
m , robe de dessus , f., surtout , justaucorps,
chef, f.; gineralat, m.
m.— eens priesters koorhemd , rochet ,m.
Opperbe wind , o, hoogfte bewind , principale
direction, surintendance , f , princzpalat, m. Opperklerk , m,. eerste klerk , premier clerc oft
commis de bureau.
Oiperbewindlebbei
surintendant,
Orr
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Opperknecht, rn. eerfle knecht, meesterknecht ,
Eene opperviakkige kennis, une connaissance
maitre-garcon , maitre-valet.
superficielle. Een — hoofd, en efprit superfi.
Opperkok , m. eerfle kok , premier cuisinier,
ciel. —,bijw.superficiellement. De zaken zijn
mairre-cuisinier,, maitre de cuisine.
in dit bock flechts — behandeld, les matie.Opperkoopman, m. op een koopvaardijfchip,
res ne tont traitees dans ce livre que superfisubricargue.
ciellement.
Opperleen , 0. leen waarvan andere afhangen, Oppervlakkigheid, yr. connaissance superficielle
fief dominant ou suzerain.
Legere. Zijne — was daarvan de oorzaak ,
Opperleenheer, m. opperite leenheer,, seigneur
as connaissance superficielle en etait la
suzerain. '
cause.
Opperleenregt , o. opperleenheerschappij, yr. su- Oppervlakkiglijk bijw. superficiellement; zie
zerainete. f.
Oppervlakkig.
Opperlieden , m. meerv. aide-macons, manoeu- Oppervlakte , yr. bovenfle vlakte , superficie,
surface , face , f., exterieur,, dehors , m.
vres; zie Opperman.
Oppermagt, y r. hoogfle magt , souverainete ,
Enkel de — raken, ne toucher que superfif. pouvoir absolu, m. souveraine puissance.
ciellernev. Wij zien flechts de — der ligOppermagtig, b. n. met de hoogfle magi bechamen ;. nous ne voyons que la superficie des
souverain,
e.
supreme,
absolu,
e.
—,
corps.
De — der aarde , la surface de la
kieed
bijw. souverainement, en souverain. — regeterre. Kleine —, ardole. —, van eenen diaren , gouverver en souverain.
mant , pan, m.
Oppermagtiglijk , bijw., en souverain; zie Op- Oppervlies , o. ; zie Opperhuid.
permagtig.
Oppervoogd, m. voornaamfte voogd, premier
Oppermajefteit, yr. hoogfle majefteit , rna !este
tuteur; fig. souverain.
•
supreme.
Oppervoogdij , yr. voornaamfte voogdij , tutelle
Opperman , m. ( meerv. opperlieden ,) handsuperieure; fig. souverainete.
langer der metfelaars, aide-macon, manoeu- oppervoogdijfchap yr. tutelle superieure; zie
vre.
Oppervoogdij.
Oppermeester,, m. voornaamfle meester ; zio Oppervorst , m. hoogfle vorst, souverain.
boyenrneester. — op fchepen, eerfle chirur- Oppervorstin, yr. hoogfle vorstin , souveraine.
gij
premier chirurgien.
Opperwal , m. (zie hoogerwal)loefzijde, dents
du vent, lof.
Opperoilicier , hooge officier, haut o cier.
Opperpostmeester, m. opperfle postmeester,, Opperwater,, water dat vat] bovenlanden
grand maitre des postes , directeur general
komt , eau qui vient d'un pays éleve, f
—vanregsuw,
des postes.
, souberme , m.
Opperpriester,, m. hoogepriester, archiprêtre, Opperzaal , yr. bovenzaal, salle superieure,
grand pontife , souverain sacrificateur; zie
d'en haut.
Hoogepriester.
Oppeuzelen , b. w. (ik peuzelde op, heb op.
Opperpriesterfchap , o. opperpriesterambt, aartsgepeuzeld), in de gemeenzame verkeering,
priesterfchap , souveraine sacrificature, archiopeten , manger, manger tout, manger enpresbyteriat , m.
tzerement.
0 pperregter ,
hoogfle regter, juge supe- Oppikken , b. w. (ik pikte op, heb opgepikt,)
rieur,, grand juge, chef de justice , juge
pikkend opnemen , met den (navel opnemen
souverain; bij de turken , Gasiasquier.
en eten , ramasser, ramasser avec le bee et
manger , manger en becquetant. pikkend
0 pperfchenker , m. opperite fchenker , grandichailson , archiechanson.
openen , met den (navel openen , ouvrir ti coups
Opperfchout , m.; zie Hoofdfchout.
de bec ; fig. gemeenz., opeten , oppeuzelen,
manger tout , manger entiérement.
Opperfen , b. w. (ik perste , heb opgeperst 2)
op nieuw perfen , presser de nouveau.
Opplakken , b. w. (ik plakte op, heb opge.
Opperfing , yr. action de presser de nouplakt ,) op jets vast plakken , coller sur q.
veau.
ch. Deze kaarten moeten opgeplakt worden,
it
fact faire coller ces cartes sur du ling., ou
Opperfmeerbuik, ( in de ontleedk.) dpigastre ; hiertoe behoorcnde , dpigastrique ,
sur du carton.
precordial.
Opplakking , yr. action de coller our q. ch. colOpperst , b. n. (overtreffencle trap van Opper, )
lage, m.
hoogfte , bovenfte , voornaamfle , eerite , le Opplanten , b. w. (ik plantte op , heb opge.
plant
,) op eene hoogte planten , planter sur
us
hunt,
la
plus
haute
,
supreme
,
supepl
une hauteur.
rzeur, e, principal, e, premier, ere, souverain, e. De —e rat, le iouvozr supreme Opploegen , b. n. (ik ploe gde op , heb opgeploegd , ) door ploegen in de hoogte brenHet —e wezen , supreme De —e wijsheid , la souveraine sagesse.
gen , deterrer en labourant la terre, deterrer, ouvrir avec la charrue. Eenen fchat —,
Opperftalmeester, m. grand ecuyer; — in Turkije emrakhor.
deterrer un tresor en labourant la terre.
Opperfte , m. voornaamfte eerile, superieur,
omploegen , met den ploeg los maken, ouvrir
chef
en labourant, labourer. Die akker moet
Oppersteenhouwer,
appareilleur.
opgeploegd worden, ce champ doit titre
boure , it fact labourer ce champ.
Opperfluurman , na. eerfle fluurman , premier
pilote.
Opploeging, yr. action de deterrer,,d'ouvrir avec
Opperfluunnanichap , o. bediening van opperla charrue, action de deterrer en laboufluurman , office de premier pilote , m.
rant.
Oppertoezigt ,., o. oppertoeverzigt, opperile toe- Oppoken , b. w. (ik pookte op, heb opge.
zigt , superintendance, surintendance , f.
pookt ) ( het vuur) fourgonner.
Opperveldheer,,
eerfle veldheer , chef, Oppoetfen , b. w. (ik poetfle op, heb opge.
general en chef, gineralissime.
poetst ; fam. reinigen , herftellen , nettoyer,
Opperveldoverfie, m. in Frankrijk , connereparer,, arranger ; van bier: zich,—s 'attitable.
fer, se parer.
Oppervlakkig, b. n. fig. niet diep indringende, Oppronken , b. w. (ik pronkte op, heb opgehet tegendeel van grondig, superficiel, le.
pronkt, ) optooijen 2 opfchikken, ajuner,
Or-
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orner , parer, embellir. Zich
se parer,
s'attifer.
Oppronking, yr. action d'ajuster, d'orner, de
parer , f. ajustement, ornement
in. parure, 1.
Opproppen, b. w. (ik propte op , heb opgepropt , ) door proppen opvullen , remplirjusqu'4 l'exces, gorger, bourrer. Een kind met
fpijs. —, gorger un -enfant de nourriture,
emp ijfrer en enfant. Zich met eten , s'ernpiper, se crever a force de remplir; fig.
vullen , remplir, emplir.
OpproppIng , yr. action d'enlpiffrer, de s'empiper: fig. action de remplir.
Oppuilen, 0. w. ik puilde op, ben opgepitiEd , ) losraken en in de hoogte opzetten ,
opbulten , bouffir,devenir
,
bouffu
, e, et plein , e, de bosses.
•e devenir
Oppuiling, vr. zwelling , bolheid, bouffissure,
bosse, enflure.
Opraken , 0. w. (ik raakte op , ben opgeraakt,)
opgebruikt of verteerd worden , se consumer,
etre mange , e, ou e. 'etre depense e.
Zijn geld raakte fpoedig op, it eut bientet
iiipense son argent. Het zal wel
ou
elle trouvera moyen de depenser cela.
Oprameijen , b. w. (ik rameide op , heb opgerameid ) door rameijen openen , enfoncer,
orcer ou ouvrir avec un Mier; met geweld
f
openen , forcer, ouvrir de force.
Oprammen , b. w. (ik ramde op , heb opgeramd); zie Oprameijen.
Oprapen , b. w. (ik raapte op , heb orgeraapt,)
opnemen , ramasser, railer. Raap die fpeld.
op , ramassez cette epingle; fig. Dat is geen
oprapens waard, c'est zone chose de pee de
valeur, cola ne vaut rien. opligten ,
optillen, lever, soulever. Zij raapte hares
rok op , elle leva sa jupe; fig. verzinnen ,
fmeden , uitvinden , forger, controuver, inventer. Opgeraapte Ieugens , des mensonges
forges, m. —, fchieluk bijeen zamelen ,
in haast bijeen brengen, ramasser a la hate.
Opgeraapt yolk , des gens ramasses, m. pl.
Een opgeraapt leger, une armee qui n'est
pas disciplinee, one armee sans discipline.
Oprapingswaardig , b, n. waardig om opgeraapt
te worden, digne d'être ramasse, e. meest,
zoo niet enkel fig. van eenige waarde, alleen met eene ontkenning, als: Dat is niet
cela ne vaut rien; zie bij Oprapen.
Opredden , b. w. (ik redde op , heb opgered,)
•fam. in orde fchikken , arranger.
Opredderen, b. w. (ik redderde op, heb opgeredderd , ) faun. ; zie Opreclden.
Opregt , h. n. vroom , ongeveinsd , franc, che,
candide, de bonne foi, Inge/2u, e, sincere,
Iroit ,e, integre, probe, loyal, e. yeridique,
cgnsciencieux, se, candide, cordial, e. Hij
heeft een — hart, ii a le coeur droit. —
in handel ep wandel, sincere dans toutes
les actions. Hij is de opregtfle man , c'est
l'homme le plus ingenu, le plus loyal.
wezenlijk , waar,, echt , zuiver,, veritable, vrai, e. Opregte, Haarlemmer olie ,
veritable huile d'Harlem.
Oilvervalscht , veritable ,pur, e, qui n'est pas falsifie, e. bijw.
sincerement, franchement, ingenument, veritablement, sans deguisernent, sans ford,
candidement, cordialement , etc.
Opregtelijk, bijw. sincerement, franchement;
zie Opregt. bijw.
Opregten , b. w. (ik regtte op , -heb opgeregt,)
in de hoogte heffen , elever, dresser, relever, planter, arborer. Weder
relever.
Zich
ie lever, se dresser. Zich van de
garde
, se lever de la terra en se mettant

P
sur ses pieds. Eenen, mast —, arborer nit
nat. Hij had veel moeite om zich wader
op te regten , it avait beaucoup de peine
se relever. Regt u een weinig op , soulevezvous un peu , haussez un peu le corps. —,
bonwen , Itichten , biitir, construire , elever,
eriger. Eenen tempel —, eriger un temple.
Len flandbeeld ter eere van iemand — , eriger une statue 4 l'honneur de q, q. inchten, inflelien , eriger, fonder, itablir. Eene
regtbank —, eriger un tribunal. Eerie fchool
—, etablir, fonder une icole. Len leger
—, lever zone armee. moed inboezemen,
infpreken , vertroosten, encourager , consoler,
soulager.
Opregter , m. Richter, forzelateur, construeteur ., instituteur, celui qui erige 7 etc ; zie
Opregten. Weder heriteller,, restaurateur.
Opregtheid , vr. sincerite, franchise, Ingenuite , bonne foi, candeur, probite, integ g
-te,droiuclyate,simp.
De — van het oogmerk maakt de goede
werken verdienftelijk ; c'est la rectitude de l'intention qui donne mórite aux bonnes oeuvres.
Wegens zijne —behagen, plaire par sa candour.
Opregting, vr. action d'elever , de dresser,
d'arborer. —, flichting, action de construire ,
construction, erection. —, action d'etablir,
f. etablissement, m, erection, institution,
fbndation, action de fonder.
Opregtfler,, yr.
, fondatrice , institutrice.
Opreiken , w. (ik reikte op, heb opgereikt,)
naar boven reiken , naarde hoogte, tendre
haut, vers le haut ,
aanreiken , aanlangen,, toereiken , tendre, passer.
Oprekenen , b. w. ( ik rekende op , heb opgerekend ,) bijeen rekenen, zamenrekenen, optellen, compter,cakuler,supputer.Wanneer
,
men
alles oprekent , en comptant tout. —, your, dat
onder de asch ligt, ophalen en van asch
ontblooten , als : Het vuur
deterrer te
feu.
Oprekening, yr. berekening, supputation, action
de compter, de calculer, de supputer.
action de deterrer (le feu).
Oprekken b. w. (ik rekte op, heb opgerekt),
alles rekken , hirer on dearer tout. Het linnen is seeds opgerekt, tout le lingo est dela
Mire.
Oprekking, yr. action d'etirer on de detirer tout.
0 prement , o. ( bij fchilders ) , goudgele verve,
orpin, orpiment, m.
Opriclien , b. w. (ik riffle op , heb opgeritst);
zie Aanridfen.
Odridfing ; zie Aanridfing.
Oprigten , b. w. (ik rigtte op, heb opgerigt),
zie Opregten. De oprigtende fpier ( in de
oaf. k. ) (muscle) erecteur. AANM. Offchoon
Opregten /Muster is, worth Oprigten echter
meest uitfluitend gebezigd.
Oprigter ; zie Opregter.
Oprigting; zie Opregting.
Oprigiiter; zie Opregater.
Oprijden , b. w. (ik reed-op, heb opgereden),
,door rijden fcheuren of wonden, dechirer on
blesser en allant a cheval ou en voiture. —,
Ik zal
in den gemeenzamen fpreektr. als
zal er hem wel toe noodzaken),
hem —,
je le lu; feral faire, o. w. ( met
zijn), opwaarts rijden, naar eene hoogte
rijden, monter a cheval, monter en voiture.
verder rijden , avancer a cheval, avancer en voiture. Rijd op , voerman , cocher,
en avant, va.
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le royaume itait en combustion. Het yolk was
Oprijten , b. w. (ik reet op, heb opgereten),
tot — geneigd, le peuple itait dispose
open rijten , open fcheuren, dechirer,„ era•
remuer.
f er. Eene wonde —, dechirer uneplaie. Hij
heeft de ganfche hand opgereten, of s'est de- Oproeren , b. w. (ik roerde op heb opgetoerd), door roeren naar de hoogte brenthird toute la main. Hij heeft het vel van
gen , reniner, (bij tuinlieden), 'louver. De
de hand aan cenen nagel opgereten , afgegarde in de bloempotten mouver la terre
fcheurd, , i1 `s'est Ocorche la main a un clou.
dans les pots a flours.
Eenen doren heeft mij de huid, het vel opengereten, une opine m'a erafle la peau. Het Oproerig, b. n. tot oproer geneigi , seditious,
euse, mutin,* C. tumultueux, se, tumid:wilde zwijn heeft hem den buikin de lengte
tuaire , insurrectionel , le. * Oproerige onderopgereten , le sanglier lui a decousu le vendanen , des sujets rebelles , tn. pi. Oproerige
tre, —, o. w. (met zijn), open fpringen ,
gefprekken , des discours seditieux,m. pl. Het
s'ouvrir,, se fendre, s'enteouviir, se crevasyolk — maken , renzuer le peuple; — zijn,
ser,, se filer, se gercer, se declarer, se dese rebeller,, se mutiner. — lijw. en rebellel,
coudre.
seditieusement.
Oprijzen , o. w. (ik rees op , ben opgerezen),
om hoog rijzen, opftaan , se lever , se met- Oproerigheid , yr. humour seditieuse, f,, esprit
factious , tn. inclination a la revolte; zie
sre debout, se mettre sur son scant, se mettre sur sec pieds. Uit eerbied voor iemand , Oproer.
, se lever devant q. q. par 'respect. —, , Oproeriglijk , bijw. seditieusement , tumultuairement ; zie Oproerig.
hooger rijzen , uitzetten , zweIlen , se lever,
s'enfler, se herisser. Her haar-rees hem van Oproerling, m. oproermaker, oproermaakfter ;
zie Oproermaker en Oproermaakfter.
fchrik op , te beige, scs cheveux herisserent
d'horreur. Her haar der wilde zwijnen rijst Oproermaakft.r, yr. seditieuse, femme seditieuse.
op, wanneer zij getergd worden , le peoil des Oproermaker , m.. rebelle, seditieux , mutin,
revolte, chef d'une sedition, boute-feu, insurge*
sangliers se het-use , quand ils sent srrites.
; zie Oproermaker.
Het deeg rees op , la pate sc levait. Oproerflichter,,
• —, opkomen , ontaaan , se lever, survenir. Oproerftichting, yr. instigation a la revolte.
Er rees een vreefelijk onweer op, it se lava Oproerflichtfter, yr. oproermaakfler ; zie Oproermaakfter.
tin terrible orage.
Oprijzing, yr, action de se lever. —, action de Oprokkenen , b. w. (ik rokkende op heb op'
gerokkend) , het rokken winden,
als:
se lever on de s'enfler. — i zwelling, elevuHet vlas —, mettre le lin sur la quenouille,
re ,enflure , J. konflement , m.
monter_ la quenouille ; fig. ophirfen, opzet7
Oprispen, o. w. (ik rispte op , heb opgerispt),
ten, opruijen ; zie Opruijen.
den fmaak van hetgene men gegeren heeft
rispend opbrengen , envoyer des rapports , Oprokkening, yr. action de mettre sur la quenouille; fig.; zie Opruijing.
rater, fait e des rots.
Oprollen, b. w. (ik rolde op, heb opgerold),
Oprisper, m. die winden opgeeft, roteur.
tot eene rol maken, prier en rouleau , rouOprisping, yr. rapports de Pestomac, souleveler, rouler ensemble, recoquiller. Het haar
meets de l'estomac, m.,,pl., rot ., m. erucmettre les chevetzx en papillottes.
tation.
Oproeijen, h, w (ik roeide op , heb opgeroeid), Oprolling, yr. action de mettre en rouleau,
rouler ensemble f. reroquillement, on.
tegen den ftroom met riemen opwerken , faire
avancer contre le courant a force de rames. Oproosteren, b. w. (ik roosterde op, heb opgeroosterd), op nieuw roosteren, faire gril—, o. w. (met zijn ,) tegen den ftroom
ler de nouveau.
roeijen , avancer en ramant centre le courant.'
Tegen den wind —, in den wind — , orser ;' Opruiden, b. w. (ik ruidde op , heb opgeruid);
zie Opruijen.
fig. Tegen lets niet kunnen —, (lets niet
kunnen befIrijken , de kosten van lets niet knit-' Opruijen , b. w. ruble op, heb opgeruid),
ophafen , opmaken , exciter, instiguer,, antnen goed maken ) , ne pouvoir fournir a q. ch.'
mer, provoquer, amcuter,, pousser ; fig, bij
Oproep, m, het oproepen , enkel gebruikelijk
cbchters als : De opgeruide baren, les,vaguesBij — verkoopen , vendre au plus ofecumantes , f pl.
jrant ; vendre au dernier encherisseur, ',en- Opruijer,
m, oproerling, aanzetter, instigateur,
tire a Penchere.
boute-feu.
Oproepen, b. w. (ik riep op , heb opgeroepen),
roepen om op te flaan appeler q, q. qui est Opruijing, y r. action d'instiguer, instigation,
ameutemcnt,
au lit, on qui est assis , afin qu'il se love
eveiller. Gij moot hem om vier uren —, ii, Opruimen, b. w. (ik rtrimde op, heb opgeruirnd) , ruim en fChoon maken , in orde
faut l'eveillet a qultre heures ; fig, tot eeni-:
fchikken , ranger , arranger ,mettre tout er;
ge handeling of verrigting roepen , appeler.,
ordre. De meid heeft de kamer nog niet opgelentand ten dans — , inviter une personne
ruimd , la servante n'a pass encore range ht
la dance. — , oplezen , nommer, appeler,
chatnbre. — , wegruimen , Oster , vider
( par son nom.) —, bijeenroepen, zamenroeabarasser, nettoyer • fig. Vervrolijken ; zie
pen , convoquer.
dit woord, en ook : bpgeruimd.
Oproeper,,
celui qui appelle, etc.; zie Opraizgeur , celui 'qui arrange,
roepen.
0 pruimer ,
etc.; zie Opruimen.
Oproeping , yr. action d'appeler q, q. afin
se love, action'd'eveiller. — der namen , enz.‘ Opruiming, yr. action d'arranger, f, arrangement, m.
m. — zamenroeping convocation, ac-'
Oprukken, b. w. (ik rukte op, heb opgerukt),
Coon de convoquet.
naar boven rukken , tirer en haut, tirervers
Oproer, m. en o, beroerte onder het yolk,:
le haut. openrukken , ouvrir avec vioopfland , revolte, rebellion, sedition, emeute!
lence , ouvrir brusquement et 'avec force. —,
.populaire, insurrection, rumour f., souleve-,
o.
W. (met zijn), van krijgslieden,-marcher.
went du peuple contre la puissance etablie,
tumulte , m. mutinerie, combustion, f. insur- Oprukking , yr. action de tirer en haut, vers
le haut. —, action d'ouvrir avec violence,
gence.Eenen — yerwekken, exciter une revol—, action tie marcher.
le- Het ganfche koningrijk was in — , tout
op-
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Opfchaffen, b. w. (ik fchafte op , heb êpgefchaft, opdisfchen, servir, mettre sur la table. ii4 heeft ons goed opgefchaft, it nous
verfchaffen, bezorgen,
a bias regales.
alles opeten ;
le yerea. Troduire, fournir.
zie Opfchaften.
'
Opfchaffing, vr. action de servir. —, action de
produire; zie Ontliaal.
Opfchafcen,o b. w. (ik fchaftte op, heb opgefchaft), fam. alles opeten, manger tout,
avaler tout.
Opfc`lakelen, b. w. (ik fchakelde op, heb opgefchakeld) , bij ' Ischakels opfchorten , raccourcir nose chaine, accrocher de chainon en
chainon pour rehausser q. ch. qui peed a nose
chaine, hausser les chainons d'une chaine; zie
Opfchorten.
Opfchakeling , yr. action de raccourcir une
chaine.
Opfchavel, b. w. (ik fchaafde op, heb opgefchaafd), op nieuw fchaven, raboter, raboter de nouveau.
Opfchenken, w. (ik fchonk op, heb opgefchonken), op iets fchenken, verser (p. e.
de Peau), sur q. ch. Schenk den theepot
eens op, versez tie I'eau dans la theiére.
Opfchepen , b. w. (ik fcheepte op, heb opgefcheept), fig. iets aan iemand tot eenen last
waken, als: iemand jets —, hem lastig vallen , obseder, importuner, charger ou embarrasser q. q.. de q. ch. Met iemand of iets
opgefcheept zijn, etre embarrassó, e. de q.
q. on de q. ch.
Opfcheppen, b. w. (ik fchepte op, heb opgefchept), uit den pot enz. fcheppen, om op te
disfchen, tirer ou prendre du pot pour servir. Men fchept reeds op, on sort deja les
viandes. Uis het water —, puiser dans l'eau,
firer de l'eau. Hij heefc dezen Ikea uir het
water opgefchept, it a pulse cette pierce
dans l'eau. Met eene fchop , lever on
prendre sur une pelle. Schep mij een weinig
kool op, donnez- moi tin pen de choux; fig.
Breed —, (goed onthalen), traitor avec
profusion, regaler magnifiquement.
Opfchepper, m. potlepel, cuiller a pot, f
Opfchoren, b, w. (ik fchoor op, heb opge-,
fchoren), met eene fchaar, enz. opfnoeijen,
tallier, raser ; zie Seheran.
Opfche pen, b. w. (ik fcheerde op, heb opgefchoren) tondre, racer tailler; zie Scheren.
Opfcherpen , b. w. (ik fcherpte
'
op, heb opgefcherpt), fig. aanzetten , aanporren, aanpnn,
-ten, exciter, animer,, pousser inciter,
aiguillonner, stimuler; zie Aanfcherpen. Iewand tot de deugd —, exciter q. q. a la
..yertit. Den geest aiguiser Pesprit, le
„rendre plus vi f, le rendre plus penetrant. —,
venneerderen, doen toenemen, als: Iemands
redoubler l'attention de q. q.
aandacht
Opfeherping , yr. fig. action d'aiguiser (l'esprit). aiguisement, m. fig. aiguillon, on.
Dpfcheuren, b. w. (ik fcheurde op, heb opgefcheurcl), van een fcheuren, decilirer. Hij
icheurde zijnen mantel op. , it dechira son
o. w. (met zijn), van een gemanteau.
fcheurd worden , se *hirer. Het behangfel
begint Op te fcheuren, la tapisserie commenbraken , rece a se dechirer. Bouwland
casser.
Opfcheuring, yr. action de dechirer,, dechirure.
0.pfchieten, b. w. (ik , fchoot op, heb opgefchoten), open fchieten, door fchieten open
waken, ouvrir en tirant contre, forcer en
tirant contre. De vijanden hebben de poorten der ftad opgefchoten , les enneniis ont.force
les porter de la yule a coups de canon, —,
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uit de hand °platen, naar cre hoogte fchieten ,faire monter en Pair, faire voler (dee
pigeons )en Pair. Vuttrpijlen—, jeter des fusees.
Eene kabel (fcheepsw.), rondleggen, rouer
ou lover un able ou un cordage , mettre un able on tin cordage en cerceaux. Een touw
rouer une manoeuvre. —, o. w. (met
zijn), opgroeijen, opwasfen, in de hoogte fchieten, sortir de- terre , pousser de terre , croitre. — opglijden iu tie hoogte
glijden, opfchuiven , master, se retrousser. Mine hemdsmouw is opgerchoten, la
manche de ma chemise s'est retroussee. —,
aankomen, waarvoor men ook zegt: komen
paraitre, se montrer,.approcher
, , avancer , (aanlanden) , aborder. De fchepen
fchieten nog niet op, les -vaisseaux ne paraissent , ne se montrent, pas encore.
Opfchieting, y r. action d'ouvrir en tirant etc.;
zie Opfcnieten. —, action de faire monter,
action de jeter. —, action de pousser.
Opfchik, m. het opfchikken; zie Opfchikking.
—, hetgene , waarmede men zich opfchikt,
verfierfels , yerfiering , parure , en jolivure,
, m. Zij
f., parement, a justement , ornement
heeft al haar' — verkocht, elle a vendu tons
stir ornaments.
Opfchikken, b. w p (ik fchikte op, heb opge•
fchikt), oppronken , optooijen, opfmukken
parer, orner,, embellir, ajuster, enjoliver.
Hij heeft zijnen tuin regt opgefc'nikt, it a
bien enjolive son jardin. Zich —, se parer,
( boert.) s'adoniser (fam.)s'accoutrer, s'attifer; fig. Men is er mede opgefchikt, on en
est bien accommode. o. w. (met zijn),
plaats makes, al fclaikkende eene plaats
ruimen; se ranger, se reculer , faire place.
Schik een weinig op, rangez-vous un pen,
reculez un pen, faites ud pen de place.
Opfchikker,, m. verfierder, enjoliveur,
Opfchikking, yr. action de parer. —, action
opfiede se reculer, f: reculement, us.
ring eener rede , ornement d'un discours, en.
Opfchilderen, b. w. (ik fchilderde op, heb o .pfchilderd), op nieuw fchilderen, peindre de
nouveau , repeindre. —, door fchilderen opgebruiken , consumer en peindant.
Opfehoeijen , b. w. (ik fchoeide op, heb opgefchoeid) , eenen dijk , een .kanaal, of eene
gracht, met planken en aarde aanhoogen , rehausser les bords d'un fosse ; d'une
digue ou d'un canal avec des planches, de
la terre, etc. garnir de planches.
Opfchoeijing, yr. action de rehausser les bords
d'un canal etc., relz-aussement, m.
Opfchoffelen , b. w. (ik fehoffelde op, heb opgefehoffeld) , met den fchoffel losmaken ,
sarcler. —, in het kolffpel, als: Eenen bal
—, pousser une boule.
Opfchokken, b. w. (ik fchokte op, heb opgefchokt), door fchokken naar boven brengen,
als: Op- en ne6rgefchokt worden, titre fete,
e. eh et /a.
Opfchornmelen, b. w. (ik fchommelde op, heb
opgefchommeld), fchommelend opzoeken,
overal fchommelen om iets te vinden, chercher dans tons les coins, jusqu' 4 ce qu'on
trouve; fureter.
Opfchooijen, b. w. (ik fchooide op, heb op' gefchooid) fchooijend opzamelen of verkrijgen , obtenir a force de mendier, se procurer en mendiant, obtenir en gueusant.
Opfchoppen, b. w. (ik fchopte op, heb opgefchopt), met eenen fchop openen, openitoten, ouvrir, forcer ou enforcer 4 coups de
pied. —, met eenen fchop of fchoppende in
de hoogte breugen, in de hoogte fchoppen,
pous4
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pousser en haut a coups de pied. —,met eene
schop in de hoogte werpen of opwerpen,
harasser avec la pelle. —,met eene fchop opnemen , enlever avec une pelle.
Opfchorfen, b. w. (ik fchorste op, heb opgefchorst); zie Opfchorcen in de i. beteekenis.
Opfchorfing, vr. ; zie Opfchorting in de i. beteekenis.
Opfchorten, b. w. (ik fchortte op, heb opgelchort), uitftellen, later ftellen, remettre,
suspendre, surseoir. g en vonnis surseoir
le Pigment d'un pieces , surseoir au jugement d'un proces. vertoeven, eene betere
gelegenheiu afwachten, uitftellen , differer,
temporiser. —, °Norden, hooger fchorcen,
trousser,, retrousser.
opfchakelen, hooger hangen, rehausser,Lusser
, , pendre plus
haut. Schort den pot op, pendez le pot plus
haut.
Opfchorter, m. vertoever, uititeller, temporiseur.
Opfchorting, yr. uicftel, action de remettre,
de suspendre, suspension , sursdance , temporisation. f:, sursis, m. De — van zijn oordeel, la suspension tie son jugement. —, action de retrousser, de trousser, f. retroussewent, m. —, action de hausser,, action de
rehausser, f: rehaussement , m.
Opfchotelen, b. w. (ik fchotelde op, heb opgefchoteld), op eenen fchotel of op fchotels
doen, mettre dans un plat, mettre dans des
plats, servir ; fig. Meent gij , dat het bier maar
zoo opgefchoteld is? (dat men het hier maar
voor het krijgen heefl ?) croyez-vous trouver
ici tout en abondance. Het is daar joist ook
zoo niet ,pgefchoteld, ( daar leeft men joist
ook niet in zulk eenen grooren overvloed),
ils n'y vivent point dans l'abondance.
Opfchoteling, yr. action de mettre dans un
plat, dans des plats , action de servir.
Opfchrabben, b. w. (ik fchrabde op, heb opgefchrabd), met een ijzer of ander puntig
werktuig opkrabben, ouvrir , (avec q. ch. de
pointu).
Opfchrabbing , yr. action d'ouvrir avec quelque
instrument pointu.
Opfchranderen , b. w. (ik fchranderde op, heb
opgeichranderd) , opfcherpen , fchanderder
maken, iemands fchanderheid vermeerderen-,
aigyiser l'esprit de q. q. Wien het veritand
is opgefchranderd , dont l'esprit est aiguise.
Opfchranfen , b. w. (ik fchranfle op, heb opgefchransc) , in den gemeenzamen fpreektrant,
apeten, oppeuzelen, manger goulument, devorer goulument.
Opfchrapen, b. w. (ik fchraapte op, heb opgefchraapt); zie Opfchrabben. bij een
fchrapen, zamenfchrapen, amasser avec beaucoup de point.
Opfchrappen , b. w. (1k fchrapte op , heb opgefchrapt); zie Opfchrabben.
Opichrift, 0. het gene op lets gefchreven is,
inzonderheid van eenen brief, een pakje of
dergelijke ter aanwijzing, waar zulks moet
bezorgd worden, adresse , dessus , m. Het
— op eenen brief zetten, mettre Padresse sur
une lettre, adresser une lettre. —, op andere dingen, adresse,f. dessus, m. rubrique,
f: titre , écriteau ,m. eptgraphe , legende d'une
niedaille, f.— , bijfchrift,. infcbrift , Inscription, f. Een fiandbeeld zonder
unestatue
aneptgraphe. briefje op lets om den inhoud hiervan to weten , bijzonere'r bij apothekers, wijnkoopers, enz. etiquette. f:
Opfchrijven, h. w. (ik fchreef op, heb opgefchreven), fchriftelijk opftellen, in gefchrift
ftellen, mettre par ecru coucher par ecrit,
icrire.
eene lijst van lets maken, faire
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:me liste de. De wasch—, faire une tiste du lingo
inventariser, annoter.
sale. Geregtelijk
Tot de krijgsdienst enrdler. — 5 opteekenen , aanceekenen, 'toter, marquer, enregistrer,, enregitrer, toucher ou mettre dant
an livre.
Opfchrijving, yr. action, de mettre par ecrit
, action de
de coucher par Ocrit, d'ecrire.
faire une liste. —, action d'annoter,, annotation. —, action d'eni dAr. —, actiort de
tnarquer, action de noter; action de mettre
ou tie coucher dans un livre.
Opfchrobben , b. w. (ik fchrobde op , heb opgefchrobd ) , door fchrobben reinigen of fchoon
maken, frotter avec un balai; zie Schrobben , —, open krabben, opkrabben, ouvrir
en grattant , egratigner.
Opfchrokken , b. w. (ik fchrokte op, heb
opgefchrokt), gulzig opeten , opflokken,
opvreten, avaler goulument , devorer, engloutir, manger avidement. Wilt gij alies
—? Voulez-vans manger tout, devorer tout ,
ou engloutir tout?
Opfchrokker, m. iemand die alles opfchrokt,
vreter, gulzigaard, vraat, glouton, gout-goinfre ; zie Vraat.
mand,
Opfchuciden, b. w. (ik fchudde op, heb opgefchud), door fchudden hoog en zacht maken , secouer , remuer en secouant. Een
bed —, de veren in een bed — , secouer lee
plumes d'un lit. Hebt gij mijn bed wel goed
opgefchud ? avez-vous Bien second les plumes
de mon lit? —, oproerig maken, soulever.
Opfchudding, vr. action de secouer, action de
remuer en secbuant , f: seCouement, remtl'Bent, m. fig. beweging, beroerte, ontfteltenis, emotion, .f: soulevement, trouble, m.
rumeur,, entente populaire.
Opfchuimen, b. w. (ik fchuimde op, heb opgefchuimd) , door het fchuim opwerpen , jeter
en eCliMant. -, o. w. (met zijn), zich
fchuimend verheffen, jeter de Pecume, ecumer.
Opfchuiming, yr. action de jeter en icumant
—, action d'ecumer,, de jeter de Picume.
Opfchuiveis, b. w. (ik fchoof op, heb opgefchoven ), open fchuiven , in de hoogte fchuiy en, losfchuiven, ouvrir (en faisant aller
dans des coulisses on des rainures. Een raam
—, ouvrir une fenétre. Schuif de ramen
op, ouvrez lee fenitres. De gordijnen moeten opgefchoven worden , it faut ouvrir ou
titer les rideaux. opfchorten , uitflellen,
tot eenen lateren tijd verfchuiven, remettre,
&firer, renvoyer, surseoir. o. w. opfchikken , plaats maken, reculer ,faire place,
reculer, se ranger.
Opfchuiving, yr. action d'ouvrir ou de titer.
—, action de renvoyer, f: renvoi, tn;
—, action de reculer, de se ranger, f. reculement , en.
Opfchuren, b. w. (ik fchuurde op, heb opgefchuurd), door fchuren fchoon maken of reinigen, nettoyer en ecurant , ecurer.
door fchuren wonden , dechirer en ecurant.
Opfchutten , b, w. (ik fchuttede op, heb opge-:
fchut), door fluizen tegen houden , arréter
par des ecluses, retenir par des Muses.
Opfieren , b. w. (ik fierde op, heb opgefierd),
opfchikken, opfmukken, fieraad bijzetteu,
orner, parer , ajuster, embellir.
Opliering, vr, action d'orner, de parer of;
d'ajuster f. alustement, m.
Opfjorren, b. w. (ik fjorde op, heb opgefjord), (fcheepsw.) door fjorren, naar boven
brengen, om hoog fjorren, relever,,
Opflaau, b. w. (ik Hoeg op, heb opgeflagen),
4i) p
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opwaarts flaan, in de hoogte flaan, battre en
haut , battre vers le haut; van hier Een
bed —, (d. hetzelve zetten of oprigten) ,
dresser un lit , monter un lit. Eene tent —,
(eene tent opzetten , oprigten), dresser une
tente, tendre une tente. Eene kraam , eenen
winkel construire une loge , constuire
tone boutique. Een leger —, (eene legerplaats in orde hrengen), asseoir un camp,
poser un .camp. Eenen hoed —, de randen
van denzelven omtlaan , opkomen), retaper
VI; chapeau retrousser un chapeau. De
opgeflagen rand van eenen hoed , retroussis. Eene kaart —, (eene kaart omkeeren),
tourner une carte ; (ook fours voor eene
kaart oplpelen) , loner une carte. Eene
, (het blad of de bladen van eene
tafel
neerflaande tafel oprigten), lever Pais ou
les ais ('une table. Eenen bal , (in dezen
zin ook —, 0. w.), aen paal met den hal
taken), toucher le pilfer avec la boule. Op
en —, (in bet opflaan den acjiterpaal, en
in het terugflaan ,den voorpaal raken), toucher les deux pilfers Pun apses l'autre par
contre-coup ; fig. Zijne woning ergens —,
(zich ergens nederzetten , met der woon
vestigen), dtablir sa demeure en quelque
lieu, s'dtablir en quelque lieu, aller demetorer en quelque lieu. —, naar boven wenden,
om hoog rigten , lever. Zijne oogen —,
( dezelv naar de hoogte wenden) , lever les
yeux. —, door flaan openen , open Haan,
ouvrir en frappant dessus , ouvrir a force de
coups , enfoncer, rompre, forcer. Eene deur
en forcer lone pole; van hier : openen,
open doen , open maken, losdoen , losmaken,
ouvrir. Een bock —, ouvrir un livre. Eenen
brief ouvrir une lettre. Eene plaats in
den bijbel -- , (door het openen van den
bijbel eene plaats daarin zoeken) , chercher
ton passage dans la bible. Flet bed —, (de
dekens, enz. openen , om er te kunnen ingaan),
lever les couvertures du lit. —, verjagen,
verdrijven , als : den vijand nit het leger
&Tamper l'ennemi. bij kooplieden , inflaan, opdoen, ernmagasiner,, faire provision
de. — o. w. ( met zijp), opfruiten , voortkomen , pousser,, venir de soz-mime, ctoitre
de soi-mime, croitre sans titre semi, e. —,
vocht opgeven , voch r optrekken , monter de
' tre humide. De vloer
la terse, .0exhaler,, e
flaat op, le plancher est humide. —, in prijs
rijzen , duurder worden , encherir,, renchdrir,, augmenter de prix. (met hebben),
fig. in den gemeenzamen fpreektr. , zich
naar iemand fchikken , in zijne uitdrukkingen inflemmen , als Met iemand
para.
sre prendre plaisir aux sornettes de q. q.
Opflag , m. verhooging van prijs, augmentation
de prix, hausse, encherzssement, m. -De
huisheer fprcekt van —, ( wil weer huur hebben) , le locateur pane d'augmenter le loyer.
—, hooger hod, als : Waren bij den — verkoopen, (bij opbod verkoopen) , vendre a Pencha-, vendre au plus offrant , vendre au dernier
enchirisseur. aan eene mouw,, revers ,pa',anent.— van eon kleed, rebord. =, het opflaan
aspect, m. vue,
Zij
der oogen,
is vriendelijk va opflag , elle a le regard
aimable. 1k zag et met eenen (ik zag
het aanflonds), je le vis d'abord. Bij den
eerflen —, (in , her eerfle oogenblik), d'apianten
bord. — , opgeflagene planters
Welke van zelven opkomen, plantes adventi—5
ves, plantes venues d'elles-mimes, f.
uitfpruitfel, fcheut aan den . wortel der boo, het opflaan van goewen , enz. drageon,
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dezen, emtnagasinement, fn. — in het fpe4,
als: Hij is aan den —, (hid moet opflaan,
opfpelen, eerst fpelen), c'est a lui ajouer ;
fig. fam. lemand van den — geven , (iemand
q. q.
duchtig afrosfen) , rosser ou
Opllijking, yr. aanwas aan de oevers der rivieren , enz. allavion, f. atterrissement , no.
Opilikken, b. w.' (ik flikte op, heb opgeflikt);
zie Opdokken.
Opflokken , b. w. (ik flokte op, heb opgeflokt) , inzwelgen , verflinden , avaler,, engloutir. Htj flokt alles op, it avale tout ;
fig. Zich aanmatigen en verreren, ddvorer,,
absorber, manger, depenser,, pilfer.
Opflokker,, m. vraat , glouton, goinfre, goulu;
fig. pilleur.
Opflokking , vr. action_d'engloutir, gloutonnerie; fig. pillerie.
40pflorpen b. w. (ik florpte op, hub opgeflorin), florpend opeten, of oydrinken , opflurpen,- avaler,, absorber. Zij florpte alley
op , elle avala tout,
Optlorpend, b. n. absorbant, e. Een — middel, un remade absorbant, un absorbant.
Opflorping , yr. action d'absorber, action d'avaler,, absorption.
Opfluiten , b. w. (ik foot op, heb opgefloten),
open lluiten hetgene geffoten is, openen,
open doen , openen , losfluiten , ouvrir (avec
la clef). Eene kzmer 5 ouyrir une chambre ; fig. ouvrir, —, vastzetten , enftrmer ,
reclure. Iemand opgefloten houden , tenir
q. q. enferme. Naauwer
resserrer,
garder-de plus pres. Men foot hem naauwer
op , on le garda de plus pres ; claquemurer —, weg fluiten , server (sous la clef)
1k heb mime papieren weggefloten,j'ai serrd
noes papiers.
Opfluiting, vr. openfluiting , action par laquelle on ouvre, action d'ouvrir, ouverture. —,
vastzetting, action d'enfermer, action de
garder, reclusion. Eene naauwere —, action
de resserrer, action de garder de plus pres.
—, action de secret-.
Opftneden , b. w. ( ik fmeedde , heb opgefmeed),
finedend verbruiken, employer en forgeant
forger tout ou entihrement. De fmid heeft al
het jeer opgefineed, le forgeron a employe
tout' le far.
Opfmeren , b. w. (ik fmeerde op , loch opgefmeerd), ftnerend verbruiken , employer tout
ce y a de (beurre, graisse, d'onguent,
en faisant des beurries, etc.)
Opftntjten, h. w. (ik fmeet op, heb opgefineten), naar boven fmijten, in de hoogte finiiten, jeter en Pant , jeter vers le Pant, lancer en haut, lancer vers le haut. —, open
fmijten , door eenen fineet openen, ouvrir
d'un jet, ouvrir en jetant ton corps solide sur
on contre tone chose. Flij heeft de deur met
eenen fteen opengeftneten , it a ouvert
porte d'un jet de pierre.
Opfmijting, vr. action de jeter en haut, vers
le hunt, action de lancer en haut , vers
haut. —, action d'ouvrir d'un jet.
Opftnuigen , b. w. (ik fmuigde op , heb opgefinuigd), in het geheim opeten, manger a

la derobee, manger en , cachette. Wij zullen
die kerfen gaauw —, nous nzangerons vice ces
cerises sans qu'on le voie, s'en aperpoive.
Opfinuiger,, m. celui qul mange a la ddrobee,
en cachette.
zie Opfchikking.
Opfmuk,
Cyfinukken , b. w. (fit fmukte op , heb opge.
fmukt), optooijen , opfieren, verfieren parer, orner,, larder, attifer, embellir, afroster. fig. pomponer Zich ---, se parer , s'atas,

ors
tiftr; .se popiner ; se requinquer; ( boertig)
eene redes adonsser. fig. Eene rede
farder un discours. Eene opvoering
gefmukte rede , un discours farde.
Opfmukking , yr. de daad van opfmukken, action . d'orner, de parer, de farder, d'attifer,
opfmuk, tooi, ornernent, m.
parure,
Opfmullen, b. w. (ik fmulde op, heb opgefmuld), gulzig opeten, manger goulument.
— , door fmullen verteren , met fmullen doorbrengen , depenser par la bonne chore, manger tout ce qu'on possede. Hij heeft in weinig jaren zijn ganfche vermogen opgefmuld,
it a mange en peu d'annees tout ce qu'il possedait , tout son bien, toutes ses possessions.
Opfnappen, b. w. (ik fnapte op, heb opgeInapt), gulzig opeten, fchielijk binnenflaan,
manger goulument , avaler, devorer. —,
met opgefperden muil vangen en opflokken,
happer,, happer et engloutir, prendre avec
la gueule.
Opfnapper, m. goulu, goinfre, gourmand.
Opfnapping, yr. action de happer,, goinfrerie,
gourmandise, gloutonnerie.
Opfnapfler, yr. cello qui devore, goulue, gourmande.
Opfnijden, b. w. (ik fneed op, heb apgefneden), infnijden, op jets fnijden, faire
sine entaille sur q. ch. , faire une coche
sur une coche, conper sur q. ch. —, ontginnen, aanfnijden, beginnen te fnijden, entamer. Wie zal dezen haas —'1 qui est-ce
qui entamera ce lievre? Een brood —, entamer un pain. —, voorfnijden, couper, trancher , entamer, servir. openfnijden,
met een fnijdend werktuig openen , ouvrir
en coupant, ouvrir avec nn couteau, avec
des ciseaux au avec quelque autre instrument
ouvrir un paquet.
tranchant. Een pak
couper les feuilles d'un
Een boek,
Hebt gij de boeken reeds opgefneden?
avez-vous déjà coupe los feuilles des livres?
Een dier den buik ouvrir le ventre d'un
animal, ouvrir un animal. Eenen visch —,
eider sin poisson. Deze visch is nog niet
opgefneden, ce poisson n'est pas encore vide.
alles fnijden, couper tout ce qui dolt etre
coupe. Al het ftroo is reeds opgefneden ,
route la paille est del.() coupee, hachee; fig.
opzeggen, lire avec emphase, reciter avec
emphase. Verzen —, lire des vers avec emphase. —, o. w. fig. met onwaarfchijnlijke
vergrooting van eene zaak fpreken, breed
opgeven, pogchen , gasconner, habler, se
vanter, faire ou dire des fanfaronnades,
parler beaucoup avec vanterie, ostentation
et exageration. Dat heat ik — , c'est ce
que j'appelle habler, ce sent des gasconnades,
ce sent des fanfaronnades.
Opfnijder, m. zie Voorfnijder. pogcher,
Inoever, fnoeshaan, gascon , fanfaron, hableur,, bravache, faiseur de rodomontades ,
rodomont.
, groot mes, grand couteau,
couteau ei decouper.
Opfnijderij , yr. fnoeven, pogchen, hablerie
gasconnade, fanfaronnade, rodomontade.
Opfnijding, yr. action de couper sur, action
de tailler sur; —, action d'entamer, entainure. —, action d'ouvrir, ouverture ; fig.
pogchen, fnoeven ; zie Opfnijden.
Opfnuffen, b. w. (ik fnufte op, heb opgefnuft), fam; zie Opfnuiven.
Opfnuiven, b. w. (ik fnoof op, heb opgefnoyen), in den neus ophalen, renifler on at-.
tirer par le nez. —, door fnuiven opmaken , employer' ou consumer (en parlant du
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poudre); fig. opfporen, vinden,
tabac
deterrer, trouver, decouvrtr.
Oapfommen, b. w. (ik fomde op, heb opgefomd), optellen, all: eene fom opnoemen,
faire Penumeration de. 1k zal u al de otnftandigheden fe vous feral Penumeration
de toutes les circonstances.
Opfpalken , b. w. (ik fpalkte op , heb opge.
fpalkt), met fpalken openzetten, ouvrir
ou dtendre avec des brochettes ou avec des
batons ; zie Spalken, (bij wondh,) fig. Den
mond —, (wijd openzetten) tentr labouche
ouverte, bayer, balder. De oogen ouvrir de grands yeux, ecarquiller les yeux.
Opfpalking, yr. action d'ouvrir ou d'etendre
avec des batons; fig. — van den mond,
action de bayer, de bailkr. — der oogen,
action d'ouvrir de grand: yeux.
Opfpannen, b. w. (1k fpande 'op, heb opgefpannen), boven iets vastfpannen, iets fpannend op lets anders bevestigen , tendre sur,
etendre. Snaren 7 , mettre des cordes el un
instrument de musique U. ex. a un violon),
eene
mentor un violon, etc. -Eene trout
trommel (het trommelyet fpannen,)
bander un tambour. —, o. w. (met zijn),
uitzetten, opgefpannen worden, fdtendre,
s'enfler.
Opfpanding, yr. action de mentor, action
de bander, tension. —, inzonderheid fpanning, opgezetheid, opgeblaztnheid, win-derigheid , .flatuosite.
Opfpelden, b. w. (ik fpelde op, heb opgefpeld), met fpelden in de hoogte yastmaken , lever et attacher avec des efiingles.
Eene gordijn —, lever et attacher unrideau
avec des epingles. boven op iets vastfpelden , attacher sur q. ch. avec des epingles.
Opfpelen, b. w. (ik Cpeelde op,. heb opgefpeeld), beginnen te fpelen, jouer, .commencer a jouer, se mettre a jouer. Speel
op, jouez. in het kaartfpel, fpelen , uitfpelen , jouer. Zult gij haast eene kaart —?'
jouerez-vous bientdt 'zone carte?' Wie moet
—'1 qui est-ce qui doit jailer?
Opfperren , b. w. ( ik fperde op , heb opigefperd), wijd openzetten, ouvrir entierement. Den mond —, temr la bouche ouverte, bayer, bailler.
Opfperring, yr. action d'ouvrir entierement,,
ouverture entiete.
Opfpeuren, b. w. (ik fpeurde op, heb opgefpeurd); zie Opfporen.
Opfpeuring, yr. het opfpeuren ; zie Opfporing.
Opfpijzen, b. w. (ik fpijsde op, heb opgefpusd), eene hoffelijkere uitdrukking voor
opeten, employer ou consumer en mangeant,
manger.
Opfpinnen,. b. w. (ik fpon op, heb opgefponnen), fpinnen hetgene moet gefponnen worden, filer tout ce qui doit itre file. Zij heeft
reeds al het vlas opgefponnen, elle a dejei
file tout le lin. —, door fpinnen wonden,
blesser, dechirer ou ecorcher en filant.
Opfpitten, b. w. (ikfpittede op, heb opgefpit)
fpittend omwerken, remuer avec la béche,
bicker.
Opfplijten , b. w. (ik fpleet op, heb opgefpleten), opfpouwen, opklieven, openfpouwen, fendre. Een fink hout fendre un
boss. —, 0. w. (met zijn) opengefpleten
worden, se fendre. Die pen fpleet van zelve
op, cette plume se fendast
Opfplitten, b. en o. w. (ik fplittede op, heb
en ben opgefpleten); zie Opfplijten.
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Ipoeld) , fpoelend opwerpen , naar boven
fpoelen, van de zee, enz., jeter sur la
cote, jeter en !lout (en parlant des flow).
—, nog eens fpoelen, op nieuw fpoelen,
remuer de nouveau, remuer pour la seconde
fbis , rincer ors laver de nouveau, on pour
la seconde fois.
Opfporen, b. w. (ik fpoorde op, heb opgefpoord), door fporen of vlijtig zoeken, vinden, quiter, aller a la quite de, deterrer,,
de'pister chercher,, trouver. Eenen haas —,
trouver an liêvre. Gebreken
chercher
des defauts. Den fchrijver van een fchotfchrift deceuvrir l'auteur d'un libelle.
Opfporing, yr. action de . quiter, de chercher,,
de trouver,, de dlcouvrir; dicouverte, quite.
'Opfp3uwen, b. w. (ik fpouwde op, hub opfpfponwd) , opfplij ten , Opfplitten , openfponwen , fendre.
o. w. (met zijn) se
fendre.
Opfpraak , yr. nafpraak, berisping,, blame,
tn. reproche, medosance, censure. In — komen , Bonner prise a la censure, a la midisance. Zonder — zijn, ne pas etre blamable, etre sans reproche, etre irreprochable , ne pas etre digne de censure, ne pas
?nether d'etre censure, e. ,
'Opfprakelijk, b. n. berispelijk, laakbaar,
enable, reprochable,' censurable, reprehensible,' digne de censure. Een
gedrag, lone
conduite blamable, reprochable. bijw.
d'une maniere blamable, d'une maniere reprochable, d'une maniere scandaleuse , scandaleusement.
Opfpreiden, b. w. (ik fpreidde op, heb opgefpreid), op jets 1.'preiden, etendre sur q. ch.,
pardessus, couvror de, mettre sur. —, (in
fommige ltreken) van een bed, opmaken ,
maken, als: Het bed —, faire le lit. \Vie
heeft dit bed opgefpreid? qui a fait ce lit?
Opfpreken, b. w. (ik fprak op, heb opgefproken), beginnen te fpreken, zich laten
hooren, parlor, commencer a parler. Spreek
op, parlez.
Opfpringen, o. w. (ik fprong op, ben opgefp rongen), zich met eenen fprong oprigten,
in de hoogte fpringen, sauter, s'elever de
la terre (ou de la place oil Pon est assis
couche) avec effort, se lever promptement et
brusquement , (van eenen bal, terugfluiten.)
bondir, rebondir, faire un saut ou un bond.
Toen hij dit berjgt hoorde, fprong hij van
blijdfchap quand it apprit cette nouvelle,
it sauta de joie. Deze bal is veel te flap, hij
fpringt niet op, cette balle est beaucoup trop
male, elle ne bondit pas. Men zag den kanonskogel vallen, en eenen oogenblik daarna weder
, on vit tomber le boulet de canon, et un
moment apres on le vii rebondir. , fchielijk
opflaan. Hij fprong uit het bed op, it se
leva promptement du lit, it sauta du lit.
—, in de lucht fpringen, saucer en Pair.
Eene mijn met buskruid laten fpringen,
aire jouer tone mine. —, huppelen , saufter
, sautiller, stressaillir,, bijzonder van
viervoetige dieren, bondir ; fig. Mijn hart
fprong op van vreugde in mij , mon coeur
tressaillaot de joie. —, open fpringen, met
eenen fprong losgaan, s ouvrar en sautant. Het clot fprong van zelf op, la
serrure s'ouvrit d'elle-mime. —, fcheuren
krijgen, beriten, se fendre , crevasser , se
crevasscr, s'enteouvrir en crevant , faire
des crevasses, gercer,, se gercer. De handen
zijn hem van de koude rongen, le
froid lui a crevasse les mains, al a les mains
eercies. Dij groote koude fpringen de lippen
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op, les levres gercent ou se gercent a la
grande gelde.
Opfpringing,. Yr. action de sauter,, action de
bondir, f. bondissement, saut, tressaillement , bond, m. —, action de se crevasser
ou de se gercer ; crevasse, gercure.
Opfpruiten, o. w. (ik fproot op, , ben ?pgefprotbn), in de hoogte fpruiten, beginnen
te groeijen, uitfpruiten, germer,, pousser,,
bourgeonner,, poindre, naitre, lever ; van
hier: De opfpruitende bloemen, les flours
naissantes , j. pl.
Opfpuiren, b. w. (ik fpoot op, heb opgefpoten), seringuer sur ; to de hoogte fpuiten,
faire jaillir en ;rata, vers le haut, jeter
en haut, ou vers le haut, seringuer sur. —,
'0. w. (met zijn), naar boven fpuiten, jaillir in haut, vers le haut.
Opfpuiting, Vr. action de jaillir,, f. jaillissement , m.
Opfpuwen, b. w. (ik fpnwde op, heb opgefpuwd), op iets fpuwen, cracker sur. —,
beginnen te fpuwen, commencer a cracher ;
zie Spuwen.
Opitaau, o. w. (ik fond op, heb opgefaan),
regt fiaan, regtflandig zijn, etre debout. In
het water —, (overeind flaan) etre debout
sur ses pieds dans l'eau. Hij flood op de tafel, it etait sur la table. —, (met zijn)
zich oprigten, oprijzen, zich uit den fand
der rust in Bien der bewegiug verplaatfen,
of liever zich nit eene liggende of zittende
bonding in eene itaande verplaatfen, se lever, se mettre debout sur ses pieds. Van
eenen (loci —, se lever de dessus tone chaise.
Van tafel se lever de table , sortir de
table; fig. te voorfchijn komen, verfchijnen,
genezen,
s'elever, paraitre, se montrer.
relever d'une
als : Van het ziekbed
maladie ; van hier: Van den dood —, van
ressusciter, revenir a la vie.
de dooden
zich verheffen , als : Tegen iemand —,
( oproerig tegen iemand worden,) se soulever,, se revolter, se tnutiner ou prendre les
armes centre q. q. , s'insurger * ; ( iemand
aanklagen , hem befchuldigen ,) s'elever contre q. q., Paccuser publiquement; porter temoignage centre q. q.
Opflal, m. alles, wat op eenen grond gebouwd is, bdtoment ou edifice , non compris
le sol , m. — of alle Itukken eener drukpens , train de presse.
Opfland, m. het opfta.an, action tie se lever,
oproerigheid, muiterij , emeulevee , f
te, f. soulevement , tumult° sediticux , commencement d'une sedition, tn. sedition, revoice, rebellion, f: — in masfa, insurrection, f Eenen verwekken, causer tone
emeute , revoke.
Opftandeling, m. oproerling, oproermaker,
muiteling, muiter, insurge , insurgent, rebelle, seditieux , revolte , mutin.
Opflanding , vr.loet opflaan van den dood , resurrection, f. retour de la mort a la vie, m ; fig. —
uit de zonde , wedergeboorte , regeneration.
Opflapelen, b. w. (ik fapelde op, heb opgeftapeld), op lapels zetten, aan hoopen zetten , entasser,, amonceler,, mettre en piles,
empiler , mettre en tas ou en monceaux ,
engerber, emmeuler ; fig. Rijkdommen —,
(fchatten vergaderen), accumuler des richesses ou des tresors.
Opflapeling, yr. — van hout, (in de zoutkeet) enchalage. — van hoof , emmeulage, m;
action d' entasser , d' amonceler ; empilement, no;
zie Opflapelen.
Opflapelaar, tx. empileur, enchaleur.
Op
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Opfteigeren, o. (ik fieigerde op, heb opgefteigerd), ileigeren , zich op de achterpooten ftellen, se cabrer, se dresser , se lever devant; zie Steigeren.
Opfleken, b. w. (ik flak op, heb opgefloken)
boven op lets fleken, mettre ou attacker
sur q. ch. Stekend omhoog brengen ; als:
De vlag —, arborer le pavilion. —, met
fleken omhoog brengen , als : Hooi —,
donner en haut du foin avec one fourche.
—, in de hoogte heffen , (zich veel laten voorflaan„) se donner de grands airs,
s'elever, se donner des airs de fiertd. Zijne vingers (eenen eed doen,) lever
la main, preter serment 5 . faire serment.
Zijne ooren —, (de ooren in de hoogte
fleken ,) dresser l'es oreilles; fig. (aan he:
razen en woeden flaan,) prendre le mors
aux dents, entrer en fureur, se tnutiner.
Eene keel — als eene klok, (hard beginnen , te Cchreeuwen ,) jeter de hauts cris ,
crier bien fort ; bien /lac. —, openfteken , Een flot (een flot met
eenen zoogenaamden haak openen, crocheter une serrure, ouvrir tine serrure avec
vu rossignol ; van hier: Eene deur —,
(bij zinverzetting in plants van : het flot
eener deur —,) crocheter la serrure d'une
porte, crocheter une porte.: Een vat —,
(daaruit ,beginnen te tapper' ,) percer en
tonneau, le mettre en perce. Het vat is
reeds opgefloken, le tonneau est deja mis
en perce. —, in de fcheede fteken, rengainer (tone epee, an couteau ,) etc., —,
in den zak fleken, mettre en poche , empother; fig. Daar is niets bij op te fteken
(daar is niets bij te verdienen ,) it n'y
a Tien a gagner.
aanfleken
doen
branden, aanmaken , allumer. Eene kaars
— allumer line chandelle. Eene pijp —,
allumer tine pipe. —, (bij plaatfnijders) , op
nieuw fieken, regratter, retoucher. Eene
plaat
regratter on retoucher une planche. o. w. (met zijn,) van den wind,
toenemen, fterker worden , se renforcer,,
fraichir, avoyer. De wind fieekt op , le
vent se renforce. Bij den wind —, (zeew.)
venir au vent. Het opfteken van den wind,
l'avoiement du vent. —, (met Hebben ,) zich
boven zijnen ftaat kleeden, s'habiller
dessus de son etat.
om iets te raden,
firer a la course paille; zie Uitfteken,
Opfleker, m. caul qui arbors etc.; zie Opfteken. —, inzonderheid groot mes, grand
couteau. —, van floten, crochet, rossignol.
lantaarnopfteker ; zie dit woord, en ook
Aanfleker.
Opfteking, yr. action d'arborer, etc.; zie Opfleken. inzonderheid van den wind, tete
du vent.
Opflel, o. ontwerp, vertoog, plan, dessein,
tn. e bauche , esquisse , croquls, m. — , eerfle
ontwerp van een gefchrift, brouillon, icrit ,
plumetis, in. minute, —, taalkundige oefering , inzonderheid datgene, wat uit de moedertaal in eene vreemde tot oefening worth
overgezec, theme,
eigen opftel ter oefening in het eene of andere, , composition, f.
Opftellen, b. w. (ik fields op, heb opgefleld),
ontwerpen , projeter, composer, dresser,
rninuter, tracer, ebaucher,, icrire, faire le
brouillon de, faire la minute de, mettre ou
coacher par ecrit. Eene dagyaarding, (bij
regtsg.) libeller an exploit. Eenen brief —,
comp oser une lettre, ecrire une lettre.
Opfteller, m. auteur, ecrivain , celui qui profete q. ch. etc. expiditionnaire; rddacteur.
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eener Yerhatickling dissertateur; zie Opflellen.
Opflelling, yr. action de projeter, de composer,
de dresser, de tracer, d'ebaucher, d'ecrire;
composition, redaction; zie verder Opftel.
Opflemmen, b. w. (ik flemde op, leb opgeftemd), onderling affpreken ,lbefluften
ter,, resoudre, conventr. Zij hadden het reisje
in flute opgeftemd, ils etaient convenes de ce
voyage en cachette. Wij hebben opgeflemd,
morgen bij een te komen, nous sotnmes convenus de nous voir demain.
Opflemthing, yr. action d'arriter; resolution,
convention.
Opftijgen , o. w. (ik fleeg op, ben opgeftegen),
in de hoogte ftijgen, zich door middel der
voeten opwaarts bewegen , mower; zie Opklimmen; fig. Verheven worden, etre eleve ,
e. monter. Tot den hoogften eeretrap —,
mentor au faite des honneurs. te paard
Itijgen, monter a cheval. — oprijzen,
de hoogte rijzen , mentor, sqlever. De rook
Itijgt op, /a funde monte.-De dampen' flijgen
op, les vapeurs montent, s'elevent.
Opftij .ging, yr. het opflijgen , opklimming,
action de monter, action de s'elever ; ascension, (d'une etoile); fig. verheffing , eleva,
tion, action de s'elever.— , bij de vrou wen,
zekere ziekte, (waarvoor men ook zegt : moederkwaal , — der lijfmoeder; baarmoeder),
mal de mere, m, vapeurs. Opflijgingen hebben , met o-pftijgingen gekweld zijti aati
opftijgingen onderhevig .avv)ir le mal
mere; etre sejette au mal de mere, avoir des—
vap. eurs; zie Oprisping.
Opflijven ,. b. w. (ik beef op,' heb opgefleven),
,raffermir
raffermtr. Eenen -hoed
chapeau. —, op nieuw ftijven-of Itijf maken
d. i. op nieuw door flijffelwater halen, emposer de nouveau. Dit hnnen moet opgefteven worden, it faut empeser ce lingo dd
nouveau. —, o.'w. (ik flijfde op, ben opgeftijfd.), flijf worden, se raidir, s'epaissir.
action
Opftij VII] g yr. action de rafermir.
d'empeser de nouveau.
Opftikken , b. w. (ik flikte op , heb opgeftikt),
gemaakte figurers op lets leggen en vastnaai*
jen, broder sur q : ch.
Opftikking Yr. action de'broder sur q. ch.
Opftoken, b. w. (ik ftookte op , heb opgeflookt) , aanflolten , flerker doen branden,
attiser. Gij moet het your 'een weinig —,
it faut attiser le feu tin pen; fig. aanhitfen,
aanporren, aanzetten , exciter, inciter, provoquer,,aigrir , pousser.
Opfloker, m. cells: qui attise, 'attiseur; fig,
aanhitfer, ins'tigateur, boute-feu.
yr. action d'attiser ; fig. instigation, Incitation.
Opftookfler, yr. cello qui attise; fig. instigatrice.
Opflooten, b. w. (ik filet op , heb opgeffooted), in de hoogte flooten , naar boven Ito°.
ten, pousser vers le haut, pousser en haut.,
faire monter -ou lever en poussant contre
ch. Het ftof bij het gaan met de voeten —,
faire de la pollsfairs lever la poussiare onopen
flooten, met
siere en marchant. —,
eenen foot openen,, ouvrir en poussant, onvrir en faisant un effort contre tine chose
fertnee. Eene deur —, ouvrir sine porte d'un
coup de poing ou d'un coup de pled. Een

vat met den voet —, defoncer un tonneau d'un
coup de pied. — , door flooten wooden ,
blesser en donnant contre q. ch. scorcher en
donnant contre q. ch. Hij heeft zich de hand

tegen den hock der tafel opgeftooten, it s'est
scot'
G gg
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icoreke,ou Hesse la main en donnantcontre le' Opfiuiven , o. (ik ftoofop, ben opgefloven),
opwaarts ftuiven, in de hoogte ftuiven, s'ecoin de la table. —, door eenen floor _doen
lever, se repandre en Pair, moister en forme
opftaan, faire lever en poussant. Een paard
faire lever un cheval en le poussant.
de poussiere; fuel opvliegen, s'envoler brusguement; fig. (van menfchen), se lever brusEenen Naas (bij de jagers voor : eenen
quement ; van hier in den gemeenzamen
haas opjagen), lancer un lievre; fig. aantreffpreektrant driftig worden , opvliegen, s'emfen , vinden, bekOmen, trouver, rencontrer,
it oiler, se mettre en colere , prendre feu, se
deterrer. 1k zal dat bock nog wel ergens
facher,
se gendarmer.
—, je trouverai bien ce livre quelquepart.
Opftooter, m. ilecht paard, dat tot alles ge- Opftuit, m. van een plat fteentje in het water,
ricochet.
bruikt worth , knol oude knol, mauvais
Opftutten, b. w. (ik ftuttede op, heb opgeflut) ,
cheval, m. vieille haridelk, f:
door ftutten voor vallen hoeden , itayer,
Opflooting yr. action d'ouvrir en poussant,
(fcheepsw.) poser les alonges.
action d'ouvrir; ouverture. —, action de
Opftuwen , b. w. (ik ftuwde op , heb opgefaire lever en poussant.
fluwd), tegenhouden, arreter, retenir,faire
Opftoppen, b. w. (1k ftopte op, heb opgemoister en arretant, contre-fouler.
ftopt), opdammen , fluiten , verfloypen , arreter, retenir. Het water —, arreter l'eau. Opftuwing, vr. opgaande beweging des waters
in eene buis, contre-fouleinent, ns.
—, ftoppende verbruiken, employer en remplissant. 1k heb al den tabak opgeftopt, Optakelen , b. w. (1k takelde op, heb opgetakeld), met takels ophjjfchen , hisser on clej'ai employe tout le tabac en chargeant ma
ver avec des poulies. —, van fchepen, oppipe. —, fam. vol ftoppen , remplir, farcir ,
tuigen , agreer , funer un vaisseau , un
charger; van bier Eene pijp ftoppen remplir
navire.
une pipe. Stop nog eens op, remplissez, chargez encore une pipe. dieren (of liever de Optakeling , yr. action d'elever ou de hisser avec
des poulies. —, action d'agreer ou de fusser.
huid van dieren), opvullen voor kunstkabinetten, empailler. Men ftopt de huid van eenige Optarnen , b. w. (ik tarnde op , heb opgetarnd),
door tarnen losmaken , eenen naad iosfnijden,
-dieren op, welker gedaante men wegens derdecoudre. o. w. (met zijn), van hetge_2elver zeldzaamheid bewaren wil , on empaille
ne genaaid is , losgaan , se decoudre,s se dela peau dequelques animaux dont on veut
aire. Die mouw is geheel opgetarnd,.cette
conserver la figure par curiosite.
fmanche
s'est toute decousue.
celui
qui
remplit,
etc.
,
in
Opftopper, m.
den gemeenen fpreektrant, klap, flag, oor- Optasfen , b. w. (ik tastte op, heb opgetast),
ophoopen, opftapelen, entasser, mettre en
veeg, souffle:, cataplasme de Venise , en;
tar , mettre en piles; fig. (bij dichters), opfam. taloche,
zamelen , accumuler.
Opftopping, yr. action d'arreter, de retenir,
fig. Zie Opftoppen. — inzonderh. , als: Opteekenaar, m. celui qui note, marqueur.
— van het water, retention ou suppression Opteekenen , b. w. ( ik teekende op , heb opgeteekend), de laatfte hand aan eene teekening
d'urine. —, der maandflonden, suppression
leggen , achever un dessein , mettre la derniedes menstrues, des mois , etc. amenorrhee,
re main a un dessein; fig. opfchrijven , no.
Opftorten , b. w. (ik ftortte op , heb opgeftort),
teren, to bock flellen, marquer,, noter, ecriboven op lets (torten , verser ou repandre
annoter.
re, mettre en ecrit ; geregtelijk
sur q. ch.
Hij heeft alles opgeteekend, it a tout mis
Opftoven , b. w. (ik floofde op, heb opgeen ecrit, it a tout note.
ftoofd) , op nieuw ftoven , ituver de nouveau ,
Opteekening , yr. action d'achever un dessin,
faire cuire a petit feu.
de mettre la derniere main a un dessin;
Opftreven, o. w. (ik fireefde op, ben opgefig. action de Hater, de marquer, d'ecrire;
ftreefd), opwaarts ftreven, tdcher de moister.
Hij ftreeft den berg op Male de moister' note, annotation.
Optellen , b. w. (1k telde op, heb opgeteld),
Ja montagne.,
oprekenen , bijeen tellers, f.alre Penumeration
Opftrijden , b. w. (ik (treed op, heb opgeflrede, enumerer, compter. —, (in de rekenk.) , bijden), opdringen, willen diets maken , dat
een tellen, zamen tellen , addeeren , additionjets zoo of zoo is , s'obstiner a vouloir persuader, charger q. q. de q. ch., imputer q.
ner. Gij moet alle deze fommen — , it fan:
additionner toutes ces sommes.
ch. a q. q.
Opftrijken , b. w. (ik ftreek op , heb opgeftre- Optellend, b. n. enumeratif, ive.
ken) , boven op iets ftrijken , itendre ou Optelling , yr. action de faire Penumeration
grassser sur q. ch. — , opwaarts ftrijken ,
de, action de compter, f. denombrement,
naar de hoogte firijken , retrousser. Gij moet
—, in de rekenkunde , eene der zoo genoemuwe haren beter faut mieux retrousser
de vier fpecien , addition. Hij kali.= de —
vas cheveux.
reeds , it sait deice Paddition. Oprekening
Opftrijking, yr. action d'etendre on de graisser
van eene nitgave, supputation d'une depense.
sur q. ch. —, action de retrousser, f; retrous- Opteren , b. w. (ik teerde op , heb opgeteerd),
cement, m.
op nieuw teren, goudronner de nouveau,
Opftrooijen , b.- w. (1k ftrooide op, heb opgezie Teren. met teren verbruiken, emfirooid), op lets ftrooijen, repandre sur q.
ployer ou consumer ou consommer en goudronch., saupoudrer.
nant.
Opftrooijing, yr. action de repandre sur q. ch. Opteren , b. w. (ik teerde op, heb opgeteerd),
Opftroopen, b. w. (ik ftroopte op, heb oneverteren, opniaken , depenser,, gaspiller,,
firoopt) , opwaarts firoopen, opflaan, .remanger.
trousser. Stroop uwe mouwen op, retroussez Qptichten, b. w. (ik tichtte op , heb opgevos manches. affiroopen , door flroopen
ticht;) zie Optijgen.
wonden , enlever la fieau, ecorcher. De huid Optichting; zie Optijging, Aantijging:
—, het vel
enlever la peau.
Optic, yr. (ond. w.) keur, keus, option. Hij
Opftrpoping, yr. action de retrousser, f reheeft het huis voor drie jaren gehuurd, en
it a lord la maison pour trait
een jaar in
troussement, m. —, action d'enlever la peau,
actiond'icorcher; ichrchure.
Ans , et un an 4 option,
Op.

OPT
Optljgen, b. w. (ik tieg en ttjgcle op, heb
opgetegen en opgetijgd). Zie Aantijgen.
Optillen , b. w. (ik tilde op , heb opgetild),
opheffen , met moeite opnemen, soulever,
lever de terre. Ik kan dat hour niet — ,
je ne puis soulever ce bois.
Optilling, yr. action de soulever, action de
lever de terre.
Optimmeren , b. w. (ik timmerde op , heb opgetimmerd), in de hoogte timmeren,
tir,,
construire , elever.
herbouwen, opbouvitn, rebatir, reconstruire , retablir.
Optimmering, yr. action de bestir; zie Optimmeren. —, reconstruction.
Optogt, m. aantogt, het optrekken van ,een
leger, marehe, f. In den — zijn, etre en
tnarche. Het leger is in — naar de ftad,
l'artnee marclze vers la ville.
Optooijen, b. w. (ik tooide op , heb opgetooid) oppronken , opfmukken , opfieren ,
orner, parer, embellir, attlfar, ajuster.
Zich —, se parer, s'attifer; fam. se requinquer. Een opgetooid oud wijf, une vieille
requinquee.
Optooijing, vr. action d'orner , de parer , d'embellir, d'attifer,, d'ajuster,, f: ajustetnent m.
Optooifel, o. tooi, tooifel, opfchik, ornemen: m. parure , f.
Optoomen , b. w. (ik toomde op, heb opgetoomd), een paard, enz. den toom aandoen,
brider, mettre la bride h. Eeti paard —,
brider un cheval mettre la bride a un cheval Eenen hoed —, retaper tin chapeau. Den rand van eenen hoed — , opilaan , retrousser. Hij droeg eenen opgetoomden hoed, it portait un chapeau retrousse.
Optooming, yr. action de brider, (un cheval
etc.) —, action de retrousser, retroussewent, m.
Optornen, b. en o. w. (ik tornde op, heb
opgetornd); zie Optarnen.
Optrek , verblijf, kamer, logement, appartement , quartier,, tn. Ergens eenen —
hebben , avow un appartement quelque part.
Optrekbrug; zie Ophaalbrug.
Optrekken, b. w. (3k trok op, heb opgetrokken), opentrekken, lostrekken, ouvrir en
tirant. Eene flesch debaucher une bouteille, ouvrir une bouteille. Een clot —,
ouvrir une serrure (en tirant le pine). Den
grendel
retirer le verrou. —, over iets
fpannen , als: fnaren (fnaren op een
fpeeltuig fpannen of trekken, j mettre des
cordes a un instrument de musique, monter
an violon, un luth, etc. —, in de hoogte
trekken , naar boven trekken , tirer en haut ,
tirer vers le haut, monter, lever. Het gordijn tirer le rideau, ouvrir le rideau,
(op het tooneel ,) lever la toile. De ophaalbrug —, lever le pont-levis. De zon
trekt den nevel op , le soleil attire le Brouillard; fig. opbouwen, bouwen , elever, construire , bestir. hooger maken, hooger bouwen, hausser, rehausser. —, optellen , zamentellen, bijeentellen, additionner.
opbrengen , opvoeden, (in dezen zin niet zeer gebruikeiijk), elever,
nourrir, donner de l'education h. o. w.
(met zijn), in de hoogte getrokken warden, opitijgen en verdwijnen , monter et se
dissiper. De mist trekt op, le brouillard se
dicsipe. —, vocht opgeven, donner de Phutnidite , titre humide ou , e. De vloer
trekt op, le plancher est toujours humide.
—, op de wacht trekken , monter la garde.
De wacht is al opgetrokken , la garde en
dejd monde.
opmarcheren, zich op
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march begeven, se mettre en marches, mar
cher. Het leger trekt op, Parmee se metS
en marche. —, (met liebben), onrustig
zijn, criailler pendant la nuit. Het kind
heeft den ganfchen nacht opgetrokken ; ik
heb den ganfchen nacht met het kind opgetrokken , Penfant n'a point dormi de toute la nuit.
Optrekking, yr. action d'ouvrir en tirant
action de .deboucher. , action de mettre
des cordes , action de monter un violon,
. etc. —, action de bestir, d'ilever; construction. —, action de hausser,, de rehausser,
f. rehaussement, m. —, action d'aditionner. —, action d'ilever, de nourrir; education. —, action de monter et de se dissiper. —, action de monter la garde. —,
action de marcher; marcher.
Optroeven, b. w. (ik troefde op, heb opgetroefd), een troefkaart fpelen, troef opfpelen , jouer a-tout.
Optuigen , b. w. (ik tuigde op , heb opgetuigd),
harnacher, enharnacher.
Optuiging, yr. harnachement,e)sharnachement,m..
Optuijeren, b. w. (ik tuijerde op, heb opgetuijerd), het hoofd met linten verfieren,
parer la tete de rubans.
Opvaart, vr. de vaart of opftijging in de
hoogte, action de mentor. De — (hemelvaart) van jezus, l'ascension defisus-Christ..
Opvallen, o. w. (ik viel op, ben opgevallen),
op iets vallen , tomber sur q. ch.
Opvangen, b. w. (ik ving op, heb opgevangen ,) vangen , iets in zijnen loop of in zijne
vlugt vangen, prendre, saisir, attraper,
intercepter. Men heeft eenen koerier opgevangin, on a intercepts un courier; zie- On-derfcheppen (brieven). Eenen dief
(vatten ,) saisir un voleur. Toed in een
bekken —, (verzamelen , laten loopen ,)
recueillir du sang dans un bassin. Regenwater in eenen emmer (vergaderen,)
-recueillir de ?eau de la plute dans' un seam.
Eenen bal (grijpen,) prendre ou empoigner une balls. Het wild —, (vangen,)
rabattre le gibier.
Opvaren, o. w. (ik voer op, ben opgevaren),
opwaarts varen, als: Eene rivier —, monter une riviere , remonter sine riviere. Tegen den ftroom opvaren, remonter une riviere ; fig. opwaarts ttijgen, in de hoogte
itijgen, mentor. Ten hemel (varen ,)
molter au Biel. —, in toorn geraken, s'emporter,, prendre feu, entrer en colhre, se filcher; van bier : Een opvarend (opvliegend,
oploopend) mensch, un homme fougueux ,
en homme emportd. —, b. w. door varen
openen, enfoncer ou ouvrir en poussant avec.
un bateau, etc. _centre q. ch.; zie ook
Varen.
Opvarendheid , yr. oploopendheid , opvliegend,
held, disposition a la colere, emportement , m.
Opvaring, yr. action de monter, etc.,— , op•
vaart, ascension , f.; zie Opvaren.
Opvatten, b. w. (ik vattede op, heb opgevat),
vatten en opnemen, ramasser,, amasser
lever de terre, lever, prendre, recueillir.
Vat uwen mantel op, levez votre manteau;.
fig. Haat tegen iemand concevoir ou
prendre de la /wine contre q. q. Achterconcevoir ou prendre
docht tegen iemand
du soupcon contre q. q. , former des soupEons contre q. q.
begrijpen, houden ,
(verkeerd benemen , als: Iets verkeerd
grijpen), prendre q. ch. de travers. lets
kwalijk
prendre q. ch. en mauvaise part.
lets wel
prendre q. ch. en bonne part..
OpGgg3
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Opvatting, yr. action de ramasser, d'amasser,,
de lever de terre,lever; fig. interpretation , conception, idee. Eene verkeerde —,
tine fausse interpretation.
Opvegen, b. w. (ik veegde op, heb opgeveegd), bijeen vegen, zamenvegen, rassernbier avec un halal, etc. Veeg het vuilnis
op, ramassez les ordures avec le halal, —,
door vegen reinigen of fchoon maken , essuyer
cu nettoyer (avec un torchon, etc.) Gij moet
de kamer wat faut nettoyer tin pen la
chambre.
Opveilen, w. (ik veilde op , heb opgeVend), to koop fiellen , bij opbod verkoopen , mettre en vente, mettre a Penchere ,
vendre an plus offrant , vendre au dernier
encherisseur.
Opveiling , yr. action de vendre au plus ofrant on an dernier encherisseur, vente pafblique,
f. encherissement , on. enchere, liciCation
encan , on.
Opverven, b. w. (i1 verfde op, heb opgeverfd); zie Opverwen.
Opverving; zie Opverwing.
Operwen, b. w. (ik verwde op, heb opgeverwd ), verwen, de geheele oppervlakte
verwen, peindre on teindre, peinturer. —,
op niettw verwen, oververwen , peindre ou
teindre- de nouveau , repeindre, reteindre; zie
Verwen. door verwen verbruiken, employer en poignant ou en teignant, consumer
en teigtiant bu en poignant.
Opverwing, yr. action de peindre on de teindre,
—, action de peindre on de teindre de nouveau, action de repeindre on de reteindre.
Opveteren , b. w. (ik veterde op, heb opgeveterd), met veters opwaarts bevestigen, retatusseravec des aiguillettes ; fig. fam.,Ieumnd
de broek
(iemand doorhalen, hem den
mantel' uitvegen), laver la tote 4
, lui
chanter sa garnme. — '
Opvijlen , b. w. (ik vijlde op, heb opgevijld),
door vijlen glad maken, limes, polls avec
la lime. —, nog eens
limer' de nouveau.
Opvijling, yr. action de limes, on de Timer
nouveau.
OpTijzelen, b; w. (ik vijzelde op, heb opgevtjzeld ) , met vijzels opwinden , lever, elever
on hausser avec des machines telles quo verins ,
cries , engine, etc. ; fig. grootelijks verheffen,
leer reemen , ten hoogfte prijzen, elever,
loner excessivement?-encenser.
Opyijzeling, yr. action d'elever, etc. ; fig. action d'elever, de loner, d'encenser,, louange
outset.
Opvisfchen, b. w. (ik vischte op, heb opgevischt), in het water zoeken en daaruit ophalen , _picker, tires- du fond de Peau. —,
wegvisfehen, all: Wij hebben hier alles opgevischt, nous avons picbe tons les poissons
icii ook: (ik heb hier alles weggenomen),
vinden , pecker, troufa; tout pris iti;
ver ; deterrer, decouvrir. Waar hebt
dat
opgevischt? ou avez-vous piche cola?
Opvlechten, .b. w. (ik vlocht op, heb opgevlochten), vlechten, tresses, tresses de nouveau. —, in de hoogte vlechten, retrousser
lee cheveux en les tressant, en les cordelant.
Opvliegen, o. (ik vloog op, ben opgevlogen ,) in de hoogte vliegen, prendre sa volee. De patrijs is opgevlogen , la perdrix
vient- de prendre sa rade, a pris sa voile;
fig. fchielijk-opftaan, se lever prompternent,
impetueusement, soudainement ou brusquewent.
feel op jets loopen, courir aYec
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impetuositi sur. fchielijk open gaan of
geopend warden, s'ouvrir rapidement. De
deuren vlogen op, les portes s otrvrirent rapidement. Door buskruid in de lucht vliegen , saucer. Het fchip is opgevlogen , le
vaisseau a sauté. —, opftuivetr, driftig worden , in toorn geraken, s'enzporter, .se Mettre en colere, se filcher, prendre fen. Om
eene beuzeling vliegt hij op, it se Ache
d'une bagatelle.
Opvliegend, b. n. oploopend, driftig,
vend , opvarend, colere, emporte , e.violents,
e. fou,gueux , Buse. Een — mensch, an hornme emporte, fougueux.
Opvliegendheid, yr. drift, emportement, tn.
Opylieging, vr. action de prendre sa volee,
zie Opvliegen.
Opvlijmen, b. w. (ik vlijmde op, heb opgevlijmd), met eene vlijm openen, ouvrir avec
nue lancette.
Qpvlijming, yr. action d'ouvrir avec une lancette.
Opvloeken, b. w. (ik vlockte op, heb opgevloekt); zie Opdriesfchen.
Opvoeden, b. w. (ik voedde op, heb opgevoed), voedfel en onderhoud verfchaffen ,
nourrir, elever. Hij werd door eene min
opgevoed., it fut nourri par une nourrice.
opbrengen, eene opvoeding geven, elever; donner , de Peducation a, prendre loin
de Peducation de. Een Seel opgevoed jong
mensch, tin fount homme bien eleve, (bleu
eduque). Slecht opgevoede kinderen (die
eene flechte opvoeding hebben ontvangen),
des enfants mad cloves, m. pl.
Opvoeder, In. die eon kind opvoedt, voedftervader,, pert - nourricier. cells; qui a soin
de Peducation d'un enfant, pedagogue. De —
van eenen jongen prins, le gouverneur d'un
fount prince; zie Opvoedkundige.
Opvoeding, yr. action de nourrir. vorming
des verftands , education , pedagogie, Huis
van —, maison d'education , pension , f , institut, pensionnat ,m. Tot de — behoorende , pidagogique. Een buek over de —, an livre
pedagogique. Eene aan eon kind geven,
Bonner de Peducation a an enfant. Eene goede
— ontvangen hebben, titre bien dieve, e.
Eene flechte — ontvangen hebben, i-tre mal
eleve, e.
ngsgeflicht , o. institut d'education, m.
Opyoedi
maison d'education , f.
Opvoedingskunst, vr, art d'elever des enfants,
m. pedagogue.
Opvoedkunde , vr. art d'elever des enfants , m.
pedagogic.

Opvoedkundige, m. homme verse dans la pedagogie, pedagogue.
Opvoedfler, yr. cello qui a soin de Peducation
des enfants, gouvernante.
Opvoeren , b. w. (ik voedde op, heb opge.
voerd), in de hoogte voeren , mener en haut,
transporter en haut , moister, opleiden,
naar boven leiden, metier en haut , conduire
opwaarts voeren, op eene rivier
en hunt.
tegen den firoom , all: Koopwaren den Rijn —,
aire
remonter
le Rhin a des marchandises
ffig. Iemands eer
ten hoogflen top 'elever
Phonneur de- q. q. au plus bout degró ; zie
Prijzen, Roemen.
Opvoering, vr. action de monter,, etc; zie Opvoeren.
Opvolgen , b. w. (ik volgde op , heb opgevolgd),
in iemands plaits komen, iemands opvolger
zijn , suceeder -a. (A an m. In dezen zin
wordt het door velen all o. w. met zijn
involgen, voidoen suiyre, ceder
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Zijne drif;en —, se Ilyrer a ses passions, ^ waakt), ontwaken, wakker worden, s'iveilsatisfaire ses passions.
ler, se reveiller.
Opvolger, In. die iemand in een ambt opvolgt, Opwakkeren, o. w.. (ik wakkerde op, ben opgewakkerd), eigenlijk wakker worden; cloth
celui qui suit.
successeur.
Opvoiging, yr. action de succeder, succession.
enkel fig. Zich verheffen, flerker worden,
successivement.. —, action de suivre. : toenemen, se renforcer, fraichir,s'augmenBij
Opvolgiler, yr. celle qui succSde. Zij zat mijne
ter. De wind zal wel .--, le vent rafraichira, se renforcera.
- zijn, elle me suceedera.
cello quisuit,
qui satisfait, qui cede a.
Opwakkering, yr. fig. action de fratchir,, de
se renforcer; augmentation, fraicheur.
Opvolien , b. w. (ik volde op, heb opgevuld);
Opwarmen, b. w. (ik warmde op, heb opgezie Opvullen.
warind) , weder warm maken , rechauffer.
Opvouwen, b. w. (ik vouwcle op, heb opgerichauffer des pommes de tervouwen), behooriijk vouwen, plier,,replier,
Aardappels
rnettre dans son pls.
re ; van hier : Opgewannd eten , du rechaufOpvreten , b. w. (ik vrat op , heb opgevreten),
, des viandes rechauffees. Opgewarmde fpijs
guizig opeten, devorer, ay aler, engloutir,
eten , manger du rdchaufTd. Opgewarmde
(van dieren) , manger. —, alles yreten ,
koffij , du café repose. fig. Eenen ouden twist
niets overlaten , manger tout, manger entia, (eon verouderd en reeds vergeten gefchil
cement; fig. Iernand
weder ter bane brengen), reveiller d'ancien(iemands goed vernes dissensions, d'anciennes disputes , reveiller
flinden of doorbrengen) , depenser le bien
Ouden kost weder —,
d'autrui, ruiner q. q. —, van metalen , verle chat qui dort;
(telkens over dezelfde zaak fpreken), parlor
teren, corroder, ronger. De roes t heeft get
toujours de la mime chose, parler d'une choijzer geheel opgevreten, la rouille a corrode
ce for.
se qu'on avait (Ufa oublide. Dat is opgewarmcelui qui devore , etc ; zie Opde, herhaalde, kost, c'est une pensee rebattue.
Opvreter,
vreten.
Opwarming, vr. action de rechaufer, etc.
Opvullen, b. w. (ik vulde op, heb opgevnic1), Opwasfchen, b. w. (ik wiesch op, heb opgewasfchen) , door wasfchen reinigen offchoon
vol maken, geheel vullen , emplir, remplir,
embourrer. Eon vat wijn
remplir an tonmaken, aver, dcurer,, netteyer. Het linnen
neau de vin.—, opproppen, volfloppen , far.
—, laver le liege. —, door wasfchen opneZich
met
ipijs
en
drank
remplir.
men , met water van den grond , lever en
cir,,
, emliter ou faire disparaitre avec de
piffrer, gorge,-, remplir sa bedaine.
lavant
Opvuller, m. celui qui emplit, qui remplir.
feast.—, door wasfchen wonden , dcorcher,
Opvulling, vr. action d'ernplir, de remplir, f.
blesser ou dichirer en lavant. Zij heeft zich
remplissage, rernplage , in.
de handen opgewasfchen, elle s'est dechiree
Opvulfel, 0. hetgene, waarmede lets opgevuld
les mains. en lavant. —, door wasfchen verworth, farce, f. remplissage , m.
bruiken, employer en lavant; consumer en laOpwaaijen, b. w. (ik waaide en woei . op, heb
rant. De waschvrouw heeft al de zeep opopgewaaid ), naar de hoogte waaijen , opgewasfchen , la blanchisseuse a employe route
la provision de savon en lavant le lingo.
waarts of omhoog waaijen, waaijend oproeren , faire lever en soufflant. De wind waait Opwasfching , vr. action de laver on d'ecurer,
het itof op, le vent fait lever la poussiere.
etc.; zie Opwasfchen.
— , door waaijen opener" , open waaijen, Opwasfen, o. w. (ik wies op, ben opgewasfen), in de hoogte wasfen, opgroeijen, opouvrir en sougant. De wind heeft bet voniler opgewaaid, le vent a ouvert la fenetre ,
kweeken, croltre, grandir, venir en -Ike,
devenir grand, e. monter, s'elever. Deze pela fenetre a etc ouverte par le vent.
o.
renboom is hoog opgewasfen, ce poirier est
w. (met zijn), hard waaijen , 1terk waaijen,
etre eleventer fort, faire un grand vent. De wind
monte fort haut. Met elkander
(nog wet war ilerker
zal nog wet wat
y es , es , ensemble; fig. In deugd—, (deugdworden), le vent fraichira, se renforcera.
zaatn. wOrden), devenir vertueux, euse. Gij
naar boven waaijen, door den wind opzijt nice tegen hem opgewasfen, ( niet tewaarts gevoerd worden, etre emporte , e. par
gen hem bettand, gij kunt, hem het hoofd
le vent. Mijn hoed waaide op, le vent emniet bieden), vous n'etes pas en dtat de
porta mon chapeau. —, open gaan door den
resister, vous etes infdrieur a lui en forces.
wind, etre ouvert, 0. par le vent. Het yenHij is tegen u opgewasfen, it est en etas do
fler is opgewaaid, la fenitre est ouvertepar
vous faire face.
le vent, le vent a ouvert la fenetre.
Op7asfinp..,, yr. action de croitre, de grandir,
groei, crue, croissants.
Opwaarts , bijw. omboog , naar boven , en haut,
f. grandissement, m.
vers le hunt.
tegen de hoogte op, berg Opwater, o. opperwater, bovenwater ;zie Opcontre-mont.
op,
gaan, monter.
perwater.
Opwachten,
w. (ik wachtte op, heb opge- Opwegen , b. w. (ik woog op, heb opgewozwaar zijn
wachc), op iemand wachten , attendre. lk
gen), ophalen , optrekken ,
zat hem bij de kerk
, je l'attendrai pros
dat een last woidt opgetrokken , peser,, bade Peglise.
plegtig ontvangen , attendre
lancer , egaPer en ponds, peser autant. Dar
ce billot ne pose
q. q. pour le recevoir ou pour le saluer.
blok kan het gewigt niet
bij iemand zijne opwachting maken, rendre
pas autant que le ponds; fig. Tegen good—,
se: devoirs a q. q. , rendre ses respects a q.
(zeer veel daarvoor betalen , tegen eenen
q. (bij iemand zijn hof maken), faire sa
zeer hoogen prijs koopen), acheter au poids
tour a q. q.; (bij iemand een bezoek aflegde Pot. , acheter trop cher. Dat worth tegen
gen), rendre visite a q. q.; (iemand volgen,
good opgewogen , cola se vend au pads de
tot iemands gevolg behooren), etre el la suite
, (aan lets gelijk zijn), dgaler,, bal'or.
de q. q., accompagner q. q.
lancer, etre egal, e. contre-peser,,compenser.
Opwachier,
Uwe gronden zijn veel te zwak, om de mijserviteur, soupirant, galant.
Opwachting , yr. action d'attendre , etc.; zie
, vos raisons sons beaucoup
ne te kunnen
Opwachten.
crop faibles pour pouvoir centre poser les mienale: Zijne — bij iemand
maken , (iemand opwacliten); zieOpwachten.
nes.
Opwaken, o. w. (ik waakte op, ben opge- Opwekken, b. w. (ik wekte op, heb opgewekt),
wakGgg4
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wakker maken , wekken om op . te Chan ,
eveiller, reveller. Gij moet mti om zeven
faut m'eveiller
sept heures.
uren
weder levend, maken, iemand het leven
weder geven, ressusciter. De dooden zullen
wooden opgewekt, les worts seront ressuscites; fig. levendig maken, oyvrolijken , vrolijk en opgeruimd maken , eveilkr, egayer ,
rendre gat, e. encourager; hiervan bet veil.
deelw. Opgewekt , voor: Vrolijk s opgerdimd; zie Opgewekt. aanzetten , aanporren , aanfporen, exciter, animer, encourager, 'inciter, vivifier , reveller,. aiguiser. Den eetlust van iemand — alguiser,
ragater Pappetit de q. q.
Opwekkend , b. n. (in .de geneeskunde ,) hetgene opwekt, prikkelt, prikkelend excitatif; l ye, stimulant, e. Een — middel , un
remede excitatif, stimulant; un excitatif: -,
flichtelijk, ftichtend, hetgene flicht of opwekt , edifiant, e. Eene opwekkende preek,
tin sermon edifiant.
Opwekking, vr. action d'eveiller, de reveller.
—, action de ressusciter, resurrection; fig.
action d'egayer, 'd'évaller, de rendre gal,
e. —, action d'exciter, d'animer, d'encourage,. , d'exciter, de reveller, d'aiguiser;
excitation, exhortation, vivification. Door
de — van zijnen eetlust, en aiguisant son
appetit.
Opwellen, b. w. (ik .welde op, heb opgeweld), opgeven, :opbrengen , jeter. —,
even opkoken , een weinig koken, faire
bouillir legerement. o. w. (met zijn)
opborrelen , in de hoogte wellen , in eene
hevige beweging geraken, sourdre, jaillir;
fig. Zie Opbruifen.
Opwelling , yr. opborreling , ebullition, f.
bouilionnement , m.
Opwentelen, b. w. (ik wentelde op, heb opgewenteld), naar de hoogte wentelen, rouler en haut. Wentel dien fleen op, roulez
cette pierre en haut.
Opwenteling, yr. action de rouler en haat.
Opwerken , b. w. (ik werkte op , heb opgewerkt , naar boven wekken, travailler
faire monter, monter. Werk die fteenen op,
montez ces pierres. werkend verbruiken,
employer, consumer. Hij heeft alles opgewerkt,-(verbruikt.) it a tout employe.
Opwerpen, b. w. (ik wierp op, heb opgeworpen) ., door tegen of jets te werpen openen,
ouvrir d'un jet. 'Hij wierp het venfler met
eenen Nen op, it ouvrit la fenitrt d'un
coup de pierre., driftig openen, ouvrir
brusquement. Hij wierp de deur op ,' it onvrit la porte. — , in de hoogte
werpen, omhoog. werpen , jeter en haut ou
vers le haut, rejeter. , De zee werpt fchuim
op, la mer fete de Pecume. Het water
werpt blazen op, (er komen blazen op het
water,) Peau fait des bouteilles ; fig. Eene
fchans
(eene fchans aanleggen, maken,
vervaardigen 9 ) Hever, construire ou faire
un fort. Eene vraag
(eene vraag doen ,
voorftellen , opperen,)proposer tine question.
Een halletje van iets (van iets beginnen
te fpreken, van lets reppen,.) zie Bal.. Zich
tegen iemand -- , (zich tegen iemand yenzetten , tegen iemand opftaan ,) se soulever
ou se revolter, contre ,q.. q., s'opposer q. q.
Zich tot .
s'enger en . . . , se faire
reconnaitre pour . . . Zich tot aanvoerder
eener partij
s'eriger en chef d'un para.
Zich tot koning —, usurper la couronne.
oprispen, reieter,- zie Oprispen.
Opwerping, yr. action d'ouvrir d'un jets
2
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action de jeter en haut, etc.; tie Opwerpen.
tegenwerping, objection. — ooritel proposition(d'unequestion).— oprigting, action
d'elever, action de faire ou de construire
(un fort, etc.) "erection; zie Opwerpen.
Opwiegen w. (ik wiegde op , heb opgewiegd ), fig. opbrengen, opvoeden, elever,
nourrir. —, van der jeugd of onderwijzen
en opleiden , instruire des l'enfance.
Opwijzen , b. w. ( ik wees op , heb opgewezen ),
met opgeflokene vingers aantoonen , montrer
avec le doigt, montrer du doigt, faire voir.
Opwinden , b. W. (ik wond op, heb opgewonden), in de hoogte winden, omhoog
winden', opvijzelen guinder hausser ,
lever en haut au moyen d'un guindal ou
d'une autre machine semblable. op iets
winden , of op elkander winden, divider,
pelotonner. Garen —, (winders ,) pelotonner
du fil , mettre du fil en peloton, en pelote. —,
hetgene afgeloopen is , weder opwinden,
remonter. Een horlogie (horologie) —9 remonter titine montre; fig. aan den gang hel pen,
rn
aanzetten , aanfporen , inciter , exciter,
instiguer, animer, encourager.
Opwinder, m. celui qui remonte, etc.; zie
Opwinden ; fig. instigateur.
Opwinding, yr. action de lever, de guinder,
de hausser, f, guindage, m; fig. action
d'exciter, d'inciter, incitation.
Opwippen, b. w. (ik wipte op , heb opgewipt), naar de hoogte wippen, lever , soulever. Gij zult de plank —, vous souleverez
la planche. o. w. (met zijn,) naar de
hoogte wippen, se lever en bascule; fig.
Van zijnen floel —, ( haastig van zijnen fool
oprijzen ,) se lever promptement de sa chaise.
berner.
In cenen deken
Opwisfchen , b. 'w. (ik -wischte op , heb opgewischt); zie Opvegen.
Opwisfelen „ b. w.- (ik wisfelde op, heb opgewisfeld), door wisfelen verzamelen, rassembler en changeant; &hanger.
Opwisfeling, yr. action de rassembler en changeant, f. ichange, m.
Opwrijven , b. w. (ik wreef op, heb opgewreven), door wrijven wonden , ecorcher
on 'blesser en frottant. —, door wrijven
open doen gaan, ouvrir en frottant. —,
wrijvend reinigen, fchoon wrijven, frotter,
pour, lustrer. — 5 op nieuw wrijven, nog
eens wrijven , overwrijven, frotter de nou• veau. — 5 wrijvend verbruiken, consumer
ou employer en frottant.
Opzadelen, b. w. (ik zadelde op, heb opgezadeld), den zadel opleggen, seller. Een
lastdier
beiter.
Opzadeling, yr. action de seller, de hater.
(ik zaagde op, heb opgeOpzagen, b.
zaagd), met eene zaag openen , openzagen,
loszagen , ouvrir avec la scie, ouvrir en
sciant. —, door zagen wonden, blesser,
ecorcher on dechirer en sciant. ales
zagen, scier tout entiarement. Zij hebben
al het hout reeds opgezaagd, ils ont déjà
scie tout le bolt; fig. fam. —, van een flecht
vioolfpeler,, racier le boyau.
Opzakken 1 b. w. (ik zakte op, heb opgezakt), zakken doen, ensaclier, mettre
dans un sac , mettre en sacs ; fig. heimelijk
in den- zak fteken , empocher, glisser furtivement dans sa poche.
Opzamelen, b. w. (ik zamelde op, heb op.
gezan3e1d), bijeen zamelen , verzamelen ,
recueillir , ramasier,, amasser, rassembler;
fig. De ftemnien — recueillir les voix ou
les suffrages.
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Opzameling , yr. action de recueillir, ramasser, d'amasser; fig. — der ftemmen, action
de recueillir les voix ou les sufrrages.
Opzeggen, b. w. (ik zeide op, heb opgezegd
en opgezeid), luide herhalen , oplezen ,
dire, reciter. Zijne les —, reciter sa lepon.
De vragen in de kerk —, (de catechismusvragep beantwoorden), reciter le catechism
Peglise, dire son catechism a Peglise.— ,
zeggen , dire, declarer. Zeg op, wie heeft
het gedaan, dates ou parlez, qui Pa fait? —,
intrekken, herroepen , berigt van iets geven,
prevenir q. q. qu'on a dessein de resoudre,
(ten contrat oq une 'autre ,convention). Iemand eenen koop prevenir q. q. qu'on
rompt le marche. Zijn huisheer heeft hem
de huur opgezegd , (heeft hem kennis
gegeven, dat hij het gehuurde moet verlaten), son bete lui, a donne conge , son
hike lui a signifie qu'il ait a partir (dans
un certain temps). Mien koetfier heeft miide
dienst opgezegd, (heeft mij gezegd, dat hij
mijne dienst wit verlaten), mon cocker in'a
donne conge. Iemand een kapitaal —, (hem
doen weten , dat hij een kapitaal moet terug
geven), prevenir q. q. de la levee d'un capital. Tot opzeggens toe, jusq.u'el ce qu'on
avertisse que l'engagement dolt finir, —
vernietigen annuier, abroger; — afttand
doen, renoncer ; fig. Iemand de vriendfchap
(iemand verklaren dat men den vriendfchappelijken omgang met hem wily breken), declarer a q. q, qu'on vent rompre
avec lui.
Opzegging, vr. action de dire ou de reciter,
recitation, f. —
afiland , avertissement
renonciqu'on renonce a q. eh, , conga,
revocation d'un
ation. — der huur,, conge ,
bail. Zie Intrekking„
Opzeilen , b. w. (ik zeilde op, heb opgezeild),
bezeilen, atteindre en faisant voile , attein,
naar boven zeilen,
dre en naviguant.
opwaarts monter ou remonter apleines voiles; fig. Wij kunnen dat niet — 5 (wij
kunnen dat niet uitvoeren), nous ne pouvons
pas executer cela. Hij kan dat huishouden
niet —, (hij kan de kosten van dat huishouden niet goedmaken), it no saurait maintenir on entretenir ce menage. —, o. w.
(met zijn), verder zeilen , faire voile plus
loin, naviguer plus loin.
Opzenden,' b. w. (ik zond op, heb opgezonden), naar boven zenden, envoyer en haut,
envoyer vers le haut.
, naar wal zenden,
envoyer a terre.
verzenden, envoyer, exj'enverrai
pedier. 1k zal die papieren
c es papiers.
Opzet, o. fig, toeleg, voornetnen, desseinpremedia , propos delibere, m. resolution, f.
Een boos —, un mechant dessein. Met —,
de dessein forme, de dessein premedite, de
propos delibere, a dessein , tout express 1k
heb het niet met — gedaan, je ne l'ai pas
fait el dessein. Hij heeft het niet nit vergisfing maar met — gedaan, it n'a pas fait cela
par megarde, mais a boss dessein.
Opzetteliik , b. n. met opzet, met voorbedachten rade , preinedite e. delibere, e. fait , e.
de dessein forme, fast, e. a dessein, de propos delibere. Eene opzettelijke boosheid ,
une malice prenteditee. bijw. de dessein
forme,-de dessein preinedite, de propos deli
here, a dessein , tout exprés, a bon dessein.
Opzetten , b. w. (ik zettede op, heb opgezet),
openzetten, openen, ouvrir. Hij heeft alle
deuren en veniters opgezet, il a ouvert touter
les Fortes et les fendtres.— , in de hoogte zet-
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ten , overeind zetten, dresser Never, mettre debout, mettre sur, son scant , mettre debout sur se; pieds, mettre en piles, emplir.
De kegels —, dresser des piles. De fchijven
_, dresser les pions. Zijne knevels —, rebrousser la moustache. Flout
empiler du
bois. Het zegel er y apposer Te sceau;
fig. Geld in het fpel —, (geld in het fpel
wagen), mettre de Pargent au feu. Goed en
bloed voor iemand —, (geld en leven voor
iemand wagen), hasarder ou sacrifier sa vie
et son bien pour q. q. aanhitfen , aanr
porren, aanzetten, exciter, instiguer, inciter, animer, pousser, porter. Hij is opgezet, on Pa znstigue. —, op iets zetten,
mettre sur q. ch. , mettre. Den hoed —,
mettre le chapeau, mettre son chapeau, se
couvrir. Iemand eerie kroon mettre une
couronne a q. q. , le couronner. Het eten —,
(op de tafel zetten) , servir les viandes,
servir la table, couvrir la table de mets;
fig. Iemand horens
(iemand tot eenen
horendrager maken), planter des cornes
9. q., faire q. q. coca. beginnen, aanvangen , commencer. Breiwerk—, commencer
un tricotage. Eenen winkel —, commencer
une boutique. Eene fchool —, commencer
une ecole. bij ambachtslieden, eenen
gezel aannemen, hem vast werk geven, engager. —, eenen prijs verhoogen , opilaan,
als: Het brood —, (den prijs van het brood
verhoogen), hausser ou augmenter le prix
du pain. Het brood is opgezet, le pain est
augments de prix. bedriegen, bedotten,
tromper, duper. Hij heeft reeds verfcheidene lieden opgezet, il a déjà tromps nombre
de gent. fam. Onverwacht komen bezoeken en zich braaf laten onthalen, visiter,
faire visite. Wij zullen u in den loop van
den winter eens — , nous vous vistterons
dans le cours de l'hiver; opgezet van aangezigt ; zie Opdragtig. De kunst van doode
beesten op to zetten, taxidermic. (*).
Opzetting, vr. action d'ouvrir. —, action de
dresser. —, action de tromper, de duper,
duperie. —, action d'augmenter le prix,
augmentation de prix. —, van een zegel,
bezegeling, apposition d'un sceau.
Opzieden,' b. en o. w. (ik zood op, heb opgezoden); zie Opkoken.
Opzieding , vr. het opzieden ; zie Opkoking.
Opzien, 0. w. (ik zag op, heb opgezien),
naar de hoogte zien, omhoogzien, regarder
en haut, regarder vers le haut, lever les
yeux, jeter la vue en haut. Zij dorst niet
(zip dorst de oogen niet opflaan), elle
n'osa .pas lever les yeux; fig. van verwondering in de hoogte zien, vein, avec etonnewent, s'etonner. Gij zult er van —, ( Gij
zult er verwonderd, over fiaan), cela vous
itonnera, vous en serez etonne, e. vous vous
en etonnerez.
Opzien, o. de daad van opzien, action de regarder en haut, de lever les yeux; fig. Veel
— maken, veel baren, (veel gerucht maken), causer beaucoup d'itonnement, fare
beaucoup de bruit. Hid maakt veel — in de
wereld, il fait beaucoup de bruit dans le
monde, il fait beaucoup d'eclat , il fait parler de lui.
Opziener, m. (iemand, die het opzigt over
lets heert,) inspecteur, surveillant, intendant.
— over het zeewezen, inspecteur de la marine. — eener fchool, recteur. (weleer)
over het gedrag der krijgslieden, prevelt de
Parmee. — op de binnenlandfche vaart , buissonnier. — der kerk, Couderling), conductour,
Gggs
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en losfen van het zout , sacquier. — over de
ontlading, dichargeur,, dêbardeur.
Opzienersambt , o. ambc of post van eenen opziener, charge d'un inspecteur,, inspection,
intendance , direction, surveillance, f.
Opzienfter,, yr. vrouw die het opzigt over iets
heeft , inspectrice , surveillante , directrice ,
gouvernante. — over kleine kinderen , bonne,
vile; over eene fonge dame (in Spanje ), duegne.
Opzigt, o. zorg voor iets, zorg over jets,
inspection, intendance, direction , conduite,
f: Het —over de werklieden hebben, avoir
l'inspection sur les ouvriers. Het — over de
gebouwen , l'intendance des &laments. Het
— over de ftads gebouwen hebben ; avoir la
conduite des &laments de la ville. Het —
over een jong mensch hebben, avoir la conduite d'unfeune homme. Deze gevangene is
onder ow ce prisonnier est a votre charge. Hij is onder het — van zijnen voogd ,
it est sous les yeux de son tuteur. Hoc —
over de paarden hebben, avoir soin des chevaux. Aan iemands — toevertrouwen, conFier au coin de q. q. betrekking , consideration, f: egard, m. In dit —, a cet
egard, dans ce cas. Ten opzigte van, met
— tot, a Pegard de, en egardquant a,
par rapport a, relativement a. Ten opzigte
van mkj, ten mijnen opzigte, a mon egard.
Met
tot zijre verdienfte, en egard a son
white.
Opzigtelijk, b. n. betrekkelijk, relatif, ive.
bij w. relativement a.
Opzigter,. m. inspecteur,, surveillant , dirertour, intendant. — over rijwegen, ftraten,
voy,er.— over de gevangenen op een fchip,
prevdt marinier; zie Opziener.
Opzigtig, b. n. te clerk in het oog vsllend,
trop eclatant ; e. qui donne trop dans les
lei yeux, trop voyant , e. Eerie opzigtige
kleeding, un habit trop,voyant,
Opzigtigheid, vr. qualite de ce qui est crop
eclatant.
Opzigtfter; zie Opzienfler.
Opzijn , o. w. (ik was op, ben opgeweest),
eigenlijk met nitlating van een ander werkwoord, uit of buiten het bed zijn, op de
been zijn, opgeflaan zijn , etre ley e , e. titre
debout. Hij is nog niet op, (nog niet opgeftaan), it n'est pas encore leve ; it n est
pas encore hors du lit. Is mijii Heer op?
(is mijn Heer bij de hand ? kan men
9hem fpreken?) monsieur, est-il visible? —,
opftaan, het bed verlaten , als : Des morgens vroeg —, se lever de grand matin. Ik
ben des morgens altijd vroeg op, je me 'eve
toujours de' grand matin, — , open flaan,
los fiaan, etre ouvert , e. , verteerd zijn,
weg zijn , etre consume , 4 e. e' tre employe, e.
etre mange, e. etre be, e. etre depense, e.
etre
e. Alles is op, tout est consume.
Opzingen, b. w. ik zong op, heb opgezon,gen) , beginnen te , zingen , commencer
chanter, se mettre
chanter. Zing eens
Op, chantez-moi un air.
Opzitten, 0. w. (1k zit op, heb opgezeten),
opgerigt zitten, overeind zitten, titre assis,
e. etre sur son scant. In het bed —, etre
testis, C. dans son lit. —, buiten het bed
zitten, itre assis, e. hors du lit, etre debout, etre leve , e. opblijven, niet naar
bed gaan, veiller. Des avonds , des
nachts laat —, (des avonds of des nachts
laat naar bed gaan), se coucher fort tard.
Wij hebben den ganfchen nacht opgezeten,
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(zijn niet tiaar bed geweest), nous ne nous
sommes pas couches toute la twit, nous avons
veilló toute la twit, nous avons passe la unit
hors du lit. — , op de achterfte pooten
zitten, gelijk de honden , enz. doen , se
tenir sur ses pattes de derriere ; — van kippen
op bet rek
jucher; fig. lk zal hem wel
doen
(ik zal hem wel tot reds weten te
brengen), je saurai bien le mettre a la raison. Hij kan wel (hij weet iemand goed
honig om den mond te imeren), it suit cajole,- ou flatter a merveille. Met hangende
pooten voor iemand —, (hem in alles gehoorzamen , in alles naar iemands pijpen danfen), obeir q. q. en tout. —, (met zijn),
zich te paard zetten, inzonderhetd wanneer
men van de ruiterij fpreekt, monter- cheval.
De ganfche adel moet , (moet zich ten
flrijde rusten), on a convoque Parr:We ban.
Opzitter, m. fig, vleijer, pluimfirijker,flatteur,
cajoleur.
Opzoeken, b. w. (ik zocht op , heb opgezocht), naar iets zoeken, pogingen aanwenden om jets te vinden, cl;ercher,recherclzer,
faire la recherche de, (bij de jagers), quiter. —, zoeken en vinden, als: Die hond
kan
ce chien apporte , rapporte tout.
Opzoeking, yr. action de chercher, de rechercher ; recherche , quite.
Opzolderen , b. w. (ik zolderde op, heb op.
gezolderd), zolderen , op zolder leggen ,
opleggen, scorer au grenier, mettre au grenier, emmagasiner, mettre en magasin. Dit
koren moet opgezolderd worden , men moet
dit koren faut mettre ce bled au grenier.
Opzoldering, yr. action de mettre ou de serrer au grenier, action d'emmagasiner,, action
de mettre en magasin.
Opzouten , b. w. (ik zoutte op, heb opgezouten ) , inzonten , in het zont leggen om voor
bederf te bewaren , saler, mettre dans le
sel; fig. laten liggen, bewaren, nog niet gebruiken of verkoopen, garder , conserver.
Opzouting, yr. action de garder, de saler.
Opzuigen , b. w. (ik zoog op. , heb opgezogen), alles zuigen, surer entierement. Ailey
surer tout. —, open zuigen, door zuigen openen, ouvrir en sucant.
Opzuipen, b. w. (ik zoos op, heb opgezopen),
gulzig opdrinken , boire goulument , boire
tout. Hij heeft al het bier opgezopert, al abit
touts la Here; fig. met zuipen doorbrengen , verzuipen, depenser par la debauche,
consumer en debauche.
Opzwalpen, b. w. (ik zwalpte op, bob opgezwalpt) , zwalpend opfpoelen, opwerpen,
opbrengen, jeter en. haut , refeter. Goud
- jet& de l'or.
Opzwelgen, b. w. (ik zwolg op , heb opgezwolgen) , inzwelgen, opflokken, zie Inzwelgen.
Opzwelging, yr. inzwelging , opflokking; zie
Inzwelging.
Opzwellen, o. w. (ik zwol op, ben opgezwollen), hooger worden, zich uitzetten „
enfler, s'enfler,, gonfler, se gonfler, bouf
fer , grossir, regonfler, gorger, tumifier.
\Zood ra hid gegeten, heeft, zwelt hem de
maag des qu'il a mange. l'estomac loot
gonfle. Het — des bulks', le gonflement du
ventre. Het — des ligchaams door de waterzucht, l'enflure de l'hydropisie. Hij heeft
een opgezwollen ligchaam, it a le corps enfle , le corps boursouffle. De rivier zwelt op,
la rivihre enfle, s'enfle, regonfie, les eaux
de la riviare s'enflent et s'dlavent. Opgezwol-
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zwollene oogen , des yenx boursosees , rn.
Opgezwollen tandvleesch, de la gencive
turnefiee. flet paard heeft opgezwollene
beenen , le che yal a lee jambes gorgees; fig.
van boosheid —, (ten uiterile boos worden , zich grootelijks vertoornen ) enter
de rage, se gonflcr de rage , bouffir de colere.
Opzweiiing , yr. opblazing, action d'enfler,
de gonfier, etc.; zie Opzweilen.— tumefaction, extunzescence, boursolfflure, intumescence, dioncose. Er is eene — zwelling aan
dezen arm, it y a one tumefaction a ce bras.
— van den onderbuik in de rotkoorts, (in
de geueesk.) meteorisme , in. fierke — der
beenen , n2esallerie. — der borilen door overvloed van melk , sparganose. , hoogdravenheid , bosffssure, (van het water ,)crue,
f. hausseme,nt, zr;.
Opzweinmen , o. w. (ik zwom op, ben opgezwommen), boven zwemmen , surnager. De
kurk zwernt , drij ft , op he c water , le liege
surnage sur ?'eau. opwaarts zwemmen ,
stager. Tegen den ftroom — stager contre
le courant.
Opzweren , b. w. (ik zwoer op , heb opgezworen), met eenen eed toeeigenen, affirmer
par scrinent quo q. ch. appartient
q. q.
Iemand een kind
attribuer son enfant a
q. q. par serment.
Opzwieren, b. w. (ik zwierde op, heb opgezwierd) , opfchikken , optooij en , opfmukken , zwierig maken, orner, parer, attifer.
Orakel , o. godfpraak , het gemeenlijk raadielachtige antwoord der goden door de priesters , oracle, m. Goddelijke orakelen , des
oracles divins , in. pl. des proplzeties, f. pl.;
zeer wijze man of Yrouw,, homme fort sage,
tn. femme fit sage. —, plaats , waar orakels of godfprakeu werden gegeven , oracle, in.
Orakelblad, o. feuille qui contient Poracle, f.
Orakeltaal , yr. als :
fpreken , (als een orakel fpreken), parlor d'art ton d'oracle.
Oranje, b. n. oranjekleurig, de couleur d'orange, orange, e. — lint, ruban orange, as.
—, 0, oranjekleur, couleur d'orange, f.
orange as.
; oranjefckil , zie Oranjefchil.
Oranjeappel , tn. appel van den oranjeboom,
orange , f. Groote zure
bigarade , f.
Oranjebloefem ,
bloefem aan den oranjeboom, fleur d'orange, f geest van —,neroli.
Oranjebloefemwater, o. eau de fleur d'orange,
Oranjeboom , m oranges. , in.
Oranjedrank ,
; zie Oranjefap.
Oranjegezind, b. n. in de Nederl. gefchiedenis , de oranje-partij of het huis van Oranje
toegedaan , attache e. a la maison d'orange.
Oranjekiet , yr. kist voor oranjeappelen ,
caisse a oranges.
Oranjeklant ,
vriend van het huis van Oranje, ami de la maison d'Orange.
Oranjekop , ni. zekere worm , aardkrekel 5
waaruit de nieikever voortkomt, courtilie, f:
Oranjekleurig , b. n. couleur d'orange, de couleur d'orange, orange , e.
Oranjelieden , oranjelni, m. meerv.; zie Oranjeman.
Oranjelint , o. oranjekleurig
ruban orange , vs.
Oranjeman, m. (meerv. oranjemannen), man,
die oranjeapilels verkoopt', vendeur d'oranges, (meerv.- oranjelieden, oranjelui), voorflander van het hubs van Oranje,
oranjeklant, ami de la maison d'Orangs.
Oranjepeer, vr. zekere fraaije gels peer , torte
de poire poire d'orange.
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Oranjerij, yr. warms kas, inzonderheid voor
oranjeboomen , orangerie.
Oranjefap, o. oranjedrank , orangeade, f.
Oranjefchil, yr. scarce . d'orange, f. Ingelegde
oranjefchillen , orangeat, In.
Oranjefnippers, m. meerv. orangeats.
Oranjeviag , yr. oranjekleurige vlag, pavilion
orange.
Oratie, yr. (ond, woord) redevoering, °raison, harangue, f., discours , m.
Orberen, b. w. (ik orberde , heb georberd),
gebruiken, (om her your bederf te bewaren), prendre, consumer, faire usage de,
se servir de.
Orde , yr. geregeldheid, regelmatige fchikking,
ordre , arrangement , in. disposition, categoric.
Zonder —, (door elkander,, y erward), sans
ordre , pole-mole, en confusion , confusement.
In — brengen, (fchikken, regelen), mettre
en ordre, arranger, disposer. Alles is bij hem
in de beste —, tout est dans an grand arrangement chez lui. In — houden , tenir en bon
ordre. Hij is een man van —, (een man , die
van ordelijkheid houdt), c'est un homme
d'ordre , c'est us; homme qui aime ?'ordre. — in
eten en drinken honden , (geregeld eten en
drinkers), vivre de regime. — op zijne zaken
ftellen , (zijne zaken regelen) , mettle ordre a
ses afaires , arranger ses affaires. —, in de
bouwkunde , bouworde , bouvetrant , ordre,
m. De vijf orders zijn : de Toskaanfche , de
Dorifehe , de jonifche , de Corinthifche en
de zamengeftelde , les cinq ordres d'architectare sont: le mean on rustique, le dorique,
Pionique , le corinthien et le composite. —,
gezeifchap van menfchen , die onderling verRidderorde , ordre
bonden zijn , Ardre
l'ordre
de chevalerie g.;D Nalthezer
, ordre on communaute
Malte. Geestelijke
de religieux. —, ordeteeken , ordre. Hij
draagt vier ordes, it porte quatre ordres,
Ordeband of lint , o. cordon, ordre, na.
Ordelijk , b. n. in orde , geregeld , en ordre,
regulier,, ere, rigid , e. methodiquc. Een
— man , on homme d'ordre , no; homme qui
aime ?'ordre. Een
gedrag 5 one conduite
bijw. regulierement, avec orreguliére.
dre, methodiquernent.
1.41e , methode,
Ordelijkheid, yr. ordre,
—, regelmatigheid, regularite, symetrie.
Ordeloos , b. n. ongeregeld, zonder orde,
derange , e. mal regle , e. con fus, e. sans
ordre,irregulier, ere. —, bijw. sans ordre,
confusement, pole-mêle.
Ordenans, yr. (ond. woord), bij het krijgswezen , man ten dienste van eenen officier,,
om orders over te brengen, ordonnance,
Op — zijn, etre d'ordonnance.
Ordenen , b. w. (ik ordende , heb geordend),
fchikken, regelen, in orde brengen, mettreen ordre, arranger, disposer, ranger, ordonner , regulariser. Tot priester ,
ordonner pretre; van bier: Geordend , als:
geordend perfoon , (geestelijke ,) clerge ,m.
Ordening , yr. het ordenen , action de regler,
etc. —, inzond. ordination.
Ordesbroeder, m. kloosterbroeder,, religieux,
regulier
Order, yr. bevel, last, ordre, commandement
m. injonction , fussion , consigns. De — aan
eene fchildwacht ge yen , consigner. Gij moet
wachten tot nadere
, it faut attendee
nouvelles ordonnancis. Betalen aan den beer
de C. of —, payer a Mr. de C. on a son ordre.
Ordinans ; zie Ordenans.
Ordinantie , Yr. (ond. woord ,) bevel, ordre,
m. —, fchikking, arrangement, disposition.

0 ND
906
Ordinaris , m. publieke tafel, ordinaire , m.
table d'hete, f. restaurant. ,houden , tenir ordinaire. In eenen — eten, diner on
souper d une table d'hite.
Ordersbroeder, m. kloosterbroeder, religieux,
regulier. traiteur, restaurateur.
Ordinarishouder
Ordineren, b. w. (ik ordineerde, heb geordineerd ), fchikken, ordonner, disposer. —,
bevelen , ordonner, commander.
Ordinering, yr. ordonnance, f. ordre, reglement , m.
Ordonnantie, yr. bevel, order, voorfchrift ,
ordonnance, f. edit, regiment, m. — om
to betalen, mandement , m. De — van
eenen arts, van eenen geqeesheer , l'ordonnance ou la recette d'un tnedecin.
bij fchilders , inrigting , ordonnance. De —
eener fchilderij , l'ordonnance d'un dessin.
Ord.onneren, w. (ik ordonneerde, heb geordonneerd) , bevelen , gebieden , voorfchrijven , gelasten, ordonner, commander,
enjoIndre, donner ordre.
Oreg.°, m. zeker kruid, foort van majolijn ,
ortga,n.
Orgaan , o. (oud w.) werktuig, inzond. in
een Glierlijk ligchaam , organe , m.
Organifatie , yr. (oud woord) regeling, organisation.
Organisch, b. n. bewerktuigd, organique.
Organiferen, b. w. (ik organifeerde, heb georganifeerd), inrigten, organiser.
Organist, m. orgelist, orgelfpeler, joueur
d'orgues.
Orgel, o. zeker fpeeltuig, dat inzon-derheid
in kerken gebruikt worth, orgue, m. orgues, f. pl. Een goed — an ,bon orgue,
de bonnes orgites. Op het fpelen , jouer
de Porgue, toucher l'orgue.
Orgelblaasbalg , orgelblaasbalk , m. sotfflet
d'orgues, tn.
Orgelblazer, m. souffleur d'orgues.
Orgelconcert, o. concert d'orgues, m.
Orgeldeur, yr. battant , volet d'orgues, on.
Orgelen, b. w. (ik orgelde , heb georgeld,)
op het orgel uitvoeren, executer sur l'orgue. o. w. top het orgel fpelen , jouer
de Porgue, toucher.
Orgelist , m. organist , orgelfpeler; zie Organist.
Orgelkast , of kist , Nr. cabinet d'orgues, buffet d'orgues, sornmier, tn.
Orgelklavier, o. klavier met een orgel, clavier d'orgues,
Orgelkoor, o. orgues, f. pl. tribune, f.
Orgellood , o. plomb dont on fait les tuyaux
d'orgue.
Orgelmaker , m. faiseur d'orgues.
Orgelmuzijk , yr. musique d'orgues.
Orgelpijp , yr. tuyau d'orgue, m.
Orgelpijplip , , vr. biseau , m.
Orgelregister,, o. feu d'orgue,
Orgelfpel, o; zie Orgelmnzijk.
Orgelfpeler, m. joueur d'orgues.
Orgeltje , o. voor yogels, serinette, f.
Orgeltrapper ; zie Orgelblazer.
Orgeltreder; zie Orgelblazer.
Orenbaar,, m. (fcheepsw.), hallebouline, f.
Origineel, b. n. (ee) oorfpronkelijk ,
e. Een — fchilderfluk, un tableau
original. —, bijw. arifinalement. o.
het oorfpronkelijke , orTznal, tn.
Orion, m. zekere Iler,, orlon.
Orkaan, m. hevige dorm, ouragan.
Orleaan , orliaan , m. zekere verw, roucou.
Ortolaan, m. kleine trekvogel, ortolan.
Os , m. rued vain bet mannelijke geilacht ,
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boeuf. Een jonge
un boeuf sauvage, un buffle,
Een wilde
.un bison. —, gefnedene bel, boeuf clatre;
hij is eep
fig. Hij is een domme
(hij is zeer dom, een dommerik ,) c'est une
sotte bite. Hij is een regte (een lompe vlegel, een regte lomperd,) c'est un
rustaud, c'est un gros rustaud, fpr. w. ; zie
Ezel.
Osfendrek, m. osfenmest, osfenftront , osfenmist , fiente de boeuf, f. furrier de boeuf.
Osfendrift, yr. drift osfen , troupeau de boeuf, vs.
Osfendrijver, m. bouvier.
Osfengal, yr. fiel de boeuf, m.
Osfenhandel, m. traffic de- boeufs.
esfenhart , o. coeur de boeuf, tn.
Osfenherfens, yr. meerv. cervelle de boeuf,
Osfenhoorn ; zie Osfenhoren.
o. de
Osfenhoren, m. corne de boeuf, f.
flof, corne de boeuf,
Osfenhuid, yr. peau de boeuf, f. cuir de
boeuf, m.
Osfenklaauw, yr. corne du pied de boeuf.
marche fait pour des boeufi.
Osfenkoop ,
Osfenkooper, m. marchand de boeufs.
Osfenkop , m. tete de boeuf,
Osfenledr,, o. cuir de boeuf, tn.
Osfenlever, yr. foie de boeuf, tn.
Osfenmarkt, vr. marche aux boeuft,
Osfenmerg , o. modlle de boeuf, f.
Osfenmest , osfenmist m. osfendrek, osfenitront ; zie Osfendrek.
Osfenmuil, m. mufle de boeuf.
Osfenoog, o. oeil d'un boeuf, tn. —, (fcheepsw.,)
oeil de boeuf, tn.
Osfenpens, vr. tripes de, boeuf, f. pi. grasdouble, m.
Osfenpoot, m. pied de boeuf.
Osfenihuit , m. mufle de boeuf.
Osfenflal, m. &able aux boeufs, bouverie,
Osfenftront ; zie Osfendrek.
Osfentand, m. dent d'un boeuf,dent de boeuf,f:
Osfentong , yr. tong van eenen os , langue d'un
boeuf, langue de boat! Gerookte langue
fumee.
zekere plant, (in de kruidk.)
buglosse. 'De wilde —, Pechidide. De vall'orcafche
Perinacee. De roode
nette.
Een fink —
Osfenvleesch , o. boeuf.
une piece de boeuf.
Osfenvoet Osfenpoot ; tie Osfenpoot.
Osfenweide, yr. prairie oh Pon engraisse des
boeuff, 1. paturage , m.
Osfenweider, m. engraisseur de boeufs zie
Vetweider.
Otter, m. zeker tweeflachtig viervoetig dier,
loutre, f.
Ottervanger,, m. chasseur de loutre.
Ottervangst , vr. chasse aux loutres.
Ottervel , o. peau de loutre. f.
Oubollig ; zie Holbollig.
Oud , b. n. de verfirekene during aanduidende,
een zeker getal jaren bereikt hebbende ,
e. qui a un certain age. Hoe —, zijt gib ?
quel dge avez-vows? Zip is twee jaren ouder
dan ik , elle est mon ainee de deux ans. Ik
ben ouder dan gij, je suisvotre anclen. Mjjn
vader is zestig jaren oud, mon pert est age
de soixante ans, mon pert a sosxante ans.
bejaard, vele jaren beflaan hebbende,
vieux,A (vieil) , qui est fort avance,
e. en age, qui ado re longtemps, _qui a beaucoup serva, ancien, ne. maker, b. w.
vieillir. — worden, devenir vieux, vieille,
viellir. Een — man, (un vieil homme)
Een zeer
un vieux homme, un
— man, un homme decrepit. Oude menfchen,
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an
ichen, oude lieden , des vieux, tn. pl. oude Ouderdom, m. jaren, age, Een hooge
grand age, en. vieillesse, f: Groene —,
luidjes, oude lui, vieilles gens, f. pl. Hij
age rassis. Mannelijke
gaat flechts met oude lieden om , it ne
viril.
hante que des vieux. Eene oude vrouw, Ouderen; zie Ouder.
sine vieille femme, une vieille; fig. De ou- Ouderlielde , yr. amour de ses parents, rn.
de mensch, (Adam), le vieil homme. Het Ouderlijk, b. n. van de ouders, des parents.
De ouderlijke woning, het ouderlijke huis,
oude testament, le vieux testament. Eenla maison de ses parents. Ouderlijke liefde,
kasteel, un ancien chateau. Oude
l'amour des parents envers leurs enfants. Het
gen, d'anciennes institutions. Eene oude
Eene
ouderlijke hart, le coeur des _parents.
vriendfchap, une ancienne
oude une ancienne famille. Hij is Ouderling, m. in de kerk, enz., ancien.
een der oudite kooplieden van Amfierdam, Ouderlingenbank, yr. bane des anciens. m.
it est un des plus anciens negociants Adm. Ouderlingfchap , o. charge d'ancien,
sterdam. Een — vrijer, sin vieux garcon. Ouderloos, b. n. wonder ouders,' qui n'a ni
pare ni-mere, qui a perdu ses parents. Een
in eenen andereu zin, amant suranne.
ouderlooze knaap, wees, an orphelin. Een
Eene oude vrijfter; zie Vrijfter. Eene oude
— meisje, one orpheline. Ouderlooze kinkennis, une vieille connaissance. Een oude
deren , ouderloozen , des orphelins, m. pl.
Een
oude
makker,
vriend, an ancien
vn ancien camarade. Een oude rot , Oudermin; zie Ouderhart.
(doorflepen vos), sin vieux routier. Een Ouders; , zie Ouder.
— woord, an vieux mot , un mot hors .Ouderwets, bijw. naar den trant der ouden,
a Pantique, a la vieille mode; fig. in den
d'usage , sin mot qui a vieilli. Eene
gemeenen fpreektrant, duchtig, zeer Clerk,
—e mode, une vieille mode. — brood, du
de
la
biere
comme it fdut, fort, de la belle maniere,
pain rassis ou dur.,— bier,
Bien, extrdmement.
vieille. — fpek, du lard ranee. 1k hat
het bij het oude, je m'en liens a la Ouderwetsch, b. n. naar den trant der ouden,
antique , vieux , vieille, gaulois , e. gothique,
la vieille mode ; fpr. w. Gelijk de ouden zonsuranne ,e.— goed , oude prul, antiquaille f.
gen , zoo piepen de jongen; zie Piepen. —
en jong.heeft er den mond vol van, chacun Ouderwetschheid, yr. antiquitd.
en parle. dat voorheen beftaan heeft, Oude-vrouwenhuis , o. maison fonelde pour la
retraite des vieilles femmes, f. hospice des viancien, ne, qui a ate auparavant, ce qui
eilles femmes.
s'est passé depuis long, temps, antique. De
,oude Grieken , les anciens Grecs. De oudite Oud-grootmoeder, yr. overgrootmoeder, bb.
saieule.
gefchiedfchrij yer, le plus ancien des historiens.
overgrootvader,
Een — (d. voormalig) regter, an ancien Ond-grootvader,
juge. De ouden, (d. i. de oucle Grieken, Oudheid, yr. ouderdom, toefland van hetgene
zeer lang beflaan heeft, vieillesse, ancienneRomeinen , enz) les anciens. De oude lettervete. De — van een geflacht Pancienneti
kunde , /a littdrature des anciens. Een —
d'une famille. lang verleden tijd, antis
gebruik, un antique usage, un usage antiquite, f. anciens siecles, vieux temps, tn.
que. Oude ftandbeelden, des statues antipl.
De helden der —, les hdros de Pantiques , f. pl. Naar de oude mode of manier,
quite. hetgene van de ouden tot ons gea l'antique. Oude zeden, des tnoeurs antikomen is, meestal meerv. oudheden, antiques. Een oude haat, une haine ,inveterde,
quite's , antiques, —, ouderdom, van gewoe rancune. De oude gefchiedenis, l'hisbouwen, vituste. Verhandeling over de oudtoire ancienne; fig. Het is al weer de oude
heden, archdologie. Befchrijving der oudhedeun, (het oude liedje), crest toujours
den, archdographie.
mérne chanson. Voor oude tijden, jadis,
Oudheidkenner, tn. kenner der oudheden,
autrefois, anciennement.
antiquaire, archdologue.
Oudaard , m. oud man, grijsaard, vieillard,
Oudheidskunde , yr. science ou connaissance des
vieux homine.
antiquites, archdologie.
Oudachtig, b. n. een weinig oud of bejaard,
die op zijne dagen komt , an pen vieux Aun Oudheidsfchrijver, m. archeographe.
pen vieille, qui est sur le retour 'de Page, Oudmoei , yr. moei van vader of moeder
grand' tante.
qui commence a vieillir.
oom van vader ofmoeder, grandOudbakken, b. n. van brood, dat reeds eeni- Oudoom ,
oncle.
gen tijd gebakken is geweest, belegen, rassis, e. dur, e. — brood, du pain rassis ou dur; Oud-ouderling , m, voormalig ouderling , cis
devant ancien.
fig. zie Ouderwetsch.
Vudburgemeester, m. gewezen burgemeester, Ouds, bijw. enkel gebruikelijk met van, als:
Van —, (van voor lange tijden), depuis
ancien bourgmestre.
long-temps , jadis , anoiennement, tie longue
Dude, (ouder) yr. verouderd woord, vieille ;
main, autrefois.
zie Ouderdom.
Ondeigen , o. oude rente vieille rente, f. Oudijzer, oudroest-verkooper , frrrailleur.
Oudite , b. n. (overtreffende trap van oud),
(oude gewoonte) ancienne habitude.
sdnieur,, van broeders of zusters, wine, e.
Oude-kleerenkoop; zie Oude-kleerenkooper.
Mijn— broeder, mon fire dine. Uwe —
Oude-kleerenkooper,, m. fripier.
votre soeur ainie. — , wijsfte en kunzuster,
friperie.
Oude-kleerenkooperij , yr.
digfte, nestor.
Oude-kleerenkoopfter, yr. fripiere.
Oude-kleerenmarkt, yr. friperie, f: marchd Oudtijds, bijw. in oude tijden , weleer, in
oude dagen, voorheen, jadii,anciennement,
aux vieilles nippes, m.
autrefois, auparavant.
Oudelijk, , b. 11. vieillot, te. Hij heeft een —
Oudvader, m. aartsvader, patriarch, patriars
aanzien, it a Pair vieillot.
che, kerkvader, pare de Pdglise. De
Oude mannenhuis, o. maison _fondle pour la
oudvaders, lesperes de Peglise; fig. Hij is
retraite des vieillards , f: hospice des vieilal naar de ouaders,
ctv
(his heeft reeds den
lards , tn.
aftogt geblazen, is dood), it est déjà mort,
Ouder, vader of moeder, pare, tn. mere; f.
it a passe le pas, it est ad patres.
meestal meerv. ouders i ouderen , parents,
Oud,pare et mire, m. pi.
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Oudwijfsch, b. n. van een oud wijf, d'une
vieille femme , de vieilles; fig. oudwijffche
vertellingen, (fprookjes), des contes de vieilles, des contes a dormir debout, des contes
bleus; zie Vertelling, Sprookje.
Outaar; zie Altaar.
Outer; zie Altaar.
Ouwel , zeker dun gebak , hetwelk tot onderfcbeidene einden , (loch voornamelijk tot
het toemaken van brieven worth gebruikt ,
gewijde ouwel, hostie,
pain a cacheter.
hostie consacree, f.
botte
a
pain' a cacheter.
Ouweldoos, yr.
Ouweidoosje , o; zie Ouweldoos.
Ouwelkan, yr. voor gewijde ouwels ; ciboire.
Ovaal, b. n. eirond , ovals.
Oven, m. eene beilotene plaats, gefchikt, om
door vuur heet gemaakt te worden , ten einde
daarin te bakken „four. - Brood in den —
fchieten , (hetzelve daarin zetten), mettre
le pain au four, enfourner du pain; fig..
Dat gaapt zoo wild als een (dat is geheel onwaarfchijnaijk), cela est outré, cela
n'est point du tout semblable. Het was, alsof
gaapte, zijne redenen
hij tegen eenen
vonden geen gehoor), c'etaient des paroles
om te
dans Pair, on tie Pecoutait point.
branden, fourneau, in. fournaise, f. four.
tine
fournaise
ardente.
Een gloeijende
De drie mannen, welke in den gloeijenden —
geworpen worden, les trois enfants qui furent
'leas dans la fournaise.
Oveudeur , yr. porte de fourneau, f., bouchoir, tn.
Ovendweil; zie Ovenwisch.
Ovengaffel , yr. roerijzer van eenen oven,
pook, fourgon, attisoir, m.
Ovengat, o. mond van den oven, gueule du
four, f.
Ovengebak , o. alles wat men in den oven
bakt, ce qu'on cuit au four, tn.
Ovenhuis, 0. fournil, m.
koek die in den oven worth geOvenkoek ,
bakken, gateau cuit au four.
Oyenkrabber, in. rakelijzer voor eenen oven,
(bij bakkers), vuurhaak , ruble.
Ovenpachter, in. van een regtsgebied, fournier.
yr. plaque du four, plaque de
Ovenplaat
fourneau.
Ovenfchop , y r. fchop , die bij eenen oven
worth gebruikt, pelle de four.
Ovenilok , m. ovengaffel, roerijzer; zie Ovengaffel.
Ovenwisch , m. bos Dude lappen aan eenen
flok om den bakoven fchoon te maken , ecouvillon.
Over, bijw. overig, als overfchor, de reste.
Wij hebben tijd —, nous avons du temps de
reste, nous avons plus de temps qu'il nous
faut. Er is geld — y a de Pargent de
reste, it y a de Pargent de trop. Er is Lien
gulden —, (tien gulden inner dan vereischt
wordt,) tl y a dix florists de trop. Er is
(te veel ,) it y a un escalin
een fchelling
tie trop. —, voorbij , passe e. Het onweer is
forage est passe. — en weer, de part et
d'autre (been en weer, ) ca et la ; wederkeerig,
wederzijds ,)mutuellement 5 reciproquement,
Pun l'autre, les ones les mitres. —, voorz.
boven overheen, sur, par-dessus, au dessus
de. Er komt een onweer — de ftad, it y a
un orage au dessus, de la ville. — land reizen , (te land reizen,) voyager par terre,
— zee reizen, voyager par mer. Het water
ging -hem twee voet — het hoofd, it avait deux
pteds d'eau par-dessus la tete. De golven
gingen — mil heen , ler flats erg passé par-
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eene heg fpririgen, sauter par-dessus tine hale.
eene brug gaan,
(eene brug overgaan,) passer sur un pont.
eene plank gaan , passer sur une planche.
Met iemand — weg zijn, (met iemand op
weg zijn , met iemand op reis zijn, met iemand reizen voyager-avec q. q., voyager
en compagnte avec q. q. ; van hier : fig. Met
iemand weg kunnen, (met iemand kunnen omgaan,) s'accorder avec q. q. Tot —
de ooren in fchulden fleken (zeer vele
fchulden hebben, zoo dat men zich niet
went te redden,) etre fort endette , e; zie
ook Oar. — het veld loopen, (het veld
overloopen 5 ) passer le champ; fpr. w. Kom
ik — den hond, dan kom fit ook — den
itaart , (heb ik de 'groote uitgaven beftreken, dan zal ik de kleine ook wel re boven
komen) ; zie Hond. —, door, door eene
plaats been, als: — den Haag near An-111erdam gaan , aller a Amsterdam par la Haye.
— de ftraat gaan, , (de ftraat overgaan,)
passer par la rue.
het voorwerp eerier
werkzaamheid, a. Langen tijd iets . cloorbrengen-, (langen tijd aan lets bezig 'zijn,)
passer beaucoup de temps a faire q. ch. , travailler longtensps a q. ch. — lets denken,
( zijne gedachten over iets laten gaan,) penser a q. ch. , reflechir a q. ch. — iets
fpreken, parler tie q. ch. Zijne gedachten
(aangaande) iets zeggen , dire son opinion
sur q. ch. —, den tijd aanduidende, welken
men aan iets bezig is, gedurende , a, pendant. — tafel , 4 table. Wij hebben er
— tafel van gefproken, nous en avons parld
a table. — den maaltijd, pendant le repas.
— dag, pendant le jour. inzonderh,
wanneer daarbij de aanleiding der werkzaam.
held of de aanleidende oorzaak bedoeld
worth, als: — dat zeggen ontflond een gefchil, ces mots causaient une dispute. —
iemand klagen, se plaindre de q. q. lets
beraadflagen , consulter on delibirer sur q.
ch. — iemand in den rouw zijn , porter le
deuil de q. q. Er zal vreugde — hem zijn,
on se rejouira pour lui. — iets toorn
geraken, se fdcher de q. ch. — lets in twist
geraken , se quereller de q. ch. — iets twisten , disputer sur q. ch. lemand — lets ge'
luk wenschen, feliciter q. q. de q. eh. —.
aan gene zijde, au de-la, a l'autre cute de.
— de rivier Wonen , demeurer a l'autre elite
de la riviere, tiemeurer au de-la de la riviere. Hij is reeds — de grenzen , it a dejti passe les frontieres, it est deja au de-la
des frontieres. een voorwerp 'van magr,
heerfchappij, toezigt, enz., sur. Hij heeft
geene magt — mij , it n'a point d'autorite
— iemand: regeren , dominer sur
sur
q. q., gouverner q. q. De zege zijne
vijanden behalen, obtenir la victoire sur ses
ennemis , vaincre ses ennemis. Een wakend
oog — iemand houden, veiller sur q. q.,
zie Oog. Het bevel — het leger voeren,
commander Parmee. verfcheidene natien
heerfchen, regir sur plusieurs nations. Men
heeft hem het opzigt — al deze lieden gegeven , on lui a donne l'inspection sur tous
ces gens-ci. Zij heeft veel magt — het ge.
moed van haren man, elle a un grand ascendant sur l'esprit de son marl. —, het
voorwerp van gemoedsbeweging aanduidende , als : Zich — iets ergeren, se scandaliser de q. ch. Zich — lets verheugen, se
rejouir de q. ch. Zich — iets vetwonderen,
s'etonner de q. ch. — iets boos warden, se
filcher de q. ch. — lets klagen , se plaindre
do
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de q. ch. — lets fchreijen, pleurer de q.
pleurer q. ch. —, een grooter getal,
enz, aanduidende, plus de. Hij is mij —
tie honderd gulden fchuldig, it me dolt plus
de cent florins. — den gewonen tijd blijven, rester plus longtemps qu'a l'ordinaire.
Hij is — de zestig (jaren oud), it a plus
tie soixante ans. Het is reeds — zes uur,
it est six heures passies. — de helft, au
de-la la moitid.
na, als : Heden —
acht dagen, d'aujourd'hui en hult. kort
of lang, tot on tard. —, in fommige fireken words het gebruikt in plaats van, voor,
als: lk was — eenige dagen te Leijden,
je fits a Leide it y a quelques fours. —
vele jaren , it y a plusieurs annees. (A a nm e r k. Dit gebruik verdient intusfchen Beene navolging).
tegenover,
tie. Hij woont
mij , tl demeure vii -a vii
de mos.
Overaardig, b. n. zeer aardig, alleraardigst,
tres-agreable, tres-plaisant, e. bijw.
três-agreablement, tres-plaisamment.
Overaardigheid, vr. zeer groote aardigheid,
plaisanterie tres-agreable ou divertissante.
Overaardiglijk , bijw. ongemeen aardig; zie
Overaardig, bijw.
Overaard.sch, b. n. bij Hooft, bovenaardsch;
zie Bovenaardsch.
Overademen , b. w. (ik o yerademde , heb overademd), zijn' adem over lets laten gaan, over
lets ademen, souffler sur q. ch.
Overal , bij w. alom , op alle plaatfen , partout, en tout lieu, en tons lieux. God is
—, Dieu est partout. — tegenwoordig,present , e. a tout.
Overalomtegenwoordig, b. n. present, e. partout ; zie Alumtegenwoordig.
Overalomtegenwoordigheid, yr. toute presence;
zie Alomtegenwoordigheid.
Oyeralpisch, b. n. transalpin, e. ultramontain, e.
Overaltegenwoordig , b. n. 0 veralomtegenwoordig; zie Alomtegenwoordig.
Overaitegenwoordigheid, ' yr. overalomtegenwoordigheid ; zie Alomtegenwoordigheid.
Overafemen, b. w. (ik o yerafemde, heb overa.
femd); zie Overademen.
Overat , verl. t. van Overeten.
0 verazen , b. w. (ik overaasde , heb overaasd, )
te veer aas of eten geven , donner trop a
manger, gorger. —, 0. w. te veel eten,
manger trop, se gorger.
Overazing , yr. action de gorger. —, action de
se gorger, action de manger trop.
Overbabbelen , b. w. (ik overbabbelde , heb
overbabbeld), overfchreeuwen, voorbijbabbelen , etourdir q. q, a force de crier, crier
plus fort qu'un autre.
ik babbelde over,
heb overgebabbelcl), overbrengen, verklappen, redire, dire, raconter.
Overbabbeling. yr. action d'etourdir q. q. h force
de crier. —, action de redire, de raconter.
Overbed, o; zie Dekbed.
Overbeen, o. uitwas, exostose, f. — aan de
pooten der paarden , suros , ganglion, tn.
Overbe y ruchting, y r. (bij geneesheeren), enz.
te Berke bevruchting, supetfetation.
Overbieden, b. w. (ik bood over, heb °vergeboden) meer bieden dan een ander. Iemand
rencherir stir q. q.
Overbinden, b. w. (ik bond over, heb overgebonden), over lets been binden, Tier ou
attacker sur, Tier ou attacher par-dessus.
—opnieuwbd,armline
lier de
nouveau, relier, (van boeken) relier denouveau. Deze fchoof is losgegaan , gij moet
clezelve
cette gerbe s'est deliee, it faut
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la roller. Dit boek moet overgebonden worden , it faut relier de nouveau ce ?lyre.
Overbinding, vr. action de Tier ou relier de
nouveau. —, action d'attacher ou de liersur
ou par-dessus une chose.
Overblazen, b. w. (ik blies over , heb overgv.
blazen), nog eens brazen, op nieuw
souffler de nouveau, souffler encore une
fois.—, op een biaadpeeltuig, nog eens
fpelen , jouer de nouveau, jouer encore upe
fois. (ik overblies, heb overblazen),
good over lets blazen, met bladgoud overtrekken, dorer, couvrir d'une feuille d'or.
Overblazing yr. action de souffler de nouveau.
—, action de jouer encore une fois.
action de dorer, couvrir d'une feuille d'or.
Overblijffel, o. hetgene van lets overblijft,
reste, restant ,,residu , tn. graillon. tn. fig. debris, fragments, m. pl., bribes, f., pl. reliefs , tn. pl. Men, ettede ons. flechts de
overblijffelen van het gastinaal voor, ne
nous servit quo les restes , les bribes du festin. De overblijffelen der heiligen , les reliques , f: pl. –.--, van gewijd brood, ,vat
gewijde dingen, eulogies, f. pl. —, fpoor,
vestige, tn. trace, f. Men vindt daarvan
niet de geringfle overblijffelen, oz n'en trouve
pas le moindre vestige.
Overbiijven, o. w. (ikl3leef over , ben over..
gebleven), overfchieten, als overfchot blijven, rester , e' tre de 1-este , demeurer reste.
Er is niets overgebleven, it n'en recta rien
blijven beltaan , nablijven, rester , continuer. —, blijven leven, continuer de vivre,
rester, survivre.
Overbluffen , b. w. (ik overblufre, heb overbluft) iemand met fcherpe woorden en bitfe
bejegeningen ter neder flaan , deconcerter zie
Verbluffen.
Overbluffing; zie Verbluffing.
Overbodig, b. n. meer dan noodig is, over.tollig, te veel, superflu, e. excessif, ive.
Die redenen zijn —, cos raisons sont superflues. —, meer dan de pligt gebiedt, surerogatoire. Overbodige werken 9 des oeuvres
surerogatoires, f: pl. —, bijw. d'une maniere superfine, excessivement, avec exces,trop.
Overbodigheid. yr. overtolligheid, super, fluite, f exces , m.
surerogation.
Over'bodiglijk, bijw. d'une maniere superfine;
zie Overbodig, bijw.
Overbranden , b. w. (ik brandde over , heb
overgebrand), op nieuw branders, nog eens.
branden , bruler de nouveau, briller encore
une fois.
Overbranding, yr. action de broiler de nouveau,
de brifler encore tine fois.
Overbrasfen , o. w. (ik braste over, hub overgebrast), , op nieuw brasfen, wederom brasfen, manger ti nouveau avec exces, faire
de nouveau la debauche, faire une seconde ripaille. (zich) b. w. (ik overbraste, hub
overbrast), zich door brasferij ziek maken,
se rendre malade a force de trop manger.
Overbrasfing, yr. action de manger de . nouveau avec exces, nouvelle debauche,ripaille.
action de se rendre malade a force de
trop manger.
Overbreijen, b. w. (ik breide over, heb
overgebreid), op nieuw breijen , nog eens
of andermaal breijen, tricoter de nouveau.
Overbrengen, b. w. (ik bragt over, heb. overgebragt) , brengen, ter hand fiellen, porter, apporter, remettre. Iemand eenen brief
apporter une lettre a q. q., remettre
tine lettre a q: Ik heb hem het geld
overgebragt, le lut ai remis l'argent. Hebt
gij
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gij uwe boodfchap behoorlijk overgebragt
avez-vows fait votre commission comme
faut? Wie zal die boodfchap ? qui est-ce
qui fera cette commission? —, overvoeren ,
transporter, transferee; passer , amener 5
faire passer; fig. Ik heb veel met hem
overgebragt , (ik heb veel moeite met hem
gehad ,) it m'a cause beaucoup de peine. Zij
heeft al wat overgebragt , (al wat doorgeftaan ,) elle a souffert beaucoup. verklikken , openbaren , overbabbelen , herhaIen_, vertelien, verhalen , rapporter, redire, decouvrir, communiquer; fig. rapporter,
dire. Gij hebt hem alies weer overgebragt,
verhaald, wat men hier heeft gezegd , vows
lui avez reportó ou rapporte tout ce qu'on a
dit ice; — van eene rekening, rejeter. Breng
deze Com op de rekening van het Nolgende
jaar over , refetez cette somme sur le compte
de Pannee prochaine ; fig. toepasfen_, te pas
brengen, appliquer faire Papplication de.
Overbrenger, m. die lets ov,erbrengt , overgeeft , als inzond. eenen brief, een pakje ,
enz. , porteur, messager. Wie is de — van
dien brief, qui est le porteur de cette lettre. verklikker, aanbrenger,, rapporteur.
Overbrenging, yr. action d'apporter, de remettre. —, action de porter, de transporter, transmission, tralsferation f. transferem ent , m. —,action de rapporter, de
redire, de decouvrir,, etc.— eener rekening,
rej et m.
Overbrengfter, o. porteuse,messagere. —,rapporteuse.
Overbrieven , b. w. tik briefde over, heb
overgebriefd), door brieven bekend waken
of mettedeelen , faire savoir par sine lettre
Cu par' des lettres , communiquer par une
lettre ou par des lettres &Tire. Ik zal het
haar le lui ecrira: ; fig. overbrengen,
verklikken , mededeelen , overbabbelen , rapporter , redire,. dire communiquer.
Overbrieving, yr. action de communiquer par
des lettres ou par une lettre, action de redire; fig. action de rapporter, de redire.
Overbroek , yr. tegenftelling van onderbroek ,
bovenbroek, culotte de dessus.
Overbruinering , vr. retnbrunissement, m.
Overbruineren , b. w. (ik bruineerde over,
heb overgebruineerd ,) rembrunir.
Overbuigen , b. w. (ik boog over, heb overgebogen), naar eerie zijde buigen, krom
buigen, courber de quelque cite , plier de
quelque ate. Buig diet' tak een weinig naar
deze zijne, courbez cette branche un pen de
o. w. met zijn , naar den
ce cdte-ci,
eenen of anderen kant buigen of gebogen
worden , se plier de quelque cdtd, se courher de quelque ate.
Overbuitelen, o. w. (ik buitelde over, heb
overgebuiteld), culbuter, faire la culbute.
—, (met zijn), culbuter.
Overbniteling , vr. culbute, action de culbuter, action de faire la culbute.
Overbusfelen , b. w. (ik busfelde over , heb
overgebusfeld), op nieuw busfelen , botteler
de nouveau, botteler encore une fois.
Overbuur,, m. buur,, die tegen ons over woont,
voisin qui demeure vis-à-vis de nous.
Overcompleet, b. n. ce qui est de crop, surnumeraire.
Overdaad, vr. verkwisting, onmatigheid, exeh, tn. profusion, prodigalite, depense,
somtuosite, superfine, f. luxe, tn. Groote
— plegen, commettre des exces. In — leyen, vivre dans la tnollesse, mener tine vie
dissipie.
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Overdacht , verl, t. en verl. deelw. van Overdenken.
Overdadig, b, n. verkwistend , onmatig, buitenfporig , excessif, ly e, superfine, e. prodigue, somptueux , se, intemperant, e. bijw.
in overdaad, avec exces,excessivement , avec
profusion, en prodigue, prodigalement.
Overdadigheid, vr. excis m. profusion ; zie
Overdaad.
Overdadiglijk , bijw. in overdaad, avec excis;
zie Overbodig , bijw.
Overdammen , b. w. (ik damde over heb overgedamd) , eene partij op het dambord overfpelen , op nieuw fpeien, jouer de nouveau,
jouer une seconde fois.
Overdanfen , b. w. (ik danste over , heb overgedanst) , op nieuw danfen , eenen dans nog
eens danfen, danser encore une fobs, danser
de nouveau.
Overdeelen, b. w. (ik decide over , heb overgedeeld), nog eens deelen , diviser ou partager encore une fois ou de nouveau.
Overdeelend , b. n. (in de rekenk. en meetk.),
surpartient, superpartient, e.
Overdeeling , y r. nouvelle division, action de
divisor de nouveau.
Overdek , o. bovendek , couverture, couverture de lit. —, fcheepsdek , dek , pont,
tillac. on.
Overdeken , m. eerfte deken ; zie Opperdeken.
Overdekken, b. w. (ik overdekte, heb overdekt),
geheel bedekken , van boven dekken, couvrir.
Eene boot — met zeildoek, couvrir un bateau
ou une chaloupe, banner un bateau, mettre
une banne sur un bateau. Eenen wagen ,
bacher un chariot; van hier : Een overdekte
wagen , un chariot bache, un chariot convert; fig. Iemand met fchaamte , couvrir
q. q. de honte. Met fchaamte overdekt,
convert, e. de honte, confus , e.—, (ik dekte over , heb overgedekt ), toedekken , couvrir. Dek mij goed over , op dat ik zweete, couvrez•moi Hen, afro quo je transpire.
—, op nieuw dekken , andermaal dekken ,
couvrir de nouveau, couvrir encore une fois.
Overdekkiug, vr. action de couvrir de nouveau
ou encore une fois.—; overdekfel, overdek;
zie Overdekfel.
Overdekfel , o. hetgene ter dekking client
couverture,
Overdelven, b. w. (ik dolf over , heb °vergedolven) , nog eens delven , op nieuw delven ,
creuser de nouveau, creuser encore une fois.
Overdenken , b. w. (ik overdacht, heb overdacht), overwegen , bepeinzen , zijne gedachten over iets laten gam , reflechir sur,
sur on a, mediter, peser,
faire reflexion
considerer,, ruminer. Een gewigtig plan —,
ruminer en projet important. Eene vraag
, mediter une question.
Overdenking , yr. action de refiechir, de mediter, etc. zie Overdenken meditation,
refiexion, consideration. In diepe overdenkingen verzonken zijn , etre dans une profonde meditation.
Overdenker,, m, contemplateur.
Overdeur, yr. porte qui est vis-à-vis d'une
autre.
Overdienen , o. (ik diende over , heb overgediend) , langer dan den bepaalden tijd dienen , server plus longtemps qu'on ne dolt.
Overdiep , b, n. meer dan deep genoeg , trop
profonde, 0.
Overdigt , b. n. al te digt , crop Oafs, se;
zie Digt.
Overdijk , m, digue qui est visql-vis d'une entre digue-,
Ovqr.
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n. meer dan dik genoeg, try
Overdik,
dpais , se, zie Dik.
Overclikken, b. w. (ik dikte over, heb overgedikt), dikker maken, rendre plus epais, se.
Overdobbelen, b. w. (ik dobbelde over, heb
overgedobbeld), eene partij nog eens dobbelen, jouer encore une fois aux des, jouer
aux des de nouveau.
Overdoen, b. w. (ik deed over, heb overgedaan), overlaten , affiaan , ineonderh. eenen
hoop of eon gekocht goed, ceder, abandonner,, transmettre, laisser. Doe mij eenige van die boeken over, laissez•moi quelques-uns de ces livres. lemand eenen koop
—, ceder un achat a q. q. —, nog eens
doen , op nieuw doen, herdoen, faire de
nouveau, faire encore une fois , refaire,
overdekken, couvrir.
ret,eter.
Overdom, b. n. ten uiterfle dom, extrememen: stupide.
Overcionker, b. n. te donker, trop obscur, e.
Zie Donker.
Overdoopen, b. n. (ik doopte over, heb
overgedoopt), nog eens doopen, herdoopen , baptiser de nouveau, rebaptiser.
Overd.orfchen, b. w. (ik dorschte over; heb
overg,edorscht), op nieuw dorfchen, nog
eens dorfchen, battre (le ble) de nouveau.
Overdorfching, yr. action de battre le bld
nouveau.
Overdouwen, b. w. (ik douwde over, heb
overgedouwd), van de eene naar de andere
zijde douwen, pousser d'un ate a autre.
Overdraaijen b. w. (ik draaide over , heb
overgedraaid), van de eene naar de andere
zijde draaijen, tourner d'un elite a autre.
—, op nieuw draaijen, nogmaals draaijen ,
tourner de nouveau, tourne y encore une fois.
Overdrageo, b. w. (ik droeg over, heb overgedragen) , dragendeoverbrengen , transporter, porter d'un lieu a tin autre; fig. Eene
rekening van het eene bock in het andere
(overbrengen), transporter un compte
d'un livre a un autre. Eene fchuldvordering aan iemand (iemand het regt geven,
om eene fchnld in te vorderen), transporter
zone creance a q. q. lemand eenen post —,
(hem eenen post geven of opdragen), defe
rer ou conferer une charge a q. vertellen , overbrieven, verktikken, overbabbelen, rapporter, dire, redire, communiquer,
raconter.
Overdrager, m. overbrenger, rapporteur,, de_J
lateur.
Overdraging, vr. action de transporter , transmission. —, aanbrengen, delation.
Overdragt, yr. het overdragen, transport, m.
cession. — van goederen , expropriation de
biens par laquelle la propriete est transmise
a un autre. — van iets doen, faire transport de q. ch. —, overdragtelijke zin , als:
figurement.
Bid
Overdragtbrtef, in. note de transport , f.
Overdragtelijk, b. n. figuurlijk , figure, e.
metaphorique.
bijw. figurement, mitaphoriquement.
gefproken, metaphoriquewent parle.
Overdreef, verl. .t. van Overdrijven.
Dverdreven, verl. dw. van Overdrijven.
5
b. n. buitenfporig, exagere e. outré , e.
excessif,
Overdrevene gedachten, des
pennies outrees. vergroot , hyperbolique.
Die man is in alles —, cot homme est owe
en tout. —, bijw. d'une manure entrée, excessivement. Hij is — beleefd, it pousse
complaisance trop
il est beaucoup crop
complaisant.
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Overdrevenheid, yr. bet overdrijven, exageration , entrance. bijw. bij bij vetgrooting , hyperbaliquement.
Overdrijven, b. w. (ik dreef over, heb overgedreven), naar de overz)jde drijven, chasser de l'autre cote, pousser de l'autre cite.
o w, (met zijn ,) naar de andere zijde
driven of gedreven worden, passer de l'autre cite, (en flottant), passer. —, b. w. (ikoverdreef, heb overdreven), te fork drijy en, surmener , exceder, outrer, forcer. Eea.
paard surmener, outrer ou exceder tin
cheval ; fig. te ver gaan met iets, outrer,,
exagerer , pousser trop loin , charger
trop. Hij overdrijft alles, it outre , tout, it
est outrè en tout,
exagàre toujours les
chases. Men moet het vasten niet ne
fact pas s'exader de jednes. Zie ook Overdreven.
Overdrijving, yr. action de chasser d'un autre
cite. —, action de surmener ; fig. action
d'exagerer,, d'outrer, exagdration. — vergrooting (in de redek.), hyperbole.
Overdrinken, (zich) b. w. (ik overdronk mij,
hub mij overdronken), zich in den drank te
buiten gaan, zich door te veel drinken ziele
maken , boire trop, se rendre malade a force
de trap boire, bore plusqu'on ne pent supporter.
Overdroevig, b. n. hoogst droevig , extrémement
triste, tout-a-fait desole , e. — bijw. d'une
manihre extrdmement triste.
Overdronk, verl. t. van Overdrinken.
Overdronken;verl. dw. van Overdrinken.
Overdroog , b. n. zeer droog, extrémemens
sec , che, trop sec , che.
Overdroogen, b. w. (ik droogde over, heb
overgedroogd), nQg eens droogen, essuy e r
de nouveau , essuyer encore une fois, zie.
Droogen.
Overdruk, b, n. te
trop affaire, e. Jk
heb het —, j'ai trop a faire.
Overdrukken , b. w. (ik drnkte over, heb
overgedrukt), op iets drukken, atpliquer,
imprimer. —, nog eens drukken, imprimer
de nouveau, zie Drukken.
Overduidelijk , b.
te duidelijk, trop clair, e.
Overdun, b. n. al te dun, trop mince, zie
Dun.
Overduurzaam , b. n. te cluurzaam, crop duraffle, zie Duurzaam.
Overduwen , b. w. (ik duwde over, heb overged-uwd) , zie Overdouwen.
Overdwalen, 0. w. (ik dwaalde over, ben
overgedwaald), dwalend overgaan, passer
en errant, error ca et la dans quelque lien.
Overdwars, bijw. dwars, en travers, de travers, transversalement; fig. — leggen, mettre en travers. lemand — aanzien, regarder
q- q. de travers. (fcheepsw.) als : —
aan boord drijven , aborder en travers en
derivant.
Overdwarfen, b. w. (ik overdwarfle , heb
overdwarst) , dwarsboomen, belemmeren
eontrarier,, opposer.
Overdweilen, b. w. dweilde over, heb
overgedweild), pog eens dweile-a, laver do
nouveau avec un torchon.
Overeen, bijw. over elkander, l'un stir Pautre , Pune sun l'autre, les tins sur les ass..
tres , les tines sur les autres. —, in za.menftelling,-zie de Zamengeitelde woorden.
Overeenbretigen , b. w. (ik brags overeen,
heb overeengebragt), doen overeenfiemmen,
concilier , accommoder , aceorden
Overeengebragt, verl. deelw. van Overeenbre ligen.
Iii
Over-
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ren, it y a trois fours, la veille d'avant
Overeenkomen, o. w. (ik kwam overeen, ben
;tier.
overeengekomen) , overeenflemmen , het
eens zijn of wooden, tot een vergelijk ko- Overeggen , b. w. (ik egde over, heb °vergeegd), nog eens eggen, herser de nouveau.
men, correspondre, titre conforme, se rapporter, convenir, ( met titre) s'accorder, avoir Overegging, vr. action de herser de nouveau.
elu rapport ensemble, tomber d'accord d'une Overeind, bijw. regt op, debout, stir pied,
perpendiculairement. Haan , se tenir
chose , transiger, s'ajuster. Dit komt met dat
niet volmaakt overeen , (is daaraan niet voldebout. — zetten, mettre debout, lever. —
rijzen, se lever.
maakt gelijk, ftemt daarmede niet volmaakt
ceci
ne
se
rapporte
pas
parfaitement
a
Overeifchen,
b. w. (ik overeischte, heb overin,)
eischt), te veel eifchen , demander trop,
cela. Dat komt niet overeen met hetgene
surfaire. Ik overeisch niet, je ne surfais
uw broeder mij gezegd heeft, cela n'est pas
point du tout.
conforme a ce quo votre fràre m'a dit. Zij
celui qui demande trop, qui
kwamen zamen overeen , om op die en die Overeifcher,
sutfait.
plaats zamen te komen, it convinrent de se
trouver en tel Men is overeengekomen Overeifching, vr, action de demander trop,
de surfaire.
dat, enz., it a he convene, que, etc. Zjne
flerkte komt met zijne dapperheid overeen, Overenten, b. w. (ik entte over, heb overgeent), op nieuw enten, enter de nouveau.
ses forces correspondent a son courage. Zij
komen in alle opzigten met elkandur over- Overernilig, b. n. te ernflig, trop grave; zie
Ernflig.
e
een, ils s'accordent en tout , ils se convienwent parfaitement. Met iets, met iemand Overeten , (zich) b. w. (ik overat mij, heb
mij
overeten),
zich
door
te
veel
eten
ziek
s'accorder
avec
q.
ch.
avec
q.
q.
,
maken, se rendre malade ea force de trop
Zoekt met hem overeen te komen ,
manger.
cherche a transiger avec lui. Dat komt vrij
cola
s'ajuste
Overfeilen, b. w. (ik feilde over, heb overflecht met uw oogmerk overeen,
gefeild), zie Overdweilen.
,
assez-mal au dessein que vous avez. Het kwam
met zijn belang niet overeen, it n'etait nut- Overfluiten , b. w. (ik floot over, heb overgefittit), op eene fluit op nieuw fpelen, op
lement de son interit.
nieuw fluiten, jouer de nouveau, sifter de
Overeenkomst, vr. het overeenkomen , concornouveau.
dance, correspotzdance, f. rapport , m. conormite, analogic, conversance, compatibili- Overfoelien, b. w. (ik foeliede over, heb
fte,proportion.
overgefoelied) , nog eens verfoelien, zie
—, overeenflemming, eendragt,
Verfoelien.
eensgezindheid, harmonic, sympathie, bonne intelligence, sinanimite. verdrag, Overfraii, b. n. zeer fraai, extremement beau,
Eene
—
fluiten,
belle.
contrat , m. convention.
b. n. al te frisch , trop frais,
faire an contrat , faire tine convention. —vanwordenitonderfcheidnetaln(i Ocerfrisch,
fiche; zie Frisch.
Overgaaf, yr. overhandiging, action de re,de letterk.), parononsasie.
mettre , remise , delivrance. Bij- de
Overeenkomflig, b. n. overeenkomende , anaden brief, en remettant la lettre. —,
—van
logue, conforme a, compatible avec, qui a
overdragt, transport, us. action de transpordu rapport , sympathique, sortable. De kovan
eene
belegerde
plaats,
ter,
cession.
—,
la
copie
est
conforme
pjj is — het origineel ,
enz. aan den vijand, action de rendre, reda l'original.
dition. De — eener vesting, /a reddition
Overeenkomfligheid, vr, qualite de ce qui est
d'une
place.
conforme ou analogue a q. ch., analogie,
Overgaan, o. w. (ik ging over, ben overgeconformite.
gaan), overloopen, zijne vanen verlaten,
Overeenkomfliglijk, bijw. conformement a.
ale: Tot den vijand —, passer a Pennemi ,
Overeenilemmen, o. w. (ik flemde overeen,
deserter a Pennemi. —, van het eene voorheb overeengeflemd) , overeenkomen, het
werp tot het andere overfpriegen , zich van
eens zijn , tomber d'accord, s'accorder, etre
het eene voorwerp tot het andere begeven,
d'accord, étre du mime sentiment, etre unaals: Van het eene fchip op het andere —,
nime , etre de concert, sympathyser, se donpasser d'un vaisseau a an autre; fig. Tot
ner la main. Doen —, harmoniser, souliemands gevoelen —, (iemands gevoelen,aanormer, concorder. Dit ilemt overeen met
f
nemen of omhelzen), embrasser on adopter
hetgene gij gezegd hebt, cola s'accorde avec
Popinion de q. q. Tot de christelijke, Godsce que vous avez dit; van hier:
dienst —, se faire cltretiot, embrasser la
Overeenflemmend, b. n. hetgene overeenfiemt ,
religion chretienne. Tot eene andere Gods,
c.
d'accord,
du
mime
senticoncordant,
dienst (zijne Godsdienst verlaten , van
gement, qui s'accorde, consonnant, e;
Godsdienst veranderen), changer de religion.
lijkvonnig , compatible; fig. correspondent,
(een ander geTot een ander gevoeien
e. qui se convient, convenable , sytnpathique.
voelen aannemen), changer d'o_pinion. Tot
Overeenflemming , vr. correspondance f. ac
(dezelve omde Katholijke Godsdienst
cord, m. convenance, concordance, f. juste
helzen), se faire catlzolique, embrasser la
rapport de plusieurs choses ensemble, rn.
religion catholique.
zich tot jets anders
harmonic, union de deux on de plusieurs sous, (daartoe befluibepalen, als : Tot iets
entendus a la fois et formant one harmonic.
ten), se resoudre a q. ch. Tot iets anders
De — der Evangelisten, la concordance des
entrePrendre
(iets
anders
ondernemen),
consonvan
twee
toonen,
Evangelistes. —
quelque autre chose; van iets anders epreken,
stance. — van verscheidene itemmen, homoWij
zullen
dit eindiparlor d'autre chose.
gephagie; zie ook Gelijkluidendheid.
gen , en daarna zullen wij tot het overige—,
Iijkvormigheid , compatibilite.
Overeenzaam, b. n. al te eenzaam, trop solifinissons ice, et puis nous prociderons au rests. —, van het eene voorwerp tot het antaire; zie Eenzaam.
dere overgebragt worden, 'etre transports ,
Overeerlijk, b. n. al te eerlijk, trop honnete,
e.
porte, e. verdwijnen, ophouden,
zie Eerlijk.
ce.4er, passer, se passer, se dissiper. Het
Overeergisteren, bijw. de (lag voor eergisteon-
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onweer ging fpoedig over, (hield fpoedig
op), orage passa bientet. De pion zal
1"
fpoedig
douleur cessera bientet. —,
overgegeven worden, se rendre. De -"lad is
aan de vijanden overgegaan, la ville s'est
rendue a Pennemi. overgehaald worden
en daardoor geluid geven , sonnet-. De bel
gnat niet over, la sonnette ire sonne pas. —,
oulings, overkomen, arriver. , in zekeren toelland geraken, als : Tot verrotting
—, tot bederf —, se pourrir,, se putrefier.'
gevolgd van eenen 4den naamval, over
iets gaan, passer, traverser, passer sur.
Eene brag —, passer un pont, passer sur
tin pont. — (etch), w. w. (ik overging
nlij, heb mij overgaan), zich door veel gaan
te clerk vermoeijen, se fatiguer trop en
tnarchant, a force de marcher.
Overgaauw,, b. n. ten niterfie gaauw, extremoment adroit, e. zie Gaauw.
Overgaderen, b. w. (ik gaderde over, heb
overgegaderd), zie Overgaren.
Overgang, m. het gaan over jets, action de
passer, f: passage, m; fig. FIet heeft van
nacht een' — ijs gevroren, (eigenlijk zoo
dik, dat men er overgaan kan, zeer Iterk ,)
it a ge:e si fort cette nuit qu'on peut passer stir
la glace, it a geld si fort cette nuit que la glace pent tenir, it a geld extremement fort
cette nuit. he't overgaan tot een ander
voorwerp , transition, f. —, het overgaan
tot eene andere godsdienst, enz., changesilent, (de religion, d'opinion, etc.) m.
—, het overgaan eener ftad aan den vijand,
overgaaf, reddition, f. — van den flraatweg
naar de lagere zijden, (bij voerl.) debord.
Overgapen, b. w. (ik overgaapte , heb overgaapt), Czich), te wijd gapen, bail-,
lir trop, se faire mal en baillant, se dernettre la machoire en baillant.
Overgaren, b. w. (ik gaarde over, heb overgegaard), door vergaderen overhoucien, befparen, gander;, ipargner, amasser. Hij
heeft niet veel overgegaard, it n'a pas garde beaucoup, it n'a pas e'pargne beaucoup,
it n'a pas amasse beaucoup. Overgegaard
geld, epargne, f. pl.
Overgave, zie Overgaaf.
Overgebogen, veil. dw. van Overbuigen.
Overgebragt, veil. dw. van Overbrengen.
Overgedreeen, veil. dw. van Overdrijven.
Overgeeuwen (zich), b. w. (ik overgeeuwde,
heb overgeeuwd), zie Overgapen (zich).
Overgegeven, verl. dw. van Overgeven. —,
b. n. boos, flecht, fnood, abandonne , e.
decade, e. roué, e. Een — booswicht, tin
scelerat decide. Een — lichtmis, un roué
debaucl2e. Eene overgegevene ligtekooi, sine
femme abandonnee, tine prostitude.
de la maniere la plus mauvaise.
Overgegevenheid , yr. etat d'une personne
abandonnee, abandonnement,
Overgegoten, veil. dw. van Overgieten.
Overgehad, . — — Overhebben.
Overgekeken, — — Overkijken.
Overgeklommen,— — — Overklimmen.
Overgekloven, —
Qverklieven.
Overgelag, o. nagelag , subrecot, m.
Overgeleid, veil. dw. van Overleggen en
Overleiden.
Overgeloof, yr. bijgeloof, superstition, f,
Overgeloovig, b, n. bijgeloovig, superstitieux , euse,
bijw. superstitieusement.
Overgenoeg, bijw. weer dan genoeg, trop
reste , plus que suffisamment.
Overgenomen, veil. dw. van Overnemen.
Overgereden,
— Overrijden.
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Overgefchonken,
dw. van Overfchenken.
Overgefchoren,
— Overfcheren.
— — Overfchieten.
Overgefchoten,
Overgefchoven,
— Overfchuiven.
Overgefchreven ,
Overfchrijven.
— Overflaan.
Overgeflagen,
Overfinijten.
Overgefmeten,
—
Overgefmolten,
— Overfmelted.
Overfpringen.
Overgefprongen,
Overgeflegen,
Overflijgen.
Overgefloken,
— Overfteken.
Overgeftreken,
— Overftrijken.
— Overtiegen.Overgetogen,
Overgetrokken, — Overtrekken.
0vergeven, b. w. Cik eiaf over, heb overgegeven), in iemands handen fiellen , remettre,
delivrer, donner, rendre, livrer, confier,,
ceder, resigner, abandonner, laisser.
mand eenen brief— , remettre on rendre une
lettre a q. q. De regering aan zijnen opvolger —, remettre le gouvernement 4 son successeur. Eene belegerde Itad aan den vijand
—, rendre ou livrer une ville assiegee
l'ennemi. Zijn ambt
resigner sa charge.
Zijne ziel aan God—, resigner son ame a Dieu.
Zijnen boedel
faire cession de sesbiens,
mettre ses biens entre les mains de , ses ere.
anciers. Zijne aanfpraak op iets renon.
cer a ses pretentious. De wapenen —, metore' bas les acmes; van hier: zich —,se rendre , (van• een fchip) amener; fig. zich aaa
zijne driften s'abandonnera ses passions,
se livrer a ses passions. Zich aan de genade van iemand —, se livrer a la merci de
q. q. se livrer au pouvoir de q. q. Zich aate
den wind en de zee --,Hotter a la merci des
vagues et du vent. Zich aan den wind —
obeir au vent. —, overlaten, laisser. Ile
heb hem mijn geld en mijne papieren overgegeven , je lui ai laisse mon argent et mes
papiers en garde. — ,* overreiken, toereiken
tendre, remettre, donner.
overlaten,
am te vonnisfen, s'en rapporter au jugement
de. Aan iemands oordeel remettre ate
jugement de q. q. , s'en rapporter a lui.
Zijn ambt —, resigner sa charge, s'en demettre. Het niet ligt —, etre dur, e. a la
desserre. braken, vornir,, rendre, rendre
gorge; Hij heeft gal overgegeven, it a vomi
la bile; van bier : fpr. w. Hij wordt welkwalijk , maar hij geeft niet over , (hij toont wel
eens eene vlaag van milddadigheid, maar ale
het op geven aankomt, houdt hij zich fiii),
it montre quelquefois de la charite mais
ne donne jamais rien.
Overgeving, vr. action de remettre , etc. (zie
Overgeven) delivrance. afftand, action
de ceder, etc. cession, f. abandonnement ,m.
— van eene flad, overgaaf, overgave , reddition.— onderwerping, resignation ,soumission , f. —, braking, vomissement , in. action
de vomir,, de rendre, de rendre gorge.
Overgevlogen , veil. deelw. van Overvliegen.
Overgevloten, — Overvliegen.
Overgevoelig, b. n. al te gevoelig, trop sensible, zie Gevoelig.
Overwigt, o. hetgene boven het vereischte
gewigt is, surpoids , surplus de poids ,m. zie
Overwigt.
Overgewogen verLdeelw, van Overwegen.
Overgewonden — — Overwinden.
Overgewonnen —
Overwinnen.
Overgeworpen,
—
Overwerpen.
Overgezeid, — — Overzeggen.
Overgezeten, — — Overzitten,
Overgezoden, — — Overzieden.
Overgezonden,
Overzenden.
A ver.
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Overgezongen, verl. deelw. van Overzingen.
Overgezwommen— — — Overzwemmen.
Overgierig, b. n. al te gierig, trop avare, zie
Gierig,
Overgieten, b. w. (ik goot over , heb overgegoten), van het eene vat in het andere
gieten, transvaser, tranfuser,verser d'un vase
dans Pautre. —, gieten, dat het overloopt,
gietende doen overloopen, ewplir trop , repandre. Gij giet de Hewn over , vous emplissez
trop la bouteille. Gij giet den wijn over,
vans repandez le via. — , op nieuw gieten,
fondre de nouveau, refondre. — , (ik overgoot,
heb overgoten), overal gieten, begiecen ,
verser dessus, verser par-dessus , verser sur
la superficie, couvrir ou endiare le dehors
de q. ch. , de quelque fluide. De vruchten
met fuiker—, couvrir les fruits de sucre.
Overgietiug, vr, action de transvaser, transfusion. — action d'emplir crop, action de
repandre. —, action de verser dessus ou pardessus, action de verser sur la superficie.
()verging , verl. t. van Overgaan.
Overgipfen, b. w. (ik giplie over, heb overgegipst), op nieuw gipsen ,.pMtrer de nouveau , pldtrer encore une fois.
Overglijden , o. w. (ik gleed over, hen overgegleden), naar eene zijde glijden, glisser.
Overgoed, b. n. ongemeen goed, extreme'tient bon, ne, excellent, e. — bijw. excellem-
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droit
Pon passe les barques, par dessus
une digue an moyen de roulaux.
bet
overhalen , passage d'un canal.
Overhaalglas, o, koif om Berk water te distilleren (bij de fcheik.) potin, ns.
Overhaasten , b. w. (ik overhaastte, lieb overhaast), te zeer haasten, hater trop, presser trop, accelerer trop, precipiter. Eene
zaak precipiter une afraire , la hater
trop, la presser avant le temps. Zich —,
(te grooten baast maken), se hater trop ,se
presser crop , se prdcipiter , faire q. ch, avec
precipitation. Een overhaast belluit , nne
resolution precipitee.
Overhaastig, b. n. ongemeen haastig , al te
voortvarend, tras-prompt, e. trop pressant,
e. trop empressd , e, bijw. tres-prompCement , fam. bredi-breda.
Overhaasting, yr. trop grande hate, precipitation. lets met — doen, faire q. ch. avec
precipitation, precipiter q, ch., faire q, ch.
precipitamment.
Overhakken, b. w. (ik hakte over , heb overgehakt), nog eens hakken, caliper de nouveau, zie Hakken.
Overhalen , b. w. (ik haalde over, heb overgehaald), naar de andere zijde halen , passer.
van hier: Den haan —, (den haan fpannen),
bander le chien (d'un fossil), doen overIlaan, faire pencher. Dat zal de fchaal —,
cela fera pencher la balance; fig. bepraten,
Overgoedheid, yr. exces de bonze, tn. , exbewegen, tot iets brengen, persuader (a
treme bonze, trop grande bona..
embrasser un sentiment). lemand tot zija
Overgolven, b. w. (ik overgolfde, heb overgevoelen (iemand zijn gevoelen does
golfd), golfswijze overgieten, verser sur
omhelzen), faire entrer q, q. dans son sentigrands floes par dessus.
ment. —, distilleren, distiller; tirer la quinOvergommen, o. w. (ik gomde over, heb
tessence de, tirer a Palembic , passer par
overgegomd), nog eens gommen, gommer
Palembic. Herhaald (bij tie fcheik.)
de nouveau, gommer encore une fois.
cohober, Voor de tweede maal — 5 repasOvergooijen, b. w. (ik gooide over, heb
ser par Palembic , rectifier. —, doorhalen,
overgegooid), herwaarts gooijen, jetervers
over den hekel halen, reprendre, laver la
_nous, deter de ce cote-ca. Gooi het touw
tete a qt- q.
over, jetez la corde de ce cote-ci.
Overhaler, in. celui qui passe, passeur; fig.
overgooide, heb overgooid), gooijendc met
celui qui persuade.
iets bedekken, couvrir en jetant par des- Overhaling, yr, action de passer, f. passage ,
sus.
m. — van den haan , action de bander le
Overgoot, verl, t. van Overgieten.
chien d'un fusil; fig. action de persuader,
Overgoten , verl. dw. van Overgieten.
persuasion. —, action de distiller , distillaOvergreep, yr. dieffial, vol. m.
tion; voor de tweede maal, (bij de fcheik.)
Overgreep, yea. t. van Overgrijpen.
rectification, repasse. tierhaalde (bij de
Overgrepen, verl. deelw. van Overgrijpen.
fcheik.) cohobation.
Overgrijpen, b. w. (ik overgreep, heb over- Overhand, yr. overtreffende magi in fterkte,
grepen), grijpend omvatten , empoigner.
dessus , avantage , m, supdriorite victoire. De
Overgrillig, b, n. al te grillig, trop capri— hebben, avoir le dessus, predominer. De —
cieux , euse. Zie Grillig,
nemen, krijgen , bekomen , l'emporter (sur,)
Overgroeijen, -v. w. (ik overgroeide ,"heb
predominer,5 prendre le dessus ,(overwinnen),
,overgroeid), zie Begroeijen. — (ik groeide
remporter 1a victoire; (toenemen), croitre,
over, ben overgegroeid), naar eenen kant
accroitre, s'accroitre, augmenter.
groeuen, croitre de cite.
Overhandigen, b. w. (ik overhandigde, heb
Overgronden, b. w. (ik grondde over, heb
overhandigd), ter hand I/ellen , met de
overgegrond) , 'bij fchilders , op nieuw
hand overreiken , remettre en main progronden , d. ten tweeden male cent grondpre , mettre en main , delivrer , livrer ,
verw over iets itrijken, zie Gronden.
donner.
Overgroot, b. n. ongemeen groot, extreme- Overhandiging, vr. action de remettre, action
rnent ,grand, e, excessivement grand, e. to 'de livrer , de delivrer,, de donner, deliInorme, colossal, e.,
vrance.
Overgrootmoeder, y r. moeder eener groot- Overhands, bijw. met de omgekeerde hand,
moeder of eens grootvaders, bisaieule, mare
du revers de la main. — naaijen, surjede la grand' mere ou du grand pare.
ter,, coudre en surjet. beurtelings,
Overgrootvader, m. vader van eenen groottour a tour, alternativement.
vaster of van eene grootmoeder, bisaieul , Overhandsch, b, n, overhaudsch genaaid, als:
pare du grand pare on de la grand' mere,
Een overhandfche naad, un surjet. Een
Overgulden, b. w. (ik overguldde, •heb overoverhandfche Iteek, un point de surjet.
guld), zie Vergulden.
Overhangen , 0. W. (ik hing over, het) overOvergulding, yr. het overgulden , zie Vergehangen), overhellen , naar eene zijde
guiding.
hangen, pencher, avancer, surplomber, inOverhaal,
plaats waar xeu overhaalt, end finer deverser. De muur haugt over, le
Inns-
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deverse. —, over het vuur hangen , Overheidspost, m. post van een' overheidsperophangen , te vuur zijn of hangen, etre sur
Coon , zie Overheidsamht.
le feu, etre pendu, e. sur le feu. —, b. w. -Overhekelen, b. w. (ik hekelde over, heb
te vuur hangen , pendre ou mettre sur ie feu.
overgehekeld), nog eens hekelen , serancer
Overhanging , yr. action de penclier, pente,
de nouveau. — (zich), (ik overhekelde
f. penchement,
mij , heb mij overhekeld), zich door hekeOverharken, b. w. (ik harkte over, heb overlen bezeeren , se faire mat en serancant.
geharkt) , nog eens harken , rateler de non- Overhelder, b. n. al te helder, trop clair, e,
veau, rtiteler encore tine
Zie Helder.
Overhaspeien , b. w. (ik haspelde over, heb Overhellen, o. w.
helde over, heb overovergehaspeicl) , op nieuw of nog eens hasgeheld), overhangen, pencher, avancer,
pelen, divider de nouveau, divider encore
surplomber,
&Terser; fig. Get eune fois.
genheid tot iets toonen, pencher,, inOverhebben , b. w. (ik had over, heb overgehad), overig hebben, boven het vereischte Overhelling, yr. inclinaison, zie Overhanging;
hebben, avoir de reste , avoir un surplus ,
fig. inclination.
avoir un surpoids. lk gaf hem gisteren tien Overhemd, o. tegenflelling van onderhemd,
gulden, en hij heeft er geene drie van over,
chemise de dessus, chemise garnie, f
je lui donnas bier dix florins' , et it ne lui
bemd dat tot fieraad gedragen wordt,
en testa pas trois.
kunnen misfea, avoir
haifhemd, chemisette, f. ,
de trop. Hcbt gij ook aardappels over ? Overherken , b. w. (ik hcricte over, heb overarez-votts des pomines deverre de reste? Ik
geherkt), zie Overharken.
heb er geene over, je n'ai pas de trop, je Overheusch, b. n. al te heusch, trop oblino puffs me passer de celles qua Pal; fig.
geant , e. zie Heusch.
Feel voor iemand
(veel van iemand Overhinken, o. w. ik hinkte over, ben over.
houden,) titre fort porte, e. ou incline , e.
gehinkt), hinkend overgaan, passer en dopour q. q., aimer beaucoup q. q. Weiiiig
chant, etc. Zie Hinken.
voor sets - (weinig van jets houden ,) Overhippelen, o. w. (ik hippelde over, ben
avoir peu de gun': pour q. ch. , ne pas aimerq.ch.
overgehippeld), zie Overhuppelen.
Overhechten, b. w. (ik hechtte over, heb Overhippen, o. w. (ik hipte over, ben overovergehecht), nog Bens hechten, attacher
gehipt), zie Overhuppelen.
de nouveau, faufiler de nouveau, zie Hech- Overhoef, m. uitwas van eenen paardenhoef,
ten .
suros, m. excroissance sur la come , au
Overheen , bijw. over iets been, par-dessus.
sabot ,d'un cheval,
Stap er
passez par-dessus. Trek er de- Overhoeks,
eigenlijk van den eenen tezen rok
mettez cat habit par-dessus;
genoverflaanden hock tot den anderen, de
fig. Er — happen, (niet achten) ne pas
travers, transversalement, de Nais, en traregarder q. ch., passer par-dessus q. ch.,
vers , diagonaiement
leggen, mettre en
faire q. cn. a la hate, faire q. ch. precipitravers.
tamment.
daarenboven, outre cola, de plus. Overhoeksch, b. n. hoekswijze, oblique, ce
Overheer,, m. heer , die over iemand is , suqui est de travers, de biais , ou travers.
perieur, m.
mcester, maitre, souve- Overhompelen, o w. (ik hompelde over, ben
rain, seigneur.
overgehompeld ) , hompelend overgaan, pasOverheeren , b. w. (ik overheerde, heb overstir en clochant, etc. Zie Hompelen.
heerd) , regeren , als heer over iets regeren , Overhoop , bijw. dooreen , door elkander ,
regner ou dominer en maitre sur, gouverner,
pale-male, sans dessus dessous; en disordre,
maitriser, commander. —, veroveren, overen confusion, confusernent.
fmijten, werweidigen, conquerir, subjuguer, reduire
pen , hales, gooijen, jeter sens dessus despar les armes; fig. soumettre.
sous, renverser, ,embrouiller,miler ; fig.— werOverheering, IT. action de gouverner; fig.
pen, renverser,, culbuter,, faire tomber, bouscuS Ulf mission.
ler ; culbuter. — leggen, etre derange, e. titre
Overheerlijk, b. n. ongemeen heerlijk , stiendesordre,etresensdessusdessous.Fletganfche
perbe, magnifique, tres-excellent , e. tamphuis ligt —, het huis ligt geheel
touts
tueux, euse , riche. —, bijw. magnifiquela maison est en desordre; fig. Met iemand
men,t, excellemment, somptueusement.
— liggen, (met iemand in onmin zijn ),
Overheerfchen, b. n. (ik overheerschte , heb
avoir un 'deferent avec q. q., avoir une queoverheerscht), over iemand of jets beerrelle avec q q. , etre
e. avec q. q.
fchen, dorniner, avoir l'empire stir, avoir
liggen zamen
ils ont du bruit ensemble,
la domination , conquerir,, subjuguer, asils se sont brouilles. Met iemand — raken
sujetir,,soumettre , reduire , do ynpter.
geraken, se brouiller avec q q.
Overheerfcher, m. dominateur, souverain, Overhooren, b. w. (ik overhoorde, heb overconquc'rant , maitre.
hoord), als: Eenen leerling zijne les
Overheerfching , vr. domination, predomination
(iemand zijue les laten opzeggen, om te
f. empire, m. reduction, conquite.
zien , of hij dezelve kan), faire reciter sit
Overheid, vr. die met openbaar gezag over
lecon a q. q.
land, clad, enz. bekleed zijn , superieurs , Overhooring, yr. action de faire reciter.
tn. pl. justice, f. officiers et magistrats qui Overhouden , b. w. (ik hield o -Ver , heb overrendent la justice, m. pl. De — eener had,
gehouden), na het noodige gebruik van iets
le magistrat. De wereldlijke — le bras
to hebben gemaakt, overhebben , garder,
seculier, la puissance temporelle. De —
avoir de rests, reserver. 1k heb eenen gulgehoorzamen, obeir a ses sueerieurs. Zich
den overgehouden , it me rests un florist.
tot de — wenden 5 recourir a la justice , au
—, gedurende den winterhouden , conserver.,
magistrat, au jugs.
De zomervruchten kunnen niet overgehouden
Overneidsambt, o. charge et dignite de maworden , les fruits d'ete ne se conservent pas.
gistrat, magistrature, f.
Deze vrucht kan men (den winter,)
ce
Overheidsperfoun,
fruit se garde tout l'hiver.
magistrat, homme du
magistrat.
Overhuizen o. w. (ik huisde over, ben over1ii3
ge.
' Nur
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gehuisd), zie Verhuizen. o. de daad
van overhuizen of verhuizen, zie Verhuizing.
Overhuppelen, o. huppelde over, ben
overgehuppeld), huppelend overgaan, passer en sautillant.
Overjaard b. n. door verjaring vervallen; zie
Verjaard.
Overjagen , b. w. (ik joeg en jaagde over,
heb overgejaagd)
over jets been jagen,
chasser de ce (ik overjaagde of
overjoeg , heb overjaagd), te hard jagen,
door clerk jagen benadeelen, surmener,, exceder, forcer.
Overjagten, b. w. (ik overjagtte , heb overjagt), te clerk jagten, pousser trop fort.
Zich —, (al te overhaast te werk gaan),
se presser trop fort, agir avec trop de preenpstation , se precipiter.
Overjaren, o. w. (He overjaarde, ben overjaard) , bijna enkei gebruikelijkin : Overjaard
(meer dan den jaar oud zijn), avoir
passe, e. ridge d'un an, avoir plus d'un an ,
suranner.
zie Verjaren.
Overjarig, b. n. meer dan den jaar oud, de
plus d'un an, (van wijn gefproken), de plus
d'une Deze wijn is — 5 ce via est
de plus d'une feuille.
Overjarigheid, yr. het meer dan den jaar oud
zijn, eke de plus d'un an m.
Overig, b, n. hetgene van de bepaalde ofnoodige hoeveelheid eens dings nog voorhanden
is , restant , e. de reste, ce qua reste. Hij is
de eenige , welke van deze familie nog — is,
it est le soul restant de cette famille. Snijd
mij van deze acht ellen goed er zes af, en
bewaar mij de overige twee, de cos huit aunes d'etoffe, coupez-m'en six , et gardez-nsoi
les deux aunes restantes. De overige honderd guldens, les cent florins restants on
restant. Zijn overige leeftijd, le reste de
sa vie. De overige menfchen , le rests des
hommes. Drie zonen leven nog, de overige
zijn geitorven, trois fils sent encore en vie,
les autres sont marts. Waar is het overige
geld? ole est le reste, ou le restant , de Pargent? — later, laissez, laisser de reste. Het
overige, le reste, le restant. Voor het overige, au reste, du reste, pour ce qui est du
reste.
Overigens, bijw. voor het overige, zie voor
het overige bij Overig.
Overijdel, b. n. al te ijdel, trop vain, e. zie
Ude'.
Overijken , b. w. (ik ijkte over, heb overgeijkt), op nieuw ijken , jalonner de nouveau, zie Ijken.
Overijlen , b. w. ( ik overijlde 9 heb overijld),
zich overhaasten, te veel haast maken , te
voorbarig hanclelen , se precipiter,, se presser crop.
Overijling, yr. te groote spoed, overhaasting, precipitation. Hij heeft het door —
gezegd (luj dacht er niet bij , toen hij het
zeide ,) al lui est ichappe de dire, it s'est
deliqppe.
Overijverig, b. n. al te ijverig, trop zel e,
zie IJverig.
Overkaarclen , b. w. (ik kaarde over, heb
overgekaard), op nieuw kaarden, carder de
nouveau.
Overkaauwen (zich), b. w. (ik overkaauwde
mij, heb mij overkaauwd), zich door keenwen nadeel toebrengen, se faire du veal en
macleant.
Overkakelen, w. w. (ik ltakelde over, heb
overgekakeld), zie Overbabbelen. — (zich),
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(ik overkakelde, heb overkakeld), te veel,
kakelen , babiller trop.
Overkalanderen , b. w. (ik kalanderde over , heb
overgekalanderd) , op nieuw kalanderen ,
calandrer de nouveau.
Overkalfateren, b. w. (ik kalfaterde over,
heb overgekalfaterd), op nieuw kalfateren ,
calfeutrer de nouveau, calfeutrer encore tine
fois.
Overkalken, b. w. (ik kalkte over, heb overgekalkt) , op nieuw -kalken, enduire de nouveau de chaux, ph's' trer de nouveau, zie Kalken.—, crepir dl nouveau , crepir encore
tine fois.
Overkammen, b. w. (ik kamde over , heb overgekamd), op nieuw km:men, nog eens kammen , repeigner , pe. igner de nouveau, peigner
encore sine fois ; zie Kammen.
tegenovergeflelde leant, cote
Overkant ,
oppose , autre Aan den —, it l'autre
ate. Aan den — der rivier, au dell de la
riviàre , de-14 la rivihre.
Overkappen , b. w. (ik kapte over, heb overgekapt), nog eens kappen, op nieuw kappen , coupe,- ou hacher de nouveau, couper
hacher encore tine ibis.
Overkarig , b. n. to karig, trop avare ,-trop
chiche.
Overkarnen, b. w. (ik karnde over, heb overgekarnd), op nieuw katnen, nog eens karnen- , battre de nouveau, battre encore une
fois; zie Karnen.
Overkernen, b. w. (ik kcrnde over, heb overgekernd), zie Overkarnen.
Overkijken, b. w. (ik kedk over, heb °vergekeken), overzien, voir, regarder,, passer
les yeux. Van dezen heuvel kan men het
ganfche land —, de cette colline on pent voir
tout le pays.
Overkisten, b. w. (ik kistte over, hob overgekist), in andere kisten doen, mettre dans
d'autres caisses, mettre dans tine autre caisse.
Overklappen , b. w. (ik klapte over , heb overgeklapt), overbrengen, overbabbelen, rapporter, redire, communiquer.
Overklauteren, 0. w. (ik klauterde over, ben
overgeklauterd), over jets been klauteren,
grionper par-dessus q. ch.
Overklaveren, o: w. (ik klaverde over, ben
overgeklaverd), zie Overklauteren. •
Overkleed, o. meerv. overkieederen en overkleeren), vetement de dessus , surtout, en.
koorkleed, koorkleed eens
Priesterlijk
priesters met mouwen, rocket, sue:plis ,
m. — , (meerv. overkleeden), tapis mis stir
tin autre, tapis de dessus.
Overkleeden , b. w. (ik overkleedde , heb overkleed), bekleeden , revettir, couvrir.
Overkleeding, yr. het overkleeden, action de
— overkleeren, habillement de
revétir,,
dessus, on.
Overkleedfel , 0. hetgene tot overkleeding
firekt, couverture ,
Overklimmen, 0. w. (ik klom over, ben overgeklommen), over jets been klimmen , grimper ou moister par dessus. overfiiigen ,
overfpringen .franchir; fig. to boven ko-men 5 surmonter, — overtreffen , te boven
fireven , boven iemand uitmunten , surpasser.
Overklimming, vr. action de grimper par dessus , f. fig. action de surmonter , de surpasser.
Overklouwen , b. w. (ik klouwde over, heb
overgeklouwd.) , nog eens klouwen, op nieuw
klouwen, rateler de nouveau.
Overkluiven , b. w. (ik kloof over, heb overgekloven), nog eens kluivet , rogner de
nouveau.
Over-
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Overknap, b. n. ongemeen knap, extremement
surcharger. Met werk—, (te veel werk
capable- zie Knap.
opdragen,) surcharger d'ajaires. Met werk
'
Overkunnen
, b. w. (ik kneedde over, heb
of bezigheden overkropt zijn, (niet weten
overgekneed), nog eons kneden, :pet?* de
wat men eerst of laatst zal doen), etre
nouveau.
surcharge , e, de travail , ou d'afraires.
Overkoken, b. w. (ik kookte over, ben over- Overkropping, yr. action de se gorger de;
kookt), bij het koken overloopen, s'enfuir
fig. action de surcharger, surcharge.
en bouillant. De melk kookt over, le lait Overkruijen , b. w. (ik kruide, krooi en krood
s'enfult —, (met Hebben), van den pot,
over, heb Overgekruid, overgekrooijen en
als: De pot kookt over, le pot regorge.
overgekroclen), herwaarts kruijen, brouetik overkruide,
Overkomelijk , b. n. dat men over kan komen,
( zich ),
ter vers ici.
surmontable; fig. dat men te boven kan kooverkrooi en overkrood mij , heb mij overmen of herftellen, reparable. Een —verlies,
kruid, overkrooijen en overkroden), zich
une perte reparable. AANMERK. Het woord
door kruijen benadeelen , se fairs du mal en
komt weinig voor, behalve in de zamenftelbrouettant.
ling Onoverkomelijk.
Overkruipen, o. w. (ik kroop over, ben overOverkomen , o. w (ik kwam over, ben overgekropen), over eene pints heen kruipeu ,
gekomen), van elders komen, venir de quelkruipend over eene plaats komen, passer,
que lieu, vonir. Tot iemancl
(sur) en rampant.
venir chez
q. q., visiter q. q. —, (in dezen zin bij Overkuijeren, o. w. (1k kuijerde over, ben
fommigen met het voorzetfel onfcheidbaar,
overgekuijerd) , kuijerend overgaan, over
als: ik overkwam, ben overkomen), gebeulets heen kuteren, passer , (sur) en se proren , arriver. Allerlei ongelukken kwarnen
rfienant.
mij over, (overkwamen mij), it m'est arrive Overkuisch, b. n. al te kuisch, trop severe;
des malheurs de toute espece. Wat komt u
zie Kuisch.
over (wat overkomt 11?) qu'avez-vous? Overkunnen , o. w. (ik kon en konde over,
Wat zal ons nog —? (wat zal ons nog geheb overgekonnen), ergens kunnen overbeuren
que deviendrons -nous? —, over
gaan , (eigenlijk met uitfluiting van een ander
lets komen, passer. Ik kan de rivier niet--,
werkwoord, als: komen, gaan, enz.) poune puis passer la riviere.
voir passer. Ik kan de brug niet over,
te boven
komen, herliellen surmonter, rdparer. lk
puis passer
(overgaan , overkomen) ,
zal de fchade wel
je repareras ma perte;
sur le pont.
onverwacht —, survenir; fig. fain. Hij moec Overkwijlen , b. w. (ik overkwijlde , heb over-, (hij moot opdokken, geld geven, betalen),
kwijld), overal met kwijl bedekken, couvrir
it dolt payer, it dolt cracker au bassin.
on remplir de bave.
Overkomst , yr. het overkomen , venue, arrivie. Overlabbeijen, b. w. (ik labbeide over, heb
Onvoorziene
survenance.
overgelabbeid) , overbrengen , overkakelen ,
Overkunnen, zie Overkunnen.
oVerklappen, overdragen, rapporter, redire.
Overkoperen, h. w. (ik koperde over, heb Overlabben , b. w. (ik labde over, heb overovergekoperd) nog eenskoperen, op nieuw
gelabd), zie Overlabbeijen.
koperen ; zie Koperen.
Overladen, b. w. (ik laadde over, bleb overOverkoud, b. n. al te koud ,zeer koud, trop
geladen) in een ander fchip , enz. laden,
froid, e. extremement ,froid, e.
charger da
' ps en autre vaisseau, etc. —, (ik
Overkous , y r. tegenftelling van onderkous ,
overlaadde, heb overladen), te zwaar laden,
has de dessus, m.
charger trap, surcharger. Het gefchut
surOverkraaijen , b. w. (ik overkraaide, heb overcharger trop le canon. Een paard
kraaid), eigenlijk door kraaijen , en fig. door
charger en cheval. Een fchip —, surcharfchreeuwen tot zwijgen brengen, faire taire
ger un vaisseau ou fin bateau; fig. Iernand
a force de crier , crier plus fort qu'un autre.
(iemand zeer veel weldamet welciaden
flij overkraaide mij, it me fit taire par ses
bienfaits.
den bewijzen), combler q. q.
cris.
oak enkel: Zijne
Zijue maag met fpijs
Overkraaijer, m. fig. celui qui crie plus fort
maag —, se surcharger d'aliments ou de nourqu'un autre.
ritnre, se surcharger l'estomac, se gorger de
Overkraaijing, yr. fig. action de crier plus
viandes, s'empiffrer. Met bezigheden —,
fart qu'un autre.
surcharger ou accabler d'affaires. Deze
Overkraaifter, yr. fig. cello qui crie plus fort
ce tafchilderij is te zeer met figuren
qu'un autre.
bleau est trop chargé de figures.
Overkrachtig, b. n. ongemeen krachtig, ex- Overlading, y r. nelson de surcharger, surchartrémement fort, e. ou solide.
ge ; fig. — der maag , repletion de l'estomac.
Overkreppen , b. w. (ik krepte over , heb over—, in de fchilderkunst, charge, action de
gekrept), op nieuw kreppen, caper de noncharger.
veau.
Overlakken, b. w. (ik lakte over, heb overOverkrijgen , b. w. (ik kreeg over, heb overgelakt), nog eenslakken, vernir de nouveau,
gekregen), naar zich toekrijgen, als: ik kan
vernir encore tine fobs.
( ik overlakte,
het niet—, (ik kan het niet zoo ver brenheb overlakt); zie Verlakken in de eigenlijke
,7,en, dat men het mij overzendt ,) quoi que
beteekenis.
je fasse, on ne me l'envoie pas.
Overlang, bijw. voor lang, lang geleden, ily
Overkrom, b. n. al te krom, trap courbe, e,
a long-temps, depuis longtemps.
zie Krom.
Overlangen, b. n. (ik langde over, heb overOverkroppen, b. w. (ik overkropte , heb overgelangd), overreiken, tendre , passer, dancer.
kropt), te veel voedfel geven aan vogelen, Overlangs , bijw. in de lengte , tegenftelling
en daardoor de krop te zeer opvullen4,orvan Overdwars, en longueur, en long.
ger, dancer trap a manger. Zich met fpijs Overlangzaam, b. n. te langzaam, ongemeen
(te veel fpijs gebruiken, ) se gorger de
langzaam ., trop lent , e. extremement lent, e.
viande , se surcharger l'estomac, se surchar- Overlast , m. al te zware last , surcharge f; fig.
ger d'aliments ,s'empiPer , manger trop; zie
moeite, last, charge, gene, incommodite
Overladen in dezen zin. fig. overladen,
importuniti , point , contrainte fiicheuse,
Ii 4
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aandoen, (iemand tot
ennui, m. lemand
q.', goner q. q.,
last znjn), incommoder
imi,ortuner q. q., titre aa charge a q. q. Zunis
ilrekt mij tot grooten (dat is mij zeer
lastig), cela m'est bien a charge. Hij doet
iedcr — aan , it est a charge a tout le monde.
Overlasten, b. yr. (ik overlastte, heb overlast), overladen , zie Overladen in de I.
beteek.; fig. bezwaren , met te veel belasten,
surcharger, dancer trop de commissions a.
Overlastin, b. rn te zwaar belast of beladcn ,
feeip , on bateau surchazge
als: Een
'
-fig. tot lest, qui est a charge.
Overlasting, yr. action de surcharger, surcharge; fig. °Pine pdnible, embarras ,
m.
,Overlaten, b. w. (ik liet over, heb overgelaten) , overig laten, laten o y erblijven ,
laisscr de rests. Hij heeft niets daarvan
n'a
overgelaten , (hij heeft alles genornen)
'
rien laisse de reste. afflaan, overdoen,
laten hebben, ceder, laisser, abandonner,
delaisser. Zijne plaats aan eenen anderen —,
(dezelve aan eenen anderen afflaan ,) ceder
sa place a UM mitre. Zijne goederen
zijne fchuldei chers (zijne goederen voor
de fchulden laten verkoopen, ) faire cession,
abandonner ses biens a ses creanciers. Ik
laat de bezorging dier zaak aan u over,
(ik laat u voor die zaak zorgen) je vous
laisse le solo de cette affair°. inzoncierheid iemand jets voor oenzelfclen prijs overdoen , waarvoor men het gekocht heeft,
ceder a q. q. une chose pour le mime prix
qu'elle nous a —, over jets laten
gaan , loopen , pasferen, rijden, enz., laisscr passer, hisser traverser. Men laat niemand over, (men laat niemand pasferen ,)
on ne laisse personne passer (la riviere, le
pont, etc.)
Overleden, verl. dw. van Overlijden.
Overledene, m. en yr.mort, e. defunt,e. trdpredecia , e.
passe , e. Eerst
Oerledcr, zie Overleer.
Overleed, verl. tijd van Overlijden.
Overleer, o. dat gedeelte van het leer aan
eencn fchoen, hetwelk den voet van voren
bedekt , empeigne, f: Nieuw aan eenen
fchoen maken, mettre one nouvelle empeigne
a un soulier.
Overleeren, b. w. (ik leerde over, heb overgeleerd), slog eens leeren, op nieuw leeren, revoir, repasser, repeter, recorder,
(sa lecon). lk heb mijne les viermaal °vergele:erd, j' repasse,repete ma lecon quatre
o. action de re, titer (sa lecon), f. Bij
het — mijner les, en repetant ma lecon.
Overleg, o. het pverleggeo en overclenken
eener zaak in haren ganfchen omvang, reflexion, deliberation, consideration, f. Jolets met goed
gement ,
doen, (eene
iaak goed overdenken ,) faire tine chose
apres l'avoir bien consider i. e. Zonder —,
ovcrweging, sans consideration. Zonder —
te werk gaan , (onbedachtzaam handelen ,)
esgir sans consideration , agir sans reflexion
ou sans jugenzent, inconsiaerement. Diet rijp
, avec tnaturite.
Overleggen, b. w. (ik legcle en icicle over,
itch overgelegd en overgeleid), in de zeeNaart, aan eene andere zijde leggen, als:
Het root
tourner le bond. De zeilen
ChakAen les voiles. —; openleggen, vertoonen , montrer, produire. Ik zal al de flakken
, le produirai routes les pieces. —, befparen , ter zijde leggen, overhouden, overvinnen , garde,- epargner, reserver. Dij
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heeft te veel kinderen, hij kin niete
it a trop d'enfants,il ne pent Tien epargner.
(ik overlegde en overleide, hub overgelegd ed overleid), overdenken, zich eene
zaak in haat' ganfclien zamenhang voorflellen , cm zich daarnaar te gedragen, considiner,, peser,, examiner, consulter stir ,
flechir sur,ddliberer, concerter. Hij overlegt
niet behoorlijk, wat hij fpreekt, (hij denkt
daarover niet behoorlijk na,) it ne Kflichit
pas assuz a ce qu'il Overleg het , (denk
er over na ,) pensez-y. Fietgene men te
digerer ce
zeggen heeft, vooraf wel
qu'on a a dire. lets met eenen anderen
(met hem daarover raadplegen ,) consulter
avec un mitre sur q. ch. , deliberer avec un
auto e sur q. ch. Zij hebben lang overlegd,
of, enz., ids ant tits longtemps a considerer,
si, etc.
Overiegging, yr. action de tourner. —, action
de in oduire. —, action de garden, d'epargner. —, action de considerer, consideration; zie Overleg.
Overleid, verl. deelw. van Overleggen.
Overleide, verl. t. van Overleggen.
Overleiden, b. w. (ik leidde over, heb overleid), herwaarts Leiden, mener ou conduire
yens ici, vers nous.
Overlekker, b. n. ten uiterfte lekker, , tresdelicieux, MT.
Overlenig, b. n. al te lenig, trop souple;
zie Lenig.
Overletteren, b. w. (ik letterde over, hob
overgeletterd), nog eens letteren, zie Letteren.
Overleve4s, b. w. (ik overleefde, heb overleefd), langer dan een ander levee , na
den dood van een' anderen blijven levee,
survivre a.
Overleveraar. m. traditeur.
Overlevende, m. degene, welke na den dood
van eenen anderen blijfc levee, survivant.
Overlevendig, b. n. al te levendig, trop vif,
ye, extrimement vif, ve, zie Levendig.
Overleveren, b. w. (ik leverde over, heb
overgeleverd), overgeven, in het bezit van
iemand flellen , overhandigen, ter \band flellen, delivrer, livrer, mettre entre les mains
de, remettre. Eenen brief — , remettre one
lettre. Een fineekfehrift —, presenter one
requite. De gevangenen livrer les prisonniers. Eenen misdadiger in handen van
het geregt remettre un criminel entre
les mains de la justice. Iemand aan den regter —, livrer q. q. au juge.
Overlevering, yr. de daad van overleveren,
afievering, action de delivrer, de livrer,
de remettre, de presenter, delivrance, livraison 5 presentation. —, van nude tijden,
mondeling voortgeplant berigt, tradition.
Er is cone fchriftelijke en eene inondelinge
y a une tradition ecrite , et line tra—
dition orale. Dit ziju dingen, welke alleen
bij — ter outer kennis zijn gekomen , ce
soot des chooses que la tradition seule nous a
apprises. Dat alles is flechts eene —, tout
ccla n'est qu'une tradition. Door — voortgeplant , traditionnel, le. Door — voortgeplante wetten en gevoelens, des lois et
des opinions traditionnelles. Door, bij, ,
bij w. traditionnellement.
Overleving , yr. langstlevendheid , survivance,
survie.
Overlezen, b. w. (ik las over , heb overgelezen), lezen, lire, lire a la hate, parcouparcourir tine lettre.
dr. Eenen brief
-

herlezen, of nog eens

rehire.

5

on-

OVE
otider het lezen niet opmerken, passer en
lisant, ne pas voir en lisant.
Overlezing , yr. action de parcourir,, lecture.
—, action de relire. —, action de passer
en lisant.
Overlicht, b. n. ongemeen licht, te licht,
extremement clair, e. trop clair,, e. Deze
kamer is —, cette chambre est trop claire;
zie Licht.
Overlieden, m. meerv. van Overman; zie
Overman.
Overlief, b. n. ongemeen lief, extrimement
aimable; zie Lief.
Overliegen , b. n. (ik overloog, heb overlogen), ten onregte of valfchelijk befchuldigen , accuser faussement, calomner, detracter.
Overliep, verl. t. van Overloopen.
Overliggen, o. w. (ik lag over, heb overgelegcn), blijven liggen, rester, durer, se
garter. Deze vruchten kunnen nice —,
ces fruits ne se gardent point. —, over den
gewonen tijd liggen, rester crop longtemps.
Overligt, b. n. te ligt, crop Leger, ere; zie
Ligt.
Overlijden, o. w. (ik overleed, ben overleden ), fierven, den geest geven, mourir,,
derider, trepasser, rendre
o.
dood, fierven, mort, dices, trdbas, m.
Overlijmen , b. w. - (ik lijmde over, lieb overgelijmd ), op nieuw liimen , nog eens lijmen ,
caller de nouveau, caller encore une fois ,recoller.
Overlikken, b. w. (ik likte over , heb overgelikt), op nieuw likken , nog eens likken,
lisser de nouveau, lisser encore une fois.
Overlogen, yeti. dw. van Overliegen.
Overlomp , b. n. te lonap , trop stupide; zie
Lomp.
Overlooden , b. w. (ik overlooelde , heb overlood), met lood overdekken , couvrir de
plomb. Len dak —, couvrir un toit de
plumb.
Overloog, verl. t. van Overliegen.
Overloogen, b. w. (ik loogde over, heb
overgeloogd), nog eens loogen , mettre encore tine fois a la lessive.
Overloon, o. en m. salaire au dessus du salaire ordinaire, m.
Overloop,
overftrooming, ddbordement ,
m. regorgement, inondation, — van gal,
debordement , regorgement , epanchement ,
debord de bile. —, op fchepen, dek, verd.ek , tillac, pont, premier pont, franc aline. —, in huizen, overdekte plaats tusfchen vertrekken , galerie, dócouverte. f.
—vanhet nevrtekofged ltevane
huis naar het andere, corridor.
Over!oopen , o. w. (ik liep over ben
overgeloopen), naar de andere zijde loopen , passer de Pautre ate. (en courant), traverser. —, van den eenen tot den anderen overgaan, als: Tot 'den vijand —,
(zijne vanen verlaten, eft zich bij den
vijand voegen), deserter a l'ennemi, passer
h Pennemi. , (met Hebben) , overvloeijen wegens volheid , se deborder
regorger,, s'enfuir. Het glas loopt over,
le verve regorge. De pot loopt over, le pot
s'enfuit. —, b. w. (ik overiiep , heb overloopen) , order den voet loopen, omver
loopen , renverser a la course on en courant.
—, door te fterk loopen , buiten adem brengen, fatiguer en courant. Zich , perdre
haleine en courant, se fatiguer en courant;
ook : se faire du mal en courant; fig. Ie/nand —, (hem te menigvuldig bezoeken,
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iemand door zijne bezoeken tot last zijn,)
importuner q. q. par ses impo rtunites , le visiter crop souvent. Hij overloopt mij. niet
it me visite rarement. Ik zal hem niet ligt
weer —, (hem niet ligt weer bezoeken ,)
je ne le visiterai plus si vlugtig overzien , parcourir,, revoir,, repasser a la hate,
jeter un coup d'oeil rapide stir.
iemand, die overloopt tot den
Overlooper,,
vijand, transfuge, rendu, deserteur.
Overlooping, y r. action de deserter ou de passer a l'ennemi, desertion, f. debordemeet , no. inondation, f. — der gal , zie
Overloop.
Overioven , b. w. (ik overloofde, heb overloofd), te veel loven,overvragen , surfaire,
demander trop.
Overlover, m. celui qui surfait ou qui2emande trop.
Overloving , yr. action de surfaire , action de
demander trop.
Overluchtig, b. n. te luchtig , crop frais,
che ; .zie Luchtig.
Overlui, m. meerv. voor overlieden ; zie Overman.
Overluid bijw. luide , luidkeels , hardop , met
luider itemmen, tout haut, a haute voix ,
fchreeuwen ; jeter les harts cris , crier les
lagchen,
*haws cris pousier des c j-is,
s'eclater de rare.
, b. n. zie Luid.
Overluiden , b. w. (ik overluidde , heb over.
luid) , bij iemands overlijden de klokken
luiden, sonner les cloches a la mort de q. q.
meerv. voor overlieden ; zie
Overluiden,
Overman.
Overluijen , b. w. (ik overluide , heb overluid);
zie Overluiden.
Overluisteren, b. w. (ik luisterde over, heb
Overgeluisterd) luisterende overbreugen,
redire ou rapporter en chuchotant.
vermaaijen , (zich,) b. w. (ik overmaaide,
heb overmaaid), zich door inaaijen nadeel
totbrengn , se faire du mal en fauchant,
a force ae faucher.
Overmaat , vr. meer dan de vereischte maat,
surmesure, f excedant ; fig. exces, m. Tot
— van ongeluk, pour comble de malheur,
pour surcroit de malheur.
Overmager,, b. n. zeer mager,, te mager,, extrêmement maigre, trop maigre; zie Mager.
Overmagt, vr. meerdere magt , superiorite, f.
pouvoir superieut . , m. forces superieures ,f:
pl. De — hebben , avoir la szqeriorite.
Voor de — bukken , (voor eene meerdere magt
moeten onderdoen) cider au pouvoir supet ieur.
Overmagtig, b. n. eene meerdere inagt
bende , superieur,, e. plus fort, e.
bijw.
superieurement.
Overmagtig.en, b. w. (ik overmagtigde , heb
overmagtigcp, veroveren, conquerzr, vaincre , subjuguer.
Overmagtiging, yr. action de vaincre, de conquirir,, de subfuguer, conquite.
Overmaken , h. W. (ik maakte over, heb overgemaakt) , hermaken, op nieuw mak-en, refaire , faire de nouveau, faire encore une
overzenden , does toekomen , remettre, envoyer,, faire tenir, faire passer,
aire parvenir. Iemand geld —, remettro
f
de l'argent a q. q.
Overmalkanderschietiug , yr. over elkander
enchevauchure.
action
Overmaking, yr. action de refaire.
de remettre, f:, envoi, m. remise, f.
Overmalen , b. w. (ik inaalde over, heb overgemaald) , op nieuw malen , moudre do
nouveau.
OverIii5

p

0VE
920
Overman, tn. (meerv, overlieden, overluiden
en overlui), hoofd van een gild, maitre
(d'un corps de *tier), maitre jure , jure.
Overmangelen; b. w. (ik mangelde over, heb
overgemangeld) , nog eens mangelen, op
nieuw mangelen, calendrer de nouveau, calendrer encore une fois.
Overmannen , b. w. (ik overmande , heb overmand), door meerdere kracht of ma s t overwinnen, overweldigen, abattre par 'des forces superieures , vaincre, abattre parle nombre. Overmand. worden, (voor de meerderbeid moeten -bukken), titre accablé e. par
le sombre, succomber sous la multitude; fig.
overaelpen , accabler.
Overmarcheren , o. w. (ik marcheerde over,
ben ovrgernarcheerd), over iets marcheren,
marcher sur, traverser.
Overmartelen , b. w. (ik marteldt over, heb
overgeinarteld) , in den gemeenen fpreektr. ,
met veel moeite over jets been brengen,
porter ou transporter 4 travers de ,avec beaucoup de peine.
Overmatig , b. n. boven de maat , buitenfporig,
excessif,-ive, demesurd , e. outré e. extreme, exorbitant , e.
bijw. demesurdment,
l'exces , avec exces, excessivement, es ontrance , extremement.
Overmatigheid, yr. grandeur demesurie , grandeur excessive.
Overmatiglijk, bijw. zie Overmatig, bijw.
Overmatten , b. w. (ik mattede over , heb overgemat) , op nieuw matten , nog eens platten ,
natter de nouveau.
Overmeesteren , b. w. (ik overmeesterde, heb
overmeesterd), overweldigen, bemagtigen,
te onder brengen , vaincre,reduire,dompter,
subjuguer , se rendre maitre de , forcer,
surmonter. Eene plaats —, se rendre maitre
d'une place; fig,. Zijne driften—, maitriser ou
subjuguer ses passions. Zich door zijne
ten laten —, se laisser maitriser de ses passions.
Overmeestering , yr. action de vaincre, de
reduire; reduction, prise, cony:dtc.
Overmengen, b. w. (ilc mengde over, heb
overgemengd), andermaal mengen, miler de
nouveau.
Overmesten, b. w. (ik mestte , over , heb overgemest) , nog eens mesten , fun2er de nouveau.
Overmeten, b. w. (ik mat over, heb °vergemeten) hermeten, mesurer de nouveau,
remesurer , mesurer encore sine fobs. '—,
overmaat geven, als: Hij beeft twee Ilesfchen overgemeten, it a donne unesurmesure
tie deux bouteilles.
Overmeting, yr. hermeting, action de remesurer ; —, action de donner zone surmesure.
Overmidden, bijw. door het midden, over het
midden been, par le milieu, en deux.
Overmild, b. n. te mild, trop liberal, e; zie
Mild.
Overmisten, h. w. (ik mistte over, heb overgemist), zie Overmesten.
Overmits, zie Vermits.
Overmoed, m. roekeloosheid, vermetelheid,
temerite, f: trotschheid, orgueil , m.
insolence, arrogance , vanite.
Overmoedig, b. n. roekeloos, temiraire. —
trotsch , vermetel, presomptueux 9 ease , orgueilleux , ease, vain, e. fier , ere. —,
bijw. temerairement. , insolemment , avec
insolence, arrogamment, avec arrogance ,
presomptueusement , orgueilleusement , vainement, fierement.
Overmoedigheid, zie Overmoed.
Overmoeten, o, w.
moest over, hebover-
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gemoet) eigenlijk met uitlating van een
ander werkwoord, (b. v, gaan, loopen , komen enz.), over jets heen moeten, etre
oblige, e. de passer , d'être porte , e. Hij
mutt de brag over , it dolt passer le pont.
Overmogen b. w. (ik overmogt, heb overmogt), dour
' grouter vermogen overwinnen,
l'emporter sur , surmonter , surpasser, etre
plus fort qua.
Overmooi, b. n. te mooi, trop beau , bel, belle, zie Mooi.
Overmorgen, bij.w. den dag, die op morgen
volgt, apres-demain.
Overmouw , yr. morsmouw, garde rnanche,
demi-manche.
Overmunten , b. w. (ik muntte over, heb
overgemunt), op nieuw munten ; zie Hermunten. —, boven de vereischte hoeveelheid
munten, -frapper plus de monnoe qu'il ne
faut.
Overnaad, m. naafi over eenen anderen, couture pardessus une auto e, f. —,
naad, surjet.
Overnaaijen , b. w. (ik naaide over , heb overgenaaici), over iets been naaijen, coudre
par-dessus. , met canon overhandfchen
naad naaijen, surjeter, coudre en surjet. —,
op nieuw naaijen , nog eens naaijen, coudre
de nouveau coudre encore une fobs.
Overnaaifel, o. ce qui est cousu par dessus.
Overnaauw, b. n. te naauw, trop &rat e.
Zie Naauw.
Overnaauwkeurig, b. n, te naauwkeurig, trop
exact , e; zie Naauwkeurig.
Overnachten , o. w. (ik overnachtte , heb
overnacht), den nacht ergens doorbrengen,
vernachten, coucher,, passer la milt. Wig
zullen te Z nous passerons la unit d Z.
Overnachtig, gedurende den nacht, pendant
la nuit.
Overnaming, vr. naamverwiofeling, (figuur in
de redekunde, waardoor men de oorzaak
voor het gewrocht, of omgekeerd , piaatst,)
metonymie.
Overnatuurkunde, zie Bovennatuurkuncle.
Overnatuurkundig, zie Bovennatuuiitundig.
Overnatuurkundige, zie Bovennatuurkundige.
Overnatuurkundiglijk, zie Bovennatuurkundiglijk.
Overnatuurlijk, zie Bovennatuurlijk.
Overnemen, b. w. (ik nam over , heb °vergenomen), van eenen anderen aannemen , prendre ce qu'un autre tend. —, op zich nemen,
voor zijne rekening nemen, prendre pour
son compte. Goederen voor inkoopsprijs —,
prendre des marchandises au prix co4tant.
aannemen, accepter, prendre.
Overneming, vr. action de prendre. Zie Overnemen.
Overnommeren, b. w. (ik nominercle over,
heb overgenommerd), op nieuw of andermaal
nommeren, numeroter de nouveau.
Overolien, b. w. (ik oliede over, heb overgeolied), op nieuw olien , huiler de nou(ik overveau, huiler encore une fois.
beolien,
oliede, heb overolied),
huiler, repandre de l'huzle sur.
Qveroud, b. n. zeer oud, tres-vieux, vieille,
tres-ancien, ne, tres-antique. In overoude
tijden, dans les temps les plus recules.
Overoudgrootmoeder, yr. moeder van eenen
overgrootvader of van eene overgrootmoeder, trisaleule , mere d'un bisaleul ou d'une
bisaieule.
Overoudgrootvader, tn. vader van eenen overgrootvader of van eene overgrootmoeder,
trisaieul , pére d'un bisaieul ou d'une bisaieule.
Over-
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Overomimoei, yr. moei van eenen grootvader
of' van eene grootmoeder, tante d'un grandpére ou d'une grand'-mere.
Overoudoom , m, oom van eenen grootvader
of van eene grootmoeder, oncle d'un grandpere on d'une grand'-mere.
Overpad , o. pad over de bezittingen van)zijnen
butirman , sentier sur la terre
Overpakken , b. w. (ik pakte over , heb overgcpakt), uit het eene vat in het andere pakken,
emballer on empaqueter dans un autre tonneau,
etc. —, herpakken , op nieuw pakken, embailer on empaqueter de nouveau, remballer,, rempaqueter.
Overpakking , yr. action d'emballer ou d'empaqueter dans no autre tonneau. —, action
do remballer,, de rempaqueter,, f: remballage , m.
Overpalmen, b. w. (ik overpalmde, heb overpalmd), ornvatten , couvrir de la paume
la main , empoigner.
Overpalming, yr. action d'empoigner; action
de couvrir de la main.
Overpappen , b. w. (ik papte over , heb overgepapt), nog eens pappen ; zie Pappen.
Overpasfen, b. w. (ik paste over, heb overgepast), op nieuw pasfen, compasser de nouveau.
0 verpasfing vr. action de compasser de nouveau.
Overpeinzen , b. w. (ik overpeinsde, heb overpeinsd), bepeinzen, overdenken, overwegen , considerer, mediter sur,, peser, riflechir , h. Overpeins die zaak, reflechissez
biers a cette ajraire.
Overpeinzing„ yr. action de considerer, consideration, meditation, reflexion.
Overpekken , b. w. (ik overpekte , heb overpekt); zie Bepekken. —, (ik pekte over,
heb overgepekt), op nieuw pekken , poisser
de nouveau, poisser encore une fois.
Overpikkea, b. w. (ik overpikte , heb overpikt , en ik pikte over, heb overgepikt),
zie Overpekken.
Overpisfen , b. w. (ik overpiste, heb overplot), in den gerneenen fpreektrant, over
iers heen pisfen, pisser par-dessus fig. Een
haan zou het —,,, (het is zeer klein), n'y
a qu'uno- 'enjambee. (ik piste over, heb
overgepist), pisfend doen overloopen, als :
Eenen pot —, faire regorger un pot en pissant dedans.
Overplaatfen , b, w. plaatfle over , heb
overgeplaatst), elders plaatfen , verplaatfen,
placer ailleurs , deplacer, donner une autre
place a.
Overplaatfing, yr. action de :placer ailleurs ,
de deplacer.
Overplakken, b. w. (ik plakte over heb overgeplakt), op nieuw plakken, coller de nouveau. —, (ik overplakte, hebovergeplakt),
beplakken, als : Met papier —, coller du
papier dessus.
Overplakking , yr. action de caller de nouveau.
—, action de coller dessus.
Overplanten, b. w. (ik plantte over, heb
overgeplant), elders planten, planter ailleers, deplanter.
Overplanting, vr. action de deplanter.
Overpleisteren , b. w. (ik pleisterde over , heb
overgepleisterd), bepleisteren, platrer , enduire de platre. —, op nieuw pleisteren ,
platrer de nouveau.
Overpleistering , yr. action de platrer. —;
action de platrer de nouveau.
Overpleiten, b. w. (ik pleitte over , heb overgepleit), nog eens pleiten , plaider de nouveau, pleader encore one fois.
(ik
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overpleitte, heb overpleit), in het pleiten
overwinnen , vaincre en plaidant, vaincre
â force de plaider.
Overploegen, b. w. (ik ploegde over, heb
overgeploegd) , op nieuw ploegen , nog
eens ploegen , labourer de nouveau, donner
un second labour. Een' akker verfcheidene
malen donner plusieurs labours a line
terre.
Overploeging, yr. action de labourer de nouveau, f. nouveau labour ,
Overpoederen , b. w. (ik poederde over, heb
overgepoederd), nog tens poederen, op
nieuw. poederen, poudrer de nouveau, poudrer encore one fois.
Overpoeijeren, b. w. (ik poeijerde over, heb
overgepoeijerd), zie Overpoederen.
Overpolijsten , b. w. (ik polijstte over, heb
overgepolijst) ; op nieuw polijsten, polir de
nouveau, polar encore une fois, donner an
nouveau poll a.
Overpond, o. livre de surpoids, f. Drie overponden , trois livres de surpoids.
Overpoten , b. w. (ik pootte over, heb overgepoot), zie Overplanten.
Overpraten , b. w. (ik praatte over, heb overgepraat), overbrengen , verklappen , verklikken), redire, rapporter. (ik overpraatte , heb overpraat), faire taire par
son babil , reduire au silence a force de babiller.
Overpreken , b. w. (ik preekte over , bob
overgepreekt), nog eens preken , pricker
encore une fois , precher de nouveau.
Overpriester; zie Opperpriester.
Overraauw, b. n. to raauw,, trop pen cuit , C.;
zie Raauw.
Overrabbelen b. w. (ik rabbelde over , heb
overgerabbeld),
'
rabbelend lezen,/ire a la hate.
Overraffineren, b. w. (ik raffineerde over , heb
overgera-ffineerd), op nieuw raffineren , nog
eons raffineren, raifiner de nouveau , rafiner
encore nose fois.
Overraken , Q. w. (ik raakte over, ben overgeraakt), overgaan, ophouden , se passer,
cesser. Zijn Worn zal wel sa colere se
passera. —, over iets komen, aan den anderen kant komen , passer , arriver a l'autre
herd, atteindre l'autre &rd.
Overraspen, b. w. (ik raspte over, heb overgeraspt), op nieuw raspcn, nog eens raspen,
chapeler,, etc. de nouveau; zie Raspen.
Overreedbaar,, b. n. voor overreding, overtuiging vatbaar - persuasible. De grondflelling,
dat het geheelrooter is, den een zijner
deelen, is —, l'axionze que le tout est plus
grand que sa partie est fort persuasible.
Overreden , b. w. (ik overreedde, heb overreed), tot iets met redenen bewegen, persuader, faire croire 5 faire accroire. Gij zult
hem nimmer
vous ne le persuaderez jamais. Zich laten —, se laisser persuader.
Overreden, verl dw. van Overrijden.
Overredend , b. n. hetgene gefchikt is, om to
overreden , to overtuigen, persuasif, lye.
Overreding , yr. overtuiging, action de persuoder, persuasion.
Overreed, verl. t. van Overrijden.
Overregenen , o. w. (ik overregende , ben
overregend), zie l3eregenen.
Overreiken , b. w. (ik reikte over, heb overgereikt), toereiken , naar iemand. reiken,
reikend overgeven , tendre, donner, presenter, passer, remettre. Hebt gij den brief
overgereikt'1 avez-vous rends la lettre?
Overreiking, yr. action de tendre, de donner,
etc; zie Overreiken.
Over-

922
0VE
Overreizen, o. w. (ik reisde over, ben overgereisd), reizend overtrekken , passer en
voyageant , passer , traverser.
verrekenen , b. w. (ik rekende over, heb
overgerekend), nog eens rekenen , op nieuw
rekenen, recompter,, compter de nouveau,
calculer tine seconde fois. (ik overrekende , heb overrekend), berekenen, calculer,
supputer,, compter. De reiskosten —, supputer les depenses d'un voyage.
Overrekening, yr. nouveau calcul, —,
calcul , m. calculation. —, berekening, overfly, oprekening, supputation.
Overrekken, o. w. (ik rekte over, heb overgerekt), nog eens rekken, itendre de nouveau. — (zich), (ik overrekte mij, hebmij
overrekt), se faire mal a force d'etendre,
se fatiguer a force d'etendre.
Overrekking, yr. action d'etendre de nouveau.
—, action de se fatiguer en etendant.
Overrennen, o. w. (ik rende over, ben overgerend), naar de andere zijde rennen,passer
de l'autre cite (en galopant ou en courant).
—, b. w. (ik overrende, heb overrend),
ornver rennen , in het reunen doen omvaLlen,
renverser en galopant ou en courant.
Overriep, verl. t. van Overroepen.
Overrijden o. w. (ik reed over, ben °vergereden), naar de andere zijde rijden , passer
clieval ou en voiture) de l'autre ate.
— , over lets been ridden, passer par
dessus. —, b. w. (ik overreed, heb overreden), rijdend doen omvalleu , renverser avec
le cheval oil avec la voiture. —, door rijden bederyen, te fierk rijden, surmener,
forcer, outrer, harasser.
Overrijk, b. n. te rijk, zeer rijk, trop riche,
puissamment riche.
Overrijp , b. n. te rijp , crop , e,; zie Rijp.
Overroeijen, 0. w. (ik roeide over, ben overgeroeici), naar de overzijde roeijen, passer a
la rame ou en ramant de l'autre ate. —,
—, b. w, roeijend overvoeren, passer q. q.
a la rame. (zi.ch), (ik overroeide ,
heb mij overroeid), zich door het roeijen
verrnoeijen , zich daardoor nadeel toebrengen,
se faire du mal on se fatiguer en ramant.
Overroepen, b. en o. w. (ik riep over, heb
overgeroepen), roepen , dat men het aan de
andere zijde hooren kan, crier assez flirt'
pour etre entendu, e. a l'autre bord. —,
b. w. iemand toeroepen om hem tot ons te
doen komen , crier a q. q. pour le faire venir chez nous. —, (ik overriep, heb
overroepen), harder roepen dare een ander,
overfchreeuwen , crier plus fort quo.
door roepen nadeel doen, als: zich —, se
faire mal a force de crier, s'tgosiller.
Overroeren, b. w. (ik roerde over, heb overgeroerd), nog eens roeren, remuer encore
une fois.
Overrok 5 m. rok 5 die over eenen anderen words
gedragen, jas, surtout , redingote, Capote , f.
Overrollen, o. en b. w. (ik rolde over, heb
en ben overgerold), herwaarts of derwaarts
rollen, rouler (vers ici).
Overrompelen, b. w. (ik overrompelde, heb
overrompeld) , verrasfen , overvallen , onverwacht befpringen , surprendre, prendre
rsas depourvu. Eerie belegerde itad emporter tine place d'emblee.
Overrompeling , yr. action de surprendre.
Overrooken , b. w. rookte over, heb
overgerookt), nog eens token, fumer de
nouveau.

Overrosfen,

w. (ik roste over, heb over-
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gero q t), nog eens rosfen , op nieuw rosfen,
etriller encore une fois, êtriller de nouveau.
Overrouwen , b. w. (ik overrouwde , heb overrouwd), rouw over eenen doode dragon,
porter le deuil pour.
Overfchaduwen, b. w. (ik overfchaduwde,
heb overfchaduwd), met zijne fchaduw bedekken , ombrager, couvrir d'ombre, convrir de son ombre, obombrer; fig. befchermen , proteger, defendre, couvrir.
Overfchaduwing, vr. action d'ombrager,, ombre ,
ombrage, m.; fig. protection.
Overtchaken, b. w. (ik fchaakte over, heb
overgefchaakt), eene fchaakpartij overfpelen , rejouer (une partie d'echecs).
Overfchatten, b. w. (ik overfchattede, heb
overfchat), to hoog fchatten 5 taxer ou pri-te hoog belasten , accacer trop haut.
bier (ik fchattede over, heb
overgefchat), op nieuw fchatten, herfchatten, taxer tie nouveau.
Overfchatting, yr. taxation excessive. —,
vexation.
Overfchaven, b. w. (ik fchaafde over, hob
overgefchaafd), op nieuw fchaven, nog
eons fchaven, raboter de nouveau; fig. Een
gedicht wat
limer unpoéme.
Overfchaving, vr. action de raboter de nouveau; fig. action de limer.
Overfcheen, verl. t. van Overfchijnen.
Overfchenen, verl. dw. van Overfchijnen.
Overfchenken, b. w. (ik fchonk over, hob
overgefchonken), fchenken dat het overloopt, emplir trop , remplir trop. —, van
het eene in het ander fchenken, transvaser,
verser d'un vase dans l'autre. boven
het vereischte getal fchenken , verse,- de crop.
Overfchenking , vr. action d'emplir crop. —.
action de transvaser.
Overfchepen, b. w. (ik fcheepte over , heb
overgefcheept), in een fchip overbrengen,
passer avec un vaisseau, transporter par
eau , envoyer par des vaisseaux. Wig
ons —, nous passames la riviàre en bateau.
—, van het eene fchip in het andere laden,
charger d'un bdtiment dans l'autre. —,
o. w. (met zijn) passer en bateau.
Overfcheping, yr. passage ou transport en bateau on vaisseau, m. , action de charger
d'un vaisseau dans un autre. —, action de
passer en bateau.
Overfcheppen, b. w. (ik fchepte over, hob
overgethhept), nit het cone- in het andere
fcheppen , prendre avec un cuiller, etc. d'un
endroit et deter dans l'autre. De foep moet
op een ander bond overgefchept worden ,
11 faut mettre la soupe dans un autre plat.
Overicheren , b. w. (ik fchoor over , hob overgefchoren), op nieuw fcheren, raser on
tondre de nouveau.
Overfchieten, b. w. (ik fchoot over, hob overgefchoten), over jets been fchieten, firer
par dessus. o. w. (met zijn), overblijven, overig zijn, rester, etre de reste. Overgefchotene brokken, relief; , reliquats (d'un
diner), m. pl.
Overfchijnen , b. w. (ik overfcheen , heb overfchenen), befchijnen, iclairer.
Overfchikken, b. w. (ik fchikte over, heb
overgefchikt); zie Overzenden.
Overfchilcieren, b. w. (ik fchilderde over,
heb overgefchilderd), op nieuw fchilderen,
peindre de nouveau, repeindre, retoucher.
(ik overfchilderde, heb overfchilderd),
overal fchilderen , peindre partout.
Overfchildering, yr. action de repeindre. —,
action de peindre par-tout.
ter-
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Overfchoen, m. fchoen, die over eenen ansleren wordt heen getrokken, galoche, claque, f.
Overfchooijen, o. w. (ik fchooide over, heb
overgefchooid), fchooijend overgaaa, parcourir en gueusant.
Overfchoon, b. n, ongemeen fchoon, tresbeau , bel , belle ; zie Schoon. bij w.
d'une maniere ties-belle.
Overfchot, 0. overblijffel, reste, restant ,
risidu, reliquat (saldo), m. Het — dat
van de tafel koint, desserte, f. Geef mij
het — van het middaginaal, donnez-moi le
reste du diner. Iemands (ftoffelijk over
blijffel), les cendres de q. q.
Overichoppen, b. w. (ik fchopte over, help
overgelchopt), pousser a coups de pied.
Overfchrander, b. n. zeer fchrander, tres-ingenieux , ease ; zie Schrander.
Overfchreeuwen , b. w. ik overfchreeuwde,
heb overfchreeuwd ), iemand door getchreeuw
als verdooven, etourdir ei force de crier,
faire taire a force de crier ; harder fchreeuwen dan een ander, crier plus fort qu'un
(zich door fthreeuwen beautre. Zich
nadeelen), s'egosiller,, se faire mal el force
de crier.
Overfchreeuwing, yr. action de crier plus fort
qu'un, autre.
Overfchrijden, b. w. (ik overfchreed, heb
overfchreden), over sets heen fchrijden, enjamber. Ik kan die foot nice je ne
puffs enjamber ce fosse; van bier : fig. te ver
gaan , franchir (fig. depasser) les bornes de
son devoir. *De grenzen des eerbieds niet
ne pas franchir lee bornes du respect.
Overfchrijding, yr. action d'enjamber ; fig.
transgression.
Overfchrijven, b. w. (ik fchreef over, heb
overgefchreven), fchriftelijk mededeelen en
bekend maken, ecrire, flare savoir par des
lettres. , affchrijven, een affchrift fchrijyen, herfchrijven,ecrire denouveau,recrire,
transcrire , copier. ik last al mijne brieven
—, je fais transcrire toutes mes lettres.
Overfchrijving , vr. action d'ecrire. —
action de copier , transcription, action de
recrire.
Ovetfchrobben , b. w. (ik fchrobde over, heb
overgefchrobd), op nieuwSchrobben, laver
de nouveau; zie Schrobben.
Overfchuijeren , b. w. (ik fchuijerde over,
heb overgefchuijercl), op nieuw fchuijeren,
vergeter de nouveau ; zie Schuijeren.
Overfchuimen, o. w. (ik fchuimcie over, ben
overgefchuimd) Ichuimend overloopen ,
sortir en ecumant, reforger en bouillonnant.
De pot fchuimt over, le pot regorge.
Overfchuiven, b. w. (ik fchoof over, heb
overgefchoven), over lets been fchuiven,
pousser pardessus.
Overfchuren, b. w. (ik fchuurde over, heb
oVergefchnura), op nieuw fchuren, ecurer
de nouveau, ecurer encore une fois.
Overfeinen, b. w. (ik feinde over, heb overgefeind) , door feinen doen overkomen,
faire des signes pour qu'on vienne vers nous.
Wij feinden hen over, nous ledr fames des
signes pour qu'ils vitzssent vers nous.
Overijouwen, b. w. (ik fjouwde over, heb
overgefjouwd), fjouwend over lets been
brengen, passer ; zie Sjouwen.
Overflaan, o. w. (ilt Hoeg over, ben °vergeflagen), overhellen, tribucher,, pencher,
incliner. De fchaal flan te mijnen vooreleele over, la balance penche en ma favour
diet (chip iloeg aan dien kant over, le vais-
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seau pencltait de ce cite. De baren floegen
over in het (chip, les floes entraient dans
le vaisseau; fig. Tot iemands gevoelen —,
( iemands gevoelen omhelzen,) embrasser
Popinion de q. q. Tot den vijand —, (overloopen ,) passer ou deserter 4 l'ennemi. Tot
ongebondenheid (ongebonden worden ,)
s'abandonner a tine vie dissolue, tomber
dans le d:'reglement ou dans le libertinage.
befniettefijk zijn, se commug iquer,, etre
contagious , euse. Die ziekte flaat dikwijls
over , ce mal communique souvent. —, b. w.
eenen overflag maken, berekenen, opfoinmen, calculer, supputer. De kosten —,
calculer ou supputer les frais. , voorbij
zien , niet opmerken, uitiaten, weglaten,
omettre, saucer; fig. Gij hebt twee regels
overgeflagen, vous avez saute deux lignes ;
fig. kwade namen moet men —, (het onaangename moet men achterwege laten , men
moot niet daarvan fpreken, ) it ne faut
parle y quo de ce qui est agreable. • - hij
de boekdrukk., afgeven, overzesten, maculer;
— ( eenen vorm opmaken ) dresser.
Overilag, m. hetgeen over lets anders been
geflagen worth , inzonderheid aan een kleeclingltuk, rabat , m. berekening, calcul,
compte , tn. supputation, f, apercu. Eenen
— van de kosten van een gebouw maken,
calculer ou supputer les frais d'un batiment.
131j
bijw, de compte fait.
Overflepen , b. w. (ik fleepte 'over, heb overgefleept), over lets been flepen, trainer
par-dessus.
Overflijpen , b. w. (ik fleep over, heb overgeflepen), nog eons flijpen, ten tweeden
male fiiipen, aiguiser de nouveau; zie Slijpen.
Overilijping, yr. action d'aiguiser de nouveau.
Overilingeren, b. w. (ik flingerde over , hob
overgeflingerd), over lets heen flingeren,
lancer par dessus , (en secouant). — o. w.
(met zijn,) als: Naar den eenen kant —,
( naar den eenen leans overbrengen), pencher
d'un cite.
Overflingering, yr. action de lancer par dessus.
Overfloof, Yr. floof, die men over eene andere
draagt, petit tablier qu'on Porte par dessus un
autre, tablier de dessus,- m.
Overfmeden, b. w. (ik fmeedde over, heb
overgefineed), nog eens fineden, op nieuw
lineden, forger tine seconde fois , forger de
nouveau, reforger. Gij moet dit flak
vous faut reforger cette piece.
Overfmelten, b. w. (ik fmolt over, heb overgefinolten), nog eons fmelten, op nieuw
imelten, fondre une seconde fois , fondre de
nouveau, mettre a la fonte une seconde fois,
refondre. Gij moet deze klok fact
ref-bare cette cloche.
Overfineiting, yr. hergloeijing, recuit,
Overfm,eren, b. w. (ik fmeerde over, heb
overgefmeerd), op nieuw fmeren, nog eons
fineren , engraisser ou enduire de nouveau ,
une seconde fois.
Overfinijten , b. w. (ik fmeet over, heb overgefmeten) omfindten , doen omvallen,
renverser, retourner, tourner.
Overfnappen , b. w. (ik fnapte over, heb
overgefnapt), fnappend overbrengen, overbabbelen , tedire, rapporter, dire, commu.
niquer.
Overfnateren, b. w. (ik fnaterde over, heb
overgefnaterd), zie Overfoappen.
Overfneeuwen, b. w. (ik overiheeuwde, heb
overfneeuwd). , met fneeuw overdekken,
cou y rir de netge.
o. w. (net zijn), met
fneeuw
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iheenw overdekt worden , titre convert, e. de
neige.
Overinoeijen, b. w. (ik fnoeide over, heb
overgefnoeid), op nieuw fnoeijen, nog eens
fnoeijen tailler de nouveau , etc.; zie
Snoeijen.
w. (ik overfnoefde , heb
Overfnoeven ,
overfnoefd.); zie Overfnorken.
Overfnood, b. n. zeer fhood, tres-mdchant ,
e. —, bijw. tris-mechamment.
Overfnoof, verl. t. van Overfnuiven.
Overfnorken, b. w. (ik overfnorkte 9 heb overfnorkc), door fnorkerijen uit het veld flaan,
door toefniauwen verfchrikken, intimider
par des rodomontades , a force de rabrouer.
Overfnoven, verl. dw. van Overfnuiven.
Overfnuiven, b. w. (ik overfnoof, heb overfnoven); zie Overfnorken.
Overfolderen, b. w. (ik foldeerde over, heb
overgefoldeerd), nog eens folderen, ?older
de nouveau, solder one seconde fois.
Overfpaden , b. w. (ik fpaadde over , heb overgefpaad), op nieuw fpaden, nog eens fpaden , becher de nouveau , bécher encore tine
fois.
Overfpannen , b. w. (ik overfpande , heb over•
fpannen), met eene fpan bedekken, mesurer
de l'empan. —, te fterk fpannen, tendre
trop fort. Een zeil —, tendre une voile
trop fort; fig. te geweldige pogingen aanwenden, faire des efforts trop violents.
Overfpanning, vr. action de mesurer de l'empan. —, action de tendre trop fort, crop
grande tension; fig. irritation.
Overfparen , b. w. (ik fpaarde over, heb overgefpaard), befparen, overieggen, epargner,
garder, mettre de cote; zie Befparen.
Overfpeelfter,, vr. overfpelige vrouw,, adultere.
Overfpel, o. echtbreuk, adultere, m. In —
betrapt worgeteeld, adularia, e.
den , titre surpris en adultere.
Overfpelen, b. w. (ik fpeelde over , heb
overgefpeeld), op nieuw fpelen, jouer de
nouveau, jouer une seconde fois. —, o. w,
overfpel drijven, veroud. commettre l'adultere.
Overfpeler, m. die overfpel drijft, adultere.
Overfpeleres ; zie Overfpeelfter.
Overfpelerij , yr. overfpel, adultere 111.
Overfpelig, b. n. zich aan overfpel fchuldig
=kende, adultere. Overfpelige vrouw, une
femme adultere.
Overfpellen , b. w. (ik fpelde over , heb overgefpeld), nog eens fpellen, epeler de nouveau, epeler encore une fois. Spel die les
over , epelez cette lecon encore une fois.
Overfpitten , b. w. (ik fpittede over, heb overgefpit ) , nog eens fpitten , bécher de nouveau.
Overfpoelen, b. w. (ik fpoelcle over , heb
overgefpoeld), op nieuw fpoelen, laver au
egayer tie nouveau ; zie Spoelen.
Overiponfen, b. w. (1k fponste over, heb
overgefponst) op nieuw fponfen, laver de
nouveau avec tine eponge.
Overfpreiden , b. w. (ik fpreidde over, heb
overgefpreid) met iets befpreiden of bedekken, couvrir en itendant , etendre par dessus.
Overfpreiding, yr. action d'etendre par degus.
—, action de couvrir entierement.
Overfprengen, b. w. (ik overfprengde, heb
overfprengd); zie Befprengen.
Overfprenkelen, b. w. ( ik overfprenkelde,
heb overfprenkeld); zie Befprenkelen.
Overfpringen, o. w. (ik fprong over, ben
overgefprongen) over iets heen fpringen ,
canter par dams, franchir. Eene foot—,
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fronchir tin fosse. De haan van dat geweer
fpringt gedurig over , le chien de ce fusil
se dóbande continuellement ; fig. in het lezen
overflaan, sauter , passer; omettre.— (zich)
w. w. (ik overfprong mij , heb mij overfprongen), zich door fpringen bezeeren of
letfel doen , sew faire du mal en sautant.
Overfprong, m. action de sauter par dessus f.
saut, m. action de sauter,, f fig. Hij maakte in het lezen eenen — van Lien bladzijden , (hij floeg tier bladzijden over) it saute dix pages en lisant.
Overitaag, bijw. (bij zeevarenden ,) als: —
fmijten , werpen, (fchielijk wenden en tegen den wind inhouden), mettre au plus
pres du vent , changer du vent, changer de
bord, virer de bord, rivirer de bord, mettre le gouvernail a l'autre bord, tourner le
gouvernail 4 l'autre bord. — — in Gods
naam, adieu va ! — raken of vallen , (den
wind van voren krijgen) prendre vent devant, flare chapelle ; fig. Iemancl —werpen ,
(iemand eenen fchrik aanjagen) , deconcerter
au embarrarser q. q. , mettre q. q. a quia
fermer la bouche a q. q. Iemand helpen,.
(hem den voet ligten) supplanter q. q., mut
donner le croc en jambe.
Overflaan, o. w. (ik fond over, heb overgeitaan), goed blijven, duren, rester , durer.
Laten
laisser reposer.
Overflaan, o. tegenwoordigheid, als; Ten —
van den notaris , en presence du notaire,pardevant notaire. Ten — van getuigen, levant des temoins. Ten —, bijw. par ministere.
Overftallen, b. w. (ik Italde over, heb overgeitald), in eenen anderen flal plaatfen,
mettre dans une autre ecurie, dans une autre &able.
Overftampen, b. w. (ik flampte over, hebovergeitampt), op nieuw ftampen, piler de
nouveau , piler encore zone fats , replier; zie
Stampen.
Overftappen, o. en b. w.(ik flapte over, ben overgeilapt), naar de andere zijde flappen , passer de l'autre cote , traverser. De Itraat—,
passer la rue. — over iets heen (tapper' ,
passer par dessus , enjamber ; fig. (niet kwalijk nemen 9 vergeven) passer, excuser , pardonner. — (zich ), (ik overftapte mij , heb mij
overflapt), zich door ftappen vermoeijen,
se fatiguer en marchant.
Overlie , m. in het krijgswezen, colonel, — der
ruiterij, mestre du camp. —, bij eene geestelijke orde, general. —, in een klooster,,
superieur.
Overfteeg, verl. t. van Overftijgen.
Overfteekfel, o. hetgene over iets anders been
fleekt , rebord, coin, m. partie saillante ,
saillie, f.
Overftegen, \refl. dw. van Overftijgen.
Overfteken, b. w. (ik flak over, heb °vergefloken), toefteken, ftekencle naar iemand
toebrengen, donner. Steek mij died haak
eens over, donnez-moi ce croc. —, nog eens
Ileken , bij plaatfnijders , retoucher. — , o. w.
(Met zijn ) aanfleken, over iets been fteken,
of hangen, saillir,, incliner , pencher. — ,
overvaren, traverser , passer , faire canal,
overtappen uit het eene
faire le trajet.
vat in het andere, transvaser,, soutirer.
yr.
Overfteking,
action de donner.— action de
passer. —, aftapping van wijn, bier, enz.
soutirage, m.
Overftelpen, b. w. (ik overflelpte heb overftelpt), overdekken, couvrir ; fig. overladen,
accabler,, combler. Overftelpt van droefheid,
accable, e. de tristesse.
Over-
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Overilelping, yr. action de couvrir; fig. action Overfluiven , 0. (ik Hoof over, ben over
geitoven), ituivend overvliegen, passer en
d'accabler, f. accablement, m.
forme de poussiere; fig. fnel overloopen,
Overftemmen, o. w. (ik ftemde over, heb
passer vite.
overgeilemd), op nieuw ftemmen, voter de
nouveau, voter encore une fois. b. w. Overftulpen, b. w. (ik flulpte over, heb overgeftulpt) ; zie Overftelpen in de le betee(ik overitemde, heb overftemd) door meerkenis.
derheid van flemmen de overhand krijgen,
l'emporter par la voix. Men heeft mil over Overftulping ; zie Overftelping in de z e beteekenis.
ftemd, ik ben overftemd geworden, la plu.emporte sur ou centre mot. Overfturen , b. w. (ik fluurde over, heb overralite des voix
geftuurd), overzenden, envoyer, remettre.
Overftemming, Yr. action de voter de nouveau,
Overfuikeren, b. w. (ik overfuikerde, heb
pluralite de voix.
overfuikerd), met fuiker overdekken , suOverftijf, b. n. te flijf, trop roide; zie Stijf.
crer,, saupoudrer de sucre, glacer.
overfleeg, heb overOverfbigen, b. w.
flegen), over iets been flijgen , passer par Overfukkelen, 0. (ik fukkelde over, ben
overgefakkeld) , sukkelend overgaan , passer,
surmonter,
dessus, monter au dessus
traverser, parcourir avec peine; zie Sukkepasser, escalader; fig. te boven komen, conlen.
querir,, surmonter, vaincre. te boven
gaan, surpasser , exceder. Dat overftijgt Overtal, o. getal boven het vereischte, surplus, reste, nombre suinumeraire, m.
mijne krachten, cela est au dessus de rues
b. n. boven bet vereischte getal,
forces. —, 0. w. (ik ileeg over, ben over- Overtallig,
surnumeraire.
bijw. crop.
geflegen), over jets been flijgen; zie boven
Overtappen , b. w. (ik tapte over , heb °vergede v beteekenis.
tapt), in een ander Vat , enz. tappen, tirer
Overftijging, yr. action de surmonter , etc.
dans un autre tonneau; etc. Zie Overileescalade.
ken in de laatfte beteekenis.
trop silencieux, euse;
Overall, b. II. te
Overtapping, yr. soutirage, m.
zie Stil.
Overflof, yr. flof, waarvan het buitenfte der Overteeder, bijw. al te teeder, trop tendre
ou sensible; zie Teeder.
kleedingflukken words vervaardigd, tegenftelling van voering, etoffe dont le dehors Overteekenen , b. w. (ik teekende over, heb
overgeteekend), overfchrijven, overbrenest fait.
gen, transcrire, transporter. Teeken dat
Overftoffe; zie Overflof.
op mijne rekening over, mettez cela sur
Overfloppen , b. w. (ik flopte over, heb overmon compte. herteekeneu, op nieuw
geftopt ), op nieuw ftoppen , remplir de nouteekenen,
dessiner de nouveau, dessiner enveau, remplir dune autre maniere.
core une fois.
Overfiorten , b. w. ( ik overflortte , heb
overflort), ftortend met iets bedekken, con- .Overteekening, vr, action de transporter, f.
transport, —, action de dessiner de
vrir; fig. Dat moet hem met fchaamte —, (met
nouveau.
fchaamte bedekken) cela doit le couvrir de
honte. (ik ftortte over, heb overgeflort) Overtellen, b. w. (ik telde over, heb overgeteld), op nieuw tellen, nog eens tellen ,
overgieten , van het eerie vat in het andere,
recompter, compter de nouveau, compter
gieten, verser d'un vase dans un autre,
encore une fois.
transfuser.
Overitorting, vr. action de couvrir. ac- Overtelling, yr. action de recompter, action
de compter encore une fobs.
tion de verser dans un autre vase , transfusion.
Overftralen, b. w. (ik overftraalde, heb over- Overteren, b. w. (ik teerde over, heb overgeteerd), nog eens teren, goudronner de
ftraald), van boven overal beftralen, renouveau, goudronner encore tine fois ; zie
pandre ses rayons sur (la superficie de q. ch.).
Teren.
O yerftreden, verl. dw. van Overilrijden.
Overtering, vr. action de goudronner de nouOverftreed, verl. t. van Overftrijken.
veau.
Overftreek, verl, t. van Overftrijken.
Overteuten , b. w. (ik teutte over, heb overOverfireken, verl. dw. van Overftrijken.
geteut), in de gemeenzame taal; zie OverOverftrijken, b. w. (ik overftreed, heb overbabbeleu.
ftreden), door firijden overwinnen , l'emporter sur ou contre q, q., avoir le dessus Overtiegen, b. en o. w. (ik toog over, ben
overgetogen, en ik overtoog, heb overtode q. q. (a force de disputer).
gen); zie Overtrekken. A a n m e r k. Van
Overftrijken, b. w. (ik ftreek over, heb overgeftreken), nog eens ftrijken, repasser de.
dit woord is enkel de verl. tijd en het
verl. deelw. in gebrnik.
nouveau; zie Strijken. (ik overflreek,
heb overflreken), befmeren, enduire, frot- Overtijden, o. w. (fcheepsw.) tij ftoppen,
vernisser
etaler la maree.
ter. Eene plank met vernis
enduire Overtillen, b. w. (ik tilde over, heb overstn ais, une planche. Met kalk
getild); zie Overbeuren.
de pMtre.
Overitrooijen , b. . w. (ik overflrooide, heb Overtinnen , b. w. (ik overtinde, heb overtired); zie Vertinnen.
overitrooid), beftrooijen, parsemer, saupouOvertogen , verl. dw. *van overtiegen.
drer, doncher.
Overflroomen, o. w. (ik ftroomde over, ben Overtogt , m. het overtrekken ,passage,trafet.
overttroomd), ftroomend bedekken, inon- Overtollig, b. n. to veel, overtallig, trop,
der, submerguer. De rivier is buiten hare
au dessus du nombre.
overvloedig,
overbodig, super flu, e. surabondant, e. exoevers getreden, en heeft de velden overcessif, bye, exuberant , e. onnuttig,
ftroomd 9 is riviere a &bora et inonde les
campagnes.
van woorden, overladen, redondant, e.
Deze uitdrukking is —, ce . terme est redonOverftrooming, yr. action d'inonder, inondation, f: debordement, m.
dant. Overtollige werken, des oeuvres de
surerogation, des oeuvres surerogatoires. —,
Overfluderen, b. w. (ik fludeerde over, bin
overgefludeerd), op nieuw ftuderen, etabijw. surabondamment „plus que suffisamto veel
redonder. Dit
slier de nouveau, ectudier encore zone fois.
ment.
woord
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woord is hier —, men moet het uitfchrappen , ce mot redonde ici, it faut Toter.
Overtolligheid, vr. superfluite , surabondance,
exuberance, surerogation, f. exces, m.
redondance.
—vanworde,
Overtoltiglijk, bijw. surabondamment; zie
Overtoilig, bijw.
Overtoog, veil. t. van Overtiegen.
Overtoom , m. plaats, waar men vaartuigen
over eenen dam haalt , om die van het eerie
water in het andere te brengen , digue ou
chaussee entre deux rivieres ou canaux par
dessus laquelle on passe les barques, f. pant
te Amfterdam , nom d'un
rouleaux, m.
faubourg.
Overtooveren, b. w. (ik tooverde over, heb
overtooverd), tooverend overbrengen , faire
passer par des charmes.
Overtrad, verl. t. van Overtreden.
Overtrappen , b. w. (ik trapte over, heb overgetrapt), nog eens trappen, fouler de nouveau, fouler encore une fois ; zie Trappen.
Overtreden, o. w. (ik trod over, ben overgetreden), over jets heen treden, passer
(iemands
par dessus; fig. Tot iemand
partij kiezen ,) se ranger du parti de q. q.
Tot iemands gevoelen (iemands gevoelen omheizen ,) embrasser l'opinion tie q. q.
—, b. w. (ik overtrad, heb overtrecien)
verbreken , fchenden, enfreindre, transgresser, violer , contrevenir h, prevariquer. De
enfreindre ou violer les lois. Gods
wetten
geboden—, transgresser les commandements de
contrevenir h l'ordre.
Dieu. De orde
Overtreder,, m. transgresseur, infracteur,,
contrevenant, privaricateur,, violateur.
Overtreding ' yr. action de trancgresser, etc.;
zie Overtreden. —, transgression, contravention, infraction , violation, f. violement ,
— der wetten , contravention aux lois.
Overtreediter,, yr. celle qui transgresse, etc.
Overtreffelijk, b. n. zeer voortreifelijk, exceladmirable, merveilleux , euse.
lent
transcendant , e. bijw. excellemment , admirablement.
Overtreffelijkheid, yr. uitmuntendheid, excellence, transcendance.
Overtreffen, b. w. (ik overtrof, heb overtroffen), fig. te boven gaan , surpasser,,
vancer, exceller, Pemporter sur , avoir le
dessus de, etre au dessus de, etre superieur,
e. a , avoir Pavantage sur. Hij overtreft
al zijne broeders in geflalte en in fchoonheid, al surpasse tons ses freres en taille et
en beaute. I)eze fchilder had in korten tijd
al zijne meesters overtroffen, ce peintre eut
bientrit devance ses maitres. Virgilius en
alle latijnfche dichters, Virgile
Horatius
et Horace l'emportent sur tons les pates latins. Hij heeft wan daag wonderen gedaan,
hij heeft zich zeiven overtroffen, it a fait
des merveilles aujourd'hui , it s'est surpasse
dui- meme. Hierin weld hij door niemand
overtroffen, niemand overtrof hem hierin ,
en cela it ne fast inferieur h personne.
Overtrek ; zie Overtrekfel.
Overtrekken, o. w. (ik tro p over , ben overgetrokken), naar de overzijde trekken of
reizen, passer de Pautre cite , passer, traverser. Eerie rivier —, passer une riviere.
—, b. w. naar de andere zijde trekken, tirer de Pautre cite. (ik overtrok, heb
overgetrokken), bedekken , bekleeden , coop
vrir, garnir, revétir, enduire. Eenen floe
met leer —, garnir ou couvrir un siege de
cuir.
Overtrekfel, o. couverture , f. dessus ,
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housse, f. fourreau, na. Het — van een
bed , la taie d'un f. — van eene officiers
legertent , marquise, f:
Overtroeven, b. w. (ik troefde over, heb
overgetroefd); zie Aftroeven.
Overtrof, veri. t. van Overtreffen.
Overtroffen , veil. dve. van Overtreffen.
Overtrok, veil. t, van Overtrekken.
Overtrakken , verl. dw. van Overtrekken.
Overtuigen, b. w. (ik ovcrtuigde, ,heb overtuigd), tot erkenniug der waarheid of tot
toeitemming bewegen, convaincre, persuader. Ik wil mij daarvan met mijne eigene
oogen je veux m'en convaincre moi - oneme
par noes yeux. Van de waarheid eener zaak
overtuigd zijn, etre convaincu, e. ou persuade, e. de la Write d'une chose. ik ben
daarvan overtuigd, fen suis convaincu, e.
Overtuigend, b. n. hetgene overtuigt, of gefchikt is, oin te overtuigen, convaincant ,
e. demonstratof, ive, apodictique, persua.
dant , e. persuasif, ive, probant, e. Eene
—e reden, une raison probante. Een —
bewijs, one preuve convaincante ou demonstrative, (in de praktijk,) one conviction.
Bleu befcauldigt hem van diefflal, en men
heeft overtuigende bewijzen daarvan in handen , on l'accuse de vol et on en a des convictions en main. —, bijw. d'une maniere
convaincante.
Overtuiging, yr. overreding, action de con vaincre , de persuader , persuasion, conviction,certitude.
Overvaarc , yr. het overvaren, passage, trajet, m, traversee, f. plaats, waar men
overvaart , veer, endroit oil Pon passe l'eau,
passage, m.
Overvai, m. onverhoedfche aanvaI, attaque
imprevue on brusque, surprise, f. Een
nachtelijke une surprise nocturne. Hij
heeft zich door eenen —, bij overrompeling,
meester van deze plaats gemaakt,
s'est
rendu maitre de cette place par surprise. —;
o. fchielijke' ongefteldheid , toe val ace:dent , m. indisposition inopinee, defaillance,
faiblesse, f.
Overvalien , o. w. (ik viel over, ben overgevallen), naar de eene of andere zijde vallen , se renverser, tomber. De boom viel
naar doze zijde over, l'arbre tomba de ce
cite ; fig. overgaan, overloopen, als : Tot
den vijand —, passer on deserter ea Pennemi.
—, b. w. (ik overviel, heb overvallen),
verrasfen, overrompelen, fronverhoeds aanvallen, surprendre , prendre h l'imprevu , prendre
aas depourvu, assaillir. De onzen overvielen
den vijand, nos gees surprirent Pennemi.
Gevaar loopen, om door den nacht — te
worden, s'anuiter. De nacht overviel ons ,
la nuit nous prit. De ilaap overvalt mij,
le sommeil me prend. Door eenen form -warden, etre surpris , e. par one tempéte.
Overvalling, yr. action de tomber. —, action
de surprendre, surprise.
Overvaren , o. w. your over , ben overgevaren), naar de overzijde varen , passer
ou traverser tone riviere, on canal , etc.
—, b. w. met een vaartuig overvaren , overzetten , passer ou transporter (avec tone
barque,etc.)(bij eenen veerman ) bornager.
Het — met eene fchouw,, le bachotage.
Overvechten, b. w. (ik vocht over, heb
overgevochten), nog eens vechten, combattre de nouveau, combattre encore tone fois.
Overvegen , b. w. (ik veegde over, heb overgeveegd), nog eens vegen, balayer encore
une fois: zie Vegen.
Over-a
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Oververwen, b. w. (ik verwde over, heb
overgeverwd), op nieuw verwen, teindre
ou peindre de nouveau, reteindre, repeindre ; zie Verwen.
Oververwing, vr. bisage, m.
Overvet, b. n. al te vet, Crop gray , se, plus.
que gras, se.
Overviel, verl. t. van Overvallen.
Overvlechten , b. w. (ik viocht over , heb
overgevlochten), nog eens vlechten, op
nieuw vlechten,, tresser de nouveau, crosser
une seconde fois; zie Vlechten.
Overvleugelen , b. w. (ik overvleugelde, heb
overvleugeld), bij krijgslieden , met de
vleugels van een leger als omgeven en influiten, deborder. De eerfle linie van het
vijandelijke leger overvleugelde de , onze ,
(had meer uitgebreidheid) la premiere ligne
de Parmie ennemie debordait la netre.
Overvleugeling, yr. action de deborder.
Overvliegen , o. w. (ik vloog over, ben overgevlogen), over iets heen vliegen, voler
par dessus, traverser ou passer en volant;
fig. Tot iemand
(in grooten haast bij
iemand komen) voler vers q. q. venir en
grand' hdte ch ez q. q.
overfpringen,
saucer par dessus.
Overvlieger, zwaarfle fchrijfpen grosse
plume, f. gros tuyau, m.; fig. man, die
in iets boven anderen uitmunt, phenix, horn.
one tres-habile. Hij is geen (groote) —,
it n'est pas tris-habile. Hij zal nimmer een
(groote) — worden, it ne deviendra famais
trhs-habile.
Overvlieten, o. w. (ik vloot over, ben overgevloten), overloopee , vlieteud buiten de
oevers treden, se deborder.
Overvlieting, yr. action de se deborder , debordement ,
Overvlijtig, b. n. ongemeen vlijtig, extremespent assidu, e; zie Vlijtig.
Overvloed, in. fig. grootere hoeveelheid ,dan
gevorderd words, abundance, grande quanlite , f: foison. Alles in — hebben of bezitten , eenen -- van alles hebben , avoir
abondance de toutes chores. Deze provincie
heeft — van wijn, cette province abonde ou
foisonne en vie. De groote —, de onnoodige —, la surabondance, Pexuberance, la
profusion , la superfluité. Alles was daar in
, tout y etait en profusion. Waartoe deze
—? 4 quoi bon cette superfluite? De 'wijze
verlangt flechts het noodoige , hij veracht
den —, le sage ne desire que le necessaire,
it meprise le superflu. In — leven, vivre
dans Pabondance ou dans Populence Hager
en grande eau. — van woorden , superfluite
ou ródondance de paroles.' Ten overvloede,
pour comble, outre cela. De horen des overvloeds, la corne d'abondance,
Overvloeden, a. w. (ik vloedde over, ben
overgevloed); zie Overvloeijen.
Overvloedig, b. ii. in overvloed , abondant ,
overtollig
e. superflu, e. surabondant , e.
van woorden, redundant, e. Een overvloedige regen, des pules abondaves, f. pl. Een
overvloedige oogst, fine plefne recolte, une
grande recolte ; bijw. abondamment surabondamment , a foison, en abondance. — van of
met iets voorzien wezen , abonder en , avoir
abundance de.
Overvloedigheid, yr. abondance, superfluite ,
surabondance.— overtolligheid van woorden,
redondance.
Overvloediglijk , bijw. abondamment; zie Overvloedig , bijw.
Overvloeijen , o. w. (ik vloeide over , ben
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overgevloeid), buiten de oevers treden,
overloopen , deborder, se deborder,,regorger
overbodig zijn, surabonder. fig. overvlosd hebben, avoir abondance, abonder en.
Mijn hart vloeit over van dankbaarheid, mon
coeur est rempli de reconnaissance.
Overvloeijing, yr. action de deborder, f: debordement m. — van fap (bij de tuinl.)
epanchement de la seve, m.
Overvlugten, o. w. (ik viugtte over, ben
overgevlugt), vlugtend overgaan, passer,
traverser ou parcourir en fuyant.
Overvoederen, b. w. tik overvoederde, heb
overvoederd) te veel voeder even, nourrir
trop, donner trop 4 manger (au betail.)
Overvoegen , b. w. (ikvoegde over, heb overgevoegd), bij metfelaars, de voegen, andermaal toeftrijken, remplir les joins de
nouveau; zie Voegen.Overvoeren , b. w. (ik overvoerde , hob overvoerd); zie ,Overvoederen.
Overvoeren, b. w. (ik voerde over, heb overgevoerd), over iets eroeren , overbrengen,
passer , transporter.
Overvoering, yr. action de transporter, f.
transport, passage, m.
Overvragen , b. w. (ik overvroeg en overvraagde, heb overvraagd), te veel vragen,
surfaire, demander trop. Die koopman
overvraagt nooit, ce marchand ne surfailt
famais.
Overvraging, yr. surdemande.
Overvreten (zich), b. w. _(ik overvrat, heb
overvreten), zich door te veel vreten nadeel doers, se rendre onalade A force de trop
manger; zie Vreten.
Overwaag, vr. overwigt; zie Overwigt in de
l e heteekenis.
Overwaaijen, b. w. (ik waoide en woei over,
heb overgewaaid) , van den wind gefproken, overvoeren, apporter. De wind keeft
het overgewaaid , le vent Pa apporte. —,
o. w. (met 2ijn), door den wind overgevoerd worden, etre aporte, e. par le, vent.
—, door den wind verdreven worden, etre
chassi par lc vent; fig. verd.wijnen, dissiper,, s'evanouir.
Overwaakzaam, b. n. te waakzaam, crop vigilant, e.
Overwandelen, o. w. (ik wandelde over, ben
overgewandeld) , wandelende overgaan , passer en se promenant. (zich), w. w. (ik
overwandeide mij , heb mij overwandeld),
zich door wandelen benadeelen, se fatiguer
crop 4 la promenade.
Overwafemen, b. w. (ik overwafemde, heb
overwafemd), met wafem bedekken, convrir de vapeur.
Overwasfchen , b. w. (ik wiesch over, heb
overgewasfchen), op nieuw wasfchen, nog
eens wasfchen , laver de nouveau, relaver.
Overwasfen , b. w. (ik overwies, heb overwasfen); zie Bewasfen. — o. w. (met
zijn, ) naar eene zijde -wasfen , groeijen,
croltre vers quelque lieu. De boom zal naar
deze zijde
l'arbre croftra de ce cote.
Ovemegen, b. w. (ik woog over, heb overgewogen), op nieuw wegen, herwegen,
poser de nouveau, poser tone seconde fois,
repeser. o. w. te veel wegen, te zwaar
zijn , poser trop, poser plus qu 11 ne faut,
etre preponderant, e. etre trop pesant, e.
-Dat weegt zwaarder,, cola est preponderant.
Meer dan iets anders wegen dat in eene
scbaal ligt, traucher. fig. Dat weegt over,
(dat is te veel, dat gaat te ver ,) c'en est
crop, cola va crop
Zijne gierigheid
Kkk
weegt
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weegt over, (hij is al te &rig
it est Overwillen, 0. W. (ik wilde over, heb overmeer geld.en , gewigtiger
gewild), over iets heen willen , youloir
trop avare.
passer, vouloir traverser. AANMERK. Bij
zijn, als: Deze redenen zullen bij hem —,
(zullen hem overtuigen ,) ces raisons
(lit woord is een ander werkwoord uitgelasuaderont. —, b. w. (ik overwoog, heb
ten, b, v. gaan, loopen, ftappen,
overwogen), overdenken, overleggen , over
enz. Het' paard wil den weeniet over, le
iets nadenken, considerer, peser, reflechir
cheval ne vent pas traverser le chemin.
a, examiner attentivement. Rijpelijk
Overwinden, b. w. ik wond over, heb overrement; fig. ruminer.
gewonden) , op nieuw winden , pelotonner de
reflechir
nouveau ; zie Winden. tordre de nouveau.
Overwegend, b. n. zwaarder wegend, over—, met een werktuig overdekken ,passera
treffend, preponderant, e.
force de guinder.
Overweging , yr. action de repeser, etc.; zie
Overwegen. overdenking, consideration, Overwinnaar, m. die overwint, conquerant ,
vainqueur.
deliberation , meditation, f examen, m.
Overweldigen b. w. (ik overweldigde , heb Overwinnelijk, b. n. dat overwonnen kan worden , surmontable, qu'on pout vaincre, qui
overweldigd , met geweld overmeesteren,
pout dtre vaincu, e. surmonte, e. pris, e.ou
bemagtigen), vaincre , assujetir, dompter,
subjuguer, surmonter, reduire, prendre par
reduit, e.
force, envahir,, prevaloir, emporter, usur- Overwinnen , b. (ik won over, heb overgeper. De poorten der hel zullen de kerk
wonnen), meer winnen dan verteren, overmet —, les fortes de l'enfer ne prevaudront
leggen , gagner au de-la de sa depense
garder. INTijn knecht wins jaarlijksch twintig
pas centre reglise. De ftroom overweldigde
gulden over, won domestique garde vingt
mij, le conrant m'entraina.
florins par an ; fig. telen, als : kinderen—,
Overweldiger a m. vainqueur, usurpateur, envahisseur.
procreer des enfants. —, (ik overwon, heb
overwonnen), zegepralen , vaincre, romperOverweldiging, yr. bemagtiging , wegneming ,
ter la victoire (sur), surmonter. Den vijaction de vaincre, f: assujetissement, envaand — 5 vaincre Pennemi. Eene fiad —,
hissement, m. reduction, prise, usurpation.
prendre une place. Eene moeijelijkheid —,
Overwelffel, o. verwelffel, gewelf, voilte, f.
(dezelve te boven komen), surmonter une
Overwellen, o. w. (ik weld.e over, ben overdiificulte. Zijne driften
, vaincre, sup/
geweld), buiten de oevers treden, debormonter ou dompter ses passions. Overwonder,, se deborder.
nen worden door, succomber 4. De vaak
Overwelven, b. w. (ik overwelfde , heb overoverwon mij, le sommeil m'accabla.
welfd), met een gewelf overdekken ,
vaster une Overwinning, vr. action de garder, etc. Zie
ter,, ciutrer. Eenen keider
Overwinnen. —, verovering, action de vaincave.
ore , victoire. De — behalen, remporter la
Overwenden, b. w. (ik wendde over, heb
victoire, vaincre; fig. Er behoort eene groote
overgewend), (zeewoord) revirer le bord.
— toe , al faut se faire grande violence. —,
Overwerken, b. w. (ik werkte over, heb
hetgene men overwonnen heeft, conquete.
overgewerkt) , boven het vereischte werken , travailler au de-la de sa tdche. —, Overwinst , yr. het overgewonnene , profit
excedant la depense; m. ; fig. een long ge(zich),
op nieuw werken, retravailler, —
boren kind, enfant nouveau ne (de gens ma(ik overwerkte mij, heb mij overwerkt),
rids), on.
zich door te hard werken benadeelen, s'exOverwinteren, o. w. (ik overwinterde, heb
ceder, se fatiguer, a force de travailler.
overwinterd), den winter doorbrengen, ge.
Overwerpen, b. w. (ik wierp over, heb overdurende den winter blijven, passer Phiver,
geworpen) , naar de andere zijde werpen ,
hiverner. De troepen hebben in Silefie overdeter par dessus, ieter de l'autre cite. —,
winterd, les troupes opt hiverne dans la
omverwerp,en, renverser.
Silesie ou en Sildsie.
Overwetten , b. w. (ik wettede over , heb overgewet), op nieuw wetten, aiguiser ou asl- Overwintering , vr. action de passer Phiver,
action d'hiverner. f quartier d'hiver, m.
ter de nouveau:
.0verweven , b. w. (ik weefde over, heb Overwippen , o. w. (ik wipte over , ben overgewipt), oinvallen , se renverser.
fuel
overgeweven), nog eens weven, tisser de
over jets heen fpringen , sauter par dessus ,
nouveau.
passer en sautillant.
,Overwieden, b. w. (ik wiedde over, heb overgewied), alles wieden, arracher toutes les Overwitten , b. w. (ik wittede over, heb overgewit) , de geheele oppervlakte witten,
inauvaises herbes. —, op nieuw wieden,
blanchir. —, op nieuw witten , blanchir de
sarcler de nouveau; zie Wieden.
nouveau, encore une foil, reblanchir, resOverwigt , o. meerder gewigt, dan gevorderd
campir.
worth, ,surpoids, excedant du poids, (bij
Overwogen
, verl. deelw. van Overwegen, alles
forfage,
m;
fig.
grooter
het muntwezen,)
wel —, tout comptd, tout rabattu ; tout bien
invloed, meerdere magt, meer aanzien,
considers.
ascendant, m. superiorite, dessus, m.
t. van Overwinnen.
plus grande influence, f; preponderance, f. Overwon;
Deze itaatsdienaar heeft het overwigt in den Overwonneling, m. en yr. personne vaincue,
vaincu, on. De overwonnelingen goed
raad, ce ministre a la preponderance au conseil.
behandelen, traiter bien les vaincus.
Overwigtig, b. n. meer wegen , dan gevorderd wordt, tribuchant, e. Een overwig- Overwonnen, verl. dw. van Overwinnen.
Overwoog, verl. t. van Overwegen.
tige dukaat, an ducat qui trebuche.
Overwigtigheid, vr. itat , m. on qualite dune Overwrijven , b. w. (ik overwreef , heb overwreven ), refrotter.
imbelangrijkheid
,
chose qui tribuche,
Overwulven, b. w. (ik overwulfcle , heb overportance.
wulfd); zie Overwelven.
Overwijd, b. n. meer dan wijd, te wijd,
Overzaaijen, b. w. (ik zaaide over, heb overtrop large; zie Wijd.
gezaaid), op nieuw zaaijen , ressemer,, sewer
trop sage; zie
Overwijs, b. n. al te
de nouveau, sursemer,
(ik overzaaide,
Wijs.
heb.-
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overzaaid), bezaaijen, semer ; fig. beflrooijen , ftrooijend zaaijen, semer trop.
Overzaaijing, vr. action de ressemer. —,,action de semer. —, action de semer trop.
Overzag, verl. t. van Overzien.
Overzakken, b. w. (ik zakte over, heb overgezakt) , in andere zakken doen , mettre dans
d'autres sacs. —, o. w. (met zijn) , naar eene
ij de zakken, s'affaisser vers quelque lieu.
o4erhellen , pencher , incliner.
Overzalven, b. w. (ik zalfde over, heb overgezalfd), op nieuw zalven , oindre de nou(ik overzalfde , heb overzalfd),
veau.
oindre , frotter ou enduire d'huile aromatique.
Overzanden , o. w. (ik overzandde, ben overzand); zie Verzanden.
Overzeepen, b. w. (ik zeepte over , heb overgezeept) , nog eens zeepen , savonner de nouveau.
Overzeesch , b. n, van de overzijde der zee,
d'outre mer,, de l'autre cite de la mer,transmarin, e. De overzeefche landen , les pays
d'outre-mer, m. pl. ( bij de Engelfchen en
eigenlijk bij alle eilanders), le continent.
De overzeefche oorlogen, les guerres d'outre-mer.
Overzegelen , b, w. (ik zegelde over, heb
overgezegeld), nog eens zegelen , sceller de
nouveau.
Overzeggen, b. w. (1k zeide over, heb overgezegd en overgezeid), overpraten , overbrengen , overbabbelen, redire, rapporter.
—, nog eens zeggen, dire encore une fois ,
redire. Ik verila u niet, zeg' het eens over,
je ne vows comprends pas, redites-le.
Overzeilen, o. w. (ik zeilde over, ben overgezeild), naar den overkant zeilen , faire
le trajet (a la voile), traverser. Naar Engeland , passer,en Angleterre. Wij zeilden
in twee uren van (Dore naar Rotterdam over,
nous fimes le trajet de Dort a Rotterdam en
deux heures. Den Rijn —, passer le Rhin,
traverser le Rhin. — , b. w. (1k overzeilde,
heb overzeild), omverzeilen , op de huid
zeilen , als: Een (chip choquer un vaisseau en voguant et le couler a fond.
Overzeiling, yr. action de passer a la voile.
—, action de donner un choc a un vaisseau
et de le couler a fond.
Overzenden , b. w- (ik zond. over , heb overgezonden), overfturen , envoyer, remettre
expedier,, depêcher,, faire tenir. Geld —,
remettre de Pargent.
Overzending , yr. action d'envoyer, f. envoi,
m. action de remettre.
Overzetfler, vr, cello qui traduit.
Overzetten , b. w. (ik zettede over , heb over%ezet), overvoeren , passer. Iemand met
eene pont —, passer q, q. au bac. Zich
met de pont laten —, passer au bac. Wilt
gij mij wel —? v9ulez-vous Men me passer?
naar de andere zijde zetten , transporter,placer d'un cite a l'autre; fig. vertalen,
overbrengen, traduire, interpreter, translater (verouderd). Een boek —, traduire un livre.Uit het fransch in het fpaansch traduire
du francais en espagnol. Woordelijk —,
traduire mot a mot. Gij zet te letterlijk
over , vows traduisez trop litteralement. —,
overlaten, laten , laisser, vendre, ceder.—,
o. w. (bij boekdrukkers ,) fmetten , afgeven ,
maculer.
Overzetter, m. traducteur,, interpretre ,translateur. Letterlijke mitaplzraste. De ze-.
ventig overzetters, (de zeventig , of eigenlijk
twee en zeventig geleerden, welke , volgens
het gcweene gevoelen , op last van Ptolomeus
z
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Philadelphius, het oude testament uit het
Hebreeuwsch in het Grieksch vertaalden),
les septantes, tn. ph De vertaling der zeventig overzetters , la version ou la traduction des septantes.
Ov'erzetting, vr, action de passer. —, vertaling, traduction , version, Letterlijke —,
meta_phrase.
Overzieden, o. w. (ik zood over, ben overgezoden) ; zie Overkoken.
Overzien , b. w. (ik zag over , heb °vergezien) , om iets zien, regarder par dessus.
nazien , verbeteren, revoir,, examiner,
confronter , collationner. , over de ganfchen
oppervlakte been zien, voir. Van dezeiz
berg kan men de geheele clad — . de cette
montagne ou voit toute la ville. Een veld,
dat men niet kan une campagne a porte
de vue. —, overlezen, om van buiten te
leeren , refire, revoir,, repasser,, repdter.
niet zien , ne pas voir , passer , sauter..
(ik overzag, heb ° y eti ien), befchouwen , parcourir des yeux. De gemaakte kaarten , nazien, recouler les cartes ; fig. Men
kan de gevolgen daarvan niet —, (de gevolgen
daarvan niet berekenen), on n'en voit pat
les consequences'.
Overziener, m. herziener,, reviseur.
Overziening , vr, action de revoir,, revision.
— , vet , contemplation.
Overziften, b. w. (ik ziftte over , heb overgezift), op nieuw ziften , nog eens ziften ,
cribler, sasser de nouveau , ressasseri
Overzifting, vr. action de sasser, de nouveau,
action;, de ressasser.
Overzigt, o. het overzien , overziening, revision, revue, f. Voor ik het boek uitgaf,
flelde ik eerst nog een naauwkeurig — van
hetzelve to werk, avant de publier le livre,
je l'ai rove scrupuleusement. —, uittrekfel ,
, en abrege; zie Uittrekfel.
als : Een kort
Overzijcle , vr. tegenovergeftelde zijde , autre
cote, au de-la.
Overzijdsch, b. n. aan de overzijde zich bevindende , a l'autre cote, de Pautre cite.
(ik was over , ben overgeOverzijn , o.
weest), overig zijn, titre de reste, rester.
—, met de uitlating van een ander werkwoord, over iets been (gegaan , enz.) zijn ,
ii a
avoir passe. Hij is de brug over
passe Te pont. geeindigd zijn , avow cesse.
le
mal
do
dents
a
cesse,
De tandpijn is over,
m'a quitte.
Overzilveren , b. w. (ik overzilverde , heb
overzilverd), met zilver bedekken , argenter ; zie Verzilveren.
Overzilvering , yr. action d'argenter ; zie
Verzilverinm.
Overzingen ,b b. w. (ik zong over, heb Overgezongen), nog eens =gen , op nieuw
zingen , herzingen , rechanter, chanter de
nouveau, chanter encore une lois.
Overzitten , o. w. (ik zat over, keb overgezeten), blijven zitten, als: Eenen ganfchen
nacht (eenen ganfchen nacht blijven
zitten), rester toute une nuit.
Overzoet , b. n. al te "wet, crop doux , ce;
zie Zoet.
Overzolderen; b. w. (ik zolderde over , heb
overgezolderd), op andere zolders brengen,
transporter d'un grenier a un autre; zie
Zolderen.
Overzomeren , o. w. (ik overzomerde, heb
overzomerd), den zomer doorbrengen, passer fete.
Overiomering yr. action de passer Pete.
Overzootnen , b. w. (ik zootnde over, heb
over.
Kkk2
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overgezooind), op nieuw ooinen ourler
de nouveau, faire un nouv4tu aurlet.
Overzout , b. n. al te zout , trop sale, e ; zie
Zout.
Overzouten, b. w. (ik zoutte over , heb overgezouten) , op nieuw zouten, andermaal
zouten, saler de nouveau, saler encore ens fois.
Overzuinig, b. n. al te zuinig, trop econome;
zie Zuinig.
Overzulks, bijw. daarom , om die reden , pourquoi , pour ce;te raison.
Overzwaar,, b. n. al te zwaar,, trop pesant,
e.
b w. trop pesamment.

0VE
Overzwart, b. n. al te zwart, trop noir, e.

Zie Zwart.
Overzwemmen, o. w. (ik zwom over, ben
overgezwommen) , zwemmend na ar de overzijde komen , naar de overzijde zwemmen ,
passer a la nage. — (zich) , w. w. (ik overzwom mij , heb mij overzwommen), zich
door zwemmen to clerk vermoeijen, se fatiper a la nage.
Overzwom , verl. t. van Overzwemmen.
Overzwomtnen verl, dw. van Overzwemmen.

P.
P, vr. vijftiende letter der letterlijst, p. tn.
Paadje , 0. klein voetpad , petit sentier,, m.
Paai, m. (aa) een oude ina.n , vieux papa;
vices penard.
Paai , yr. term rj van betaling , terme de payement , m. Hij zal u bij paaijen voldoen ,
it vous payera en termes. De eerfte —is vervallen, le premier payment est echu.
Paaijement, m. (ond. w.) , petite monnaie
pour completer une somme, .f. bijfom,
het ontbrekende aan eene fom, passe, f.
appoint.
Paagen , b. we (ik paaide, heb gepaaid), eigenlijk betalen. Van hier te vreclen flellen ,
remand met beloften —, payer, appaiser,,
satisfaire q, q. fig. bercer, endormsr,, amts.
ser. Hij paait mij fleeds met beloften, maar
m'amuse toufours par des
bij betaalt niet,
_promesses, mail ii ne paye pas. een fchip
van onderen met fmeer, enz. beili qjken , harpuizen , espalmer en vaisseau , lui dormer
courie.
Paal m. (a) een lang en dun fink bout of fteen ,
boven of in den grond, pieu, poteau, pilotis, palls. Op palen bouwen , Mar sur
des .pilotis. Eenen paal in den grond flaan ,
heen , ficher, planter , piloter un. pieu en
enfoncer un pilotis, poteau. remand
aan den geesfel — zetten, binden, mettre,
attacher q. q. au poteau. Een twin met palen omringd, un Cardin enclos de palis. —,
pilier. — of ftaak , flok van eene tent,
kleine —; ook om lets naar het meet- of
rigtfnoer of te meten , falon , piquet. —,
wijngaardftaak , ichalas. — (in de wapenk.),
ook een fpitspaal bij de Turken , pal,(plur.)
pals etpaux). Een witte een rood
veld , des gueules au pal d'argent. Hij
voerdt eenen rooden —, twee groene palen
in een rood veld , it porte d'or au pal , de
gueules a deux pals ou pans. Gebrokene ,
verdeelde of verkeerde — in een wapenfchild,
contre-pal. Met in elkander loopende of tegen elkander gekeerde fpitfe palen, ea.pgus
alguisis. Verborgene — in eene
courcon. Regt opflaande (bij timmerl.)
colombe , f. Eene rij palen , om eenen aarden wal op te houden, culde, f.
borne, limite, f.. Dat is binnen onze palen
gefchied, cela est arrive dans nos bornes ;
fig. Iemand — en perk ftellen , retenir q. q.
dans ses homes , lui mettre un frein. Zijne
begeerten palen flellen , mettre des bornes
ses desirs. Binnen de palen van zijnen find
blijven , ne pas sortir des bornes de son etat.
Gij gaat de palen te buiten , (gij veroorlooft
it te veel ; gij overtreedt de wetten der welvoegelijkheid), vous vous dmancipez; vous
Inanquez a la biensdance; • vous passez les

bones. Spr. w. Dat is een — boven water,
c'est une affaire decidee , connue.
Paalgeld , o. ankergeld, droit d'ancrage,
Paalhouder, m. balkje dat men op palen fpij.
kert, om dezelve refit op te houden , avantpieu.
Paalmeester, m. receveur du droit d'anciage.
Paalmolen, yr. moulin bati sur en arrein
pilote ,
Raalmosfelen , yr. meerv. moules que Pon
peche dans une crique pilotee , moules de bale.
Paalfteen , m, grensfteen, borne, e.
Paalfleek , m. (fcheepswa noeud d'agui et
elingue.
Paalvast, b. n. qui ne bouge pas, ferme ,
branlable. fig. onbetwistbaar, incontestable,
indubitable.
Paalwerk , o. Hei- of — pilotage, palanque,
palissade , n1. — aan den kant van een water,
OM eene brig aan te leggen , avant-duc , tn.
— van eenen dijk , palee, f Het kasteel
wordt door een goect verdedigd , le château est defendu par une bonne palissade.
Met — omfluiten, palissader. —; dat in
het water chat, om den loop te ftuiten , of
den vijanden het - inkomen in dehaven te beletten , estacade, f.
Paalworm, m. ver qui ronge les pilotis, taree.
Paander, yr. teenen mand of korf, panierd'asier ,
Paap , m. (bele ecligende uitclrukking voor eenen
R. priester ,) prétre , cure.
Paapje , o. zeker bekend vogeltje meteen rood
'vlakje op het hoofd, certain oiseaa. —,
tonnetje van eenen zijdeworm, cocon de ver
a sole, ns.
Paapsch, b. n. papiste, catholique romaine.
Paar,, o. (a) twee bijeen pasfende dingen van
eene foort , paire, couple, f. couple , n2.
AANMERKING. Une paire , zegt men van
twee zaken , die te zamen behooren door
noodwendigheid van gebruik , of die van
eene zaak noodwendig zijo zamengefteld uit
twee deelen , die tot een en hetzelfde gebruik dienen , dus niet van elkander kunnen
worden afgezonderd; als : Een — handfchoenen , sine paire de gants. Een — laarzen „
eye paire de bottes. Eene fchaar, een fnuiter, une p sire de ciseaux , unepaire de mows
chettes, (des ciseaux, desmouchettes). — of
on —, even of oneyen, pair ou impair. —
aan —, deux a deux. Zip gingen bij parun, ils allàrent deux-a-deux , par paires.
Uae couple wordt geqegd van dingen van dezelfde foort zamengevbegd, mr,ar die niet noodwendig bij elkander behooren, die dus bij
het gebruik van elkander kunnen afgezonderd worden ; hiervan kunnen wel weer clan
twee zijn. Men gebruikt dit woord ook van
per-
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perronen of dieren, zoodra men ze ten aan- Paardenarbeid, m. travail de cheval; fig. trazien van het getal befchouwt ; als: Een —
vail penible, etc. — doen, (werken als een
eijeren , knikkers, gulden, enz. une couple
paard,) travailler comme un cheval de labour.
cl'oeuls , de chiques, de florins. Een — paar- Paardenarts of doctor, m. veearts, hippiatre,
den, une couple de chevaux. Zij zijn eerst
veterinaire.
•en — dagen getrouwd, it n'y a qu'une Paardenartfenij , yr. medecine de cheval.
couple de fours qu'ils sant maries. Un cou- Paardenartfenijkunde , vs. veeartfeniikunde,
ple zegt men van twee perfonen, zamenverhippiatrique, art veterinaire, m.
bonden door liefde of huwelijk ; ook van Paardenartfenijfchool, yr. icok veterinaire.
dieren door de voortteeling aan elkander Paardenberijder, m. ecuyer, piqeur.
verknocht ; als : Een gelukkig (man en -Paardenbloem, vr, pissenlit,
vrouw), un heureux couple. Een — dui- 'Paardenboon, vr. five de cheval, feverolle,
yen Cmannetje en wijfje), un couple, ook
vesce.
gourgane.
one pazre, de pigeons. Paard.endek o. couverture d'ecurie, pour an
Paard, o. (aa) cheval, p1. chevaux, m. Slecht
cheval, f. (in de rijfchool) caparacon,
rosse, mazette, f Woest
casse-cou, Paardendief, m. voleur de chevaux.
tn. Gevleugeld
, pegase, m. Nijl —, Paardendieverij, yr. vol de chevaux, tn.
hippotame. Koets—, cheval tie carosse, Rij- Paardendooder, m. viller, equarisseur, icor-, cheval de selle. (lepers—, checheur.
val de bat, de charge, de Somme, de baga- Paardendrek ; zie Paardenftront.
ge. Trek— , cheval de trait. Trek- en Rij—, Paardengeld, o. belasting op de paarden, imcheval a deux mains. Wisfel—, cheval de
pet sur les chevaux, m.
relais. -Zwartvaal
cheval rubican. Rog Paardenhaam, M. collier.
criniire,
alezan on cheval alezan. Prank—, pale- Paardenhaar, v. crin de claval,
roi. Tel—, pasganger, haquenee, f. jagt1. — voor zeven, zeefdoek, solamaire, no.
f-,
.,dat eene Berke
cheval de chasse. Een
Het — koken, crepir le crin.
borst
un 'cheval fort de devant. Een Paardenhaarbereider, m. crinier.
dat week in den bek is, tin cheval qui Paardenhals, m. encolure,
un che- Paardenhandel, m. commerce de chevauxi,
n'a point d'appui. Een dampig
val poussif.. Een moedig
un cheval vif,
quignonnage.
fringant. Mak —, cheval souple. Paardenhoef, m.)corne du pied de cheval, f.
for
Koppig cheval ritif. Stijf cheval
sabot, tn.
ombrageux. Een — dat bevangen is, dat Paardenkam, in. peigne de cheval,
borftel,
warm zijnde, koud water gedronken heeft,
brosse, f.
ton cheval fourbu. Hollend cheval qui Paardenkenner, m. connaisseur de chevaux.
proud le mors aux dents. — dat ligt, zwaar Paardenkeutel, m.; zie Paardenvijg.
op de harden is, cheval leger, pesant 4 la Paardenklaauw, in. pince (bout du pied), f:
main, fort en bouche. Houten —, cheval
de kruidk.) wilde latouw, laiteron,
—,
de bois, chevalet. dat men voor eene
hoefblad, trissilage,
laitron ou laceron.
postchais fpant, bezijden het — dat in de
pai d'dne.
Eerie
wandeling,
bricolier.
boomen that,
Paardenkleed, o. couverture de choral, housoptogt te tine cavalcade. Een — dat
se, f.
eenen fchoonen hals en kop heeft, un che- Paardenkooper, m. maquignon, marchand de
val beau de la main de l'avint. Te — ftijchevaux.
gen, afflijget) monter a cheval,„9escendre Paardenkop, m. tete de cheval, f.
de cheval, mettre pied 4 terre. le — zit- Paardenlijn, yr. treklijn, cincenelle.
ten , etre assis ,e. a cheval. Te — rijden, Paardenloop , m. course de chevaux ,
alter a cheval. Het — den toom vieren, Paardenmarkt,
marche aux chevaux.
Licher la bride 4 un cheval. De paarden Paardenmeester- zie Paardenarts.
voor de koets fpannen , mettre les chevaux Paardenmest of
' mist, m. funnier de chevall
au carosse. Een — bij den toom houden,
zie Paardenftront.
tenir an cheval par la bride. Van paarden Paardenfcheet, m. pitarde , f:
verwisfelen , relager ; fig. Tenir pied
Paardenfchouw, vr. plaats waar de paardenboule. Koets en paarden houden tenir
verkoopers hunne paarden to koop aaiibieequipage. Een — berijden , dresser un
den, montre.
cheval. Een — verrijden , bek afrijden, Paardenfmid, m. hoeffmid, marechal ferrant.
outrer un cheval. Iemand op het — hel- Paardenthart, m. queue de choral, ephare, f.
pen, aides q. q. a monter 4 cheval; fig.
Haar uit eenen , emouchet. — aan eenen
favoriser q. q., faire fortune de q. q.;
flok gebonden om vliegen te verjagen, emoufpr. w. Paarden , die den haver verdienen ,
choir. — zonder haar, arete, f. Turkfche
krijgen hem niet , les chevaux gagnent l'avoiflandaard met eenen — en eenen goudeis
' ne, et les dues Pattrapent; le merite n'estpas
knop, die men voor den viler draagt , tong
recompense. 1k vrees dat het hinkende
ou tout.
achter aan zal komen, fe crains le messager Paardenftal, m. &uric, f.
boiteux. Het oog van den meester maakt het Paardenfteen,
hippolithe, f.
— vet , Poeil du maitre engraisse le cheval. Paardenftront, o. fiente, f, crottin de cheDe paarden achter den wagen fpannen, metval , m.
tre la charrue devant les boeuft. Het is een Paardenffroo, o. libiere; paille qu'on met sous
goed — dat nooit ftrttikelt, it n'est si bon
les chevaux dans Pecurie , f:
cheval qui ne bronche. Iemand over het — Paardenteelt of Itoeterii , yr. haras.
tillen , (hem te veel dienst doer,) donner Paardentuig, o. harnals ; Het zadelen en toodes louanges outres a q. q. ; outrer les chases
men van paarden het tuig- opleggen , enavec q. q., etc. Men moet geen gegeven —
harnachement ,
in den bek kijken, a cheval donne on ne Paardentuifcher ; zie Paardenkooper.
regarde point la bouche.
Paardenvijg; zie Paardenftront.
p aarden, o. w. (ik paarde, hob gepaard), Paardenvlieg, vr. taon, (lees
ton); (in de
fcbepen met paarden voorttrekken, se servir
natuurl. gefch.) hippobosque, oestre, m.
de chevaux pour tirer des vaisseaux.
Kkk3
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Paardenvoeder, o. fourrage,
Paardenvolk, o. rulterij, cavalerie, f.
Paardenwed, o. abreuvoir, m.
Paardenwerk, o. — arbeid , travail de cheval;
fig. travail penible, m.
PaardenWik, yr. vesce.
Paardenzadel, m. selle de cheval, f.
Paardenzalf, y r. remolade ou remoulade.
Paardenzoen, m. hoefflag, ruade, f.; fig. —
oorveeg, souffle:.
Paardje , o. petit cheval.
hitje, bidet, m.
kinderwoord, hui ! hui dada; fig. Hij
is geweldig op zijn it se met sur ses

P AK
Pachtjaar, o. fin de bail,
Pachtfpel o. jeu de ferme, m.
Pachtfter, y r. fermiere, censiare, noetoyare;
preneuse.

petit
Pad, o. een weg, voetRad, sentier, petit
chemin,
— in eenen tuin , in eenen
alMe f. Hoog , verheven tegen eene
borstwering, banquette, f; fig. Een deugdzaam of Hecht leven , als : Het — der deugd
bewandelen , marcher dans le sentier de la
vertu. Van het — der deugd afwijken, se
detourner,, s'ecarter du sentier ou du chemin
de la vertu. Jaag —, trekpad , waarop het

paard voor eene fchuit of een fchip enz.
loopt, chemin de halage.
Paardmensch, een verdicht wezen van den
ouden tijd, centaure. IVIenfchen met paar- Pad, Padde , y r. een bekend viervoetig dier,,
crapelet , in.
crapaud, m. Jonge
denvoeten (in de fabelleer), hippopodes,
no. pl.
Paddenest, o; fig. vuile plaats, crapaudiere,
Paardontleding, y r. hippotomie.
f:lien sale , in.
Paddefleen, m. crapaudine, f.
Paardrijder, m. cavalier.
Paarlemoer, o. nacre, nacre de perk, f. Een Paddebloem , y r. ftinkende kamille , (in de
krnidk.) camomille puante.
paarlemoeren hecht van een mes, un manchi
champognon. — zonder heel,
Paddeftoel,
de couteau garni de nacre.
bolet. Geele
caliette, f. Valfche
Paarlemoeren, b. n. gelijk paarlemoer, nacre,
e. de nacre. Oester met eene fchelp,
kampenoelie vol wind, wolf'sveest, (in de
nat. gefch.) vesse-loup, f. ,
huttre a ecaille nacree.
Paf, in. flag, knal, coup, soufflet.
Paarlemosfel, yr. bourgandine.
Paarsch 5 b. n. violet , to.
Paf, b. n. boi , opgeblazen, enfie e. gonfle, e.
bijw. pouf:
Paarsgewijze, bijw. deux a deux ; par paire.
Paffen, o. w. (ik pafte, heb gepaft), donner
Paaschavond, m. veille de pdques, f.
des coups, rosser. — ?chieten,. tirer.
Paaschbest, o. habit de vogues, le plus bel
habit qu'on Olt, on. Zijne beste kleederen Pagaai, vr. (fcheepsw.), roei bij de wilden,
pagaid. Pagaaijen, met de pagaai roeijen,
aantrekken, fam. s'endimancher.
pagayer.
Paaschbloem, y r. flour de pdques.
Paaschbrood, 0. gateau de piques ,
onge- Pagadet , . y r. zeker flag van duiven, grosbec , m.
zuurd brood , pain azyme.
Pagie, m. edelknaap, een jongeling, behooPaaschdag , m. jour de piques.
rende tot den hoffloet van vorfleu, page.
Paaschei, o. oeuf de piques, tn.
Paafchen , Paa§chfeest , o. fête de pdques, f. Pagina ; (ond. w.) zie Bladzijde.
piques, in. pl. (bij de Christenen) pique, Pair, m. eertitel , pair.
f: ((bij de Joden). De eerfte zondag na —, Pairfchap, co. waardigheid van eenen pair,
grands chevaux ; it se defend vigoureusement.

quassmodo , (le dimanche de la quasomodo) f.

pairie,

Pais, m. ; zie Vrede.
Paaschlam, o. agneau pascal, on.
Paaschtijd, m. temps pascal, temps de pdques. Pak , o. een hoop van onderfcheidene zamengevoegde dingen, paquet, m. Groot —, balPaaschweek, y r. semaine sainte, semazne
lot, no. balle , f. bos, bundel, trousse,
pdques.
botte, f. —, last, fardeau, faix 5, on. charPaauw, m. (oiseau de Junon) pain (lees pan).
ge, f Hij gaf hem een — kleederen,
Spr. w, happen ale een eene trocfche
luz donna un paquet de hardes, d'habits. —.
houdiwg aannemen , se pannader, se carrer,
eon 11c1 van bijeenvoegende kleederen , habit
se pavaner. -- met eenen uitgebreiden
complet, vetement, m. Hij heeft een nieuw
flaart, (in de wapenk.) pion ronant. De —
, sl a un habit neuf. — gefchriften,
fpreidt zijnen flaart nit, le paon fait sa roue.
(bij papierm. en bo,ekh.) 2
Hasse, f.
Paauwenei , o. oeuf de pain, m.
rieinen papier,, deux rimes. zijde van tien
Paauwenhok , o. cage de paon , f.
moche
de soie, f. Spr. w. of fig.
oude
ponden
,
Paauwenflaart, in. queue de paon, f.
Met zak en — vertrekken, partir avec tout
Paauwenveren, yr. meerv. plumes de pant:.
ce qu'on pent emporter,, plier bagage. Een
Paauwenvoeten,
meerv. plods de pain.
zwaar — op zijn hart hebben , avoir sin grand
Paauwin, y r. paonne ,(lees.panne) , fig. hoogfardeau sur le coeur. Zijn dood ligt mil als
moedige juffer, fille glorreuse, etc.
een — op het hart , sa mort me peso. Een
Paauwtje, o. paonneau, (lees panneau).
ieder zal zijn eigen — dragen, chacunysera
Pacht , y r. land-, huur-, forme, amodiation.
pour son compte. Iemand het palcje uitfchudIn — hebben, avoir en ferme; tenir 4 bail,
den, detrousser q. q., lioi liter ses habits; f.
a loyer 5 zie Huur.
Pachten , b. w. (ik pachtte, heb gepacht) , in Pakdoek, o. grof linnen , serpiliare, baling,
carpette
, f, zie Paklinnen.
prendre
a
ferme,
4
bail,
of
pacht nemen ,
Pakdrager, m. porte-faix, crecheteur, portsformer, amodier, (une terre).
balle 9 gagne-denier.
Pachter, m. huurder, van- eene landhoeve,
metayer. huurder van Pakezel, m. doe de bat.
fermier,, censier,
een huffs, enz. ,preneur locataire. — van een Pakgaren, o. ficelle d'emballage. f. Dik paktouw, seizaine, f.
landgoed, amodiateur. (in de prakt.) De
pachter en de verpachter,, de huurder en de Pakgeld, o. emballage, tn.
Pakhaak, m. crochet a ballot.
verhuurder, le bailleur et le preneur.
Pakhuism. magasin,.depot.
Pachtgeld, 0. pachtpenning, fermage, in.
Pachthoeve , yr. ferme, metairie, cense, f. Pakhuish'uur, o. magastnage', m.
Pakhuismeester,
m. magasinier.
tenement,
in.
(in de prakt.).
fig. Dragt eener
Pachthuur, y r. forme, f. fermage on ; huishuur, Fakje, o. petit paquet,
toyr,, m.

zwangere vrouw als : Zijne moeder heeft
het

PAK
het — al afgelegd, (is reeds bevallen ) sa
mere est déjà accouchee.
Pakkaadje, yr. eene hoeveelheid van gepakte
goederen, bagage, in;
Pakkas of kin, vr. caisse d'emballage, a em.
bailer.
Pakkelder, in. cave tenant lieu de magasin, f.
Pakken, b. w. (ik pakte, heb gepakt), inpakken , empaqueter, emballer. Jets in papier —, empaqueter q. ch. dans du papier.
Pak n van hie! (ga henen), hors d'ici
retirez-vows vite I marchez: etc.; fig. Zijne
biezen zich weg s'en aller,, ciaoger ; plier bagage; s'esquiver ; se sauver;
gagner pays; tirer ses chausses, etc. — (bij
lagers), gueuler, als: De windhond pakte
den (het) haas, le levier gueula le lievre.
In kisten
encaisser. In vaten of tonnen
, enfutailler, entonner. Haring —,
des harengs. Het haring—, rempaquewent , Zijn koffer, zijn valies is reeds
gepakt, it a Ufa fait son coffre , sa wale. Haring in tonnen
encaquer des harengs. Op malkander
tasser,, entasser.
Iemand vatten, mettre la main sur le
collet de q. 9., Part-it°, , le saisir, le prentire , l'empotgner, etc. fam. gripper.
Pakker,
emballeur.
Pakket, o. paquet, tn.
Pakketboot, yr. paquebot, no.
Pakking, yr. inpaicking, action d'empaqueter,
d'emballer, f. emballage, ; fig. action de
saisir ,` de prendre.
Pakkist ; zie Pakkas.
Paklinnen, o. pakkleed , toile d'emballage,
baline , itouperie, f. Zeer grof — of zeildoek , cordats , tn. pl. Gefireept —, carpette , f:
Pakmand, vr. mannequin, grand pa pier, tn.
Paknaald, yr. aiguille a emballer, f Zeilnaald , carrelet , m.
Pakpaard, o. mallier, cheval de Nit, de
somme.
Pakpapier, o. du papier gris, du gros papier
ou d'emballage, m. maculature, f: grof
papier, waarin men de riemen papier doer,
(13.9 papierm.) strasse,f.
Pakrieila ,
courroie de Porte-manteau, f.
Pakfchuit, yr. barque marchande.
Pakflok ,
d'emballeur, f. garrot; (bij
boekh.) loup.
Paktouw,, o. corde a emballer ; zie Pakgaren.
Dik
seizaine, f.
Pakwagen, m. chariot de bagage.
Pakzadel, m. bat.
Pakzolder, in..grenier a mettre des marchandises , magasin.
Pal, m. een werktuig ter zijde van een fpil
of rad, waardoor dezelve belet words terug te draaijen , (zetter) art*, cliquet qui
empéche que l'essieu, tine roue ou an pivot,
ne. se retrograde. — (fcheepsw.) ilinguet,
linguet. Van bier, fig. — (onbeweegliik,,
vast,) ilaan , tenzr femme, demeurer znebranlable; ne pas Lacher le pied; ne pas
bouger. Iemand — zetten, mettre q. q.
Petroit, le mettre a bout; le reduire
quia.
Palank , y r. paalverfchanfing, (in Hongarije
en Turkije), palanque.
Palatijn,
onderkoning van Hongarije, magnaat , palatin.
Palatijnfchap, o. gebied van eenen paltsgraaf,
paatinat, tn.

Palatine, y r. (oud. w.) fabelbont om den halo
der vrouwen, palatine.
Paleeraaal of prim , yr. aiguille 4 cheyeux.
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ornament, tP.
Paleerfel, o. parure,
Palei, yr. eene katrol , en bijzonderlijk een
werktuig . om menfchen te pijnigen poulla
(pour la-torture).
hotel, .m. tour; f.
Paleis, o.
Palen, o. w. (ik paalde , heb gepaald), confiner, aboutir a.
Palen , meerv. van Paal ; zie Grenzen.
Paleren, b. w. (ik paleerde, heb gepaleerd),
opfchikken, orner, parer, ajuster.
Paler, o. (voor fchilders), palette,. f.
een werktuig om te kaatfen, battow, m.
Paletteu , o. w. (ik pallettede, heb gepalet)
jouer au volant, au battoir.
Palfrenier,, m. (oud. w.) ftalknecht,pa/efrenier.
Paling , m.
f:
diger; aalgeer, aalfmeer,
Palingfteker,
enz. fichure, fbene ou fbuene.
Palisfade, yr. fchanspaal, paalwerk,palissade.
Palisfaderen, b. w. (ik palisfadeerde, heb gepalisfadeerd), met ftormpalen bezetten, met
paalwerk afiluiten , palissader.
Palixander, o. purperhout , (in de nat. gef.),
palixandre ou palissandre ,
Palklamp aan het fpil , m. traversin , taquet
d'ilinguet de linguet.
Pallas, m. sabre de cavalerie.
Palm , yr. het vlakke van eens menfchen hand
handpalm, pantile (de la main) —, zekere
maat, het tiende gedeelce eener nederl. el,
palme. Nederl.
decimitre.
Palm, m. tak van eenen palmboom, buis. fleek- , hulst, hoax; fpr. w. Dat is — in het
vuur,, (dat baat niet) cela ne sert a rien.
Palmboom, m. dadelboom, palmier, foort van
— in Amerika , iatanier,, en op de Antillen ,
palmistre. Afrikaanfche carossier.
—fortvanklei
palmetto, f.
Palmboomen, b. n. de palmier, du bois de
palmier, de buis.
Palmeikhorentje, o. amerikaanfehe merle, palmiste . 1p.
Palmhout, o. bois de buis, tn. du buis.
Palmhouten, b. n. de bois de buis.
vijzel ,
egrugeoir.
Palmkool, m. chow palm-iste.
Palmmerg, 0. palmIte , m.
Palmolie, yr. huile de palme , f. pumicin,
Palmtak, m. palme , branche de palmier, f.
Palmriet, (in de kruidk.) rotang , m.
Palmwijn, m. vin de palmier.
Palmzondag, m. zondag voor Pafchen, diman.
the des rameaux, m. piques fieuries , f. pl.
Palfierftok , in. pelgrimsftaf, bourdon, bdtott
de pelerin.
Paltrok, of Paltsrok, m. een Inge wijde rok,
pelgrimsrok, robe longue et large , de gr66drop, robe de pelerin,f.— zekere windzaagmolen, van onderen zeer breed, moulin
vent (sur pivot).
Palts, tr. zeker land in Duitschland, Palaanat.

Paltsgraaf, m. comte palatin, palatin.
Paltsgraaffchap, o. palatinat , m. dignitd de
comte palatm.
Paltsgrafelijk of paltsisch, b. n. palatin, e.
Paltsgravin , yr. comteste palatine.
Pampelmoes 9 m. zekere Indiaanfche vruchtboom,
foort van oranjeboom patnpelimouse
pamplemousse , f.
Pampernoelie, vr. duivelsbrood, paddeftoel,
champignon, tn.
Pan , yr. bekend keukengereedfchup , pale.
Eene aarden
une terrine, huguenote.
Braad
Uchefrite , pale a frire.
vol,
poilonnee. —, de holligheid van het Plot
eens geweers , bassinet d'un
bekken,
K

kk4

wool
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waarin het gefmoltene metaal druipt, oat),
- van een dak, tuile. Herten —,
crane, tot, m. fig. Een leger in de —
hakken, (in flukken houwen), tallier une
armee en pieces fam. De — zal aanbranden , (het zal in de war loopen, de duivel
is los ,) le feu prendra aux itoupes , etc. Ergens aan de — blijven hangen , (er onvoOrziens en onverwachts te gast blijven), etre
retenu, e. quelque part.
Pan-aal, m. anguille a fricasser , a fire, f.
Panaarzen ; zic Qeefelen.
Penaarzing; zie Geefeling.
Pan4pel, m. pomme a fire dans la poele, f.
Panboor, vr. trepan, in.
Pand, o. van een kleed, pan d'un habit, tn.
onderpand,, gage , gagement , nantissernent, tn. assurance, f. Onbeweeglijk —,
hypotheque, 1. Hij heeft vijkliggulden geleend , en gouden horologic tot — gegeyen, it a emprund cinquante florins, et
laisse sa montre d'or en gage. Dood —,
gage mart gage. Effecten tot — geyen , Bonner des effets en nantissement. Een
losfen, retirer un gage. Een land tot —
bezitten , tenir une terse en engagement.
Zie verder onderpand. — der minne, gage
qu'on donne a q.g. pour Area de l'argent qu'il
prete; gage d'amour. — tier hnwelijksliefde,
als: Deze kinderen zijn goede panden onzer
huwelijksliefde , eel enfants sent de bons gages
de notre amour conjugal. —in een pandipel,
gage. — fpelen ,
verbeuren, jouer
gage touché. Vat zal dat — doen, dat ik
in mijne hand heb , of die doen , dien het pand
behoort? qu'ordonnez-vous au gage touché?
magazijn der fchrijuwerkers, magasin,
Overigens ,heet dikwijls alles waarvan men zich ten onderpande zoude kunnen
bedienen, met een woord al wat men bezit,
tin bien, un meuble, un bdtiment , une mai, une terre , etc. de quelque valour. Ik zet
mijn hoofd tot —, je gage ma tete 4 couper.
—, flip van een kleed, pan.
Pandbezitter, Pandhouder ,
engagiste.
Pandekien, yr. meerv. verzameling van wetten , wetboek, gemaakt door de oude regtsgeleerden op last van den rorneinfchen keizer
Justinianus ,--beflaande nit so boeken , pandectes , f. pl. , digeste,
Panden , b. w. tik pandde , heb gepand), iemand geregtelijk noodzaken tot afgifte van
eenig geed, om daaruit hetgene hij verfchuldigd is to vinden, exploiter , executer,,faire
saisir les biens de q. q.
Pander, pandverkooper , in. die het 'goed der
fchuldenaren pandt en verkoopt, exploiteur.
, deurwaarder , huissier,, sergent , exploiteur.
Panding, tr. gagerie. Geregtelijke
saisie
de biens, action d'executer q. q. execution.
Pandjeshuis, o. petit Lombard, m.
Pandlieden m. meerv. gijzelaars, otages.
Pandoer,,
Hongaarfche voetknecht , pandour
on pandoure.
Pandregt, 0. droit d'hypothéque , m. Die —
heeft, fchuldeifcher, creancier hypothecaire. Pandfchuldenaar, debiteur hypothdcaire.
Met —, bijw. hypothicairement,
Pandfpel, 0. pandverbeuren , gage touché,
Paneel, o. houten befchot, planken bekleedfel, panneau de lambris , de carosse, etc.
ais , on fond d'un miroir.
Paneelhout, 0. wagenfchot , merrain ou
rain , tn.
Paneelraam, 0. membrure, f. De paneelen
van Bit fchrijnwerk zijn van eenen .i duina , en

PAS
de paneelramen van twee &lin dik, les pait
neaux tie cette menuiserie sort d'une ponce,
et les membrures de deux ponces.
Paneelwerk, cegen den zolder van een vertrek,
(in de oude bouwk.) sate, m
Panharing, m. groene haring, hareng frais.
Panlikken, o. w. (ik panlikte, heb gepanlikt),
fchuimloopen, fmarotfen, dcornifler,, faire
le parasite ; piquer Passtette; cheroher de
franches lippêes.
Panlikker, fchotellikker, fehuimlooper.,
klaplooper, tafelbroer, deornifleur,, parasite, piqueur d'assiettes; ecumeur de marmite; fam. flaireur de cuisine.
Panlikkerij , yr. ecOrnifierie, parasitique.
Panlikfter, yr. dcornifleuse.
Pannekoek, m. beignet , in. omelette, galette, f.
Pannekoeken, o. w. (ik pannekoekte, heb
gepannekoekt), den tijd met niets doorbrengen, perdre le temps a ne rien faire, se
morfondre, faindanter.
Pannenbakker, m. tuilier.
Pannenbakkerij , vr. tuilerie.
Pannendak, o. tbit convert de tulles, toit tulle , no.
couvreur tie tuiles.
Pannendekker,
Pannendekfel, o. couvercle d'une pale, m.
— van eenen fnaphaan, van een piftool ,
enz. bassinet, m.
Pannecje , o.poilon ,m.; (bij fuikeraffinadeurs),
palette, f
Pantalon, m. lange broek; ook een regtop in
de hoogte gaande klavecimbaal; en fig. fain.
potfemaker , hansworst in de Italiaanfche
blijfpelen, pantalon, en ,hun dans beet pantalonade, f.
Panter, m. panterdier, panthere.
Panterhuid, yr. peau de panthere.
Panterjagt, yr. chasse aux pantheres, f:
Pantoffel, yr. muil der manuen , pantoufle, en
der vrouwen , ook der mannen , zonder ophaal, mule. fig. Hij flaat onder de —, it se
laisse gouverner par sa femme. De — van
den Paus kusfen, bailer la mule du pape ;
zie Muil in-dezen zin.
Pantomime, yr. (ond. w.), gebaardenfpel , tooneelfpel, waarin alles door gebaarden wordt
uitgedrukt zonder te fpreken, pantomime.
Pander, 0. eene vaste , gemeenlijk metalen bekleeding van het lijf, cuirasse, jaque on
sotto de maille, f. haubert, m.
Pantfermaker, m. armurier qui fait des cuirasses, etc.
Panther ; zie Pantfer.
, Pauvisch, m. poisson a fire. Gebakken
friture, f.
,
poisson
Panvol, vr. paionnde, f.
Pap , yr. dunne brij , bouillie; fpr. w. Als u
de — geboden wordt, moet gij gapen, (gij
moet van de gelegenheid gebruik maken),
it ne faut pas negliger l'occasion. — van
turkfche tarw , matt, atole. om te
plakken of lijmen, cello de farine. — voor
eenen hoed , appret, d'un chapeau. — van
kruiden, enz. die men op een gezwel legt,
Verzachtende
cataplasme , in. fomentation
, malagme , cataplasme, emollient , in.
Eene warme — opleggen , appliquer une
fomentation.
Papa, m. papa.
PapaChtig,
n. pliteux , se.
Papachtigheid, yr. pappigheid, kleverigheid,
empdtement ,
Papaver,, m. ilaapbol, pavot.
Papbaard, m. fam. grand amateur de bouillie.
(houten
perroauet. Naar den
Papegaai,
vo-

PAP

Vogel) fchieten, tirer 4 l'oisean; fig. den
gefchoten hebben , avoir fait un bon
coup. Het wijfje van den — perruche,
Kleine —, parkiet, perrique, tn. ook perruvhe, f. Langflaartige —, (in de nat.
gefch.) perriche, f.
Papeganduiker, in. in Groenland, fjslaad,
(vogel), macareux.
Papegaaijekruid, o. duizendfchoon, jalousie,
amarante de trois couleurs , f.
Papegaaisbek, m. (in de kruidk.) foort van
tulp, bec de perroquet.
Papegaaiskooi, f. cage de perroquet, f.
Papegaaisneus, m. nez de perroquet; nez crochu ou aquilin.
Papenbloem , vr. papenkruid , paardebloem,
pissenlit, tn. dent-de-lion, f.
Papengebroedfel o. priesterfchap, patraille , f.
.Papenhoed m. (in de nat. g.) bonnet de pretre.
Papenhout, o. fusain, nt.
Papenfchoen , in. (in de kruidk.) onzer lieven
vrouwenfchoen , sabot ofsoulier de notre-dame.
Papeter, m. mangeur de bouillie-.
Papier, m. papier. Een boek, een riem
une main, une rame de papier. Klad —,
vloei —, du papier brouillard. Oud, bepaperasse, f
fcheur
fchreven
bekladder , die made papieren verzamelt,
paperassier. Post —, papier d lettres. Post —
good op fneè, papiers lettres, done sur tranche.
—met eenen zwartenrandpapier de Neuil.liaart
—,papier carrier. —, dat water , ijzer of andere vlakken heeft , papier retire. Gekleurd—,
papier de couleur. Dat that door, vloeit, cc
papier bolt. Kas —, papier de rebut. Oude
papieren, prullen, bucoliques, f. pl. fig. van
rnenfchen die nog van zekere indrukken ontbloot, onkundig zijn, als: Hij is nog
wit —, it est encore du papier blanc, ii
n'a encore ,nulle connaissance. Papieren,
wisfelbrieven , bewijsftukken , assignatien
fchuldbekentenisfen , nieuwspapieren , handfchriften , enz. Zinn ganfche vermogen beitaat nit —, (certificaten, obligatien, enz.)
tout son bien est en papier. Hij heeft mij in
betaald, it m'a paye en papier. Hij
heeft mij zijn huffs verkocht, en mij alle
papieren , (handfchriften , bewijsftukken),
overhandigd , it m'a vendu sa maison, et
m'en a remis tons les papiers. De papieren
(fondfen), dales, les papiers haussent, baissent. Hebt gij de franfche papieren (dagbladen) gelezen avez-vous lu les
papiers francais? Een eene notitie van
gewigt verliezen, perdre un papier de consequence. De gezamenlijke papieren en bewijzen eener erfenis, les titres et les documents d'une succession.
Papierachtig, b. n. dun, papyrate , e. Waarvan men papier kan maken, papyrifere.
Papierbloem, yr. (in de kruidk.), immortelle.
Witte —, eternelle.
Papierboom, on. (in de Oost), arbre papyrace , papyrter, ou meurier papyrifere.
Papierdragend, b. n. waarvan men papier kan
maken, papyri fare.
Papieren, b. n. de papier. — geld, papiermonnare. doos, • kardoespapier, enz.,
carton, m.; fig. — mannetje, zwak ventje,
homme faible. — kind (bock), livre ,
production litteraire , f:
zakje of huisje,
peperhuisje, cornet de papier.
Papieriibrijk, vr, papierhandel, m. papeterie.
Papierfabrijkant , — maker, —kooper, m. papeeler.
Papierhandel, m, effektenhandel, agiotage.
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Papierkastie I o. papierlade , serre-papier, m.
Papierknipfels, o. meerv, papieren fnippers ,
des rognures de papier, f. pl.
Papierkraam, yr. boutique de papetier.
Papierlitis, yr. boekluis, you pulsateur,, tn.
'Papiermolen, m. moulin 4 papier; m. papersrie , f.
Papierolie, vr. huilcde papier.
Papierplant , yr. (in de kruidk.), papyrus, tn.
Papierriet; zie Papierplant.
, Papierfchaar, vr. ciseauv A papier, m. pl.
Papieritamper,, m. (in den papiermolen,) martinet.
Papiertje , 0. papierrolletje om het haar to krullen , papillotte, f. Het haar in' —s Winden,
papilloter. — op bet huisje, torche-eul, tn.
Papierverkooper, m. marchand papetier. In
-gekleurd papier en prenten, dominotier.
Papierwinkel, m. boutique de papier, f.
Papierworm; zie Papierluis. '
Papist, m. en yr. pausgezinde, papiste. Hetgene de pausgezinden aangaat of daartoe
behoort, papistique.
,Papje, o. petite bouillie, f ; fig. Iemand een
— koken,, vergeven, donne un boucon 4
q. q. , l'empoisonner.
Papkind, o. kind dat de. borst niet heeft gehad, maar met de pap is opgevoed, enfant
nourri de bouillie.
Papkommetje, o, ecuelle ti , bouillie, f:
Paplepel, m. cuiller 4 bouillie, petite cull-

Palpepreen' is
:b. w. (ik papte, heb gepapt), coller,, attacher avec de la colic, de l'etnpois.
Een ftuk flof —, tnettre, donner l'apprét a
une &ore. (bij wondh.) Een gezwel —,
appliquer un cataplasme . sur; fbmenter.
Pappig, b. n. pdteux, se.
Papping, yr. -action de collar, d'appliquer eon
cataplasme.
Pappleister, yr. cataplasme, tn. — met brood
,en honing, artotneli, tn.
Pappot, -m, pot a ,bouillie.
Papfel, o. de la colle, de l'apprit, oh.
Parabel, yr. (in de redek.) gelijkenis, (in de
, landmeet k.) eene ronde, van boven enge en
van onderen wijde figuur, welke ontitaat,
wanneer men eenen kegel met zijne zijde
parallel doorfnijdt, parabole. De parabelen
:in de heilige fchrift, les parabolas de Pecriture sainte.
Parabolisch,,bijw. bij wijze van gelijkenisfen;
op eene middenkegelfneedfche wijze , paraboliquement.
Parade , yr. (ond. w.) vertooning; ook waar
krijgsvolk verfchijnt, parade , revue des
troupes. De koning begat' zich, bij zijne aankomst, naar de —, le roi, 4 son arrwee, se
rendit 4 la parade.
Paradebed, o. pronkbed, lit de parade, m.
Paradekleed, o. habit de:parade, 'de cdrimonie , tn.
Parademarsch , m. march° en parade.
Paradepaard, o. pronkpaard, cheyal de parade, m.
Paradeplaats, yr. place de parade, place d'armes.,
Paraderen, o. w. (ond. w.)- ik paradeerde,
, heb geparadeerd), faire parade. De fchepen paradeerden bij de aankomst van den
admiraal, les vaisseaux firent parade 4 Parrivie de l'amiral.
Paradijs, o. lusthof, paradis, m; fig. jardin dd.
licieux , m. Gad itelde Adam in het —,
Dieu mit "Mans dans le paradis. Die plaats
is een aardsch —, ( lusthof), ce lieu, cat
endroit, est un paradis terrestre.
.K. k k 5
Pa .
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Paradijsappel, m. pomme de paradis,
Paradijskoorn of zaad, o. kardamon, cardamone, m.
Paradijskorrel, yr. foort van peper, tnalaguette.
Paradijsvogel, m. oiseau de paradis, paradisier. honing der paradijsvogels, fchoone
Indifche vogel, manucode ou manucorde , tn.
Paradox, b. n. (ond. w.) wonderfchijnend,
tegenfirij dig paradoxal e.
Parallactisch, b. n. tot het verfchillicht behoorend , parallactique. ,
Parallax, yr. (in de iterrek.), onderfcheid
tusfchen den waren en fchijnbaren ftand
eerier fier, verfchillicht , parallaxe.
Parallel, b. n.,(ond. w.) evenwijdig, parallhle, tn. bijw. parallalement. — liju,parallele,f.
Parameter, m. (in de meetk.) , paramétre.
De — is de onverauderlijke , befiendige
grootheid, die tot de vergelijking van eene
kromme lien behoort, le parametre. est la
constante qui entre dans Pequation d'une
courbe.
Parangonletter, vr. (bij de boekdr.), parangon, m.
Parapheren ,- b. w. (ik parapheerde , heb geparapheerd), (ond, w.) eenen trek met de
pen maken, paraph,er,, ou parafer,
Parceel, o. (ee) perceel , gedeelte; deeltje,
parcelle , partie, f.
Pardel, m. panterdier, panthhre.
Pardon, o. (ond. w.) vergiffenis , pardon, on.
Parel, yr. -paarl, perle. Valfche , onechte
parelen, des perks fausses. (in den hande1), mortodes. — van eene buitengewone
grootte, perle , parogane. Ongelijk, fcheve , Iioekige perle baroque. — van een
fchoon water, perle d'une belle eau. Langwerpige parelen, des perles enpoires. —op het
tandje , knoopje in kantoog , cataracte.
werk , picot, oeil , tn. (d'une dentelle).
(in den bijbel), marguerites, pl. Men moet
geene paarlen voor 4e zwijnen werpen, it toe
des perles,
faut par jeter des marguerites,
levant les porceaux ;fig. Eene perfoon
van uitnemende waardigheid. Mijne vrouw
was eene — der vrouwen, ma femme foot
lone perle des femmes. Met parelen bezet,
perle, e. De graaflijke kroon is met parelen
bezet , la couronne des comtes est perlde;
fig. Pete daad is eene — aan zijne kroon,
cette action est son plots grand ornement ou
merite.
Tarelhalik , vr, banc ou l'on peche des huitres a
perles, m.
rarelboor, yr. perfoir (pour percer des perles), on, pence-perle,
Pareldruif, yr. (bij de wijngardeniers), pergolese, m.
.Parelduiker , vanger , of visfcher,, m. pecheur, urznateur de perles.
Parelen, o. w. (ik parelde , theb gepareld),
kleine blaasjes als parelen opgeven , titiller,
Deze wijn parelt in het glas, ce
von titille dans le verve. Geparelde gerst,
orge perle.
Parelgruis of zaad, o, semence de perles, j:
Parelhandelaar, m. marchand de perles.
Parelkleur, yr. gris de perles , tn.
Parelkroon, vr. couronne , de perles.
tn.
Parelkruid, o.
Yarelkust, vs. cote de perles , ole l'on pecks
des perles.
Parelmoer, vr, paarlemoer, nacre, nacre de
perle.
Parelmos, m.,
perle.
Parchnosfel of fchelp, yr. nacre de perle, co
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quills a perles. Groote mere-perle. —
die men uit de meerfiak en andere fchelpgewasfen haalt , burgandine.
Parelnaald of fpeld, vr, aiguille garnie de
perles.
Parelolie , vr. (bij de feheik.) huile de perle.
Parelphr, yr. poire-perle, perle oblongue.
Parelfchrift, vr. allerkleinfie fchrift, perle.
Parelflak , vr. burgan,
Parelfnoer;- 0. fil de perles, collier de perles,
Parelfieen , in. (bij de mijnw,)perlite, f.perlstein , no.
Parelvisfcherij of vangst, vr.peche des perles.
Parelwater, .m. (in de artfenijk.), diamargariton , m.
Parelzand; zie Parelgruis.
Paren , b. en o. w. (ik paarde , heb gepaard),
koppelen, tot een paar maken, accoupler
apparier. — van vogels, ook appareiller.
Deze duiven — zich reeds, ces pigeons s'accouplent, s'apparient de d. zich echtelijk vereenigen, se coarser, s'unir,, se joindrepar mariage. — van het hem ? (bij jagers), daguer. Spr. w. Zijne weigeringen
met verpligtende woorden
assaissonner
ses refus de paroles obligeantes.
Pareren, o., w. (ik pareercle, heb gepareerd),
(oud w.) parer. —, parade maken, faire
parade; zie Paraderen.
Parfumeren, b. w. (ik parfumeerde, heb geparfumeerd), (ond. w.) welriekend maken,
pit
Paring, yr. accouplement, appariement, no4
vleefchelijke verinenging der dieren,
colt, tn.
Park; zie Perk.
Parkement, m. parchemin, velin. Fijn — van
osfendarmen gemaakt, bodruche ou baudru.
che, f Suede in —, coutelure, f.
Parkementbereider, —maker , m. parchetninier.
Parkementmakerij , yr. parcheminerie.
Parkementverkooper, ni. marchand de parchemin.
Parkementwinkel, m. boutique de parcheminier; parcheminerie, f.
Parket, 0. parquet, m. fpr. w. Iemand in het
brengen, mettre q. q. dans one position
critique, dans un grand embarras.
Parkiet, m. zekere oosterfche vogel, kleine
papegaai, perrique,
Parlement , o. verzamelde regeringsleden des
rijks, b. v. in Engeland, parlement, no.
Parlementeren, o. w. (ik parlementeerde, heb
geparlementeerd), onderhandelen met den
viand, parlementer,, entrer en pourparler
ou en conference avec les assiegeants d'une
place.
Parlementsgezinde, m, parlementaire.
Parlementsheer, m, membre du parlement.
Parlementshuis, o. palais du parlement, tn.
Parlemoer; zie Paarlemoer.
Parmezaan, m. of Parmezanskaas, vr, parmesan fromage de Parme, no.
Parnas, m. of Parnasfus, mufenberg, berg der
zanggodinnen ; fig. dichtkunst, parnasse, m:
fig. zich op de dichtkunst toeleggen, monter sur le parnasse.
Parochiaan, m. kerfpelbewoner, paroissien,
fn. — bewoonfier, paroissienne, f
Parochie, yr. kerfpel , paroisse.
Parochiekerk, yr. kerfpelkerk, eglise paroisshale.
Parochiepriester, m. kerfpelpriester, curd de
la paroisse.
Parool, o. (in de krijgsd.) mot d'ordre, d'un
gust, no. parole, ,fi
Pars
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Partijfchap, yr. kuiperij , verdeeldheid, cabaPars; zie Pers.
le , brigue, division, faction.
Part, vx. een listige trek, poets, tour, m.
Partijzucht; zie Partijgeest.
niche, malice, tromperie. Hij heeft hem
n. perti, e. pour un parti;
Partijzuchtig,
Gene gefpeeld, it lui a feud tin tour.
factieux ,
Parten, grillen, sottises, niaiseries, etc.
Partuur, o. (in het fpel) medefpelend, parti
Part, o. gedeelte, aandeel, part, portion,
convenable (mariage), medefpeler,,
un tiers,
Een derde , vierde
partie,
medegenoot , partner, tn.
un quart. Half j'y retiens part. Hij
wil er zijn — van hebben, il en vent sa Paruik ; zie Pruik.
Pas, m. tred, pas , demarche, Eenen
part. Hij heeft er noch — noch deel aan,
valfchen — den faire an faux pas , bronid n'y. a aucune part. Et voor mijn—, quart
cher ; fig. Eenen misflag begaan, faire use
a mot, pour ce qui me regarde, pour ma
pas de clerc , commettre une /ante. Bijzonpart.
derlijk de beweging met de voeten in het
Partij , yr. menfchen door verfchillende bedanfen;, ook de Happen van een paard-, pas,
grippen of gezindheden verde eld , aanhang,
train, m. allure , f naauwe , fmalle,
zijde , parti, clique , on. faction, cabale, f.
enge weg of doortogt, passage &rot': ; de.Aan Welke — houdt gij u? a quel part:*
troit , defile. Iemand den — affnijden, cooyour tenet-vous? Zich tot eene verklaper le passage 4 q. q.; fig. lui titer taste
ren , se declarer d'un para. De — van Cees_peranee. engte tusfchen twee bergen,
far overwon die van Pompejus, la faction
col, tn. , gorge , f: —, naauwe doortogt tustie Cesar l'emporta sur celle de Pompee. —,
fchen eilanden of kusten,( fcheepsw. )houque,f:
gezelfcbap. een onbepaald getal, medoorvaart, ftraat tusfchen twee banken
nigte, gedeelte, deel, partie, quantiti ,
; zie verder Engte. — , vrij
rotfen passe
troupe. Eene pleizier—, jagt—, une partie
geleibrief,
pasport ou passeport. vrij gede plaisir, de chasse. De — heeft wegens bet
leibrief, -- der tolkantoren, gelei-briefje,
ilechte weer geene( plaats gehad la partie
passavant ou passe-avant ; zie Paspoort.
n'a pas eu lieu a cause du mauvais temps.
Wilt gij van de wezen ? voulez-vous étre Pas, o. reis, maal, oogenblik, fois , moment,
m. Genoeg op dit (voor ditmaal), asde la partie? Wij waren met ons zesfen
sez pour cette fois-ci„ pour ce coup-el;
op deze —, nous etions six a cette partie. Ik
fig. Dat geeft geen (betaamt niet, is
heb eene hippen, duiven gekocht, j'ai
,niet welvoegelijk), sl ne conyient pas,
acheti une partie de ponies , tie pigeons. Hij
il est mal slant, it n'est pas biensiant.
werd door eene — dieven vervolgd, it fut
Een fchip op zijn — laden, donner
suivi par une quantite, une troupe, de yeun
vaisseau la charge convenable; bijw. —
leurs. —, tegenpartij (in een geding),
genoeg , ce qu'il fast, juste. Hij is —,
partie. Regter en — in eene zaak zijn,
(zoo even) aangekomen, it ne fait que d'artitre juge et partie. Men heeft hem als tusriver. Wel of kwalijk te — zijn, se porter
fchenbeide komende aangenomen, on l'a
mal ou Men., lets van — maken, faire q.
repo partie intervenante. Overeenkomende
ch. comme it fact. De kleermaker zal u den
partijen , parties contractantes. Partijen zijn
rok van — maken, le tailleur vous fera l'hade onderfcheidene beelden en figurers van
bit de la sorte qu'il vous aille, lets te
eene teekening of fchilderij , partie, groubrengen, faire yenir 1. ch. a propos. Dat,
pe — (cen kunstterm in ele muzijk),
komt niet te
cola ne Went pas a propos..
Item. Zijne — of ilem zingen , chanter sa
Dit geld kwam mij good te
cet argent
partie. Een psalm in vier partijen of Itemme vint airopos. Uw broeder is kwalijk te:
men , un pseaume a quatre parties. In onvotre rere se Porte mal.
derfcheidene fpelen bezigt men hetzelfde
Pafcha of afchen, o. ,(bij de joden), p4.
woord, als: Men inoet vijf honderd oogen
que, f.; zie Paafchen.
maken om de — (het fpel) te winnen ,
Pasgang, m. telgang eens paards, amble; halvefeat faire cinq cents points pour gagner la
entre-pas traquenard.
partie. Gij hebt de — (biljard) verloren
Pasganger,
telpaard, hakkenu, haquenee
vous avez perdu la partie. Last ons eene
, fig. goed voetganger, um ban ?Won,
fchaakfpelen , jouons une partie d'eChecs.
Paskaart,
vr.
carte marine.
Eene dubbele — in het tictakfpel, une brePaskwil , yr. eene fmaadrede, een fchimpfchrift
douille. Eene clans—, one partie de dance.
(deeds naamloos), pasquinade, .1: placard,.
Eindelijk zegt men ook : eene goede
m. Eene eerroovende un libelle diffama.
doen , (een .goed huwelijk aangaan), faire
toire. Eene — maken, pasquiniser.
un bon parts. Zij is geene goede — voor
Paskwilmaker of fchrijver, m. faiseur de pas-hem , elle n'est pas un assez bon parts* pour
quinade, de libelle; libelliste, pasquin.
lui; zie verder de met — zamengeftelde
Pasloocl, 0. bekend werktuig van timmerlieden,
woorden.
en metfelaars, fchietlood, meetfnoer, wa-Particulariteit, yr. (ond. w.), bijzonderheid,
terpas, niv eau . m.
loodlijn, perpendicule
particularite.
plomb
, in. Met een meten , niveler. —
Partieel, b. w. (ond. w.) gedeeltelijk, parder ouden met eenen dubbelen winkelhaak
tie!, le,
gelijk eene T, chorobate , m.
Partijdig, b. n. eenzijdig, partial, e. Gij zijt
Paspoort, o. ontflagbrief voor krijgslieclen,
vous ites trop partial.
te
passe-port , m.
affcheid, conge , tn. lemand
Partijdigheid, vr. eenzsidigheid,'partialiti.
zijn
(affcheid) geven, congedier _q. q.,
Hij heeft aan deze zaak — aan den dag gelui donner son conge.
legd , il a montre de la partialite dans cette
Pasfaat, pasfaatwind, m. die wind, welkeeenen
apire.
geruimen tijd nit denzelfden hoek waait ,
Partijdiglijk, bijw. partialement. Hij is — in
(omtrent de linie 5 a 6 maanden), mousson ;
deze zaak te werk gegaan , it Pest conduit
vent alizd ou regle, tn. maison , f. Pasfa.atpartialement dans cette affaire.
winden , die in de middellandfche zee, na
Partijganger, in. (in de krijgsd.), vrijbuiter,
de hondsdagen, waaijen, embattes, tn. pl.
partisan.
Pasfagie , vr. (ond. w.) doortogt, doorvaart ,
Partijgeest , 11-1, esprit tie parti.
pas-
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_passage, m. plaats, aanhaling uit eenig
en , flijten), passer le temps. Voor lets —
boek of fchrijver, passage, -m. allegation,
doorgaan ), passer, etre regardi, er pour.
doortrekken voorbij gaan. De evencitation
Pasfagiegeld, a. droit de passage, m.
pachtslijn , de lime. —, passer la ligne equinocsiale, ou de Pequateur. De koning heeft
Pasfagier , m. reiziger, passager, voyageur.
Pasfant, m. (ond. w.) voorbij ganger , reiziger,
hier gepasfeerd, le roi a passe par ici. Er
arme reiziger , pauvre passant , passager.
— hier vele menfcheu , tl passe ici beaucoup
Pasfato , (ond. w.) (bij koopl.) verleden ,
de monde. Eene akte , eene volmagt , voor den
passé, e. 1k heb uwen brief van den zevennotarls—, uitvaardigen, passer un acre, zone
procuration par devant notaire. — , gebeuren,
den — ontvangen , j'ai recu votre lettre du
septleme du passe, (du mois passe), du sept
se passer, arriver, avoir lieu. Dat pasfeerde
dernier.
in het jaar 564.0, cela eut lieu Pan 164o.
Pasfelijk , b. n. en bijw. tamelijk , redelijk, Pastie , yr. het lijden van onzen heiland, passion de noire sauveur. —, drift,- oploopenddragelijk , passable; passablement.
Pasfemenc, o. boordfel , omboordfel van goud,
heid; zie deze woorden.
zilver, zijde, enz. passement, galon, tn. Pastiebloem, vr. fieur de la passion, grenadille.
Klein gouden boordfel op de randen van een Pasfieboek , o. passionnaire, m.
Pasfiepreek , vr. lijdensgefchiedenis, passion,
kleed, passe-poil , m.
Pasfementwerker, m, passementier.
(sermon).
handel , Pasfiewerk, yr. semaine de passion.
Pasfementwerkerij of makerij , yr.
m. passementerse.
Pastei, yr. bekend gebak, m. Pasteijen,
Pasfen, b. en o. w. (ik paste, heb gepast),
gebak maken, patisser. Spr. w. Bij gebrek van brood eat men korstjes van —,
van pas maken , zoo fchikken als het behoort,
beproeven of lets 'wel van pas is, essayer;
boire du yin par manque d'eau etc. ; zie
Brood.
ajuster, mesurer. Water —, niveler. Eenen
hoed, een paar fchoenen essayer un cha- Pesteibakker, M. patissier.
peau, une paire de souliers. Het kleed past Pasteibakkerij , yr. patisserie.
heel wel, l'habit vous est bien juste, vous Pasteibakkerstafel, yr. patissoire.
-4 bien, vous sied bien. 'Wel, kwalijk —, Pasteibakfter, yr. pitissiire.
(van handfchoenen), ganter. Deze hand- Pasteideeg, o. pate, pour faire des pates, f
fchoenen passen goed, ces gants gantent, Pasteikorst , vr. crodte de pate. De onderkorst
eener abaisse. Spr. w. Karst van pastel
vont, bien. Die fleutel past op miju howis wet zoo goed als brood, crodte de pâté
logic, cette clef va bien a ma' montre. — ,
vaut pain.
fiuiten, wel zamenvoegen , joindre, cadrer.
weede,
Deze planken pasfen (fluiten,) niet goed, Pastel, o. verwdeeg, pastel, m.
guide, —, teekenkrijt van eene flechte
ces _planches ne sont pas bien jointes. De
foort , marouZhin , m. met — teekenen, desdektel van die doos past, (fluit) niet goed,
siner au pastel.
le couvercle de cette boite ne joint pas bien,
n'est pas juste. het getal vol maken, Pastelouwel, vr, of koekje, o. cocagne, f.
dormer, fournir le nombre requis, supplier Pastelfchilder,, m. peintre en pastel.
a ce qui manque. Pas uw geld , comptez Pastelwerk , o. fchilderij , pastel , m.
autant qu'il vous Taut. Ik kan het niet —, Pastinak, Pastenak, Pinkfternik , yr. witte
peen of wortel, panais, m.
je n'ai point de monnaie pour supplier tree
qui manque. —, wel flaan, betamen, v'oegen, Pastoor, m. herder ; zie Predikant. (bij de
R.
K.), priester, cure, prétre. — of kaconvents, etre sortable, propre, cadrer avec,
pelaan , die niet meer heeftdan eene bepaaldo
seoir, assortir duire. Dat past (betaamt)
jaarwedde, congruaire.
niet oin te zeggen , cela ne vous convient
pas de dire, vous sied mal de dire. Mejuf- Pastoorshuis , o. pastorij , woning voor eenen
pastoor,, of dorpspriester, presbytere, presvrouw, zulk een kleed past u niet, mademoiselle
byterat, no.
it ne convient pas de vous habiller ainsi. — op
yr. cure, f. Hiertoe behoorend,
Pastoraat,
lets , naauwkeurig acht geven, gadeflaan
curial, e.
letten , loeren, prendre garde, veiller
guesser, observer , fake attention. lk zal Pastorijgoederen , o. meerv. biens curiaux,
m. pl.
wei op dat kind —, je prendrai bien garde
a cet enfant , aural sown de cet enfant. Men Patakon, m. eene fpaanfche zilveren mum,
kruisdaalder, patagon.
kan op alles niet —, on ne pent veiller a
tout. Wie zal op den zieke —? qui gar- Patent, o. opene brief, vrijheidsbrief, bewijs
van toelating tot de uitoefening van eenig
dera le malade? Hij paste hier op hem,
bedrijf,, patente, f. Die zulk een bewijs
om zijn geld te •vragen, it guetta a i pour
heeft, patent-e, 0.
lui demander son argent. — (in het kaartfpel), niet vragen , met fpelen , passer. 11r Patentpligtig, b. n. patentable.
pas, fpreekt niemand? je passe , personne Pater , m. biechtvader van een nonnenklooster,
ordesgeestelijke, kerkvader, pare confesseur
n'y a-t-il? Effen is kwaad it est difficile
d'un convent de religieuses; fig. Dat is een
de rencontrer juste, ou de faire ni trop ni
gemakkelijke c'est un homme qui alma
moins.
commoditó, (la bonne there). Spr. w. Dat
Pasfend, b. n. welvoegend , juste, convenable,
is alleen voor — en mater , en niet voor
assortissant, e.
het geheele convent , ce n'est pas viande pour
Passe partout, (ond.. w.) hoofdfleutel , looy es oiseaux, c'est un met quo n'est peas pour
per, keizer,, dievenfleutel, passe-partout.
tout le monde, pour chacun. Uit paters vaatje
Pasfer, m. een bekend werktuig atn lets of to
tappen, tiger du meilleur yin qui soit dans
meten, en juist van pas te maken, compas.
la cave.
—, (voor zevenmakers), perce- ronde, f.
Op eene kaart met den —afpasfen, afmeten, Paternoster, o. het Fader Onze, ander de
Roomfchgezintien , pater nostre, (oraisog
compasses les degres dans une carte, mesudominicale), rozenkrans , rosaire, chasurer avec le ou du compas.
pelet , patendtre, tn. Een — bidden, dire
Pasferen, b. en o. w. (ond. w.) (ik pasfeerde,
un patenatre, son chapelet.
, (doorbrenheb gepasfeerd). Den tijd
Pa-
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Paternosters , m. meerv. handboeljen , menottes,
f pl. (bij de regtsg.) osselets. aandoen ,
emmenotter q. q.
(d'une vache,
Paterftuk, o. entre-cote,
d'un boeuf).
Patersvaatje, o. la meilleure partie; zie Pater
op het einde.
Patervleesch, o. ate de boeuffumee ,
Patich , Patientie , yr. zeker kruid, (in de
kruidk.):patience, parelle.
Patient , in. en yr. (ond. w.) een zieke, patient , e. un , une malade. -- , een misdadiger
die ter dood verwezen is, un criminel condamns a la wort, patient.
Patriarch, m. aartsvader onder het oude verbond, ook opperfle geestelijke in de Oosterfche kerk, patriarche.
Patriarchaal , b. n. aartsvaderlijk , patriarcal, e.
Patricier, m. voornaamfte , adellijke , in het
oude Rome , patrice. 'De patriciers hadden
den eerften rang na de keizers , les patriciens
avaient le premier rang aprês les Mars.
Van het geflacht der b. n. patricien , ne.
In de eerile tijden verkoos men to Rome
geene confuls, die niet eerst patriciers waren , dans les premiers temps on ne faisait
point a Rome de consuls qui ne fussent patriciens. De waardigheid van eenen
Patrijs , m. veldhoen, perdrix ,
Het mannetje van eenen
patrijshaan, (bij de jagers), garbon. Oud matmetje garroun.
jonge
perdreau.
Patrijshond , m. chien couchant.
Patrijsjagt, yr. chaise aux perdrix.
Patrijsnet , o. allier, banter a perdrix , m.
tonnelle, f fleepnet , traineau, m. trainasse . f.
Patrijzenvanger, m. perdriseur. — met het
fleepnet, traineur.
Patriot, m. vaderlander , die zijn vaderland bemint, patriote. (eertijds ten onregte vijand
van het huis van Oranje), (kees).
Patriotisch, b. n. vaderlandslievend, patriotique.
Patriotismus, o. vaderlandsliefde , patriotisme , M.
Patrones , vr. befchernifter; befchermheilige ,
atronne. De lieve vrouw, de jonkvrouw
M aria, is de — van de hoofdkerk van Parijs , notre Dame est la patronise de l'eglise
cathedrale de Paris.
Patroon, m. befchermer,, fchutsheer, begun-.
fliger, patron, protecteur. befchermheilige , patron, (saint, dont on porte.le.nom).
Deze ftaatsdienaar is zijn — , ce in:lustre est
son patron. De heilige Jakobus is de — van
Spanje, le saint Jacques est le patron de
l'Espagne. Neer of meester van eenen
kantoorbediende, patron, maitre. —, fchipper van een (chip, le patron d'un vaisseau.
Patroon, yr. eene in papier gepakte lading
voor het fchietgeweer, cartouche. — met
kogel, met blikkendoos, cartouche a boulet,
a balles. Geweer
cartouche a fusil.
zonder kogel, kardoes, gargousse.
Patroon, o. model, voorbeeld, om naar to
werken , patron, modHe, m. Len— fnijden,
tallier un patron. Een — waarin veel werk
is, un patron trop chargé d'ouvrages. —,
model, de eerfte afdruk van een graveerfel,
prototype, tn.
Patroonkoker , m. gargoussier.
Patroonrolder of flok, m. (bij de art.) mandrin.
Patroonfehap , o. patronaat , patronage , m.
Patroontas,
giberne.
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Patroontasriem , m. bandouliere, f.
Pauk, yr. keteltrom, timbale.
Pauken , b, w. (ik paukte , heb gepaukt), battre les timbales.
Pauker,, m. timbalier.
Paukerfchal , o. son des timbales ,
Pans,
papa; le saint pare; sa sainteti ;
chierarque. Tor — verkiesbaar, papable ;
HA
is een regte , it vent mener le
fig.
branie ; it s'eleve au dessus de ses collégues.
Pautdom , papisme , en. —, pausfelijke regering , papaute , f.
Paufelijk, b, n. papal, C. pontifical, e. apostolique. Hij is tot de —e waardigheid gekomen , it est parvenu a la dignitó papale;
pontificale. gebied, de pausfra-fl (Rome),
papimanie. De —e kroon , la tiara.
Pausgezind , b. 13. papiste. Een —e, ' unpapiste.
'Pausje , o. fam. ecciesiastiqfie imperieur,, petit
papa, (jeune prétre ambitieux et hautatn).
Pausfchap , o. papaute , f. pontificat , tn.
Pauze, yr. rust, verpozing , rustpunt , ftilftand,
pause; intermission, cessation. flij maakto
eene
(een rustpunt), in het inidden zijner rede , it fit une pause an milieu de sots
sermon. — (in de muzijk , in eenen pfalm,
pauzering , rust), pause, f tacet , us. Eene
maken (zvvgen), gedurende dat de anderen zingen, faire ou tenir le tacet. Eene
un soupir; een achtfle
vierde
, demi
soupir; een zestiende quart de soupir, m.
Pauzeren , o. w. (ik pauzeerde, heb gepauzeerd), rusten , pauser, faire une pause , se
reposer, s'arriter.
Paveijen ; zie Plaveijen.
Paviljoen, o. een zomerhuisje in den vormvan
eene tent , pavilion,
veldleger, pavilion, lit de camp ; m.
een verdek achter op een jags of ander vaartuig, pont coupe
de farriers, d'un yacht ,
— foort van
ledekant, pavilion. m.
Pedaal, o. voetklavier, van een orgel, pi.
dale, f
Pedagoog , m. leermeeSter, huisonderwijzer,
pedagogue.
Pedagogisch, b. n. pedagogique.
Pedant , m. (ond. w.) fchoolvos , wijsneus , een
verwaande geleerde , pedant. yr. pedants,
b. n. pedant , e; bijw. op eene verwaande
wijze, pedantesquement.
Pedel, m. een bode bij de vierfchaar eener
hoogefchool, bedeau , apperiteur. Itafdrager bij de kardinalen, massier.
Pedestal, o. voetfluk van eene zuil, van een
fiandbeeld, piedestal, m.
Peel, vr. breede haarband, ruban large (pour
la tete), —, moerasfig en veenathtig land,
marais, marecage, m.; zie Moerasfig.
panais„
Peen , yr. wortel, carotte. Witue
tn. fpr. w. Dat is andere (eene andere
zaak), c'est tine autre pairs de manches ;
voila bien une autre chanson.
Peenzaad, o. grains de carottes, f.
Peer, vr. poire. Muilpeer, oorvijg, souifiet , o.
Peervormig, b. n. piriforme. De —e fpier (in
de ontlk.) le piri forme.
Peerzoet , b. n. dOux , ee , comme une poire.
Peerzoete appel, pomme-poire ,
Pees, yr. tendon ; nerf, M. Leer der peesvliezen of van de fpanning der pezen, aponevrologie, Befchrijving der pezen aponevrographie.
Ontleding der aponevrotomie. Peesvliesachtig, aponevrotique. Peesvlies, aponevrose;
zie Spier. —, fnoer, fnaar san fchapendarmen -gedraaid , van een fpeeltuig, boog ,
boyau, m. Spr. w. Aan de —
cords,
inoeten , (am den arheid), etre force de
tram
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travailler rudement. Iemand met eene —
(bullepees) affmeren, rosser q. q. avec un
nerf de boeuf.
Peesachtig, b. n. tendineux, se.
Peesknoop , m. ganglion.
Peesknoopachtig, b. u. ganglifortne.
Peet, m. peetoom, peter, doopheffer, parrain, compere.
Peet, yr. petemoei, doopheffter, marraine,
commere.
Peetlap, Hi. remand die een kind, in naam van
eenen eigen1.4 ken peet , ten doop aanbiedt , m.
en vr, celut qui est parrain , cells qui est
marraine , par procuration, ou a lit place
d'un, d'une autre.
Pegel, merk, boven in eene kan, om de
maat aan te wijzen, ijkmaat, dtalon, jauge ;
bouton, m. marque de Petalon, f.
Pegelen , b. w. (ik pegelde, heb gepegeld),
dtalonner; fig. drinken, chopiner, trinquer;
lever le coude.
Pegelftok m. maatflaf voor ijkers, ijkflok ,
ijkmaat, verge de faugeur,, sonde, f. eta/on.
Pegeler, m. ijker, Otalonneur.
Peil, o. een merk, ter bepaling van de hoogte , op welke het water op deze of gene
plaats client te blijven , marque de la hauteur
de Nati, echelle des marees, f. Het water
!'eau est 4 sa juste hauteur. Het
is op zijn
water flaat onder zijn l'eau est au-dessous
,de sa hauteur ou de la marque. — van een
(chip, tirant de l'eau d'un navire. Bier op
,zijn brouwen (het op eene bepaalde
hoogte laten verkoken), brasser de la biere
selon, a la mesure marquee, au juste degre ;
fig. Boven — fchenken, verser plus qu'il ne
ut, exceder la mesure. Boven — van
p
zijn vermogen ftijgen, aller au-delei de sa
fortune.
Peilen, b. w. (ik peilde, heb gepeild), de
diepte meten , sonder , verger 5 jauger 5
velter. Eenen regenbak — , !auger une
sander an port.
riterne. Eerie haven
prendre hauteur du soleil, obDe zon
server !'amplitude du soleil. Het land —,
relever la terre. Een vat en tonneau. fig. Men kan zijnen grond niet —,
on ne saurait le penetrer ou l'approfondir.
Peiler, sondeur,, — op zee , pilote de sonde ; wijnroeijer, enz. j augeur , velteur ; zie
Ijker, Roeijer.
vr. action de sender (zeew.) tirant de
P eau tn. — , roeijing, jaugeage; veltage,
chaine de jjaugeur ,e'prouvette.
T eilketting
:Peilkompas, 0. compas de variation, m.
' Peillood , o. dieplood, sonde,' f. plomb, rn.
Pe i 1 It o k , m. jauge, etalon, tn. verge tie jaugeur, velte, perche a sonde marquee, f.
peinzen, o. w. (ik peinsde, heb gepeinsd),
met diepdenkende overweging bezig zijn,
f, ive , mediter , songer 4 aver, reetre .pensif,
flechtr sur.
„R einzend, Peinzerig, b. n. pensif, ive ;reveur;
tneditatif, ive.
,Peinzer m. celui qui medite, qui est pensif,
etc. reveur sur q. q.
Peinzing, vr. gepeins, meditation , reflexion,
reverie, f.
Reis; zie Vrede.
Peisteren ; zie Pleisteren.
Pek of Pik, o. poix, f — en Leer, (fcheepsw.)
brai gras. fpr. w. Die — hanteert, bezoedeh zich , die met — omgaat , worth er mede
befmet, (hoe ligt men door eenen kwaden
omgang bedorven worth), qui touche 4 la
poix , en sera tache ; fam. Het is alsof hij
aan zijne broek had, (hij weet van geen
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henen gaan), it semble 'etre cone a son siege.
Een — op Iemand hebben, avoir une dent de
lait , quelque haine , centre q. q. Met — beftrijken, enduire de poix,poisser. De borftelmaker
bepikt zijne varkensborftels , le vergettier
poisse ses soles.
Pekachtig, b. n. qui sent la poix, biturnineux, se. resineux, se.
Pekboom,
pijnboom, liars— , mastboom,
pin`, sapin.
Pekbroek , m. fam. matroos, matelot.
Pek of pik donker, b. n. zeer donker, fort
obscur,, e.
Pekdraad, m. ligneul , du poil poisse, chegror.
Pekel , vr. zoutachtig vocht, waarin menigerlei
fpijs voor bederf bewaard wordt, saumure.
— om visch te bewaren, garum, m.
Vleesch in de — leggen, saler de la viande;
fpr. w. Iemand in de — laten fteken, (remand in verlegenheid laten), laisser q. q.
dans Pembarras, etc. Hij zit in de —,
• bat de Palle; fig. —, o. de zee, la mer;
zie Pekelnat.
Pekelachtig, b. n. zoutig, ziltig, qui a tin
god t de saumure, saumatre.
Pekelen, b. vv. (ik heb gepekeld),
saler, mariner, mettle en saumure. — or w.
tot pekel worden , se reduire en saumure,
le
fondre. Het vleesch begint reeds te
sel sur la viande fond déjà.
Pekelharing, m. hareng pec ou sale; fig. potfemaker,, bouffbn, arlequin t paillasse, etc.
Pekelhoer, yr. (gemeen) vteille .prostituee,
garce.
Pekelnat, o. pekel, saumure; fig. la mer, ler
ondes, f. pl, les dots, m. pl. la plaine salee.
Pekelfaus yr. marinade.
Pekelfchnim, o. ecume de saumure, de la
mer, f.
Pekelfpek , o. lard sale, tn.
Pekelveld, o. eene dichterlijke benaming van
de zee , plaine salee.
Pekelvleesch, o. viande salee, f. sale ,
Pekelzonde, yr. verouderde zonden, vieux
peche , m.
Pekken, b. w. (ik pekte , heb gepekt), poisser, enduire de poix; zie Bepekken. (op
fchepen) brayer.
Pekkleed , o. om den mast (op fchepen),
braie f.
9
Pek- ofPikkrans,
vr. cercle poisse ou goudronne , m. torche, f.
Peklap; zie Pekbroek.
Pekpan , yr. chaudiere a poix , (bij visfchers)
farillon, m.
, Pekpleister, vr. (van' pek en olie) dropax,
(bij geneesh.) drovcisme, m.
Pekfteen , m. pechstein.
Pekton, yr. tonneau a goudron, m.
Pekwijn, m. (lade oude geneesk.) pissite.
Pekzwart, b. n. noir,, comme du jars, moreau.
Pel , Pelle , vr. dop van erwten , boonen,
eijeren, enz. cosse, dcosse, gousse.
vliesje,
Pelerwten, yr. doperwten, des pois en cosses,
m. pl.
Pelgrim, m. bedevaartganger, pelerin.
Pelgrimaadje , Pelgrimfchap , vr. pelerinage, tn.
Pelgrimsflesch, vr. calebasse.
,Pelgrimshoed, m. chapeau de pelerin.
Pelgrimskleed of gewaad, o. habit, m. ou robe de pelerin, f:
Pelgrimsmantel, m. mantelet de pelerin.
Pelgrimsftaf of ftok, m. baton de pelerin,
bourdon.
Pelgrimsflafdrager,
bourdonnier.
-Pelgrimstas, f. panetiere.
Pel-
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Pellen, b. w. (ik pelde, heb gepeld.), ecosser; monder, peler; fraiser. Boonen
ecosser, fraiser des fives. Garst
ontbolIleren, monder de forge. Gepelde garst,
orge monde.
Pellen, o. toile ouvrie, f.
Pellenwever, m. tisserand de toile ouvree.
Pellikaan, m. zekere watervogel, (kropgans)
pelican, onocrotable. — zekere kromme
tang om tanden nit te trekken, (bij tandm.)
davter,, pelican.
Pelmolen, m. moulin 4 monder de forge.
Pellies, yr. vrouwenmantel, pelisse,
Pels , m. oOk mansgewaad met bont gevoerd,
fourrure, f. pellisson on plisson. Een — van
fabelbont, tine fourrure do martre. Spr. w.
Iemand eene luis in den zetten, (hem tot
aanvaarding van eene netelige zaak bewegen,)
charger q. q. d'une afaire epineuse. Iemand
den — mtkloppen, Tosser ou battre q. q.
Eeue luis in zijnen eigenen — poten, se
faire du tort sot-mime.
Pelsmaker, m. bontwerker, pelletier.Felsrok , m. habit fourre, m. robe garnie de
fourrure, f.
Peltei*n, yr. meerv. pelleteries, fourrures.
rosereaux , m. pl.
Rusfifche
Peluw of Peuluw, yr. eeri langwerpig kusfen,
traversin, chevet, m,
Pelzen, b. n. de fourrures , de peat,.
Pelzer; zie Pelsmaker.
Pen, yr. plume. Eene vermaken, fnijden,
tallier une plume. Eene — verfnijden, retailler une plume. De — opvatten, mettre,
prendre la main a la plume. P ennen bereiden , hollander des plumes. Eene — vol inks,
tine plumee. Eene teekening met de — ger
maakt, un dessin fait a la plume. Een bos
pennen, une botte de plumes. Zijne — den
vrijen loop laten, (zijne gedachten fchr.ijven, zoo als ze te binnen fchieten,) ecrtre
au courant de la plume , se laisser alder au
courant de la .plume. Eene wel verfnedene
, fig. een fraaije flij1 en fchrijftrant , un beau
style, un style coulant , une excellente plume. Zijne tegen iemand fcherpen, se preparer 4 ecrire centre q. q. Eene fcherpe —
hebben , avoir un style mordant, mordicant,
une plume piquante. Aan de — zijn, manier
la plume; titre clerc ou garcon de comptoir.
Spr. w. Het is in de —, (het flaat te gefchieden,) la chose est sur le point d'arriver. Eene houten — of pin,' une cheville, (bij timmerl.) flop, tampon, m. — of
cliff in een horologierad orn het flagwerk te
regelen, itouteau, m. — (fcheepsw.) tot
verfcheidene einden gebruitt wordende, tenon, m.
Penantfpiegel, m. trumeau.
Penanttafel, yr. console.
penitentarius, m. (ond. w.) boetregter, penitender.
Pennebakje, o. bac a plumes. m. — van eenen
inktkoker, casse d'ecritoire, f.
Pennekunst, yr. fchrijfkunst, ecriture. —,
kunst van fraai , fchoon te fchrijven, calligraphie.
p ennelikker,, In. icrivain, clerc de notaire ,
etc. —, broodfchrij yer, fam. fesse-cahler.
Pennemes, o. canif, m.
Pennemesje, o. petit canif, canivet, m.
Pennenbereider, m. celui qui hollande les plumes.
Rcnnenkoker, m. etui a plumes. —, fchrijfkoker,, dcritotre, f.
Pennenkooper, pennenverkooper, m. marchand,
vendeur de plumes.
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Pennenwinkel, m. boutique de plumes, f.
Pennefchacht , yr. tuyau de plumes , m.
Penneftrijd, m. guerre de plume, f.
Pennetje, o. aan een nippertje of den tangent
van een klavecimbaal, plumasseau,
(bij
flotemakers) chevilette,
IJzeren —, puntuur, (bij de boekcir.) ranguillon, m.,
Pennetrek, m. trait de plume. —, na de onderteekening , parafe', on paraphe. Hij heeft
zijnen naam met eenen
geteekend, it a
signe son nom avec un paraphe.
Penning , m. gemunt fink good, zilver of koper,, piece d'or, d'argent ou de cuivre, denier. Gods —, denier a Dieu. 's Lands
penuingen, deniers publics. -, duitfche koperen munt, fenin. De vijfde boven de
gefchatte waarde , crue, f. Halve —, obole 9 f. maille, Gedenk—,medaille, f. Men
moest den tienden — betalen, on etoit oblige,
ou. devoit payer un de dix, le dixieme. Tegen den 25 s.. au denier vingt cinq. Hij
heeft geenen — in de wereld, id n'a pas le
sous, la maille, pas un denier vaillant.
Penningkruid, maankruid, o. Penningbloem,
yr. lunaire, bulbonac, tn.; zie Muntkruid.
Penningkunde, yr. numismatique, science metallique.
Penningmeester, m. trisorler, boursier. —,
quescor, bij de Romeinen, questeur.
Penningmeesterfchap, o. tresorerie, charge de
tresorier,, f.
Penningswaarde , yr. flute valour (d'une chose).
Penrad, o. (op fchepen) mouline,t , tn.
Pens, yr. pane.m. buik , ventre.
gewand, tripes, f. pl. tripaille.
Pensbuik, m. dikbuik, bedazne, f.; fig. DA-.
man, bedon, gros panse.
Pensebloem, vt. pewee.
Penfeel, o. pinceau, m.; fig. fchildertrant,
men ziet daarin een flout y a des traits
hardis dans ce tableau, on y remarque un
pinceau hardi.
Penfe'elbakje, o. pincelier,, tn.
Penfeellapje, o. torche-pinceau, tn.
Penfeelmaker,, m. faiseur ou fabricant de pin.
ceaux.
Penfeelfchrijver,
ecrivain au pinceau.
Penfeelfteel, m. onto, hampe, f. manche de
pinceau.
Penfeelftreek, m. touche, f. trait de pinceau,
Penfeelvormig, b. n. (in de kruidk.), peni,
.cello, e.
Pensionaris, m. loontrekkend raadsheer, pen.
Sionnaire.
Pensmarkt, yr. triperie.
Pensverkooper, m. tripier. — koopfter,
pier-ea
Penszak, m. (in de ontleedk.) het buikvlies:,,
peritoine.
Penszakfcheuten, yr. meerv. de uitgangen van
het buikvlies, proces ou appendices da pdri,
toine, tn. pl.
Penterhaak,
(fcheepsw.) croc de capon.
Peper, yr. poivre, in. Wilde —, cameade.,
Spaanfche
ptment, m. Fijn geflootene,
gettampte tnignonnette, poivre concasse.
Staart—, cubebe. — halen , fpr. w. naar
Oostindie varen, faire un tour, on voyage
aux Indes (orientales).
Peperacktig , b. n. qui ressembie a du peivre;
poivre, e; piquant, e.
Peperboom, m. poivrier.
Peperbos, bus of doos, yr. poivrier, m.
vriére , boite au poivre, f.
Peperduur, b. n, zeer duur, fort cher, e.
poivre, e.
Peperen, b. w. (ik peperde, heb gepeperd),
pop.
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vendre
poivrer, assaissonner de poivre ;
fort cher.
Peperhuisje 0. cornet, tn.
Peperkoek, m. pain d'Opices. Kleine ronde
—jes , nOnnenbroodjes nonnettes, f pl.
Peperkoekbakker,, m. pain
Peperkorrel, yr. grain de poivre,
Peperkruid ; zie Peperwortel.
Pepermolen, m. moulin a poivre.
Pepermunt , vr.. menthe poivree.
Pepermuntolie, yr. -huile de menthe.
Pepernoot , vr. petit pain d'epice en forme de
noisette in.
Peperplant , yr. Kellerhans , whereon, bois/aureole.
gentil,
Peperfaus, yr. poivrade.
Peperftruilt , m. ; zie Peperboom.
Pepervogel, m. toucan.
Peperwortel, m. passerage, lipidium, tn. —,
wilde ramenas, razfort sauvage.
Peperzak , m. sac a poivre.
Perdoen , o. zeker touwwerk op fchepen, galauban, on galeban, tn. Iedere marsfteng
heeft twee perdoens , chaque mat de hune
deux galaubans.
Perenbloefem, na. nfleur de poirier, f.
Perenboom , m. poirier.
Perenboomenhout, o. bois de poirier, m.
poire.
Perendrank,
Perikel; zie Gevaar.
Periocle , yr. (ond. w.) tijd yak; tijdkring ,
ook een volzin , periods.
Periodiek , b. i. (ond. w.) na bepaalde, op
gezette olden verfchijnende, periodique. Een
— werk , maand- of wekelijksch werk, tijifchrift , en ouvrage periodique; bijw. persodiquement.
Perk of Park, o. eene met paalwerk enz. omheinde plants, om daarin, vooral des yachts,
,Yee op to sluiten ; worts eene diergaarde,
pare, —, eene afgeperkte plants voor woritelaars of wedloopers , (renbaan) ardne,
lice, carriere, f. bloemperk , parterre,
carreau, m. Zie verder de met — zamengeeitelde woorden.
Perkal , o. fijn oostindisch linnen , percalle, f
Perken, b. w. (ik perkte, heb geperkt), in
een perk leggen of opfluiten , parquer. Men
heeft het gefchut kort bij de fiad geperkt,
(bij. - elkander geplaatst) on a parque Partilkrze plebs de la ville.
Peri, yr. een werktuig om te perfen, druklen presse. —, de glans , glanzing door
het perfen veroorzaakt , lustre, cati,
Dat book is op de —, ce livre est sous-presJe., Uit de — doers, depresses. Eene — vol
boeken , une press* de livres. Wijn —,
pressoir ; fig. al wat drukt, gene, f embarque
ras , m. Mijn hart {kat als in eene
mon coeur est serre.
Tersbaar,, b.. n. voor zamendrukking vatbaar,
compressible. Het water is niet l'eau
West pas compressible.
balkplank in den olijfmolen, maal.Persbalk,
plank , detritoir.
Tersboom , m. barreau de la presse, du pres.
soir.
Yersbord.; zie Persplank.
Persdekfel, o. time n eener drukpers, tyinpan, tn.
Perfen, b. w. (ik perste , heb geperst), presser, pressurer, catir, serrer. Laken, dock
, presser , calandrer du drap. Druiven,
citroenen
uitperfen pressurer, fouler
des raisins ,_ ties citrons. Koufen glanzen, catir des bas. Geperste fap uit kruiden, vleesch , enz. pressis, na. fig. Iemand
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ergens toe —, dwingen , presser, etreindre,
extorquer, q. q. 4 q. ch.
Perfen , o. gebruik van de pens, pressage , vs.
Perfer, in. van , ftoffen, presseur. —, wijnperfer, pressureur.
Persgeld of loon , o. pressurage, m.
Persgeftel, o. porte-presse ,
Pershuis,
Perskuip , yr. pressoir.
Persijzer, o. glansij.zer, catissoir. — bij kleermakers , carreau, buisse ,
crqquette, f.
ftrijkijzer,, fora repasser,, tn.
Perfing, • yr. drukking, pression. —, tot den
floelgang, (in de geneesk.) ainesmet ,
Perfonaliteit, vr, (ond. w.) perfoonlijkheid,
het eigen onderfcheidend karakter van den
mensch wat eenen perfoon in het bijzonder
raakt, personnalite. lk fpreek in 'c algemeen , ik wil geene perfonaliteiten zeggen,
je parle en general, je neve= pas personnaliser.
Perfoon , m. personne,
personnage, ns. In
— en personne. Men geeft eenen gulden
de —, on donne un florin par personne, par
tote. Zijn broeder is klein van —, son frere
est dune petite taille.
Perfoonlijk , b. n. personnel, le. Een — werkwoord, un verbe personnel. —,(in de
leerk.) individuel, le. —, (in de godgel.)
hypostatique. De —e vereeniging der god.delijke natuur van Christus met.de menfchelijke , l'union hypostatique. —bijw.persontiellement. Ik ken hem — je le connais personnellement. Perfoonlijke eigenfchappen zeggen, toe.eigenen, personnaliser.
Persoonlijkheid, vr. personnalite; le personnel , (in de godgel.) hypostase. Er is in
God flechts eenenatuur,, maar drie perfoonlijkheden of perfonen ,, it n'y a qu'une nature
en Dieu, mais trois hypostases ou personnes.
Laat ons alle — ter zijde ftellen , om onpartijdig daarover te kunnen oordeelen, dans
cette affaire, depouillons canto personnaliti
pour en auger sainement.
Perfoonsverbeelcling, y r. waarcloor men aan
onbezielde dingen leven en handeling toefchrijft , prosopopie. verwezenlijking
perfoonsnabootling personnification. De —
is in de fabelkunde zeer gewoon , la personnification est d'un grand usage dans la fable.
Persplank , yr. planctie de presse. — van eene
perskuip , hec, M.
Perspomp yr. pompe foulante.
Persfchroef of
yr. vis de presse , au de
pressoir.
Persvrijheid , yr. liberte de la prem.
Pertizaan yr. oude ftrijdbijl, helIebaard, pertuisane, hallebarde; zulk eene kleine —,
pertuisanon,
Pertizaandrager,, in..pertuisanier.
Perzik, vr. péche; pavie. Vroege,
alberge,
avant-peche.
Perzikblad, o. feuille de pecker, f.
Perzikboom m. picker. Vrocge
albergier.
Perzikbrandewijn, m. persico persicot.
Perzikkruid , o.
persicaire,
Perzikpit , vr. amande de péche.
Perzikfteen m. noyau de picke.,
Pest , yr. pestilentie , pestilence. Tegen de
—, van de — genezend, antipestenciel,
le. De — mededeelen , befmetten, pestiftrer, empester,, infector de la poste. Door de
— befmet, pestifere, e.
Pestachtig ,
n. pestilent, e.pestikntiel, le;
ook
zelfft. —e koorts , (in de geneesk).
fievre pestilentielle de Hongrie.
Pestblaar,, pestbuil , pestkool , yr. pestgezwel,
bubon pestilentiel ;
karkonkel , charbon,
car-
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malebosse, carbonnelle.— aan
ge en grignotant , connote des 'Infancies, des
,carboncle ,
de tong, vooral aan die der beesten , glossanchevrettes, des noisettes, etc.; aussi ohs
l'ouvrage pour s'amuser; ouveage lent ,
thrax.
Pestbuilachtig, b. n. charbonneux, se.
nerf de boeuf:
Pezerik,
fehijnheilige , huiehePhariseer, farilar,
Pesthuis, 0. hdpital des pestifdris , tn.
Pestilentie ; zie Pest.
laar, pharisien, hypocrite; zie Farizar.
Pestilentiewortel, m. pitasite.
Pharnofpel, o. barbacole, tn.
Phyfica ; zie Natuurleer, Natuurkunde met
Pestkool, yr. charbon m; zie Pestblaar.
de daarvan afgeleide woorden.
Pestknoop , m. ganglion.
Phyfionomie ; zie Gelaatkunde, ens.
Pestkoorts, yr. fiavre adeno-nerveuse.,
Philozoof, enz. ; zie Filozoof, Wijsgeer, enz.
Pestlucht, y r. air pest-I:fire ?
Piano , bijw. (ond. w.) zachtjes, piano.
Pestmannen , tn. meerv. zij , die in de pestziekten aangelleld worden, om de verpesten
Piano-forte of forte-piano , m. (ond. w.) bekend fpeeltuig, piano-forte ou forte-piano.
weg te dragen , het zij naar het pestisuis of
Piaster , m. fpaanfche zilvermunt , piastre ,f.
naar het graf, corbeaux.
medecin des pestiferes.
Pick , yr. pique. —, lans , zizarme , tn. HalPestmeester,
ve esponton, en. Met de — groeten,
Pestpokken, M. meerv. bubons pestilentieux.
sager de la pique. —, lange ftreep door
Pesttijd,' m. temps de la peste.
een gefchrift met de pen long trait de
Pestverwekkend, b. n. dot de pest verfpreidt,
plume, m. rayure f. fig. Zijne
pestilentieux, se.
fchturen ;
Pestvogel, m. jaseur de Bohhme.
zie Ontvlugten.
Pet, in. petje, bekend hoofddekfel, calotte,
Piekdrager, Piekenier, m. piquier.
watergroef, put, puits.
casquette f:
Piekilok , m. le bois d'une pique, la hampe.
Petegift, Pillegift, yr. present, cadeau, que Piepen, o. w. (ik piepte, heb gepiept),
fait un parrain oft une onarraine a son ,filclapir. gelijk de mosfchen, (tjilpeu ,)
ook rotten en muizen, pepier ; gelijk de
- leul ou a safilleule ,
present de baptime ,
m. filleule, f.
Petekind, o.
kiekens, piauler ou piokr. — der konijmarraine.
nen , clapir. fchreeuwen, piailler,
yr.
Petemoei,
crier. Eene piepende Item hebben, (van
Peter • zie Peet.
menfchen), avoir une voix criarde, flatee.
Peterfchap, peetfchap, 0. com_pirage, tn.
(in de muzijk), fausset, m. Spr. w. Zoo als
peterfelie of,pieterfelie, yr. persil, m.
Peterfelieaclitig , b. n. qui ressemble d du persil.
de ouden zingen, zoo piepen de jongen,
peterfelieblad, o. feuille de persil f.
les enfants suivent les moeurs de leurs paPeterfeliefaus , yr. sauce au persil.
res; le moine repond comme Pabbe chante.
Peterfeliezaad, o. graino de persil, f.
rietPieper, m. Piepertje , o. ,pipeau.
Peukel; zie Puist.
pijpje , chalumeau, tn. flute champetre, f.
Peul, vr. welbekend plantgewas, pois en cosse,
Piepjong, b. n. fort jeune.
pois goulus, m. pl. Peulen eten, manger
Pier, yr. aardworm, tier de terre, tn. Spr.
des pots en cosse, etc.
w. Zoo dood als eene
zijn , ne plus rePeuldop, m. gousse de pois, f.
Inner pieds ni pattes ; etre tout-a -fait
snort, e.
Peuldragende
m. platilobe.
Peuluw; zie Peluw.
Pieren, b. w. (ik pierde, heb gepicrd), om
Peulvrucht , yr. legumes en cosse, de la nature
den tuin leiden , duper, deniaiser, attraper.
des pois. Eene naar peulvruchten gelijkende
Pierenwaaijen, o. w. (ik pierenwaaide, heb
plant, plante leguminiforme.
gepierenwaaid), courir les -bordels , etc.
Peulvruchtdragend, b.
legumineux , se. De Pieterman,
zekere zee-visch, viva, f:
boonen, de Iinzen zijn —e planten, les fi- Pij , yr. eene grove kleedingftof, en voorts een
ves, les lentilles sont des planter legumineuses.
kleed daaruit vervaardigd , bure,f.cordillas,
Peupel, o. het gemeene yolk, gepeupel, pom. un habit , just-au corps de bure , friulace,
se ; fig. Wat op zijne pij krijgen , etre rosPe ren , 0. w. (ik peurde , heb gepeurd),
se , C.
aal met wormen vangen, pecker des anguilles Pijl, m. fchiet
boog
fchicht, flache,
A la ligne, fig. Ergens naar toe —, s achef. trait, dard, m. Werp
javelol, tn.
miner vers quelque endroit ; alle y quelque
Vuur
volante ,flache a feu, f, Het
part. Aan het werk —, commencer 4 travailhoot van eenen vuur —, la baguette. Eenen
kr; se mettre a l'ouvrage.
fchieten , werpen , lancer nn trait. Zi.
Peurwormen, m. meerv., achies , f: pl.
fchild keerde den — af, son bouclier e.
Peuteren , o. W. ( ik peuterde , heb gepeuterd),
tourna le trait. , De pijlen der liefde, lee
fouiller avec lee doigts; gratter; toucher
traits de l'amour. Hij werd door eenen
(une corde, un suet). In het oor, in den
gedood, it fat tue d'un coup de flache.
neus
fourrer le doigt dans le nez, dans
Een —, die op den boog ligt, tine flack°
Poreille; curer le nez, Poreille avec le doigt.
en cochee. Met —' en boog gewapend zijn,
—; fig. Hij durft daaraan niet
nose
etre arme , e. d'arc et de flaches. be pijlen.
pas toucher a cette corde.
van der: blikfem , les carreaux de la foudre.
Peutering , yr. action de fouiller avec les
Spr. w. Al zijne pijlen verfchieten, (niet
doigts, etc.
meer weten wat men sal doen ,) it esti
Peuzelaar m. uitpluizer, eplucheur. Calan bout de son relet; it a dit tout ce
mer,, ftikkelaar, lambin, lanternier ; chipsqu'il avoit a dire: Ik heb nog andere —en
tier.
op mijnen koker, (nog meer voor mijne
Peuzelen, b. w. (ik peuzelde, heb gepeuzeld),
sash in te brengen), j'ai plus d'une corde;
lets langzaam, zouder honger, eten, epinoj'ai encore d'autres filches a mon arc. fig.
cher,, pignocher, o. w. talmen, treuzelen,
Hij loops als een nit den boog, it court
lambiner,, lanterner,, chipoter.
avec la plus grande rapidite, vitesse, cornPeuzeling , yr. action d'epinecher , de manger
me la foudre.
lenteinent. —, beuzelpraat, lanternerfe.
Pijl of Piel,
jonge eend, caneton.
—, ge talm , barguignage , m.
Pijlaken, o. bare, f.
Peuzelwerk, o. mets de dessert quo Pon man- Pijiboog, m. are,
arbalate, f.
L11
Pij.
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Pijlenmaker, m. flechier.
Pijlkast, yr. gerbe (de feu). Groote —,
girande.
carquois , m. trousse,
Pijlkoker,
Pijlkruid, o. sagette, flechie1.e, f.
suture
sagittale, queue d'aronPijlnaad, yr.
delle.
Pijlfchot of fcheut, o. coup de fleche,
Pijlftaart , m. queue d'une fleche, de fusee, f.
zekere eend, demi-canard, canard a
longue queue. —, zekere visch, pastenague ou tareronde , f.
Pijlftok , m. baguette d'une fleche, d'une fusee. — (in de iterrek.), fleche d'arbalestrite , f.
Pijlvisch, m. op de knit van Normandi6
orphie, f.
Pijlvormig, b. n. sagitte, e. en forme de
fleche.
vr. fmart, douleur,,sourrance, mal,
m. — in den rug (in de geneesk.) nostialgie. — in ho gebeente, ostdoco_pe, m.—in
het waterloozen, urodynie; zie verder de
met — zamengeft. woorden , als: Hoofd— ,
Kies—, enz. Stekende, fchietende —, (in de
geneesk.) douleur lancinante. moeite
en arbeid, peine. ' Het is de pijne niet
waardig, cela ne vaut pas la peine; le jou
ne vaut pas la chandelle.
Pijnappel, m. pomme de pin, f.
Pijnappelkern, vr. pignon.
Pijnappelklier, yr. glande piniale.
Pijnbank , yr. torture, question, gene. —,
frblterbank der martelaren, chevalet, m.
Op de — brengen, donner la question,
appliquer a la question. De — uithouden,
soutenir la torture; supporter la question.
-Hij heeft alles op de — bekend, sl a tout
avoue 4 la question. De — is afgefchaft,
la gene est abolie.
Pijnboom, Pija, denneboom, m. pin.
Pijnboomenbosch, o. pinaie,
Pijnharst , yr. galipot , m.
Pijnigen , b. w. (ik pijnigde , heb gepijnigd),
folteren, torturer , mettre a la torture on
a la question; fig. tOurmenter, gdner,,
bourreler ; fig. Het geweten pijnigt (kwelt)
den goddelooze, la conscience bourrele le
mechant. Zich (zich geweld aandoen ,
van het verfland fprekende) se peiner,, se
travailler, donner la torture a son esprit,
se donner been de la peine.
Piiniger, m. bourreau, questionnaire.
Pijniging, yr. foltering, torture, question,
gene; fig. tourment, m.
Pijnkamer, y r. la chambre 04 Pon donne la
question; chambre de la torture.
Pijnlijk, b. II, fmartelijk, douloureux, se,
cuisant , e, aigu, e. —, ziekelijk, maladif, ive. moeijelijk, lastig, penible, fatigant, e; bijw. piniblement, avec
.peine ;avec gene.
Pijnlijkheid, yr. fmart, douleur. —, onge.
mak, ziekte , indisposition, incommodite,
infirmite.
Pijnloos; zie Gevoelloos, Ongevoelig.
Pijnftillend , b. n. verzachtend , adoucissant ,
ive, anoedin, e. ou antalgique,
calmant , e. paregorique. —e middelen , des
anitijues, calmants , antalgiques , m.
pl. des remedes anodins ou Units' fs. etc.
Pijp, vr. tabaks— , pipe. Eene — iloppen,
charger sine pipe.- —, zeker langwerpig
vat, pipe. Twee pijpen fpaanfche 'vijn,
deux pipes de vin d'Espagne. —, buis,
tuyau, ns; zie Buis. — van een orgel , van
eenen fchoorfteen , van eon fekreet , tuyau
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d'orgue, d'une cheminde, d'un prive, etc,
m. — of buis van een riool, conduit, m.
— ,of buis van eenen verrekijker, tube
d'une lunette de longue vue. — van eene
lamp, lamperon, in. — van eenen blaasbalk, buze. — van eenen kandelaar, bobethe. Eene — lak, nn baton de cire d'Espagne. Leederen — van eene brandfpuit,
eener bom, porte-feu,
boyau, m.
saucisse. — (bij fcheik.) alonge. mergbeen , os moêlleux on a mane. — van
een been, arm, os de la jambe, du bras,
m.
facile, m. — van riet, riet—, roseau,canon,
—vaneflt,ugirnz.
m. langs de muren der huizen, waardoor het water uit de dakgoot naar beneden loopt, descente zie Pijpje en verder
de met — zamengeflelde woorden, als:
—kan , —kaneel,blaas—, enz. Spr. w.
Niet langer niet langer clans, (als er
niet sneer op de — worth gefpeeld,
houdt het danfen op) plus d'argent, plus
de branle. Naar iemands pijpen danfen,
(zich naar iemands wenk en wil bewegen
en handelen), s'accommoder, etre soumis
a la volontd d'autrui; fig. De pijpen
len , (veel geraas en getier maken) faire
du bruit, faire le seigneur, faire un tintamarre de la vie, agar en daspote.
Pijpaarde , vr. terre a pipe , terre glaise.
Pijpen, o. w. (ik peep , heb gepepen), siffier ; pepier. —, op de fluit fpelen, jouer
de la flute.
Pijpenboor, vr., perce.
Pijpendopje of dekfel, o. chapeau de pipe, m.
Pijpenfabrijk , yr. fabrique de pipes.
Pijpenkop, m. téte de pipe. f.
Pijpenmaker of bakker, m; zie Pijpmaker.
Pijpenmandje a o. mantle, f. panier a pies, m.
Pijpenplank, yr. plank met gaatjes in een
orgel, waardoor de pijpen gaan, tamis d'un
orgue, m.
Pijpenroer, o. tuyau de pipe , tn.
Pijpenfteel , m. tuyau de pipe.
Pijpenfteller, m. fig. deugniet, garnement,
espiegle.
Pijpenvorm, yr. mule a pipes.
fiffieur, joueur de figlet ; zie FluiPijper,
ter.
Pijpgat , o. windgat, lnmiere d'un tuyau d'orguy , trou d'une fini te, in.
Pijpgast, m. brandfpuitgast , pompier.
Pijpje, o. petitepipe , pipette, f: — van eene
klisteerfpuit, (bij de wondh.) canule , f.
Riet—, blaas—, — van eenen doedelzak,
chalumeau, in. Diet— of fluitje (oulings),
fistule, Kwakkel—, Lok— of fluitje,
appeal', pipeau, en. Een flagters—, om een
lam, kalf, op to blazen, bouffoir, m. —,
ruispijp van eene fchalmei of hobo, enz.,
anche, f. Spr. w. Hij zit in het riet en
maakt pijpjes, (hij bedient zich van de
voorkomende goede gelegenheid) , it saisit,
Arend, l'occasion quand elle se prdsente; it
profite du temps; it est dans le grain; it
est dans sin bon poste.
Pijpkan, yr. pot a tuyan, biberon, in.
Pijpkaneel, o, cannelle en batons, .f.
Pijpkoraal, o. corail artificiel, au
Pijpkruid, o. fcheerling, dolle kervel, cigue, f.
Pijpmaker, m. falseur,, fabricant de pipes;
faiseur de filets.
Pijpmakerij , yr. fabrique de pipes.
Pijpriet, o. roseau a flutes, dont on fait
des fill tes ,
Pijpuithaler, of pijpenwroeter, in. cure-pipe.
Plip-
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'Pijpzak , m. doedelzak , cornemuse , f.
aan de buitenhuid van een
bouton,
Pik, zie Pek.
fchip , gournable, tn. Houten -- in
Pik m. wrok, haat, pique, haine ? dent, f
lange fiukken hout, om die zamen te voeEenen — op iemand hebben, avoir une dent
gen , (bij timmerl.) rossignol, m , kleine
centre q. q., en vouloir a q. q. — van eenen
fpiering, petit eperlan.
vogel, coup de bec.
Pinas , yr. pina, pinks, klein vaartuig ,pinasse.
Pikant , (ond. w.) zie Bits, Vinnig, Stekel- Pingelen, vr. meerv. de pitten of kerngn *an
achtig.
eenen i3ijnappel, les noyaux ou pignons des
Piket, o. (van foldaten t wacht to voet) pipommes de pin, m. pl.
quet. —, piketfpel, piquet, m. fpelen, Pink, in. kleinfte vinger,, petit doigt, dolt
piketten, jouer an piquet.
auriculairus.
Pilieeren (ond. w.) zie Vertoornen, Beleedigen.
vr. visfchersfchuit , vaartuig, pinque.
Pikeur ,
(ond. w. ) fialmeester,, die te paard Pink, m. en yr. een ,jonge koe of os, bonleert rijden , icuyer , piqueur. Ondervillon, m. genisse, f:
ereat.
Pinken , o. (ik pinkte, heb gepinkt),
Pikkedillen , yr. meerv. kleinigheden , bagapinitoogen , cligner des yeux. Gefiadig ,
telles.
met de oogen blikken, clignotter.
Pikken , o. en b. w. ( ik pinte, heb ge- Pinker, m. kinderfpeelftokje, fpringflok,
pikt), becqueter , donner des coups de bec
sonnet.
piceter; (beleedigen) ofrenser , piquer q q. Pinkoogen ; zie Pinken.
Het — der vogels, beccade, f —, met pik Pinkfler, Pinkfteren , o. pentectte, f.
of pek beftrijken,poisser, enduire de poix. Pinkfierbloem, yr. flambe, iris, m.; zie
Pil of Pille , yr. pillule. Eene vergulde —,
Lischbloem.
une pillule dorde. De Allen hebben niet ge- Pinkfterdag, m. jour de pentecete.
werkt , les pinnies n'ont pas open,. fig. Pinkfterfeest , o. fête de pentecdte , f
Die — is niet gemakkelijk door te flikken
,Pinkfternacht of avond m. veille de la pencette pillule est &Pile a avaler.
tecote , f:
Pilaar, piper, in. eene ronde of hoekige Pinkfternakel, yr. pastinak , panais, m. paszuil van Been of hout, pilfer. Groote —,
tenade.
picostre, tn. colonne, f. Vierkante, uitfprin- Pinkfterweek, vr. semaine de la pentectite.
gende — op den hoek van eenen tempel, Pinkfierzondag, m. dimanche de la pentecete.
ente, f. — aan eene deur,, aan een venfter, Pinnen , b. w. (ik pinte, heb gepind), attajambage d'une porte, d'une fenetre.
cker avec des chevilles; cheviller.
Kleine —, kleine fleenen beer , dosseret ;fig. Pinnetje , o. fliftje aan een uurwerk, gouVoorftander van iets, fteun, colonne , f.
pille, f
appui, soutien.
Pint , yr. pinte. Eene
brandewijtr, sine
Pilaarbijter, huichelaar,, fchijnheilige, bipinte d'eau de vie. Halve —, chopine.
got , faux-devot, tartufe, cagot , hypocrite, Pintglas, o. verre d'une pinte, m.
etc.
Pintkan, vr. pot d'une pinte , tn.
Pilaarbijterij , yr. bigoterie , hypocrisie, cago- Pintsroemer,
bocal d'une pinte.
terie , f bigotisme, m.
Pioene, vr. (zekere bloem), pivoine , rose
Pilaarbijtfter, yr. bigote, mangeuse d'images ,
de notre Dame.
fausse-devote, etc.
Pionnier,,
(ond, w.) fchansgraver,,pionnier.
Pilaarhoofd, 0. of kap , m. kapiteel, chapi- Pip of Pipping, yr. pdpie. Deze kip heeft
teau , m.
de
, cette poule a la pepie.
Pilaarlijst , yr. listal , listeau ou listel , m.
Pippeling, yr. wijker
pomme madame.
Pilaarfchacht of fchaft , vr. fist de colonne,
Koningsappel, Tenet,, reinette on rainette.
Pilaarvoet, m. pied, M. base d'une colonne, f.
Gouden
reinette dorde. (bij tuinl.),
Pilaster, m. vierkante pijlaar, pilastre.
peppin door, in.
Pillegift, yr. present de bapteme d'un par- Pips , b. n. Pipzig, wat ongefteld, maladif,
rain ou d'une marraine a un filleul, ou
ly e , un pen indispose , etc.
unefilleule , tn.
Piramide , yr. pyramide.
Pillendoos, yr. pilulier, tn.
Pis , yr. der menfchen , urine. — der dieren,
Pillendraaijer, m. (fcheldnaam voor de apopissat , 111. De katte — ftinkt zeer, le pis,
thekers) zie Apotheker.
sat de chat est trap puant. Koude
(bij/
Piloot, m. pilote.
de geneesk.) droppel
, .strangurie.
p ilotans , in. comniissaire de port , de Havre.
druiper, zaadloop , chaude-pisse,gonorrhee.
Pimpel, m. zekere vogel , petite mesange , f
Verhandeling over de —, ouronologie. Kenfig, petit homme faible.
nis der ziekte door de beikijking der —,
Pimpelaar, .m, buveur, qui aime le piot.
ouronoscopie, urocrisie, uromancie.
Pimpelaarfier, vr. buveuse.
Pisachtig, b. n. urineux, se.
Pimpelen , o. w. (ik pimpelde , heb gepim- Pifangboom , m. bananier, figuier des ,Indes.
peld) chopiner ; aimer a boire, buvotter,, Pifangvrucht , yr. banane.
gobelotter.
Pisbak ,
pishoek 7 pissoir.
Pimpelmees, vr. indsange bleue, f: grimpe- Pisblaas, vr. vessie.
reau m; fig. zwak mensch , homme adlicat , Pisbroek, piskous, yr. Pisgat , o, pisseur,,
faible, douillet , malingre.
.pisseuse, f pissenlit , m.
Pimpelpaarsch , b. n. violet fonce.
Pisafdrijvend, b. n. diurdtique, ischuretique.
Pimpeltie , o. petit verre a liqueur ,
Pisgang in de blaas, m. (in de ontlk.),
Pimperboom ,
; zie Pistachenboom.
urethre. Hiertoe .behoorende, uretique.
Pimpernel, yr. (zekere plant) pimprenelle.
Pisglas , o, urinal, tn.
Pimpernelnoot, yr. pistache.
Pishoek , o. — goot , v. pissotiare , f: pisPimpernelroos, yr. rose de pimprenelle.
soir,
Pimpernelwortel , vr. racine de pimprenelle. Piskijker ,
uromante, ouronoscospe.
Pin , vr. cheville. — houten zwikje in een Piskijkerij , yr. uromancie.
vat , dusil , m. broche , f. —, waarmede men Pisleider,, m. pisloop nit de blaas , (in de
de osfen aan den disfelboom vastbindt , courtontlk.), uretre.
L 11 2Pis-
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Pisloozing, yr. diurero.
Pisluijer of lour, pisdoek, yr. braie.
Pisopflopping, yr. ischurie.
Pispot , m. waterpot , pot de chambre. Pis-.
rotten van de bezaansroe , (fclieepsw.)
ourses d'artimon, m. pl.
Pispraatjes, o. meerv., contes bleus , contes
dormir debout ; contes d'enfants; contes borgnes ou h la cicogne, m. pl.
Pisfebed 5 o. duizendbeen , (gekorven diertje),
cloporte, tn. paardebloem, pissenlit ,
dent de lion, f. , m. en vr: kind dat in
het bed pint, beddepisfer, enfant qui pisse
au lit, pisseur; fam. piss.enlit.
Pisfeling, bijw. en ruisselant.
Pisfen , b. en 0. W. (ik piste, heb gepist),
pisser, uriner, jeter de Peau ; (bij kinderen)faire pipi. Het — 5 le pissement.
pisseur.
Pisfer,,
Pisfertje , o. kleine kraan , klein flecht fonteintje , petit robinet , tn. pissotiere, f.
Pisflof, yr. (bij de fcheik.) urge.
Pistache , yr. (ond. w.) zie,Pimpernoot.
vr. fpaanfche goudmunt , pistole, f.
doublon, m. Eene franfche louts d'or. — ,
klein fchietgeweer, pistolet , tn. Een
fchot doen , tirer en coup de pistolet.
Met pitiolen fchieten, pistoletter.
fonte, fourreau
Pifloolholiter of koker,5
de pistolet.
chaperon.
Pifloolholfterkap ,
Pifloolmaker, m. ook die hiermede goed fchiet,
fistolier.
Piftoolfchoot of fcheut, o. coup de pistolet,
tn. tine port* d'un pistolet.
Pisvloed, m. diabetes. Die denzelven heeft,
dabetique.
Piswegen, m. meerv. voies urinaires, f. pl.
Pisztturzout, 0. (bij de fcheik.), urate,
Pit , yr. de kern, eener boomvrucht. De —
in eenen perzikfleen amandel , l'amande,
la chair d'une pêche , d'une amande. —
eener foot, le cerneau, la chair d'une noix.
— van appelen, peren, enz. , pdpin,
'ache.
—enrlamp,ks(toen)
— of merg van eenen boom, modlle, f ;
fig. het beste, voornaamite van eenig ding,
verfiand van den mensch, moêlle , quintessence, substance, f, esprit, etc. m. Het
( beste) nit een boek halen, tirer
la moille, la quintessence d'un livre. In
deze rede zijn veel woorden en weinig —,
it y a beaucoup de paroles et pea de substance dans ce discours. Daar fleekt — in
dit werk , ii y a de l'esprit dans cet onvrage.
Pythiade , vr. (in de oude gefchied.), verloop van vier jaren van de eene tot de andere —, pythiade. De —n begonnen 58o
jaren voor de gemeene tijdrekening, les
pythiades commencerent 58o ans avant Pere
vulgaire. De pythifche Apollo, (in de gopythie.
denl. ),
Pitje , o. petite amande , f; petite 'niche, f.
Pitoor, m. roerdomp, butor.
Pitsjaarvlag, yr. (fcheepsw.), pavilion de
.conseil qui sert de signal pour ordonner qu'on
se rende a bord.
Pitsjaren, b. w. (ik pitsjaarde , heb gepitsjaard), faire signal qu'on se rende a bord.
Fittig ? b. n. fnedig , verflandig, intelligent,
e. snginieux, se; bijw. ingenieusement,
subtilement.
Plaag , yr. onheil , bezoeking , firaf, Pau,
chatiment, tnalheur, tn. — , kwelling ,
verdriet, fidau,"fourment, ennui, chagrin,
,tn. peini, affliction ; fig. demon, lutin, tn.
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zie Plaaggeep. De tier plagen van Egypte,„
(in de H. Sahrift) les dix plaies d'.egypte.
Plaaggeest , Plaagduivel, Kweldrommel ,
celui qui tourmente , harceleur; lutin.
Piaagfter,, vr. lastig mensch, kwelfler,, importune, tracassiere ,persecutrice, facheuse.
Plaagziek, b. n. qui aims a tourmenter.
Plaanboom , Plataanboom,
platane
plane. Plaats met zulke boomen beplant,
platanaire, f: Eene met zulke boomen onrgevene plaats , eertijds te Sparta voor kampvechters , plataniste.
Plaat , yr. blad van eenig metaal, pldque,
lame , table de quelque metal quo ce soit.
Vunr plaque de foyer. — van marmer,„
carreau de marbre, rn. Print of kaartdrukkers koperen
planche de cuivre , plande d'imprimerie, forme. Vierhoekige ijzeren
aan de drukpers, (bij boekdr.) gre.
nouille. ijzeren gegotene flaande
aan
eenen fchoorfteen, taque , f. contre-coeur,
—, prent of afdrukfel van eene koperen taille deuce, figure en taille deuce,
estampe. — van „een fchietgeweer, van eta
not, zakhorologie, ook ijzeren — of blad,
waartusfchen het lemmet van een toegevouwen
knipmes zit , platine. Uur— , wijzerbord yam
een uurwerk , cadran 5 m. Schoot daar de
fchoot van een flot in fchiet , Bache, f.
Binnen — van een flot, (bij flotenm.)
foncet, — om het draad gelijk te maken ,
( bij fpeldenm. ) aperitoire. Zilveren plaat
voor het gat aan het verhemelte in den mond
om het fpreken te bevorderen , obturateur,m.
— met gaten op den mond van eene buis 5 om
het vuil op te houden,pommelle, f.—, waarin
de hang eener deur draait , crapaudine. Zand- of bank, ondiepte in de zee, basic de
sable
Zware eikenhouten — of plank .p
madrier, Steenen carreau de pierre , m. IJzeren — der tangarmen (bij de
art.), bride. Gegotene — waarop de bodem der flesfchen platgemaakt worth, (in
eene glasblazerij) paupoire , f.
Plaatdrukken, b, w. firer, imprimer des estam es.
Plaatdrukker, m. taille-doucier, impritneur
d'estampes ou de tailles-douces.
Plaatdrukkerij , yr. imprimerie en taille dote.
ce, ou d'estampes.
Plaatgrendel aan eene venflerdeur, plaatje
met een knipje of fchuifje, targette
Plaatje 0. petite plaque f. — op het ilentelgat van eene deur, ecusson, m. Zeilmakershand — paumelle,
kleine zandplaat,
faraillon, tn. Een ijzeren — met een gat in
het midden, waardoor een bout moet,
(fcheepsw) jauet,
zie Plaat.
Plaatijzer, o.
Plaatkoek,
espece de gateau, cult sur zinc
plaque.
Plaatpapier, o. papier a estampes, m.
Plaatpers , yr. presse a itailles-douces.
Plaats, yr. een fink gro&is, zoo als er nevens
of achter een huis ligt, opene — 5 omringd
van muren, cour. Voor basse-cour.—,
ruimte , enz. place, f: espace, m. Hier is
nog — 5 it y a encore ici une place.
verandert zijne — alle oogenblikken , it change de place , il se deplace a tout moment. Ga
-niet van owe ne bongo pas de ta, place.
Ik wil niemand van zijne — verdrijven,
ne veux deplacer personne. Ik hub drie
plaatfen op den postwagen , in den fchouwburg befproken , j'ai retenu ou arrite troy
places a la diligence, au spectacle. Hij had
de eerite

aan tafel , it avant la premiere
pia,
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Pace, le hautrbout 4 *able. Dam zlin dul
send man op de —gebleven, il est demeuri
tnille hommes sur la place. Er is geeiie —
genoeg, it n'y a pas assez d'espace. leder
ligchaam beilaat eene
tout corps occupe
un espace. grond, oord, wijk, dorp
of flad, place, f. ends-oh, lien, local,- terrain, m. Hier is de — waar hij is omgebragt, voile; l'endroit ou il est tad. Eene
— van vermaak, un lieu de recreation. Op
welke (aan welk oord) hij ook moge
gaan, ik zal hem wel vinden, en quelque
lieu qu'il aille, je le trouverai Hen. Deze
— is niet ruim genoeg voor deze vergadering , ce local n'est pas iassez spacieux pour
coots assemblie. Deze planten verlangen
eene vochtige — (grond), ces plantes demandent un terrain humide. Dit dorp is
eene aangename
ce village est un lieu
agriable. buitenplaats, buitenverblijf,
hofflede , maison de campagne, de plaisance.
—, vesting , flerkte , place, forteresse.
—inevrhal,z.
endroit , m. Dit is eene
fchoone — in die redevoering, voila un bel
endroit, un beau passage , dans cc discours.
, flandplaats , predikants-bediening ) vocation, iglise, cure, (d'un ministre). ,
ambt, post, charge, f: emploi , m. Zijne
(zijn ambt) uederieggen , se defaire de
sa charge, de son emploi. Lage, natte,
voile —, crapaudiere. — grijpen, avoir
lieu, trouver place. Spr. w. Men kan niet
op twee plaatfen te gelijk zijn, (men kan
geen twee dingen te gelijk doen) , on ne peat
pas sonner et aller en procession. Een goed
woord vindt eene goede ne cod to rien
a parlor honnitement ; petite pluie abut
grand vent ; beau parler n'ecorche pas la
langue. In de eerfle bijw. premierement , en premier lieu. In — van, an lieu
de. Zie venter de met — zamengefl. woorden, als: geboorte —, rust —, zit —, enz.
Plaatsbegever, dispensateur des emplois,
celui qui dispose de quelque charge ou emploi.
Plaatsbekleeder, m, celui qui est revétu d'une
charge, possesseur d'un emploi ; zie Plantsvervanger.
Plaatsbefchrijvend, b. n. topographique.
Plaatsbefchrijver m. topograpne.
Plaatsbefchrijving, vr. topographie.
Plaatsbeflemming, vr. assignation.
Plaatsbewaarder,
celui qui assigne les places ,
iglise),I—, marktmeester, placier.
Plaatfeliik , b. n. local, e. communal, e. mue. topique. —e beweging , mouvesilent —e goederen, goederen, die
tot eene gemeente behooren, biens communaux. De —e of ftedelijke ambteuaren,
les ()Piers municipaux. —e , uitwendige
'koorts, koorts, die zich flechts op zekere
tijden can een zeker gedeelte des ligchaams,
aan zekere plaats openbaart , fievre topique;
bijw. localement, du lieu.
.Plaatfeliike gefteldheid, vr. localite. *
plaatfen, b. w. (ik plaatfle, heb geplaatst),
bergen, zetten , placer, mettre en place,
poser, ranger, poster. Hij- heeft een wel
geplaatst hart, 11 a le. coeur Bien place. Hij
is goed geplaatst, il a obtenu un bon emploi , one bonne charge, une bonne place.
Naar zult gij deze boeken —? ole placerezvous ces livres? Wij zijn hier ilecht
geplaatst om te zien , nous sommes ici mal
posses pour voir. — (bij dichters.) De
dichter heeft zijne perfoonaadjes wel geplaatst, le pate a bless contrasts ses personnages.
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Plaatshond , m. chien de garde. — bulhond
with".
Plaatshouder, m. g:ouverneur.
Plaatfing, yr. action de placer , de ranger,
etc. mice en place. —, het plaatfen van
geld', le placement,
Plaatflijper, m.ipolisseur de plaques.
Plaatsmajoor, m, major de place.
Plaatfnijden, b. w. graver au burin. Het —,
la gravure au burin.
Plaatfnijder, m. graveur, calcographe ou chalcographe.
Plaatfinjkunst , yr. gravure an burin, chalcographic.
Plaatsvervangend , b. n. succidani, e. —e
geneesmiddelen, des remedes succedands.
substitut, suppliant , (in
Plaatsvervanger,
de krijgsdienst), remplaeant.
Plaatsvervanging, vr. substitution , subroga-.
tion,
remplacement ,
Plaatwerk, o. gravures de taille-douce,estampes , f: pl.
Plagen, b. w. (ik plaagde, heb geplaagd),
tourmenter,, vexer,, tracasser,, infester,
lutiner,, harceler,, etc.; zie Kwellen, Lastig vallen.
Plager,, m.' lastig mensch , kweller , feicheux ,
importun; tracassier, persicuteur. —, onderdrukker, oppresseur.
Plagge, yr. (bij de looijers) om te brander,
motto a bruler; zie ook Graszode.
Plaging , yr. ; zie Kwelling.
Plak, vr. ferule. Spr. w. Ergens de — op
leggen, (het door een meesterachtig ontzag tegenhouden), arriter q. ch. par un
coup d'autorite. lemand onder de — hebben , maitriser ou reduire q. q. , le tenir
sous la ferule.
Plakbrief, m. programme ; eene bekendmaking
van eene verhandeling, die op eene hooge.
fchool ftaat gedaan te worden, programme,
in; zie Plakfchrift.
Plakkaat o. aangeplakt bevel, arrit , edit,
placard, m. ordonnance (qu'on affiche) . , f.
Men heeft het gemeen door een — berigt,
on a a yerti le public par un placard.
Plakkaatboek, 0. recueil d'ordonnances, on
d'arrets etc. m.
plakte, heb geplakt), .
Plakken, 'b. w.
attacher avec de la colle au de rempois , afficher, placarder. Men heeft een
lasterfchrift op zijne deur geplakr, on ca
placards en libelle a sa porte. Op dock ,
entoiler; fig. eetaig ding vlak
op linnen
nederwerpen, jeter centre. , iemand gevangen zetten, enfermer q. q. le mettre en
prison, emprisonner. o. w. (met zijn), lang
in een gezelfchap blijven, rester trop long..
temps q. part, ne pas s'en Hij is een
liefhebber van —, il est toujours le dernier
a s'en aller; c'est un cul de plomb.
Plakker,, m. beplakker, colleur ; aanplakker,, afficheur; fig. homme qui reste crop
longtemps q. part; cul-de-plomb.
Plakfchrift , o. ediche, f placard, on; zie
Plakkaat.
Plakzode , vr. gazon plat, m.
Plammoten, b. w. (ik plammootte, heb geplammoot), met vuile handers betasten ,
bezoedelen , toucher on manner avec des
mains sales , salir,, souiller.
Plan, o. vlakte , plaine, f: plan , m. fig. ontwerp , fchets, plan, dessezn, projet, m.
Planchet of Plansjet , o. in een keurs of rijglijf, hnsc,
Planchetfellitif in een rijglijf, yr. busyniere.
Planeet, yr. planete, (toile errante. Tot de
L113
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planeten behoorend, planetarium. , planetake, M. - noddlot. Iemand zijne — lezen , (horoskooptrekken), tirer Phoroscope
de q. q. ; dire la bonne ou mauvaise aventura a q. q.
Planeetboek , 0. livre d'horoscope, en. —,
tooverboek, grimoire, m.
Planeetjaar, o. annes planetaire, m.
Planeetkenner, m. astrologist, fierrenwigchelaar, astrologue.
fierrenkundige, astronome.
Planeetkennis, vr. fierrenkunde, astronomic.
om uit de ilerren te vo9rzeggen , fterrenwigchelarij , astrologue jut(iciaire.
Planeetkijker,
fterrenwigchelaar, planeetlezer,, astrologue.
Planeetmeter, m. planetolabe.
Planeetlezer, m. horoskooptrekker, faiseur,
tireur d'horoscope, astrologue. — nit zijnen
geboorteflond, gendthliaque. De kunst van
de planect te lezen, Izoroscopie, f. De
kunst om iemand nit zijnen geboorteflond
zijnen horoskoop te trekken, ginethliologie.
Planeren, b. w. (ik planeercke, geplaneerd), (papier) lijmen, wasfchen, coller,
laver (du papier).
Plank , vr. planche. Smalle , deel , ais ,
Ronde —, (in de r. kerk) om het gewijde
brood op te _zetten
rondeau, m. Eene
planken vloer, plakclier,, n; ; fig. Een planken (hard) voorhoofd hebben, avoir un
front d'arrain; etre fort effronte. De —
mis zijn, avoir manqué son coup, se tromper. Wel bij de — kunnen, etre a son aise.
Planken, waaruit de bodem van eenen wagen beftaat, burettes, f pl. — (in de
bouwk.), fink hout op eenen fchoor, om
eenen balk te onderfleunen ; ook van beneden om het indringen te beletten, (onderlaag), semelle. Boei—en in eene fchuit,
(fchee,psw.)portelits „ m. pl. Boei— in een
fchip , bordage, Rowe bordaille, f.
Ligte —, plank-on, m. Loop— van de floep
op den wal, planche. Huid—, bordage.
Zware eiken
madrier, m.
Planker m. verzorger van fierke planken
'
voor fchepen,
om te losfen, plancheteur.
Plankier,, o. plancher,,
plateforme , f.
Plankje, o. petite planche, petit ais ;Iplanchette, f. Dek,
— bordeau, m. Kleine
plankjes om de huizen, even als met leijen,
te dekken , essandoles, f ph
Plankwerk, o. ouvrage en (de) planches, tn.
Planmaker, m. faiseur de plans, de projets ,
projecteur.
Pant, yr. plante ,
vegetal, m. Rivier—,
plante Inlandfche planten, des
plantes indigenes. Buitenlandfche —,.,plantes exotiques. — op het een of ander mineraal afgedrukt, (in de nat. gefch.) phytotypolithe , tn. fleen , die eene plant voorflelt,
phytomorphite.
Plantaadje, yr.; zie Planting.
Plantdier, o. (in de kruidk.) plant , die iets
van de natuur der dieren fchijnt aan zich
te hebben, zoophyte, m. Leer der plantendieren , zaphytologie.
Planten, b. w. (ik plantte, heb geplant),
in de aarde zetten , planter, mettre en terre; fig. Het gefchnt mettre le canon en
batterie. Boomen —, planter des arbres.
— (in het algemeen) als : Eene vlag, een
, arborer un pavilion, un &enflandaard
dard. Het geloof —, planter la foi.
Plantenbed, o. couche tie plantes, f
Plantenbefchriiving , yr. phytologie.
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Plantenkenner, m. krvidkundige, botanists.
Plantenkiem, yr. plantule.
Plantenkunde of leer, yr. botanic. Verhan,
debug over de geneeskundige planten, phytologie ; zie Kruidkunde, enz.
Plantenolie , yr. huile vegetale.
Plantenrijk, o. regne vegetal, tn.
Plantenfap, o. suc vegetal, tn.
Plantenfteen ,, m. dieren — (in de nat. gefch.)
zaphytolite. —, (in de delfitofk.) phytolithe , f.
Plantkunde, yr. phytologie.
Plantenzuiger,
plantisuge.
Planter, m. plantenr.
Plantgewas, o. plante, f vegetal,
Planthof, m. planterij, boomkweekerij
niàre.
Plantijzer, 0. der tuinlieden , plantoir, no.
Planting, yr. plantation, f plantage, m.
Volk —, colonie.
Plantfoen, o. van jonge hoomen, plant ,plattcon ou plantard, m.
Plantfoenbosch; zie Planthof, Boomkwee.
kerij.
Planulit, m. (in de nat. gefch.), foort van
plantdier met een hoofd, planulite.
Plantwording, yr. vegetalisation.
Plas, vr. poel (in Nederl.) door uitvoering
voortgebragt, mare. Kleine —, poel vary
fiilflaand water, flaque. — op den grond
van een vertrek, door het florten van water veroorzaakt, gldchis, fig. De groote
—, zee , la mer.
Plasdank, m. een dank , waardoor men tracht
te behagen, temoignage de reconnaissance ,
tn. Hij deed het .om eenen — bij hem te behalen , it le fit pour s'insinuer dans ses bonnes graces.
Plasregen, m. flortregen , flagregen , ondde,
lav ass e , ravine , giboulde , guide. f. De maartfche buijen, les gibouldes de mars.
Plasregenen , 0. AV. (het plasregende , het heeft
geplasregend), pleuvoir a verse.
Plasfen , b. en 0. w. (ik plaste , heb geplast)
in het water plompen , battre , remuer
Peau , patrouiller dans Peau; repandre de
Peau ; gargouiller. gelijk de eenden doen,
barboter.
Plasferij, yr. patrouillage
Plaswater,, 0. groote menigte waters , tot iets
gebruikt wordende lavage, m.
Plat , b. n. vlak, plat, e. uni , e. plan, e.
Een platte netts, un nez plat. Een ge±igt hebben avoir le visage plat. Een
platte vlakke weg, en chemin uni. Het
platte dat fchaars met gebouwen bezet is, le plat pays. Eene platte ledige
beurs , une bourse plate ou vide. Een
' platte
driehoek, tin triangle plane. Eene platte
driehoeksmeting, une trigonometric plane.
Zie daar de platte grond van zijn huis,
voila le dessein on plan de sa maison. Platte wereldkaart, mappemonde ,
lomp,
laf, zouteloos, enz. plat, e. fade,
de, froid, e. has, se, etc. Eene platte,
lafe reden -honden, tenir un discours plat,
fade. Eene platte, lage , uitdrukking ,
une platitude. — maken , aplatir. — worden
s'aplatir. lemand — flaan racer q. q.
coups, le rosser de la bonne maniere; bij w.
plat of regt nit, tout a plat, 4 plat, tout
net; crelment, etc. — ter aarde vallen,
tomber tout plat a terre, a plate terre, ou
tout de son long. Hij heeft het hem —
onbewimpeld, ronduit, geweigerd, it l'a
refuse tout ei plat.
Plat , o. ecne effene vlakke op , of aan een gebouw,
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bouw, (gewoonlijk met lood bedekt)platte-fltirme, terrasse,
Boven op zijn huis
is een groot y a une grande platteforme au haut de sa maison. Het uitzigt,
dat dit —, (terras) heeft , is fchoon la vue
qu'offre cette terrasse est belle. Het —, de
vlakte van eenen degen, van een mes, van
een liniaal, le plat d'une epee, d'un couteau ,
d'une régle.
Plataanboom, m. zie Plaanbooni.
Platachtig, b. n. un peu plat , e.
Platbodem, Platboomd,
n. qui a le fond
fold
plat. (fcheepsw.) — vaartuig bateau,
ment samoreux,m.plate, f. ; un vaisseau 4 plates varangues, vaisseau, bati 4
sole.
Platbroek, m. gelubde, eunique , chatre.
Platdak, o. (in de bouwk.),, gebroken dak,
mansarde , :f. ; zie Plat.
Platdijs; zie Platvisch.
Platduitsch, b. n. bas-allernand, e.
Platgat, m. qui a les fesses plates ; (gemeen)
pauvre tailleur.
Platheid, vr. expression plate, platitude.
Platina , yr. (zeker metaal) wit goud, platine.
Platje, o. kwantje, gastje , petit espiegle,
un fin matois , petit ruse. —, klein plat,
petite plate-forme ou terrasse, Rond —
(in een wapen,) tourteau, m.
Platkevers, m. meerv. (in de nat. gefch.)
planiformes.
Platkoppen,
meerv. (fcheepsw.) clops
maugere.
Platlood , o. geplegd lood, plumb en feuilles,
plumb aplati, plomb 'amine, on.
Platluis, vr. morpion, tn.
(als fcheldwoord), man zonder middelen, cancre ,m.
Platmaking, yr. aplatissement, m.
Platmeting , y r. meting der vlakten , planimetrie.
Platneus, m. en yr. camard, nez camus ou
plat; camarde.
Platonisch, b. n. bovenzinnelijk, platonique.
Platfchieten , b. w. (ik fchoot plat, heb platgefchoten), demolir, detruire a coups de canon.
Platteband , m. der voor- en achterbroek,
plate-bande du premier et du second renfort.
Platteel, o. onecht porfelein, faience,
Platteelbakker, m. faiencier.
Platteelbakkerij , vr. faIencerie.
Plattegrond, m. effene vlakte, plan.
Platteland, o. plat-pays, tn. rase campagne ,
Platterd,
lomperd, weetniet, ignorant,
rottrdaud.
Platting, yr. (zeew.), tresse, — en leggen,
fairs des tresses.
Platvisch, m. peisson plat, m. sorte de plie,
f — (in de nat. gefch. ) die op zijde zwemt,
pleuronecte.
Platvoet, m. qui a les pieds plats (et larges).
(fcheepsw.) quart de quart 4 huit du
soir,, (eerfte nachtwacht), aube , f.
Platvoeten, o.
(ik platvoette, heb geplatvoet), lang moeten wachten , croquer le
marmot; faire le pied de grace.
Platvoetig, b. n. palme, e. qui a les pieds
plats. Platvoetige dieren (in de nat. gefch.) animaux a pieds palmes. Platvliesvoetige vogels, des palmipides.
Plavei, yr. carreau de marbre au de terre
cuite,
Plaveijen , b. w. (ik plaveide heb geplaveid),
vloeren met gebakkene of andeje fteenen gevloerd, carreler, paver. In zaud paver'
a sec ou de terre cuite.
Plaveiblok4 zie Straatftameer.
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Plaveijer, m. vloerlegger, carreleur.
Plaveifel , o. bevloering, carrelage, pavement, pavage, tn.
pierce
Plaveifteen , m. ftraatfteen , pave ,
carree pour carreler, paver.
Plebejer, m. een uit de volksklasfe uit het
oude Rome , pliblien.
Plecht , yr. (feheepsw.) het voorfte of achterile halfdek van een fchip, chateau d'avoor en achter in
vant ou de derriere.
eene floep Huur — , coqueron , in.
Spr. w. Van de — vallen, tomber en disgrace; titre demis de sa charge. De — is
reeds, van het fchip , ce n'est plusla coutume.
Plechtanker, m. het voornaamfte anker van,
een fchip , ancre de, 4, veille; grande
ancre , maitresse ancre, f. fig. de uiterfte
poging tot behoud, refuge, asile, recours.
Het — uitwerpen, faire un dernier effort
pour se sauver. Dat was mijn c'etait
mon dernier refuge, ma derriere ressource.
Plechtankertouw, o. maitre cable, rn.
Pleegvader, enz. ; zie Voogden.
Pleetzilver, o. argent plaque , tn. PleetvaatWerk , vaisselle plaquee. f.
Plegen, o. (ik plagt, heb gepleegd), gewoon zijn, avoir coutume de; titre accosttume , e. ou habitué, e. a. Ik plag altijd
vroeg op to Itaan, fetais accoutume a me
lever de bonne heure.
Plegen, b. w. (ik pleegde, heb gepleegd),
bezorgen, in oefening brengen ; bedrijven,
begaan, soigner,, avoir sown; commettre,
pratiquer, exercer,, executer. Hijbeefc
veel misdaden gepleegd , it a commis Bien
des crimes. Bedrog bedriegen, tromper,, frauder. Raad — met iemand, constiller, deliberer avec q. q.
Pleging yr. bedrijf, acte ,m. action ,execution.
Plegt, yr. kusting op een huis ofander goed,
hypothique.
Plegtgewaad, 0. habit de ceremonie,m.
Plegtig, b. n. ftatig, aanzienlijk, solemnel 9, le, pompeux, se , ceremonieux, se,
ceremonial , e. Een plegtige dig , un
jour solemnel. Een — ( flat* ) gevolg,
une suite pompeuse. De —e vieriug van
een feest, la solemnisation d'une fete. In
dit — gewijd uur, dans ce moment sacr4
bijw. solemnellement, pompeusement, avec
pomp, appareil.
Plegtigheid, vr. flatelijke toeftel , bedrijf,
solemnite , ceremonie, potnpe, f. grand apparat, appareil, m. Kerkelijke rit , on
rite, tn.
bijw. ; zie Plegtig , bijw.
Pleidooi, o. pleitred.e , plaidoyer, plaid, in.
Plein, o. eigenlijk, iedere vlakte; bijzonder
eene effene en vlakke plek gronds bij of
nevens een groot gebouw , plaint, place
publique, f. terrein uni. — bij een flot of
kasteel, esplanade, f:
Pleifter, (plaafter,) yr. op wonders, emplatre, tn. Men heeft hem eene — op den
arm geleigd, on dui a applique un etnplatre
sur lebras.
v
— op den navel, pomphale,
us. - van pek en was , ceropiste. fig. Al
wat tot verzachting van eenig leed dienen
kin, adoucissement Ergeus eerie — op
leggen, adoucir q. ch. Dat is eene — op
uwe wond, c'est ura adoucissement, (motif
kalk, waarde consolation) pour vous.
mede men eenen muur bedekt, gips , pliitre,
stuc, crepi, zie Pleifterkalk. Iemand in —,
gips, afdrukken, titer un platre sur q. q.
Pleifieraar, m. bepleifteraar, flukadoar, pi atrier , stacatevr, plafonneur.
L 11 4.Pie
is-
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Pleifterachtig,
n. ldtreux , se. Eene —e Fieizierpartrj, yr. partI de plash..
aarde , une terre p dtreuse.
Pleizierreis, yr. —togt, m. voyage de plai.
Pleifteren, bijw. (ik pleifterde , heb gepleisir, d'agrement , M.
nerd), met kalk beftrijken, pldtrer,crdpir,, Plek, vr. -plaats, place, f. endroit, tn. —
enduire do pldtre, de crepi. met klei en
vlak tache, marque.
gehakt firoo , enduire de bauge.
Plemp, yr. eene vischfchuit, petite barque
Pleifteren, o. w. (ik pleiftersle, heb gepleide pdcheur,, plempe ou plempte.
fterd) , op reis ergens flit houden , rusten Plengen , b. w. (ik plengde, heb geplengd),
en zich ververfchen door eten en drinken,
uitftorten , vergieten , repandre, versfr.
se reposer , faire halte , se rafraichir,,s'arreEr werd Nivel( bloeds geplengd, beaucoup
ter en chemin d quelque auberge pour prentie sang y fat repandu. Wien ,
dre quelque rafraichissement.
de oude Heidenen deden bij hunne offeranPleiftergewelf, o. lambris, m. voute latteef.
den, drankoffers) faire des libations.
Pleiftering, yr. bepleiftering, beftrijking, ra- Plenging, yr. uitflorting, vergieting, ipanvalement , m. Eerfte — van eenen muur,
chement , m. effusion, action de repancueillie.
dre, etc.
Pleifterkalk, m. pleitre, crepi, stuc, gdchis. Plengoffer, o. sacrifice de libations , m.
kalk , klei met firoo, torchis, 112. ban- Plengwijn , m. y in pour les libations.
ge ,
Een fiuk afgevallen
Pleonasmus, m. `(ond. w.) woordovertolligpldtras.
Pleiflerkas, yr. (bij de apoth.) zalfkas, emheid in de rede, overvloedige uitdrukking,
pltitrier,
waardoor een en hetzelve dubbel gezegd
Pleifterkuil of groeve , yr. pMtriere, f.
wordt, pleonasms. Ik heb het met mune eiPleifterplaats, yr. plaats waar men onder weg
gene oogen gezien, je l'ai vu de mes profin houdt om te rusten, enz., station, halpros yeux : hier is met mijne eigene
ts, auberge sur la route.
oogen, de mes propres yeux, een pleonasmus , (men ziet alleen met de oogen).
Pleffierverkooper, — maker, m. pldtrier.
Pleifterwerk, o. pleitrage; lambris us.
— hamer, m. lam:noir,, ap-4,
Pletmolen,
Pleifterwerker; zie Pleifteraar.
platissoir.
vr. een plat vaartuig, bijlander, dam- Piers, o. morceau, de gros drap, tn. une pielooper, balandre on belandre,
ce de drap grossier.
Pleit, o. regtsgeding, proces,
Pletfleen , m. rolfleen, degrossi.
'Pleitbezorger , tn. procureur ; solliciteur ; Pletten , b. w.,.(ik plettede, heb geplet),
avccat; defenseur.
plat maken , en voorts verbrijzelen , lamiPleidooi; zie Pleitrede.
ner. Geplet lood, du plomb lamind. Het
Bleitdag, m. jour d'audience, jour plaidoya— van metaal, le laminage.
ble, de plaid.
Pletteren; zie Verpletteren.
Pleiten, o. w (ik pleitte, heb gepleit), een Pleureufen, yr. meerv. ftrooken met linnen,
regtsgeding yoeren, voor het geregt verdie menfchen van aanzien in diepen rouw
dedigen, plaider. De regtszaak van iemand
aan de opflagen der mouwen dragen ; en in
bepleiten, voorftaan, voor het geregt verde oude tijden waren het vrouwen, die bij
dedigen, plaider vac cause de q. q. Welijkflatien gehuurd werden, om te weenen,
gens de verdeeling eeper erfenis plaipleureuses.
der pour le partage d'une succession; de- Pleuris, yr. zijde-wee, fteking in tie zijcle,
fendre.
pleuresie.
Pieitend , b. w. twistend, litigant, e. plai- Pligt, m. devoir tn. obligation, f ogee.
Beer tot uwen terug, rentrez dans vodant, e. Er zijn in deze zaak verfcheidene
pleitende , procesvoerende partijen, it y a
tre devoir. 1k zal a mijnen fchuldigen
plusieurs parties litigantes dans cette afkomen bewijzen, j'irai vous rendre mes
devoirs. Zich van zijnen — , van ijne
faire.
verpligtingen kwijten, s'acquitter de ses
•Pleiter, m. plaideur.
Pleiterij, yr. pleithandel, plaidoirie, proceobligations. Het is de — van eenen regter,
dure, f. litige, tn.; zie Pleidooi.
om regt te ,doers, it est de l'offce d'un jugs de rendre justice; Zijnen — verzaken,
-Pleitgeding, o. plaid, proces, m. proceduer tegen handelen, prevariquer. Leen —,
re, f.
Pleit- of regtshandel, m.plaidoirie,f. Deze
homrnage.
duurt reeds drie jaren, cette plaidoirie dare Pligtelijk, b. n, yerbindend, obligatoire.
déjà depuis trois ans.
Pligtgebod, o. commandement, ordre qui
Pleithof, o. vierfchaar, geregtshof, barreau ,
oblige, m.
\Tertour de justice, .1.
Pligtig, b. n. fchuldig, coupable.
palais,
Pleitkamer, vs. chambre de justice.
pligt , oblige, e.
conforme
au
devoir.
Pleitrede, yr. pleidooi, 0. (bij de regtsg.) Pligtmatig, b. n.
(ik pligtpleegde , heb
plaidoyer, m.
Pligtplegen , o.
Pleitfter, yr. plaidense.
pligt gepleegd), rendre de bons offices, service ,obliger, faire des compliments.
Pleitvogel, vitter,, no. chicaneur, homme de
Pligtpleger, m. die vol prigtplegingen is,
chicane.
formalist°, faconnier, complimenteur.
Pleitzaak , cr. cause, procedure, f proces, m.
Pleitzaal ; zie Pleitkamer.
Pligtpleging, vr. compliment , m. civilite, ceremonie, politesse,
Pleitzak, in. sac oit sont les pieces do proces ;
Pligtfchuldig , b. n. verpligt , oblige, e. par
fig. chicaneur.
devoir ou bienseance.
Pleitziek of pleitzuchtig, processif, ive. Dat
is een — man , c'est tin homme processif, Pligtshalve, bijw. par devoir, par obligation.
qui alined plaider.
Pligtvaardig, b. n. pret a faire son devoir,
qui en a le sentiment.
Pleizier, o. vermaak, genoegen, plaisir,
prevaricateur.
contentement, to:
Pligtvergete,F,
Pleizierig, b. n. vermakelijk, aangenaam, Pligtverzuim, o. firfaiture,
plaisant , e. divertissant , e. agreable, arms- Pligtyrij , b. n. ithre de son engagement.
rant, 6; bijw. platsamire3t , agreablement. Flint, yr. (in de bouwk.) plinthe , m. et f.
Ploeg,
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ploeg, in. een bekend werktuig der landbou-

Were charrue , .f. Paarden voor den —
fpannen , atteler des chevaux a la charrue;
achter den — lciopen, mener la charrue,
fig. Lustig aan den — gaan, (zich lustig
aan zijn !wee: begeven) se mettre gaiement
a l'ouvrage. De handen aan den — flaan,
(eene zaak ondernemen), entreprendre q.
eh; mettre les fens au feu. Spr. w. De
osfen achter den — fpannen (verkeerd werk
doen) mettre la charrue devant les boeull.
iemands middelen van beflaan, gagnepain, métier, moyen de subsistance, m.
Dat is zijn wage, en —, c'est son metier;
etc. —, een timmermans-werktuig , eene
lange fchaaf, rabot a rainure; zie Ploegfchaaf. een bepaald aantal , — werklieden , ouvriers qui travaillent ensemble 4
tin ouvrage.
Ploegen, b. w. (ik ploegde, heb geploegd),
landbouwen , labourer, remuer la terre avec
la ‘ charrue. Hij heeft den akker reeds tweemaal geploegd., it a Ufa donne deux labours au champ. o. w. fig. zwaar werk
doen, travailler beaucoup, durement, se
peiner, piocher. Het ftrand
nutteloos
werk doen, faire un ouvrage inutile. Planken
( bij timmerl. ) faire des ratmires avec un rabot.
(bij boekb.) rogner,, couper , le papier.
Ploegen, o. labourage , labour , m.
Ploeger, m. laboureur, garcon de charrue.
Ploeghak, yr. ploegftok , veegfchop , floker,,
waarmede men den ploeg ontdoet van de
aarde , die er zich opzet, curoir, m.
Ploegvormig, b. n. aratriforme.
Ploeghout, o. waarin de ploeg gevoegd is,
ploegbankje, sellette d'une charSep, f.
rue, f.
Ploegijzer, ploegkouter , o. sac, soupeau,
coutre, ?n. Het flrijkbord aan den ploeg,
oreille, f: de la charrue.
versoir,
pjoegijzerbeen , o. (in de ontleedk.) vomer,,
fcheuring van eenen
Ploeging, yr. eerfle
akker, cassaille; zie het Ploegen.
Ploegkouter ; zie Ploegijzer,
Ploegland, o. beploegbaar land, terre labourable, arable.
Ploegmes, m. (bij-de boekb.) affnijmes, contease a rogner,, rognoir.
Ploegos, m. boeuf de labour, de charrue.
Ploegrad; o. roue de charrue, f.
Ploegfchaaf, yr. (bij timmerl.) bouvet, m.
voor groeven, bouvet a rainures. Spondof —, coulissoire.
Tloegfchijf,
fer d'un rognoir, m.
Ploegflaart of steel,
manche de la charrue , mancheron.
Ploegftuk ; zie Ploeghak.
Ploegftreek, yr. hauteur de sillon.
Floeg, your of yore, yr. sillon,
guit, lichtmis, libertin, debauche,
Ploert ,
vaurien, garnement.
Ploertachtig, ploertig, b. n. libertin, e. debauche , e.
Ploerterij , yr. debauche, f: libertinage, m.
Plof, m. coup, bruit, son, rendu par ce qui
tombe.
Ploffen , o. (ik plofte, ben, heb geploft),
tomber rudement, faire du bruit en tombant; zie Nederploffem.
Plok, pink, m. handvol, poignee, f:
Plokje , o. petite poignee qu'on arrache, f
fig: petit profit on avantage , m.
Plokpenning, m. geld dat bij eene openbare
veiling den meestbied.enden worth nit-
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geloofd, arrhes qu'on donne au dernier
encherisseur, f. pl.
Plombeerder, m. die de goederen, ftoffen,
met loodjes voortiet, ftempelt, plombeur.
Plomberen, b. w. (ik pltmbeerde, heb geplombeerd), (ond. w.)plomber.Balen
plomber des ballots.
Plomp, m. het gelnid, dat sets maakt, als
het plotfelijk in het water valt; ook als
tusschenwerpfel, bruit que fait q. ch. en
tombant dans Peau, m. puf :
Plomp, b. n. grof, dik , bot; fig. onbeleefd,
lourd, e. grossier, ere,
brut, e. en2ousse, e. incivil , e. etc. Dit
fchrijnwerk is zeer cette menuiserie est
bien grossiere. Hij heeft een — gelaat,
a Pair grossier. Plompe omtrekken, des
ccntours lourds. Een
bot, mes,
couteau emousse. lomp, bijw. 4 la fourche , a la serpe. Dat is —, lomp gemaakt,
cela est fait 4 la serpe, a lafourche. Zie
Lomp, b. n.
Plompaard, m. lourdaud, rustre, manant,
etc. ; zie Lomperd.
•
Plompelijk , bijw. lourdement, grossiérement.
Plompen o. w. (ik plompte , hebt geplompt),
tomber dans Peau, pl,onger.
Plompheid, yr. grosszeretd,, lourderie,
villa , balourdise, etc.; zie Lompheid.
Plunderen ; zie Plunderen.
Plonzen, b. w. (ik plonsde , heb geplonsd),
jeter dans l'eau avec force ; o. w. ( met
zijn), tomber dans Peau.
Plooi, vr. vouw in een kleed, enz. pli, repli, fronds, m. Spits toeloopende—,piece.
Dit kleed heeft valfche plooijen, cet habit
a de faux pHs, des godures. Valfche —,
in het lakes (in de fabrijk) ribaudure. De
— of vouw van een papier, le repli , d'un
papier , la fronce. Ronde aan lubben,
aan kapfels der vrouwen, godron bouillon,
m.. poche, 1. De plooijen uitdoen,
'
ontploo!jen, deplisser. Uit de plooijen gaan,
se deplisser; fig. Eene goede — aan eene
zaak geven, donner un bon pli a une affaire. Hij heeft zijne — reeds genomen,
it ne changera pas d'humeur, de moeurs.
Dat is uit de —, cela est derange, en des.
ordre: — in het aangezigt; zie Rimpel.
Plooijen , b. w. (ik glooide, heb geplooid),
vouwen, plisser , faire des plis ; froncer ; godronner.Overhemden—,p/isser des chemisettes.
froncer, plisser une
Eenen vrouwen rok
jupe. Weder
replisser - fig. accommoder; reparer ; donner une couleur a une chose.
o. V. se plier. Die zaak zal welgeplooid
worden , cette afraire s'accommodera, se
pliera Bien. Het —; zie Plooijing.
Plooijer,, m. vouwer, (in de fabrijk)plieur.
Plooijmg, yr. het vouwen, action de plisser,
de plier,, plissure, .f. plissement, pliage,m.
Plooifter, vr. vouwfter, plieuse.
Ploten, b. w. (ik plootte, heb geploot), de
fchapenvellen van wol ontblooten, plamer
une peau, en Oter la lame, la peler.
celui qui plame les peaux.
Ploter,
Zeerntouwer,, megissier,, qui pele les peaux
de brebis.
Ploterij, yr: het afhalen van het haar eener
huid, plamage, m.
Plots, Plotfeling, bijw. soudainement , subitement; tout-a-coup, a l'improviste, inopiclement.
Plotfelijk, b. n. en bijw. soudain, e; subit ,e;
soudainement ; zie het voorgaande woord.
Plotfen, o. w. (ik plotfle , heb geplotit),
plotfelijk nedervallen , tomber rudement.
Plug,
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Plug, vr. bom of mondfluk, flop op een vat ;
ook een klein houten nageltje, bouchon ,
tampon (bij fchoenm.), cheville. fig. —, m.
lichtmis , libertin, mauvais sujet; homme de
sac et de corde,t homme de niant , coupe' arret ,
Pluim, vr. veder, (bij de jagers) de fiaart
van eenen haas, plume, queue Wan liavre.
Hoed—, plumet, M.
Pluimaadje 5 yr. plumage, m .,les plumes f. pl.
Pluimachtig, b. n. veclerachtig, plumeux, se.
Pluitnaluin , m. alun de plume.
Pluimbal, In. vederbal, volant.
Pluimbereider, m. plumassier.
Pluimbos, m. vederbos, panache, In. toufre
de plumes, f.
Pluimeloos , b. n. &plume , e. desempenne ,e.'
Pluimen, b. w. (ik pluimcle , heb gepluimd),
plumer, deplumer. Eenen vogel —, de vederen natrekken, plumer un oiseau.
voPluimgedierte, o. gevogelte, volaille,
latile,
Pluimgraaf, tn. celui qui a soin de la volaille
ou d'une menagerie , gardien d'une menagerie de volaille. valkenier, fauconnier. - 2 Cop fchepen) garde-menagerie ;
poulailler.
Pluimgras, o. herby; menue qui croit dans les
ruines , f:
Pluimpje , o. petite plume , f: tietit plumet,
tn. plumule, f. fig. Kleine lottuiting , petiit est lone.
te louange. Hij krijgt een
Pluimftrijken, b. w. (ik pluimftrijkte, heb
geplunnfttijkt); fig. iemand vleuen , fatter, cajoler,, encenser, amadouer, aduler
q: q•
Plumiltrijker, in. vieljer, flatteur, cajoleur,
adulateur, encenseur, patelin, amadoueur.
Pluimftrijkenj ., yr. vleijerij , flatterie , caf olerie , adulation.
Pluimfirijkfter, yr. flatteuse , cajoleuse, adulatrice , pateline.
Finis, yr. harige trijp , peluche ; fig. bijw. en
b. n. onklaar, niet versch, behoorlijk. Het
is daar niet ne fait pas bon la; ii
Ise fait pas stir en ce lieu-la, cet endroit
n'est pas air. Hij is niet , it n'est pas
solide, honnéte, it n'est pas un bon payeur.
De visch was met —, le Poisson n'etait pas
frais.
Pluis , yr. pluisje , haarachtig vlokje , Axon,
zijden kwastje , freluche, f:
Pluisachtig, b. n. pluizig, poilu, e. plein, e.
de flocons.
anuistouwen , o. meerv. (fcheepsw.) cordages
pl.
refaits ,
Fluizen , b, n. (ik ploos, heb geplozen),
tot vezeltjes trekken ; van haartjes ontblooten , uitrafelen, eplucher; effiler, effiloquer.
uitplutzeti, reinigen, eplucher
De wol
s'eplucher. De duiven
la laine. Zich
— hare vederen uit , les pigeons s'epluchent.
zonder eetlust eten , peuzelen, pine-,
cher. Een been —, ronger un os.
Pluizer, yr. eplucheur, etc.
yr. pluizing , epluchement, m. action de pinocher,, de ronger.
Pluizig ; zie Pluisachtig.
Pluk , m. fig. goede fom, enz. bonne somme ,
quantite , —, inzameling van vruchten,
cueillette; zie Plukken.
Plukharen, o. w. (ik plukhaarde, heb geplukhaard), vechten, se prendre par les
(aux) cheveux ; gemeen, se tignonner.
Plukken , b. w. (ik plukte, heb geplukt),
afplukken , cueillir. Vruchten , groenten
cueillir des fruits , des .legumes ; effrui-
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ter. Wij hebben kerfen geplukt, nom avant
uitcueilli des cerises. —, tot vlokken
pluizen, eplucher. , eenen vogel de vederen uittrekken, plumer un oiseau. Men
plukt de ganzeti alle jaren onder de borst,
on plume les oies tous les ans sous la poitriaftrosfen,
ne. Druiven van den tros
egrapper ; fig. Iemand ontblooten,
plumer
q.
q., Pap(kcal of arm maken),
pauvrir,, l'Ouiser,, le saigner. De vruch.recueillir les
ten van zijnen arbeid
de ses travaux , de son ouvrage. —
fenruits
rukken , keen en weer trekken , tirailler. Spit w. Men plukt geene druiven van
distelen ; een kwade boom brengt geene
goede vruchten voort , d'un sac a charbon
on ne saurait tirer de blanche farine.
Plukker, m. cueilleur ; eplucheur.
oogst,
Plukking, yr. action de cueillir.
cueillette, recolte, moisson.
Plukmand, vr. cueilloir,, tn.
Plukfel, o. sharpie, f.
Plukfter, vr. cueilleuse ; iplucheuse.
Pluktijd, m. temps de recueiliir les fruits,
la recolte.
Plukvogel, m. fchuimlooper, ecornifieur,2 parasite.
Plukvrucht , yr. fruit bon a cueillir , m.
Plukwol, yr. (bij de zeemb.) pelis, ns.
proie.
Plunderaadje, yr. buit, roof, butin,
pillard, daRredateur, spoliaPlunderaar,
tear.
letterdief,_plavaire.
Plunderen, b. w. (ik plunderde, heb geplunderd), pilfer , depouiller,, devaliser : spoiler; saccager ; fig. fam. De fiad werd met
dorm veroverd en keplunderd , la ville fut
emportde d'assaut et pillie saccagee. De
roovers hebben hem geheel uitgeplunderd,
les velours Pont depouille de tous ses hardes.
Een door ftroopers uitgepluuderd dorp ,
un village inaraudi.
Plundering , yr. pillage, m. spolation , pillerie,
depredation, saccagement , in. (in het
knigsw.) sac, m. Eene fiad ter — overgeven 2
abandonner vine a sac, au pillage.
Piundermarkt , vr. voddenmarkt, fripperie.
Plunderziek , b. n. roofzuchtig, pillard, e.
Plunje , yr. kleeding der zeelieden , habit do
bord, m. toutes les hardes d'un matelot,
f. pl.; fig. Goed in de plunjes zijn, étre
Bien pourvu d'habits. Iemand de — uitfchudden, depouiller q. q., lui titer ses habits.
Plunjekist , yr. van eenen matroos, coffre ,
aux hardes d'un matelot , an.
Pluvier, m. een trekvogel van de grootte
eerier duif, pluvier.
zie Pogcher, Zwetfer.
Poohhans,
Podagra, 0. pootje, woutte aux pieds. f. Met
dit vpeteuvel gekweld, podagreus , podagre;
goutteux , se.
Podagrist , m. podagre , goutteux,
Poeder, o. poetjer,, fiof, poudre , Borst—,
poudre pectorale. Nies—, poudre sternuatoire. Welriekende — poudre de senteur.
Artfenij - 2 poudre medicinak. Haar —,
buskruid „ poudre a
poudre a pourer.
canon, Ontvlambare — (bij de fcheik.),
luchtontfleker, zeker dat door de lucht
ontfloken words, pyrophore, m. Drek — ( bij
ele tuinl.) droop korte mist , poudrette, f.
Gond.— , goudftof, poudre d'or (mica).
Poederbus , of doos, vr. boite a poudre.
Poederen , b. w. (ik poederde , heb gepoederd), poeijeren, poudrer ,fam. calamistrer.
Poederhemd; zie Poedermantel.
Poederig b. n. poodreux , se.
Poe-
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1Poederkamer, yr. chambre a poudrer, f. c
binet de toilette, in.
Poederkwast, In. houppe a poudrer f
zest, m.
Poedermantel, in. peignoir.
Poedermaker, verkooper , poudrier.
Poederfuiker of poeijerfuiker, yr. niece en
poudre, in. Grove
cassonade.
Poederzak , m. sac a poudre.
Paet,
(e) dichter, poets.,
Poeijer; zie Poeder,, in alle beteekenisfen.
Pool, en. een plek itilflaand water , moeras,
marais , bourbier, marecage, pains, m.
afgrond, grondefbndriere, mare, f
looze kolk, abime , gouffre , in.
Poelier,
vogel— , hoenderverkooper ,
enz. poulailler, volailler.
Poelfnip, yr. becasse de user.
Poelwater, o. eau bourbeuse, f:
Poenitet 0. (lat. w.) glas wijn, dat men iemand (in gezelfchappen) tot firaf laat drinken, berouw- of boetedronk , houspillon, m.
Poep, m. (gemeen) een Westfaling, paysan
de Wlstphalie.
Poep, yr. een Wind, welke men van achter.
loost, pet, vent, m.
Poepen, b. w. (ik poepte, heb gepoept),
winden loozen , peter, false • des pets , leicher des vents.
Poepenland, 0. (gemeen) la Westphalie.
peteur,, qui ltiche des vents. —,
Poeper,
achterite, derriere.
Poepfler , yr. peteuse.
Poes, yr. een naam, dien men aan de katten
geeft, poesje , minon,
, een
in.
halsdekfel van bontwerk , fabelbont, palatine.
Poesten; zie Blaze's.
Patisch, b. n. poitique; bijw. poetiquement.
Poets, yr. eigenlijk fnakerij ; een boertige
trek, apenfleek kortswijl, welken men iemand fpeelt, niche, p iece, lingerie, facetie , espieglerie, f: tour 7B. lemand eene
fpelen , jouer ou faire un tour a q. lei
fairs tie belles manchettes , vise niche. Deze
poetfen behagen mij niet, ces niches-la ne
me plaisent point.
Poetfenmaker,, ns. grappenmaker,, potfemaker,
bouffbn; zie Potfeomaker.
Poetlig, b. n. boertig, bouffon, ne, dale,
plaisant, e. peetieux , se; zie Kluchtig.
Poezelig, b. n. malsch„ mollig, zoo als de
ledematen van cen vleezig en zachtvellig
meisje, potele ,e. dodo, e. gras , se.
Poezeligheid, yr. qualite de ce qui est potele,
etc..f. embonpoint, in.
Pazij , yr. dichtkunst , poesie.
Pof, m. son d'un coup; zie Paf. Lets op den
, prendre q. ch. a credit.
—
Poffen, o. w. (ik pate, heb gepoft) flaan ,
kloppen, souffles- battre ; (bij de (lagers)
opblazen, bouffer. — borgen, prendre
credit.
Poffer, ns. een kort zak pistooltje , pistolet de
poche. fnoever, zwetfer ; zie Pogcher.
Poffertje, o. eels gerezen gebakje , petit beignet , poupelin,
Poffertjespan, vr.poele t‘t faire de petits beignets, f, poupelinier,
Pofhans ; zie Pog-cher.
Pofkleed, 0. bouPute
Pogchel, m. ; zie Bogchel.
Pogchen, 0. (ik pochte, heb gepocht),
fig. Zijne vooringenomenheid met iets betoonen, zwetfen, roemen , .opfnijden, habier, faire le fanftron, le glorieux , faire
des ostentatious, se vaster, se targuer de
q. ch. Hij doet niets dun — (zwetfen) ge-
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loofc hem niet, it ne fait que habler,, ne
croyez pas ce qu'il dit. Hij pochte op zijne
afkomst, it p anta sa famille.
Pogcher, m. zwetfer,, fnoever, grootfpreker,
fanfaron, hableur, gascon, rodomont, targueur; fans. avaleur; fig. grand abatteur
de boas.
Pogcherij , yr. fanfaronnade, hablerie, gasconnade , rodomontade, ostentation, vanterie ; jactance. Waartoe dient ails deze
(fnoeverij) a quoi bon toute cette ostentation. Al wat hij u gezegd heeft, is niets
dan —, (zwetferij) rout ce qu'il vous a
dit n' est que hablerie. Gewoonte van te
pogchen, fanfaronnie.
Pogen, b. w. (ik poogde, heb gepoogd),
zijn best doen om iets te yerrsgten,
cher, tenter, s'efforcer, faire son possible.
Hij poogt zijne taken in orde te brengen,
it niche de debrouiller ses affaires. De vijanden poogden zich meester van de clad te
rnaken, les ennemis tdcherent de se rendre
maltres de la ville.
Poging, yr. ftre ying, effort, m. tentative.
Hij deed eene — bij den minister, om deze piaats te verkrijgen, it fit une tentative
aupres du tninistre pour obtenir cette place.
Dit zijn Ilechts vergeeffche, ijdele pogingen , ce ne sont que des efforts inutiles , de
vains efforts. Sterke — , (zwaar werk)
alzan , m. He yige, fnelle
!brigade on
fougasse; fig. convulsion. Ernilige
(kuiperij) brigue.
Pointuurijzer, o. (bij boekdr.) op den timpan eener drukpers, pointe de tynpan, f.
Pok , yr. puist met etter , pustule, f, bouton ou
grain de petite verole, m. Koepokken, la
vaccine; waterpokken , varicelle. Spaanfche
pokken, ( yenusziekte) maladie venerienne,
le seal de Naples ; fchaapspokken, fchurfc
der fchapen, claveau, clavelee, f. De pokken ( kinderziekte ) inenten, inoculer la
petite verole; met koepokdof, vacciner.
De pokken hebben, avoir la petite verole.
Pokachtig, Pokkig, b. n. tot de fpaanfche
pokken behoorende , verolique ou varolique,
vendrien, ne. fchurftig, claveld , e.
Pokdaal , y r. teeken van de kinderziekte,
marque, cicatrice de petite verole.
Pokdalig, b. n. mottig, marque, e. de petite
verole, picots, C.
Poker, b. w. (ik pookte, heb gepookt),
het y our ommeren, remuer le feu avec zone
attissonnoire ou avec us; croc &feu.
Pokhout, o. gaiac, Bois saint , 172.
Pokilof, yr. matiere variolique. Koepokflof,
vaccine, f:
Pol, m, iemand, die eene hoer onderhondt
hoerenwaard, maquereau.
hoerenjager,
rufier, paillard.
Polakker, in. zekere foort van fchip in de
Middellandfche-zee, polacre ou polaque.
Polder, m. etendue de pays entoure de digues , f. poldre.*
Polderbeflour, o. direction des digues, qui
entourent une Otendue de terre, f.
Polderdijk, m. digue des poldres, f.
Poldermeester, tn. directeur des poldres.
Poldermolen , m. moulin de digues qui entourent tine itendue de terse; zie Watermolen.
Polderfluis, y r. ecluse des poldres.
Poleerbeitel , of Kamer, m. (bij loodg.,
het lood plat te flaan), planoir.
Poleerder,
planeur
Polei, o. (in de kmidk.)pouliot , m.
Policie , y r. (ond w.), burgerlijke , ftacis . rege ring, police.
Po-
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Policie-ruiterwacht, vr. gendarmerie, /hardchaussde.
Polijsten, b. w. (ik polijste, heb gepolijst),
polar, fourbir. Wapenen fourbir des
armes. — van fpiegels en mariner , debrutir,
doucir,5 adoucir.
(bij draaijers) alaiser.
— (bij de jaw.) aviver.
, 0. la polissure,
le poliment.
Polijster, m. polisseur,, fourbisseur, brunisseur. — van fpiegels, adoucisseur.
Polijsthout, 0. glansborftel, polissoire , (bij
de fchoemn.), guinche, f. — met vilt overtrokken, moilette , f.
Polijstijzer, o. fe)-s a retondre , m. pl.
Polijsting, yr. polissure, f.
bijzonder van
fpiegels , douci ; debrutissement , m.
Polijstfteen, --rand, m. polissoir. — voor de
fpiegels, bralot.
Polijstvijl, yr. zoetvijl carrelette.
Polls , yr. (oud w.), verzekerbrief, police.
Politiek , b. n. flaatkundig, politique.
Pollepel of Potlepel, m. cuiller 4 pot, f.
Pollevij , polvij, vr. de hiel van eenen fchoen,
talon de cuir pate, de soulier, m.
Pols, in. flagader, pouls. Ongelijke
pouls
miure. Siddcrend-e bij fluiptrekkingen
(bij de geneesh.), fectigation 5 f. Den —
voelen, tater le pouls ; fig. Iemand den —
voelen 3 (hem uithooren , ondertasten),
sender q. q., lui tirer des yers do nez; lui
tater le pouls.
Pols, m. fpringftok , brin d'estoc. viafchers pronsftok , bouille , f. trouble-eau.
Spr. w. Men moet niec verder fpringen,
lang is, 4 .petit merrier, petit
clan zijn
panier.
Polsader, vr. artere; zie Slagader.
Polsadergezwel, o. anavrisme, in._
Polfen, b. w. (ik polite, heb gepolst), den
pols voelen, tater le pouts; fig. ondertasten; zie Pols. Tracht eeiis to o(uw
vader niets van deze zaak weet, tachez tie
pressentir si votre ?ere ne salt rien de cette
affaire. —, in het water ploffen, battre
Peau avec un trouble-eau\, tine perche, etc.
Polsmofje , o. miton, m.
Polspleister, yr. epicarpe.
tegen de koorts
epicarpe febrifuge.
pulsaPolsflag, m. battement de pouls,
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pompe).
der pompenmakers rotianne.
aardboor, tariere.
Pompbout, m. cheville, clef de pompe, f.
Pompbus, yr. barillet , m.
Pompdekfel, o. chape de pompe, f
Pompen, b. en o. w. (ik pompte, heb gepompt), pomper. Het water uit een fchip
pomper Peau d'un vaisseau. fig. of fpr.
w. Het is — of verzuipen , it faut travailler on mourir de faim. Van — noch
pompftok weten, ne savoir rien. Met —
boven houden, soutenir ou entretenir avec
beaucoup de peine; fig. flaan , battre, rosser.
Pomper, m. celui qui poinpe.
POmpernikkel, m. eene benaming, welke men
aan het grove zwarte brood der Westfalingers geeft, pain noir de seigle, pumpernicel.
Pompgat, o. lumiere de pompe, f.
Pomphaak, m. croc de pompe.
Pomphart, o. chopineite , f. — pompzuiger,
piston, m.—(opfchepen,)pompfchoen,heuse,
f: ap.pareil de pompe, m.
Pompijzer, a. of pompftang, yr. verge de
piston, f d'appareil de pumps , m.
Pomping , yr. (in de natuurk.) het uitlaten
van lucht of water, exantlation.
Pompkast, yr. (op fchepen), archipom,pe.
chaudron de pompe.
Pompketel,
Pompklep, yr. soupape.
Pompknie, yr. (op fchepen), potence de brimgue bale.
Pompkoker, m. (op fchepen) tremue.
Pompkraan, yr. robinet de pompe, m.
Pompmaker, m. pompier,, farceur de pompes.
Pompoen, yr. kalebas, citrouille; pot:rot; ,
gourde.
ni. Uitgeholde
Pompput, m. puits. — tot berging der pompen in een fchip archipompe.
'
Pompfchoen ; zie Pomphart.
Pompfchraper, m. curette, f.
Pompflag, Pompfteek, m. zoo veel water als
de pomp in eenen flag opgeeft, batonnee
d'eau ,f.
Pompflinger, m. zwengel, bascule, f.
Pompflang, yr. barre ou verge de pumps.
Pompitok of itang, m. brimbale, gaols de
pumps, f.
Pompwater, o. eau de pumps, f.
Pompwerk, m. machine hydraulique, f:
meter, m. (in de geneesk.) pulsiloge Pompzuiger; zie Pomphart.
POI:Tag' f
pulsimetre.
Pompzwengel, m. brimbale, f:
Pol g tol; zie Pols, Springftok.
Pond, m. (oud pond 5 oncen) livre, f. Ned.
Polswaarzeggerij , yr. pulsimantie.
pond (to oncen) , kilogramme , Bij
Polszak, m. zeker vischnet, sorts de 'Its,
het — verkoopen , vendre a la livre.
fi
Duizend — , millier, groot —
woelgeest, lutin.
vlaamsch , livre de gros , (six florins).
Potte rgleetest,
Polwij ; zie Pollevij.
Rusfisch — (in den kooph.),pond, — geon
wigt;
Pomp, yr. pompe. De — is lens, (geeft geen
zwaar in Engeland,
water weer), la pompe est franche, haute.
ftrlings (ao
pond;poundweight , m.
De — lenspompen, franchir Peau de la
Eng. fchellingen) , livre de sterling, dix
pompe. — (op fchepen). Galjoen —,
douze florins de Hollande.
pompe d'etrave en cuivre. Betting —, Ponder , m. waardoor men de zwaarte van
pompe a roue de chaine, a chapelet. Klaar
eenen kanonkogel verflaat. Een drie-, zes-,
water —, pompe a laver. Koks- botteliersun calibre, piece de canon a
twaalf
- pompe pour fatailles , du maitre valet.
douze, ?lyres.
trois, a six,
Slag pompe a brimbale. Zuig —, Pondgaarder, m. courtier en bid.
pompe aspirants. De — houdt geen water, Pondgaren , o. gros fil rude qui se vend a la
la pompe se decharge. De — is onklaar,
livre , m.
veritopt, beloopen, la pompe est engorges. Pondgeld, o. (in Engeland), pondage, m.
la
pompe
est
prise
,
a
pHs.
Pondpapier, o. papier qui se vend 4 la liDe — is laf,
Water boven in de — gieten , charger
vre, 177 •
pompe Pond of Pondspeer,, yr. eene der grootfie
la pomoe. Gefcheurde of lekke
eventee.
peren ; ,poire de livre, f: bon chretien.
Pompbak ,
reservoir de pompe qui repoit Pondsgewus, bijw. a la livre.
Peals dans Pinterieur de la pompe.
Ponjaard, ra. korte degen, poignard, m. dague, f
m on euillitere (de
Pompboor, yr,
Pon-
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poterne , f. — van bout aan zekere rivieren,
Ponjaarcleren, b. w. (ik ponjiaardeerde, heb
om bet water terug te houden, (in de wageponjaardeerd, (ond w.) poignarder.
terleidingsk.) portereau, —, delude of
Pont, yr. een platboomd vaartuig, om menvenfter in eene andere groote poort, guifchen,, beesten, enz. over het water te zet
chet , m.
ten, bac , tn. Eene rivier met eene —
• Poortkamer , vr. chambre au dessits d'une
overvaren , passer le bac.
porte cochere4
Ponteveer, o. endroit oit Pon passe uneriviePoortklamp, Tin. (op fchepen), clzeville de
fe, etc. dans un bac, ponton.
Pontgasten , m. meerv. die de ponten befturen,
sabord,
fchipbrugmakers , pontonniers ; zie Pont- Poortklok, yr. cloche pour la fermeture des
brandklok , beffro:, m.
voerdcr, pontonnier.
portes.
Pontgeld, o. pontage ou pontonnage, m.
Poortkrans, yr. boven de poort, (op fchePontificaal, b. n.(ond. w.) paufelijk , priespen ), croissant de sabord,
terlijk , hoog priesterlijk , pontifical, e. Poortlaken, o. (op fchepen), frise pour- sabords, ff.
fig. — kleed , habit de dimanche de cOrdmoPoortlegger, m. (op fchepen), barro de sanie, tn.
Pontman, m. veerman , passeur ; bachoteur.
bord, f.
Ponton , m. (ond w.)fchipbrug, bruggefchip, Poortluik , o. (op fchepen) -, fluitvenfter aan
een gefchutpoort , contre-sabord , manteponton.
let , tn.
Poutvoerder,, m. pontonnier, pontonnier.
Poortririgen, m. meerv. (op fchepen), anneaux
Pontzeil, o. voile d'un bac , f.
Pooijen; b. w. (ik pooide, heb gepooid),'
de sabords.
veel drinken, zwelgen, boire avec execs, Poortfchinkel, m. (op fchepen), itaque de
trinquer, ivrogner, (gemeen) grenouiller.
sabord, f.
Pooijer, m. drinker, buveur,, ivrogne.
Poortfchrijver,, m. constgne.
Pook , m. een moordtuig ; waaraan men antlers Poortfluiten , o. fermeture des portes, f:
den franfchen naam poignaard geeft, poi- Poortier, m.; zie Portier.
guard, dague om een kolenvuur Poorttalie , yr. (op fchepen), palan de sate roeren, vuurpook, fourgon, attisoir,
bord, tn.
— bij de gieters, roerijzer, Poorttouwen o. meerv. (op fchepen), raeroc a feu,
attisonnoire, f:
bans de sabords,
'
in. pl.
Pool, yr. (o) aspunt van aarde en hemel, Poos, yr. pauze , pause , f: un peu de temps, m.
m. Noord
Zuid
pale arctique Poot, m. (oo) voet van een dier dat nagela
heeft ; ook van menfchen in de lage Itraatou du nord, pole antarctique ou du sud.
Poolcirkel of kim, m. cercle polaire.
taal, patte, f. pied. — voet, van eene
tafel , van eenen pot, van eene bank, enz.
Poolshoogte , vr. hauteur ou elevation du pele.
Poolshoogte-meter,, m. (zeew.) hauturier.
pied. (bij valkeniers), les mains ou serres de Poiseau, les pieds de vautour. —
Poolftar of fter; yr. etoile polazre.
(klaauw) (in de wapenk.) membre. De
Poort, vr. porte. De fladspoorten, les portes
pooten van eenen t pasfer,, les jambes d'utz
de la vine. Kpets- of nal
,porte cochàre. Gefchut
, (op fchepen), sabord,
compas. Een paard met wit geteekende
pooten over het kruis, (in de rijfchool),
Konflapels
sabord de retraite ou de
sainte barbe. — gat tusfchen ticks, hablot,
trastavat, Paard, dat twee witte pooten
Eene — met twee d.euren, une porte
aan dezelfde zijde heeft, (cheval) travat.
deux battants, porte brisee. Hij is met Poot, vr, telg, tak van eenen boom, enz.,
fpruitje om te poten ofplanten , plancon on
opengaan, met fluiten van de — vertrokken , it est parti a porte ouvrante , fermante.
plantard, m.
fig. fam.
Poorten, ( opfchcpen ). Val — , Looze Pootig, b. n. qui a des pastes ;
handig, habile.
mantelets faux ou volants, pl ; zie
Berk , fort , e. robuste.
verder de met — zamengeftelcle woorden, Pootje ; zie Jicht.
Pootvisch, m. (voor vijvers), murrain, aleals: Schut —, Slot —, Val, —, enz.
Poortader, yr. veine-porte. Bulk — (bij de
vin., (in den gem. trant), allerhande
ontleedk.) veine-porte, ventrale.
kleine visch , poissonnaille, f:
Poortbeflag, 0. (fcheep. w.) ferrure de. sa- Poozen , o. w. (ik poosde , heb gepoosd),
bord, f.
verwijlen, carder , s'arreter.
Poortdrempel, m. (fcheepsw.) ferrure de sa- Pop, yr. poupde, — in een kermisfpel, makinderbeeld, poupard
bord, f.
rionette. Groote
Poorter, .m. burger, bourgeois d'une ville;
ou poupardeau , m. een linnen doekje
(in Italie), citadin. engelseh bier,
met kruiden, fpecerijen ., dat men in eenig
vocht laat weken of utttrekken, (bij de
porter.
apoth.) nouet, m. waaruit een kapelPoorteren, b. w. (ik poorterde, heb gepoorterd) , loaner oft accorder le droit de bourletje of untie moet kornen, chrysalide. 7,
rupfennest aan eenen boom, ned de elandgeoisie.
Poorterij , yr. burgerij , bourgeoisie.
les, tn. —, het wijfje der vogeltjes, femelPoortermeester, m, burgemeester, bourgmestre.
le. — van eenen kanarievogel, une serine.
Poorterfchap, o. droit de bourgeoisie , m.
— aan de punt van eenen fchermdegen,
Poortgat, o. (fcheepsw.) sabord,
het propje , le bouton,le bout d'un fleuret;
- tusfig. Elk een heeft zijue — waarmede hij
fchendeks, patrijspoort, hablot, tn.
Poortgeld, o-. droit. pour l'ouverture des :,orfpeelt, chacun a sa marotte. De poppet/
zijn aan het d.anfen, Pafraire est en branle.
tes , m.
Poorthaak om te fluiten, m. (op fchepen), Popachtig, b. n. comme unepoupde,poupin,e.
croc de fermeture.
Popel ; zie Populier.
Popelen, o. w. (ik popelde , heb -gepopeld),
Poorthengfel , o. (op fchepen), penture
binnen 's moods mompelen ; tegenwoordig
sabord,
eukel voor kloppen (van vrees, angst, enz.
Poortier; zie Portier.
trembler de pear, sentir son coeur battre
Poortje, o. geheime poort, fluipdeur,, (in
de pear.
de vesting), om uitvallen te kunnen doen,
Pop-
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Popeling, yr. tremblernent de peur,, battement
de coeur, m.
pope' eij e of popelsij , yr. (ond w. voor beroerte), apoplexie.
Popje , o. kleine pop, petite poupie, f. —,
pouponne,
Jong geboren kind, poupon,
Een opgefchikt gekje , un propret,
tine proprette. — waaruit een kapelletje of
uiltje, enz, groeijen moet, chrysalide, f.
tonnetje van eenen zijworm, coque (de
ver de sole).
Poppen, 0. w. (ik popte , heb gepopt), jouer
avec une poupie ; fig. mallen badiner ou
foldtrer avec une fille.
Poppengoed , o. kinder fpeelgoed, des babioles, f. jouets d'enfants , m. pl., bimbelot ,
Poppenkleeren, o. meerv. , habits de pouptes.
tn. pl.
Poppenkraam , yr. boutique de poupdes, de
jouets, de bimbelotier.
Poppenkrainer,, kinderfpeelgoedmaker, bimbelotier, poupetier, marchand de poupies
et de fouets.
kinderfinelgoedmakerij ,
Poppenkramerij ,
bimbeloterie.
Poppenmaker ; zie Poppenkramer.
Poppenfchool, yr. ecoue de .petits enfants.
Poppenfpel, o. feu de marionettes, no.
joueur de marionnettes.
Poppenfpeler,
colifichets,
Poppenwerk, o. babioles .
pl.
, ligte timmerraadje , ouvrage peu solode , fait a la ligere , ouvrage de carton ,m.
Poppenwinkel, in. boutique de poupies , de
jouets d'enfants , f.
Populier, M. populier, populierboom peuplier.
Topulierblad, o. feuille de peuplier,, (in de
wapenk.), pannelle , f: Hu vQert drie gaffel-kruisvormige populierbladen in een wit
veld, it porte d'argent a trois panelles, posies en paorle.
Populierbosch, o. tremblaie , f.
Populierlaan , yr. allie deipeupliers.
branche le peuplier f.
Populiertak ,
Populierzalf; vr. (bij de Apoth.) populeum,
(lees populome).
'order, in. die remand 'smorgens vroeg opwekt , door het kloppen of bellen aan de
deur , reveilleur.
Poreusheid, vr. porositi.
Torei, Porrei of Prei, yr. poireau, m.
°orfier of Porfierfteen , o. porphyre, m.
•Porijzer, o. ; zie Pook.
- Porren, b. w. (ik porde , heb gepord), aanzetten, aandrijven, exciter, inciter, ani,Iner, presser, pousser ; zie Aanporren. —
aan de deuren der huizen kloppen of bellen,
om derzelver bewoners te doen ontwaken,
(vooral in Amiterdam), reveller en sonnant
ou en frappant aux pontes fteken, porter ou donner un coup d'ipie, de couteau,
etc. a q. q. dans quelque partie du corps.
.Porring, yr. aanzetting, aandrijving, excitation, incitation , action de presser oupousser.
o. zeer jn aardewerk, porcelaine,
f: Japaansch japon, m. porcelaine de la
Chine. Het Sineesch —, door fen en andermaal opkoken, het aanzien van Japansch
geven, japoner.
Porfelein, yr. een bekend plantgewas, pourpier, m.
Porfeleinaarde , yr. terre a porcelaine.
Porfeleinen, b. n. de porcelaine.
Porfeleinfabrijk , yr. fabrique de porcelaine.
Porfeleinkas, yr. armoire 4 meters la porcelaine.
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Porfeleinmaker ,—verkooper , platedbakker,, faiencier.
Porfeleinmosfel, yr. (in de nat. gesch.) porcelains.
Porfeleinfchelp, yr. (in de nat. gesch.) puce.
lage, m.
Porfeleinwinkel, m. boutique o4 Pon vend de
la porcelaine.
Porfeleinzaad, o. semence de pourpier,
Port, o. brief—, port de lettre , Gib moet
het — van den brief betalen, it vous faut
payer le port de k lettre.
Portaal, .0. hoofdingang van een gebouw,
enz. portail, m. voor — eener kerk, in.
gang, porche, no. Hij ging niet in de kerk,
hij bleef in het — loan, it reentra pas dans
voorhuis,
Piglise, it se tint au porche.
Hij bleef in het — of voorvestibule,
, it demeura dans le vestibule.
Porte, yr. eigenlijk de poort van het paleis
des Turkfchen keizers; voorts het paleis
zelf; wijders het hof, dat aldaar vergadert,
anders de Ottomannifche porte ; en eindelijk
het geheele Turkfche keizerrijk, Porte, Porte Ottomans. Rusland was in oorlog met de
—, la Aussie fat en guerre avec la Porte.
Portelen , o. w. (ik portelde , heb geporteld),
opborrelen , koken , bouillonner.
Portelwei, yr. petit lait, on.
Porde, yr. (ond. w.) een deel, aandeel;
port:on, partie , parcels , part d'un tout.
De erfgenamen hebben het goed in vier portien verdeeld, les hiritiers ont partIgi le
bier; en ,quatre portions. —, eten (in een
,klooster)pitance. gemeene burger maaltiki , 1' ordinaire d' un bourgeois , tn. Blijf
bij ant op de —, restez chez nous d la fortune du pot. Hi heeft reeds zijne gewone
— wijn, it a deja son ordinaire de von.
Portier, m. poortier,, poortopzigter,.poortbewaarder, portier. — (in de oude gefch.
bij de Eto11.6rs) poldmarque. — deurwachter aan de huizen van groote heeren,
suisse. — van het ferail, capigi ; en de opperfle derzelver beet, capigt bassi.
Portier, 0.. de wederzijdfche deur van een
tuig, portiere de carosse, de voiture
Portierglas, o. glace de voiture, f.
Portierhuisie, o. porterie, loge ,
Portierluik , o. klein deurtje of venftertje in
eene andere groote poort, deur of vender,
guichet, tn.
Portierfchap, o. office , In. charge de portier, f.
Portierfter , Portierfe of Portiersvrouw, vr.
portiere. De — van een genootfchap , gild,
la portiere d' une communauti.
portret, o. (ond. w.) afbeeldfel, beeltenis7
portrait , Een — in olieverw, in pottrait a 1' huile. Een gelijkend —, un portrait ressemblant. Hetgeen een — raakt,
portraitique. Kunst van portretten te maken ,portraiture, f.
Portretfchilder,*m. peintre en portraits , en
miniature, portraiteur, portraitiste.
Portuurlijn, yr. (fcheepsw.) boegtouw, eaudelette.
Portvrij , o. port franc, tn.
Pos of Pose yr. klein vischje , clzabot, m.
Post, in. ftijl van eene deur, poteau, montaut , jambage dune porte. — van een dakvenfter, flandplaats, bijzonder
ill het krijgswezen, poste , on. De foldaat
was niet op zijnen —, le soldat n' itait pas
a son poste. Het leger ftaat op eenen voorParmh occupe un poste avandeeligen
voor fchildwacht, sentinelle,
tageux.
f. poste. — _ambt , waardigheid, bediening,
be.
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beroep. , charge, f. emploi, office, poste,
Hg bekleedt eenen, — van veel lieden
benijd , it occupe un posse envie de Men des
gens. Hij neemt zijnen — goed waar,
s' acquit bien de son emploi. Hij verrigt den
—, (de bediening), van geheimfchrgver,
it fait I' office de secretaire. Eenen (een
ambt,) nederleggen, se de'faire d'une charge.. —, de plaats, waar paardeu en boden
in gereedheid itaan , om menfchen , brieven,
enz. te vervoeren, bureau de postes,
poste, f. Breng dezen brief naar den —,
apportez cette lettre 4 la poste. De — is
nog niet aangekomen, la poste n' est pas encore arrivie. Hebt gij den brief met den
ontvangen? avez-vous rept la lettre par la
poste? Ik zal u met den —fchrijven,le vous
icrirat par la poste. De rijdende —, 18
courtier. — van eene rekening, article, m.
partie f. De — op uwe rekening ilaat nog
te betalen, I' article de votre compti est encore a payer. Betaal hem dezen kleinen —,
payez lui cette petite partie. Eenen fchulden — in de rekening laten openftaan, laisser une parole, un article en soufrance. Hij
had eenen — van duizend gulden te ontvangen , it avait a recevoir tine partie tie
mille florins. Zijne boeken met dubbele posten houden (Italiaansch boekhouden) tenir
ses livres a' parties doubles. Te — rijden ,
courir, prendre la poste, aller en poste;
fig. per —, gezwind, avec , 4 la late, en
grande late. Brief op de — terugblijvende
blijvende liggen, tot hij worth afgehaald,
poste-restante.
Postbediende, m. °Pier ou commis de poste,
employe 4 la poste.
•,
Postbode, m. courtier, postilion, ordinaire,
m. poste, f._ 1k zal u met den eerfien —
fchrgven, fe vous ecrirai par le premier
ordinaire. —, bode , boodfchapper te paard,
te voet, messager 4 cheval , 4 pied; zie
Postrijder.
Postbrief, m. lettre qui va, par la poste ; venant
par la poste, f:
Postchais of hales, yr. chaise oft caliche de,
poste.
Postdag, m. four de poste ou de courtier, ordinaire. Ik zal u den naasten — antwoor'den, fe vous repondral au prochain ordinaire.
Porfelein ; zie Porfelein.
Posteren, b. w. (ik posteerde, heb geposteerd), plaatfen, fiellen, poster, placer.
Zich —, se poster, se placer.
Posterij,. yr. maison de poste, poste aux chevaux; zie Posthrtis.
Postgeld, o. port tie lettres, m, frais deport,
In., pl.
Posthoorn of horen, in. cornet de postilion.
Posthuis, o. postkantoor, poste aux lettres, f.
bureau de poste, m.
Postjongen, m.; zie Postrijder.
Postkaart, yr. carte de poste. —; zie Postlijst.
Postkales ; zie Postchais.
Postkantoor; zie Posthuis.
Postkar, yr. charrette de poste.
Postkarretje , bodenwagentje , o. message' rie, f.
Postknecht; zie Postrijder.
Postkoets, yr. fnelwagen, diligence.
Postlijst, vr, la lista des lettres qui se trouvent dans la malle du postilion, le bordereau des lettres.
Postlooper of postrijder
postknecht, m.
postilion, courrier,
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Postmeester m. maitre de poste; chevau.
cheat.
Postmeesterfchap, o. charge lie maitre de pos.
te, f.
Postmerk, o. timbre de poste , m.
Postpaard, 0. cheval de poste, mallier, m.
Postpapier, o. papier a lettres , de poste, m.
Postregt, o. drott d'entretenzr des poste!
droit de relais , m.
Postreis, yr. journee de poste.
che.
Postrijder, m. postilion pour la poste
val , courrier.
certificat de poste.
Poktfchijn,
Postfchip , o. paquebot, m.
Postfchrij ver, m. secretaire ou commis de
poste.
Postscriptum, o. (ond. w.) (P. S.) nafchrift
(in brieven), post-scriptum , m. apostille ,
Postfial, o. ecurie etable pour les chevaux
de poste, f.
Postql, yr. zie Post in de eerie beteekenis.
Kleine —, potelet, m.
Posttijding, vr. nouvelle apporteepar la poste.
postuur,, o, gefialte, houding van het ligchaam , plaatfing, figure, posture, taille;
attitude, f port , tn.
Postwagen, m. chariot de poste, coche, m.
diligence, f.
Postweg, grande route , f. chemin de poster.
Postwezen, o. affaires concernant les posses,
f. pl. la direction des postes.
Pot, m. keukengereedfchap, pot. Aarden,
kopereu —, pot de terre, do cuivre. Kleine
koperen — met eenen heel en drie paten,
caquerole, cfiquerolle, ou caquerolier.
Een — vol, une potee. Men heeft hem
eenen vol water op zijn hoofd , nitgegoten , on lui a fete une potee d'eau sur la
rite. Spr. w. Er is geen — zoo fcheef, of
er past een dekfel op, it n'y a si mechanit
pot, qui ne trouve son couvercle; zie Dekfel. Den hond in den — vinden (te Iaat
komen), venir trap tard. pour diner, diner
par coeur. De — verwgt den ketel, dat
liij zwart is; zie Ketch. fig. Een eenvoudige
(fpijs die in den pot wordt bereid, po$
ordinaire, simple, la fortune du poi.) Bit
den — doen, depoter. —, geld, dat men,
in zekere fpelen bijeen legt of inzet,
het te trekken of
' verteren, poule, f.
jou. In den — zetten, mettre a la poule,
a l'enjeu. Den — trekken of winners; tirer
gagner la poule, l'enjeu; fig. Den — trek,
ken of verteren, (ergens kwalijk afkomen),
dprouver des desagriments zie verder (14
met — zamengeftelde woo:den, als: Aschl
Bloem—, Spaar—, enz.
Potaadje, yr. potaadje, een mengfel van fpijs
potage,
Potaarde , yr. glaise, terre glaise, argile.
kneden, met — befirijken, corroyer.
(bij
Potasch, yr. cendregravelee, potasse.
Grondfiof van
de zeepzieders), salin,
potasium, m. Gezuiverde Engelfche
potasse (potasche).perlasse.
Potaschmaker, m. salinger.
Potdekfel, o. couvercle de pot, m.
Potdoek, o. toile a torchon, f.
Poten, b. w. (ik pootte, heb gepoot), planter. Kool aardappelen —, planter des
choux, des pommes de terre. Jonge visch in
eenen vijver — of zetten ? empoissonner,
aleviner, un etang, un vivier.
Potentaat, m. (ond. w.) mogendheid, vorst,
opperheer, potentat, souverain.
Poter, m. planter, kweeker van boomen,
plantersr.
Po-
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Rtertjes, o. meerv. kleine aardappelen ,
fchikt pm gepoot te worden, petites pommes de terre propres a titre plantdes.
Potgeld, o. argent mignon, M.
Potgieter, In. fondeur de pots , de marmites.
Pothengel, 0. anse de pot , f. Een hengfelean
zenen pot. maken anser. ( in de wepenk.) cornière,
Pothuis, o. echoppe, f. — waarin wel fchoenlappers zitten te werken, bongo, in.
Potje , o. petit pot, In. Spr. w. Er ftaat een —
voor u te vuur ! attendez-vous,a etre puni,
of beursje maken , geld nite; fig. Een
- leggen , boursiller. Schilders aarden—, godet , tn.
Potjebeulin g , vr. grutten met rozijnen gelcookt, du groan cuit avec des raisins secs.
Poting, vr. action de planter, plantation.
, empoissonne—van.isehp jr,
ment ,
Potkaas, y r., witte kaas, fromage a la pie.
Potkijker, gierigaard, lekkerbek , m. friand
qui examine les pots; grigon;—, koksjongen,
fouille-au pot.
cuiller a pot , f.
Potlepel, Pollepel,
Potlood, o. teekenkrijt, potloodpen, crayon,
tn. Met — teekepen, crayonner. — loodkaleerts , plombagine , mine de plomb , f.
mijniteen, cadmie, f.
Potlooden, b. w. (ik potloodde, heb gepotlood), kagchels noircir des pales avec
de ld cadmie.
sorte,es_pece, denefle, f.
potmispel,
Potoven, in. four a potter, a poterie. ( Kagchef).
Potpastei, yr. pate en pot, m.
Potpennin g , m. potituk, medallic curieuse,f:
Pots; zie Poets.
Potsachtig; zie Potfig.
Potfcherf, yr. tit de pot, tesson, tn.
rotlenmake r , , m. bouffon , bateleur,, jongleur,
polichinel, arlequin, baladin, farceur, matassin, jodelet, plaisant , etc. ; zie Hansturlupin.
worst. Malle
laffe kortsPotfenmakerij , vr. arlequinade.
baladinage,
m. ; zie Pots.
,
Potfenmakersdans, m. pantalonnade, arlequine, J.
rotiluk; zie Potgeld.
sucre en pot.
Potfuiker,
Potten, b. w. (ik pottede , heb gepot), metIre' l'argent a part, de cdte, l'epargner,
thesauriser.
Pottenbakker, m. potier.
Pottenbakkerij , vr. poterie.
Poqenbank , pottenkas, yr. dressoir,, m. armoire a vaisselle ,
Pottenkraam, vr. boutique de poterie.
Pottenmarkt, vr. marche a la merle, in.
Pottenfchuit , vr. barque chargie de poteries.
Pottenwinkel; zie Pottenkraam.
Potter, m. celui qui epargne , amasse de Pargent amasseur,, thesauriseur. , fchraper,
thesaurisateur.
Potvisch , m. mastvisch, cachalot.
Pover, b. n. (ond. w.) zie Arm..
Praaijen, b. w. (ik praaide, heb gcpraaid),
preijen (fcheepsw.), iemand op zee outmoeten en hem fpreken, heler.
Praaifchuit, yr. (zeew.) bateau qui bele les
batiments entrants ou sortants.
Praal, y r. pracht; vertooning van grootheid
en Mister, pompo, magnificence. — in kleederen, huisraad, enz. piaffe.
Praalbed, o. pronkbeci. , lit de parade, m.
Praalbeeld, o. statue, drigee en Phonneur de
q- q.
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Prealb oog, m, arc de triomphe.
Praalgewaad, o. habits de ceremcnii, m. pl.,
costume de triomphateur,
Praalgraf, o. mausolde,
Ledig -4-, ednotaphe , tn. — der ouden, sarcophage, m.
Praalhans , m. fanfaron; zie Pogcher.
Praalkoets, yr. char de triomphe ,
carosse
de parade, m.
Praalftoel, m. siege triornphal.
Praalftoet,m. cortege de triomphateur.
Praalzetel, m. ; zie Praalftoel.
Praalziek Praalzuchtig, b. n. qui aime Postentaaon, glorieux, se, orguellleux, se.
Praal- of Pronkzucht, vr. fnoeverij , ostentation, jactance.
Praam, m. angst, verdrnkking, oppression,
anxiete , detresse, f.
Praam, vr. (fcheepsw.) foort van - fchouw,
ligter, prame, gabarre, f. bac, m. — op
de Garonne, flladiere.
Praat, gefnap' gekal, caquet, babil ,
jaserie, j: fam.bavardage. Gij hebt te veel
praats , vous avez trop de babil; vous jasez
trop. Ik heb geen — voor u, je n'ai rien
a vous dire. Heb zoo veel praats niet , ne
faites pas taut Pentendu. Malle —, des sottises des balivernes, des sornettes , f pl.
quodlibet. Gemeenzame praat, gekout , confabulation; fig. Gekke
billevefees, f.
pl. fain. ljdele loopje, calembredaine.
—, rode, gefprek , discours , entretien,
propos.
Praatachtig, b. n. babillard, e. bavartle, e,
verbeux, se, fam. causant , e.
Praatal, m. zie Babbelaar.
Praatje , o. gemeenzaam gefprek, entretien,
discours familier , tn. fig. fam. Zotte praatjes vertellen, conter des fagots, des fadaises.
Kinderpraatjes , contes d'enfants in. pl.
Praatjes voor de vaak , des babioles a dormir debout , m. pl. des sornettes ; f. pl.
Het is maar een ce n'est qu'un bruit;
fpr. w. Praatjes vullen den buik niet, ventre
affame n'a point d'oreilles ; tout ce babil
ne vaut rien.
Praatfler , Praatmoer,, yr. babillarde , causeuse, jaseuse; zie Babbelaarfter.
Praatftoel, m. fig. fam. Hij zit, op zijnen—,
it ne fait 'ue causer ou babiller.
Praatvaar, zie Prater.
Praatziek , Praatzuchtig , b, ii. qui aime a causer a babiller , loquace ; zie Praatachtig.
Praatzucht,
babil, m. bavarderie, loquaeite ; fig. demangeaison de parlor,
Praatzuchtig, b. n. zie Praatachtig, Praatziek.
Praauw,, m. een nit eenen uitgeholden boom
gemaakt vaartuig, kano , canot, bacassas,
tn. pirogue, f.
Pracht, vr. praal, pomp e, tnagn:ficence,somptuos2te, splendour , J. faste, m. apparat,711.
luister,, glans,
overdaad, luxe, in.
lustre, tn. Buitenfporige —, luxe asiatique.
Prachtig, b. n.pompeux , se ,magniflque , somptueux , se, splendide, fastueux , se.
Prachtiglijk , bijw. pompeusement, tnagnifique. went , splendidement, fastuensement , somptueusement, superbement,
koninklijk, royalement.
Prachtvertooning, vr. etalage de magnificence,
Praetor, M. (in de Rom. gefeb.) veldheer,
landvoogd, preteur.
Pragchen , o. w. (ik prachte , heb gepracht),
vleijend vragen , bedelen, demander q. ch.
d'une maniere cajolante. Eertijds, gferiglijk bij een fchrapen, (om een duit flood
blij-
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blijven) lisiner, Lacher d'attraper d'une
nihre basse.
Pragcher,, m. fchraper,, usurier, ladre, fessemathieu.
Pragcherij yr. fchraperij, Mine, ware, lesinerie.
Praktijk , yr. (ond. w.) uitoefening,pratique,
f: exercice, m. Die geneesheer heeft veel —,
ce medicin a beaucoup de pratiques. Die notaris verftaat de —, ce notaire entend la
pratique. Men moet de — bij de befchouwing voegen, it fact joindre la pratique
la theorie. — handel, des menses,
f. pl. ruse', pratique secrete. Naar de. —,
in de beoefening, bijw. pratiquement.
Praktikabel, b. n. (ond. w.) doenlijk, uitvoerlijk , praticable.
Praktiferen, b. w. (ond. w.) (ik praktifeerde
heb gepraktifeerd), beoefenen , uitoefenen
pratiquer, exercer, professer (la medicine,
etc.) —, van eenen advokaat , frequenter le
barreau.
uitvinden , inventer.
Praktizijn , m. ( ond. w. ) praticien; procureur.
Praktizijnskantoor, m. bureau de praticien,
(d'un avocat, notaire, etc.) etude, f.
Praktizijnswerk , m. pratique , f.
Pralen, o. W. praalde, heb gepraald),
vertooning van grootheid , en luister maken
paraitre avec magnificence, avec fasts, bd.
lee , faire parade. —, fnoeven , zich beroe.
men , pogchen , se vanter, faire des fanfaronnades , des rodomontades, se targuer;
zie Pogchen.
Praler, m. celui qui fait parade de; se vante,
fanfaron, rodomont.
Pralerij , yr. pogcherij , rodomontade , fanfaronnade, jactance.
Pram, yr. borst van eene vrouw, teton, m.
mamelle.
Pramen , b. w. (ik praamde , heb gepraamd),
drukken , prangen, opprimer, presser , tourmenter,, vexes-.
Praming, yr. drukking , oppression, vexation.
Prang, yr. knelling, drukking, action de serrer,, de presser,
serrement , m. fig. oppression, vexation.
Prangen, b. w. (ik prangde , lie-13 geprangd),
knellen, drukken , serrer, presser- fig. opprimer, oppresser, vexer. o. w. (fcheepsw.)
2
voor , tegen den wind oplaveren , pincer (le
_vent). Mijne fchoenen — mij (knellen mij)
aan de teenen mes souliers me ser gent les
orteils.
Pranger, m. prangijzer, carcass. — (bij den
hoeffmid, neusntjper,, torclze-nez, on. morallies , f. pl. —, yang van eenen windmolen, freine; zie Molenpranger. klemhaall (bij fchrijnw.) sergent.
Pranging, yr. serrement, m. zie Prang.
Prangmolen m. Gem,eente of dwangmolen ,
moulin banal.
Prangwortel, m. italkruid, osfebreker, arreteboeuf, m. bugranc f.
Prat , b. n. hoovaardig, trotsch, orgueilleux,
se, fier, ere.
Prawn, o. w. (ik praatte, heb gepraat) causer, s'entretenir familierement, discourir;
(in den gem. fpr. tr.)confabuler. Hij weet
wel to , it Bait blen dist,ourir. fnappen, babiller, laser.
Prater, m. causeur; babbelaar, discoureur,,
verbiageur, contestr; proneur. Gemeenzame
—, fam. confabulateur. Wijdloopige —, albefchik , tatillon.
Pratten, 0. w. (ik prattede , heb geprat),
,hitless, naisuoe0 zijn, bowler, faire la
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mine. —, zich verhoovaardigen,s'inorgueiltwijfelachtig ftaan , hesiter, étre en
suspens , incertain, irresolu.
Pratziekte, yr. kwijneude ziekte, maladia
lente.
Prauwel, yr. zie Wafel.
Precies, bijw. (ond. w.) ftipt, just précis,
e. exact, e. , axe; bijw. prectsement, exactement.
Precipitaat , o. neerploffing ; de droes bij scheikundige ontbindingen, het bezinkfel, prdcipite , m.
Predestinatie, yr. (ond. w.) (in de godgel..)
voorbefchikking, predestination.
Predestineren , b. w. (ond. w.) ik predestineerde , heb gepredestineerd) (in de godgel.)
_ voorbefchikken , voorbepalen, predestiner.
God heeft de uitverkoreneugepredestineerd,
Dieu a predestine lee emus.
Predikambt, o. office de ministre, de predi.
cateur,, de pasteur, m. ministere ecclessastique, m. cure, f: Vergadering der predikanten bij de hervormden , ministire, tn.
Predikant , m. leeraar van de godsdienst,
nistre , predicateur, pasteur.
Predikantsplaats, yr. place de ministre, dopredieateur, de pasteur.
Predikatie, vr. preek , leerreden , sermon,
préche, m. predication, f. Bost na de
mts , pane, m.—, die der Oudyaders , kerkvaders, homelle. De fehoonfte —n der kerkvaders zijn die van den H. Chrijsostomua
en Gregorius, les plus belles homelies sont
celles de Chrysostome et de Gregoire.
Predikatien-boek o. verzameling van predikatien sermonnaire, m. Verzameling van feestpredikatien der paufen , (in de kerk. gefelh)
sermologue ots sermologe, m.
Predikdienst ; zie Predikambt.
Prediken, o. (ik predikte , heb gepredikt)
preken, godsdienftige leerreden houden-,
précher, annoncer la parole de Diets .,apostoliser * —, fig. fam. voorprediken , beftraffen,
lange vermaningen doen , proner, sermonner.
Spr. w. voor den geleerden is goed
a bon entendeur pen de paroles. Gij predikt
voor dooven , (uw gezegde heeft geenen invloed), vous préchez dans le desert.
Prediker , m. preker , predicateur, ministre de
l'avangile;—, herder , leeraar, pasteur. fain.
sermonneur. — van Salomo , ecclesiaste. -Preclikheer Preaheer,, m. (bij de Roomschgez.) , frere precheur; prddicateur (chez
les Cath., Rom).
Prediking , yr. predication.
Predikftoel, m. preekftoel, chairs, f:
Preek , yr. sermon, preche, m. predication.
Preektrant of flip , in. style de la chaire, maniere de pricher.
Prefect , m. ftedehouder, landvoogd, prefet.
De under —, le sous-prefet.
Prefectfchap, o. ftedehouderfchap , prefectuur,
prefecture, f:
Prei yr. porei , porrei, poirsau, ou perreau, m.
Preijen; zie Praaijen.
Preken ; zie Prediken.
Preker ; zie Prediker.
Prelaat , tn. kerkvoogd, hooge geesteliSke
ambtenaar,, prelat.
Prelaatfchap, o. prelature,
Preliminairen y r. meerv. (ond. w.) vooraf.
gaande vredespunten , preliminaires de la
paix.
Preluderen, o. w. (ik preludeerde , heb ge.
preludeerd), (ond. w.) (in de- muzijk),
vooruit fpelen), prat:der. nij houdt er
ni
van
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Pretenfie, yr. (ond. w.) eisch, vordering,
aanfpraak, pretention. — regt, droit, titre, m.
Preutelaar, m. mompelaar, knorrig mensch,
grondeur, grogneur,grognard,marmotteur.
Preutelaariler, N r. grondeuse ,`grogneuse.
Preutelen, o. w. (ik preutelde, heb gepreuopborteld), marmotter ; zie Prevelen.
relen, bouillonner.
Preutelgeld , o. kleingeld, petite monnaie,
menuaille,
Preute.ig, b. n. d'humeur grogneuse, gron.
deur, euse, grogneux, euse.
Preuteling, 'vr. gronderle, grognement , m.
Prentelwerk, o. kleinigheden, wisjewasjes,
bagatelles, Wailes, f. pl.
Preutsch, b. n. trotsch , hoogmoedig, waanwijs, fief-, ere, hantain,e.orgueilleux, se,
prude; bijw. fierement, hautainement.
Preutschkeid , yr. hoogmoedigheid, enz. fier, arrogance; pruderie.
Pre velaar, m. marmotteur; zic Preutelaar.
Pre velen , b. w. (ik prevelde , heb gepreveld),
mompelen , binnen 'smonds praten, marmotter, parlor entre ses dents ou doucement.
Preveling, vr. action deparler entre ses dents,
on de marmotter.
Prevelmis, vr. ftille _mis, moose basso.
ges, etc. f. ;
Prieel,
o. een groen plek5e gronds, dat door
Presbiiteriaan, m. en vr. presbijteriaansch, m.
loofwerk overfchaduwd wordt ; bijzonder een
presbytórien, tn. De presbijterianen zijn
lusthuisje , dat uit lommerrijk geboomte zaden bisfchoppelijken tegengefteld., les presmengefield is, pavilion, cabinet de verdure
byteriens sont opposes aux episcopaux. De
tonnelle, f. petit berceau, rn.
presbij teriaanfche kerk , Peglise presbytePriegel, priegelitok m. knuppel, gourdin,
rienne.
baton.
Presbijteriaanfche leer , yr. presbytirianisPriegelen ; zie Kloppen , Slaan, Afrosfen.
, tn.
Prefenning, vr. (fcheepsw.) geteerd zeildoek, Priem, m. een fpits ijzer, waarmede men gaten boort, polygon; vierkante — (bij de
prelart, m. braie.
moordpriem,
art. ) broche carrie, f.
Prefent, b. n. (ond. w.) tegenwoordig aanpoignard, stylet; zie Dolk. — der vuurwerwezend , present , e.
kers ,,pique-chasse, f. —der fpeldenmakers,
Prefentie , vr. (ond. w.) tegenwoordigheid ,
repepion,—, waarmede men de kaardebollen
presence. — geld , droit de presence, m.
ontdoet van de wol, curette, f. fingers —,
Prefident, m. prefes (ond. w.) voorzitter,
wetitaal, fusil.
president. Hetgeen tot eenen voorzitter
Priemen, b. w. (ik priemde, hob gepriemd),
behoort, hem aangaat, presidental, e.
percer avec un polygon, piquer.
Preiidentfchap, o. (ond. w.) voorzitterfchap ,
Priester, m. prétre. Arme —s clelern.— van
presidence , f:
de christelijke leer, doctrinaire. OnwaarPrefidentsitoel, m. siege m. chaise de presidige —,-,presto/et.jVlahomedaanfche—,iman.
f.
dent,
— in Siam, talapoin. Oosterfche , papas.
Prefidentsvrouw, yr. presidente.
— van Cijbele, corybante.
Prefideren, 0. w. (ik prefideerde, heb geprePriesterambt,
Priesterfchap, Priesterdom, o.
presider.
fideerd), (ond. w.) voorzitten,
pretrise, sacerdoce,m. —,geestelijkheid ,
lk prefideer in de vergadering van ouderclergd ,
lingen, je preside a Passernblee des ancient.
Presmeester, m. (in Engeland), aanwerver, Priesteres, yr. of priesterin, pretresse.
Priestergewaad , o. of rok, m. habit, 'aterecruteur.
overrok van eenen
went sacerdotal, m.
Presfen, b. w. (1k preste, heb geprest) iepriester, soutane, f. Korte priesterrok ,soumand tot de krijgsdienst dwingeu, enriller,
tanelle,
f.
force,
lever
les
gees,
met.par
aire
servir
f
Priesterin ; zie Priesteres.
tre en requisition —, perfen, presser.
Priesterlijk , b. n. sacerdotal, e. Priesterlijke
presfer, m. werver,.enrdleur.
gewaden, kleederen, ornements,véternents,
enrdlement
force,
tn.
action
de
yr.
Presfing,
habits sacerdotaux.
presser, presse, levee, requisition, conPriest erorde , vr. ordre de pretrise,
scription, f.
Prestant, m. voornaamfie en grootfte orgel- Priesterfchap ; zie Priesterambt.
Priesterwijding, yr. ordination.
piip. , prestant.
Prestimonie , vr. (ond. w.) privaatftichting Prij , vr. kreng, dood ass, charogne. fig. ondeugend vrouwmensch, carogne.
(tot onderhoud van eenen priester) prestimonie, en wat hiertge behoort , beet pres- Prijken , o. w. (ik prijkte, heb geprijkt),
pronken, faire parade, briller, se pavaner,
timonzal, e.
tirer vanite. fad}. se parader. Het land
Prefumeren, (ond. w.) zie Vooronderftellen,
prijkt met fchoone vruchten, le pays itale
vermoeden.
de beaux fruits.
Pretendent, m. vorderaar, eifcher, bijzonder
aanfpraak maker op de kroon van een rijk , Prijs , m. waarde van een ding in handel en
wandel,
prix, m. valeur,, f. Wat is de
pretendant, vr. pretendante.
— van dit doek ? quel est le prix de ce
Pretcntieren, (ond. w.) zie Eifchen, Vorde.
drop? lets war eenen geringen of fpot
:vu , Aanfpraak maken.

06o
PRE
voor te beginner,
van om lang te
aimed preluder long-temps avant de commencer.
Premie, yr. (ond. w.) prijs, prix, tn. recompense. — van asfurantie , verwaarborging , prime#qssurance.
Pre= , of , Prier, vr. eene afgedrukte teekening, aflieelding, estampe. plaat, planche , image. Hij is een liefhebber van
prenten, it est curieux en estamp.es , amateur d'estampes. Er zijn verfcheid ene —en
of platen in dit bock, it y a plusieurs
planches dans ce livre, it y a plusieurs es;
plaat in
tampes, images dans ce livre.
het koper geiheden , gravure en taille-douce.
Gatite — of plaat, taille-douce a l'eau
. forte.
Prente-boek, o. livre d'estampes, tn.
Prenten ; zie Inprenten.
Prentenkraam, vr, boutique d'estampes.
Prentkonst, yr. het plaatfnijden , gravure,
(bij plaatih.)mez
taille-douce. Zwarte
zo-tinto, en.
Prentverkooper , m. marchand d'estampes
imager.—, kwantfelaar in prenten, fchilderijen,-brocanteur.
Prentwinkel, m. boutique d'estampes, d'ima-
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voor den markt — , in goeden flaat houden), it faut tenir tout
voor den inkoop
aman
el,
die
nog
in
den
acheter
en
bon
dtat.
voor den vastgeftelden koopen,
bast zit, amande en cosse dare. — met eene
q. ch. a vil prix , au prix contant ,
vork , of zoo veel als men met eene vork
au prix de marchi, a prix fixe. Zeg
prikt, fig. een weinig, ce que Pon pent
flu den naasten dices moi le plus juste
prendre avec la fourchette. Een prikje faprix. Onder den — verkoopen, vendee 4
lade , un pen de salade. Spr, w. of fig. Hij
non prix. Zij zijn het omtrent den — eens
ressemble
gelijkt ziinen vader op een'
geworden, ids sont convenus du prix. Hij
parfaitemeut a son pore. Hij verftaat dit
beefs hem den —, de v,,aarde daarvoor geop eeryjuist, it entend cela a merveille,
lof,
geven, it lui en a payd la valour.
au bout du doigt, parfaitement bien.
eloge,
roem, eer, louange, gloire,
belooning,'aaninoediging, prix, m. re- Prikkel, m. prik, angel, ook op bladeren als
van hulst, aiguillon. —, angel der bijen,
compense, f. Men heeft hem den toegeprikflok der osaiguillon des abeilles.
wezen, toegekend, on lui a adjuge le prix.
fendrijvers
, aiguillade, flekel, (in
Mijn zoon behaalde den eerften —, mon fils
de kruidk.) piquant. — fig. aanfporing„
remporta le premier prix. Tweede —, beaanzetting tot lets, aiguillon; zie Prikkelooning , die men geeft aan hem wiens wee
ling in de derde beteekenis.
het bekroonde het eerst evenaart, acces t.
Prl
ieknd.
kelbaar, b. n. irritable; zie Prikke.
prix.
genomen
loterij
,
e
ene
,
— in
fchip, prise, f. Op — ftellen, mettre 4
— (in de
opftellen , appricier , Prikkelbaarheid, yr.
prix. Ergens
geneesk.) ,incitabiliti. Het galvanismus
priser. Ik flel op —, (waardeer) zijne
heefc het 'vermogen de — to verwekken, le
gevriendfchap, j'apprecie son amitie.
galvanisme a la faculte d'exciter Pirritabiven, prostituer. Zij heefc hare eer —, ten
lite.
beste, gegeven, elle a prostitue son honneur.
geven , (over- Prikkelen, b. w. (ik prikkelde, heb.geprikZich zelven aan de ondeugd
keld) prikken , piquer, picoter ; Prikgeven) , s'abandonner au Woe. Om —,
ken. Waterachtige vochtigheden , die de
bijw. a Penvi, a qui mieux mieux.
huid —, des serosites qui picotent la peau.
Prijsbederver, m. gate-metier.
kittelen, titiller. De win prikkelt het
Prijsbepaler ; zie Prijzeerd.er.
verhemelte , le VIII titille le palais; fig. aanPrijscourant , m. prix courant, tary:
porren
, aanzetten, animer, aiguillonner,,
petit,
bas
prix,
in.
lk
heb
het
Prijsje, o.
encourager, exciter , irriter. Hij heeft hem
voor een gekocht, je l'ai achete a bas,
tot de deugd aangeprikkeld, ilPa excite,
a petit rpix ; —ioftuiting, petite louange, f.
anima a la vertu.
Prijsmeester, m. maitre de prise.
Prijsopgaaf, yr. _question proposde pour le prix, Prikkelend, b. n, ftekend, piquant, e.
Prikkeling ,
piqure, .f. pkotement , m.
mdse au concours.
Eene — over het geheele ligchaam voelen,
Prijsfchip, o. prise, f.
sentir un picotement par tout le corps. —,
Prijsfelijk, b. n. louable, digne de louange,
kitteling, chatouillement, m. demangeaison,
d'iloge ; estimable.
titillation. —, aanfporing, aanzetting, aanPrijsuitdeeling, vr, distribution des prix.
drijving , excitation, incitation, f. encourapiece
qui
a
concouru
yr.
Prijsverhandeling,
gement, m. , verhittende feherpheid, irpour le prix, qui a remporta` le prix.
ritation. De — der vochten, l'excitation
Prijsvraag; zie Prijsopgaaf.
des humeurs , — der vochten, (in de gePrijswaardig, Prijzenowaardig; zie Prijsfelijk.
neesk.) irritation, excitation. De fappea
Prijzeerder, m. priseur, taxateur, estimateur,
zijn in eene groote —, les humeurs sont
Prijzeerfter, yr. zie Waardeerfter.
dans une grande irritation.
Prijzen, b. w. (ik prees, heb geprezen), loy en, roemen , loner, clever, exalter, van- Prikken, b. w. (ik prikte heb geprikt), fteken; piquer. Een papier —; piquer
ter, glorifier. lk moet zijn gedrag
papier. De wondheeler heeft hem tweeaut que je lone sa conduite. Men heeft
f
maal geprikt, zonder dat er,bloed gekomen
hem hemelhoog geprezen , on Pa eleve jusis, le, chirurgien Pa pique deux lois sans
qu'aux nues. Gods heiligen naam (verpouvoir tirer du sang.
heerlijken), exalter le saint nom de Dieu.
ne sied Prikking , vr. piqure, action de piquer; zie
Het past niet zich zelven to
Prik. — met naalden, (bij wondh.), acupas tie se vanter soi-meme. God zij eloofd
Elpuncture.
en geprezen, Dieu soit loud et glori
Prikflede,
yr. petit traineau qu'on fait avans'entre-louer.
kaiider
cer avec tie batons ferres.
Prijzenswaardig; zie Prijsfelijk.
Prijzeren , b. w. (ik prijzeercle , heb ge- Prikftok m. aiguillon.
voor osfendrijver,
f.
prijzeerd), waarderen, fchatten , apprecier,
Priktol, m. werptol, toupie , f. Met den —
priser, estimer, evaluer,, taxer , mettre
fpelen, jouer a la couple.
prix.
Prijzoring, yr. taxation, appreciation, esti- Pril, b. n. aardig, vrolijk , frisch, gal e.
frais, fraiche , vif, ive, gaillard , e.
mation, evaluation, wise a prix.
iloge,
Primaat, m. opperfte kerkvoogd, prima:. De
Prijzing , vr, louange,
aartsbisfchop van Canterbury heet
Prik, m. de daad van prikken , een sleek,
van
Engeland , Parcheveque de Cantorbery se
f: coup (de Pointe.) Een — met
die primat d'Angleterre. Onder eenen —
eene fpeld, une piqure d'epingle. Hij gaf
behoorende, ftaande, primatial , e.
hem eenen — met bet pennemes , al less porta
un coup de canif Een — met een lancet, Primaatfchap, o. opperkerkvoogdij, primatie
1. De voorregten van het —, les prerogatisin coup de lancette. — aan eenen priktol ,
ves de la primatie.
Pointe de fer au dessous d'une couple, f
zekere visch; waarmede men kabeljaauw Primidi, m. de eerfte dag van eene franfche
decade, primidi ou primedi.
vangt , negenoog, lamprei, lamproie , f.
Spr. w. Men moet de prikken levend hou- Primitif, b. n. (ond, w.), oorfpronkelijk,
primitif, ive.
4en, (men moet de taken aan den gang en
Mmm2
red,
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Primo , bijw. (ond. w.) eerfleIijk, vooreerst,

pritno.

PRI
gang bij de R. K. procession. — op Sakra
mentsdag, sacre, m.
Procesziek , b. n. pleitzuchtig, processif, eve,

Pnncipaal, in. (ond. w.) hoofdperfoon, meesqui aime les proces.
ter,, principal, maitre. —, .b. n. het voorProcuratie , yr. (ond, w.), bezorging befitsnaamite, hoofdzakelijkfle, principal, e.
ring van eene zaak ; oak de fchriftelijke
Prins, in. prince.
volmagt, welke men iemand geeft, om in
Prinsclom , o. principaute, f:
zijnen naam , zekere zaken te verrigten ,
Prinfelijk , b. H. de prince; bijw... en prince;
procuration. Hij handelt volgens eene
zie Vorflelijk.
(volmagt), al agit en vertu de procuration,
Prinfenhof, o. cour, f. palais ou hotel de
en plein pouvoir. De — moet met den naara
prince, m.
desgenen, die ze geeft , onderteekend zijn,
Princes, vr. princesse.
la procuration dolt etre parafee par celus
Princesfenbier,, o. biere un pea blanche, f.
qui la donne.
Princesfenblaauw, o. berlijnsch blaauw,, bleu
Procurator ,
(ond. w.) verzorger der wede Berlin, de .Prusse.
fives
blanches
zen , enz, procurateur.
Princesfenboonen, vr. meerv.
que Pon mange avec les ecorces, plus petites Procureur, m. zaakbezorger, pleitbezorger,
praktizijn,gev'olmagtigde,procureur; avora,
que les haricots.
praticien.
Princesfenkoekjes, o. meerv. petits biscuits ou
Prodictator, m. (ond. w.) in de Rom. gefch.)
gdteaux sucres, m. p1.
magiftraats perfoon, die de magt van eenen
Print ; zie Prent.
dictator had, en zunen post waarnam, pro-.
Prioor, m. de eerfte voorflander van een
dictateur.
klooster of rift, kloostervoogd , prieur.
Proef, proeve , yr. onderzoek , essai, m.
Pat den — aangaat, b. n. prieural , e.
epreuve ondervinding, experience. De
Prioraat, Prioorfchap, o. ook de woning van
— van lets nemen , faire l'essai de q. ch.
eenen prioor of kloostervoogd, prieure, f.
Wilt gij het op de — nemen ? voulez-vous
Soort van prioorfchap bij de monniken ,
prendre cela a Pessai? Natuurkundige —,
custodie, f; en hetgeen hiertoe behoort,
essai de physique. Deze — bewiist, dat hij
custodial , e.
in flaat is, lets grooters nit te voeren, cis
Priorin, yr. kloostervoogdes, prieure.
essai fait voir veil est capable de reussir en
Prifeerder; zie Schatter Waardeerder.
q. ch. de plus grande. Iemands trouw op de
Priferen ; zie Waarderen, Schatten Prizeren.
— flellen, mettre la fidelite de q. I. a PePrifering , Prifatie , yr. ; zie Waardering ,
preuve. De —, (het proefblad) is nageSchatting.
men , het kan worden afgedrukt, Pipreuve
Prisma, o. kantzuil; in de meetkunde, een
est revue, it n'y a qu'a tirer. bewijs,
langwerpig ligchaam, dat door meer dan
betoog , een werkfluk , waaruit men iemands
vier vlakten is ingefloten, en welks grondbekwaamheid beoordeelt, preuve; Hij heeft
vlakten gelijk en paralel zijn, pf:isme,
op de — gepredikt , it a fait un sermon d'ePrismatisch, b. n. kantig, prasmatique.
preuve , ( bij handwerksl.) chef d'oeuvre, tn.
Prifon, o. (ond. w.); zie Gevangenis.
zie Proeffluk , en oak Monfter, Staaltje. Geef
Privaat , o. geheim gemak, prive, tn. lieux ,
proeven van uwe bekwaamheid, donnez des
; zie Huisje.
in. pl. aisances, f.
preuves de votre capacite. De — uitflaan,
Privaat , b. n. (ond. w.). huisfelijk , geheim,
houden , itre a Pipreuve. De — van eenen
bijzonder, ambteloos, prive , e. Als — man
regel, la preuve d'une regle. De — op de
levee , vivre en homme privd. — in zamendeeling wordt door de vermenigvuldiging
flellingen hij , particulier, ere. — les in het
gemaakt, la preuve de la division se faitpar
Fransch, lefan particuliere en fraufais. —
la multiplication. Dat is eene —, ( een
onderwiizer, maitre, instructeur particubewijs)
van vriendfchap , c'est une preuve
lier.
d'amitid ; fig. Dat is de — op de fom ceci
Privilegie, yr. (ond. w.) voorregt, _privileprouve fustesse de ce qu'on avarice. Vuur
'
ge, tn. De — van deze flad is, le privilege
of water — (in de oudheid), proof van onde cette ville est. Dit_ ambt geeft fchoone
fchuld, Godsregt , ordalie.
fmaak , gout,
privilegien , voorregten, cette charge donne
muntflempel, coin,
essai, , m; zie Proefe.
de belles prerogatives; zie ook Vergunning.
Proberen, b. w. (ond. w.), de proef nemen, Proefbad, o. epreuve f. Drukproef, revision
(revisie) Het derde —, la tierce. Opziebeproeven, essayer, eprouver.
ner eener drukkerij , die tevens de proefblaProcederen , b. w. (ond. w.), handelen , overderen naleest, prose.
gaan , te werk gaan; een regtsgeding vceren. Voor de regtbank van eerften aanleg Proefdagen, m. meerv. fours d'ipreuve.
(zeew ) quarantaine,
—, prodder .par deviant le tribunal de, preProefdruk , m. premiere epreuve, f.
miere instance.
Procedure, Yr. (ond. w.) regtspleging, pleit- Proefgaren, o. (bij linnenwevers), doitee ,f.
handel, procedure. Men heeft de ganfche Proefgewigt, o. ponds echantillonne, m.
—2(pleithandel) in handen van den eerften Proefgoud , o. or d'essai, m.
prefident gefteld,, on a mis toute la proce- Proefhoudend, b. n. qui est a lypreuve.
dure entre les mains du premier president.. Proefjaar, o. annee d'epreuve ; zie Proeftijd.
Proces, o. (ond. W.), regtsgeding, proces, Proefje, o. petit essai, petite epreuve. Hij
heeft mij eenige proefjes van wiln gezonden ,
Hij heeft zijn — verloren met de kosit m'a envoye quelques essais de vin. —, monten , :1 a perdu son proces avec les frais
itor, niontre, f.—, itaaltje, echantillon , ma,
prefudiciaux ou les frais de procedure. Het
laten ophouden, (beide partijen afwij- Proefkunst, yr. (bij de fcheik.) de kunst om
in het klein de hoedanigheid der metalen en
zen,) mettre les parties hors de cour et de
mineralen to onderzoeken , te beproeven,
proces.
docimasie.
Proces-verbaal, o. (ond. w.) fcbriftelijk verbaal of verflag van hetgeen ergens ebeurd, Proeflepel, m. (bij tinneg. zeepz. enz. ) óprouvette , .f:
gezien of gehoord is, proces-verbal , fn.
correcteur, proo.
Processie, yr. plegtige, godsdienstige am- Proef, of proevenlezer,
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(ond. w.) , gedrukt berigt ;
Programma ,
Proeflezing yr. p.relecture.
aangeplakte aankondiging ; uitnoodigingsProefmunt, vr. pied fort, rn.
fchrift tot eene plegtigheid, programme.
Proefneming, vr. essai (in de natuurk.) expiMen noodigt tot de openlijke redevoerinrience. — en doen, faire des experiences. —
gen uit door programma's , on invite aux
van de deugdzaamheid, der verwe van floffen ,
declamations publiques par des programmes.
debouilli, m.
Prol, yr. appelbrij , soupe, au ?att de beurre
Proefondervindelijk, bijw. experimental, e.
(babeurre) et aux pommes.
Proefplaat, yr. probeerplaat, tot monfler van
de muntfpecien (bij het muntw.) deneral. Prollig, b. n. dik , als appelbrij , epais , se,
gluant, e.
Proefpredikatie , yr. sermon d'epreuve, m.
Proeffchot, o. coup d'essai ou d'epreuve, no. Prompt, b. n. Cond. w.) vaardig, feel,
prompt, e. bijw. promptement.
Proeffchrift , o. essai de plume, en.
Proefflot , o. nachtflot, serrure a double tour , Promptheid yr. (ond. w.) promptitude.
Pronk, m. fieraad, opfchik, parade, parure,
de setrete,
piaffe , f. ornement. Te — ftaan (ter firafProeffmeitkroesje, o. ( der metalen ) pateHaan,
fe ), faire parade; fig. Opeulijk to
lin , in.
titre expose, e. a la risee du public.
Proeffpel, 0. voorfpel, prelude, m.
dameret,
faletjonker,
Proeffleen, m. toetsffeen , pierre de touche , f. Pronkaard, Pronker,
damoiseau, petit-maitre, coquet, glorieux;
Proeffluk , o. meesterftuk, chef-d'oeuvre , coup
fig. muguet, muscadin; fam. murliflore,.
d'essai, m.
godelureau. Den — fpelen , mugnetter. Flij
Proefftukje eene munt, o. penile, f.
is de —, (eer) van zijn geflacht, il est
Proeftegel, m. (bij de fleenh.) , chantignole,f.
l'honneur, la gloire, l'ornement de sa faProeftijd, 0. in de kloosters, probation, f.
noviczat. Zip heeft drie maanden den — nitgehouden , voor dat zij non werd , elle a fait Pronkbed , o. lit de parade , m.
trois mois tie probation avant de prendre l'ha- Pronkbeeld, o. statue , f.
bit. De — van deze monniken is zeer ftreng, Pronkbehangfel, o. riche tapisserie, f.
epee de parade, f.
le noviciat de ces religieux (mollies) est tres Pronkdegen,
Pronkdeken, vr. fprei, course-potnte.
austere.
Pronken , o. w. (ik pronkte, heb gepronkt),
Proeftin , 0. itain commun,
faire parade, s'enorgueillir,, piaffer, se paepreuve, f essai de via.
Proefwijn,
vaner,, se panader, tirer _vanite de. Zie
Proefzilver, o. argent d'essai, argent de juste
hoe hij pronkt (welke trotfehe houding hij
aloi, m.
aanneemt), voyez comme ii se panade. Hij
Proesten, o. w. (ik proestte, heb geproest)
pronkt met zijne mooije kleederen, it fait
der paarden , fnuiven, s'ibrouer, — van
parade de ses beaux habits, it se mire dans
menfchen ; zie Niezen.
pronkt (hij verhooses beaux habits.
Proesting, yr. het proesten der paarden , ebroue•
vaardigt zich) op zijne kundigheden,
went, m.
s'enorguellit
de
son
savoir.
Proeve ; zie Proef.
Proeven, b. w. (ik proefde , heb geproefd), Proiker; zie Pronkaard.
fmaken , gon'ter, savourer, tater de. Pmef Pronkerij, yr. gepoch, parade, vaine parere , ostentation.
diets wijn eens, goettez, savourez un peu ce
yin, tdtez en peu de ce yin. — bijzonder Pronkgewaad, o. habit de cerimonie. —, cp.
fchik eener jufvrouw, atour, m.
of een drank geed is, deguster. Het — der
Pronkgraf, o. praalgraf, mausolde, rn.
dranken , itvdegustation, gustation.
Proever, in. van dranken , degustateur ; goer- Pronkjuweel, o. excellent bijou, ou joyau , m.
perle , f.
met. — , (fchenker) echanson.
Proeving, yr. het proeven, fmaak, gusta- Pronkkamer, yr. chambre de parade.
Pronkkleed
; zie Pronkgewaad.
,
essai,
proef,
epreuve.
tion.
Pronknaam , m. titre, nom de qualite.
Profeet, m. (e)prophhte.
Profesfor, m. (ond. w.) hoogieeraar, profes- Pronknaald, yr. prpnkkegel, obilisque, pyrain de geneeskunde, in de godwide.
seur. Een
geleerdheid, in de regten, in het hebreeuwsch, Pronkpaard , o. cheval de parade , palefroi,
an professeur en inedecine , en theologie, de Pronkfieraad, o. ornement, m. parure, f:
Pronkfler, y r. femme, file, qui se pare ex.droit, d'hibreu.
cessivement, coquette; fam. nufje , pimbeche.
Profesforaat, o. hoogleeraarsambt , professorat, m. Tot die waardigheid behoorende, Pronkftuk , o. piece d'ornement f. fig. Een
— van geleerdheid, un tresor de science;
professoral, e.
un homme de beaucoup de lumiere.
Profetenkoek , tn. foort van gebak , brioche, f
Profeteren, b. w. (ik profeteerde, heb ge- Pronkwerk, o. ornement, (de sculpture on de
menuiserie), couronnetnent, m.
profeteerd), voorzeggen, voorfpellen, proPronkzetel , m. siege triomphal.
phetiser; predire
Pronkzucht yr. envie de paraitre, de briller.
Profetes, yr. prophetesse.
Profetie, vr. voorzegging, prophitie , predic- Pronfelaar 5 zie Knoeijer, Kwanfelaar, Broddelaar.
tion. De profetien van lesaias, les prophdPronfelen, b. en o. w. (ik pronfelde, heb
ties d'Isaeie.
gepronfeld) ; zie Knoeijen , Kwaufelen
Profetisch, b. n. prophetique.
Broddelen.
Profijc, o. voordeel, winst, profit, gain,
avantage , remnant bon, m. — uit iets halen Pronfelwerk; zie Broddel- of Knoeiwerk.
tirer du profit de q. ch.
Prooi, yr. roof, buit , proie, capture, f:
lap, butin, m. De leeuw wierp zich op
Profijtelijk , b. n. avantageux, se, profitable ;
zijne — le lion se jeta sur sa proie.
bijw. avantageusement.
Profijtertje, o. binet, m. Soort van —, gemaakt Proost, m. kerk- of flift-vooritander, oppergeestelijke, privilt.
als eene waskaars, dat men in de kandelaars
fteekt, souche, f.
Proostdij yr. Proostfchap , o. privete , f:
Profiteren, o. w. (on& w.), ik profiteerde , Prop , vs. eene flop , die vast in eene opening
heb geprofiteerd), voordeel dpen, winney,
gedrukt, gedraaid of geilagen words, om
profiler.
111 m m
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dezelve daarmede digt te waken, bouchon,
tampon, boudon, m. Eene ton met eene
houten toema.ken , Boucher un tonneau
avec un tampon de bois. — (papieren) op
een vuurroer,, voor het geweer, bourre.
bouchon.
—vorhetgfcu(bijda.)
Garen — (op fchepen ,) valet de canon,
étoupin, no. — van hooi of gras in een kanon
ourrage, no. — of bal, dien men iemand in
fden
mond ileekt om het fchreeuwen te beletten , baillon, m. Houten proppen, waarmede de gates geftopt worden, die in een
fchip gefchoten zijn, fiopplanken; proppen
voor de kluiseten , des palardeaux, tn. pl.
Propdarm, in; zie Slokop Vraat.
Proponent, m. als predikant voorgefleld , die
zijn examen ondergaan heeft om predikant
te kunnen worden, proposant, candidat.
Proponeren, -(ond. w.); zie Voorfiellen.
Propoost , o. (ond. w.) propos , discours, tn.
Proportie , vr. (ond. w.), evenredigheid, gelijkheid, proportion.
Propofitie , yr. Cond. w.), voorfiel, ftelling ,
proposition.
Proppen , b. yr. (ik propte, heb gepropt) ,
Jloppen, flouwen, bourrer,,remplir ,farcir.
Zijne maag (vol floppen, overdadig
eten), se farcir l'estomac de voande, s'empifirer. Ganzen
vetmesten, engraisser,
empdter des oies.
Proptrekker, m. tire-bourre.
Kurkentrek-,
ker, tire-bouchon.
Profa, o.'(ond. w.) onrijm, ondicht , prose ,f.
Profelit , m. een nieuw bekeerde , die van geloof verandert , proselyte.
Profodie , vr. (ond. w.) klankmaat der lettergrepen, prosodic.
Protest , o. (ond. w.) protest, m.
Protestant , m. protestant.
Protestantendom , o. protestantisme, m.
Protestantsch, b. n. protestant, e.
Protesteren, b. w. (ond. w.), tegenfpreken ,
zich tegen iets verzetten , aankanten , pro.
tester. Haar man verpligtte haar deze akte
te teekenen, maar zip protesteerde voor
en na daartegen, son mars l'obligea a signer cet acte , ?owls elle protesta encore avant
et aprês. Wanneer iemand weigert eenen
wisfel aan te nemen , of hem op den vervaldag te betalen, dan moot of kan men hem
laten un refus que fait une personne
el'accepter une lettre de change ou de la payer
Pecheance, sl fant la protester, on pent
la faire protester.
Prove, yr. het onderhoud, hetwelk iemand
voor zijngeheele 'even, uit eene geestelijke
flichting trait; voorts een ambt , hetwelk
aan iemand zulk een onderhoud verfchaft ;
fig. het onderhoud, hetwelk iemand zich in
een zoogenaamd proveniershuis voor al zijn
leven bezorgt , próbende, van hier:
Provenier, m. prebendier,, pribende.
Proveniershuis, o. communauti ,
ou hQital,
hospice , ou Pon achete son entretien a vie, no.
Provfand, m. mondvoorraad, levensmiddelen,
leeftogc, provisions, munitions de bouche,
vivres, tn. pl.
f.
Provianderen , b. w. (ond. w.) ( ik proviandeerde , heb geprdviandeerd), apRrovianderen ,
van levensmiddelen, van voorraad voorzien,
approvisionner, avitailler, pourvoir de vivres.
Proviandering, approviandering , yr. •verzorging van voorraad, avitaillement on avictuaillement, ravitaillement, m.
proviandhnis, o. magasin de vivres, on. pourvoirie , f. , voorraadsmagazijn voor doortrekkende krijgslieden, Otape,f

PRU
Proviantmeester, pourvoyeur,, nounitionnalre , avitailleur, vivier, tapier,, (op fchepen) victuailleur.
Proviantwagen , m. chariot de vivres ou de provisions de bouche ; caisson, fourgon de vivres.
Provinciaal, b. n. (ond. w.) , gewestelijk
landichappelijk , dat tot een landlchap of tot
eene provincie behoort, provincial, e. Provinciale vergadering, assemblie provinciale.
Provinciaalfchap , o. waardigheid van eenen
provinciaal, yr. provincialat, on.
Provincie , yr. landfchap , gewest, province.
De vereenigde —n , les provinces unies.
Provinciehout, o. bois rouge pour la tan•
Lure, m.
Provifie , yr. (ond. w.), voorraad , voorhanden zijnde hoeveelheid ; de bezorging ; bet
toekomende yoordeel , de winst ; ook aftrekking van eene fom voor gedane moeite , provision. Hij heeft nog eene goede — van
wijn in zijnen kelder,, it a encore une bonne
provision de yin dans sa cave. Betaal hem
de koopwaren , na aftrekking van uwe ,
pa:I ez lui les marchandises aprés en avoir
deduit votre provision; bijw. par provision ,
provisoirement. Neem bij — bezit van den
turn , prenez possession du jardin par provision.
Provifiekamer , yr. depense, o,ce, chambre
aux , de, provisions , f.' garde manger, on.
Provifiekelder, yr. fpijskeider, sommellerie,
cave pour garder les provisions, f. cellier,,m.
Provifioneel, b. n. (ond. w.), bij voorraad,
vooruit , voorloopig, enz., provisoire, provisionnel, le. Provifionele of voorloopige
opheffing van een geregtelijk beflag, main
levee provisoire. Een — verdrag, un traits
provisionnel ; bijw. provisoirement.
Provifor,, m. (ond. w.), opziener,, meesterknecht , zaakbezorger of waarnemer (in
,eene Apotheek), proviseur ; en de waardigheid van eenen zoodanigen beet provisorerie,
Provoost , m. iemand die over iets gefleld is;
diegene, welke de overtreders , onder de
krijgslieden en fchutters, gevangen neemt ;
ook kapitein geweldiger genaamd, prevot;
ook de gevangenis zelve, prison, f:
arrest, cachot , no.
Pruik, Paruik , yr. perruque. — met eenen
haarzak, perruque a bourse.
Pruikebol ,
tete a perruque f:
Pruikedoos, yr. (oo) bate.
Pruiken , o. w. (ik pruikte , heb gepruikt),
pruik dragen , porter perruque.
Pruikmaker,, m. perruquier.
Pruikwinkel, m. boutique de perruquier,, f:
Pruilen , o. w. (ik pruilde , heb gepruild),
zekere mengeling van droefheid en gramfchap betoonen, moppen , bonder, faire la
mine, la moue. Zij — reeds dagen lang tegen elkander, ih sent des fours sans se parler,, a se faire la mine on a se vole- de travers.
Pruiler, m. knorrepot, boudeur.
Pruilhoek , m. boudoir.
Pruiling, vr. morring, bouderie.
Pruilmond,
zie Pruner.
Pruilfter, vr. boudeuse.
Pruim, yr. prune. Gedroogde
pruneau,
m. Wilde —, prunelle. Kroosjes
daInas , tn. Lekkere groene
refine claude.
Lekkere geelachtige
mirabelle. Kleine
roode
, cerisette.. — van Brignole , brignole.
Pruimboom m. prunier. Wilde —, pelossier.
Pruimekern, yr. amande de prune.
Prui-

PRU
PRU
945
Pruimelen, vr. meerv, gekonfijte pruimen van Puf, vr. lust, envie., inclination, af.- pen.
Brignole in Provence, brignoles confites.
chant , tn. Ik had er geene — op , je n'en
Pruimen, b. en o. w. (ik pruimde , heb geavais aucune envie. ,
pruimd), tabak kaauwen, macher du tabac, Puffen, o. w. '(ik pufte, heb gepuft), blachiquer.
zen , souffler. —, b. w. trotferen , braver afPruimendrank, m. prunelet.
fronter.
Pruimenkonfituur, vr. 'prunelee.
Pui, yr. puije , het onderfle gedeelte of de
Pruimentuin, m. pruimenbosch,.prunelaie, f.
eerfle verdieping van een gebouw, premier
Pruirner, m. tabak — , celui qui mdche du tastage d'un edifice, tn. , het balkon van.
bac, timicheur de tabac.
het Itadhuis, tribune de l'hetel de vine.
Pruimefap , o. jus deprunes ou de pruneaux , tn. Polk, b. n. best, uitmuntend., excellent, e.
Pruimefteen , m. noyau de prunes.
exquis , e. delicious, se. Die koffij is —,
Pruimmond, m, klein mondje , bouche mignonvoila d'excellent cafe.
ne , f.
Puik, o. het beste, het uitgelezenfte, elite,
Pruimpje, o. kleine pruim, petite prune , f.
flour, quintescence , f Het — der jonge.
tabak, chique f.
lingfchap moest marcheren la flour de la
Paris; zie Bruis , Schuim.
jeunesse , l'elite des jeunes gens etait forces
Pruifen; zie Bruifen Schuimen, Opborrelen.
de marcher.
Prul, vr. een ding van geene waarcie , vodde, Puikjuweel, o. bijou ou joyau choisi, tn fig..
chiffon, brimborion, colifichet, rogaton, m.
perle , f. honneur, orilement (du sexe), m.
antiquailie guenille, vieillerie, fam. brou- Puikfchilder, m. peintre celebre, illustre,
Mies. fig. fam. — van een vent, un vealtres.habile.
lour, un homme de rien , etc.
Puiltftuk of werk, o. meesterituk, chefd'oeuPrulachtig, Prullig , b. n. chetif, ive, misevre, m.
rable; bijw. chetivment.
Puilader, yr. krampader, grosse vaine aux
Pruldichter, m. rimailleur, mauvais pate ,
jambes , varice.
patereau, pate a la douzaine.
Puilen; zie Uitpuilen.
Prullenkooper, m. curieux de vieilleries, de Puiloog, o. veil qui sort de la rite, veil sailchiffons etc. quifait auras d'antiquailles,
m. en
lant ou a la fleur de la tote, tn.
chi funnier, revendeur.
yr. personne qui a les yeux saillants.
Prullenkraam, yr. boutique d'antiquailles , de Puiloogig, b. n. qui a les yeux saillants
chiffons, etc.
sortants de la tete.
Prullenmaker, m. auteur a la douzaine, a la Puimfleen , m. pierce ponce, .f.
balk, pauvre auteur, rapsodiste, Miserable Puin, o. decombres, tn. pi. dboulis, gravois
ecrivain.
ou gravas , m.
Prullenmand, yr. panier aux chiffons, m.
Puinbak, m. lieu oil Pon jette des dicombres, etc.
Prullenvaar ; zie Prullenkooper.
Puingras, o. hondfland, chien-dent,m.
Prnllerij vr. vodderij , pietrerie.
Puinhoop, in. hoop van puin, monceau ou tar
Prullig, b. n. chetif ive, miserable; bijw.
de ddcombres, debris, m.pl. ruines, f.pl. Dechitivement , misirablement.
'
ze fiad is tot eenen gefchoten, cette ville
PrulfchrifE, 0. bagatelle litteraire , rapsoest battue en ruines, est reduite en peudre.
die, f.
Puist, yr. met etter, etterblaasje , pustule;
Prulfchrijver; zie Prullenmaker.
fig. bouton, tn. — in he: aangezigt, bourPrumellen, yr. pruimen van Brignole; zie
geon, m. Neus vol puisten, nez bourgeonPruim.
blaar, kleine opzwellimg der huid,
ne.
Prut, yr. dikke karnemelk , fait caille, tn.
evelure. Vurige , uitflag, echauboulure,
caillebote.
echauffure. Vol vurige puisten, echaubouk,
Prut, b. n. en bijw: enkel gebruik. in gem.
e. Roode — op den neus, rubis, m. Ve..
fpreekw. Het is daar niet
(helder),
nuspuisten aan het voorhoofd, chapelet,
n'y fait pas clair. Zij is niet — (deugt niet
tn; fig. Ergens eene
(afkeering van hebveel), elle ne vaut pas grand' chose.
ben), avoir q. ch. en aversion.
Prutkooper,
paysan qui vend de la caille- Puistje , o. huidzweertje, efflorencence, —
bote.
door eenen huidworm veroorzaakt, ciron,
Pruttelen, 0. w. (ik pruttelde, heb gepruttn. —s, die des nachts fomtijds op de huid
teld) , gronder, grommeler, marmotter ,
komen, nachtpuisjes ? (in de geneesk.)
mitonner.
nyctides , f pl. Klein — aan de oogleden,
Psalm, m. psaume. De zeven boetpsalmen ,
flrontje, orgeleolet ou orgelet, m. Rood —
les sept psaumes de penitence ou les sept pitherminthe, f, Klein — aan het voorhoofd,
nitenclaux.
tubercule.
Psalmboek , o. livre de psaumes, psautier,
Puistaclitig, zie Puistig.
Psalmdichter, m. psalmiste. Dat den psalmen, Puis tbij ter, m. kever„cerivotant.
den psalmist aangaat, psalmitique.
Puistig, b. n. puistachtig, bourgeonne , e. conPsalmgezang, o. palmodie, f. Het zingen in
perose , e. Een aangezigt , un visage conden fmaak van het —, psalmodiation, f.
perose. —, van uitflag vergezeld, exanthePsalmist; zie Psalindichter.
mateux , se. Een uitflag kdorts , ( in de
Psalmzingen , o. w. (ik zong psalmen, heb
geneesk.) une fievre exanthemateuse.
psalmen gezongen) , psalmodier, chanter Puistigheid, yr. vurige uitflag of puist , echaudes psaumes.
boulure.
Psalter, o. foort van harp, psalterion,
Puistvormig , b. n. pustukur, se.
Publicatie, yr. (ond. w.), bekendmaking, Puit, m. (in zeeland) kikvorsch, grenouille,
aankondiging, publication.
veenboer, tourbier.
Publiek, b. n. (ond. w.) openbaar, openlijk , Puitaal, m. barbote f. aalrups, lotte,fi
bekend, algemeen , public, que , manifesto, Pul, yr. eene kruik,
' creche. Tinned — of
natoire , connu, e; bijw. publiguement , matuitkannetje , met eene lange kromnie pijp,
nifestement , en public.
waaruit men jjonge kinderen, wier moeder
Publiek, o. public, m. geen zog heeft, laat (Waken, piipkan, biPudding ; zie Podding.
heron d'etain,
Put.
l\lmm4

P 'CY It
PUL
s.966
voogd moet zorgen , voor degoederen van
zuiper biberon,
Pullebroer
zijnen no tutetir dolt avoir soin des bienc
Pullen, b. w. (ik pulde , heb gepuld), boire
de son pupille.
avec excels, trinquer.
Puren, b. w. (ik puurde, heb5epunrd), zuiPulver, o. buskruid, poudre a- canon, f
veren, purifier.
ilof, poudre, . lets tot, — ilampen, reduire
Purgatie, vr. (ond. w.), zuiveren , afdrijvend
q. c . en poudre.
middel, purgation. Deze — heeft fleck gePulverflok ; zie Snaphaan.
werkt , cette purgation a produit un grand
Punch of punsch, yr. bekenc1e drank, punch
effet.-,7 , zwakke zuivering , (in de gene esk. )
ou ponche, m.
hypocatharse.
Punt, o. een flip over het algemeen,. point ,
in. Eene lijn tusfchen twee punten, une Purgeerdrank , o. potion, purgative , f. purgatif, remede catharique , m.
ligne entre deux points. —, een der flippen
of klinkletters in bet Hebreeuwsch, point Purgeerkruid, o. scammonie, f.
(voyelie de la langue hibraique). Kunt gij Purgeermiddel, o. laxatif, us.
het hebreeuwsch zonder punten lezen ? sa- Purgeerpoeder, 0. poudre laxative, f
vez-vous lire le hdbreu sans points? Punten Purgeren , o. w. (ik purgeerde , heb gepurgeerd), purger , se purger. Het onmatige,
afflippen, ponctuer. Zet een — op
overdadige
superp.u7g,!tion,
de i, mettez un point sur Hij flaat op
est
sur
le
point,
, pui gatif, ive.
Purgerend, b, n. laxatif,
het — van te vertrekken, it
le moment, de partir. Wij zullen het van Purim , o. fees:, der joden op den 14. Maart ,
tot aandenken hunner verlosfing ten tijde vats
— tot — onderzoeken, nous l'examinerons
Esther,,Hamansfeest ,purirn, m.
de point en point. Het — van eer, point
d'honneur. teeken, geplaatst op twee Puritein Engelfche, geftrenge hervormde ,
gefirenge presbyteriaan, die de bisfchoppeklinkletters om ze in twee lettergrepen te
Li ken geheel verwerpt, puritain ; hunue
verdeelen, dyalyse, f. Het — van eer is
le
point
d'honneur
leer, puritanisme, m.
zijne heerfchende drift,
hoofdfluk of Purper , o. eene bijzonder donker-roode
est sa passion dominante,
kleur, pourpre, kleedingfluk suet
eener rede , zaak, point , article d'un
purper geverwd, la pourpre. Het — was
discours, d'une affaire. Zijne preek was in
de kleeding der oude koningen, la pourdrie punten (deelen) verdeeld, son sermon
pre dtait i'habillement des anciens robs.
itait divisi en trois points. Men moet tot
faut
Het —, (de waardigheid, het gewaad der
het — (hoofdpunt, zaak) komen, it
kardinalen,) la pourpre. Naar het — Haan,
venir au point. Deze gebeurtenis is een
aspirer a la poupre. Lange, van ondeAn
zeer donker — in de gefchiedenis, cet ivemet — geboorde rok , dien de romeinfche
nement est un point d'histoire fort obscur.
pointe,
extrimiti.
confuls droegen, pritexte ; ook werd zulk
Punt , yr. fpits, uiteinde,
eenen rok , dien de kinderen der voornaamDe — van deze naald is gebroken, lapointe
droegen, tot` ihunnen mantleIke
de cette aiguille est cassia. De — of fpits
poinlijken
ouderdom , robe pritexte genoemd.
van eenen toren , van eenen degen, la
te d'une tour, d'une epee. Iemand voor de Purperachtig ,- b. n. tirant sur le pourpre.
— van den degen eikhen, degen, appeler Purperen, b, n, de pourpre. — flof, pourpre, f.
q, q. en duel; envoyer un cartel d q. q.
Punten van eene halve maan , van eene Purperkleed, o. pourpre , f
mists, van eenen hoed, van eene pastei, Purperkl-eurig of purperverwig, b. u. purpurin , e, pourpre, e. Purperkleurige bloem,
enz., cornes, f. pl.
fleur pourpurine.
Puntachtig, b, n. fpits, pointu, e.
Puntdicht, o. ipigramme. — waken, dp i- Purperkoorts, bluts of fcharlakenkoorts, fibvre pourpre ou scarlatine.
behoorende, dpi
grammatiser. Tot een
grammatique. Martialis heeft in het makers Purperlip, yr. levre vermeille.
van puntdichten uitgemunt, Martial a ex- Purpermosfel ; zie Purperflak.
Puperroocl, b, n, rouge pourpre.
celli dans la poisie ipigrammatique.
Puperfiak , yr. pourpre, conchyle, m;
Puntdichter, m. dpigrammatiste.
purpurite.
Verfteende
Punteloos, b. n. clomp, (in de wapenk.)
Purperverw yr. pourpre couleur depourpre.,
morni, e.
Purperverwig
;
zie
Purperkleurig.
(ik
Puntte
,
heb
gepunt),
Punten, b. w.
pourpre, buret.
fpits waken, aanpunten , aanfcherpen , aposn- Purpervisch,
Put, m. een diep uitgegraven gat in den
tiser, rendre pointu, e.
grand, puits. Diepe — in de mijnen, baPunteren, b. w. (ik punterde, heb gepunre, f: Sprw. als het kalf verdronken is den
terd), pointer, diriger vers on point. (Bij
— dempea, fermer Pitable quand lei citefchirders en gra y.) pointiller.
vaux sons dehors. Zink —, puisard. —,
haak, agrave, f.
Punthaak,
waarin het wiel wordt- gelegd om de naaf
Puntig, b. is, fpits, fcherp , pointu, e. acut ,
te boren, (bij de wagenin.) chantier d pere.; fig, naauwkeurig, précis , e, ponctuel ,
cer le moyeu.
le, exact, e. —, net en zindelijk, propre,
Putdekfel
, o. couvercle de puits, m.
net, te.
Puntigheid, yr. recision; Ponctualiti , exac- Putemmer, m. sceau de puits , m.
Putgalg, yr, boutwerk boven eenen put, potitude; proprete.
tence.
Puntiglijk, bijw. ponctuellement, exactement,
Puthaak , m. crochet a puiser de l' eau.
proprement.
kuiltje in de kin ,
runtrede , Puntfpreuk , yr. edel gezegde , bon- Putje , o.ietit puits.
fossette, .
teeken van kinderpokkeu,
dige fpreuk, kernfpreuk , apophtegrne, aphomarque e petite verole, f
risme , bon mot, m. pointe d'esprzt.
chaine de puits.
Putketen,
Puntuur, vr. pinnetjes van ijzerof
mede de boekdrukkers de vellen papier op Putkouw of kooi, yr, kooi van eenen putter,
(vogel) cage de chardonneret.
de pers Vastmaken, ranguillon.
Pupil, m. ( ond, w.) onmondige voediterling, Putoor; zie Roerdomp.
minderjarige weer, pupille, ns. et f. Een Putrad, o. roue d'un pits,

f.

Puts

PUT
Puts of Putfe , yr. wateremmer,, (op fchepen) seilleau, tn.
Putfen , b. w. (ik putfte , heb geputst), puiser, de l'eau avec un seilleau.
Puttegraver of delver, m. creuseur de puits.
Putten, b. w. (ik puttede, heb geput), puiser, tirer de l'eau avec un sceau. Het —,
puisage.
Putrenruimer, m ; lie Nachtwerker, Secreetveger.
Putter , Puttertje , m. distelvink (vogel) , chardonneret. Jonge —, griset ; fig. drinker,
buveur.
Putting, yr. ijzeren ketting (fcheepsw.), ca-
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done, charne de portes haubans. Mars —,
beflag tier juffers van het ftengewand, bande de hune.
Putting, ,Want, o. (touwen), gambes de /nines, f. pl.
Putwater,, o. eau de puits, f.
Putzwengel, m. bascule, ('de puits), f:
Puur, b, n. en bijw. (ond. w.) zuiver, par,
e, sans melange. — good , de I'or pur. —,
geheel, tout-ti-fait , entierement. — of
moedernaakt, entierement nu, e. —, willens, opzettelijk , exprês , a dessein; de
gaiete, de coeur. —, alsof, comme si.

...................sa.......—....

Q.
Q, yr. de 16' letter van de letterlijst , q, tn.
Dit is cone letter van vreemden oorfprong,
die weleer te onregt onder de nederduitfche
naedeklinkers gerangfchikt werd. Zij is eigenlijk ten overtollig letterteeken, hetwelk
wij niet behoeven, da y, bij het fchrijven van
vreemde woorden ; als basterdwoorden en
eigennamen. Bij alle nederduitfche woorden bezigt men nu Kw; zie aldaar.
Quadrille , yr. (ond. w.) kadrilje , omberfpel ;
ook Bans met vier perfonen, quadrille.
Q ualificatie, yr. (ond. w.) opgave en verkrijging der noodige eigenfchappen ; benoeming , qualification.
Qualiteit, yr. (ond, w.), de gefleidheid, eigenfchap van een ding of van eenen perfoon,
ook de fiand in de burgerlijke zamenleving,
de titel, de benaming , die iemands waarde
en rang in de burgerlijke zamenleving beteekent , qualite.
Quantiteit, vr. (ond, w.), hoeveelheid, menigte , quantite. Quarantaine, vr. (ond, w.), veertigdaagfche
proeftijd, voor fchepen , fcheepsvolk en
reizigers , die van plaatfen komen, welke
men van pest verdenkt , of van dezulke ,
waar zware aanitekencle ziekte heerscht,
quarantaine.

Quarto, in. Een boek in —, waarvan de vellen in vieren gedeeld zijn, un livre en
quarto.
Quartidi, m. vierde dag eener decade, quartidi.
Quatertemper, m. ieder der vier jaargetijden,
driedaagfche vasten in de R. K., quatretemps.
Quietist, m. gemoedelijke, ilille of geruste
befchouwer in den geest; atp hanger van
Milinos, een fpaanfche priester en leeraar,
quietiste.
Quietisterij , vr. leer dezer fekte ., quidtisme,m.
Quint ; zie Kwint.
Quintern, yr. vijf op `eene rij in het lottofpel , quine, m.
Quintidi, in. vijfde dag eener decade bij de
franfche omwenteling, quintidi.
Quota, o. deel , aandeel, quote-part , f:
Quotient, m. (in de rekenk.), uitkomst van
eene deeling, quotient.
Quotifatie, vr. (ond. w.) fchatting, bepaling
van eene belasting, cotisation.
Quotiferen, b. -w. (ond. w.) ik quotifeerde,
heb gequotifeerd), fchatten, elks aaneeel
in eene belasting bepalen, cotiser.

R.
R. yr. zeventiende letter der letterlijst, (de
q er bij gerekend) r, m.
Ra, yr. (fcheepsw.) een lange, ronde iteng,
kruifelings aan de masten van groote fchepen hangende , en dienende om derzelver
zeilen uit te fpannen, vergue, antenne. De
mars —, la vergue de hune. De braamzeils
— , la vergue tie perroquet. De — itrijken,
nedrlaten , arriser. De zeilen aan de — vastmaken , enverguer, rabaner les voiles.
Raad, in. bepaling van hetgeen te doen fiaat,
raadgeving, ook vergadering van zulke perfonen , conseil ; — , berigt , avis. Ik zal uws
broeders — volgen,, je suivrai le conseil de
votre frere. Eene zaak in den — voordragen , proposer une affaire au conseil. Hij
weet er geen' — toe , II ne sait pas se tirer d'embarras. Luister naar goeden —,
suivez les -bons conseils. Ga met den beer N.
te rade , consulter Mr. N. Vraag bij uwen
broeder om —, demandez conseil a votre
frire. Iemand met — en daad bijilaan, assister q. q. de ses conseils, de paroles _et
d'effets. Spr. w. Hier is goede — duur,
on ne sait quel moyen it faut choisir, c'est
id tine facheuse extrtmiti. Komt tijd komt

— , le temps fournira des moyens, a nouvelles affaires, nouveaux conseils. Wien moet
hier — fchaffen , it fact trouver ici des
moyens, remedier a ce mal. Veel — weinig
baat , chaque moyen n'est pas utile. Te rade worden (goed vinden), prendre, former
la resolution de. Buiten —, (ten einde —,
radeloos, hulpeloos zijn) ne savoir vie faire, titre desespere, e. ne savoir oil donner
la tete. ----= van Spanje , junte on jonte, f.
Geheime —, conseil prive , van den Turkfchen keizer, divan. — eens konings, cabinet. Zie verder de met — zamengeftelde
woorden , als : Kerkeraad , Krijgsraad, Staatsraad , enz.
Raadgeeffter, yr. conseillere.
Raadgevend , b. n. consultant, e. Eene raadgevende item, une voix consultative.
It aadgêver, m. conseiller, consultant; mentor.
Raadgeving, yr. conseil , m.,— der regtsgeleerden, raadgevend oordeel in gefchrift,
consultation. —, meening, gevoelen , avis,
m. De koningen moesten voordeel trekkers
uit de goede raadgevingen , die men hun
geeft , les roil devraient profiter des bons
avis qu'on leer dom.
111 m m 5
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corbeau, corbin, fn. Zwarte
Raadhuis, o. ,iladhuis , betel, m. ',Jolson de., Raaf, Rave ,
cor— op de Alpen, chocard, m. Jonge
f.
billat , tn. fpr. w. Het is eene witte —,
Raadkamer, vr. chambre du conseil. ge(een zeldzaam verfchijnfel) c'est un corbeau
regtsfchrijfkamer, greffe , tn. — der geesteblanc , q. ch. de rare. Hij fleelt als eene
lijken , definitoire, m. afgezonderde plaats
it est larron comme une chouette;
in de —, parquet, m.
voe
l tout.
Raadpenfionaris, m. loontrekkende raadsman,
conseiller pensionnaire. — van Holland, pen- Raagbol , m. Raaghoofd, o. houssoir a manche long pour biter les trifles d'araignees.
sionnaire de la Hollande.
Raadplegen, b., w. (ik pleegde raad, heb mad Raagftok, m. manche de houssoir.
gepleegd), consulter. Eenen geneesheer—, Raak, b. n. getroffen, touché, e. Dat is —
cela est touché. — Haan, fpelen, toucher
consulter an tnedecin. Met zich zelven —,
en frappant, en jouant.
( overleggen)se consulter soi-mime.— , overwegen , redekavelen, in beraad nemen, de- Raaklijn , yr. (in de meetk.) tangents.
liberer,, confdrer. Over eene gewigtige Raam , yr. en o. chassis, m. Venfler—, chassis de fenetre. Een dat niet opengaat ,
zaak —, (dezelve in beraad nemen) delibevastgemaakt is, un chassis dormant. —, eener
rer d'une chose, sur une afraire important&
bedding(bij de art.) chassis. — eener bedding,
De zaak is gewigtig, zij verdient , dat wij
chassis de Platte forms. IJzeren (bij de
er over —, (eens zamen over fpreken)Par
drukkers) dat om de vorm ligt , chassis.
elle Write que nous
faire est importante,
Frisket-- eener drukpers, frisquette , f. IJzeen conferons. Andermaal, op nieuws —
ren zonder flang in het midden , tot het
redeliberer.
drukken van tabellen , plakaten enz. raRaacipleging, yr. consultation. — , overweging,
mette, f: Laken—, (bij de lakenwevers)
deliberation.
same, f. Lakensramen, aan de ramen Haan,
Raadsbefluit, o. resolution, f. arret, decret,
ramer ou aramer des pieces de drap. Borduur—,
arrete du , conseil, m. — (bij de Romeinen),
métier,,m. Paneel , (bij de fchrijnw.) memsenatus-consulte, m.
brure. —, het houtwerk , de ftelling, aan
Raadfchriiver, m. geregtfchrijver, griffier,,
eene zaag, monture ,f. flit de scie , tn. —
secretalte du conseil,-du senat.
der papiermakers, couverte de presto ; zie
Raadfel, o. enigme, m; fig. Zijn gedrag is
verder de met — zamengeflelde woorden,
voor mij een — (ik begnip het niet), sa
als: Deur—, Glas—, enz.
conduite est pour moi en Onigme.
Raadfelachtig , b. n. duister, ingewikkeld, Raamgeftel, o. (bij de pasfeuientwerkers),
potenceaux, In. pl.
enigmatique ; bijw. inigmatiquement.
twijfelachtig, problematique, douteux, se. Raamkoord, o. cords de chassis de fenetre, f.
Raadfelachtigheid, vr. qualite de ce qui est Raampapier,, o. champi, m.
enignatique. dubbelzinnigheid, ambi- Raamzaag, vr. fpanzaag, scie a debiter.
Raap, yr. knol, navel, naveau, m. —radijs,
guate.
radis , m. rave en navet , f.
Raadfelboek, o. recueil d'enigmes, m.
Raadsheer, m. membre du conseil, conseiller, Raapakker; zie Raapland.
senateur romain. Raaphoen ; zie Veldhoen.
senateur. Romeinfche
Vrouw van eenen raadsheer aldaar, sena- Raapkoek, m. koek van raap- of koolzaad,
oliekoek, gateau de navette, tourteau.
trIce. Paufelijke consultat. te AtheRaapkool, vs. Radijskool, shoo-rave, m.
ne, ardopagite. —in Engeland , alderman.
Raadsheerlijk , b. n. senatorial , e. senato- Raapkruid, Raaploof of Rapenloof, o. herbe
ou verdure de navets; feuilles de navette,
rien, ne. —e waardigheid , dignitd senatode rave, f. pl.
riale.
Raadsheerfchap, o. —ambt, o charge , digni• Raapland, o. Raapakker , champ de navette ,m.
to d'un conseiller , f: Waardigheid, gebied, Raapolie , m. olie van raap of koolzaad, huile
de navette, rabatte, f:
woning van eenen raadsheer te Rome, seRaapzaad, o. koolzaad, colza, en. grains de
natorerie.
navet, navette, f:
Raadflaan; zie Raadplegen.
Raadflag, tn. conseil. overweging , deli- Raar,, b. n. zeldzaam, zonderling, rare, qui
n'est pas commun ,e.—, zonderling , vreetnd,
beration, f. Heimelijke, booze — of aanwonderlijk, strange, singulier, ere ,bizarflag, machination, f. Raadflagen , voornere ; bijw. rarement, etrangement; singuliemens ontwerpen , inzigten, befluiten , prorement.
m. pl., resolutions, f. pl. ‘,
jets,desseiqs,
'
Raasbol , tn. getiermaker, levenmaker, fchreeuRaadsman, m. conseiller , conseilt , mentor.
wer,, criailleur,, tapageur, braillard, bradRaadsvergadering, vr, conseil, m. assemblee
leer, etc.
Cefar werd
du conseil. (te Rome) senat,
in de voile gedood, Cesar fut toe en Raasbollen , o. w. (ik raasbolde, heb .geraasfaire du tapage , du bruit; erwiiler,,
bold),
het
rijk
in
Engeland,
plein senat. — van
brailler.
parlement , m.
Raadsverwant, Raadsvriend, m. lid van den Raaskallen, o. (ik raaskalde, heb geraaskald), ijlhoofdig zijn , ijlen, etre en (Wiraad, membre du mime conseil, mime colre, extravaguer, araisonner, radoter, delegue.
lirer.
Raadvragen, b. w, (ik vraagde (vroeg) raad,
heb raad gevraagd), consulter , prendre Raaskallend, b. n. delirant, e. *
Raaskalling , yr. ijling, delire, en. • transport
reconsulter.
avis. Weder
Zoodra de koorts
au cerveau , m. reverie ,
Raadvraging, yr. action de demander conseil;
des que
terugkomt, valt hij in eene
zie Raadpleging.
fievre
revznt
,
it
tombs
en
reverse.
jtaadzaam, b. n. heilzaam, dienstig, geraden ,
zie Koppermaandag.
nuttig, salutaire, convenable, qui est a Raasmaandag,
propos , utile, expedient, e. Het is — dit Raat, zie Honiggraat.
b.
n.
niet
gekookt, niet gaar,, cru,
te doen, it est expedient de faire cola. Ik Raapw,,
e. fpr. w. Honger maakt raanwe boonen zoet ,
corded, houde het_ voor —$ 16 le jugs a
it n'est sauce que d'appeti t ; fig. Ben ,propos.
voor-
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voorftel, (milk een , dat nit boofde van vorm
of inhoud ongefchikt is om ingang te vinden), une proposition crue , gut ne pent etre
admise ,ou qut n'est pas assez digeree.
zie Ruw.
Raauwachtig, b. n. un peu era e.
Raauwachtigheid ; zie Raauwheid.
Raauwelijk, bijw. ruwelijk, onbefcheidenlijk,
creiment , rudement, brutalement.
Raauwheid , yr. erudite.
Rabanden , m. meerv. (fcheepsw.), rabans
d'envergure ou de tetiàre.
Rabarber, yr. rhubarbe.
Rabat, o. final tuinbed, plate-bande , cotihre,
(koopmanswoord), korting, af trek,
f
lederen rand aan
rabans, escompte, m.
de kap eener koets, om den regen af te
keeren , gouttiare,
fmalle Brook boven eene gordijn, rabat, m.
Rabatijzer, o. calfat double, us.
Rabatfchaaf, yr. guillaume a platte-bande , in.
Rabatteren, b. w. (ik rabatteerde, heb gerabatteer0), rabat geven van eene te betalen
fom, van ieder honderd jets kwijtfchelden,
rabattre, escornpter, deduire.
Rabauw of rabouw, m. zekere grijze winterappel , graauwe renette, ook karpendu genoemd 9 (pomme de) capendu,t courtpendu;
zie Renet.
Rabauwt , deugeniet, fchelm, wellusteling 7 marand, vaurien, riband, libertin, etc.
Rabauwteftuk, o. lichtmisferij fchurkerij ,
enz. ribauderie, friponnerie, etc.
Rabbelaar, m. fiamelaar, bredouilleur.
Rabbelaarfler, bredouilleuse.
Rabbelarij , vr, bredouillement , fn.
Rabhelen , o. w. (ik rabbelde , heb gerabbeld)
zoo fchielijk fpreken, dat men onverftaanbaar worth, bredouiller.
Rabbeling ; zie Rabbelarij.
Rabbe)fchrift, o. krabbelfchrift, griffonnage ,
tn. pieds de mouches , m.
Rabbeltaal, yr. bastaardtaal; zie Brabbeltaal.
Rabbijn, leeraar der Joden , rabbin, docteur julf: Die de leer tier rabijnen beoefent,
aanhanger der rabijnfche Jeer, rabbiniste.
Rabbijnendom, o. leer der rabbijaen, rabbinisme , ni.
liabbijnsch, b. n. rabbinique. —e uitlegging ,
interpretation rabbinique. —e geleerdheid.
(op eenen fpottenden won) rabbinage ,
Raboorden , (eene plant) ; zie Duizendknoop ,
Varkensgras.
Rabout, zie Rabauwt.
Rabraken; zie Radbraken.
Rad, o. wiel, roue, f. De raden of raderen
van eene koets, les roues d'un carosse. Een
molen— , une roue d'un moulin. Een flaan ,
(met de handen op den grond, en de beenen omhoog in het rood Haan, gelijk een
rad, kinderfpel), faire la roue ;,fig. lemand
een — voor de oogen draaijen, ( hem verbijfteren) tromper, loner q. q.; le
mener par le nez. Hij is bier bet — (hid
is de bewerker van al wat hier voorvalt)
it fait ici alley la machine; it y est a lahautear. Spr. w. Onder het — raken, (zich
zeer in de klem bevinden) se, trouver au
bas de la roue ; etre mal dans ses affaires.
Het vijfde — aan eenen wagen, (lets dat
niet alleen overtollig is, inaar zelfs hindert) homme nul , zero, m. chose inutile on
superfine, f. Zeker touwflagers Carle,
f.; zie verder de met — zamengefielde
woorden , als: Kroonrad Kamrad, Spinrad, euz.
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Rad, b, n. fuel, vlug , gezwind, vrte,prompt,
e. agile , presto, alerte, rapide ; bijw. rapidement, promptement, vite..
Radbeflag, o. beilag van een wiel, radfchijf,
radfcheen bandage , bande de roue, f. Het
beflaan der raderen of wielen met ijzerea
bander, embattage , m.
Radbraken, b. w. (ik radbraakte , heb geradbraakt), rosier, rompre. Men heeft den
moordenaar levendig geradbraakt), on a
roué le meurtrier vif: Eene taal (flecht
fpreken)' ecorcher nose langue. —, fig. Ver.
minken, in den grond bederven, verbroddelen , bousiller, deter la besogne , la tronquer.
Raddigheid ; zie Radheid.
Radeloos , b. n. wanhopig, disespere , e. sans
conseil ou ressource, perflex , e. Hij is in
eenen radeloozen toeitand, it est dans une
situation perplexe.
Radeloosheid, yr. ddsespoir, etat desespdre , in.
Ritclemaker, m. wielemaker, charron, roper.
Rademakerij , yr. charronnage, m.
Raden, b. w. (ik ricd , [raacide] heb geraden ),
aanraden, raadgeven, conseiller a q, q,donner conseil. 1k raad u als vriend', doe het
niet, je vous conseille en ami, ne le falter
pas. Zich door iemand later suivre le
Conseil de q. q. — , gisfen , door gisfen ontwaar
worden, hoe het met eene of andere zaak
gelegen is, of wac daarin moet gedaan-worden , dowser , conjecturer , rencontrer.
Hij heeft bet geraden, id l'a devine, rencontre. Uit het voorgaande rade of gisfe ik
naar het toekomende, par le passe je conjecture de l'avenir. Len, die lets geraden
heeft , un devineur.
Raderen ; zie Radbraken.
Radertje , o. fpoorradertje, molette de Peperon, f ; zie Rolletje.
Raderwerk, o, rouage, in.
Radheid, yr. fnelheid, vlugheid, vitesse,
agilite , rapiditd. Hij heeft eene groom —,
fnelheid van tong, it a tine grande volubilite de langue.
Radijs, vr. foort van raap , knol, radis. m.
Groote zwarte
ragot, m. Wortel gelijk
eene —, (in de kruidk.), racine rapacee.
Radijskool ; zie Raapkool.
Radijszaad, o.graine 'de radis , f:
Ruling, yr. gisfing, conjecture.
raadfel
enigme.
wigchelari; , waarzeggerij ,
nation.
Radingfpel, o. het opgeven van raadfels,
woordenraadfel, feu d'enigmes , de charades.
Radlijn , yr. cycloide.
Radnaaf,' radnave yr. moyeu d'une roue , m.
Radfcheen Radfchijf; zie Radbeflag.
Radfpaak of fpeek, y r. fpaak tusfchen de as,
en de rondte van het rad, rais , f:
Radfparre , yr. remketting , enrayure. —, fchepbord-, in het rad van eenen watermolen,
aileron, m.
Radvelge , yr. rand van een rad of wiel, dat
beflagen wordt, jante.
Raf, yr. rugvinnen van heilbot, les nageoires
du dos du turbot, f. pd.
Rafel, vr. zeker gebrek aan eene gewevene
1tof, anders gleed genaamd , ichifting,
eraillure , effiloques, f. pl.
Rafelachtig, yr. ce gus s'e.gile.
Rafeldraad , flu effile , m.
Rafelen, b. en o. w. Cik rafelde, heb gerafeld), effiler, s'efler, s'eraille'r,r. 'Die flof
rafelt uit, cette itoffe
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Rafeling , yr. uitrafeling , epure.,
plukfel
van linnen, charpie.
Rafelzijde , yr. soie effilee.
Raffinaderij , yr. raffinerie.
Raffinadeur, m. raffineur.
Raffineren , b. w. (ik raffineerde, heb geraffineerd),,raffiner.
Rag, o. het weeffel der fpinnen, fpinneweb ,
toile d'araignee, f.
Ragchel, m. rogehel , taaije flijm , fiegme , vilain crachat , m. pituite , f.
Ragchelaar, m. rogchelpot, fpuwer, cracheur; graillonneur.
Ragcheleu, o. w. (ik ragchelde, heb geragcheld), cracker , jeter desfiegines ou de vilains crachats. veel fpuwen, graillontier.
Ragcheling, vr. action de cracker, de fetter
des flegmes ou de vilains crachats ; crachemerit, m.
Ragen, b. w. (ik raagde, heb geraagd),
van fpinrag zniveren, abattre, enlever les
toiles d'araignees avec un houssoir.
Rager, m. celui qui enleve les toiles d'araignees avec un houssoir. —, die afftoft,
housseur.
Rahout, o. (fcheepsw.) Hose de vibord, f.
zie Berghout.
Rak, o. een genoegzaam regtuit voortloopende fireek of eind van , eenen weg, eene vaart ,
enz. ; bout de chemin, trajet, m. rik
(fcheepsw.) van eene rivier, direction droit
d'une riviênt entre deux coudes, f:
—(fchepsw.)vane ra nde mast,racage, m. — van kloten en fleden, racage
a pommes et a bigots. Fokke of groote ra
, racage a drosse des bosses vergues. —
bovenbram en bramra, batard des vergues
de perroquets et de catacoi,m; Groot — voor
mars en krnisra, racage des vergues de grand
et petit hunter et perroquet de fatigue. —
kloot , raque ou pomme de racage, f. Kogelrakken in een fchip , pares 4 boulets. Geweer— , ratelier d'armes. — met vuurpljlen 5 girandole , — in den wind , vent
contraire sur Peau. — in een hoenderhok ,
ook voor vaatwerk, zie Rek.
Rakel. rakelflok , een werktuig om de
branaftof in den oven te roeren, en daaruit
te fchrapen , rdble, fourgon.
Raken , b. w. (ik raakte, heb geraakt ), treffen 5 aandoen , toucher, atteindre. Dat heeft
zijn hart geraakt (hem aangedaan), cola lui
a touché le coeur. In hoe verre raakt u dit ?
(gnat u dat aan), en quoi cola vous touchet-il?Dat raakt , (trefc mij) cola me touche;
fig. Wat is hij ligt geraakt , it prend feu
facilement; it a la tite pros du bonnet; que
sa bile est aisee d dmouvoir.—,' aangaan ,
betreffen, regarder, interesser,, toucher,
concerner. Dat raakt mij niet, cela ne m'interesse pas, ne me regarde pas. Dat raakt
.uwe belangens, cola concerne vos interets.—,
aanraken , met de einden ergens tegen
ten , aboutir,, toucher. Met de einden tegen
elkander zetten , aboutir. Mijn huis raakt
aan bet zijne , ma maison touche la sienne.
Zijn tuin raakt aan , (loopt uit op) den grooten of gemeenen weg, son jardin aboutit au
grand chemin; zie Aanraken. —, tot iemand
behooren, aan iemand vermaagfchapt zijn,
appartenir ; fig, titre e. a. Hij raakt
inij Diet, it n'est pas mon parent. Het raakt
tie vaders, (komt bun toe, betaamt hun),
liunne kinderen te firaffen , it appartient aux
pores de chdtier lours enfants. —, o. w.
(met zijn), geraken, vallen tomber , etc.
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Hij is in ongunst geraakt, it est tombe en
"etre tui, e. rester sur
disgrace. Dood
le champ de bataille. Buiten westen
titre desoriente, e. ne savoir oh Pon est.
Van zijn fink- —, (fteken blijven) perdre la
tramontane; demeurer court, perdre contenance , devenir confus, e. In brand —,s'enf7ammer. He y huis raakte in brand, le feu
prit a la maison. Uit het gebeugen sortir de la memoire, s'oublir. Om lijf en goed
—, perdre les biens et la-vie. Van den weg
—, s egarer ou s'ecarter du vrai chemin. In
verlegenheid — 5 tomber dans Pembarras ;
fpr. w. ne savoir de quel bois faire fiche.
Dat raakt nit de gewoonte, cola commence
a vieillir, 4 passer, a n'etre plus de mode.
(zeewoord) dchouer.
Op eene zandbank
aborder un rocker. Den
Op eene klip
grond van achteren — (met een , dontier un coup de talon. Vast —, accrocher,
Weg — 5 se perdre. In zee — (loopen),
entrer en vier. Zij is aan den man geraakt,
elle va se marier. Zij zijn Nags geraakt,
ils en sont venus aux mains et aux prises.
Ons land is in oorlog geraakt , notre pays est
entre en guerre; zie verder Aanraken, Geraken.
Raket, vr. (zeker kruid), raquette. f. velar, m.
Raket, ranket, Breed —, raqueton, in. een
kaatstuig, kaatsnet, raquette, f.
Raketbal, m. volant.
Raketmaker, m. raquetier.
Raketflag,
coup d'avant main.
Raketfpel, o. volant, m.
Raketten o. w. (ik rakettede , heb geraket),
jouer au volant , m.
Raketting , yr. chaine de vergue.
Raking , vr. action de toucher, etc.
diefleider, diender, archer; serRakker,,
gent , pousse-cul.
Rakketalie , yr. (fcheepsw. neerhaler,) calbas
ou calebas, palan de drosse, de racage, hale-bas, m.
Rakketouw,, o. (fcheepsw.) bdtard de racage , m.
Rakketros , m. Brain , dosse de racage.
Ralijn van een zeil, yr. tétidre ou ralingue de
atiere.
Rallen , o. w. (ik ralde , heb gerald), fnappen , klappen, babiller, clabauder, jaser,
- causer.
Ram , m. het mannetje van een febaap , biller.
Bevruchten der fchapen door den —,
—, het eerfie der 12 teekens van den
dierenriem; ook dorm — (krijgsgereedfchap
bij de ouden,) biller; fig. een wellustig
mensch, vieux debauche.
Ramblok , o. (fcheepsw.) blin, m.
Ramen , b. en o. (ik raamde , 'heb geraamd),
naar eene, afgemetene rigting bepalen , mikken , visor, preudre la visée, les mesures.
raadplegen, overleggen, concerter ,fixer ;
zie Beramen. Wie kan het zoo — ? qui
est-ce qui rencontre si juste? Eenen dag —
om iets te- doen, fixer tin jour pour faire
q. ch.
Raming, yr. overleg, deliberation, f. mesures,. f: pl. —, mikking, visde; sisfing,
conjecture.
Rammeijen, b. w. (ik rammeide , heb gerammeid) , met eenen florinbok omver flooten ,
battre, renverser avec le biller.
Rammelaar,
mannetje van een konijn, lapin male, bouquin. — van eenen haas, rouquet , bouquin. kinderbel, hochet. —,
fnapper,, raasbol , babillard, criailleur, claquedent , clabaudeur.
Ram-
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Rammelaarfter, yr. babillarde, criailleuse4,
Rammelen, 0. w. (ik rammelde, heb gerammeld), geraas waken ,faire un bruit importun , faire sonner, resonner. Met geld —,
faire sooner l'argent.. —, fig. babbelen,faser , babiller, parle y a tort et a travers. —
van hazen en konijnen fprekende, etre en
chaleur ou en amour.
Rammeling , yr, gerammel, geraas , bruit, tapage ; habil , caquet , m.
Rammenas, rammelas, yr. raifort, m.
Rammenaszaad , o. graine de raifort, f.
Ramp, yr. ongeval, o\igeluk, desastre, malheur,, accident funeste tn. disgrdce, caducite ; fig, bicétre,. tn.
Ratnpaard , o. (4eepsw.) rolpaard, drat de
bord, m.
Rampfpoed, m. onheil, infortune , adversite,
zie Ramp.
calainite ,
Rampfpoedig, b. n. infiartune, e. funeste , deplorable, desastreux , se. deplorant, e. bijw,
ampfpoediglijk, deplorablement, ddsastreusement.
Rampzalig, b. n. funeste, miserable, calatniteux , se, rnalheureux, se. —, verdoemd,
damne , e, prive, de la felicite Oternelle ;
mauvais, e. chetif,
—fig.Hecht,lnd
ive. Op eene rampzalige, jammerlijke wijze , miserablement, d'une maniere calamatense.
Rampzaligheid-, yr. itat triste, funeste ou malheureux , m. grande misere. Eeuwige
verdoemenis, damnation eternelle.
Rampzaliglijk, bijw. funestement , malheureusement, miserablement.
Ramshoofd, o. tete de biller, f.
Ramshoorn, 0. corn de baler, f:
Ramsklooten , yr. meerv. testicules du belier,
(bij koks.) , animelles.
Ramskooi, yr. etable a &fliers.
Ramskop ; zie Ramshoofd.
Ramsvacht, vr, toison de belier.
Rand, m. omtrek van eenig ding, welke buiten deszelfs eigenlijk ligchaam uitfteekt,
bord. De — van eenen fchotel , le bordd'un
plat. — van eenen hoed , bord d'un chapeau,
(bij hoedenm.) coquille, f. — om den voet
van een tafelbord , bouge d'une assiette, f
Op den — `van het graf flaan, etre sur le
herd de la fosse. Op den — van zijn verderf
zijn, etre a deux doigts de sa ruine. Verheven rebord. De theeblaadjes hebben
verhevene randen ,_ les cabarets ont des rebords. Mine doos fiaat op den — van
den fchoorfteen, ma tabatiere est seer le rebord de la cheminee.—,boordfel, lijst van
eenen fpiegel , bordure, f. cadre. Schuins
geflepene aan eenen fpiegel, biseau. Gevouwde — van het oor (in de ontl. k.) helix. Binnen — van eenen fchoen, tranchefi , f. De onderile -- eener klok, waartegen de klepel flaat, prince, f. eener
taart , (ftnalle reep deeg , dienende tot eenen
band om eene pastei of taart,bande, f.
om de zon of maan , limbe, — van een
bloemblad, bloemkelk, naarge, limbe d'un
tetale , d'une corolle. — van een astrolabium
of fierrenhoogtemeter , limbe d'un astrolabe. — van een fchaifraam om het inwateren
te beletten , lavenier. De —, de wanden,
eener wond , les levies d'uneplaie f.
--of lijst , waarop gewelf van een gebouw rust , imposte, f. — of kant op gefchrevene of gedrukte bladzijden, marge,f.
Hooge — van een fink geld, debord.
—enrmut,waopherndfcitla
tranche , 1. cordon. babel — van een fink
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geld, crdnelage. Korrel— tier muntfiukken,
De
—
van
een
aanbeeld,
grenetis,
f. De randen van gegotene letters affchrappen , affnoeijen , Ocrener. Het affehrap,
pen zeif, Pecrenage. —, zoom, (in de
bouwk en wapenk.) ook van den krater eens
vuurfpuwenden bergs, orle. Mars —,
( fcheepsw.) gtierite, f. De marszeilen op
den — ftrijken, amener les huniers sur le
ton du mat. — van de bun tens visfchersvaartuig, tremue, — van een dak, eindigentle in den bovengevel , of in de kap zelve , rivet. — van een afdak eener kaatsbaan
in de opene lucht, dienende om den bal terug te werpen , rabat. Een fcherpen — aan
een vaatwerk maken , pincer. —, uiterfle
uiteinde (Jaatfte oogenblik), extremitd,
Randen , b. w. (ik randde, heb gerand ), de
— maken, munt cerneler, cordonner
(bij boekd.) marger. Een gerande dukaat,
sin ducat cordonnt. Gerand blad , feuille marginee, bordee.
Randijzer, o. ijzer, waarmede men eertijds
in de glasblazerij den rand van den hals eener
flesch maakte-, cordaline, f.
Randlijst, vr. (bij de fchrijnw.), languotte.
— van eene theetafel, enz, rebord, m; zie
Rand.
Randfchrift, o, ranclteekening, note marginale , f. Kleine —, notule , f. — van eene
munt (gelijk der oude daalders) legende
Randfteen , m. van eenen put, mardelle ow
margelle, f:
Randteekening, yr. note marginate, f.
Rang , m. waardigheid, aanzien, rang, ordre
tn. dignite , condition, f. Het is een man
van den eenen c'est un homrne du premier rang ou ordre, de la premiere condition , qualite , —,• orde , fchikking , plaats,,
rang, ordre, lieu. Zijn vader heeft den eerfien —, de eerfle plaats (is de voornaamfle)
in zijn dorp, son pore tient le premier lieu
dans son village. —, eene trap, grade. Eerfie , opperhoofdigheid, primaute , f. De
eerie — of opperhoofdigheid van den paus ,
la primaute du pape.
Rangfchikken, b. w. (ik rangfchikte, , heb gerangfchikt), ranger, arranger, placer a
son rang, mettre en ordre, disposer, classifier ou classer, 'regler. Men rangfchikt hem
onder de groote dichters, on le range au
nombre des grands pates. Hij heeft al zijne
kinderen wel aan tafel gerangfchikt, (geplaatst) it a bien place a table toes ses enfants.' De vijand had zijne troepen hoed gerangfchikt , (in orde gefchikt)Pennemi avait
bien dispose ses troupes.
Rangfchikking , yr. ordre , arrangement, classement, tn, classification, disposition, cat&
gorie. Deze twee dingen behooren niet onder eene (voegen zich niet te zamen)
ces deux closes ne sent pas de memo categoric. van fchuldeifchers ; orde naar welke
zij betaald worden, collocation. De rangfchikkende getallen , (in de fpraakkunst) les
nombres ordinaux.
Rangftrijd, m, debat, fn. pretention .de pre.
séance, la preference, f:
Rangzucht, yr. ambition de tenir un rang,
eleve parmi ses concitoyens, etc.
Rangzuchtig , b, n, eerzuchtig, ambitious, se,
pretentious, se.
Rank, yr. list , booze trek, 'ruse, intrigue,
f. tour, artifice, m.
Rank, yr. fcheut van meer dan een plantgewas , branche ,f. Wijngaard—, sarment, /In •
branche de vigne , f. — van eene meloenplant
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plant, van hop, enz. bras , tn. klein rankje,
waarmede fommige plante* zich aan het een
of ander vasthechten (gelijk aan de wijngaarden) cirrhe , tn. vrille, main. Een
wijngaard,
' die veel ranken maakt \, unevigne
sarmenteuse.
Rank, b. n. en bijw. dun, tenger, grele,
mazgre, effild , e. elance , e. — (bij beeldh.
en fchilders) svelte. Eene ranke zuil , figuur,
tine colonne, figure svelte. Een — fchip,
tat te weinig breedte heeft, un vaisseau
êtroit tie bord, legerement bdti , un vaisseau jaloux , faible de cote. Ranke floep,
canot volage.
Rankheid, yr. tengerheid, dunheid, maigreur,
delicatesse, taille mince, diliee ; grele et
menue sveltesse.
Ranket ; zie Raket.
Ranonkel, m. zekere bloem, renoncule, f.
grenouillette, f.
wilde
Ranonkelbol, 0. griffe , patte (bulbe) de renoncult, f.
Rans , Ranfig , b. n. garftig, Iterkfmakend ,
ranee ; zie Garstig.
Ranfel, m. knapzak van eenen foldaat, havreklein valies, mallette, f. fig. rug,
sac ;
geven, Toslijf. Iemand wat op zijnen
ser, etriller q. q,
Ranfelen; zie Slaan, Kloppen.
Rinsheid; zie Garfligheid.
Ransuil , m. zie Nachtuil.
Rautfoen, o. het losgeld, waarmede men iemand van krijgsgevangenfchap of flavernij
vrijkoopt, rancon, m. — losfing, rachat,
affranchissament. tn. eene hoeveelheid
van fpijs of drank , welke aan matrozen of
foldaten toegedeeld worth , of van voeder
voor de paarden van miters, enz., ration,
portion, f. Ilij. ontvangt drie rantfoenen
voeder, it recott trois rations de fourage.
IVIen heeft reeds de rantfoenen aan de foldaten uitgedeeld, on a dejá distribud les rations au,x soldats.
Rantfoeneren, b. w. (ond. w.) ik rantfoeneerde , heb gerantfoeneerd), op rantfoen
fiellen; ook voor losgeld vrtjkoopen, ranfonner,, rachetter. Een fchip (zeew.)
ranconner un vaisseau.
Rantfoenering, yr. loskooping, losfing, ranconnement des prisonniers, tn.
Rantfoenhouten, o. meerv. (fcheepsw), houten die de ronding aan den achterfieven van"
een fchip makes, estains ou etains , m. pl.
Rap , b. n. en bijw. zie Vlug , Gezwind. Jan—
en zijn maat, (gemeen), la canaille , laracaille , la populace, la lie du peuple.
Rapen , b. w. (ik raapte , heb geraapt) , fchielijk naar zich halen, wegnemen, ramasser,
amasser 'site ; zie Oprapen. inzamelen,
recueillir, tirer; amasser. Hij doer niets
dan — en fchrapen, it ne fait qu'h amasser
du bien par toutes sortes de votes. Spr. w.
'De menichen zijn op — nit, les hommes ne
pensent qu'el amasser de Pargent.
Rapenileel , m. fiengelmoes, tiges de navets
f:
itaphoefi, o. het wijfje van een, veldhoen,
femelle d'un perdrix, f:
Rapier, o. zij dgeweer, oude large degen ,
rapiere, brette, ern longue , f.
Rapiergordel, m. ceinturon.
Rappig, b. n. en bijw. zie Schurftig.
Rapport, o. (ond. w.) berigt, verflag, hetwelk men van eene zaak geeft, rapport, recit , m. Vas al wat men gezien heeft een
getrouw — doen, faire en fidéle rapport de
tout ce qu'on a vu. Volgens het — der ge-
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neesheeren, suivant le rapport des merlegelijkenis, overeenkomst, ressemcins.
blance, f. Er is weinig
(gelijkenis) tusfchen die twee perfonen, it y a peu de ressemblance entre ces deux personnes.
Rapporteren , b. w. '(ik rapporteerde , heb gerapporteerd) (ond. w.) berigt geven, enz.
rapporter.
Rapsch; zie Rap.
Rapfodie, y r. (ond. w.) fig. zamengelapt gefchrift, mengelmoes, rapsodie (van Homerus) , zijn gansch gefprek is flechts eene —,
tout son discours n'est qu'une rapsodie.
'Rarigheid, yr. zeldzaamheid , raretd,
riosite.
Rariteitkamer, yr. cabinet de curiosites , tn.
Ras, o. zekere gemeene kleedingsflof, ras ,
m. Gemeen
rasette,
draaikolk
tournant d'eau, gouffre , m.
eene foort
van geflacht , van dieren en menfchen, race. Dat paard is van een goed ce cheval est de bonne race, espece, f. fam. gemeen vulk engeance ,.canaille.
Ras , bijw. rasjes gerwind ,
vile, promptement, etc.
Rasch, b. n. zie Gezwind, Snel, Vlug.
Raschheid, yr. zie Sneiheid, Gezwindheid.
Raschfchip, o. batiment a voiles carrees, m.
Rasp , vr. rape (bij wondheelers) rugine.
Raspen , b. w. (ik raspte, heb geraspt), lets
met de rasp vermalen, raper. Suiker —,
raper du sucre. Tabak
raper, grivo:ser du tabac. Brood —, chapeler du pain.
Geraspt brood, du pain chapele. , fchrappen , ruginer.
Rasphuis, 0. Spinhuis, maison de correction
ou de force.
Raspvijl, yr. (bij de plaatf.) rifloir, —,
ruffelfchaaf, (bij de fchrijnw.) rifland, tn.
rape h bois.
Raspzaag, yr. scie double.
Rasfchelijk, bijw. zie Ras, bijw.
Rasfcken ; zie Haasten, Spoeden.
Raster m. brecde, grove lat, zie Lat.
Rat of' Rot, vr. rat, m. fpr. w. Eene oude
— in de val krijgen (een geflepen mensch
in het naauw brengen) attraper on duper cc
vieux routier. Zoo kaal als eene — gueux
comme tin rat d'eglise. Daar zijn ratten in
den winkel geraakt, la boutique est rnangee.
fig. Eels oolijk ratje (een fchalkachtig kind)
cc petit-espygle, un petit eveille. Egijptifche , Ichneumon. Buidel philandre,
mormose, sarigue ou didelphe, etc. zie Buidel —; zie verder de met — zamengestelde
woorden, als: Veldrat , Bergrat, Waterrat, enz.
Ratel, m. crecelle , f. wekker in een
klooster, om de monniken te wekken, tarabat. —, klep, onrust in eenen molen , molenklepper,, traquet, cliquet.
Ratelaar, m. fig. babbelaar, babillard, causeur,, jaseur.
Ratelaarfter, yr. fig. babillarde, causeuse,
jaseuse.
Ratelen, o. w. (ik ratelde, heb gerateld),
faire du bruit avec tine crecelle; fig. babbelen , babiller, jaser.
Ratelman; zie Kiapperman.
Ratelflang, yr. eene flang, die met haren fiaart
ratelt, serpent h sonnettes , couleuvre &collier.
Ratelwacht; zie Klapperman.
Ratij. n, o, ratine, f:
Rattinen, b. th de ratine.
Rattenkruid; . zie Rottenkruid.
Rattenval ; zie Rottenval.
Raveling van itroom 5 zie Springtij.
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Raveli,fn, o. een bolwerk, dat eene halve
maan , of twee zijden van eenen driehoek vertoont, en op zich zelf, door de gracht van
den wal eener vesting afgefcheiden, gemeenlijk voor eene poort aangelegd word, om
dezelve te dekken, ravelin, tn. demi-lune , f.
Ravenaard, in. nature , f: instinct du corbeau.
Ravenaas ,
kreng, charogne ; fig. Galgenbrok , pendard, giblet- de potence.
Ravengekras , Ravengekrijsch, o. cr oassetnent , tn.
Ravenkost, m. charogne
Ravenzwart, b. n. tres noir, e. noir, e. comme an corbeau.
Ravotten , o. w. (ik ravottede ,heb geravot) 9
lustig fpelen tieren, danfen , loopen en
fpringen , saucer, danser, faire du charivari , foldtrer.
floeijen, batifoler.
Ravotfler, vr. celle qui fait du bruit , du tintamarre , en sautant , en dansant, en courant , etc.
Ravotter, m. celui qui fait du bruit en sautaut , en dansant, qui batifble.
Ravotterij , yr. charivari, tintamarre, batirolage, in.
Razeil , o. voile carree, voile a vergue, f.
Razen, o. w. (ik raasde, heb geraasd) 9 een
luid onftuimig getier maken , faire du bruit,
du tentamarre 9 du vacarme, pester, faire
le diable a quatre, criailler,, tempeter,, lutiner. Hij doet niet dan fchreeuwen en —
it ne fait que crier et tempéter.—, ijlh000fdig zijn, titre en dilire.
Razend, b. n. woedend, dol, furieux, se,
frenetique 9 enrage , e. en fureur, furibond,
e; Eene razende, hevige pijn, une douleur
vtolente. Een —e honger,, une faim enragee. bijw. Hij is — verliefd op dat meisje,
tl aime cette file a la rage.
Razerp m. dolleman, furious, furibond, enrage , frinetique, tapageur.
Razernij of Razerij yr. frereur, frinesie ,
rage, manie, f. delire tn.
Razijn, yr. rozijn, raisin sec.
Razipazijn , m. vinaigre fait de raisins secs.
Raztjnenbaard, m. pustules' rouges , dartres ,f.
bourgeons autour de la bouche de jeunes enfants.
Reaal , in. (a), fpaanfche munt , real , m. reale, f. (eertijds bier te land) trois sous et
demi de Hollande.
Rebel, m. (ond. woord ) oproermaker,
belle.
Rebelleren, o. w. (ik rebelleerde, heb gerebelleerd), oproer, opfland maken, se rebel, se, revolter.
Rebellie , yr. rebellion, revolte.
Rebellig, b. n. rebelle, ttkvolte, e.
Recenfent, m. (ond. w.) beoordeelaar, boekbeoordeelaar, critique, censeur.
Recenferen, b. w. (ond. w.) ik recenseerde,
heb gerecenfeerd) critiquer , censurer.
Recenfie, vr. (ond. w.), beoordeeling, critique, analyse critique, recension.
Recep is, o. (in de praktijk) blijk van ontvangst, bekend fchrift, recepisse, f.
Recept, o. (ond. w.), yoorfchrift, welke beflanddeelen men ter bereiding eener zaak,
(bij voorb. artfenij, fpijs, verw, enz.) ne.
men moet; bijzonder eene artfenij, voorfclirifc,
recette 9 formule, ordonnance, f. Receptenfchrij ven, formuler, dresser une formule,
icrire dos recettes.
Receptie, yr. (ond. w.) onthaal, ontvangst,
reception.
Recief, vr. (ond. w.) eene ontvangceel, of
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fchriftelijke verklaring van eenen (chipper,
dat de goederen ontvangen en in het fchip
geladen zijn, recif ou ressif, tn.
Recipient, m. (bij de fcheik.) van een disteleervat, recipient.
Reclameren 9 b. w. (ond.s w.) ik reclameerde ,
heb gereclameerd), zijne bezwaren inbrengen ; terugeifchen, opeifchen, riclamer.
Men heeft dozen gevangene gereclameerd,
CoPgedischt) on a reclame ce prisonnier.
Recommandabel, b. n. (ond. w.), aanbevelingswaardig, lofwaardig, prijswaardig , recommandable.
Recomrnandatie , yr. (ond. w.), aanbeveling,
aanprijzing, recommandation.
Recommanderen 9 b. w. (ond. w.) ik recom.mandeerde , heb ,gerecommandeerd), aanbevelen , aanprijzen, recommander.
Recreatie, yr. ( *Ad. w.) uitfpauning, verlustiging, recreation.
Recruteren , b. w. (ik recruteerde , heb genecruteerd), krijgsvolk aanwerven, recruter.
Recrutering , yr. recrue.
Recruut,
nieuw aangeworven foldaat, recrue, f.
Rector, m. (ond. w.) recteur.
Rectoraal, b. n. rectoral, e. Rectorale waardigheid , dignite rectorale.
Rectorfchap , Rectoraat, o. rectorat , tn.
Redacteur, m. ( ond. w.), verzamelaar, zamen- of opfleller van eenig gefchrift, drukbezorger, fchikker en uitgever (van tijdfchriften), redacteur.
Redactie , yr. (ond. w.) verzameling , zamenof opflellen van eenig gefchrift, de drukbezorging, gezamenlijke uitgevers van tijdfchriften , redaction.
Reddeloos, b. n. buiten flaat om zich te redden, onherftelbaar, qui est sans ressource,
qui ne peat e' tre retabli, e. irreparable ,delabre, 0. Zijne zaken zijn ftaan zeer
flecht, zijn verwarcl, ses affaires sent delabrees. Een — fchip een fchip, dat in eenen
reddeloozen ftaat is, ten vaisseau delabre,
desempare. Een fchip — fchieten (fcheepsw.)
desemparer un navire.
Reddeloosheid, yr. situation desesperie, f:
delabrement, on.
Redden , b. w. (ik reddede, heb gered) Eigenlijk, ijlings uit een dringend gevaar nitrukken, sauver, delivrer, tirer peril,
de danger , de peine. — nit allerlei ongelegenheid en verwarring uithelpeu, ontwar•
ren, vereffenen, debrouiller,9 accommoder,
regler, ajuster, dechiffrer,
Eenen
verwarden boel
accommoder, ajuster
tine succession embrouillee. Spr. w. Alle wereldfche zaken zich zelven , on vient a bout
de tout en ce monde; il n'y a Tien de si embrouille qui ne se demele. Hij zal zich pit
die zaak wel il se tirera Bien de cettO
alfaire. Hij weet zich niet te — ne salt
plus oh se dinner de la tete. Zich —, wederk. w. , se debarrasser, se tirer d'url
mauvais pas , se sauver, se degager.
Redder, m. sauveur,liberateur. — Verlosfer,
redempteur. Jezus Christus is de —, ver=.
losfer, Zaligmaker van het menfchelijke ge7
flacht, Jesus Christ est k sauveur, ?Waspteur du genre humain.
Redderaar, m. celui qui arrange ou met en or.
dre , q. ch.

Redderen, b. w. (ik redderde, heb gered..
derd), opredderen, arranger,5 rnettre en or»
dre q. ch. De zeilen (fcheepsw.), dezet.
y e goed naar den wind zetten, orienter lee
Red-
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Redding, vr. arrangement, ordre, in. action
d'arranger.
Redding, yr. herftelling , verlosfing, behoudenis , delivrance, redemption, f: retablissemenr, sauvement, m. zonder —, sans ressource. —, het redden van goederen bij
eene fchipbreuk , sauvage, sau yetage, tn.
Reddingsboei , yr. ( zeew. ) boude de sauvetatage, salva-nos, m.
Rede , y r. reeks van aaneengefchakelde woorden , aanfpraak , redenering , een gefprek ,
vertoog, discours, propos , entretien, on.
paroles , f: pl.; harangue, oraison. Hij
deed eene fchoone — of aanfpraak aan den
koning , it pranonfa une belle harangue au
roi. Hij bleef in zijne — fteken demenra court. De tien — deelen, les dix parties d'oraison, du discours, le'mand in de
vallen , iojterrompre, q. q. couper la parole a q. q. Verbloemde (raadfel) enigme. —, bekwaamheid der ziel , waardoor de
mensch redekavelt en van de beesten onderfcheiden is , vernuft, verftand, redelijk deakvermogen , raison.—,00rdeel,fugernent,m.
Rededeel; zie Rede.
Redekavelen , o. w. (ik redekavelde, heb geredekaveld), redenen geven of wisfelen over
jets, befluit opmaken, raisonner, argumenter,, inferer.
Redekaveling, yr. redenering , raisonnement,
bewijsreden , argument, in.
Redekunde , Redekunst, y r. de wetenfchap,
welke den mensch opleidt, om wel en bondig te redekavelen, anders onder den naam
van 10 g i Ca bekend, logique, dialectique.
— 7 welfprekendheid , rhetorique.
dialecticien, logicien, -rheRedekundige ,
toricien, rheteur.
Redelicht, o. lumiere de la raison, f.
Redelij lc, b. n. met redo begaafd, vernuftig,
raisonnable, done , e. de raison, qui a la
aculte de raisonner. De mensch is een —
ffchepfel,
l'homme est une creature raisonnable. De redelijke ziel , lame raisonnable. tamelijk , billijk voegzaam , gevoegelijk , raisonnable, equitable, juste, passable, convenable. Deze voorwaarden zijn ,
—, ces conditions tont raisonnables;--, tamelijk, bijw. raisonnablement, equitablement,
assez Bien, passablement. Hoe vaart gij ?
—, comment vows portez-vows? passablement.
Het gaat hem —, it se porte assez bien; ses
affaires vont assez bien.
Redelijkerwijze, bijw. raisonnablement, avec
raison.
Redelijkheid, yr. billijkheid , raison, equite ;
justice. Steekt daar eenige — in ? y a-t-il
-quelque raison en cola? y a-t-il la moinNre
ombre d'equiti ou de, justice?
Redeloos, b. n. onvernuftig, irraisonnable.
Een dier, un animal, une bite irraisonnable, une brute.
Redeloosheid, vr. pen, manee de raison, in.
Redematig, b. n. conforme a la raison; bijw.
conformement a la raison.
Redematigheid, yr. chose qui est conforme
la raison.
Reden , yr. drijfveer van iemands doen, oorzaak , raison, cause, f. motif, sujet, Hij
heeft groote —(ootzaak) om zich te beklagen , il- a grande raison de se plaindre. Hij
heeft het niet zonder redenei, gedaan , it ne
l'a pas fait sans raisons. Men heeft hem
zonder geftraft, on l'a puni sans cause.
Het eigenbelang is de eenige — (drijfveer),
die hem aldns doet handelen, l'interit est
le seul motif qui le fait agir ainsi. Die re-.
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denen zijn onwederleggelijk, ces raisons sont
incontestables ; bijw. Om welke —? Waarom? pourquoi? Om —, 4 cause de, pour
cause de.
Redenaar, m. orateur, rheteur, rhdtoricien,
harangueur. Drog —, sophiste. 9 die met
Juicier item en op den toon van eenen —
jets uitfpreekt of voordraagt declamateur.
De Romeinfche redenaars, les orateurs Romains. Cicero was de beroemdfte Latij nfche — van zijnen tijd Ciceron etait le
plus celebre orateur, rheteur latin de son
bijw. oratoirement.
temps. Als een
Redeneerder, m. raisonneur, discoureur.
Redeneerkunde , yr. art de -raisonner, dialectique ; zie Redekunde.
Redeneerkundige ; zie Redekundige.
Redeneren, o. w. (ik redeneerde , heb geredeneerd), raisonner, discourir ; zie Redokavelen. Wijsgeerig —, philosopher.
Redenering, vr,. zie Redekaveling.
Rederijk , b. n. fort, e. de raisonnement , qui
appartient d la rhetorique. —, weifprekend,
disert, e.
m. nom qu'oti donnait jadis en
Hollande 4 des gens qui affectaient ou s'etudiaient 4 parler en rime. rijmlaar, rimailleur.
Redekunst , rhetorique.
Rederijkkunst,
Redeftrijd, Redetwist, m. dispute, f. — over
eenig leerftuk in de godsdienst , of over eenige punten des geloofs, controverse ,
Recietwisten , o. w. (ik redetwistte, heb geredetwjst ), disputer.
Redetwister m. disputeur, controversiste; zie
Redeftrijd.
Redevoerder, m. orateur, harangueur.
Redevoering, vr. oraison, harangue, f. disemirs, to De redevoeringen van Cicero ,
les oraisons de Ciceron. Hij heeft eene
fchoone — gehouden , it a prononce un beau
discours. Hij deed eene redevoering aan
het yolk, it harangua le peuple.
Redewisfelen , 0. w. (ik redewisfelde aheb
geredewisfeld), discourir, s'entretenir.
Redewisfeling, yr. discours entretien, tn.
Redeziften, o. w. (ik redezifre, heb geredezift) , iemands gezegde bedillen, critiques
les paroles de q. q. fam. epiloguer.
Redezifter, m. critique, epilogueur.
Redezifting , yr. critique, action d'epiloguer.
woordwisfeling , discussion.
Ree of Reede, yr. eene ligplaats vaor zeefchepen, niet ver van de kust , waar zij
eenen goeden ankergrond hebben, en tegeu
,
wind en storm genoegzaam beveiligd
rade. Bellotene (zeew.). rade abrztee,
close. Opene —, rade foraine. Op de —
leggen, mettre ek! rade. De fchepen liggen
op de —, lesoyiatshaux sont a la rade,
Re6, reede, k en bijw. ; zie Gereed,
Klaar Vaardig. Ree rJepen de fchippers
hunne' Znechts toe , wanneer deze zich gere_ed moeten maker, om het fchip te doen
Wender, pare 4 virer! red, adieu va!
Ree, yr. het wijfje van eenen reebok ; zie
Hinde.
Reebok, m. chevreuil. Jong van eene reegeit,
chevrillard.
kleine jonge
Reede ; zie Ree.
Reeden , b. w. (ik reedde heb gereed) , vervaardigen , toeftellen, gereed maken , preparer, appréter. Schepen timmeren en
intrusten equiper des navires, des vaisseaux.
De zijde op den zijdenmolen —, bereiden,
mouliner la soie. Spr. w. Ik zal daar niet
(ik zal mij daar nice mode bemociaau
len),,
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jen), je ne teintiresperai pas dans cone
affaire,
Reeder, m. die een fchip geheel of ten deele
uitreedt, preteur, airrelteur,, proprietaire
d'un navire,- clzargeur. Mede combourgeois. — van kaperfchepen , armateur.
Reederij, yr. (van koopvaardijfchepen), affretement , equipement de vaisseaux marchands,
no. Linnen , wollen, zijden , manufacture, fabrique de toiles , d'etoires de lame,
de sore.
Uw broeder is
Reeds , bijw. alreeds ,
reeds aangekomen, votre frere est dej4 arrive.
Reedfchap;, zie Gereedfchap.
Reedfel, o. fabrijk, maakfel, fabrique, facon , f.
Reef, rif, o. eerie flrook aan een zeil ,
(fcheepsw.) ris, tn. pointure, f. — inbinden, prendre un ris ; zie verderRif, (meer
gebruikelijk op fchepen), Een — in
het zeil doen , (zijne uttgave befnoeijen),
retrancher sa depense.
Reefbanden , m. meerv. (fcheepsw.) gijtouwen,
pl.
garcettes , 1. martinets, breuils ,
Reefgaten, u. meerv.(fcheepsw.)yeux de pie,
tn. pl.
ReeftaliEn, yr. meerv. (fcheepsw.), palanquins tie ris, tn. pl.
Reegeit , yr. chevrette.
Reek, yr. kleine egge , petite herse.
Reekalf; zie jonge Reebok.
Reeks, yr. eene rij van in orde nevens elkander geplaatfie Bingen, geregelde opvolging
van grootheden, serie , progression, suite,
ranges, enfilade , tirade ,ribambelle. Eene —
van meetkundige voorfiellen , une serie de propositions mathenratiques. Eene rekenkundige ,
geometrifche — (progresfie), une progression arithmetique , geometrique. Zinn leven
is eene — van ongelukken geweest, sa vie
a ete une longue suite de malheurs. Eene —,
rij , van huizen , une rang* de maisons. Hij
heeft ons eene fchoone — van verzen uit
zijn gedicht voorgelezen , it nous a lu une
belle tirade de son poeme. Dit is eene lange
- (rij) van redenen ,: die niets bewijzen ,
voila une longue enfilade de raisonnements
qui ne concluent rien. aaneenfchakeling,
chaine, f enchainement, vs. enchainure.
Eene (keten) yen bergen, une draft
de montagnes. Eene — van denkbeelden,
un enchainement d'idees. Achtervolgende
, entre-suite; zie verder Menigte.
Reep, m. (ee) lange en fmalle flrook van een
vel of eenige linnen of wollen flof, bande,
f. een wow , dat in lengte en dikte aan
eenen reep gelijkt, inzonderheid een touw,
waaraan eene fchuit Qf pont vastgemaakt is,
om langs hetzelve vaTVen eenen kant naar
waarden anderen over te vayert; ook
mode men de klok trekt; ,(klokreep), corlood op den nok van een leijendak ,
de .
brx er. — van een vat; zie Hoepel. —,
draaireep , (fcheepsw.) itague ou itaitague de perroquet.
que, f. Braamdraai
N.Boet (tot het ophijfchen van het anker),
erin. Stuur— , drosse de gouvernail , f.
Wind—, guinderesse, f.; zie verder de met
— zamengefi. woorden op fchepen, als:
Talie—, Val—, enz.
Reepangel, m. line armee de halms d'hatnecons , f.
Reepdanfer, tn.; zie Koordedanfer.
R.eephout, o. hoephout, beis a cerceaux, tn.
Rees , onv. yen/. t. van Rijzen.
iteepmaker,, of (lager; zie Touwflager.
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Re-efchaaf, of rijfchaaf, yr. (bij de fchrijnw.5
varlope, f.
Reet, yr. Scheur, Spleet; zie deze woof'
den.
Reet, yr. werktuig, waaraan men zich bij de
tp-ebereiding. van het vlas bedient, (hennipbraak), broze , macque. pleats waar het
vlas te weeken of te rotten gelegd words,
routoir ors rouissoir.
Reettrekker,, m. metfelaar of timmerman, die
aangefleld is, om de affcheiding van naast
elkander ftaande gebouwen aan te wijzen;
ook wel erffcheider genoemd, macon ors
charpentier chargé de marquer la separation
des bdtiments qua se touchent presque, de
deux maisons attenantes.
Reeuw, o. allerlei gereedschap en huisraad in
Vriesland, toutes sortes d'ustensiks, de mewbles , f. pl.
Reeuw, o. doodfchuim, scums d'un tworant ,
Reeuwen , b. w.- (ik reeuwde , heb gereeuwd),
een lijk van doodfckuim en verdere onreinigheden, zuiveren , (afieggen ,) netteyer un
corps mort , et lui tnettre un linceuil , ors
drap mortuaire.
Reeuwer, m. Reeuwfler, yr: celui, cells qui
nettoye et habille un cadavre.
Reeuwplek , yr. tache qui indique la mort,,
tache mortuaire.
Reeuwroof, m. roof in een huffs , Bat door de
pest befmet is , butin void dans une maison.
pestifiree,
Reenwsch , b. n. ; zie Geil.
Reeuwzweet, o. sueur de wort; zie Doodzweet.
Referein of refrein, o. zeker foort van gedichc , bij de oude rederijkers gebruikelijk,
daar men aan het chide van ieder koppelvers
denzelfden regel herhaalde , even als in het
zoogenaamde rondeel, refrain ou refrain, mReformateur, m. (ond. w.) hervormer,, reformatter.
Reformatie vr. (ond. w.), hervorming , reformation.
Regeerder,, m. Regeerfter, yr.; zie Regent,
Regentesfe.
Regeerlust, m. desir,, tn, envie de goitre',
ner, f.
eigenlijk
een werktuig, langs hetRegef
m.
welk' men regte lijnen trekt, een liniaal,
regle, f _Een koperen — tine regle de
cuivre. Ook eene bepaling, hoe men zich
in deze of gene taal,' enz. most uitdrukken,
voorfchrift, regle, 1. Eerie taal naar de regels leeren , apprendre une langue par (les)
regles, par principes. Kent gij de regelen
franf.che fpraakknnst ? savez-vous les regles de la grammaire francaise ? Geene
zonder uitzondering, point de regle sans
exception. In de rekenkunde. De — van
(Irian, la regle de trois , de proportion ors
d'ordre. voorfchrift in eene kunst, enz.
Dat is volgens de regels der kunst, cela est
selon les regles de Part. eene bepaling
voor leefwve van geordende geestelijken,
als : die geestelijke orde .heeft veel regels in
acht te nemen, cet ordre religieux a u observer bier des regles. een aantal woorden , die in eene linie nevens elkander gefchreven of gedrukt worden , ligne, f. Op
elks bladzijde flaan twintig regels, sl y a
vingt lignes a chaque page. De zetter Aloes
deze regels regt zetten , rl faut que le cot.
positeur redresse ces lignes. lk fchrijf u
deze regels, om u te vragen , je vous dcrir
ces lignes pour vas demander. Nieuwe
Nnn
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( bij het dicteren ). voor- Regenmantel, m. manteau pour la pluie, gaban , (op fchepen) caban.
fehrift, rigtfnoer, enz., regle, f. precepte.
Zie verder de met — zamengeft. woorden, Regenmeter, rn. liyetometre, ruirometre on
ombroMetre;pluviometre,pluviométrographe.
als : Eetregel , Grondregel , Leefregel ,
Taalregel, enz.; ook fig. Gewootate, Ge- R.egenpomp , yr. pompe de citerne.
Regenfeherin,
o. parapluie , on.
bruik , Orde , Instelling, enz. in 'den zin van
Regent , regeerder,, befluurder over het land
— voorkomende.
en bijzonder over godshuizen , regent, diRegeldraads, bijw. de droit fil, en droite lirectcur,, administrateur. De regenten van
gne; zie Regalreeks, Regelregt.
het weeshuis zijn vergaderd, les regents,
Regelen , b. w, (ik regelde, heb geregeld),
les directeurs de la maison des orphelins sons
fehikken , in orde brengen 5 inrigten , regler,
assembles. De prins —, le prince regent,
arranger , ordonner,, regulariser. Zijne niton regnant.
gave naar zijn inkomen — , regler sa depense
sur son revenu. Een wel geregeld (inge- Regentenkamer, vr.' chambre des directeurs on
des administrateurs d'un hdpital, etc.
rigt) finis , tine maison bien ordonnde. De
ontvangst , de inzameling der belastingen Regentesfe, yr. regente, directrice. De moeder van Lodewijk XIV werd tot — ver— , regulariser la perception des impdts ; fig.
klaard, la mire de Louis XIV fut declaree
compasscr. Zijne (laden, zijn gedrag
regente.
conipasser ses actions, ses demarches.
ttegeleren, b. w. (ik regeleerde, heb gerege- Regentfehap, 0. regering, regence, administration. Na den dood van Lodewijk XIII
leerd), linieren, regler.
werd het — (de regering) van het koningRegelering, Regeling, yr. action de regler.
rijk gegeven aan Anna van Oostenrijk , apres
5 verordening, reglement,
la short de Louis XIII la regence tin royll egelings of regeling-en , m. meerv. ( fcheepsw. )
aume fur donnie a Anne d'Autriche.
van het galjocu , herpes su lisses de herpes
saison pluvieuse, f.
Regentijd,
el'eperon, f. pl.
Regelloos, b. n. onregelmatig, irregulier,, Regenvlaag , vr. ondee de pluie. Kleine —,
(zeew.) grenasse.
ji ve.
Regenvloed, Regenflroom, in. torrent (de
R egelloosheid , yr. irregularite.
pluie)
Regelmatig, b. n. regulicr, ihre, regle, e.
Regenvogel, in. certain oiseau qui presage la
werkwoord, (in de fpraakk.),
Len
plute (pluvter).
verbe regulier. —e medicijn, (bij de geneesh.)
Regenvorsch m. groene land-, boomkikvorsch ,
medecine dogmatique.
graisset , en. same, rainette, f.
Regelmatiglijk , bijw. regulierement.
Regelregt bijw. en droite ligne, en ligne di- Regenwater, o. eau de pluie, eau pluviale ,
recte, directement , de droitfil, en droiture. Regenwind, m. vent pluvieux ., vent de plate.
iij gaat (regt toe, regt aan,) naar Regenwolk , yr. nuee pluvieuse.
Petersburg , al va en droiture a Petersbourg. Regen- of aardworm, ver de terre, m.
achee, f. (in de nat. gefeli..) lombric on
Regeltje, 0. verkl. woord van regel, petite
lombril.
regle, f.
Een
te paard, Regeren , b. w. (ik regeerde, heb geregeerd),
Regement, o. regiment,
beheerichen, het gebied voeren, oppermagan regiment de cavalerie.
tig befinren , gouverner, dominer,, regir,
Regementsdoctor, in. chirurgien major.
avoir l'empire sur. God regeert de wereld,
Regementskwartiermeester, m. marechal de
Dieu
gouverne le monde. Once goede koning
logis.
regeert zijn koningrijk zeer wijsfelijk, nogrosse pluie.
pluie, f. Sterke
Regen,
ire bon rot gouverne son royaume tree sageStof, fijne, koude , brume, Spr. w.
moist. Het bedrijvend werkwoord regeert,
IIij fehuwde den —, en viel in tie foot,
( van den wal in de floor) , it tomba de
( beheerscht) den vierden naamval, le verbe
actif regit Paccusatif: — (fcheepsw.) , de
fievre en chaud mal ; it tomba de la pale
zeilen — manoeuvres les voiles. Een fchip
Na
—
komt
zonnefehijn),
dans la braise.
gouverner an navire. Een paard
(na lijden komt verblijden), apres la pluie
naar de kunst befturen, mauler on cheval. De
le bean temps.
vrouw
regeert haren man , la femme gouRegenachtig, b. n. pluvieux, ease. Het is —
o. w. de overhand hebverve son marl.
weer, it fruit 1.IU temps pluvieux.
ben, ragner sieger ,ctc. Alexander de groociterne, f.,
Regenbak,
te
regeerde
over
verfcheidene
volken , AlexRegenbeek, zie Plasregen.
andre le grand regna sur divers peuples. De
(bij dickRegenboog , m. arc - en - ciel,
kinderziekte regeert , heerscht , daar,, la peters) Ocharpe d'iris, f.
tite Wrote y segue; Deze pans regeerde
Regenbui, vr. melee, giboulee,
Lien jaren op den paufelijken fioel, cc pape
Regeuen , (onperf. werkw.) het regende, heat
siegea dix ans.
geregend), pleuvoir,, faire de la pluie. Het
zal wel haast pleuvra bientOt. Het Regerend, b. n. regnant, e. regent , c.
regent dat het giet , aloof her met emmers Regering, vr. beflunr, bewind, beheerfching,
go„„,-,,emen t reg,e, empire, regime, m.
vol, nit den heinel gegoten wordt , ii pleut
a verse, a seaux. 1k vrees dat het zal —, domination, direction, regence, 5 overheid , maglstrat ,m.— , eertijds voor eenige
Het
heeft
fleck
it crains qu'il ne pleuve.
nederlandfche fteden , gouvernance. Het zijn
geregend, it a fort pin. Ilet begint weder
de bevelen van de —, (van het gouvernete regenen, it commence a-repleuvoir.
ment) ce sant les ordres du gouvernement.
goutte de pluie, f.
Regendroppel,
Wij Leven gelukkig onder de — van den
Regenhoek , m. of gat, o. de lnchtflreek,
besten koning, nous vivons heureux sous le
windflreek van waar de meeste regen komt,
regne du meilleur roi. Jezus Christus leefde
afire , numb on rhumb de vent amenant lapluie.
onder de — van Augustus, Jesus Christ vellegenkap , vr. karpoets , tapabor,
cut sous l'empire d'Auguste. De onzijdige
Regenkleed, o. fake, echarpe pour lapluie , f:
werkwoorden hebben geene regtflreekfehe —
ftegenmaand , yr. (bij de Fr. van den ao Jan.
les verbes neutres n'ont point
(beheerfehing),
tot den I Febr, pluvioce. t

do
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de regime direct. Voor zijn vertrek over-

liet hij hem de — (het beituur) over zijne
landerijen, avant son depart it lui laissa
direction, l'administration de ses terres.

Voor zijnen deed gaf hij de — (het regentfchap) over aan zijnen ZOOR , avant sa mort
11 donna la rdgence a son fall; zie Beftuur,,
Bewind, Beheerfching , enz. De teugels der
—, les rines de Pempire. De — waar het
gemeen heerscht volksregering, democratic.
monarchic — van
'
heerfching,
Aileen
weinigen, oligarchic. Adel —, aristocratic.
— van vijf perfonen , pentarchie.
Regeringloos, b. n. anarclzique.
Regeringloosheid, vr. anarchic.
Regeringsambt , o. of post, m. charge, f.
poste on emploi clans le gouvernement , m.

Regeringsbank , yr. siege, bane des magistrats , m.

Regeringsperfoon, m. homme en place.
Regeringsraad, m. conseiller de la regence.
Regeringsfecretaris, m. sócretaire de la regnence.
Regeringstijd, m. temps de gouvernement.
Regementstamboer,, m. tambour major.
Regeringsvonn, m, forme du gouvernement,
fiaatsregeling , constitution.
f.
Regeringszaak , vr. affaire du gouvernement, m.

Reggen, o. w. (ik regde, heb geregd),
( fcheepsw.), de masten in kleine vaarttligen
nederleggen , mettre bar, baisser les melts
dam one embarcation. een fchip ontmasten , &miter un vaisseau.
Register, o. infchrijvingsboek, registre on regi.tre m. Doop— of bock, registre bap:
tistaire on de bapteme. bladwijzer (bij
boekd.r.), table, des matieres , f. index, m.
Er is geen — van dit bock, it n'y a point
de table a cc livre. Men zet gemeenlijk het
on met
'
aan het einde van een bock,
communement l'index a la fin d'un livre. —

tier vaste goederen en derzelver eigenaars,
cadastre. ' Zak —, aanteekeningsboek,
repertoire, m. — van een orgel, (orgelpijpen), registre d'un orgue, d'orgues. De orgelpijpen van hetzelfde , van derzelver
r aj , les tuyaux die mime jeu. Een — uithalen , tiger un jeu. Dag— der ituurlieden ,
journal, m. — van de dagelijkfche ontvangst en uitgave , journal, livre , papier
journal. — van een ben , denombrement , m.
calendaire, m. — van eene
Kerkelijk
gemeente, eener Ita.d , van een gezelfchap,
rnatrologue, f. rol, naamlijst, matricule, f.; zie vender Naa.mlijst. Spr. w. Al de
registers uithalen, (zijne Item zoo veel verhe'ffen als momlijk), elever sa voix autant
qn'on pent. Op het zwarte , (in een
kwaad blaadje) flaan , avoir one mauvaise
renommee • zie vender: Dag—, Geflacht—, enz.
Registerhouder,
m. bewaarder der registers of
'
protokollen, registraire.
Registratiekantoor,, o. bureau d'enregistrement,

111.

Registreerbaar , b. n. enregistrable.
Registreerder, m. registrateur.
Registreren , b. w. (ik registreerde , heb goregistreerd), enregistrer on enregftrer,, coacher sur un registre.

Registrering, yr, registratie, bet infchrijven
van akteu, enz. enregistrement on enregitrement, fn. — uittrekfel van cone registratie (in Cie prakt.) registrata,
Reglement, o. (ond. w.) verordening, voorfchrift, reglement, m.
Regt, b. n. en bijw. het tegendeel van krom,
gebogen , qui n'est pas courbe, e, on tor-
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tu,.e. droit, e. Een regte boom, an arbre
droit. Een regte hock (in de wisk.),
angle droit, Houdt u alien tenez-vous
tons droit , redressez-vows. Een regte weg
(zonder kromten), un chemin droit. Dat
is de regtfte , kortfte weg , voila le chemi,z
le plus droit. lemand op den regten weg

brengen, (op den weg, die tot zijn oogmerk dienflig is), fig. hem tot deugd en,
godsdienst opleidt, mettre ou remettre q.q.

dans le droit chemin; lui faire entendre raison. De regte zijde van dock of eenige
flof, Pendroit.—, echt, waar, opregt, (in
tegenftelling van het geen valsch is), vrai,
veritable. Eene regte vreugde , une veritable joie. Dit is zijne regte meening niet,
ce n'est pas sa veritable opinion. Dat is de
regte oorzaak , voila la veritable raison.
Hij is een regte gek, it est en vrai, franc
fon, coquin. Dat was mijne regte moeder,
(geene fliefmoeder), cc fist ma vraie mere.
Mijn regte, voile broeder, mon frere germain.

Dat is de regte beteekenis van dit woord,
c'est le vra i sons de ce mot. wettig,
legitime. Dat zijn de regte erfgenamen, ce
sent les heritiers legitimes. De regte (onmiddellijke) leenheer,, (bij regtsgel.) le seigneur direct. De regte, gefchikte tijd ,
temps convenable. Een akkoord, (eene
regte , juiste overeenftemming , waarvan de
grondtoon in de bas ligt, on accord direct.
Een regte (lijffelijke) reef, tin cousin ger-,
main. —, overeenkomflig met de voorfchriften der deugd, regtvaardig , billijk , juste.
De regte, juiste maat, la juste mesure. De
regte verhouding, la juste proportion. Ter reg.
ter tijd , ter fsoede komen ( van pas komen )
venir a propos , a point nomme. Hij is aan den
regten man gekomen , (hij heeft dien gevonden), it a trouve son homme. Ik kan met
hem niet te — komen , (niet overeenkomen),

10 ne pair m'accorder avec Jul. Hij is onbezonnen, bij zal in niets to — komen
(flagen ), it est etourdi, it ne reussira
rien. Hij gait niet — door zee, (hij
fpreekt niet vrij nit), it n'agit pas rondement , adroitement, franchement , sans detours. Ga altijd — toe, aan, en gij zulc
zijn huffs vinden , allez toujours tout droit
sans datourner ni a droit, ni a gauche, et
vows trouverez sa oosaison. Hij heeft hem op
den regten weg gebragt, it Pa remis dans
le droit chemist. Te
helpen, (beter onderrigtcn), desabuser, Ik kan met hem niet
komen, je ne puffs m'accorder avec lui.
te
gefchied, it l'a bien meritd;
Het is hem
cola lui est bless
— of niet, a tort on
a droit. — zoo, (zeer wel), fort bien,
precisement, tout juste. Hij heeft mij in
mijn oog getroffen, it m'a donne droit dans
Poet?. Spr. w. Het kind bij zijnen regten
naain noetnen, appeler ass chat un clzat. Als
de regte jozef kornt, moot Maria wel volgen , quand le veritable arrant vient, la
maitresse dolt suivre. Die wagon gaat niet
cctte action n'est pas conform aux principes de la vertu.
Regt, o. droit, m. raison, justice ,f. titre,
AANM. Doze woorden worden veelmet onderfcheid gebruikt. Droit, al wat met de
infpraak der billijkheicl overeenkomt , bevoegdheid , enz. Al wat door uitdrukkelijke
voorfchriften bepaald is, in befchrevene
wetten aanbevolen words, als: Ik heb zoo
veel — daartoe als een ander,, j'y ai autant
de droit qu'un ware. Hij heeft het — to
zeggen, hetgeen hem zal behagen, it a le
Nnna
droit,
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droit it est en droit de dire ce qui liiiplaira. Het --op lets hebben , avoir droit sur,
a q. ch. Het anker —, le droit d'ancrage.
Dat is tegen alle cela est contre tout
droit. Elk een heeft het — zich te verdedigen , wanneer hij worth aangevallen, chezcun a le droit , est en droit , de se defendre
en cas d'attaque. Van zijn — affiaan renoncer a son droit. Alle die — hellen
kunnen flier komen , tons les ayant droit
peuvent venir ici. Hij houdt zijn -- Ilaancle , it maintient son droit. Hij heeft zijn
verloren, it a perdu ses droits. De ko-

ning houdt zijn — met gewapender hand

flaande, le roi soutient son droit par la voie
des acmes. De Romeinen hadden het —
over leven en dood hunner flaven, les Romains avaient droit de vie et de mort sur
lours esclaves. -In de regcen Ituderen, &tidier en, le, droit. Doctor in de regten,
docteur en droit. Het romeinfche, goddelijke of ketkelijke, burgerlijke —, le droit
romain , divin , ecciesiastique ou canon,
civil. De regten ftellen, (der inkomende
en uitgaande waren),/es droits &entree et de
sortie , (des traites foraines). Het — der
volkeren, le droit des .peoples. Het — van
eerstgeboorne, le droit d'ainesse. Het —
(impost) op den wijn, le droit sur le vin,
etc. Spr. w. Waar geene wet is, vcrliest
de keizer zijn — ,ois it n'y a point de loi,
billijkheid, rede,
le roi perd ses droits.
oorzaak, gelijk , raison. Gij hebt daartoe , vows avez raison en cela. Met des te
grooter — zeide ik het, a plus forte raison,
je le disais. Beiden willen gelijk,
hebben, tons deux veulent avoir raison.
IIet — op zijne zijde brengen, mettre
raison, le droit, de son cite. Hia . wil altijd
hebben , it vent toujours avow raison.
Van God en regtswege, selon Dien et raison. justice, f. Men moet eenen ieder —
doen, (geven wat hem toekomt), it faut
rendre justice a tout le monde, it faut faire
droit a chacun. Doet — en ziet niet om ,
aites votre devoir et ne craignez personne.
fZich
zelven — verfchaffen, se faire justice
a soi-meme. Men kan van dezen regter
geen — verkrijgen, on tie pent obtenir justice de ce juge. Men berispt hem met —,
on le blame avec justice. — , justice, ook de
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Regtdag, m. jour &audience, jour de seance
pour let juges, jour de palais, jour de
plaid on plaidable. Morgen is het —,
c'est domain jour de palais.

Regtedarm , (in de ontl. k. ) grootfle
darm in de ingewanden , rectum, (lees
rectome.)

Regtelijk , b. n. volgens regt, geregtelijk,
judicaire, juridique; bijw. furidiquement ,
juridicairement. Iemand — aanklagen of
befehuldigen, accuser q. q. en justice; zie
Regterlijk.
Regteloos, b. n. onwettig, e. 1114/time, sans droit, non fon& , e. en droit

zie Onwectig.
Regten, b. vs. (ik regtte, heb geregt), regt
maken, regt buigen , dresser, redres,ser
rendre droit , c. — fpreken en het vonnis
nitvoeren ; ook de uitfpraak van het regt
inroepen, juger, justifier. —, ter dood
brengen, openlijk straffen , executer, justicier. Men /weft twee menschen geregt,
de eene is gegeesfeld en de andere opgehangen , on a justicie • deux hommes , Pun
est, fbuette, et Pautre est perdu. Men Keefe
twee dieven met den dood geftraft , on a
execute deux voleurs. o. Tegen iemand
—, hem in regten vervolgen proceder contre q. q., lui faire, intenter un proses.
Regret:, o. meerv. regtsgeleerdheid, jurisprudence , Hij fludeert in de —, it etudie en droit. Hoogleeraar in de —, professeur en droit.

Regter, m. juge.
geregtsheer, die de
geregtigheid lief heeft, justicier. beflisfer tusfchen twee partijen, fcheidsman ,
arbitre.

Regter, b. n. tweede vergrootingstrap van
regt, tegenovergesteld van linker; zie de
volgende met — zamengestelde woorden in
• deze beteekenis.
Regterambt, o. judicature, f.
Regterhand, vr. main droite, la droite ,
dextre. Zij waren ter — en flinkerhand geplaatst , ils etaient places a droite et a gauche. Hij lint hem aan zijne
gaan, ll lui

donna la droite; fig. Hij is zijne (zijn

fleun, zijne hulp) it est sa main droite , son
bras droit, son appui, son soutien, son setours.

Regterlijk, b. n. judicThire. Eene —e akte , on
acte judiciaire. Dit gefprek behoort tot het
uitvoering van een geflagen vonnis; als:
vak, co discours est -dans le genre judimen zal heden — doer, (11rafoefening hou.claire. Hij heeft een aanzien, it a la
den), on fora justice aujourd'hui. Iemand
mine, Pautorite de jugs.
voor het — roepen, appeler q. q. en justice. —, titre, m. (in de praktijk), blink of Regterfchap ; zie Regterambt.
bewijs in regten. Een goed naar — van Regterfioel, m, siege, tribunal, for. De megaankoop , volgens erfenis , bezitten , posseder
ter zat op zijnen —, le juge etait assis dans

on bien 4 titre d'achat , a titre d'heritier.
son siege de justice, sun son tribunal.
Het bezit geldt voor een —, possession vaut Regtervleugel,
aile droite ,
la droite.
aanfpraak , op owe Regtervoet , m. pied drat.
vriendfchap , it a lien des titres a votre Regterzijde, yr. cite droit,
Ter —, bijw.
eischt hij dit ? a quel
cz droite, a dextre.
amitie. Met went
bijw. van regtswe- Regtevoort, bijw. tegenwoordig, 4 present,
titre exige-t-il cola?
maintenant, en ce temps-ci, etc.
ge , a bon titre, de bon droit.
Regtbank, y r. Vierfehaar, Geregtshof, tri- Regtgeloovig , b. n. ; zie Regtzinnig.
bunal, on. coon de justice, f. for , — gegtheid, vr. hoedanigheid van hetgene regt
en niet krom is, qualite de ce qui est droit
van eerflen aanleg , tribunal de premiere
et non courbe ; fig. opregtheid, regtfchainstance. — van strafoefening, halsgeregt,
penheid , sincerite, droiture, franchise,
tribunal criniinel. Iemand voor eene —
droit. Hij heeft

rectitude.
dagen, doen verfchijnen, (bij de regtsgel.)
traduire q. q. devane en tribunal. Kerke. Regthoek, o. rectangle, angle droit, in,
lijke — , geregtshof , for ecclesiastique. Regthoekig, b. n. (in de meetk.) rectangle,
Wereldlijke—, cour laique, f. for exterieur.
rectangulaire, orthogonal, e. Een regthoekige driehoek, On triangle rectangle. Eene
— in eene keuken, dressoir, vs.
regthoekige figuur, tine figure rectangle oft
Regtboek, o. livre tie droit,
Wet-

bock code, in.

rectangulaire. Eerie fignur van vier regte

hoe-
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hoeken
parallelogram/me. Eene fignur
met zes regthoekige ztjden, un
de. —, bijw. orthogonalemeut.
Regthof; zie Geregtsliof.
Regthuis, 0. maison commune, f ou
maison de village oa Pon administre la justice. — der praetors te Rome, (eertijds),
pretoire,
Regtigen , b. w. (ik regtigde , heb geregtigd),
gezag, regt geven , autoriser.
Regtkanaer, yr. chambre de justice.
Regtkunde ; zie Regtsgeleerclheid.
Regtlijnig, b. n. rectiligne. Een regtlijnige
driehoek, un triangle rectiligne.
Regunaken b. w. (ik maakte regt, heb regtgeuiaakt) weder
buigen, ilaan , enz.
redresser.
Regtmaking, y r. gelijkmaking van erne rekening , la rectification d'un compte.
Regtmatig , b. in billijk , regtvaardig , juste,
equitable, legitime , raisonnable ; zie Billijk,
Regtvaardig.
Regtmatigheid; zie Wettigheid, Billijkheid,
Regtvaardigheicl.
Regt-over, bijw. vis-à-vis , a l'opposite.
Regts, bijw. a droite, sur la droite.
Regtsbaan,
zie Regtsgebied.
Regtsbevorderaar ; zie Regtsvorderaar.
Regtsbode, m. geregtsbocle , messager de jus.
tice. dearwaarder,, huissier,, audiencier.
Regtsch, b. n. en m. droitier, ere. Zijne
zuster is —, (doer alles met de regterhand)
sa soeur est droitiere. — en linksch, (zich
van beide handen even goed bedienende)
ambidextre.
Regtfchapen, b. n. opregt , eerlijk, braaf,
enz. honnete , sincere, brave , loyal, e. franc,
che, integre, droit, e. etc.
Regtfchapenheid, y r. braafheid, eerlijkheid,
opregtheid, enz. honnétete , loyautd , sincerite, probate, integrite ,candeur , droiture,
rectitude, etc.
Regtsdwang , m. gewapenderhand , main
forte, f.
Regtsgebied, o. ambacht , jurisdictie, jurisdiction, ressort 7 district, Deze lan.
den liggen onder het — van den vorst, ces
-terres sont situees dans le ressort du prince.
Geestelijk
officialitd. Dot tot het — behoort ,
heeft, juriditionnel , le.
Regtsgebruik, o. regsvorin, fonnaliteit , formalite de justice , forme judiciaire, f.
Regtsgeding, o. pleitgeding, .proses, litige,
m. cause, procedure, f fl ij heeft zijn —
(proces) verloren, it a perdu son proses,
sa cause. Dat kan
(pleitgeding) veroorzaken , cela pent occasionner un litige. Dat
zijn de ilukken van dit voila les actes de
cette procedure. Een burgerlijk — veranderen
in een lijfitraffelijk (in tie praktijk), lijfftraffelijk maken, criminaliser (une affaire).
Regtsgelecrde ,
jurisconsulte. Minder dan
deze, juriste.
Regtsgeleerdelijk, bijw. op eene geregtelijke
wijze, juridijuement.
Regtsgeleerdheid, yr. jurisprudence, f. droit
Regtshandel, in. procedure, f.
Regtshandelaar,
praktizijn , praticien.
Regtskosten , m. meerv, onkosten van een refits.
gelling, f rais d'un proses, d'une procedure.
Regtsmagt, yr. pouvoir juridically on juridique.
Regtsom , bijw. a droite, demi-tour a droite.
Regtspleging ; zie Regtshandel.
Regtfpraak , y r. regtfpreking , jugement,
decret, art*, m. sentence (du barreau.)
Regtflandig , n. loodlijnig , loodregt ,
perpendiculaire , vertical, e. Ecne regtflan-
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doge lijn, sine ligne porpendkulaire, verticals.
Regtflandigheid, yr. perpendicularite, vertiRegtflandiglijk , bijw. loodregt, loodlijnig,
d'aplomb , perpendiculairement, verticalewent , a pic.
Regtilreeks, bijw. directement , immediatemew 5 en droite ligne, sans detour.
Regtitreeksch, b. n. direct, e. imMediat, e.
Regtsvervolging, yr. (in de praktijk) poursuite.
Regtsverzuim, o. niet verfchijnen voor het
geregt, defaut (en justice). Hij is niet
voor het regt verfcheuen , (in de praktijk)
it a fait defaut.
Regtsvorderaar , regtsbevorderaar, die
zich in regten beklaagt, complaignant, accusateur, demandeur. — (in de ram. kerk.),
promoteur.
Regtsvordering, vr. accusation.
Regtsvorm , m. forme judiciairo,
Regtsvraag , yr. ondervraging, question de
droit, interrogation.
Regtszitting, yr. gehoorzaal, audience,
Regtte , yr. quails-6 de ce qui est droit et non
courbe.
Regtuit, bijw. tout droit, de droit fil; fig.
onbewimpeld, ft anchement , sans detour,
sans deguisement , droitement, nettement.
Regtuit , m. en yr. homme tout rond, tine personne qui dit tout ce qu'elle pense, qui no
deguise point la virite.
Regtvaardig, b. n. juste, droit, e. equitable,
mirite, e.—,bijw..justement, equitablement.
R.egtvaardige, m. juste, lzomme de Hen. De
zal eeuwig gelukkig wezen , le juste sera
iternellement heureux.
Regtvaardigen, b. w. (ik regtvaareligde, heb
geregtvaardigd) , vrij fpreken , justifier,
disculper. Wij zijn door het bloed van
jezus Christus geregtvaardigd, nous sommes
justifies par le sang de Jesus Christ. Zijne
vrienden hebben hem geregtvaardigd, over
hetgeen, wv,rvan men hem beschuldigde,
ies amis Pont disculpe de ce qu'on lui imputait. Zich—, se justifier, se purger, etc.
Regtvaardigend , b. n. justtfiant , 0. justificatif, ive. De regtvaardigende genade, la
grace justifiante. —e bewijsftukken , des
pieces justificatives. Dat te regtvaardigen is,
justifiable.
Regtvaardigheid , y r. billijkheid , justice ,
droiture, equite.
Regtvaardiging, vr. vrijfpreking van fchnld,
justification, absolution.
Regtvaardiglijk, bijw. justement, equitablement.
Regtvaardig waken; zie Regtvaardigen.
Regtvaardigmakende; zie Regtvaardigend.
Regcvaardigmaking; zie Regtvaardiging.
Regtzaak, yr. cause, f. proses,
Regtzinnig , b. n. Regtgeloovig, orthodoxe.
Algemeene of —e godsdienst, catholicisme,
on. — waken , catholiser.
Regtzinnige tn. en vr. orthodoxe.
Regtzinnigheid, vr. orthodosie, —, leer der
kath. kerk , catholicite.
Regtzinniglijk bijw. orthodoxement , d'une
maniere orthodoxe, catholiquement.
Regtzinnigwording, vr. catholisation.
Rei, Yr. ronde dans, branle, tn. danse. —
van zangers en zangeressen, koor, choeur;
zie Rij.
Reiger, zekere roofvogel, heron. Jonge
— , lieronneau. Witte —, garsette, f
Kleine wittc —, aigrette, f.
Re!,
Nit it3
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Reterbos I in. bas met wine refgervederen,
in het midden van eenen vederbos, panache
de plumes do heron, m. aigrette, f.
Reigerbosch of hut , o. plaats waar de reigers
hunne jongen uitbroeijen ook waar men
dezelve opvoedt, heronniere, f:
Reigerjagt, yr. chaste aux herons. Een valk,
die op de — is afgerigt, un faucon heronnier. Het wijfje van eenen reigervalk, (in
de nat. gefch.) sacre, m.
Reigernest, o. nid de heron, m.
ook danfende
Reijen, o. w. zie Rijden.
zingen , chanter en dansant.
Reiken, b. w. (ik reikte, heb gereikt) rekken , uitrekken , uitfirekken, tendre, etentire, alonger. De handeu ten hemel tendre les bras au, vers le ciel. lk reik u de
band om uw voorftel aan te nemen, je vous
tends , je vous donne la main pour accepter
yotre proposition. Hij heeft zijnen min tot
aan den grooten weg uitgerekt , vergroot,
it a etendu son jardin jusqu'au grand chemin. 0. w.
bereiken, atteindre. 1k kan
je ne saurais atteindre juszoo ver niet
gues-la; je ne puis y atteindre. — Hij kan
sauroit
met de hand aan den zolder
it pent ,toucher de la main au plancher. —,
zich uitftrekken s'etendre. Zijne heerfchappij reikt (ilrekt zich nit) over deze
volkeren, sa domination s'etend sur ces
peuples. Zijn verfiand reikt zoo ver niet,
son esprit ne s'etend pas si loin , ne va pas
jusques-ld Mijn gezigt reikt niet zoo ver,
Spr. w.
Ina vue ne porte pas jusques
(iets on.net de hand aan den hemel
inogelijks doen ) faire q. ch. qui est impossible; zie Toereiken Uitreiken , Uit.
itrekken.
ft
Reikhalfen , o. w. (ik reikhalsde , heb gereik.
halsd), den p als reiken; rekken, uitfirek.
ken, om iets te gemoet te zien, en dos
fig. een Berk verlangen naar zoodanig iets
betoonen, tendre, alonger la Vete et le con
sour voir,, regarder q. ch. ; fig. aspirer a
q. ch., desirer q. ch. fortement; languir
(apres). Geef hem wat hid a vraagt, laat
donnez lui ce qu'il
hem met zoo long
vans demande,ne le faites pas taut languir.
Wij — zeer naar het oogenblik van zijn vertrek , nous ne faisons plus quo languir apres
le moment de son depart. Hij reikhalsde,
haakte , verlangde naar dat geluk , it aspirait a ce bonheur.
Reikhalfing , vr, allongement du con; m. fig.
Berk verlangen, asir ardent, grand desir, etc.
Rein, b. n. onbefmet, onbevlekt, zuiver,
fchoon , pur,, e. net , te, sans tache, propre, monde. — water, de Pettit pure. .Een
zuiver fchrift, tine ecriture nette. 1k
heb een geweten, Pal la conscience ,l'ame nette. Zijne kleederen zijn altijd —,
niet bevlekt, ses habits sont toujours prosres , sans Caches. God beval aan Noach
zeven paar van elke foort reine dieren in de
ark te laten komen, Dieu ordonna a Nod de
aire entrer dans Parche sept couples de chafque
espece d'animaux ;nodes. kuisch,
eerbaar, zuiver, chaste, pier, e. Dat is de
reine, zuivere waarheicl, s'est la pure yetite. Eene reine, kuifche maagd, une fille
chaste. —, bijw. purement, nettement, propretnent.
Reinette, y r. (zekere plant) zie Geitebaard.
Reinheid, vr. zuiverheid, eerbaarheid , netpurete, nettete, chastete.
held,
De —, cerbaarheid zijucr action, la purete
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do see wows. Er heerscht eene groote
(zindelijkheid) in dit huis, it regne tine
grando nettete dans cette maison.
Reinigen , b. w. (ik reinigde , heb gereinigd),
zuiveren, purifier, nettoyer , dpurer, depurer, mondifier, deterger. Een huis
fchoon maken , nettoyer une raison. Eene
wonde — of zuiveren, (bij woncih.)
tenger,, mondifier une stale, Het bloed,
het metaal
depurer, purifier le sang,
le metal. Vuiligheden, enz. (bij scheik.
en apoth.) van vloeijencle dingen — , afzonderen , de'fequer. Kwade , flechte brandewijn
zuiveren, voor de tweede rnaal
overhalen, rectifier de Peau de vie. De
tanden fchoonmaken , curer les dents.
Uitbaggeren, debourber ; zie verder Zuiveren,
Reinigend, b. n. zuiverend, om bloed te
zuiveren, (in de geneesk.) depuratoire
depurgatoire, depurgatif , ive, detergent,
e. epuratoite (*). Het linden is voor den
mensch eene reinigende fmeltkroes, het lijden reinigt , zuivert, verbetert den mensch
als in eene fmeltkroes, les souffi yinces soul
pour Phomme un creuset epuratoire. Een —
(bloedzuiverend) geneesmicidel, un remedif
depuratare, m.
Reiniging, yr. zuivering, purification. flee
reinigingsfeest bij de joden, la fête de la
purification chez les juifs. De — der metalen , la purification des metaux. —, (in de
Rom. kerk). De mis was haast gelezen,
de priester was aan de —, la messe etait
presque dit, le prdtre etait u la purification. De — der heilige maagd, la purification de la sainte - vierge. —, loutering (bij
de fcheik. ) depuration. afzondering van
alle gemengde , ongelijkflachtige deelen , rectification. — bij de Turken, gountru,
bloedzuivering, purgatie. Deze —
(purgatie) heeft sterk gewerkt, cette _purgation a produit tin grand diet. eener
artfenij (bij de apoth.)ablation.—, zuivering
eener wonde , (bij de wondh.) abstersion. —,
uitwerping, epuration (*), f., epurement,
tn. (*) —, het reinigen, schoonmaken,
le nettoyetnent. i'vlen heeft haar betaald
voor de — van het huis, on lui a paye pour
le nettoyement de la maison.
Reinigingsbak , voor eene waterleiding,
waarin eerst het water gezuiverd wordt,
zandkom, purgeoir.
Reiniglijk, Reinlijk , bijw. nettement, purement, proprement.
Reinuit, bijw. regtuit, opregt, franchement,
nettement.
Reinvaren, vr. (in de kruidk.) tanaisie; zie
Wormkruid.
Reis, Reize, yr. de handeling, waardoor
men zich van de plaats, waar men is, naar
eene afgelegcne plaats begeeft, voyage.
Eene reis te water, ter zee, un voyage par
eau, par user. Mijn brooder is
—, Insm
fnere est en voyage. Zij zullen op —
gaan , zich op reis begeven, ils front, se
tnettront en voyage, en route. Zij hebben
eene verre— getlaan, ils ont fait un voyage
de long coons. Zij hebben eene — naar
Duitschland gedaan, ils out fait un voyage
on "Illemagne. Zijn broeder is van de —
teruggekomen , son frere est revenu de voyage; fig. Hij zal de — aannemen, (gaan
iterven) it mourra. Spr, w. eene verloren doen , (in het oogmerk van zijnen
top-., t, enz, niet flagon ) faint an voyage
—, het
overvaart, trajet,
!fond-
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rondreizen naar verfcheidene plaatfen , (voorambtshalve ) tournde. Deze koopman doet
jaarlijks twee reizen naar Duitschland , ce marchand fait deux tournees par an en
eene keer, cenmaal, fois, f.
coup, m. Het is de tweede maal, dat
bij mij bedriegt, c'est la seconde fois qu'il
me tromps. Ik vergeef het u voor deze —,
keer, je vans le pardonne pour cette fois,
pour ce coup.
Remapotheek , yr. droguier, m.
Reisbaar,, b. n. gefchikt, • gunttig om te reizen, propre , favorable a voyager. Flet weder is niet —, le temps n'est pas propre
voyager.
Reisbed , o. lit de voyage, tn.
Reisbediende , m. (bij koopl.) voyageur.
Reisbcfchrijver, m. voyagiste, relationnaire.
Reisbefchrijving, yr. itineraire, description
ou relation de voyage.
Reisblad, o. feuille de route, f.
Reisboek , o. itineraire, carnet tie voyage ;
journal de voyage; guide de voyageur, m.
Reisbrief, m. Vrijgeleibrief , verlof om to
reizen , (bij de Roomfche geestelijken),
obedience, f.
Reisgeld, o. argent qu'il faut avoirpour faire
voyage, (der monniken), viatique, tn.
Reisgenoot, m. en yr. compagnon de voyage,
compagne de voyage, f.
Reisgezel ,
zie Reisgenoot.
Reisgezelfchap, o. compagnie de voyage, f.
Reisgoed, o. bagage de voyage, m.
Reishoed ,
chapeau de voyage. —, reispet,
(karpoets), tapabor.
Reiskist, y r. zie Reiskoffer.
Reiskaart, yr. carte itindraire.
Reiskap vr. cuculle.
Reiskastje of kistje, 0. necessaire, rm.
Reiskelder,
(kistje om flesfchen op reis
mode te nemen), cantine, f.
Reiskleed, o. habit de voyage, in.
Reiskoets, yr. carosse,
voiture de voyage.
Reiskoffer
m. cogre. Kleine —, valies,
mantelzak, mane, f Groote
sommier. Groote met leder bekleede
met eenen ronden dekfel, bahut.
Reiskosten, m. en meerv., frais de voyage..
Reiskoufen, y r. meerv. gros bas de lame
pour le voyage, no. pl.
Reislaarzen , yr. meerv. bottes de voyage.
Reislust , in. lust om te reizen , envse de
voyager, f. gout pour les voyages.
Reismaal of Reismale , yr. ; zie Reiskoffer in
de 2. beteek.
Reismakker, m. ; zie Reisgenoot:'
Reismantel,
rnanteau de voyage, tn. casaque,
surtout, brandebourg.
Reispet , m. karpoets, tapabor.
Reispenning, m. passade ,
viatique, tn ;zie
Reisgeld. Den armen eenen
geven , donnez la passade ass pauvre.
Reisrok ,
; zie Reismantel.
Reisitok,
( bij de draaijers), poupee, f.
Reistuig, o. equipage, bagage, on.
Reisvaarctig, b. n. pret , e. a partir.
Reiswagen; zie Reiskoets.
Reiswijzer,,
wegwijzer,, indicateur,,guide.
Reiszak, m. sac oia le voyageur rnet ses hardes ,
Kleine leeren
bougette, f. 'Cc
paard reizende
, sacoche 9 f.
Reizen, o. w. (ik reisde, heb gereisd), voyager, faire on voyage. Hij heeft door geheel Europa met postpaarden gereisd, it a
voyage par toute l'Europe en poste. Te water , ter zee , to land voyager par eau,
tar mer par terre. Dag en nacht
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voyager jour et nuit. Hij reist flechts bij
dag, it ne voyage que de lour. Hij is naar
Brusfel gereisd, it est alló a, parti pour,
Bruxelles. Nog eens — 5 eene nieuwe reis
doen , revoyager. Heen en weer — 5 alter
et venir.
Reizer of Reiziger, in. voyageur, passant,
passager.(*)— in de oudh.)senomane. Wij
zijn iiechts reizigers in deze: wer gild, nous
no sommes quo des voyageurs, des passagers
dares ce monde. De roovers hebben de reizigers uitgeplunderd, les voleurs out &valise les passants.
Reizigiler, yr. voyageuse, passagere. Zij reist
veel, c'est tine grande voyageuse.
Rek , rak, o. Droogrek , (voor linnen) , se(bij de boekdr.), etendoir,
choir,
zie Raanit ; zie verder HoenderSchotelrek 'of rak, enz. Op het —, van
het — fpringen (van hoencters), inciter,
dejucher.
Rekbaar, b. n. extensible.
R.ekbaarheid , yr. extensibilite. De — van
het good, l'extensibilite de Por.
Rekbank, vr. (bij draadtr.) argue. —, ecrtijds
voor misdadigers ; zie Pijnbank.
Rekeinden, o. meerv. het begin en elude van
een fink wollen flof, (in de fabrijk), entrebandes on entrebattes , pl.
Rekel, mannetje van eenen hood, chien
male; fig. Len buffelachtig mensch , brutal ,
maroufle, rustre.
Rekelachtig, b. n. onbefehoft, enz. brutal,
e. bijw. brutalement.
Rekenaar. m. rekenmeester, arithmeticien
chiffreur, calculateur.
Rekenaartler, yr. calculatrice.
Rekenbaar, b. n. berekenbaar, qui pent etre
calculi on compte, calculable.
Rekenboek , o. eljferboek, livre d'arithmitique, de calcul, m.
Rekenbord , o. table on planchs a calculer,
Rekenen , is. en o. w. (ik rekende, hob gerekend), eigenlijk op eene reeks brengen,
bij een tellen , oprekenen, berekenen, compter, calculer, supputer. Zij hebben de kosten
van dit gebouw niet berekend, its n'ont pas,
calculi, supputi les depenses de co batiment.
Bereken , tel op , hoe yeel deze fominen be.
loopen, supputez a combien toutes ces sommes
montent. ik hcb het er afgerekenel, je Pen
ai decompte ; fpr. w. Die zonder den waard
rekent , maakt eene verkeerde rekening, qui
compte sans son bite , compte deux fois. On.
der een getal, enz. begrijpen. Men heeft
hem onder de geleerclen gerekend, on l' a mis
au rang ties savants. Ik durf mij daaronder
niet je n'oserais me mettre du nombre,
Jews werd met de inisdadigers gerekend,
Jesus fist mis au rang des maifaiteurs. Ik
wil dat niet ik geef het u ten gefehenk,
is ne incttrai pas cola en ligne de compte,
is vous en fais present. fig. Mede daar or,
der gerekend, ( begrepen veritaan), y compris. , eenig ding fchatten , achten, beoordeelen en waarderen. Hoe hoog heefc
men dit land gerekend? a combien a- 4-on
evalue cetto terre ? Hoe hoog, wat Dekent
gij voor den wijn ? combien comptez-vous
pour le via? Verder zegt men nog: van
eenen zekeren dag beginnen te —, dater d'un
certain jour. Eon jaar in het andere gore.
lend, bon an, sisal an; annee commune,
Door elkander gerekend, l'un portant l'autre. 1k rekene 'bet mij tot eer, je raie fais
honneur de cela. Op iemancl flaat, maken, compter, faire fond sur q. q, Reken
% n n4
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op mijne y rlendfchap, camptez faites fond,
cijferen,
reposez votes, sur mon amities
chiffrer. Hij leert apprend a chiPer.
—, den tijd der bevalling eener zwangere
vrouw bepalen, compter. Zij rekent in de
maand Maart to bevallen , elle compte d'ac•
coucher au mots de mars; fig. Zijne vrouw
rekent al, sa femme est (Wei enceinte.
Rekenfeil, Yr. erreur, finite de calcul, f mecompte, m.
Rekening, y r. compte, calcul, m. memolre,f,
Eene — opmaken , dresser ten compte. Breng
dat niet in —, ne mettez pas cela en liege
de compte. Schrap dat op mijne — uit ,
rayez, etez cela de dessus de mon compte.
Er is eene foot in de —, it y a une erreur
ctaa compte. Eene effene ronde fom
compte rond. Eene — van ontvang en uin
mitgave , ten compte de recette et de _misc. Op
un compte
—, a compte. Een inkoop
d'achat. Eene verkoop ten compte de
yente. Op — flehlen, passer en compte, porter en compte , inettre on coucher stir, en ligfluiten' solder , ar•
rke de compte. Eene
seer, ten compte. Het floe of faldo eener
, la solde d'un compte. — van zijn beituur geven, rendre compte de son administration. De koopman heeft mij reeds zijna
— (van verkochte goederen) gezonden, le
Inarchand m'a dela envoye son memoire. Stel,
zet deze uitgave op uwe mettez cette
&pens° sur votre niemoire. De —„ bereke-

ming, overrekening, overflag eener
supputation d'un compte. Rekeningsposten,
pl Deze twee
meerv. parties ,
zrtikelen vergrooten zijne ces deux articles enflent ses parties. Eene afbetaalde —
(in het fin. wezen), quitus, tn. De — opmaker,
afnemer en —doener, l'oyant et le rendant.
Up — (in mindering), a compte. Naar uwe
— of ow gevoelen , a votre compte, a votre
Avis; fig. Hij vindt er zijne — bij, it en

tire son profit; it trouve son compte a cela.
Ilet gaat niet naar zijne—, it est trom_pe
dans son attente; les chases vont autretnent
Poi
gu'il ne pensait. Het is voor mijne
suns responsable. Ik heb eenen ftreek door
derange ses projets.
zijne — gedaan ,
Rekenkamer, y r. chambre des comptes.
ltekenkundig , b. n. arithmetique, calculatoire.
Een — voorfiel, une question arithmetique.
Rekenkundiglijk, bijw. arithmetiquement.

Rekenkunst, Rekenkunde, Cijferkunst, yr.
arithmetique , f calcul, algorithine , tn.

Rekenlei, y r. ardoise, ardoise a chiffrer,,
calculer.
Rekenmeester, m. eijfermeester, maitre d'arithmetique , chiffreur,, arithmetician.
maitredes comptes,pre—(inhetf.wz),
sident de la chambre des comptes.
Rekenmeesteres, y r. arithmeticienne.
Rekenpenning, legpenning, feton.
Rekenfchap, y r. compte, on. raison de q. q.
Geef mij — van uwe handelingen , rendez
moi compte de vos actions. — van iemand
vragen, eifcben , demander .compte a q. q.

zie Veranti,voording.
Rekenfchool, y r. ecole d'arithmetique.
Rekentafel, y r. table d'arithmetique , a calculer. — waarvan zich bijzonder de Grieken
bij het rekenen bedienden, abaque, abacot In.

Rekhlout , o. (bij de leerbereiders)panmelle ,
Rekijzer , o. ( fchaap bij de handfchoenni. waarover het leder gerekt worth) paisson, tn.
Rekkelijk, b. n. tat gerekt kan worden (ale
leer) qui oche, swipe,
, toegcvend
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meegaande , traitable, accommodant , fa,
cile, commode , complaisant, 6. bijw. commodement , facilement, souplement , complaisamment.
Rekkelijklitid, y r. gedweeheid, souplesso.
toegevendheid, humour traitablefacidits
d'humeur,, complaisance , condescen'dance.

Rekken, b. w. (ik rekte, heb gerekt), een
ding van weerskanten aanhalen, wilder of
banger maken, uitrekken, etendre , elargir,
dearer, etenalonger, detirer. Linnen
uitfmeden,
dre du lingo. Het ijzer
barer le Eene huid uitfiriiken,
deliver tine peau. Het glas—, (bij de glazenin.) morailler le verre. Dat leder is to
veel gerekt, ce cuir est trop tire, alonge.
verlengen ; fig. Den tijd —, op de Lange baan fehuiyen , ralonger le temps , g. agner du temps. Eene zaak tirer,, trainer
tine afaire en longueur. — o. w. longer of
wilder worden , s'alonger, s'elargir, s'etendie, priter. Deze laarzen ces bottes
pritent. — worth ook gebezigd voor hardloOpen van paarden , die zich uitrekken,
en als met den buik op den grand boopen,
alder ventre a terre, couch de toutes ses
menfchen: Hij
forces. fig. zegt men van
gagna au pied, it

ging —, weg loopen, it
tira le nerf, etc. —, op het rek gaan zitten (van hoenders) jucher,, se filcher.
Rekker, m. celui qui tire, etend, ditire,etc.
Rekking , y r. verlenging , uitbreiding van lets
allongement , extension. De —, uitrekking van een ligchaain in de lengte, l'extension d'un corps en longueur.

Reklaars, y r. botte
Rekleer, o. cult- souple, qui prite ,m.
Rekfter, y r. femme qui dtend, detire du
liege.

Rektuig, o. instrument qui sort a tirer, a
etendre , etc. (etendoir).

Rekwest , request , o. verzoek- of fineekfchrift,
requite , petition , * f

(ond. w.) verzoeker, eiRekwestrant ,
fcher, petitionnaire.
Religie; zie Godsdienst.
Reliquie, o. (ond, w.) overblijffel van eenen
heilige, heiligdom, relique, f. Deze kas
bevat de —n van eenige heiligen , cette;clidsse contient les reliques de quelques saints.

Reliquiekas , y r. (ond. w.) kas, waarin eenige

overblijffels der heiligen bewaard. worden,
Yerzarneling van heilige overblijffelen, reliquaire, tn.
Relien ; zie Rallen.
Relletje , o. telkens berhaald vertelfOtje , badinage m. E'en — van lets maken, faire
d'une chose un badinage. Dar. is een geworden , cela a ate tourne en badinage, est
devenu une plaisanterie publique.
Relling, yr. gerel, babil , caquet , tn.
Relmnis, yr. foort van rat die gedurende den
winter flaapt, bergrcrt, veldmuis, loir,, m.,
fpitsmuis, musaraigne ;
Remedie, yr. (ond. w.) hulpmiddel, geneesmiddel, remide,
Remketting, m. keten waardoor een wiel van
eon rijtuig wordt vastgehouden , (bij het afrijden der bergen, cnz.) enraytere,
Remonitrant, no. remonstrant, arminicn.
Ren, m. run, een (belle loop, grand galop
pleine carriers, f. course, f. Het paard
boopt op eenen —, le cheval court le grand
galop. zie Galop.
Renbaan, yr. renperk, carriers, lice —, (bij
de oude Romeinen) cirque, stale, tn.— der
Grieken I nor paarden , hippodrome,
RCM,-
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horologe, le poussoir d'une mow a ripeRenbode ,
postbotle, courrter,
esta,
tition,
fette,
Rendier, o. zeer bekend vieryoetig Bier in Repetitor, m. (ond, w.), die de lesfen van
den hoogleeraar met de ftudenten herhaalt,
Rusland, renno orsnrheno f. — van Kanarepetiteur.
da , caribon,
—, (in de wapenk.) ranger
Repliek , o. (ond. w.) tegenfchrift, tegenanton rangier.
woord , klaagfchrift (bij regtsgel.),
(ond. w.) een afvallige, een
Renegaat ,
que
christen , die de mahomedaanfehe godsdienst
Reppen
, b. w. (ik repte, heb gerept) , in
omhelst , renigat.
iterke beweging brengen , zich haasten haasRenet , yr. renet-appel, rainette. f.
tig werken, inettre en grand mouvement , se
galopade'
Renloop ,
galop,
depecher,, se hater, se presser; fig. o. w.
Kennel), o. w. (ik rende, heb, ben gerend),
tot bet onderwerp van een geiprek maken
fuel loopen, courir ties vite , de toutes ses
parler, toucher , faire mention. Men heeft
orces, toute bride, galoper; zie Runnen
F
van die zaak nice gerept, on n'a pas fait
In de cerile beteekenis.
mention de cette ajfaire.
Renonkel ; zie Ranonkel.
Reprefentant, m. (ond. w.) vertegenwoordiRenperk, o. ; zie Renbaan.
ger,, representant.
Renfpel , o. eertijds rijfpel , fleekfpel te paard,
tournoi,
joute ,
De fleeklpeien ge- Republiek, yr. (ond. w.) Gemeenebest, repubiique.
beurden gewooelijk in de ridderfpelen , les
joutes se faisoient ordinairement dons les tour- Republikein, m. (ond. w.) rdpublicain.
nois. —,carrousel,m.(tegenwoordig noemt Republikeinsch, b. n. (ond. w.) republicain „
men op de kermisfen, een in de rondte draai- Request, rekwest (ond. w.) klaag- yerzoekof fmeekfchrift , requite ,
zie Rekwest.
jend feel voor kinderen, zittende op een
Requestmeester, m. maitre des requites.
paard, in eene fchuit, enz.) caroussel,
(ond. w.) zaak yertrouwde in
Refident,
Renfirijder; zie Kampvechter.
vreemde hoofditeden , resident.
Rente, y r. de opbrengst van waste goederen
en uitgezette gelden, interest,,rente, f. re- Refidentie 7 yr. (ond. w.) refidentie-plaats,
woonplaats, residence.
zetvent' annuel, intent, m. Geld op
ten, mettre de l'argent a rente, placer a Refideren , o. w. (ik refideerde, heb gerefi-deerd), (ond. w.) yerblij yen, zijnen zetel
into?* , on en rente. Hij leeft van zijne —,
houden, resider.
vit de ses rentes, de ses intents. Achterfiallige
arreages, In. pl. Dezelve la- Refiderend, b. n. woonachtig, residant, e.
rente via- Refolveren, (mid. w.); zie Befluiten.
ten oploopen, arreager. Lijf
rente rachetable. Leen —, Respijt , o. (ond. w.) uitflel, verlenging, van
gere. Los
den betaaitermijn ,
refit, aterinoierente fiodale. — van vier, van vijf ten henment,
dagen, (bij koopl.) fours de
derd , rente au deniervingt cinq, au denier
grace, m. pl.
vingt. Hoofellom van eene — , sort princiRest, yr. overfchot, restant, o. rente, respal d'une rente.
tent , reliquat, reside, In.
Rentebrief, m. contrat de ovate, rn. obligaResteren ; zie Overfchieten.
tion, f.
Renteloos , b. n. qui est sans rente. Dit geld Refultaat, o. (ond. w.) uitkomst ; befluit , gevolg, resultat, 777.
argent est sans rente, oiszf, ne
ligt
Refumeren , b. w. (ond. w.) ik refumeerde,
rapporte rien point, d'intdrit.
heb gerefumeerd ) in het kort herhalen,
' van zijn inkomen , van zijne
Rentenier, m. die
resumer. De notelen zijn gerefumeerd en
renten leeft , caul qui vit de ses revenus ,
goedgekeurd, les notules sons resetnees et
de ses intents, de ses rentes, rentier, capiapprouvdes.
taliste.
(ik rentenierde, heb ge- Rete, vr. plaats waar men den hennip of het
Rentenieren , o.
vlas weekt of te rotten legt , routoir,, rouisrentenierd), vivre de sec rentes.
soir, 7n; zie Reet in de 2. beteekenis.
Rentenierfier, yr. rentiere.
Reten, o. , w. (ik reette, heb gereet), het
Rentheffer ; zie Rentenier.
vlas in reten of renten zetten , rouir le
Rentheffter ; zie Rentenierfler.
Retig, b. n. vol fcheuren, plein, e. de fentes,
Rentkamer, yr. chambre des finances.
crevasse, e.
Rentmeester, m. ontvanger, penningmeester,
receveur,, fi nancier, tresorier, intendant , Retour, o. (ond. w.) terugkomst, retour, in.
— wagen, chariot de 7-envoi, in.
administrateur des bites de q. q. d'une vilRea, m. rekel, het mannetje van eenen hand,
le, etc.
chien male. Spr. w. Hij bijt reuen en teRentmeesterfchap, o. charge de receveur,
yen , (hij last niemand onaangerand), il
tresoricr, d'intendant, etc. f:
vent a tout le monde; it cherche qnerelle
Rentfehuld, y r. achterftallige renten, arreachacen; it s'attache 4 tout le monde sans
ges de rentes, on. pl.
distinction.
Rep, m. — en roer , bijw. en alarme, en
consternation. Alles is in — en roer , tout Rook, in. het zintuig van den rook, odorat.
1-iij heeft eenen fcherpen, fijnen
est alarine.
il a l'odorat fin. Ik heb geenen
Repareren, (ond. w.) zie Verbeteren, Herflelik ruik Diet,
je
n'ai
point
d'odorat.
,
len. Ken fchip —; zie Kalefateren.
gcur, odeur,
scatter . f. Die bloem heeft eenen aangenaRepel , 113. vlashamer, hekei, hennipbraak ,
men —, cette fieur a une agreable odeur on
macque , broie ,f.
bisoir, sdran,affinoir
senteur. — van wijnen en fpijzen, fumet.
Repelen, b. w. (ik repelde, heb gerepeld),
Deze wijn heeft eenen aangenamen
reppelen, vlas beuken of brakes, serancer,
cc
briser, teiller on tiller , macquer le lie, le
y in a en bon futnet. Deze windhond heeit
ce ldvrier a le nez duo.
eenen fiechten
chanvre; zie Hekelen.
Eenen fijnen — , ye sentiment fin. — der
Repeteren , (ond, w.)zie Herhalen.
Repetitie, yr. (ond.
honden, sentiment, nez; fig. Hij flaat in
zie Herhaling. Den
eenen fiechten —, (men fpreekt met geen
— horologie , een flaand zakuurwcrk, eve
lof van hem) il est en tnauvaite odour, rewow a repetition. De drukker in een —
n5

RE U
984
putation; sa reputation ne figure pas mime
haulm. Ik heb er reeds den — van weg,
(ik ben al achter het geheim gekomen), flu
déjà decouvert le pot aux roses. Slechte —
of fmaak van fpij zen of dranken , die bedoryen zijn, event. Dit vleesch heeft reeds
eenen kwaden —, cette viande sent déjà Pevent. Muffe remugle. Dit linnen heeft
eenen muffen —, ce lingo sent le remugle. —,
(bij jagers)lucht, vent. Het hert laat eenen
iterkeren — na, dan de haas, le cerf est de
plus grand vent que le liivre.
Reukaltaar, 0. en m. autel des parfums , tn.
Reukbal , m. pastille odorante on odoriferante, f.
Reukdoosje, o. cassolette , petite holte de sen.
teur,, f.
Reukeloos, b. n. zonder reuk, sans odeur ,
inodore.
Retkeloosheid., Yr. anosrnie.
Reukfieschje , o. flacon d'odeur,, de senteur, m.
Reukkastje of koffertje , o. parfumoir,, m.
parfumeur.
Reukmenger, Reukmaker,
Reukoffer, 0. der Heidenen , suffumigation, f.
Reukpeer, yr. poire de parfum.
Reukpoeder,, o. poudre de senteur, f.
Reukitof, vr. aromate, parfum , encens, m.
Reukvat, o, wierookvat, (in de R. kerk) encensoir ,
Reukwater, o. eau de senteur, f.
aromates,
pl.
Reukwerk , 0. parfum ,
drogues aromatiques , f. pl.
Reukwerker; zie Reukmenger.
Reukzenuw, yr. nerf olfactif ou olfactoire, m.
een ongemeen lang mensch, giant.
Reus,
Verhandeling over de reuzen , gigantologle
Reusachtig, b. n. gigantesque, colossal, e.
Reusachtigheid, yr. taille gigantesque ou colossale.
Reute; zie Rete in de a de bet.
Reutel , m. het geluid der ademhaling van een
mensch, wiens longpijpen met flijm of bloed
aangevuld, zoo als dit her geval bij
ilervenden is, rale, ralement.
Reutclaar,, in. knorrepot , grogneur, groudeur,
fain. babbelaar, babillard.
Reutelanfler, vr. grontleuse, grogneuse, fig.
babillard.
Reutelen „ 0. W. (ik reutelde, heb gereuteld)
railer. De zieke begins to —, le malade commence a idler. , knorren, gronder,, gro.
gner,, murmurer, inarmotter. fain. —, fnappen , kakelen, juror, babiller,, causer.
zeef, tamis.
Reuter,
Reuzel , o. panne, graisse de pore, f. ( op
suif,
°int, m.
fchepen)
graisse de porc.f.
Reuzelvet , 0. sain.doux ,
Reuzenaard, in. race de giants, f.
colossi, m.
statue
colossale
,
Reuzenbeeld, o.
groot beeld aan den achterfieven van
eene galei, enz. gigante,
Reuzenhand, yr. main de giant.
Reuzenkracht, yr. force prodigiense.
Reuzenflang, vr. etouffeur, m.
Reuzenfchred.e, yr. pas gigantesque, pas de
giant,
Reuzenftrijd, m. gigantomachie, (combat des
giants ou des Titans avec les dieux).
Reuzenvoet, m. pied de giant.
tra.
Reuzenwerk, o. ouvrage gigantesque,
vans de giant no. pl.
Reuzin, vr. geante.
Revelaar, m. mijrneraar, fuifer, beuzelachtige
prater, radoteur, reveur.
Revelaariler, yr. radoteuse, reveuse.
Revelen, 0. w. (ik revelde, heb gereveld),
radoter., rever.
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Reveling , yr. radotage , m.radoterte, reverie s
Reven, b. w. (ik reefde, heb gereefd),
(fcheepsw.) de reven inbinden, prendre lee
ris. Het —, inhalen, vastmaken der zeilen , le ferlage.
Rhumatiek, b. n. met zinkingen gekweld,
vochtig, vloeijend, rhumatique, rhumatismal, .e. ---e plan, douleur rhumatismale.
vliegende jicht,
Rhurnatismus, m. (ond.
rhumatisine.
Rib , vr. aan het ligchaam der menfchen en
zoogdieren, cite. De Lange, de borstbeenribben, les vraies-cites, les cites sternales.
De korte ribben, lee fausses cites. Eene geDat tot de ribrookte
tine cite
donne balk (bij
ben- behoort, costal , e.
timmerl.) zolderrib, sabliere , solive,
bourde , f: soliveau, tn. Uitfiekende — aan
eon gothisch gebouw, lierne. fpar,
chevron, m. Ribben, kromme inhouten
die den buik van een fchip vormen, /nembres d'un vaisseau, viembres, cites de navire , m. pl. — kleine dwarsbalk in een
fchip, barotin, tn. —, de vezelen van kruiden , bladeren, enz., nerfs , in. pl., fibres
vegetales , cites, f. pl. —, afdeelingen van
meloenen , cites , f. pl.; fig. of fpr. w. Dat
kleeft aan de ribben, (daar wordt men vet
van) cola engraisse on fait devenir gras.
Dat zet wat aan de —, cela donne du profit, remplit la bourse. Dat (loot mid op de
cola me fait tort, me recule. Iemand de
ribben fineren, (braaf fiaau) rosser, fretter q. q.
Ribbenband, m. reliiire a cites, f.
Ribbenftoot , -m. coup dans le flanc. — met den
fnaphaan , fig. bits antwoord, bourrade, f.
Ribbenflooter, m. foort van zware wagen,
die hevig fchokt , tapecu ou tapecul.
Ribbefluk, o. rug, harst van eenen os of eene
hoe, aloyau, morceau de cite , haut-cite ,
m. longe, f.
Ribbetje, o. van varkens, kalveren, enz.,
citelette , f.; zie Rib, Balk.
Ribbevlies ,
plevre , f.
Ribbezenuwen, yr. meerv. nerfi costaux ,
in. pl.
Ribbing, yr. van een boek, van planten, nervure.
Rid ook Rit, m. course 4 cheval, f. —, wandeling to paard, tour , m. promenade a cheval , cavalcade, f.
Ridder, m. chevalier. — der middeleeuwen
paladin. De koning heeft hem tot — van
den koufeband geflagen, le roi l'a crei ,
fait chevalier de la farretiere, lui a donne
l'accolade. Bende ridders in het ridder- of
Ileekfpel, quadrille , f: — van den tweeden
rang (in het krijgsw), bachelier. Eel) dwalende —, on chevalier errant. —, miter,
cavalier.
Riddergefchiedenis, yr. histoire, f. roman de
la chevalerie, m.
Riddergoed, o. terre noble, f.
Ridderhof, o. maison noble, f:
Ridderkasteel, o. chateau d'un chevalier, on.
Ridderleen, 0. fief noble, m.
Ridderlijk, b. n. equestre, chevaleresque, de
chevalier. —, kloek, dapper , vaillant , lidro'ique; bijw. vaillamn2ent, hardiquement.
—e waardigheid., lignite de chevalier.
Ridderorde , yr. ordre de chevalerie, ordre
equestre ,
Ridderfehap 0. chevalerie , f: ordre equestre ,m.
Ridderfchool, vr. academic pour la noblesse.
Riciderflag, in. reception d'un chevalier, acc f'•

RID
colade, f. Tot ridder Nan, den — geven
donner Paccolade.
Ridderfpel, ridderfteekfpel, o. tournoi, car.
rousel , m. joule, f.
Ridclerfpoor, yr. eene bloem, pied d'alouette
ou dilphinium, m. cornette.
Ridderfiand, in. noblesse , f. ordre equestre.
Ridderteeken, o. decoration d'un ordre tie
chevalerie , croix, marque d'un ordre ,(cordon, ruban).
Riddertogt, in. course, expedition d'un chevalier, f.
Ridmeester; zie Ritmeester.
Ridsch; zie Ridfig.
Ridfelen, o. w. (ik ridfelde, heb geridfeld),
eene ligte beweging der bladeren , die een
ligt geruisch verwekt, faire un bruit sourd ,
( COMMC les feuilles des arbres , agitees par
le vent) murmurer. lie wind ridfelt (ruischt)
in de bladeren, le vent murmure dans les
fruillages.
Ridfeling, yr. geridfel, ligt geruisch, murtnure , bruit sourd, m.
Ridfen, b. w. (ik riclfte , heb geridst), prikkelen, in beweging brengen, aanridfen,
exciter, inciter, irriter. vaten met het
merkijzer merken, rouanner.
Ridfig, b. n. tot paren geneigd, verhit , geil,
en chaleur,, en rut , chaud,e ive,
lubrique, en amour , etc.
Ridfigheid, v. rut, m. chakur, lascivete, etc.
Rieken , o. w. (ik rook, heb geroken), fijne
uitwafemingen , die den neus prikkelen , van
zich geven, reuk geven, rendre odeur, sentir, repandre ou exhaler une odeur. Die
bloem riekt , of ruikt, goed,' cette fieur sent
Bien, donne une agreable odeur. —, o. w. de
gezegde uitwafemingen met den neus inademen , zoo dat dezelve daardoor geprikkeld
words, (voor beide beteekenisfen gebruikt
men veelal Ruiken), faire, sentir. Duf
—, sentir le relent. De hoed riekt het
wild , le chien sent ou faire le gibier. Dat
riekt Haar den rook, cela sent la fumee. Het
odoration, f.
Riekend, b. n. sentant , flairant. Wel—,
odoriftrant, e.
Riem, roeifpaan, rams, f. aviron. —, band,
attache ,f.— eene lederen flrook om zijn lijf ;
een.breede lederen gordel , om geld in te Bergen , ceinture, ook fmalle — der marskramers , om boeken in te pakken enz. , laniare,
courroie ,f: , escourgeon. Degen—, ceinturon.
— aan eenen jagthoorn , enguichure, ceinturette, f: reep, bande, f; zie Reep.
De fchoenriemen , les tirants. De buikriem
van den zadel eens paards, la sangle de
la sells d'un cheval. Leeren waaraan de
blepel van eene klok hangt , brayer. — papier, (20 bock), rams de papier, f. De riemen uitleggen, (fcheepsw.) mettre les rames
dans Petrier ; armer on border les avirons.
De riemen firijken, retirer les avirons. rat
zeilen en riemen of roeijen zijnen voortgang
maker, alien a traits eta rames.
tom te
fluren of te wrikken , goudille, f. Het chide
van eenen
dat binnen boord is, wanneer
de riem te boord • ligt, taubour d'un aviron.
Jiang— aan eene koets, soupente, Spr. w.
lemand op zijne eigene riemen laten drijven,
(hem aan eigen beftuur en eigene krachten
overlaten), abandonner q. q. a sa propre
conduite. Men moet roeijen met de riemen
die men heeft, (men moet zich op de best
mogelijke wijze van de voorhanden zijnde
hulpmiddelen bedienen), it faut se direr
d'affaire is mieux qu'on pent. Ilij fleekt
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een onder het hart, (hij geeft u cooed),
sl vous encourage. Uit een anders leder is
goed riemen fnijden , (worth gezegd van
iemand, die van geene fpaarzaamheid weet,
wanneer hij iets voor eens anderen rekening
cloet), faire du cuir d'autrui large courroie; etre liberal du bien d'autrui. De riemen te boord leggen, (zijn best doen),
faire de son mieux , de son possible.
Riembank roeibank, vr. bane de rameur,, tn.
—, in eene floep , toste.
Riembeflag, o. garniture de ceinture,
(fcheepsw.) fusee d'aviron , y;
Riemblad, o. pale de rams, d'aviron, f.
Riemen; zie Roeijen.
Riemer ; zie Roeijer.
Riemgat, m. trou de tolet, êtrier.
Riemklamp, m. roeidoft in eene floep of barkas , bane de nags, tn.
Riemmaker, m. avironnier, ceinturier.
Riempinnen, Roeipennen, vr. meerv. ,
lets ,
Riemilag, m. in het water, paleide f.
Riemvisch , m. (in de nat. gefch.) trichiure , f.
Riet , o. een bekend gewas, roseau , tn.
Spaansch — 5 rotting, canne, f. bastin ou
bastin, m. Suiker
canned sucre. Een
— van een fchot, zonder kwasten, une canoe
d'un jet. Spr. w. Hij zit in bet —, en
maakt pijpjes (hij maakt zich de voorkomende gelegenheid wel te nutte); zie Pijpje. Hij laat alles in het — loopen, (hij
befluurt zijne zaken flecht), it neglige tontes ses affaires. Jets in het — ichuiven,
faire manquer ou echouer, q. ch.
Rietakker,
rietbosch , rietveld, jonclzaie,
roseliere, f.
plantagie van rottingen en
rieten , cannaie,
Rietband, in. lien de roseau.
Rietbinder, m. celui qui lie des roseauxen gerhes , botteleur.
Rietbos, m. bos met riet , botte de roseaux, f.
Rietbosch; zie Rietakker.
Rietdak, o. toit de roseaux, tn.
Rietdekker, m. couvreur en roseaux.
Rietdijk, m. digue soutenue par des roseaux, f:
Rietfluitje, o. rietpijpje, chalumcau, pipeau,
Turksch
, salamanie, f;
Rietgras, o. laiche, f.
Rietkolf, Arr. de knobbel, waarnit het niet
voortfpruit , tnassue de roseaux.
Rietmat, yr. natte de roseaux.
Rietmes, o. coutel, m.
Rietmusch , vr. molneau des roseaux, m.
Rietpeer, yr. poire de roseau.
Rietpijpje; zie Rietfluitje.
Rietpluim, vr. tete de roseau.
Rietfnip, yr. waterfnep, becassine.
Rietflok, in. rotting, cantle, f: —, bamboos,
bambou.
Rietveld; zie Rietakker.
Rietvink , no. rousserole, f.
Rietvorsch, m. grenouille de tnarais f:
Rif, m. (zeew.) blindeklippen onder water,
recif ou ressif. — banden , tioublure ou renfort de ris.
gaten , oeuillets de ris. —
feifings, garcettes de ris, f.
— talie - looper,, garant de palanquin.
talie - fchinkel , pendeur tie palanquin.
Rif, o. lange, fmalle zandbank in zee, banc
de sable long et etroit. geraarnte, sluelette , f:
Rigchel , yr. voor porfelein en aardewerk , porte-vaisselle , f. —, bovenfle rand van eenen
fchoorfieen, rebord ,
— op eene altaartrede, gradin,
— onder aan eerie zuil,
tovdin
— of lijst, tringle 5 grotto latte.
Rig-=
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RIG
Rigten , b. w. (ik riga°, heb gerigt); zie
Regten. Eene ftrekking aan eenig ding geven, dat her regt 'fit , op een ander ding
aan of langs hetzelve henen loopt, diriger,
tendre, conformer , braguer, pointer. Het
kanon tegen een bolwerk braguer
pointer un canon contre un bastion. Rigt
rangez-vous ! Het — van een gefchut,
pointement. Zijn leven, zijne daden naar de
leer des evangeliums —, conformer sa vie
ses actions a la doctrine de l'evangile. Zich
—, se diriger vent , se regler sur. Rigt u
naar uwen broeder, reglez-vous sur votre
frere. Eene rigtlijn, ioodregte lijn, tine
ligne normale.
Rigter, m.; zie Regter.
e.
Rigtig , b. n. fuste, ajuste, e.
exact, e. correct, e. etc. Hij heeft eene
juiste , hetaling ontvangen, ii a
rigtige
rep tin payement exact. Het is daar niet
zeker , ii ne fait pas sib' en cc Hij is
niet — in zijn hoofd, il a le timbre file;
il est un pen fou. bijw. exactement, justement, etc.
Rigtigheid , yr. juistheid, fustesse, exactitude.
Rigting, vr. direction. — van lijnen-naar emu
punt (in de meetk. enz.) convergence. -van een fink gefchut , pointement , braquemeet , m. 'trekking (in de natuurk.),
tendance
ligne, f;
Rigtihoer, o. cordon, miveau,
fig. regle, modele,- exemple gouverne ,f Gij moet dit met het — meten , il fant
mesurer cola an cordon. De geboden Gods
moeten het — onzer daden zijn, les coininandements de Dieu doivent etre la rile
de nos actions.
Rij, yr. reeks, rang, m, rang*, file, suite.
eEene reeks van boomer/ , van ftoelen, un
rang d'arbres, de chaises. Zie daar twee
fchoone rijen lindeboomen, voila deux beaux
rings de tilleuls. Eene — huizen, tenten,
sine rangee de maisons , de tentes. In eene
achter elkander gaan, alle y a la file,
&filen. De laatfle in eene gelidfluiter,
serre-file. Eene mooije -1- van boeken, tine
belle suite de livres. Op eerie lijn, en
haie. Lange —, fain. ribambellc. Eene lange — van fcheldwoorden zeggen, dire une
ribambelle &injures. Eene rekenkundige -,
reeks, progresfie sine progression arithmetique. Eene — of reeks van meetkundige
voorflellen, une serie de propositions matidmatiques ; zie Reeks.
Rijbaan, y r. rijfchool, manege,
Rijbeest, dier, waarop men rijdt, monture , f In Spanje gebruikt men gemeenlijk
de muilezels tot rijden, als rijbeesten, les
mules sont la moisture ordinaire en Espagne.
Rijden , w. (ik reed , heb en ben gereden) , op den rug van een dier of op een
ander voertuig vervoerd worden. Op een
alien a, moister tin cheval. In
paard
eene koets, in een rijtuig, op eenen wagen
, al/er en carosse, en voiture, enchariot.
Te post — , alien en poste. Half fpoor
al/er en, stir
cartayer. Op fchantfen
des patios , patiner.
In eene flede -aller en traineau. Op flelten , stancher
avec des echasses; fig. ne savoir ith l'on est.
Op de tong — , ( het onderwerp des gefpreks
zijn), etre sur la langue du public ; etre le
sujet des discount publics. Hij rijdt er voor,
c'est a ses depens ; cela retombe surlui. Ten
tinker
(fchecpsw.) door den wind, golv.-en , op en neer gaan , tanguer, chasser,
loner stir ses ancres.
malt oak gezegd
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van visfchen , kuitfchieten frayer. Von
viervoetige dieren, dekken, paren, s'accoupier , couvrir. —, b. w. Ik heb hem tot
Rotterdam gereden, fa voiturd jusqu' a
Rotterdam.
Rijder, in. cavalier, ecuyer. Een gouden -,
(14 gulden), timepiece d'or(de r4 florins de
Hollande). Zilveren
ducaton, (28 sols).
Rijf, yr. hark, rattedu , ma. — rasp, rape.
Rijfelaar ,
dobbelaar , lotfpeler, kaartfpeler, brelandier, banquier, (au feu).
Rijfelbeker, m. trechter, cornet.
Rijfelbord, o. table a fouer, aux des , f.
Rijfelen, o. w. (ik rijfelde, heb gerijfeld),
jouer aux des, a la rafie.
Rijfelfpel, o. rafle,
Rijgen , b. w. (ik reeg , heb geregen) eigenlijk doorboorde dingen, op eene rid aan een
fnoer vast waken , ook toerijgen, lacer,
serrer avec un lacet. wilt gij Bens mijn
keurslijf —? voulez . vous tin pen lacer moss
corps de fupe? —, met wijde fleken naaijen, faufiler. Men heeft dit kleed flechts gereg,en om het cc pasfen, on n'a fait que
faufiler cet habit pour l'essayer. , met
eenige iteken hechten, om het te doen
blijven, zoo ale het gevouwen is, empointer. Paarlen aan enfiler des perles. Iemand aan den degen —, passer Pepe° au
Cravens du corps de q. q.
Rijgiijf, keurslijf, corset, corps de lupe, m.
Jlijgmalie , vr. beflag aan eenen veter, ferret m.
vr. aiguilette.
Rijgnestel , Rijgfhoer, rijgveter,
lacet. —
met twee malien, crevet.
Rijk , b. n. eenen overvloed van aardfche
goederen bezittende, riche, opulent , e.
puissant, e. etc. De rijke lieden, les aises,
les gent riches. — Zijn vader is de rijkfte
koopman in de ftad, son Ore est le plus
puissant negotiant de la ville. — in woos.
den, copieux , se, abondant, e. fain. fchatrijk , fonce , e. gem. tale , e. Zeer —
mensch , bezitter van een of meer millioenen,
kostbaar , prachtig, riche,
magnifique, somptueux , se. — maken , enrichir. — worden, zich verrijken, s'enrichir , devenir riche, s'engraisser. Het lezen
maakt het geheugen verrijkt het, la
memoire s'enrichit par la lecture. Hij heeft
zich in die zaak zeer verrijkt, ii s'est engraisse dans cette affaire. bijw. richewent magnifiquement. Een —geladen fchip,
un vaisseau richement charge. Zie de met
— zamengeft. woorden, ale: Bioedrijk,
Liefderijk, enz.
Rijk, 0. heerfchappij , regering, regne,
domination, f. Keizer—, empire, m. Kop ing— , royaume, - alleenheeriching,
monarchic. Het Asfyrifehe , Medifche -,
la monarchic des Assyriens, des Miles. Het
— der natuur, le regne de la nature. Het
— der dieren , planten en mineralen of delffloffen, le regne animal, vegetal et mineral. Onder bet —, de regering van Lodewijk XVI, sous le regne de Louis XVI;
fig. Zijn — is nit , (zijn gezag en invloed
is eveg) il a fini de commander, il n'a plus
d'empire sur.
Rijkaard, m. richard, homme riche, millionname.
Rijkales, yr. caleelie.
fchatten , goeRijkdom , m. richesse, f.
deren , tresors , grands Hens. Groote
opulence,f ; fam. bezitting,avoir. Dat is al
, c'est tout men avosr.
iniju
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Rijkelijk , b. n. o yeryloedig , rnim , abondant ,
e. COpieUX , se, somptueux , se, etc. bijw.
abondamment , richement , largement , grossement, suffisamment, liberatement, avec
profusion, etc. Hij heeft hem betaald,
al lui a grOSSCMCilt largement paye, Hij
heeft hem daarvoor — beloond, it Pen a
richentent recompense.
Rijkelijkheid, yr. ruimheid, mildheicl, overdadigheid , liberalize, prodigalitj, profusion, abondance.
Rijklieid, yr.; zie Rijkdom.
Rijknecht,
postilion, piqueur.
knecht , palefrenier.
'Rijkoets, yr. carosse, m.
Rijksacht, yr. ban de l'empire, m.
Rijksadel, m. noblesse de l'empire, f.
Rijksadelaar, m. aigle imperiale,
Rijksambt, 0. charge de l'empire, f.
Rijksambtenaar, en. officier de l'empire.
Rijksappel , m. globe imperial.
Rijksbaron, m. baron de l'empire.
Rijksbenden, rijkstroepen, yr. meerv. trotpes imperiales.
Rijksbeftuur, o. rijksbewind, gouvernement,
regne, no. administration de l'empire, f.
Rijksbewoner, m. regnicole.
Rijksbodem, m. territoire de l'empire.
Rijksburger,
citoyen, bourgeois, ePuneville
imperiale.
Rijksburggraaf,
burgrave de l'empire.
Rijksdaalder, m. (50 Ituivers) ris dale ,00tf.
Rijksdag, m. assembles des etats de Pempire
on du royaume, diete, f.
Rijksgebied, o. jurisdiction, domination de
i'empire on du royaume, f.
Rijksgenoot, m. (oo) associe a l'empire.
Rijksgezag, o. autoria souveraine d'un empire, etc. f:
Rijksgraaf, m. comte de l'empire. Rijksgravin,
comtesse de l'empire.
Rijksgraaffchap, o. coma de l'empire,
Rijkshalve, bijw. de la part de l'empire,
part Pautoria souveraine, au nom de l'empire.
Rijksheerfchappij , yr. autoria souyeraine de
P e p ire.
Rij kshofraad , m. conseil, conseiller aulique
de l'empire.
Rijksinwoner; zie Rijksbewoner.
Rijkskamergerigt, o. chambre impel-late f:
Rijkskamerheer, m. c liambellan de l'empire.
Rijkskanfelier, in. chancellor de l'empire;
garde de sceaux. Turksch
reis-effendi,
Rijkskreits,
cercle de l'empire.
Rijkskroon, yr. couronne imperiale on royale.
Rijksleen, 0. fief de l'empire,
Rijksleger, 0. armee de l'empire,
Rijksoord, m. Conde munt) quart d'une risdale.
Rijksoorlog, m. en yr. guerre de Penspire, f'.
Rijksopperhoofd, o. chef sonverain do l'empire.
Rijksopvolger, m. successeur a l'empire.
Rijksopvolging, yr. - succession a l'empire.
Rijksraad,
conseiller de l'empire.
Rijksthhepter, m. sceptre imperial ou royal.
— op de nude gedenkpenningen , haste, f.
Rijksilad, yr. ville imperiale, ville libre de
P empire.
Rijksflaf; zie Rijksfchepter.
Rijksflenden,
meerv. etats de l'empire.
Rijksvergacier:lig, yr. assemblee des stets de
P e mit i re.
iiksvorsr,, m. prince de l'ernpire.
Rijksvoritendom, o. principante de l'empire,
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Rijksvorstin , rijksprinfes, vr. prisecesse do
Pempire.
Rijkszorgen, yr, coins du gouvernemene, m.pl.
Rijkunst yr. equitation, f manege, tn.
Rijkusfen, o. flechte bovenzadel, bardelle,
Rijrn, no. ligte uitilag, waatmede alles door
eon zacht vorstje bedekt worth; zie Rijp.
Rijm, o. rijmdicht, de overeenftemming van
eon eindklank van dichtregels, rijrnwoord,
rime,. vers , tn. Slepende —, rime feminine. Staande —, rime masculine. lets,
in — overbrengen, traduire q. ch. en vers.
lets in — zetten, mettre q ch. en rime.
Rijmader, yr. rijmgeest, veine poetique.
Rijmantel,
manteau de cavalier, tn. casa, f.
Rijinclicht , 0. poeme, tn. poesie, f
Rijmdichter,
f.
Ripneester, m. piqueur.
Rijmelaar,
flechte yerfenmaker,,
poetereau, metromane.
Ripiielaarfier, y r. rimailleuse.
Rijmelarij , yr. gerijm, rimaille.
Rijmelen, b. w. (ik rijmelde, heb gerijmeld),
rimailler.
Rijmeloos, b. n. en prose, prosaique, non rind.
De• verfen van de la Mothe zijn niet
vloeijend, les vets de la Mothe sont prosaiques.
Rijmen , o. w. (ik rijmde, heb gerijmcp,
rimer, versifier, poitiser. Dit woordt rijmt
niet met het andere, co mot ne ritnepas avec
Pautre. Dat is flecht gerijmd , cela est
mal versifie; —, fig. s'accorder; bijw,
fiellen, mettre en vers , rimer. Hij heeft
dit vertelfel gerijmd, in verfen gebragt,
a rime ce cove, l'a mis en vers. — is geen
dichten, sl tie suffit pas de rimer pour etre
poets.
rimeur,, versificateur , pate.
Rijmer ,
Slechte rijinelaar, rimailleur.
Rijmerij, yr. poesie; zie Rijmelarij.
Rijmklank, m. rinse, f.
Rijmkunst , yr. dichtkunst, art de rimer, do
faire des vers, art peetique, tn. poesie, versification.
Rijmlust m, rijmzucht, yr. metromanie , demangeaison on verve poetique , f. envie , ardeur de rinser ,
Rijn, m. de naaiu van eene bekende rivier,
Rhin. Den — op-, afvaren, tnonter, descendre le Rhin. —, ijzeren kruis in deu
looper of bovensten moleniteen be yestigd ,
rijn genoemd, anille
Rijnbezienboom , m, (in de nat. gesch.) (kruisdoorn) , nerprun,
bourg-spine, f.
Rijnbloem yr. immortelle Janne.
Rijndal, o. Rhintal, in.
Rijngraaf,
rhingrave, comte du Rhin.
Rijngraaffchap, o. coma dot Aldo; , 712.
Rijngravin, yr. rhingTave, comtesse du Rhin,
Rij nland, o. Rhinlande, f.
habitant de Rhinlande.
Rijnlander,,
Rijnlandsch, b. n. de rhinlande, rhinlandique.
Rijnlandfche maat , mesure de rhinlande.
Rijnprovincien , yr. meerv. provinces rhenanes.
Rijnsch, b. n. du Rhin, qui vient du Rhin. —e
wijn , dot vin de rhin. — of rinsch, zuurachtig , aigret , te, aigrelet, te, vert, e.
piquant , 0.
Ripschheid, yr. zurigheid, verdeur, acidite.
Rijnfchip, 0. navire, vaisseau, bateau, set
le Rhin,
Rijnlchipper, batelier qui ye stir le Rhin.
Rijnfchuit, yr. bateau, m. barque, f. qui
navigue Stir le Rhin.
Ritin.
Rijnftroom
Rijn.
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Rijnverbond, o. confederation rhenane, f.
Rijnwater, 0. eau du Rhin. f.
Rijnwilge, vr. keelkruid, liguster , (in de
(kruidk.), troene, m.
Rijnzwaluw,I y r. hirondelle de rivage.
Rijp, m. rtjm , bevrozen dauw , frimas,
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Rijsbezem,
halal de bouleau,
Rijsboompje, o. arbrisseau,
Rijsbos, m. bundel van teen of rijs, takkebos, botte d'osiers, bourree, f. fascine, cotret , petit fagot.

Rijsbosch, o. teenbosch, oseraie,
Rijsbundel, m. faisceau de verges.
givre, m. gelde blanche, f.
Rip, b. n. een gewas of eene vrucht tot eene Rijfchaaf, vr. reefchaaf, raffelfchaaf, varlope
j: riflard, m.
genoegzame volkomenheid geraakt, mar, e.
Die appelen zijn nog niet — 5 ces pommes Rijfchool, vr, manege, m. academie d'iquitation.
ne sent pas encore in u res; fig. tot manbare jaren gekomen,
voor een huwelijk, Rijsdam, m. levee de fascines, f. — op het
einde van eenen dijk, itroomkeering, dpis
etre nubile. Een
oordeel, un jugement
de fascinage, tn. pl.
mar. Een
beraad, une ma re deliberation,
tine deliberation reflechie. In rijpere jaren, Rijshout, o. branches de bouleau, de saute,
f: pl.
en age mar. Die onderneming is ter uitvoering gefchikt, cette entreprise est sur le Rijsje , o. teentje , roedje, houssine, verge ,f.
point d'être executee.

petit scion , m.

Rijpaard, o. cheval de selle, de service, m. Rijfpoor, o. wagenfpoor, orniere,
moisture, f.— der vrouwen, pronkpaard 5 pale- Rijst, yr. riz ou ris, m. — met boter, mac
en vleeschnat gekookt,
froi , ns.
m.
Rijpelijk , bijw. rijp, marement, avec beau- Rijstakker , m. rijstland of veld , riziere, f.
coup de reflexion. Ik heb die zaak — over- Rijstebrij , vr. bouillie de riz , f. viz au
last, m.
wogen , Pal examine ma rement cette affair°,
j'y ai rellechi serieusement.

Rijpen, o. w. (ik rijpte, heb, ben gerijpt),
rijp worden,
devenir mar. De mispelen worden rijp op het flroo, les
relies marissent sur la paille; fig. Men moet
deze zaak laten rijp worden, it faut laisser
marir cette aflaire.
etteren, van eene
zweer, suppurer.—, b. w. mit' rir , rendre mar,
e. De zon Ioet de vruchten maakt ze
rijp, le soleil merit, rend, les fruits mars.
Rijpen, onperf. w. (het rijpte , het heeft gerij pt ), ligtelijk vriezen , faire du frimas,

Rijstebrood, o. pain de riz, m.
Rijstemeel , o. farine de riz,
Rijsten, b, n. de viz.
Rijstkoekjes, 0. meerv. gdteaux de riz,
in. pl.

Rijstland, zie Rijstakker.
Rijsnat, zie Rijstwater.
Rijstoogst,
recolte de viz, f.
Rijstfoep, vr, potage au riz, in. soupe au riz.
Rijstfiroo, o. paille de viz, f:
Rijsttaart of rijstetaart, yr. tourte ou carte
au riz.

Rijstveld, zie Rijstakker.
Rijstvogel, m, oiseau de riz, padda.
went.
Rijpheid, yr. maturite. Deze vrncht zal niet Rijstwater, o. eau de viz, f.
tot — komen, ce fruit ne viendra pas a, Rtiswaard, m, plantation de sautes ou d'osiers
entre une digne et la riviere, f.
en, sa maturite. De —, volwasfenheid des
ouderdoms, la maturite de Page. — van Rijsworst , vr. andouille au riz.
verfland, maturite d'esprit. Dit gezwel is Rijswerk, o. ouvrage de fascines , en fascinage , m.
op het punt van —, cet abces est a son
point de maturite. — voor den tijd, vroege Rijten, b. w. (ik reet, heb en ben gereten, )
icheuren, van een rukken, dechirer , fenpreeocite; al te vroege prematuridye. o. w. berfien, fplijten, se dechite. Al te vroege -- van verftand., primaelu givre, de la gelee blanche ; geler facile-

turite d'esprit.

rev , se fendre, crever.

Rijtijd, m, der visfchen, temps oil les poissons
Rijping, y r. zie Rijpwording.
fraient, foal. De — der haringen (bij de
Rijpmaand, m. eertijds de derde maand vas
visfchers) relouage du lzareng.
het republikeinfche jaar der Franfchen, van
den een en twintigfien November tot den Rijting, vr. fcheuring, crevasse, dechirure,
fente.
twintigflen December, frimaire.
Rijrmakend, b. n. (bij de geneesh.) mature- Rijtuig, 0., voiture, f. fuel
fnelwagen,
ive, maturant , e. suppuratif, ive.

Een — middel voor een gezwel, un medicament maturatif.

CRijpwording, vr. maturation. Dat weder is
ongunilig voor de — der vruchten, ce temps
est contraire a la maturation des fruits ;
bi j de geneesh.) maturation, suppuration.
m. casaque, f. surtout, m.

Rijs, o. eene jonge, donne en lenige boomfprnit, lootje, teen, petite branche ou verge, f. osier, scion, in. —, donne takjes ,
ramilles,f.pl.Erwten rijzen, des rames depois,
Spr. w. Jonge — kan men buigen,
f.
mar geene oude boomen, (de mensch is in
zijne jeugd buigzamer, dan naderhand), on
pout _plier Parbre quand it est jeune, seals
non pas quand it est vieux ; it faut corriger
les enfants dans leer jeunesse.
Rijsbank, y r. risban, tn. jetee faire de fasclues.
Rijsberm, y r. (in de waterleidingkunst), ver-

ilerking uit rijsbundels met paalwerk aan
den voet van =en muur, risberme.

velocifere, f: voor eenen perfoon, discbligeante , f. — op veren , voiture a yes' sorts, Ligt —met twee wielen, cabriolet,
m. Reis —, waarin men kan flapen, dormeuse , f.
Rijtnigmaker, m. chevron.
Rijtuigverhuurder,
huurkoetfier, loueur de
voitures, voiturin.
Rijven, b. w. (ik reef, heb gereven), harken, rateler.
Rijwagen, m. chariot.
Rijweg, m. grand chew y; , m. grande route , f:
Rijzen, o. w. (ik rees, ben gerezen), hooger
worden , s'elever,, croitre , devenir plus haut,
e. monter. Het water rijst , Peau monte. —,
opkomen, ontitaan, s'elever,, resulter ; zie
Ontflaan, Voortkomen. Daar rees een dorm,
it s'eleve ane tempête. De zon is aan het
—, le soleil commence a s'elever, a moister,
a paroitre.
opitaan, se lever. Rijst alien op ! levez-vous toes 5 in prijs klimmen,
opflaan, moister, hausser, encherir. Her
koorn is gerezen, duurder geworden , le bled
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a encheri, monte. Den prijs der levensmid- Ring, in. kring, rondo omtrek, contour, cercle. Een — om de zon of maan, couronne,
delen doen hausser le prix des denrees.
halo. — om Saturnus, anneau de SaturDc effecten zijn gerezen, les effets sont
ne; zie Kring. Voorts een ding van meraal,
hausses. lemands lof ten hemel doen .lebout,
enz. hetwelk de gedaante van eenen
ver la gloire de q. q. jusqu'aux noes , l'exbague, f. (met
kring heat, anneau,
alter jusqu'au ciel.— , gisten, lever , fermen(eenen bezet) Een gouden
une bague,
ter. Gerezen brood, du pain fermente.
un anneau d'or. Oor— , boucle d'oreille,
Deeg te — zetten, faire lever de la pdte,
om hoog
Trouw—, anneals nuptial. Naar den — liela mettle en levain. Te berge
ken , courre ou courir la bague. — der
fiijgen, oprijzen , dresser, herisser. Bij dir
gouddraadcrekkers , passette, f. — of knop
iemand de haren te berge, cc reverhaal
aan eene fchuif)'ade , main , f. — der gaascit fait hdrisser, dresser , les cheveux.
workers , zijdewevers en lintenwevers , mailRijzend , b. n. montant, levant. De rijzende
ion. —en om de boomtakken, verticelles ,
zon , le soleil levant. Rijzende wijn , is wijn
f: ljzeren —, band, om den naaf van
van eenen rijnfchen frnaak , die krachtig,
een wiel of rad, om eenen paal, enz. ook
hoofdig is, bruist , yin capiteux , qui a
de la verdeur, m. de la seve, qui petille; fig.
oin eene fluit , frette ,
waaraan de
adorer
le
soled
klepel in 'eene klok hangt, klepelring,
De rijzende zon aanbidden ,
van eene kerkkroon beliere, f —,
levant; faire la cour 4 q. q. qui commence
aan den poot van eenen valk , waarop
a avoir du credit.
vigueur, verhet wapen of de naam des eigenaars ftaat,
Rijzendheid, yr. montant,
vervelle,f: Gordijn—, deur anneau de
deur , seve.
rideau, de porte. —, band, om een mes,
wel uitgewasfen, lang, de hauRijzig, b.
hecht, om eenen rotting, enz. virole, f.
te taille.
— (op fchepen) anker— , arganeau. Poorthaute
taille.
Rijzigheid , vr.
= , boucle, anneau de sabord. Stag—en,
Rijzing, yr. montee, hausse. De — eener
andaillots. —en of duimelingen daar de roerbrug, van een gewelf, la montee d'un pont ,
haken in hangen, fetnelles du gouvernail.
d'une voute. Deze eetwaren hebben eene
f. pl. IJzeren — of kous in een touw,,
groote — gedaan, zijn gerezen, ces denrees
het doorfnijden voor to komen, cosse, f.
out eprouve une grande hausse ; zie Ver— van een fchietgeweer, waarin de laadhooging. De — der wateren , la true des
vol
d'une
flok
valt , doorgaat, porte-baguette, m.;
De
—
van
eenen
vuurpijI
,
le
.aux.
zie verder de met — zamengeitelde woorfusee. — der effecten, la hausse des effets ;
den, als: Armring, Tafelring, Kluiveiring,
zie ook Opklimming, Opftijging als van het
Zegelring, enz. Befchrijving der ringen,
kwikzilver in eenen barometer.
dact,liographie, f Waarzeggerij door midRikkekikken, o. w. (ik rikkekikte, heb gedel van ringen, dactyliomancie,. f. Verzarikkekikt) (gelijk de kikvorfchen doen) comeling van gegraveerde ringen, dactyliothaasser.
que,
Rillen , o. w. (ik rilde , heb gerild), beven
van fchrik en vrees, van koude of van af- Ringband,, us. halsband, collier.
greloter;
Ringbord, o. fbaarfpeeltuig, cymbale, f. —
keer,, frissonner, trembler ; fam.
(fcheep4w.) rahout , lisse de vibord, f.
trembloter. De koorts overvalt hem, hij
begint te — , la fievre le prend, it com- Ringbour,\ m. (fcheepsw.) cheville a boucle,
1. (bij de' art.) anneau a piton.
mence a frissonner.
Killing, vr. frisson, tremblernent, ns. Dit Ringdoosje , o. baguier,, m.
nieuws heeft hem doen rillen cette nouvelle Ringduif, yr. wilde houtduif, ringelduif, pigeon a collier , roomier,coulon, m.
lui a cause des frissons. Ligte —, frissonRingeien , b. w. (ik ringelde, heb geringeld)
nement , in.
(verouderd) met eenen ring omgeven, inRimpel, in. eene plooi in een buigzaam ding,
finite's; fig. ook temmen, bedwingen, enride, f. sillon. \Vij hebben eenige rimpeis
nous
avons
quelques
ritoures, d'un anneals; fig. dompter , reduire.
aan het voorhoofd,
des au front. De --s die men merkt op de Ringelmusch of mosch, vr. mosneau de bois, m.
huid der beenderen, les sillons qu'on re- Ringelooren , b. w. (ik ringeloorde, heb
ringeloord), plagen, kwellen; iemand op
marque sur la peens des os. Zekere door den
ouderdom ontitane —s in de hoeken der
allerlei wijze mar zijne hand zetten, touroogen van menfchen en dieren , des eperons.
mentor , barceler,, vexer,, harceler. Hij laat
it se laisse tnaltriser
zich van zijn wijf
Rimpelen, b. w. (ik rimpelde, heb gerimpar sa femme.
peld), rider, sillonner,, froncer,, faire veair do- rides. Hij heeft een gerimpeld voor- Ringelflang, y r. amplzisbene, serpent anntslaire,
hoofd, it a le front ride. Het voorhoofd
— ,froncer le front. —, o. w. se rider ; —, Ringen, b. w. (ik ringde , heb geringd),
(van itoffen) ineen krimpen , se ratatiner. Het
bonder tine cavale.
bonder. Eene merrie
parkenient rimpelt, le parchemin se ratatine. Ringetje, 0. (in de wapenk.) annelet , tn. on
van
wateren
gefproken,
in
den
winter
Koperen
dat men ecne
boucletse
,
—,
ligtelijk bevriezen, se glacer,, se geler,, se
merrie aandoet opdat geen hengst hair dckprcndre.
ke of befpring.e , boucle, f.
Rimpelig, yr. ride , c. fronce , C. ratatinë, e. Ringkas , vr. (bij de goudf.) chelton de bague, m.
sillonne , e. (in de kruidk.) rugueux, se„ Ringkoffertje, o. juweelkistje, baguier, ecrin,m.
—e bladeren, des feuilles rugueuses, (ri- Ringkold.er,
malienkolder, cotte de maildies). —e, gerimpelde appel, pomme ratales , f.
tinee.
der officiers , in vreemde dienst ,
Ringkraag ,
Rimpeligheid, ruwheid, yr. rugosite.
hausse col.
Rimpeling,vr. froncement, tn. (in de outs. k.), Ringloop, (ridderfpel), course de bague
corrugation.
Ringmuur,, m. mur de cloture on d'enclos.
Linde,, yr. (veroud. w. ,) fchors bast van den Ringnagel, ns. piton.
eikenboom, ran, Ocorco de bois
' de chene
Ringrups , yr. chenille annulaire, livrde des
1. tan, m.
I arbres.
Ring.

f.
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Ringfchroef, yr. piton 4 vis, m.
Ringtang , yr. (der kuipers) treater, m.
Ringfloot, yr. fosse de cloture , m.
Ringfpier, vr. muscle annulaire, m.
Ringswij ze , bij w. en forme d' anneau, en cerele,
en rend.
Ring y inger, goudvinger, doigt annulaire.
Ringvormig, b. n. annulaire,verticelló,e.—e
takken, des rameaux vesticelles.—e zons y erduillering , eclipse annulaire.
Ringworm, in. daauw —, haarworm, dartre.
Rinkel, m. biikken , ijzeren of koperen plaatje
of ringetje , waarmede men een geluid maakt,
petite lame, sonore , f petit morceau defer.
blanc , de culvre on de fer, trove, dont les
enfants se servent principalement en jouant
an cercle.
Rinkelbel , yr. kinderbel, rammelaar, hochet ,
Rinkelbom , vr. tambour de Basque, m.
Rinkelen, o. w. (ik rinkelde , heb gerinkeld)
met riukels fpelen, faire du tirelentin.
Rinkeling, vr. tintamarre, m.
Rinkelrooijen, o. w. (ik rinkelrooide, heb gerinkelrooid), onder y ea geraas rondzwierun , courir les rues, faire la vie. —, in
ilechte huizen loopen , ( gemeen) faire le
guilledon.
Jlinkelrooijer, m. coureur de suit, libertin.
Rinkelwerk, o. ornement leger, menu , tie
sculpture , m.
Rinket, o. klein deurtje in eene fluisdeur,,
petit guichet dans une porte d'dcluse,
Rinkinken, b. en o. w. (ik rinkinkte , heb
gerinkinkt), een flerk gerinkel, geraas,
retaken; jets met zulk een geraas vernielen ,
briser, casser des vitres, des ver ges avec
tin bruit; faire du bruit en cassant des vitres.
Rinneken, Rinniken ; zie Grinniken.
Rinsch; zie Rijnsch.
Riool, egout , cloaque, degorgeoir, In. goulotte, rigole, f.
Rifle°, m. (ond w.) het wagers, waagfluk ,
gevaar, risque.
Rispen, 0. w. (ik rispte , heb geripst), roter,, lather des vents par la bouche; zie Oprispen.
Fist, yr. een uitfpruitfel van eenen aalbezieboom of wijnflok, waaraan de beziEn of
druiven zitten , grappe (de groseilles, de
raisins); — uijen , glane d'oignons ; —;
verzameling- van Bingen aan een touw goregun opgeliangen , corelde. vlasbundeltje , touffe, butte de chanvre, de lin. Eene
hoeveelheid van op haren karat gezette leijen , Welke acht voeten in de lengte bedraagt , huit pieds d'ardoises rangees susleurs bords.
Risten, b. w. (ik ristte , heb gerist), tot
risten maken , fire des glasses d'oignons ,
des to y& , des cordies.
Ritmeester, IT1. capitaine de cavalerie.
Rits , tusschenw., cric. Hij scheurt het rits
aan flarden , it le dechire en mille pieces.
—, in. of merle op een vat, ( fcheepsw. )
riche, f.
Ritsbord, o. (fcheepsw.) tablette d'equerrissage , f.
Ritshout , o. kruishout , (bij de timmerL)
trusquin,
Ritfen, o. w. ridfen, (ik riffle , heb geritst),
een vat merken, rouanner.
Ritsijzer of ridsijzer, 0. merkijzer, bij timmerl. en kuipers ,) enz. rouannette, roinet.
te, fi traces-et, us,
Witten, o. w. (ik rittede , heb gerit), Clerk
loopen en craven , courir bcattcoup Fact la,
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comma font les enfants ; —, b. Iv, fcheuren, de
kleederen van het lijf user a force de
courir.
Rivier,, vr. riviere. Eene groote fleuve, en.
Die clad ligt aan de —, cette vihe est situdo
sur la riviere. De — ilroomt door de Itad,
la riviere passe par la ville. Dat de rivieren aangaat, fluvial,
Scheepvaart op de
rivieren, navigation fluviale. De rivierfchelpen 5 mosfels , les coquilles, mottles fluVieftiies de riviere. — plant, plante fluviatile.
Rivierdijk , m. digue le long d'uneriviere,.f.
Rivierkreeft , ecrevisse (Nate deuce, do
riviere.
Rivierpaard, o. nijlpaard, hippotame ,
Rivierfchildpad, yr. érnyde.
Riviervisch, m. poisson de riviere, d'eau
Riti:rcve.ogel,
oiseau riviereux. Riviervalk,
faucon riviereux.
Rivierwater, o. eau de riviere, f:
Rob , m. zeehond, chien tie mer, chien marin , phoque. — maag van groote visfchen,
estomac (des grands poissons).
Robbehuid , yr. peau de chien de mer.
Robbeknol, m. dikke jongen , vreter, gros
garcon, piffre.
Robber, in. waarmede de plaatdrukkers den
inkt op de platen does, tampon; balle, fi
Robbefpek , o. graisse de chien dt mer, f.
Robbetraan, m, huile de chien de met f.
Robbevel; zie Robbehuid.
Robijn,
een edelgefleente van eene roode
kleur,, rubis. Row ongeflepene —, (bij do
juweel.), cabochon. Bleekroode rubis
spinelle ou halals. Heldere , klare rabijnfteen , rubace ou rubacelle, f.
Roebel,
zekere Rusfifche munt, rouble,.
Halve —, demi rouble ou poltinick.
Rodedendron , fchoone bloem, laurierroos , rosage, m. on rosagine, f: ollandre.
Roede , vr. ciunne buigzame boomfpruit , verge, baguette, houssine, gaule. Kleederen
met eene
uitkloppen, battre des habits
avec une houssine. Door de fpits—u loopen,
passer par les baguettes. een rnaafflaf
van eene bepaaalcte lengte , (eerst an Rijnl.
voeten ,) perche, verge , (decametre). Een
land met de — metes, mesurer tone terre ei
la perche. Eene
gronds, une verge,
perche, de terse. Vierkante
, are, in.
Halve —, toise. De —, 1taf van Aaron,
verge d'iViron. Toover — , wichel—, verge
de magicien, baguette divinatoire.
eencr
molen , wiek , verge de moulin, aile,
volant ,
— in de lengte , toise courante.
Kubiek toise cube. —, het mannelijke
teelcleel, teellid van menfchen en beesten ;
ook verfchillende foorten van houten , ijzeren, koperen en andere Haven, verge. ljzeren fig', verge de fer, (longue tringle de
fer). Platte ijzeren , couliere. een
geesfel nit eene enkele — of uit eenige zamengebondene rijzen , tuchtroede , verges-,
Met eene — flaan, baguetter, cinf. pl.fig.
of fpr. w. Der — ontwasfen zijn,
gler;
a yoir la clef de ses culottes. De — kusfen,
(zich aan de tuchtiging onderwerpen), se
soumettre au cheitiment; zie verder de met
— zamengeflelde woorde.n, als: Gordijn —,
Venfler —, enz.
Roedehoofd, m. gland, m. tete de laverge,f.
Roeden ; zie Roetien.
Roedrager, m. roederig , Geregtsbode porteverge, huissier a verge, porte-masse.— pc.
del , aan de univeifiteiteu , bedeau.
Roef,
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Roef, yr. in Celle fehuit, cnz. chambre de bate.
tier, f. cabinet, In. - op het halfdek of op
de . campagne (fcheepsw.) coche sur le galllard ou sur la duvette.
Roefgeld, o. argent quo Pon pale pour occuper sa chambre, in.
Roeibank , yr. bane de rameurs, m.
cene
floep , toste,
Roeibark, yr. barque a rames.
Roeidal, m. Roeipen , yr. etrier,, touret, In.
—en eener echomes, sea/Ines, tolets ,
in. pl.
Roeijen, o. w. (ik roeide , heb gcroeid),
hcen en weer bewegen om daardoor een
zwaar ligchaam in eene vloeiftof voor to
fchuiven; ook eel/ vaartuig door beweging
van riemen voortItuwen , s'agiter pour
faire avancer ; ramer tirer el la rame ,
avironer. Kunt gij —? savez-vows ramer?
Hard
faire force de relines. (fcheepw.)
Die matrozen
good, ces matelots veguent
Bien. Roei aan het ituurboord! vogue triherd. Over late, met lange flagen Hager de long. Averegts —, Hager en arriere,
scier 4 rebours 4 cuter Gelijk aan —,
accorder. Tegen den wind in — , orser.
Kracht van —, passevogue ; fpr. w. Men
met — met de riemen die men heeft, (men
moet zich fchikken naar de gelegenheid) ,
ii faut ceder au temps. b. w. lemand door
— overvoeren, transporter q. q. en ramant.
IVIen heefc het fchip in de haven binnengeroeid , on a amend le vaisseau dans le port a
orce de rames.
meten (van wijn, flerfken
drank, enz.) jauger. Zie Rooijen.
Roeijer, m. rameur,, nageur, vogueur. Al
de roeijers eener galci, chiourine, f. galeriens, in. — der wilden , paga,yeur. —,
wijnpeiler, jaugeur,, velteur.
Roeeklamp,
porte-tolet.
Roeipen, zie Roeidol.
Roeiriem ,
rame, f. aviron. Galei met vier
rijen roeiriemen (eertijds) quadrireme, f.
— der wilden, pagaye , f:
Roeifchip, o. bdtiment 4 rames,
tine gaWt.
Roeifchuit, yr. bateau, in. nacelle, barque
a rames. Kleine — of floep, biscayenne.
Roeiflaaf; zie Galeiboef.
Roeifpaan zie Roeiriem.
Roeiftok; zie Peililok.
Roekeloos, b. n. vermetel, temeraire, atsdacieux , se , inconsidere, e. etc• bijw. temerairement , inconsidel'ement , audacieuseanent, etc.
Roekeloosheid, yr. temerite, audace,
diesse.
Roekoeken , o. w. (ik roekoekte, heb geroekoekt), ( zoo als de clui yen doen ) roucoukr.
Roem ,
der, lof, achting , gloire, reputation, renominee , vogue , f. renom, honneur,, estime , tn. etc. Zie ook
Luister. Naar — haken , aspirer a la gloire. Zich verwerven, s'acquerir de la
gloire, de la reputation. Hij draagt — op
zijne rijkd.onnnen, it se giorifie 5 se vante,
tie ses richesses. IJdele, geringe
Roemachtig, b, n. glorieux, se , avide de glo p
-re,anibtuxs.
Roembaar, b. le. glorieux, se, tenable, qui
calcite des louanges. Eene roembare daad,
line action ?enable ou faineuse.
Roemen, b. w. (ik roemde, heb geroemd),
prijz?.n, looven , luid verheffen exalter,
loner ; vanter, p1 precher; glorifier,
r:Ilebrer,, sic. Men kan z;jue verchentlen
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niet to hoog , on ne pent trop exalter*
ses Writes. Men moet zijne edelmoedigheid
Diet re hoog — of verheffen , id ne put pas
trop vanter sa gendrosite. Hij roemt zijne
kunde overal, it prone son savoir partout.
Gij doer niets dan bij elk cenen uwe (laden
voles ne faites quo précher vos exploits
a tout le IllOnde. God zij geloofd en geroemd, geprezen , Dieu soft lone et glorifie;
fig. preconiser, o. w. Ergens roem op dragen,
pogchen , zwetfen , etre vain , e. faire gloire
de q. ch., se vanter, se glorifier; fam. se
targuer. lk rocine mij , flel mijnen roem in het
kruis van Jezus Christus, je me glorifie dans
la Croix de Jesus Christ. Hij beroemt zich
op zijnen adel, it se targue de sa noblesse.
Roemer ,
pogcher, zwetfer, fanfaron , haNeut. , vanteur.
wijnglas, verre a vie.
gene. Groote
iampie, f.
Roemgierig, b. n. Roemachtige
de -Roeingrhd,v.atógloire vanitd,
ambition.
Roeming, yr. ostentation, vanterie, vaniti.
Roetnrijk, b. n. glorieux, se.
Roemruchtig, b. n. glorieux , se, celebre,
faineux, se, renomme, e. insigne, etc.
Roemrnchtigheid
yr. gloire, celebrite, f.
renom, m.
Roemruchtiglijk, bijw. glorieusement , memorablement.
Roemwaardig, b. n. glorieux, se, louable,
digne de louange, d'eloges.
Roemwaardigheid, yr. merite, in. gloire, etc.
Roemwaarcliglijk, bijw. glorieusernent dignewent, dune maniere digne do louange,
d'eloges.
Roep ,
de daad van roepen , action de
crier. —, gerucht, tijding, bruit, cri, In.
nouvelle, renom. De gaat, le bruit
court. Ifet is een meisje, dat rn cenen
flechten —, in een kwaad gerucht, ilaat,
c'est tine fille de mauvais renom. Deze man
ilaat in cenen kwaden cet homme est
vial fame. Iemand in eenen kwaden —
brengen, belasteren, defamer q. q.
Roepen, b. en o. (ik riep, heb geroeden), crier, appeler. Tot de wapenen —,
crier aux armes. Hulp — , crier a Paide,
au secours. Het bloed des regtvaardigen
roept om wraak , le sang du Piste crie vengeance. Appelen to koop —, crier des
polemics. Wie heeft mij geroepen ? qui m'a
appele? (.1w broeder roept u bij uwen naam,
votre frere vows appele par votre nom.
Moord en brand —, crier au feu et au incurtie. Iernand voor den regter roepen, dagy aarden, assigner q. q., cites q. q. en justice, appeler 'levant le jugs. Zich men eene
luide Item laten hooren, crier, jeter des
cris. Zij riemen en God verhoorde hunne
gebeclen, its crierent, et Diets exaucait
lours prieres. Elkander
s'entr'appeler.
convoquer.
Bijeen
Roepend, b. n. qui appele, criant, e. —
fchreemend , ijsfelijk, gnomic, horrible.
Dat zijn roepende zonden, co sent 14 des
pechis Inormes et criants.
Roeper,
fchreeuwer, celui qui appele,
braillard, criard. Stads omroeper, crieur.
fpreektrompet, poste-voix.
(eertijds
in de fprk.) vocatif,
Roeping, yr. appel, beroeping, vocation. De — der Loden en heidenen, la vocation des fuTs et des gentils. —, lust,
trek, inclination.
Roepftem, yr. voix qui appele.
Roepfter, yr, felirecnwfier, cricase,braillartle.
ROCW0 o
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her , ideas tneubles et immeubles. Geroerde
lekvogel, appelant.
Rocpvogel,
maken ,
eijeren , des oeufs brouilles.
Roer, o. van een vaartuig, fchip, gouvernail,
mobilisation, f:
Pameublissement ,
— van eene fchuit wordt ook welpeautre
trelfend , ziel—, touchant ,c. Hij fprak op
genoemd, M. —van kleine vaartuigen, aviron,
eene --e wijze, ii parla d'une maniére tonon. De helinflok van het —, te timon on
chante.
barre du gouvernail. (fcheepsw.) Het fchip
luistert naar het laat zich gemakkelijk Roerhard, b. n. moeijelijk te fluren,
a gouverner.
ffuren, le vaisseau est sensible a son gouvernail. Het — omwenden, virer , changer Roering, vr. beweging, mouvement, remuement 5 tn. agitation. buikloop , diarde bord. Leg het — aan boord, bane a herd.
rizee, f. cows flux de ventre, no. —, beHet — omfmijten , overleggen , changer la
roerte , opfchudding, trouble, tumulte, m.
barre dugtzuvernail. Het — aan boord Iteken ,
emeute.. — van het fpringeij (zeew.) hooge
donner un coup de gouvernail. 'Taal op het —
vloed, reverdie.
barre au vent. Madden fcheeps het droit
barre. Stuurboord het —, tribord leo barre. Roerkruid, o. (in de kruidk.), herbe-a coton,
gnaphaliurn, m.
Het — in het water houden, faire droite
remuable.
route. Het — aanzetten, merken, pieter le Roerlijk, b. n.
gouvernail. Aan lij het — , envoye, barre Roerioop, in. loop van een roer, canon de
fusil,
de
mousquet.
Het
—
aan
of
afhangen
,
moo;sons le vent.
ter on demonter le gouvernail. Bakboord het Roerloos, b. n. immobile , sans mouvement;
sans gouvernail.
babord la barre. Te loefwaard aan
au vent tout la barre. Roermaker, m. geweermaker, armunier , arboord het
quebusier.
leo barre I arriver.
— loefwaarts ,
Aan het itaan, faire Poffice dupilote, Roermakerij , yr. geweermakerij , arquebuserie.
poespas, vermenging van ondergouverner; fig. Het befluur van evenveel Roerom,
fcheidene groenten onder elkander , mengelwelke dingen, gouvernail, amen des affaimoes, macedoine, f. tripotage.
res, no. direction, administration ,
Roerpen, yr. helmflok, masse, barre du gotthonk het — van den flaat in handen,
vernail, f. timon, m.
lient le gouvernail do Petat. Zoodra de koning het — der zaken , het bewind, op zich Roerring, m. ankerroerring , boudinure,f. -,
aan een fchietgeweer y our den laaciftok, porgenomen had, disque le roi eat pus le timon
te-baguette. Zie Ring.
ties affaires. Gij hondt ow — niet regt,
( gij beftuurt owe zaken niet goed), vous ne Roerruiter, m. carabinier.
dirigez pas bien votre barque. Spr. w. Hij Roerfchutter, m. arquebusier, mousquetaire.
Roerfpaan
roerftok, m. bij de muntw.
is het — van het fchip , (hij beftuurt
brassoir.
bij de apoth. en wondh.
il a la direction de tout ; ii dirige tout.
fpadel, espatule, spatule, .f. — der pafteiRoer , 0. eigenlijk eene rieten pijp, en voorts
bakkers,
f.
bij de kaarfenin.,
even yeel welke pijp, tuyau do roseau,
mouvet on mourette.
bij de fnikerr.,
pip, no. tige de roseau, f —, de pijp van
mouveron. — der fcheik. en azijnmakers,
een schietgeweer, en zulk een schietgeweer
roerhaak, sable des clzimistes.
roerijzer
zelf, zoo beast het eene aanmerkelijke
der gieters, attissonnoire. — der loodgiete heeft, bus gees pistool ; maar eon snapters , labour, laboureur.
bij het bilishaan , fossil , mousquet , no. arquebuse ,
fchen van kalk, bouloir.
karabijn mousqueton, no. fig.
Een kort
alles in rep en — brengen , jeter partout Roerflok; zie Roerfpaan , m.
Palarme, mettre tout en desordre, en confu- Roervink vr. lokvink, pineon appellant ,
fig. aanfioker, aanhitfer, belhainel, boutesion on en combustion.
Roerbaar, b. n. zie Roererd.
feu , chef de mutins, auteur, moteur d'une
sedition.
Roerhand, m. ferrure du gouvernail,
Roes , m. bedwelming van flerkern drank, ivresRoerdomp , in bestor.
se legêre, f. Lenen — hebben, titre
porte-arquebose.
Roerdrager,
demi gris, ton pen son-I, etre dans les vignes,
Roeren, b. w. roerde, heb geroerd), in
entres deux vine. Zijnen
uitflapen, cuver
beweging brengen, remuer, mouvoir, metsolo vin. Jets bij den — koopen of verkootre en nzouvement; toucher, brandiller, agipen , acheter on vendee q. ch. en bloc et en tas.
ter. Den brij omroeren, roomer on tourner
la bouillie. Den trommel , battre le Roost, in. row irittlag aan ijzer, rouille,
roui.Uure , f. — in het koren, rachitisme.
tambour. God heeft zijn hart geroerd,
z:e Hoenderrek.
Dieu a touche son coeur. Zoo gij u roert
e., enzijt gij verloren, Si vous vous remuez, veto Roestachtig, roestig, b. n.
rouille
e. 5 aerugineux , se. — maken,
etes perdu. Gem. Niemand roert zich , perrouiller.
brandig koren , bled rouille.
, aanroeren , meiden,
scene ne
faire mention, Courier. Gij nooet die Roc:sten, o. w. (ik roestte, bed geroest),
met roost bezet zijn, verroesten, rouiller,
ihear niet — , Il sic fiat pas toucher cette
s.'enrouiller. Het ilaal roest, wordt lige
, trefien, aandoen, tOl:C1;e1, (577;011corde.
rocatig, racier se rouille azse'ment ; fig.
yoir. Deze redenaar wcet de harten zijoer
oude liefde roest niet, on n'oublie pas fadtoehoorders te
cet erases;; salt e1120ulenient des amours. —, van vogeien, kip7oir lo coeur do ses asocliteurs. digte bij
pen, die op hunne rust, op hunne ftokken
eijn , aanraken , toucher, etre contigu, 0.
gaan zitten, se fucker , alter se filcher.
Eerie regte lijn die eene kromme aanroert,
eanraakt one ligne droite qui touche une Roestigheid, roesting, yr. rouille, rouillurc.
Kruidje roer mij niet, ( zekere plant) Roestkieurig, b. n. rouilleux , se. Eene —c
bloem, une flour roué/louse.
vensitive,f.noli me-tangere, M. (lat.nittir.);
lig. Zij is een kruidje roer mil niet , elle se Roct, 0.
ongel, fmeer, du suif,
graisse de boeuf, f:
met foci/emetic en co/ire, elle ne vent pas
qu'on
Roetachtig, roetig, b. n. fuligineux, se.
par/c.
Een —e damp „one vapour fuligineuse. —0
ocrcmul, b. n. roerbaar ,
meuble.
Koerende
tong , longue fuliginevse.
onroerende goederen, mobiRoe-
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koetigheid, vr. (biA de geneesk.) roetachtige
zelfilandigheid, die bij koortfen op de lippen, tanden, enz. komt, fuliginosite.
Roetklenr, yr. couleur de suie.
Roetkleurig , b. n. Tignuode , de couleur de
sole. —e tong, langue ligsuode.
Roe tz wart , o. noir de fumee,in.—, om teekeningen te wasfchen 5 bistro, in.
Roezemoezen , roezeboezen o. w. (ik roezemoescie , heb geroezemoesd), tieren en krioelen, mettre, jeter tout sens dessus dessous, faire la vie, du tapage.
Roezen,
(ik roesde, heb geroescl),
vendre, acheter en bloc et en tett, faire
goce sans peser ni mcsurer.
Roezig, b. n. half dronken; zie Roes.
Roffel, y r. eene fchaaf, waarmede men bet
rowlte van het hoot affchaaft, riflard, rabet d'ebauche, gros rabot, m. Het roffelen
op de trom, le roulement du tambour. —,
het trommelroeren des morgens om de foldaten te wekken, reveil , battre la diane.
— kastijding van eenen foldaat, die onder
het roffeien op de tram door de fpitsroeden
loopt, fh,gellation. Eene krijgcn, passer
par les baguettes ; fig. Hij loopt er met de
— over been, (hij gnat daarmcde los en
flordig te week), it ne fait qu'y passer legareinent.
Roffelaar, m. bousilleur, gate-metier.
Peoffelaarfler, vr. bousilkuse; — babbelaariler,
babillarde. Dat is eene regte
c'est one
grande babillarde.
Roffelen, b. w. (ik roffelde, heb geroffeld),
raboter grossierement ;' knooijen, braddelen , bousiller. —, door de fpitsroeden laten loopen, faire passer par les verges, —,
o. w. den trommel roeren, battre tin ovule?p ent,
rabbelen, babiller,, jaser etc.
Roffelig, b. n. grassier, are; —, bijw. grossiarement.
Roffelfchaaf, yr. reefchaaf, varlope, gros sabot, riflard, us.
Robriaan,
hoerewaard, rufien, magnereau,
paillard.
Hog, zekere foort van platvisch, rase, f.
Sprw. Was er flimmer — in zee, hij zoo
sinj aan board komen, (was er ergere onaangertaamheid voor mij mogelijk, ik zoo dezelve niet ontwijken), tout ce qu'il y a de
plus mauvais me vient.
Rogchel, vr.; zie
Rogchelaar; zie Ragchelaar.
Rogelachtig, b. n. pituiteux, se; flegmatique.
Rogchelbakje , o. fpnwbakje , crachoir, m.
Rogchelen; zie Ragchelen.
Rogcheling; zie Ragcheling.
Rogchelpot; zie Ragchelaar.
Rogge, yr. seigle. Mengfel van — en tarwe,
conseigle, on.
Roggebloem, bloem die onder de rogge
groeit , koornbloem klaproos , coquelicot.
Roggcbrood, 0. pain de seigle, pain bis, m.
Roggehialm , yr. tige de seigle.
Roggenseel, o. prine de seigle, f.
Roggemeelblocin, yr. fleur de la farine de
seigle.
Rok, m. mans—, just-au-corps, habit. Vrouwen—, jape, robe, f. — van vrouwen van
lagen cotte, f. , lang kleed der
roomfche geestelijken ,chape 5 f Korte priester—,soutanelle , Overrok van eenen priester, soutane, f. Sprw. Zijnen — omkeeren ,
(van de eene partij tot de andere overgaan), (turner easaque 3 changer de religion,
de sentiments, de parti. De — maakt den
man, (het uiterlijke zet hem waarde bij),
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c'est Phabit qui fait Phomme ; Labelle plume
fait le bcl oiseau. Iemand den — uitvegen
( hem lustig bekij y en offlaan), rosser fretter, etriller q. q.; grander q. q. fig. IIij
heeft een rokje uitgetrokken, is linger
worden , it est elevens maigre, it a aimaigri ; zie de met — zamengeft. woorden,
als: Apen—, Oader—, Reis—, enz.
Rokkeband, us. cordon ou tour de quenouille.
Rokkeboat, o. eslace tie futaine ou de siamoise, f.
Rokken, yr. ; zie Spinrok.
Rokkenaar, ns. kwaadaoker, bouts feu, instigateur , qui sine la division.
Rokkenaarfter, yr. instigatrice.
Rokkenen , b. w. (rokkende heb gerokkend),
ook rokken, vlas of wol.' op den fpinrok
winden , charger la quenouille, esquenouiller. —, kwaact floken, berokkenen, brasser,
trainer du mai, seiner la division, machiner.
Rokkenshoofd, o. tote de quenouille, f.
baton de quenouille.
Rokkenfiok ,
Rokslijf, o. keurslijf, corset, corps de Pipe, tu.
R.oksmouwen, yr. tneerv, manches de just-aucorps, d'habit, etc.
Roltspand, 0. pan de just-au-corps, d'habit,
de robe , etc. m.
Roksvoering, yr. doublure de just-au,corps,
d'habit, etc.
Rol, yr. een cilinder van bout, of andere
flof, waarvan men zich tot verfehillencie
einden bedietlt , rouleau, cylindre, in. De
rollen van eenen mangel, les rouleaux d'une
calandre. — of fpil van eon windas, om op
te hijsfchen , treuil, m Eene — papier,
tabak, un rouleau de papier, de tabac. Eene
dukaten, Ian rouleau de ducats. Eene
lijst,
ijzerdraad , tine torehe de fil de
register , , catalogue, ni.liste. Men heeft
hens van de — gefcnrapt, on l'a rayi du
rile, de la lists. Verileende — of dadel,
(zekere fchelp), in de nat. gefcb.), cylindrite. hetgeen cen tooneelfpeler moet
opzeggen, role, m. —, de perfonaadje
door den tooneelfpeler verbeeld, rile, le
personnage represents par Pacteur. —,
fchijfje onder cen rolbed of rolwagen,
fpelen, Jouer
letje , roulette. Eene
Hij is cp de —, de lijst der foldaten
geplaatst , it est mis sur le rile des soldats.
De wereld is eel] fpeeltooneel, elk fpeelt
zijne — en krijgt zijn tool, le monde `stun
tkeatre, clzaczin y font son rile a part. Tabaks
idle de tabac.
Rolband,
ruban de laine.
Rolbed, o. lit a roulettes, in.
Rolbeurt, y r. tour de idle, in.
Roiblok , o. rolfleen, brise-motto, rouleau,
cylindre,
Rolbroek, vr. culotte qu'on roule avec les bas.
Rolbrug, yr. pont a rouleaux , on.
Roldoek,
banddoek, tonaille, f.
Rolgordijr, yr. y algordijn, store,
Rolhout, o. rolfleen, m. rouleau. — der was»
kaarfenrnaker, rouloir,,
Rolkoets vr. carosse roulant, m.
Rolkoufen, yr. meerv. grands bas qu'on roulait jadis sur la culotte, in. pl.
Rollaag , yr. petite elevation de terreponr empecher Peboulement, (bij metfel.) assist.
Rollen, b. en o. w. (ik rolde, heb, ben gerold), wentelen, router, faire avancer en
rosier en bas. Hij
roulant. Van boven
rolde van den berg, it roulait du haut de lee
montagne. De tranen rolden hem van de
wangen, les lames coulaient le long de see
0002
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jouet. Het of — van jets, naar bcneden
roulade, f. Wij zijn mooi afgerold, nous
avons fait tine belle roulade. Het — der
koetfen, la rouletnent des caresses. Een gerold blad, (in de kruidk.), une feuille revolutee. fpr. w. Een dubbeltje kan woRderlijk , aardig, rollen, les chosen prenneut souvent une strange tournure.
Rollende, vr. morceau de boeuf rouli, tn.
Rolleng, yr. stokfisehe on merluche en rouleaux, m.
Rolleren , b. w. (ik rolleercle 3 heb gerolleerd),
distribuer ou partager les rotes.
Rolletje, o. roulette , f: (bij de ouden) onder
de pooten der tafels, antistrepte, f: Leuningfloel met rolletjes, un fauteuil a Tentestes.
Rolling , yr. action de rottler, f. roulement , on.
Rolmeester, m. rollenbewaarder, garde-role.
Rolpaard, o. roopaard, affuit,
de canon
de bord.
voor kleine kinderen, petit citeval a roulettes.
Rolpalen, yr. meerv. om touwen op den
grond der zee te trekken, trekpalen, picux
de tirance, m. pl.
Rolpens, yr. pause de boeuf, de vache 7 remplie de viands roulde et marines.
Rolpleifter, yr. ( bij de apoth. ) magdaleon
d'empldtre, tn.
Rolfleen, m. zie Rolblok.
Rolfioel, m. chaise a roulettes, f.
Rolftok, m. rouleau. — der hoedenmakers,
roulet. — 5 houten vijzelflamper, bij de
apoth.) bistortier. — tot het oprolien der
waskaarfen, rouloir.
Roltabak,
rol, bundel tabaltsbladeren , ma'toque,
Rolvast, m. die vast op zijne_ rol is , qui salt
bien son ale.
Rolvormig, b. n. cylindrace,
Rolwagen, m. roulette, f: chariot a roulettes.
Roman, m. een verdicht gefchiedverhaal, roman. La Fontaine heeft vele romans gefchreven, La Fontaine a ecrit beaucoup de
romans. Kunst om —s te fchrij yen, romancie , f.
Romance, yr. (ond. w.) (in de muzijk) romance; (dichterlijk) eene kleindavontuurlijke gefchiedenis, op eenen gemeenzamen tram
in dichtmaat befchreven, romance.
Rornanesk , b. n. (ond. w.) avontuurlijk, fabelachtig, romanesque.
Romaniferen, o. w.(ond.w.) (ik romanifeerde , heb geromanifeerd) romans fchrijven ;
eene ware gefchiedenis als eenen roman inkleeden, romaniser tine histoire.
Romanfchrijver,
romaniste, romancier.
Romantisch, b. n. (ond. w.) dichterlijk fchoon,
bekoorlijk, bstooverend, romantique. De
Jigging van dit dorp is —, le site de ce village est romanticise.
Romanzucht, vr. lust , begeerte am romans to
lezen, passion de lire des romans.
Nomein, in. remain.
Romeinletter, yr. ( bij de boekdr.) rotadn.
Romeinsch, b. n. remain, e. qui est de Rome,
qui concerne le people romain. De —e gelchiedenis, Phistoire romaine. Op zijn —
romaine.
leven , vivre
Romer, m. wijnglas ; zie Roemer in de e beteekenis.
Rommel, y r. zsgt men van eene vrouw die
alles in wanorde brengt, femme qui brouille
tout, brouillon.
Rommelarij zie Rommeling
Rommelen, o.
(ik rommelde, heb gerommeld), een dof gelnid geven, remcleii,
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growler; fairs vn bruit sourd, murmurer.
De donder rommelt, le tonnere gronde. Het
rommelt hem in den Intik, zijne ingewanden
—, le venire lui grouille, scs boyaux grouillent , crient, grontlent; —, b. w. alles door
elkander ithijten, feter setts dessus dessous.
Rornmeling, yr. geraas, bruit sourd ; mut,inure, grondement, m. De —, het gerommei des donders deed zich hooren, le grondement du tonnêre se fit entendre. rommelende winden in de ingewanden, gargouillement , (in de geneesk.) borborisme
borborygme ; mouvement peristaltique on vet,
tniculaire des intestine. — 5 oud hnisraad,
de vieux meubles, m. pl. —, mengeling,
melange, m.
Rommeikruid, o. gemengde kruiderijen, spices melees, f. pl., melange d'epices, d'Opiceries , m.
Rommelpot, pot convert d'une vessie,dans
la quelle on fait hatteser et baisser un bdton
pour rendre un bruit sourd.
Rommeifchuit, Yr. barque charge'e de vieux
meubles.
Rommelzo , y r. oud goed, of oude boeken in
eenen hoop alles door elkander, un tas ou
melange de p ipes, de livres, tin fatras; fig.
fam. — van dingen, die op eene verkooping
te gelijk verkoclit worden, pose ,
Romtnelzolder,
dicharge, f. grenier
Pon met de vieux meubles.
Romp, m. menschelijk ligchaam zonder hoofd,
handen en voeten, Crone. — van een verminkt beeld, terse. — van gebradene
gels , hoenders, ook van een gebonw, carcasse , f. — van een fchip, ronche, corps,
tn. carcasse d'un vaisseau,f. — van een hert,
ontdaan van zijn ingewand, co re.
Rompelen; zie Rimpelen.
Rompelig, b. n. rimpelig, raboteux, se, ltd..
gal , e.
Rompflomp , bijw. flordig, salement, malproprement, negligemment, is la hate.
Rand, b. n. road, e. circulaire, spherique.
Eerie rondo tafel, note table rondo. Een
ronde kring, nu cercle road. Ronde dans,
danse en rend. Een — getal, une somme
rondo. Een jaar, une annee entiàre , tense
ruse anode. 13o1 — , orbicitlaire. —e fpier van
het oog , muscle orbiculaire. — gebouw,rorde
koepel, (in de bouwk.), ook eene ronde
kraag, rotonde, Het rondo fchrift , la ronde. — uitfnijden , als cloek , lar,, hoot , enz. ,
dcbancrer. Den kraag van eenen mantel —
uitfnijden , echancrer le collet d'unmanteau;
— fig. opregt, franc ,
sincere, ingee. etc.; zie Rondborilig. Sprw. Geed
—, good Zeenwseh, les habitants de Zeelande sent des &manes sincerce. De sonde,
zuivere waarheid, la pure verite; bijw.
la ronde, orbicttlairement. 1-let gaat
5 it
va a la rondo. In de wereld — zwerven,
rdtier,, rouler par le 711011110. fchieten,
(met zijne rekening wel nitkomen), fairs
bien son compte, avoir assez. (fcheepsw.)
fchieten, toner un manoeuvre.
Een touw
draaijen, tournoyer,, tourner. maken
arrendir. — loopen , circuler; fam. ontzw.erven, lanterfanten , courts. la pretantatne.
gaan, faire la tour. —, als voorzetfel,
zie Rondom.
Rond, o. road, cords, m, figure spherique,
rondo on circulaire, f. Half —, demi-cerde.
Rondachtig , b. n, rondele‘,
spherique,
spheroidal , c,
Rohs-
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Rondachtigheici, yr. rondeur, rotenditi ; sphdricite.
Rondas, yr. (rond fchild), rondache. Kleine
rondelle.
Rondborftig, b. n. franc, che, sincere, ingenu , e. rond, e.
bijw. rondement, sincerement, franchement, sans detour.
Rondboritigheid, yr. opregtheid, sinceriti,
franchise, candeur.
Ronddraaijend, b. n. vertiqueux, se. Eene
—e beweging, un mouvement vertiqueux.
Ronde, yr. een omgang, ronde, patrouille. De
— doen, faire la ronde, la patrouille.
Rondeel , o. (ee.) zeker klein Fransch gedicht,
rondeau,m; half ronde toren, tour 4 moitie
ronde, rondelle, f.
Rondelijk ; zie Rondborflig als bijw.
Rondemaat, vr. mesure ronde f. pour les bids,
les pois, etc.
Ronden, b. w. (ik rondde, heb gerond),
rondmaken 2 arrondir, (bij de goudfm.) gironner. Eenen balk aan de kanten —, de
fcherpe hoeken wegnemen , quarderonner,,
o. w. De ronde doen; zie Ronde.
Rondgaande , rondloopend, b. n. circulaire ;
circulant , e. — brief, circulaire , lettre
encyclique, f:
Rondheid, yr. rondeur, rotondite, sphericité.
opregtheid, candeur, franchise, sincerite. — der balken en luiken, (op fchepen), besson, m.
Rondhout, o. Lois arrondi rond, in. Rondhouten (op fchepen) master, ra's, braamitengen 2 enz. mature d'un vaisseau, f: des
cabillots , m. pl.
Ronding , yr. rondmaking , arrondissement, m.
Boogwijze — van fommige fcheepshouten ,
buikflukken , acculement, m. — van een fchip,
tusfchen de knieftukken en de kiel, coulee.
— van den boeg , ópaulement , in. (in de
bouwk.) fierlijke — der bladeren aan den
knop eener zuil van het houtwerk, enz.
galbe , m. Vaas van eene fchoone vase
d'un beau galbe.
Rondlooper of klopper,, m. (der loodgieters)
bourseau.
Rondom, voorz. au tour tie ; bijw. a l'entour,
de tons alter. — influiten, cerner, environner,, investir.
Rondomfchaduwigen, in. pl. (in de aardrijksk.),
bewoners der beide koude luchtftreken, pd.
risciens.
Ronds, vr, rondshout van eene drukpers,
roue d'une presse d'imprimerie.
Rondfel, o. van een horologic, pigeon , tympan , m.
R ondte 2 vr. zie Rondheid.
Ronduit, bijw. rondement, d decouvert , sans
detour, nettement, sans deguisement ,
ruiterlijk , a la grosse mordienne.
Rondvisch, m. poisson rond.
Rondvoeren, zie OtnQ'oeren, Omleiden.
rddeur.
Rondzwerver,,
Ronken , o.
(ik ronkte , hub geronkt),
zwaar flapen 9 en diarbij fnurken, ronfler.
Ronker,
ronfleur.
Ronking, yr. ronflement ,
Ronkfler, yr. ronfieuse.
vr, eener drukpers, broche.
Ronfelaar, of ronzelaar,,
zielverkooper,
werver
voor de dienst), ibaucheur, raco(
ieur.
Ronfelen of ronzelen, b. n. werven (om to
dienen)dbaucher , racoler.
Ronzebons, yr. Jeu tie marionettes, m.
Rood , b. n. (oo) rouge. —, ros, roux ,rousse. Moog —, rubiconde , vermeil, le. — hoar
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poil roux. Roode baard, barbe rousse. De
roode kleur, la couleur rouge. — geverwd
doek , du drap teint en rouge. Roode wijn,
du vin rouge. —, (in de wapenkunde) de
gueules als: Hij voert eenen rooden leeuw
if, zijn fchild , ii porte an lion de gueules.
hoogrood , koperrood aangezigt , visage
rubicond; hoog roode lippen , des levresvermeilles. — worden, waken, rougir, devenir rouge, rubefler. fpr. w. Den rooden
haan in een fchip fteken mettre le feu aux
poudres, et faire sauter un navire. .1
Rood, o. de roode kleur., rouge, in. couleur
rouge,. Het eerbare — der fchaatnte , le
rouge de la pudeur ; zie Roodheid. Bleek ,
rouge _Ole, (bij de juw.) spinelle . f: Hel.
Bloed —, rouge sander —, nacarat,
guin. Donker —, rouge fond.
Roodaarde , vr. roodkrtj t , rubrique, craie
rouge, arcane ou arcandb, sanguine.
Roodachtig, b, n. rougedtre.—( bij de fcbeik.),
rutilaut , e. violet-rood, zinzolin , e.
Roodachtigheid, yr. rousseur.
Roodbol, roodkop, een roodharige, m. rousseau.
Roodbont, b. n. entremeld, e. de rouge.
Roodborstie, co. (een vogel), rouge-gorge,
berce, m.
dyssenterie, f:
Roodeloop , in. flux de sang
Roodgefpikkeld , b, n. frusta e.
Roodharig; zie Roodbol.
Roodheid, yr. rougeur , f rouge, IL Dit
ter verdrijft de — der oogen , cette eau bite
la rougeur des yeux. — van koperwerk, rougissure. — der huid, door het wrijven, (ia
de geneesk.) phinigme
Roodkrijt, o. ; zie Roodaarde.
Roodmakend, b. n. rubefiant, e.
Roodmaking , vr. (in de(geneesk.)rubification.
Roodfchaar, vr. foort Van flokvisch, merluche.
Roodfel, o. blanketfel, fard, m.
Roodftaartje , o. (een vogel), rouge-queue , f.
Roodfleen , m. sanguine,. f.
Roodverwer, m. teinturier en rouge, en dearlate.
Roodvonk , vr, roodgrond, feu volage,
— purper vuur,, pourpre. fcharlakert
koorts blookkoorts fievre scarlatine, pourpree.
Roof, m. de daad van rooven, buit, burin,
tn. rapine, rapinerie, prise, .eroie, volerie,
f. fig. depouille; zie Roovertj, Bun, Sprw.
Hij zoude eenen — voor de hel van daan
halen, (hij is zoo onverfaagd, dat hij het
gevaarlijkfte zelfs ondernemen zoo), id ne
craint ni Dieu, ni diable ; sl &azt enlever
du burin aux portes de Penfer ; zie verder
Menfchen— , Vrouwen—, enz.
Roof, rove, yr. de lorst van eene zweer,
croate d'une plaie , escarre.
Roofachtig, b. n. enclin , e. adonne , e. an
vol, pillard , e; zie Roofzuchtig.
Roofachtigheid, vr, penchant au vol, au pillage; zie Roofzucht.
Roofdier, o, bite, animal vorace ou carnassier ,
Roofgalei , yr. kaperfchip , brigantin, no. galore de corsaire, de pirate.
Roofgierig; zie Roofziek.
Roofgoed, o.
bntin, pillage , tn.
Roofnest, roofhol, caverne, retraite de
brigands , de corsaires , f. repaire , on asile
de voleurs.
Rooffehip , o. capre , pirate, corsaire, tn.
Rooffter, vr. volense.
Roofvogel, no. oiseau tie ,prole, oiseau 1-apace;
fig. corsaire , pirate , ecumeur de suer.
Roofvogelnest, o. airc , f.
Roof-
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Roofziek, Roofzuchtig , b. n. (Wide de butin,
rapace, pillard, e. enclin 9. e. a la rapine.
Roofzucht, yr. rapacitd ,'avtdite, penchant a
la rapine. Bet dorp werd aan de — der
foldaten blootgefteld, le village fat expose
a la rapacite des soldats.
Rooi, m. de daad van rooijen, het aanleggen
en mikken op iets, visee, f: regeling,
fchikking , alignement , inesurage.
Rooij.en , b. w. ( ik rooide , heb gerooicl) , op
eenig doel aanhouden en hetzelve bereiken,
riser a q. ch. et l'atteindre. regelen ,
fchikken, afmeten, aligner, niveler ; mesurer, etc. fig. Hij kan het wel —, (kan wel
leven), it a dequoi vivre. roden,
rOeijen, roeden, uitgraven, uittrekken ; va,
lioutgewas, wortels , enz. zuiveren, deterrer,, arracher,, deraciner, extirper. Een
graf vider tine fosse. Wijn, flerken
drank — of roeijen, jauger , velter. Het —,
peilen van yochten, voltage, jaugeage.
peiler, jaugeur, velteur, mesuRooijer,
reur.
Rooijing, yr. peiling, jaugeage, veltage,
mesurage, alignement, on.
Rooimeester, m. die den fland der gebouwen
regelt en fChikt, inspecteur des bdtiments.
opziener den groote wegen, erffcheider,, grand voyer.
Rook , yr. een hooiilapel, 'mule (de foie).
Rook, m. damp, fumee f. fpr. w. Dit verdwijnt in
cela se d'issipe en fumee ; cela
ne reussit point.
Rookachtig, rookerig, b. n. qui sent la fumed, enfumd, e.
Rookaltaar, o. ante? des parfums , tn.
Rookdoos, yr. boite fuontgatoire.
Rooken, o. w. ( ik rookte , heb gerookt);
rook van zich geven , fumer, deter de la
'Untie. Het rookt in de keuken , it fume clans
la cuisine. Die fchoorfteen rookt, cette chemince fume. Het paard rookt , dampt flerk,
(door hard loopen) le cheval fume. b, w.
doen rooken. Wilt gij eene pijp tabak —?
Youlez-vous fumer une pipe de tabac? —, in
den rook hangers. Hammen —fumer des
la
jambons. Gerookt vleesch, de viande
rookende kool, tin fumeron.
fumee. Eene
Haring saurer. Het haring —, la sewrissage. fpr. w. Daar kan mijn -fchoorfleen
ziet van — (daarvan kan ik niet beflaan)cela ne pear me faire gagner la vie; cela ne
Vera pas bouillir ma marmite. Het rookt
er geweldig, (er heerfchen geweldige twisten) on criaille da , on s'y chante pouille.
Rookend, b. n. fumant, e. Een rookende
berg, une montagne fumante.
Rooker, m. tabaksrooker,, fumeur. Haring —,
saurisseur.
Rookerig, b. n. berookte, enfume, e. qui sent
la fume.
Rookertj , Yr. vleesch en fpek ook rook•
hut, boucan, m. — voor haringen , saurisset*.
Rooltgat, 0. waar het gedurig rookt, lieu,
endroit, ou it fume beaucoup, toujours, m.
— van eenen fchoorfteen, ventricle, f.
Rookhok, o, place, chambre a fumer la viande , f.
Rookig, b. n. rookerig, berookt, enfuond, e.
qui sent la fumee.
Booking, yr. berooking met krniden reukwerk , enz. fumigation. Bewierooking in
de roomfche kerk , encensement, m. —, het
rooken van haringen , saurissage, tn.
Rookleider, tuyau de cheminee,fumicore. (*)
Rookpoeder, yr. poudre futnigatoire.
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Rookfcherin; zie Vuurfcherm.
Rookfpek, o. pore, lard fume, tn.
Rooktabak, m. tabac a fumer.
Rookverdriiver, m. fumiste.
zeker werktuig beftaande nit pijpen, die in elkander
fluiten , dalime , f.
Rookvleesch, o. viande fumee, f.
Rookworst , yr. saucisse, andouille fuonde.
Rookzolder, m; zie Rookhok.
Room, m. (oo) creme, f. Tot fchuim geflagene, opgejaagde crime fouettee. Spreekw.
(Hij heeft den — weg, en laat de melk
voor anderen , it en a tire la quintessence.
Roombak, m. vlootje, platole,
Roomen , b. w. (ik roomde , heb geroomd),
de room van de melk affcheppen, ecrimer.
o. w. crimer. De melk van die koe geeft
niet veel room , le bait de cette vache ne
crime guere.
Roomkaas, yr. frontage a la crime, tn. jonelide f. Roomkaasjes verkoopen, vendre
des jonchies.
Roomsch, b. n. roomschgezind, remain, e.
de Rome. — katholijk, remain, e. catholiquo. — gezincl, catholique remain. Het —e
rijk , l'empire remain. —e boonen, feves de
Rome, de grosses fives.
Roomtaart, yr. tarte a la crime. —, vlade,
dariole.
Roopaard, o; zie Rolpaard.
Roos, yr. (bloom), rose. Wilde —, eglantine. Witte, hoogroode, bout geftreepte
verwelkte —, rose, blanche, incarnate,
panachee, fanee ; fig. flapen als eene —,
(als op roozen), dormir doucement ou profondement. Jets ender de — (in vertrouwen of in het geheim), vertellen , dire
q. ch. en secret, en-confiance. De tijd baart
rozen, (de tijd baart verandering ten goede), le temps amble des circonstances plus
heureuses. Hij gaat, wandelt, op rozen,
it a tout a souhait ; it nage dans les plaisirs.
Verfchillende dingen, wier geilaite eenigzinc aan die van eene roos gelijkt, als:
eene — van diamanten, une rose de diamants.
Kunstroosje , van listen , enz. , rosette.
rose.
—ophetkmas,dlui
Roos , yr. eene outfteking aan de oppervlakte
van het menfchelijke ligchaam, erysipele
.eresipele, m.
Roosachtig, roosvormig,,b. n. rosace , e. —,
rozig, erysipelateux ou irysipelateux , se.
Roosnageltje , o. klinkplaatje, ook rozenftempel , rosette, f.
Roosten , b. w. (ik roostte heb geroost), op
den rooster braden , griller, rdtir. ( bij
de fcheik.) droogen , too-rifler. IViet fuiker
praliner. Een fink geroost brood, une
retie.
Rooster, m. om op to braden, of iets warm
to maken , gril. — voor vaatwerk, egouttoir
— (bij de papierm.), accottoir. — in eenen
vijver, ecrille, f. Ogrilloir. — op het dek
van een fchip , traliewerk, caillebotis. — in
het algemeen , grille, f. zie Tralie, Traliewerk. vastgeflelde orde, volgens welke
regeringsposten en a ldere ainbten bekleed
of begeven worden ; ook eene lijst waarop ieders beurt ter waarneming van het
' een
of ander berekend en bepaald is , toerbeurten, table , liste qui indique les tours de
ceux qui font quelque service. Spr. w. Het
geld wordt daar op den — geteld, ( het
geld moet daar met gevaar gehaald worden)
on ne saurait tirer de Pat:gent de cot endroit-la , it n'y a pas de surete la pour celui qui demande, lict ging er heet van den
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(er werd hevig gevochten) On s'y bat
tit rudement , it y fit chaud ; le choc fut
sanglant.
Roosterfche
bijw. en forme de gril ;
treillise , e. a claire-vole.
Roosterwerk , o. ; zie Rooster en Traliewerk.
Roosting, vr. het braden op den rooster, grillade. — der metalen ,
m.
Roostpan, vr. braadpan, lichefrite.
Roosverwig, b. 0. de couleur de rose; vermeil, le.
Roosvormig, b. n. zie Roosachtig.
Rooven, b. w. (ik roofde , heb geroofd),
iets op eene onregtvaardige en geweldige
wijze wegnemen, voler, ravir, enlever,
prendre de, par, force, piller, butiner; zie
Plunderen. — op zee, pirater , ecumer la mer •
fig. onttrekken ; iemands hart — , deszelfs'
genegenheid op eene onweerftaanbare wijze
tot zich trekken , ravir. Een meisje uit het
huis van Karen vader —, fchaken , ravir une
fille de la maison de son pore; zie Stelen , Ontrukken.
Roover, m. lief, voleur,, brigand ,ravisseur,
larron, maraudeur,, spoliateur. Roovers,
gidfen der pyrenefche gebergten miquelets.
Zee —, pirate, corsaire, ecumeur de mer.
beroover van ftaats— en weezengelden,
depredateur.
Rooverij , moving , vr. vol ,.briganda.ge, larcin, m. rapine ou rapinerte, spoliation. Zee
, piratene.
Rooffter, yr. voleuse.
Ros , o. een vlug en moedig paard , cheval.
Slecht
oude knol , rosse, haridelle , f
Ras, b. n. roux; roodachtig, rousse; roodbruin , bai , e. De leeuw is
le lion est
roux.
Rosachtig, b. n. roux, rousse, roussdtre,rougedtre , alezan, e. Een — paard, een vos,
un cheval alezan, ou aleran.
Rosachtigheid, yr. rousseur.
Rosbaar, yr. draagbaar,, zetel, litiere, f
brancard, no.
Rosbaard,
barbe rousse, f
Rosbaardrager,
oudtijcis lijfdrager, lecticaire.
paard van de vier HeemskindeRosbeijer,
ren , cheval bayard, cheval des fils
flecht paard , rossinante. — , pronkpaard,palefroi; fig. kwelduivel, wild fchepfel , it:tin, dragon, etc.
Rosharig, b. n. roux , rousse; qui a le poil
roux. --en doek , linnen , paardenharen itof,
rapatelle, f.
Roskam, y r. itrille; fig. Scherpe beoordeeling , critique.
Roskammen, b. w. (ik roskamde, heb geroskamd), etriller; fig. iemand wakker doorhalen , bekijven , chapitrer,, tancer,, reprimander q. q., lui laver la tete, etc.
paardenkooper,, maquignon.
Roskammer,,
Roskannnerij , yr. rnaquignonnage, no.
Roskleurig, b. n. roux, rousse, de couleur
rousse.
Rosmarijn , m. rosmarijnboom, romarin.
Rosmolen , no. ',mulls; a cheval, fig. Hij loopt
in den — , (hij is half gek), it a le timbre
fele , on le cerveau blessd.
Rosfen , b. w. (ik roste , heb gerost), paarden met eenen roskam fchrappen, etriller ;
fig. afrosfen, ros krijgen , rosser , battre,
êtriller, echiner q.. q. de coups , etre rosse,
e. o. w. hard rtjden, courir avec vitesse ,
rudement, en voiture ou a cheval.
Rot; zie Rat.
Rot, o. een getal van bijen zijnde perfonen;
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een bepAald getal van foldaten ; voorts een
getal van menfchen , die zich met fiechte
oogmerken vereenigen , aanhang , ..bande
troupe, escouade, clique, faction; lque, f,
part:, Een — van teen, van honderd
foldaten , bij de Romeinen , &curie , centutie , f. Een — firuikroovers, une bande de
brigands , de voleurs. leder korporaal had
een (een derde gedeelte eerier compagnie te voet) onder zich, chaque caporal
avait une escouade sous ses ordres. Een godloos —, gebroecIfel, omringde mij, une
mauvaise engeance m'enoura.
Rot, o. verrotting. , pourriture, f pourri,
Rot, b. n. tot bederf overgegaan, pourri,
, e. corrompu, e. Die peer is—, cette
e.
poire est pourrie. Sprw. Hij is niet —,
(niet ongefchikt, op alles wel gevat),
n'est pas sot, c'est un fin merle; fig. Het
zijn geene rotte appelen, ce sent de bonnes
marchandises, ce ne sont pas des gueuseries.
Die zijn lijf bewaart, bewaart geene rotte
appelen, celui qui proud garde de son corps,
lie fait pas mal.
Rotachtig, rottig, b. n. qui sent la pourrititre le pourri, carieux, se, gate, e. entame, e. de la pourriture, enttchd, e. putride. Deze vruchten zijn aangeftoken,
ces fruits sent entiches.
Rotachtigheid, rottigheid, rotheid, vr. pourriture, corruption.
Rotgans, yr. oie sauvage morillon, m.
Rotgezel , m. camarade de'
memo bande ou
de la mime escouade.
Rotkoorts, yr. p yre putride, adynamique.
Rotmeester, in. caporal.
Rotneus, m. fnotneus, morveux ,
morveuse ,
Rots , vr. eene fleenige verhevenheid , welke
boven de oppervlakte der aarde ofden bodem
der zee, door natuur gevormd, of door
kunflige nabootfing der natuur daargefield
is, klip, rocher, roc In. roche, f Het
huis ligt op eene 'la 'liaison est bdtie sur
une recite. Uit de — km= eene fontein,
une Fontaine sort du reciter. Hij ftaat zoo
vast, is onwrikbaar als eene
it se tient
comme un rocker, it est tnebranlable.
formeklip
onder water, ecueil, tn. fig. een
vaste fieun , veilige toevlugt, recours , reressource.
fuge, rocher,
Rotsachtig, b. n. rotfig , fteenachtig, recallleux , se, pierreux , se, rocheux, se.
Rotsachtigheid, vr. qualitd de ce qui est pierreux , se.
Rotskristal, o. (bij Plinius), pramnion, (merion), cristal de roche, m.
Rotsfleen , m. roc , rocker , (in de nat. gefch.),
petrosilex. — fleet) uit eene rots gehouwen,
pterre taillee d'un rocher, f.
Rotsfteenachtig, b. n. (in de nat. gefch.),
petrosilicieux , se.
Rotswijze , bijw. par escouades; par sections;
par bandes.
Rotszout , 0. berg-, fieenzout sel gemme, tn.
Rotten, 0. W. (ik rottede, heb
gerot), tot
'
bederf overgaan, verrotten pours*, se gdter , se corrompre. De overmatige regens
doen de vruchten —, les _pluies excessives
pourrissent les fruits. Een verrotte appel,
sine pomnse pourrie. Het is tijd deze vruchten te etc?', zij zullen verrotten , it est
temps de manger ces fruits, ils vent sepourdr. De grauen your dat zij uitfpruiten,
les grains se pourrissent avant de germer.
Op eene oproerige wijze te zamen
,
s'attrouper tumultueusement, se mitre en
0004
bas;-.
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bande, s'associcr a de mauvais garnements.
betaald, it a payë folle-enchhre. —, herTe
leggen, b. w. rouir, mettretrem_per.
roeping van zijn woord, atilt. Den — ge.
Hennep te leggen rouir du chany en, payer le dedit.
vre. De plaats, waar men den hennep of Rouwlied, o. ,antique, chant lugubre, faithhet vias te — 2 te weken, legt, routoir,,m.
Het later' verrotten van lompen, tot het ma- Robtl;w
e'li nnt. , o. ruban de crepe, m.
ken van papier, pours-usage, in.
Rouwmaal, o. repas mortuaire, des funerailRottenhout , o. (in de kruidk.), myonimes , f. pl.
les, m.
Rottenknip, y r. Rottenval, ratiere. —,Spren- Rouwmantel,
manteau de deuil.
kel, assornmoir,,
Rouwpaard, o. cheval enharnachd de deuil,
Rottenkruid, o. arsenic , mercure sublinsd,
de drap noir, in.
snort aux rats , m. roquette, f.
Rouwfchoenen, meerv. des souliers de
Rottennest, o. nid de rats , m.
deuil. Kamoesleeren —, des soldiers de cuir
Rotteuftaart, yr. queue de rat. —, ronde
bronze.
y ip , lime ronde. , (zekere plant), myosure. Rouwileep , m. lijkflatie ,envoi, in. pompe,
Rottenvuur, o. feu de file, in.
f. funebre.
Rotterij , vr. oploop, attroupement,
Rouwftatie, vr. fundrailles, obseques, f: p1.
Rottig, b. n. verrot , pourri, e.
pompe funebre.
Rotting, y r. bederving, verrotting, pourri- Rouwftrooken, m. meerv. manchettes de deuil,
Sure.
, een rietachtig plantgewas, canne,
pleureuses , f. pl.
Rouwwinkel , m. winkel waar men rouw
bamboes , bambou,
f bdten,
Rottingband, in. cordon de canne.
verkoopt, magasin de deuil.
Rottingje, o. badine, f.
Rozenblad, o. feuille de rose, f.
Rottingknop,
Rozenjuffer, y r. Rozenmeisje, rosiere.
pomme de canne, f:
Rottingolie, y r. (fchertfend) , rottingflag, Rozelaurier, m. oleandre, Laurier rose. Lauhuile de cotret; coups de bdtons ,
rierroos, rosace.
pl.
Rotzak,
lomp , ongefchikt mensch, marou- Rozemarijn; zie Rosmarijn.
Rozenazijn,
rozenedik , vinaigre rosat.
fle , bouvier.
Zalf van olie en — , oxyrrhodin.
Rouw, droef held in het algemeen,
Rozenbalsem, m. baume rosat.
tristesse , affliction, pane, f. devil, in,
—overnigbdjf,
Rozenbed, o. bed met rozen, concha de roregret ; zie Berouw. —
ses , roseraie , f.
over iemands overlijden; ook de kleeding,
waarmede men zijnen aan den dag legt, Rozenboom, m. rozelaar, rosier. Wilde
eglantier.
deuil, in. Den — aannemen, s'habiller de
deuil, prendre le deuil. Ik ben over mijne Rozenbottel, m. gratte-cu ou cal dune rose,
foort van flesch, espêce de bouteille,
vrouw in den —, fe suis en devil de ma
femme. De zware —, le grand deuil. De Rozengaard; zie Rozenbed.
ligte of halve —, le petit dealt. De dienst- Rozengeur, m. odour de rose, f:
boden kregen ook —, on donna aussi des Rozenhoed, m. krans van rozen, guirlande,
couronne de roses, f.
habits de deuil aux domestiques.
lijkflaRozenhonig , m. miel resat ou de roses.
tie , convoi funebre, in. pompe funebre, f.
Rozenhout,
o. Bois rosier, m.
reveche
noire.
y
r.
Rouwbaai,
Rouwband, in. bandeau de crepe, on. voile de Rozenkleur, yr. couleur de roses, rosé.
Rozenkleurig, b. n. rosé, e. rosdtre, rose.
deuil, f.
Rouwbedrijf, o. action de porter le devil, f. Rozenknop, m. bouton de rose.
Ronwbeklag, o. compliment de condoldance,in. Rozenkoek, m. diarrhodon.
Rozenkrans,
paternofter, chapelet, pateBrief van —, lettre de condoleance, f
ndtre , rosaire.
lettre qui donne avis de la
Rouwbrief,
Rozenkransmaker, m. patenitrier.
snort de q. q. f.
celui qui torte le devil, des Rozenkruizer, m. naam eerier fekte in de ze.
Rouwdrager,
ventiende eeuw, rose croix,
habits lugubres.
Rouwen, 0. w. (ik rouwde, heb gerouwd), Rozenmetaal , o. (nieuw metaal), rhodium ,m.
rouwgewaad dragen, porter le deuil, titre Rozenobel, m. engelsche munt geSlagen wider
Eduard. 111, noble u la rose.
en deuil, b. w. avoir regret , se repelsRozenolie, vr. huile de roses.
tie. tie q. ch ; zie Berouwen.
Lang — Rozenrood, b. n. couleur de rose, rosé, e.
Rouwfloers, 0. rouwlainfer, crepe
hoog
incarnat , e.
ofrouwfluijer der vrouwen, (eertijds)mantef.
Rozenftruik, m. rosier.
Rouwgedicht, o. elegie , f,
Rozenvlieg,
yr. (in de nat. gesch.) volucelle.
boucle
de
deuil.
r.
y
Rouwgesp,
Rozenwater,, o. eau de roses , f.
zie Rouwkleed.
Rouwgewaad ,
Rozenwijn,
m.
vin de roses, vin rosat.
Rouwgoed , 0. tout ce qui appartient
Rozenzalf, yr. onguent resat, m.
devil, m.
rhodite, f.
Rouwhandfchoenen, m. meerv. gents rte deuil. Rozeneen,
een wortel die als eene roos
, e. Rozewortel,
Rouwig, b. n. clroevig-, treurig,
ruikt, or piss rosé, til
triste, (Weld, e. lugubre , marri , C.
Rozig , b. n. door eene ontileking aan de
Rouwkamer, y r. cl2ambre tendue de deuil.
oppervlakte van bet menschelijk ligchaam,
Rouwklagen , 0. w. (ik rouwklaagde , heb geerysipelateux, se, ors eresipelateux, se.
rouwklaagd), s'affliger,, pleurer, se 'amenRuchtbaar, b. n. wereldkundig, public, quo,
ter sur la snort de q. q.
coons, e., divulgue , e., notoire, mani:ftste.
Rouwklager, m. celui qui pleure, qui s'eflige,
Dat is —, cela est public, connu percent,
se lamente sur la snort de q. q,
connu
de tout le monde. Een our nadat
lamentation;
Rouwklagt, vr. (in ondicht)
dit nieuws aangekomen was , werd het overal
complainte ; °raison .furebre.
54125
heure aprês pc la nouvelle fist
Rouwkleed, o. habit de deuil,habit
arrivee, elle flit divulgtee partout. Die
kotiwkoets, vr. carrosse de deuil, on drape, us.
(tire West pas
cette
zaak is nog niet
folle enchere, f. Hij heeft
Rouwicoop,
encore' notoire.
maken, rendre public,
heeft
it so repend d'avoir acixite,
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Ruidig, b. ta. met fchurft bezet, galeux , se,
quo, 6 bruiser, divulguer, trompeter.
rogneux , se.
worden, s'ebruiter, se ripandre.
Ruidigheid, y r. gale, rogne.
Ruchtbaarheid, yr. publicity, notoriete.
yr. ratelier,
Ruif,
divulgation,
publicite,
Ruchtbaarmaking, y r.
Ruig, b. a, met haar , wol, vederen, enz.
I: bruit, m.
bezet , wollig, vein, e. pelts, e. peluche, e.
Rug, on. van een' mensch, van een Bier, van
convert, e. de pail, (in de kruidk.) coto.neenen berg , van een ones, boek, kleed,
neux, se. Ruige , harige handen, des masses
enz., dos. Hij draagt den zak op den —,
velues; zie Harig. Een ruige deken, une
ii torte le sac sur le dos. Zip ligt op den
couverturepeluchee. Een ruige 1 ruwe iteea
—, elle est couchee sur le dos. Den vijand
zoo ads hij nit de iteengroeve komt, sine
in den —, (achter zich) hebben, avoir
row , rude , dpre,
pierce velue.
Pennemi en dos, derriere soi. Dit krijgsbeer
au toucher ; grumeleux, se. —, ongelijk,
viel den vijand in den —, van achteren aan,
row, hoot, du bois grumeleux , brut.
ce corps searmee prat Pennemi de revers,
onbefcb.oft , glossier , ere, malhonnéte, onl'attaqua par derriere. Hij heeft eenen
solent, e. fig. Een ruige Apostel, ungroskrommen , it a le dos courbd. Iemand
sier personnage, ua grivois; zie Row. —,
den — toekeeren , (hem met verachting verbijw. ;velment , grossierement.
laten), tourner le dos 4 q. q., s'eloigner de
q. q. Isar q. aan plaatfen, ados- Ruigboorfchaaf, yr. guillastme d ebaucher.
Ruigheid,
yr. rudesse , aprete; fig.grossihrea,
ser. lfij leant met den — tegen den muur,
insolence.
it s'adosse centre la muraille. lets achter
den — van iemand zeggen, (niet in zijne te- Ruigpootig , b. n, paten, e. Een --e duif, eene
duif met veeren aan de pooten,pigeonpattu.
genwoordigheid), dire q. ch. de q. q sans
qu'il puisse s'en apercevoir ; dire q. ch. en Redgfchaaf, yr. roffelfchaaf,
i'absence de q. q. Sprw. tlij heeft eenen Ruigte, vr. het ruige van eenig ding, de ruige karat, ate du poll, iii; zie Ruigheid.
breeden daarop kan veel afiluiten; (hij
allerlei wild gewas , broussailles , herbes saufloort zich weinig aan berisping), it se sonvages, f: pl. fig. ilecht y olk , gepeupel,
cie pen de la critique. Geene oogen in den
canaille, ra.caille , lie du people.
— hebben, ne pas voir ce qui se passe derRuijen, 0. w. (ik ruble , heb geruid), van,
riere soi. Hij heeft veel op zijnen
vederen verwisfelen, rimer. Doze hoenders
est surcharge d'affaires , it a beaucoup a son
hebben reeds geluid, ces potties ant déjà mud;
charge. Tot den rug behoorende, dorsal,
fig. ook van andere beesten , die bonne hae. Schuinfche — van een noes, biseau.
ren verliezen. De kat begint to —, hare
extrados.
—vanegwlf,-bon
haren to verliezen, le chat commence A muer.
bijw. en arridre, 4 reculons.
Te
Rugband van een bock, on. (bij boekb.), nerf Ruiken, o. en b. w. (ik rook, heb geroken),
rieken , sentir faire, fleurer. Ik ben veritopt
(d'un
in het hoofd, ik ruik niets, je suis enrhume,
Rugchelen, o. w. (ik rugebelde , hob gerugje ne seas den. Dat ruikt of riekt
cheld), het geluid der ezels, baiken, braise.
brand , cela sent le bstld. Dat ruikt of riekt
Ruggebeen, 0. Ruggegraat , yr. epinc du dos,
ale balfem, cela fleisre comma baume; zie
Tot de ruggegraat neboorende
echine,
Rieken. Ise honuen hebben het hers gerolordose, f. De
e. Ingebogene
ken , les chiens oat Haire le cerf.,Sprw. Hij
ruggegraat breken, echiner.
zal
er niet aan (niet hebben), al n'eie
Ruggelings, bijw. dos 4 ass, dos centre dos.
tatera point ; ce ne sera pas pour son bee.
— tegen elkander zitten, adosser. — over;
ik kan bet niet , je ne pools le flairezie Ado terover.
-, bemerken , remarquer,,avoir le vent de.
Ruggemerg, vr. wale epiniere on spinals.
Ruggen , b. w. (ik rugde ,heb gerugti), ten Ruikend, b. n. moult gevend, odoriferant, e.
qui donne de Podeur.
rugiteun geven , soutenir , api teyer. Een
eenige zaamgebondene bloemen
boek van achteren bekleeden , (bij de Rtaker,,
bouquet.
boekb.), server art
Ruikerfiesehje , 0. ilopilesch, flacon d'odeur,mQ
Ruggepiju , yr. mal au, de dos, m.
Ruggefpraak, yr. mondgefprek, pour-parlor, RuikermaakiLer, yr. buuquetiere.
Ruilbaar, b. n. echangeable.
In. conference.
Ruilebuiten , o. w. (ik ruilebuitte, hob geRaggettuk; zie Rugfluk.
ruilebuit) 3 zie Ruilen.
ieughout, o. dat men op den rug bindt, CYn
Ruilebuiter;
zie Ruiler.
er le ts op te zetten en te dragen,crochet ,
Ruilcu, b. w. (ik ruilde, heb geruild), verpaardendek caparacon.
Rugkleed,
wisfeien, troquer, echanger,, donner
Rughlier, vr. glande dorsak.
prendre en true on en echange.
rugmand, yr. marskorf, hotte,f.
Rugkorf,
vernieien (in het kaartipel) biguer.
Rugriem no. aan het twig van eon paard,
troqueur, Ochangiste.
Roller,
surelos.
Rugfpier , yr. muscle sous-dpineux on dorsal, vas. Ruiling, vs. true, echange,
I-Iij heeft
eerie goede
gedaan, ii a fiat Ws boss tree.
soutien.
Ruglieen rugtteun , in.
Ruiliter, yr. troqueuse.
Rugileunen ; zie Ruggen.
Rugftuk, on. van een klein wild, als: van Ruins, o. van eon fehip , cale,
ook
diepte van 't
eenen bass; een kon;jn, cable.
van een
pont& , 711. diet benedenIle —, le fond de cale, Achter cale
varken , echinde. f:
, achterleuning van
de Parriere. Groot — , grande cale. —
eenen heel, van eene bank, dossier.
toner kerk , ref, f:
Rugteckenaar, on. van eenen wisfeibrief, endosseur d'une /cure de change.
Ruins , b. n, gefeltikt oils veel te bevatten
wijd, tutgefirekt, spacieux, se, Otendu , e.,
Rugwervelbeen, o. vertebra darsale, f; zie
Wervelbeen.
ample, vaste , large, etc. Eon huffs, eene
ruble kamer, tine maison , sine chambre,
Rugwol, vr. mere laine.
stacseuse. Hij woont it est loge blew
Rugzenuwen, vs. =cr y. nesjs dursaux,
p!.
Rugzuil, vr. colonne epiniere.
dts large. —e hells, plein, grand air. Her
Ruff; zie Rei,
slime midden der lnc;loc, le vague de Pale,.
0 ce
lie,

RUI
I
x000
RUI
fchilderij vaguesse. — (in de ontleedk.)
fig. Hij heeft een — geweten (een gewetusfchen de twee wenkbraauwen, gabellem
ten dat zich niet ligt bezwaart) it a la
on glabellum , — (in de bouwk.) tusconscience large. —, onbekrompen , large,
fchen twee balken, zuilen of tusfchen den
liberal, e, pas chiche, Bien garni , e. Zij muur en de balken, travee. Er zijn vij f
'weft eene &mare , rijkelijke beurs , elle a
ruimten aan doze zoldering, it y a cinqtrala bourse bien garnie. Zijn broeder heeft een
vdes a ce plafond. Bedekte — op het ach— inkomen , son fràre a an gros revenu. —,
terfte gedeelte na de roeibanken aan eene
onbelemmerd. De handen hebben , avoir
galei , conille. tusfchen de muzijklijnen,
les mains libres ; avoir bien du loisir. De
espace, groote — tusfchen de woorden , (bij
mime zee, la largue, fa pleine, la haute
boekdr.) colombier,5 ns.— waardoor het licht
vier. (Zeew.) Met eenen ruimen wind,
komt, f our, m. (Zie dit woord in het fransche
ruimfchoots, zeilen , aller vent largue ou
deal, daar — zoo verfchillend jour beteede vent largue ou franc , faire vent largue.
kent). — tusfchenruimte tusfchen iets, aan
— heen zeilen , courtr a franches on graseen gebouw,, tusfchenruimte
ses boulines. Het mime fop kiezeu , alarguer ;
affland van palen , zuilen (in de bouwk.)
bijw. zie Ruimelijk , Rijkelijk, Onbekrompern
espacement des potaux , des colonnes; PentreRuimanker , o. (fcheepsw. ) ancre de cafe, de
deux de deux pilotis. tusfchen de ribbon
reverse, f,
der boeken (bij de boekb.) entre-nerfs , en.
Ruimbaan , yr. place. — makers, faire place ;
pl. — tusfchen twee kwasten of knoesten
ecarter la Conk, la presse.
van eenen boom , entre-noeuds, m. pl.
Ruimelijk , bijw. spacieusement , amplement ,
entre-ligne.— tusfchen
—tusfchenwlij,
largement. — meer clan, au dela de, plus
twee dingen laten , espacer. — tusfchen twee
de, au dessus de, par de la , outre. Men
krollen, neuten (in de bouwk.) entre-modilheeft hem — betaald , on lui a ',aye large( fcheepsw. ) der zee, le larion ,
ment. Het is — een jaar,, ii y a plus d'un
ge. De — van een (chip , la capacitd d'un
an; zie Rijkelijk.
tusfchen twee verdekken , tusnavire.
Ruimen, w. (ik ruimde, hub geruimd),
— van de vaart
fchendek , entre-pont ,
ledig maken , ontiedigen , ledigen , vider,
eener rivier, tusfchen fchepen, om to kunnen
(vuider) evacuer,, decharger ; degorger,,
— tusfchen bak en fchans,
zwaaijen
curer. Eene put —, fchoonmaken , vider,
embelle. — tusfchen de pompzode en het
curer un puits. inruime.n , aan anderen
openingen,
boord , aile d'archipompe,
overlaten, evacuer,, vider, faire place a
tusfchen geflouwde vaten , faux reuns
d'autres , se retirer,, quitter un lieu, diovervloed, abondance, quantize. —
pl.
semparer. Het garnizoen was verpligt de
van beltaan , ruim inkomen , aisance.
, ontruimen, la garnison fist
vesting to
Ruin
,
m
een
gefneden hengst , hongre 9 cheobligee d'evacuer la place, la forteresse. Zijn
valhongre. Engelfche pasganger,guilledin.
huis moet hij zijnen fchuldeifchers , overlaten (bij regtsg.) it est oblige de deguerpii- Rulne vr. (ond. w. ), ruine , f debris, M. pl.
sa maison. Hij heeft de Itad geruimd , ver- Ruimen, b. w. (ik ruinde, heb geruind),
hongrer ou cliatrer (un cheval), bistourner.laten, it a quitte la ville, ii a desempare
de la ville. Zwarigheden uit den weg —, Ruineren , b. w. (ond. w.) ik ruineerde
heb gertfineerd) ruiner, detruire.
lever des difficultes; Hindernisfen —,
aplanir des obstacles. ( zeew. ) De wind Ruifchcn o. w. (ik ruischte , hob geruischt),
een zacht en liefelijk gedruisch n-,a1ten , gs,ruimt , (wordt gunflig) le vent adonne.
zouiller, murmurer , faire un petit bruit
celui qui vide ,Vvacue , decharge
Ruimer ,
agreable;
couler doucement.— gelijk de zee ,
etc. zie Sekreecruimer.
mugir, bruire. De golven ruischten , lee
Ruimijzer, o. ruimnaald , degorgeoir,
—
voor het geweer,, Opinglette, f.
fl ats bruyolent; zie Bruifchen. Deze beak
ruischt aangenaam , ceruisseau gazoetilie agreRuining, vr. plaatsmaking , evacuation, regblement. Eene beck die in het bosch ruischt,
ontruiming , het verlaten eener
tralte.
vn ruisseau qui murmure dans le bocage.
opruiming der
plaats , deemparement.
Hec
ruischt geweldig in mijne Doren, les
fchepen en vaartnigen in eene haven, debaoreilles me tintent terriblement.
cle, f debaclement.
reiniging, nettoyRuifching , vr. geruisch , gazouillement muranent , enrage, m.
inure, m. De —, het geruisch colter beck,
Ruininazid; zie Ruimijzer.
le gazouillement d'un ruisseau. bet bruitan
large,
an
long
et
an
larRuindchoots, bijw.
fchen der zee, mugissement de la vier.
ge, largement, amplement. zeilen , (zeew.)
tintement, tintouin, m. 1k
—indeor,
aller (de) vent largue ; zie zeew. op Ruim.
heb eene —, een getuit in de ooren ,
Ruimfchootsch , b. n. libre, liberal, e. genetin tintouin dans les oreilles.
CIIS se, prodigue.
Rnimfchotig , bijw. liberalement, largement, Ruimuizen, o. w. ( ik ruismttisde , bob geruismuisd) , geraas maken , roezernoezen , faire
somptueusement.
du bruit , du vacarme; courir les cabarets.
RuirniChotel,m, verkwister, prodigue, (Wens/ er.
Ruhnfpraak , yr. overctrij ven , vergrooting , Ruispijp , yr. cornemuse, musette, f. claquebois,
exageration, hyperbole.
jouenr de cornemuse, de muRuinite , yr. grootte , onbekrompene plaats , Ruispijper,,
sette , etc.
wijdte , espace , terrain , vi. place , capacite.
Ruisvoren
of
ruisvoorn
, in. (in Noord-HolEr is geene — genoeg, tl n'y a pas assez
land doorgaans en' kel ruis) , een bekende
d'espace. Mijn tuin beflaat cone groote —,
wit visch, blei , able , en. ablette
jardin occupe un grand terrain. Laat
ons voor de anderen — maken , faisons place Ruit , vr. elk vierkant ; bijzonder op eene
carreau, in. 1k fpeel in ruiten
fpeelkaart,
aux autres. 5 mime lucht , grand air.
je foue en carreau. ,Glasruit, carreau (de
De vogels leven gaarne in de — , les oiseaux
vitro) ; carne, — van eon dam of fchaakaitnent le grand air ; un lieu spacieux.
bord , case. Schuinfche , langwerpige —
—, die men heeft doorgezwommen , nagee.
(in de wapenk.), losange. — (in de meetk.),
De — of wijdte van de vaart eener rivier,
vlakte
kleine
losange , f. rhombe m.
eener vlakte, aire. — op eene
rivitde,
of

R
of zijde van edelgefteenten, f'acette, f. foot
waarin men hennep te rotten ligt, routoir,, m.
Ruit of suite, yr. (in de kruidk. eene plant),
wijnruit, rue des jardins.
Ituiteblad , o. (in de kruidk.), feuille de rue, f.
Ruiten, b. n. de carreau.
boer, valet de
carreau. — aas , as-de carreau.
Ruiten , b. w. (ik ruitte, heb geruit); zie
Plunderen, Rooven.
Ruitenvisch , in. (in de nat. gefch.), in Amerika, rhomboidal..
Ruiter, in; zie Plunderaar, Roover.
Reiter,
paardrijder, cavalier. Spaanfche
of Vriefche
clzeval de frise; herisson.
Ruiterbende, yr. cavalerie. Zware
grosse
cavalerie. Ligte — , cavalerie legere.
Ruiterlijk , b. n. vrij , opregt, ongedwongen ,
franc, che, sincere, cavalier, ere, bijw.
franchement, sincerement ; cavalierement.
Ruiters, bijw. a la cavalerie, librement, Cavalierement.
Ruiterfchap , 0. cavalerie , f.
hand van
eenen ruiter, etat d'un cavalier, m.
Ruitersjongen,
pakknecht, trosdrager, gouj at.
Ruiterspaard, m. cheval de service , d'escadron
de bataille.
Ruitertrom, m. pack, timbale f.
Ruitervaan, yr. banier, itendard,
Ruiterwachr, yr. garde de cavalerie, vedette.
Rultezaad, 0. (ingeruitzaad) graine de rue ,
Ruitezalf of zalve, yr. onguent gris,
Ruitijd, in. (der vogels enz.) mue, f temps
de mue.
Rutting, y r. kling van eenen degen, lame -'epee.
geklonterde melk, laic caille,
caillebote, f.
Ruitswijze ruitvormig , b. n. geruit, losange,
'
C. rhomboide,
rhomboidal, e. rhombifere ;
bijw. en losange, en forme de rhomboide.
Eene klokbloem met ruitvormige bladeren,
une campanule en feuilles rhomboidales. Glazige fteen , wiens zijden of vlakten ruitvormige figuren zijn, quartz rhombifere. Ruitvormig fchild, (in de wapenk.) ecu en losange. Een geflagen diamant, un diamant taille en losange, 4 facettes. Boomen
— in verband plaatfen, zoo dot er een in
het midden te flaan komt,. planter des arbres
en quinconce, (en echiquzer)
Ruk , fchok, trek , secousse, f. coup, of
fort subit. De — of fchok was zoo hevig,
dat ik daardoor werd omvergeworpen , la
secousse fat siviolente, que fen fus renverse.
Het bloed kwam met, bij rukken, fprongen,
nit ye wonde, le sang sortait de la veine
par saillies. — met den toom (in de rijf.chool), saccade, ebrillade , escavessade,f:
Rukken , b. w. (ik rukte, heb gerukt), uitrukken , iets met geweld van zijne plaats
brengen, tires de force, emporter avec efrort , par secousses , arracher. lemand iez-s
-nit de !ulden
arracher q. ch. des mains de
'1. —, 0. w. (met zijn) se mouvoir,, chani:er de place, marcher , avancer. Het leger
i:ukt te veld , Parmee entre esa campagne.
Rukking, vs. remuement, deplacement , tiraillenient , , Iluiptrekking, convulsion,
,"traction, f. retirement des nerfs , m.
Rukwind, m. coup de vent, m. bongo de vent
(zeew.) rafale, f. fortunal , us.
Rul, b. n. ongelijk, hobbelig,
e.
rude, raboteux, se; bijw. inegalement.
Rul , yr. driftige toeloop, debit extraordinaire
de q. ch. in. Er is eene — in den tabak
y a sin debit extraordinaire de cabac.
Rulheid, vr.
,
rum.

RUS
loot
Rumoer, o. opfchudding, verwarring, luidrucbtige beweging, oproer, geraas, rumeur,
vacartne, bruit
Rumoer of geraastuaker,
tapageur.
Run, in. daad van rennen ; zie Ren.
Run, vr. gemalen bast van eikenhout , tan , m.
Rund, o. bete a conies, f:
Runderharst, m. aloyau de boeuf:
Runderrib , f. cite de boeuf, m.
Runderftal ,
Otable a boeut on 4 vaches.
Rundvee, o. gros betail, tn.
Rundvleesch, o, du boeuf, m. viandeboetsf,f.
Runisch , b. n. oud Noordsch, runique ou rune.
Runkleurig, b. n. tanne,e.
Runmolen,
moulin a tan.
Runnen , o. w. (ik runde, heb gerund ),
courir a toute bride, au grand galop, aller
ventre a terre, galoper. flollen , cailler,
se prendre, se filter, coaguler. Zie Stremmen.
Running , vr. (der melk)cailletnent, figement,
m. coagulation, .f; zie Stremming.
Runfchuur, yr. (bij de leerl.) icorcier, m.
Runfel , o. ftremfel, leb, presure, f:
Runturf, vr. runkoek, plagge om te branden,
(bij de leerl.) motto a bruler.
Rups , rupfe , ook rijp, yr. chenille. Harige
— (ill de nat. gefch.) velue. Zeerups, aphrodite. — die de boomluizen opvreet,
son , —, die de bladeren oprolt (in de
nat. gefch.) rouleuse. — van den olmboom,
sauteuse. De rupfen veranderen in poppen,
waaruit kapellen, vlinders, komen, ks chenilles se changent en chrysalides et devienfent ensuite des papillons. De rupfen , ea
hare nesten , uit de boomen doen , echeniller.
Rupfendooder, m. zeker infekt, welke zijne
eijeren, in een doorboord ligchaam van eene
rups legt, fluipwesp , ichneumon on mouche
ichneumone, f.
Rupfenhaak, m. rupfenfchaar, werktuig om
rupfen te vangen, echenilloir.
Rupfenest, o. nid de chenilles, m.
Rupfefchijter, m. een vlinder, uit wiens eijeren rupfen voortkomen, papillon.
Rupfevangst , yr. echenillage, in. prise de chenilles.
Rusch, m. bies, jonc, roseau.
Ruschnijk , m. digue converse de Jones, f.
Rusgeel, b. n. (rood rottekruid), arsenic rouge.
Rusleder, rusleer, o. moskovisch leer, (cult
de) roussi
Rust , yr. eigenlijk bewegingloosheid, repos
m. Gij kunt geen oogenblik in — blijven,
( fill zijn) vous ne saurez demeurer un moment en repos. — van eenen molen, Jac, m.
Den molen iii — zetten, mettre le Insulin a
joc ; fig. De toeftand van iemand, die door
genre gemoedsbei.vegingen verontrust words,
repos, in. tranquillite, quietude. Van deze
zijde ben ik in — (gerustheid), over deze
zaak ben ik volkomen gerust , fe suis en re7,65 de cc cote-la; je suis la dessus en pious
repos. IIij kan wegens doze zaak niet met
(rustig) Elopers, sl ne pout dormir en repos sun cette affaire. Niets verfloord. de —
(gerustheid) van mijnen flaap, Tien ne trouble la tranquillite de mon somtneil. De liefde Gods. Itch het gemoed in volkomene—,
Pat/sour de Dieu met l'esprit dans Pentiere
quietude; zie Gerustbeid. vrijheid van
twist en krakeel, vrede, tranquillite, paix.
Er heerscht in mijne fchool eene grdote —
(flilte), it ragneune grande tranquillite clans, in vrede leven, vivre en
men ecole„
verpoozing van het wer-repos, en paix.
ken , van moeite verdriet of fmart , repos,m.
paiy , ecide le,7, Neem een weinig
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Hij heeft noch noch duur , id n'a
vi repos, ni cesse. De geest ?weft— noodig,
i'esprit a besoin de reldche. De — is zoet
na het werk, le repos est donx apras le travail. Hij flij t nu zijne dagen op het land
in il passe a present set fours en
eampagele dans line dance quietude. Men
leett bij hem in groote —, on vat chez dui
dans une grande paix. flaap, repos, sommeil, m. Hij is nog in —, flaapt nog, il
est encore en repos , ii dort encore. Zich ter
rnste begeven, alder se coucher, se mettre
au lit. Ik wensch u eene goede —,fe vous
souhaite le bon repos. —, eeuwige zaligheid , repos eternel , beatitude celeste. —,
tusfchenpoozing van gezang, muzijk, pauze,
pauzering, pause, f. tacet,
—5 dood
Hij is reeds in de , il est deja snort. —
,van een fchietgeweer, repos, arrete. in,
De haan that in —, le chien est en repos, —,
verademing , verkwikking , ontfpanning*, re/Oche, rellichement . in. De geest heeft
noodig , l'esprit a besoin de relache. Na
cane groote infpannig van geest heeft men
enige ontfpanning noodig apres tine
grande contention d'esprit on a besoin de
quelque rellichement. Rusten ( fcheepsw. )
tier hoofcitouwen, (een fink hout waarop
de hoofdtouwen iteunen), ecotards,
' porteliaubans, en. pl. —,
bedaardheid , kalmte des gemoeds, calms.
Rustaltaar, o. in eene flraat aangebragt , waarop men het H. Sacrament bij eene processie laat rusten, rustplaats, reposoir ,
Rustbank, yr. bane a reposer , canapé, in. —
(in de bouwk.) zie Rustplaats.
Rnstbed, o. lit de repos,
fofa, .
sofa, canapé, en.
Rustdag, m. jour de repos.
Rusteloos, b. n. woelig, onrustig, inquiet,
ate, remnant, e. turbulent , e ; zie Onrustig. flapeloos, agite e. qui ne pent
dormir , prive, e. de sommeil. Den nacht
doorbrengen, passer la unit sans reposer,
dans tine agitation continuelle; bijw. turbulemment ; sans repos, sans sommeil.
Rusteloosheid, yr. onrust, woeligheid, inquietude, turbulence; agitatiOn. flapeloosheid , insomnie.
Rusten, o. W. (ik rustte, heb gerust), verpoozing van beweging en arbeid gemeten,
uitrusten, se reposer, prendre du repos , itre
en repos , tranquille ou calms. flapen
reposer, dormir. Hebt gij wel gerust ? avezergens op
vests bien dormi ou repose?
fieunen berusten, ilaat maken, se reposer,
s'y fier. Hij rust op zijnen meester se repose sur sell maitre. Wanneer mijne beurs
ledig is , rust ik , verla.at. ik mij op u , si ma
bourse est vide, Jo me repose sur vouse. In
reposer dans le tombeau. b. w.
het graf
laat ziju been op eenen foci
Lawn
, il repose sa jambe sur tine chaise. lets
laten (er niet aankomen , aanroeren),
faire reposer , n'y pas toucher. —, ophouden , (in de muzijk enz.), pause;-.
Rusten, b. w. (ik rustte , heb gerust), zich
tot lets bereiden, door aanfchalling van het
noodige, bereid maken, se preparer. — tot
den ftrijd , faire des preparatafs pour le combat, s'armer • zie Toerusten.
'
Rustig, b. n. frisch,
wakker, vigoureux se,
alerte, robuste, agile vif, vive, dispos
etc. —, gerust, bedaard itil, calme,
sible , tranquille, etc. —, wakker, vinrng,
ererme, brusque, rude, vii.:-.wirczx se, eec.;
zie Rustiglijk.

RUZ
Rusti,-;heici; zie A/Vakkerheid.
Kustiglijk bijw. vigoureusement , veitement,
hardment ; fermement intrepidement; trangni/dement, avec calme ; etc. — aantreden,
.warcher d'un pas forme.
Rusting, vs, wapentuig, armure.
maatihede in cell vers, cesure.
Rustkamer , vr. wapenkamer, arsenal, appartement eb l' on garde les arnies, 171. sale d'armes.
Rustiiin , y r. (fcheepsw.) touw dat het anker
vast bout , serre:bosse.
Rustmeester, m. opziener overhet krijg-sgereedfchap, garde d'artillerie ,prepose d'un arsenal.
Rustplaats, yr. lieu de repos , Fs. pleisterplaats , station. Op eene pleats fbi houden,
wat- rusten faire tine station en pelvic
lice. — op eerie trap , (in de bouwk.), palter, repos d'escalier,
verblijfplaats,
flaapplaats, nachtverblijf, gite ;fig.tombeau,
—, (bij de R. K.); zie Rustaltaar.
Rustpunt , 0. point d'apLezil. —, (in de nmzijk),
Rustiloel,
chai,e a dos, fauteuil. —, leunfloel
met kusfens, kusfenzetel, bergere, Ottomane,f.
Rusttijd,
temps de repos , lolsir , 11%110111es
de loisir f pl. — op feholen, vacance, f.
— der regtbanken, (vacantie), vacation.
Rustuur, 0. keure de ;vies, f.
Rustveer, ,vr. rust van eenen fnaphaan , enz.,
arid: d'un
vs. De fnaphaan was op
zijne
lc fusil etait debandd.
Ruw , b. in ongeflezen , hobbelig, onefren van
oppervlakte, rud e raboteux , se , isségal , lc,
dur , e. etc. Ecu rewe, hobbelige weg , an
cheinin raboteux, scabreux, Eene
ruwe , harde huid , wee peau dure. Eene ruwe , fchorre fern , ioise voix dure, rauque.
—; ongebleekt , ern , e. ecru , e.
linnen,
de la toile ecrue. rijzige, ongewassene wol, de la laine jarreuse , vierge.
Rowe ongeverwde zijde , de la soie &rue.
Onbereid leder, du cuir cru. Een ruwe,
ongefiepene, diamant , an &anima brut.
Onbewerkt mariner , marbre brut. Rowe
blacieren , (in de kruidk.), des feuilles scabies.
onaangenaam, koud, WiD de rig
weder, rude, froid , mauvais. Het is —
weir ,
felt un temps rude. —, onbefchaafd, lomp , ongemanierd, grossiei, are,
lourd , e.
e. rustique • etc. Een —
yolk , tin peuple grossier. Een mensal,
un home grossier, nil rudanier. Dat is —
beeldhouwwerk , voila de la sculpture extremement gross/ire. Een onbefcbaaft week,
un outrage brut. —, bij het aanraken, reche ; zie verder Ruig. bijw. inclement grossierement, impediment, etc. Hij fprak ,
in het ruwe , ii parla grossierement. Hij
behandeit hem zeer —, id le traite fort impediment , groseiarement. In het ruwe (hour,
manner), nithouwen, degrossir.
Ruv,T aard,m. rustbewaarder;beftuurder van zeker
landfchap, gouverneur &ewe province, ruward.
Ruwelijk, bijw. gross ler ement , iudement; btutalement , avec impolitesse, etc.
Ruwharig , b. n.dikharig,fort velu, e. convert,
e. de longs polls. — (in de kruidk.) hirsute, e. hispide.
Ruwheid, yr. inegalite; rugosite; van het weder, dprete, rigueur.—,
onbefchoftheid,
rudesse; grossiarete, impolitesse, rusticite , etc.
Ruwfmid, m. groffmid, marechal /errant.
Ruwwerker, ouvrier qui travaale grossiarement , qui ebauche, q. ch., qui degrossit.
Ruzie, vr. twist, krakeel, dispute,querelle, noise.
Ruziemaker , ruziezoeker, m. twistzoeker, quarelleur.
Reziemaakfter, err quo-elle:ace

S.
S, yr. de achitiende letter der letterlijst, s,
m. Eene groote S, un grand S. Eene kleine
s, un petit s. Eene curfive s, un s italique.
Sa, tusfchenwerp, woord van aanmoediging,
Fa Fa! allons,courage!
Saai, yr. zekere wollen ftoffe, saye. Luikfche
—, saye de Liege. — tot patroonzakken,
(bij de art.), serge pour sachets.
Saaifabrijk, vr. fabrijk waar faai worth gemaakt, fargieweverij , fabrique de saye.
Saaihal, vr. plaats waar de flukken faai worden geflempeld, halle aux sayes , (jadis
lien au l'on plomboit les sayes).
Saaijen, b. n. van faai getnaakt, de saw. Eene
— gordijn, tin ruleau de saye; fig. Een
faaije vent, (iemand die niet vlug is, ook
langzaam in het fpreken) un homme lent,
un lendore.
Saaijet, o. getwijnd wollen Caren, estame, f.
fit d'estame, m. Geringe loort van —, es•
tamene, f.
__Saaijetfabrij k , yr. fabrique d'estame.
Saaijetkluwen, o. kluwen faaijet, peloton d'estame,
Saai-faaijetwever', m. sergier.
Saaijetten, b. n. van faaijet gemaakt, d'esta.
me , de laine. — koufen, des bas d'estame,
in. pl.
Saaijetwinkel, in. boutique ole l'on vend de
l'estame, f.
Saard , b. D. zie Zacht, Teeder.
Sabbat, m. bij de Joden, rustdag, zevende
(lag der week, sabbat; fig, rustdag, jour de
repot, dimanche. Den — vieren, sabatiser.
Sabbatdag,
dag des fabbats , Zaturdag,
jour du sabbat.
Sabbacjaar, 0. bij de oude Joden, elk zevende
jaar, wanneer alle velden braak moesten
gen, annee sabbatique,
Sabbatfchender, m. degene welke den fabbat ,
of fig. den Zondag niet viert, violateur du
sabbat. En die denzelven good viert cabbataire.
Sabbatsmeid of vrouw, vr. bij de hedendaagfche Joden, meid, welke , op den fabbat het
huiswerk verrigt, servante qui sert dans les
maisons des futfs modernes le jour du sabbat.Sabbatsreis, vr. bij de Joden, voyage sabbatique ,
Sabberder,
kladfchilder, barbouilleur. -;-,
ijdele fnapper, bavard.
Sabberen , o. w. (ik fabberde , heb gefabberd,)
fig. flecht fchilderen, kladden , barbouiller,
fnappen, babbelen, bavarder,5 jaser,,
babiller.
Sabel , vr. breed gekromd zwaard , sabre. (in de
wapenk.) badelaire, tn. Met de — houwen,
sabrer. Men had hem met de gehouwen,
(men had hem fabelflagen, gegeven), on l'avait sabre. Houten — van eenen hansworst,
batte.
Sabel, in. zeker zoogdier, hetwelk tot het geflacht der wezels behoort , zibeline, n2artrezeker halsdelefel van fabelbout, palatine de.zibeline. Zij had hares
- omgedaan, elle .avait mis sa , pelisse de
zibeline.
Sabelbont, o. boat van fabelvel, f.
Sabelboonen , yr. meerv. boonen in de gedaante eener fabel, feves , haricots en. forme de
sabre, nt. pl.
Sabeldier, 0. zibeline, martre - zibeline,

Sabelen, b. (ik fabelde, heb gefabeld),
met de fabel houwen, sabrer, donner des
coups de sabre.
Sabelhouw, m, fabelflag, houw met eene 'fa.
bel, coup de sabre.
Sabeljagt, yr. jagt op fabeldieren , chasse des
zibelines.
Sabelkling, yr. kling eener fabel, lame d'un
sabre.
Sabelkwast, m. kwast aan eene fabel, houppe
d'un sabre, f.
Sabelmof, yr. mof van fabelbont, inanclion de
zibeline, m.
Sabelpels, m. pels van fabeibont, zibeline, f.
pelisse.
Sabelpunt, yr. punt eener fabel, pointe d'un
sabre.
Sabelfcheede, vr. fcheede eener fabel, gains
d'un sabre.
Sabelflag, m; zie Sabelhouw.
Sabelftaart, m. ftaart van een fabeldier, queue
de zibeline, f.
Sabeltasch, yr. zeker fink van ,eene huzaren
montering, sabretache.
celui qui va a la chasse des
Sabelvanger,
zibelines.
Sabelvangst, yr. fabeljagt, chasse des zibelines. Op de — gaan, chasser aux zibelines.
Sabelvel, o. vel van een fabeldier, peau de
zibeline, zibeline , f:
Sadduceen, m, meerv. van fadduceer;- zie
Sadduceer.
Sadduceer, m. (meerv. Sadduceen en Sadducars), aanhanger van zekere Joodfche fekte , ten tijde des Zaligmakers Saducien.
Sadduceesch, b. u. van de Sadduceen, Sadaden, ne. De Sadduceefche leer, le saduceisme.
Safiler, in. en o. (Aanmerk. voor den fteert
is het m, voor de ftoffe o.) zeker edelgefleente , saphir, m. Een fchoone
art
an saphir
beau saphir. Len posterfche
d'orient.
Saflieren, b. n, van safller, de saphir.
Saffierfteen, m. faffier, saphir.
Saffioers, yr. veld, 'bastaard faffraan, papagaaizaad , safran biltard, , safre, (in de
kruidk.) carthame, in.
Saffraan voortbrengfel van zekere plant,
hetwelk in de geneeskunde, enz, words
gebruikt, safran. Bastard — carthame,
m. Pleifter van —, azijn, enz. (in de genee-sk.) ozyycroce.
Saffraanachtig, b. it, naar faffraan gelijkend,
safrand , e. de safran.
Saffraanbloem, yr. zekere bloem, crocus ,,m.
flour de safran.
zekere boom, safran.
Saffraanboom,
faffraanbrandewijn, scubas
SafFraandrank ,
ou usquebac.
Saffraangeel, b. n. faffraankleurig, jaune com.:
me du safran, safrane , e. o. faffraan
kleur, couleur de safran, f. jaune de safran,m.,
Saffraankleur, vr. faffraangeel, couleur de sajaunt de safran,m. Met — verIran ,
wen , safraner.
Saffraankleurig 2 b, n, faffraangeel, aune -comme die safran, safrane, e.
Saffraanplant, yr. plant, die faffraan voortbrengt, safran,
Saffraanplanterij, vr. , pianteiii van faffraan,
saffraanbed, o. safranUre.
Saf.
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Saffraanpleiners yr. (bij de geneesh.) oXycro- Saldo, o. (ond. w.)in den kooph., overfcht
of verfchil eener rekening, solde de compte,
ceum, m.
overfchot, residu, reste, tn.
safraniere, f:
Saffraanflem,
Saffranen, b. n. van faffraan, de safran, sa- Salep , yr. zeker voortbrengfel uit het plantenrijk , salep, m.
fran.
Saffranig, b. n. faffraanachtig, safrane, e. Salet , o. gezelfchapskamer,, salle d'assemblee, f;
fig. gezelfchap, assembles, compagnie, f.—
de safran.
houden, tenir assembles.
Sage; zie Zage.
Sagen, o. w.(ik faagde, heb gefaagd), (bijna Saletjonker , m. pronker, damoiseau, dameret ,
marjokt, freluquet , petit-matverouderd) met eene flerke vrees bevangen
tre,godelureau, fig. muguet.
zijn, craindre, apprehender, avoir peer;
Saletjuffer, Saletpop , yr. pronkfter, opgedrilzie het meer gebruikelijke Verfagen.
De
vier
saison,
1:
de
pop, coquette.
Saizoen, o. jaargetijde,
faizoenen, les quatre saisons de Pannee; fig. Saletrekel, m. fchimpnaam in het dagelijkfche
verkeer; zie Saletjonker.
Gefchikee of bekwame tijd, saison, f. temps
Salie, yr. zeker welriekend gewas, in de gepour faire q. ch. , tn.
neesk. en in de huishouding gebruikelijk, sauge
Sal,, m. een lang vrouwenkleect losfe japon,
Sal
(bij de artfenijbereiders)aelisphacos, tn.
robe, f:
Sakerdaanhout, o. zeker bout, bois de sacer- Salieblad, o. feuille de sauge, f. Leg er een
— op , appliquez-y une feuille de sauge.
dan. tn.
Sakerdaanhouten, b. n. van fakerciaanhout, Saliebloem , yr. bloem van falie , flour de sauge.
Saliemelk, yr. melk, waarin faliebladen gede bois de sacerdan.
kookt zijn, laic a la sauge, tn.
Saki, m. aap met eenen vosfenflaart, saki.
Sakrament, o. bondzegel in de godsdienst, Salingen , yr. meerv. (fcheepsw. ), barres de hune f. pl. barreaux , tresseaux,tn. pl.
sacrement , tn.
Salmoniac, m. zekere fcheikundige bereiding,
Sikramentboek, o. sacramentaire, in.
sel amoniac.
Sakramenteel, b. n. (ee) de faktementen betreffende , sacramental, e. sacramentel, le. Salmoniacgeest, m. esprit de sel amoniac.
bijw. sacramentalement, sacramentelle- Salomonszegel ; o. naam van zekere bloem,
sceau de salomon, tn.
meat.
Sakramenthuisje, o. in de godsdienst, taber- Salon, o. (ond. w.) groote zaal, gezelfchapsd
zaal, salon, tn.
nacle, rn.
Sakramentfchender, ni. profatsateur de saint Salpeter,, o. zekere delfftofvan eenen bitteren
fmaak , salpitre, nitre, (bij de fcheik. )nisacrement.
trate , tn.* — maken faire du salpétre.
Sakramentsdag, in. ook wet: Heilige zezuiveren, raffiner du salpétre.
ker feest bij R. K., fête du saint sacremuurzout , sel mural , aphronatron,halinatron , m.
went , fete-Dieu, f.
Sakristie, yr. bij eene R. K. kerk vertrek, Salpeteraarde, vr. falpeter bevattende aarde,
terre nitreuse.
waar de kerkelijke gereedfchappen, enz. beSalpeterachtig, b. n. iets van falpeter hebbenwaard worden, sacristie.
de , nitrous, Buse, salpétreux, se.
bij R. K. koster; .zie
Sakristiemeester,
Salpeterbereider, m. falpeterkoker, salpetrier.
Sakristijn.
Salpeterfabrijk,
vr. fabrique de salpétre, salSakristij ; zie Sakristie.
pétrihre.
Sakrijstijn , m. bij R. K. hooter, sacristain.
Salpetergeest,
geese van falpeter, esprit de
Sala; zie Salade.
nitre.
; Krop
Salade, yr. zeker maeskruid,
zeker geregt, dat Salpetergroef, yr. groef, waarin men falpeter
laitue pommie.
veldt, nitriére.
koud met olie en azijn gegeten wordt, sasalade d'oignons.
verle- Salpetergrond ; zie Salpeteraarde.
lade. Uijen
Salpetergrondlaag, yr. laag van falpetergrond,
zen, eplucher une salade.
radical nitrique, tn.
Saladebak , m. fchotel, waarin de falade worth
broeibak, om falade Salpeterhut, yr. falpeterkokerij, plaats, waar
opgezet, saladier.
men
falpeter maakt, salpetriere, nitriire.
couche
pour
la
laitue,
f.
te trekken,
Salpeterig; zie Salpeterachtig.
Saladeblad, o. feuille de laitue, f.
emmer met gaatjes, om de Salpeterketel, m. ketel ter zuivering of bereiSalade-emmer,
ding van falpeter, rapuroir.
falade uit te flaan, saladier.
zie Salpeterbereider.
Saladeolie, yr. olie, die men op .de falade ge- Salpeterkoker;
Salperkokerij , yr. zie Salpeterhut.
bruikt , huile douce; zie Olijfolie.
plante
de
laitue.
Salpeterlepel,
m.
pusoir.
Saladeplant, yr. latuwplant,
Saladerchote1,4n. fchotel, waarin men falade Salpeterloog, vr. bog van falpeter, lessive de
salpétre.
opzet, saladier.
Salpeterlucht, yr. Salpeterachtige lucht, air
Saladezaad, o. graine de laitue, f.
nitrous, tn.
Salamander, in. een tweeflaehtig viervoetig
Salpeterfchuim, 0. zoutfteenfchnim, aphronidier, solamandre, f.
tre,
Salamanderboom , m. zekere oostindifche boom,
Salpeterftruik , yr. (in de kruidk.) nitraire.
matron.
Salarieren, b. w. (ik falarierde, heb gefala- Salpeterverwekkend gas, 0. (bij de fcheik.)
gaz , nitrogéne, m. *
rierd) (mid. w.) bezoldigen, salarier, soudoyer, gager. De troepen worden door En- Salpeterzieder, m. zie Salpeterbereider.
geland gefalarieerd, bezokligd, les troupes Salpeterauur-keukenzout, o. nitro-muriate,m.
Salpeterzuur, o. (bij de fcheik.) acids nitrisent soudoyees par Pilngleterre.
que, tn.
Safaris, o. (ond. w.) bezoldiging, loon , sa.
Sapeterzuurzout, -0. (bij de fcheik.) pitalaire, tn. gages, tn. pl.
te , no.
Salderen, b. w. (ik faldeerde , heb gefaldeerd) 5
in den kooph., als: Eene rekening —.(het Salueren, b. w. falueerde, heb gefalueerd), (oud. woord) begroeten , saltier. Met
solder
an
faldo eener rekening betalen),
het gefchut —, salute' du canon.
compte,
Sa-

zoos
S AP
SAT
yr. (veroud.), naam van eenen visch;
Saluit,
Wanneer het fap in de boomen begint te
zie Meeraal.
werken, quand la aye monte aux arbres.
S aluut , o. (oud. woord) begroeting , hell- Sapanhout , o. zeker hout , om geel te verwen, sapan, bois de la Jamaique, brdsillet,
wensch , salut, m. Aar] al degenen , welke
dezen zullen zien , —, d tolls ceux qui ces
in. bois de fustet.
presentes lettres verront, salut.
Sapblaauw, o. zekere blaauwe verw, bleu de
Saluutfchoc , 0. fchot, om te falusren, salut,
tournesol, m,
m. salve, f. faluutfchoten doer , saltier.
Sapgroen , o. zekere groene verw, vert
yr. C ond. w. ) begroeting, salutaris , vert de glaieul , vert de vessie, m.vert
tion.
de suc des plantes.
Salvo , o. (ond. woord) begroeting door het Sappeloos, b. n. zonder fap, droog , sans
gelijktijdig afvuren van geweren of kanonsuc, sans seVe,
droog, sec ,seche.
Sappeloosheid, yr. qualite de et qui est sans
nen , eer- of vreugde-fchov, salve, f.
yr. een deftig vrouwekleed, simarre,
Samaar,
suc ou sans seve,
droogheid, secheresse,
Sambukhout, o. samboue, m.
f., manque de suc , m.
Samereus , m. zeker lang platbodemd fchip (op Sappeur,, in. (in het krijgswezen), mijndelver,
den Rijn), samorezix.
homme employe ti la saps, sapeur.
Samkijn, m. zeker turksch vaartuig, samme- Sappig, b. n. veel fap bevattende, succulent,
quin.
e. juteux , se, savoreux , euse, qui a bien
Sammelaar,, m. leuteraar,, talmer, lambin, Landu suc ou du jars, fondant, e. qui rend bien
ternier.
du suc ou du jus. — vleesch , viande succuSammelaariler,, yr. leuteraarfler, talmfter,
lente. Sappige appels, des pommes qui ont
lambine, lanterniere.
bien du jus , des pommes succulentes. Deze
Sammeiarij , yr. leuteren , talmen , action de
perziken zijn zeer
ces péches ont bien
lambiner ou de lanterner,, lambinerie , f. lamde l'eau , sont juteuses. Eene fappige peer,
(die in den mond finelt), une poire fondanbinage , m.
te. bijw. succulement ; zie Zoetfappig.
Sammelen , 0. w. (ik fammelde , heb gefammeld), leuteren , talmen, langzaam te werk Sappigheid, yr. qualite de ce qui est succulant,
e. —, fmaak, geur,, saveur.
gaan, lambiner, lanterner,, etre lent , e. a
faire q. ch.
Saprijk , b. n. veel fap bevattende ; zie Sappig.
Sandaal, vr. (oud. woord) foort van fehoeifel, ,Sapverw,, yr. verw , uit het fap van planten
vrouwenfchoen der oude Grieken van Sandaalvervaardigd , couleur faite du suc des planhoot ; voetzool der monniken zOnder overletes , d'herbes.
der , fchermfchoen , sandale.
Sarazijnkruik , o. zeker gewas , holwortel arisIndifche
boom,
die
het
fantoloche,
f:
Sandelboom,
delhout oplevert, arbre de sandal, ou saw- Sardellennet, o. potinihres
pl.
Sardijn, yr. zekere kleiue haring, (gerookt
tal.
Sandelhout, o. zeker blaauwachtig hoot van
beet zip fprot ), sardine , f. Groote —
den fandelboom , waarvan de apothekers zich
harengade ou harenguiere.
bedienen, santal, ou sandal , bois de sandal. Sardijnennet, o. sardiniere, f. Klein—, socletihre, f:
Sandrak , yr. witte hars, die uit den jeneverSard.onijxfleen, m. sardoine, f.
boom vloeit , sandaraque.
Sanhedrin, m. bij de oude Loden, zekere raads- Sargie , y r. zekere gekeperde wollen flof,
vergadering , beftaande uit 70 leden , en in
serge , =, nog onbereide wol
f:
welke de hoogepriester voorzat sanhddrin.
Dunne —, sergette. In— gekleed
' zijn, etre
vétu, e, de serge.
Sanikel, vr. zeker kruid, nom d'une herbe ,
Sargie-fabrijk , — weverij, yr. fabrique de
sanicle.
serge, sergerie. Die de fargie maakt , verSant, m. een heilige , saint , homme saint.
koopt, serger ou sergier.
Santekraam , yr. in de gemeenzame taal, geSargien, b. n. van fargie gemaakt, de serge,
heele bohl, bagage, m.
fait de serge.
Santin , yr. eene heilige, sante, femme qui
Sarp ; zie Wrang.
mine tine vie sainte.
Santorie, y r. zeker gewas, duizend guldens- Sarren, b. n. (ik farde, heb gefard), tergen,
iemands toorn gaande maker], agacer,, irrikruid , centauree.
ter , piquoter, harceler fig. provoquer, piSap, o. vocht, jus, m. , eau,
suc , m. Er
in, cola n'a point de sue. Er is
coter. Gtr moet hem niet —, it ne faut pas
zit Been
l'irriter. Hij heeft haar den ganfchen dag
veel — in dit vleesch, tl y a bien du sue
dans cette viande, cette viande a bien du
gefard, al l'a harcelde , picotie , toute la
journde.
suc. Deze fchapenbout heeft veel — ce
gigot de mouton est plein de jus. Het — Sarring, yr. provocation, agacerie, irritation,
picoterie
nit een kruid drukken, exprimer le suc d'une
plaaggeest , terger, harceleur.
geven Sauer,
herbe. Deze appels hebben veel
(zijn zeer fappig), ces pommes ont Sas, o. fchutfluis, sas,
— met eene fchutveel
deur,, portereau.
bias; du jus, rendent bien du jus. Deze
zeewoord, tournant
tie mer,
perzik, deze peer, heeft veel
heeft een
cette
cette poire a Sasfefras, o. (in de geneesk.)zeker hout,sasaangenaam
safras, bois de sassafras, as.
hien de l'eau, a une eau fort agreable. Het
— van eenen citroen , het nit eenen Citroen Sasfefrasboom , m. boom, welke het fasfefras
oplevert, laurier sassafras.
geperste —, le jus de citron. —, vocht in
bet menfchelijke ligchaam, humour, f. Het Sasfer, m. fluiswachter, commis de la douane
aux defuses, douanier des defuses.
kwaad zit niet in de fappen, het zit in het
blood, le mal n'est .pas dans les humours, it Satan, m. de opperfle der booze geesten, saest dans le sang; zie ook Kwaadfappig. —,
tan, in; fig. in de volkstaal , als: Een —
van een wijf, une vraie diablesse. Een
in boomen en planten, seve ,f. —dat nit de
van een vent, un vrai
boomen op planten loopt, wanneer men ze
fnijdt , lame, f. Onrijp druiven—, ver- Satansch, b. n. van den fatan, duivelsch,
helsch, satanique, diabolique , infernal.
jus, tn. Verdikt ongekookt —, rob, tn.
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Satanfche boosheid, mechancete satanique;
fig. vervaarlijk, fchrikkelijk, terrible, diabolique, extremement mechant, e.
bijw.
d'une maniere diabolique diabolique'
ment.
boschgod , bokspoot, satyre , boreSater,
quit;; fig. Een oude
,
oude wellusteling,) usi vieux paillard. lage of gemeene potfenmaker, bouyon. Een misfelijke
—, an bouffon ennuyant.
gezigt van eenen fater, visage
Satersbek,
de satyre.
Saterskop , m. kop van eenen fater, tete de
satyre, f.
Satersneus , m. neus van eenen fater, nez d'un
satyre.
Saterspoot,
poot of voet van eenen fater,
pied d'un satyre.
Satin, o. eene glanzige zijden flof, satin ,
in. Zoo zacht als doux, ce , commie die
satin, comme ten satin. half —, satin cal:
fa.rd ou de Bruges.
Satijnachtig , b. n. als fatijn, sating, e. doux,
ce, comme du satin, comme un satin. Eene
fatijnachtige huid, tine peau satinee, une
peau douce comme du satin.
Satijnen, b. n. van fatijn, de satin. Een —
kleedje, one robe de satin.
Satiinwever, tn. satinaire.
Satmeren , b. w. (ik fatineerde, heb gefatineerd), (ond. w.), als fatijn maken, satiner; van hier gefatineerd papier, du papier sating,
Satinet, 0. dunne fatijnachtige , geftreepte ftof
van zijde en boomwol, satinade, f.
Satire, yr. (ond. woord,) fpotfchlift, hekeldicht , satire. ,
Satiriek, b. n. (owl. woord,) fpottend, bi.itend ,
satirique. Een werk, un ouvragesatirique.
Een fatirieke trek , un trait satirique. Een
— dichter, un poste satirique. Een
bijw.
mensch, ura homme satirique.
d'une maniere satirique, satiriquement.
Saucijs, yr. dunne worst van varkensvleesch
met zout en fpecerijen, saucisse, f saucisson , Saucijzen braden, faire rdtir des
saucisses.
Saucijshroodje, o. broodje met varkensworst,
petit pain a la saucisse, m.
Saucijsmaker, m. saucissier.
Saus „ vr. allerlei fap of vocht, bij fpijzen gebruikt, om die fmakelijker te maken, sauce.
Bruine, zoete —, sauce rousse, douce. Uijen
—saucexoign.
Sterk gekruide —, sauce
de haut gout. Spreekw. Honger is de beste
(honger is de beste kok, honger maakt
raauwe boonen zoet, ) it n'est sauce que
d'appetit; De — is beter dan de visch , (de
kool is de fop niet waardig) la sauce valet
inieux que le poisson. In de — doopen,
remoulade ou resaucer; fcherpe, Berke
molade; fig. hetgene het genot verhoogt ,
sauce. —, bij tabakshandelaren, zeker water, waarmede de tabak wordt bevochtigd,
sauce, sauce du tabac ; zie vender Eijer- ,
Mosterd.—, enz.
Saufen, b. w. (ik fauste, heb gefaust), ergene eenen beteren of den regten finaak aan
geven , saucer. —, bij tabakshandelaren,
als : Tabak—, preparer le tabac avec de la
sauce; fig. doorhalen, rabrouer, chanter sa
gamine q. q.
Saufer,, m. degene die faust, celui qui sauce;
zie Saufen.
Saufing, yr. action de saucer ; zie Saufen.
Sauskom , vr. fauspan, saucie,re. ‘ Lene zilve.ren --, one sauciere d'argent.
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Sauslepel, m. iepel, om fans te roeren, enz.,
cuiller el sauce, f:
Sauslook , o. sjalotte, f. Kleine uije, &halote. Groene
ravigote, f.
,Sauspan , yr. fauskom, sauciere ; zie Sauskom.
Sauspot , m. pot a faire une sauce, des sauces.
Sauvegarde , y r. (ond. w.) vrijgeleicle , saesVegarde.

Sauveren, (ond. w.); zie Redden.
Savelboom, m.Zevenboom. sabine ,f. savinier.
Savonet, yr. (ond. woord) zeepbal, savonnette ,
Savonetbal, m. zeepbal . , savonnette, f.; zie
Savonet.
Savonetdoos, yr. doos voor eenen favonetbal,
boite a savonnette.
Savooikool, yr. soort van fmakelijke kool,
chou de Milan, chose de Savoie, tn.
Scanderen , b. w. (ik fcandeerde , heb gefcandeerd), (ond. woord) een vers naar de long-te en kortheid der lettergrepen afmeten , scander.
Schaaf, yr. werktuig, waarmede men de ruwe
oppervlakte van het hoist wegneemt, rahot ,m. Boor- of fponning 9 guillaume, an.
Breeds boor— , feuilleret Holle blok- , mouchette 5 f. Kraal—, mouchette
foue. Kuipers
colombe. Fijne — voor
lijsten tarabiscot, Zoet— , recaloir,
us. Blok—, rabot rond. Steile boor—, rahot de bout. Toog—, rabot chard. Trap—,
guillaume de bout. Zoet boor—, guillaume
a recaler. Rabat—, guillaume a platte bande. Rij- of ree—, varlope. varlope
a ongiet ou onglee. Roffel—, riflard, m.
Lijst- of rij—, galore. Ruig en boor—,
guillaume a ebaucher ; fig. De grove —
over iets Yuen gaan, (iets met overhaasting
en flontig afmaken) travailler a la hate.
De fijne — over een werk firijken (een
werk met orde en netheid volbrengen ,) retoucher un ouvrage , polir ten ouvrage, pas, ser le rabot a un ouvrage.
Schaafbank, vr. ( bij timmerlieden), bank, waarop men fchaaft, etabli, m.
Schaafbeitel, m. fchaafijzer, o. ijzer in eene
fchaaf, fer du rabot, fer a raturer,
Schaafkrullen, yr. meerv. fchaaffel, afval van
gefchaafd hout , planure , 1. copeaux, in. pl.
Schaafines , 0. werktuig van onderfcheidene
werklieden, om iets door fchaven glad te
maken of te reinigen, couteau a racier on
a ratisser, an.
( bij boekb.) racloir,
ratissoire ,f. (bij iooijers) drayoire, f eclzar(bij leerl.) etire ou cstire, f.
noir, m.
Schaaffsl , o. fchaafkrullen , planure, f: ccpeaux ,
pl. —, hetgene van iets afge0 fchaafd worth, ra'clure, ratissure, f. (van
vellen ,) drayures, f: pl.
Schaaffpaanders, m. meerv. fchaaffel; zie
Schaafkrullen.
Schaaffteen , m. (bij de leerl.) quiosse,
Schaafftroo, o. zekere plant, welker flengel
dient, droog zijnde, om te polijsten of
glad te maken, prole, presle,
Met - polijsten of gladmaken, preler.
Schaak, y r. maagden- of vrouwenroof, (in
dezen zin thans niet meer in gebruik,) rapt,
enlavement, m.; zie Schaking.
Schaak , tusfchenwerp. in het fchaakfpel , echec.
— den koning, (waarfchuwing aan den koning, dat hij zich verplaatfen most , ern
niet te worden vastgezet ,) echec au roi.
zetten, (vastzetten ,) donner echec a,
mettre cis echec. Een fpel — fpelen, (een
fpel fchaken ,) jouer aux echecs, jouer une
partie d'eellecs.
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Schaakbord, o. bord tot het fpelen van het
fchaakfpel, echiquier,
Schaakmat, b. n. echec et mat. —maken, (den
koning vastzetten , ) mater ; fig. zich niet
kunnende redden, als: 1-Iij is —, (hij weet
zich Diet te redden , hij is uitgeput , afgemat)
it ne salt pas se tig er a'affaire, it est epuise
de forces ; it est recru.
Schaakpartij, vr. partij op het schaakbord ,
partie d'echecs.
Schaakfchijf, yr. fchaakftuk, piece, f. fchaakfchijven, echecs, m. pl.
Schaakfpel, o. het fpelen op het fchaakbord,
echecs, m. pl. Het — fpelen, jouer aux
echecs. — , fchaakbord met de flukken,
dchiquier et les echecs. Een elpenbeenen
—, des echecs d'ivoire ,
pl.
Schaakfpeler, m. fchaker, joueur d'echecs. Hij
is een eerfte it est un grand jouer d'echecs, it joue bien aux echecs.
Schaakwerk, o. (fcheepsw.), rodents , en. pl.
Schaal , - y r. ( a) buitenfle opper y lakte, zie
Schil, Schel; I)op, buitenfle plank van
eenen boom, premiere et derriere planche
d'un arbre, dosse. Buitenfle — eener fchildpad , carapace. —, drinkfchaal, drinkbeker,
coupe, tasse. — 5 kleine fchotel, ( meestal
Schaaltje, ) petit _plat, in. ecuelle, —,
een van de twee borden eener weegfchaal,
bassin, (wanneer dezelve van hoot vervaarvaardigd is, ) plateau , m. De — flaat over,
la balanche tribuche; van hier : de geheele
weegfchaal , balance , f. ( in de niunt, )
ajoustoir,, tn.; fig. De — gelijk houden,
(onpartijdig te werk gaan ,) agir sans partialite agir impartialement. fig. In de — hangen , (in evenwigt hangen ,) etre suspendu,
e. en equilibre. Dat kan geene — houden ;
(dat ais te ligt,) cela ne pose pas assez, Die
reden houdt geene —, (die reden is niet
van genoegzaam gewigt ) cot argument
n'est pas assez fort; cette raison n'a pas
assez de poids.
b'ekken waarmede men
aan de huizen omgaat, om fiefclegaven in te
zatnelen , bassin,
IVIet de — omgaan,
(de collecte doen) faire la collecte avec
le bassin. yeroucterd, teelbal ; van hier
in de lave volkstaal lk zal u voor de fchalen fchoppen , ik zal u de fcha p en aan finkken flaan, (ik zal u fchoppen geven, ) je
vows donnerai des coups de pied.
Schaal, yr. eene figuur, afgedeeld in lijnen,
even als eene ladder, welke diem, om
evenredigheid tusfchen teekcningen en de
geteekende voorwerpen , of te meten, op
landkaarten , enz., echelle. — of maatflok
( bij mastenmakers ) piquette. Mast — ,
(fcheepsw.) jumelle de mat. Scoot
jumelle de racage defenses de vergue.
Schaalbijter,,
Schalebijter, scarabee.
Schaalboter, yr. beurre qui se vend en detail, in.
Schaaldier, o. Bier met eene fchaal, animal
a dcailies , animal a coquille , crustacie,
testae* , in.
Schaaltje, o. verkl. w., kleine fchaal. Zie
Schaal.
Schaalvisch, m. foort van visfchen , poisson
a coquille.
Schaamachtig, b. n. schaamte hebbende, ligt
verlegen, bedeesd, honteux , ease, qui a de
la pudeur, pudique, pudibond. Dit meisje is
zeer
(bezit veel fchaamte , ) cette fille
est toute honteuse, cette Pie a l'air
honteux. Een meisje moet — zijn, (moet
fchaamte hebben ,) one fille dolt avoir de la
pudeur. Een — kind, on enfant pudibond.
Sehaamachtigheid , vr. pudesi r. De rnaagdelijke
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— la pudeur virginale. De bewustheid,
dat men eene flechte daad heeft gepleegd,
veroorzaakt fchaamte en het gevoel der zedigheid brengt de — voort, la science d'avoir
fait one mauvaise action cause la honte, et
le sentiment de modestie produit la pudeur.
Sehaambeen o. (in de ontleedk.)(os) pubis, tn.
Schaambrok, laatfte fink in eenen fchotel,
morceau honteux.
8chaamdeel, o. meestal enkel in het meerv.
fchaamdeelen , teeldeelen, parties honteuses , nudites, f.
Schaamlid, o. teeldeelen eener vrouw; zie
Sehaamdeel. —, van eenen man, membre
viril, in. verge, f.
Schaamrood, b. n, blozende van fchaamte,
rouge de honte, qui rougit de honte. —worden , rougir de honte. — maken, (doen blozen) , faire rougir de home. Het — worden , Perubescence,
Schaamfchoen, m, meerv. fig. als: De —
trekken , (alle fchaamte afleggen), renoncer
a tense honte, bannir toute pudeur. De —
uitgetrokken hebben, avoir perdu toute bonte ; avoir renonce a toute pudeur; fam. avoir
toute honte bue.
Schaamte, yr. onaangename aandoening, verzeld van blozen, veroorzaakt door de zigtbaarheid van onze naaktheid, honte, pudeur.
Van — blozen, rougir de honte. zedigheid , honte, modestie , pudeur,chassete.—,
verlegenheid, confusion. —, in den bijbelS flijl, naaktheid, nudite. — 5 teeldeelen,
parties honteuses, f. pl., pubis , penil, mont
de Venus, m. Zijne
bedekken, couvrir
ses parties honteuses. Maagdelijke pudeur virginale. Alle fchaamte verliezen,
fam. se devergonder.
Schaamteblos m. blos, door fchaamte veroorzaakt, rougeur, f.
Schaamtelijk, b. n, die fchaamte bezit, modeste , chaste , pudique. bijw. chastemolt, avec pudeur.
Schaamteloos, b. zonder fchaamte, onbefchaamd , effronte , e. impudent, e. dehonte,
e. devergonde, e. Een — gedrag, une conduite effrontee. Eene fchaamtelooze vrouw,
one femme dehontee. bijw. fchaamtelooslijk, impudemment, effrontement, sans pudeur.
Schaamtelooze toeftand, defergondement.
Schaamteloosheid , yr. onbefchaamdheid,
fronterie, impudence.
Schaap , o. (a) een viervoetig woldragend
dies, brebis , f. mouton, tn. Een Spaansch
—, merinos , Een wild —, moufflon, m.
De fchapen hoeden , weiden , garaer,, mener,, paitre les brebis , les moutons. Eene
kudde fchapen , un troupeau de brebis.
Spreekw. Een fchurft fleekt de geheele
kudde aan , (etu flecht niensch bederft een
geheel gezelfchap), tine brebis galeuse gate
tout un troupeau ; it ne Taut qu'une brebis
galeuse pour infector tout le troupeaii. Er
gaan veel tamme of makte fchapen in een
holt, (toegevende lieden verdragen zich gemakkelijk), quand on n'est pas di:Pile, on
triune sans peine a se placer; plusieurs personnes peuvent se placer la. Men moot de
fchapen fcheren, naar dat zij wol hebben,
( men moet zich naar perfonen en omflandigheden fchikken), it put avoir egard aux
personnes , al font savoir bien discerner son
monde. De wolf y erllindt de getelde fchapen ook, (welke moeite men zich ook govon moge, om iets te bewares , men verliest
het toch dikwijis), h brebis comptees le lout,
les mange lc leap ell proud tine. Nij heat,
zij
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zijne fchaapjes gefchoren, (hij heeft een aar Schaapsleder ; zie Schapenleder.
dig finivertje overgelegd), it a bien fait Schaapflal, m. fchaapichot, fchaapskooi; zie
ses affaires. Hij heeft zijne fchaapjes op
Schaapfchot.
het drooge , (hij heeft zoo veel overgewon- Schaar, yr. menigte, hoop , drom, bende,
nen dat hij leven kan), it pond sur ses oeufi- ,
multitude, troupe, bande, foule, f. grand
it a son pain cuit, it vit 4 son wise. De
nombre , m. Eene ontelbare — van men.
eene fcheert de fchapen en de andere de
fchen, tine multitude ittnombrable d'homvarkens, (de eene krijgt veel, de andere
?nes; zie Heer—, Vier—.
weinig), Pun bat les hales et l'autre prend Schaar, y r. werktuig om te fnijden, beilaande
Poiseau; Pun s'enrichit en dormant et Pauuit twee op elkander draaijende bladen, citre se tue pour gagner q. ch.; fig. christen,
seaux , m. paire de ciseaux , Eene
ten aanzien van zijnen herder, van zijnen
fchaar, une paire de ciseaux , des ciseaux,
leeraar, brebis, ouaille, f. Een goed hertin ciseau. Eene itof met de — fnijden,
der zorgt voor zijne fchapen, (een goed
cooper tine etoffe avec des ciseaux. Naar is
leeraar zorgt voor de leden zijner gemeenmijne —? ois sent mes ciseaux ? oh est mots
te), un bon pasteur a soin de ser ouailles.
ciseau ? De wondheeler heeft hem clriemaal
Een verdoold (een afgedwaalde van de
met de — gefneden, le chirurgien lui a
leer), une brebis ou ouaille egaree. De
donne trois coups de ciseau. De — in iets
fchapen kennen de fiem van hunnen herder,
zetten, meters le ciseau dans tine etoffe ;
les ouailles connaissent la voix de leur pasfpreekw. Daar hangs de — nit, (daar wordt
tent- ; fig. dom mcnsch, bloed, fukkel ; zie
men gefneden,) on y est loge a Petrille;
Bloed, m. — blijven of zijn, (aan eenen
fig. Eenen lap door het oog van de — hatroop blijven hangen), etre pris au mot dans
len 5 (wordt van eenen kleermaker gezegd ,
ion marche qu'on n'avait . pas dessein de condie lappen fleelt,) filouter quelques mot,
clure , acheter sans dessetn; fig. kind , als:
ceaux d'itoffe, werktuig van onderfcheiDe onnoozele fchapen, (van kinderen,) les
dene werklieden , als : De — van eenen toinpauvres petites creatures, 1. pl. , les pauvres
man , (tninfchaar, heggefchaar,) ciseaux,
petits enfants , les pauvres petits, M. pl.;
m. pl. Knip—, petits ciseaux. De — van
zie ook Schaapje.
eenen zilverfmid, cisoir, tn. De — van
Schaapachtig, b. n. gelijk een fchaap, van
eenen droogfcheerder, forces, f. pl. De —
hier, dom ; zie Schaapsch.
van eenen koperflager, van muntwerkers,
Sclsaapherder, m. (in Gelcieri. fcheper) , berger,
cisailles , f: pl. —, aan eenen ploeg , ploeg.pasteur, paire. jonge, kleine—, jonge herder
fchaar of ijzer, soc, m. meerv. fchapastoureau; fig. Onze Heiland is de goede
ren, nijpers van eenen kreeft, pinces, ser—, die het afgedwaalde fchaap weder te regt
res , braques , f. pl.
brengt, noire seigneur est le bon pasteur, Schaar, yr. fchaard, fchatrde, breuk ; zie
qui ramble la brebis egaree.
Schaard.
Schaapherderin , yr. vrouw of meisje 9 dat fcha- Schaard, yr. breuk aan een Ines, ens. fchaarpen hoedt, bergere. Kleine, jonge —,
de, fchaar, breche , dent. Eene —Inaken,
pastourelle.
fchaarden, ibrecher; fig. De fchaarden nitSchaapherdersbut; zie Herdershut.
flijpen, (een gebrek verhelpen,) reparer
Schaapherdersflaf,
herdersflaf, houlette, f;
un tort on une faute. fink van een gezie Herdersflaf.
broken pot , fcherf, têt ,
Schaapje, o. lam, verkleinw. van fchaap, Schaarde, yr. fchaard, fchaar; zie Schaard.
jeune brebis ,f. agneau, petit mouton m.; Schaardig, b. n. met fchaarden of breuken,
fig. Klein wit wolkje aan de lucht, als:
' Er
ebreche , e. Een —mes, un couteau ebreche.
zijn fchaapjes aan de lucht, de lucht is met Schaarijzer, o. zekere foort van hoefijzer,
fchaapjes bedekt, le temps est moutonneux.
sorte de fer (a cheval) compose de deux
Spr. w.; zie Schaap.
branches mobiles , fer aplati , fer a la moSchaapluis, yr. zeker Bier, tique ,
you de
de,
brebis, m.
Schaars, bijw. naauwelijks, ter naauwernood,
Schaappokken , yr. fchurft der fchapen , cla4 . peine. —, kariglijk, op eene bekrompene
veau , m. clavelee, f:
wijse, chichement, petitement, mesquineSchaapsch, b. n. tie mouton, de brebis ; fig.
rant.
onzeker, saris evidence. —,
zot , dom ,dwaas , sot , te. —, bijw. sottement.
den , rarement. Ilij komt er
y vient
Schaapfchaar, yr. fchaar, waarmede men fchararement.
pen , fcheert, forces, forcettes, f. pl., ci Schaarsch, b. n. waarvan weinig is, dat weiseaux a tondre les brebis , m. pl.
nig gevonden words, rare, qui est en peSchaapfcheerder, m. tondeur de brebis ou de
tite quantitd. Het geld is thans zeer
moutons.
l'argent est tres-rare a present. Het is —
Schaapfcheren , o. fcheren der fchapen , touts
gebrek
bij 0118 nous en avons fort'pen.
als werkw. tondre.
des brebis ,
aan de noodzakelijke behoeften hebbende,
ale : Een fchaarfche tijd, ( een fchrale tijd,)
Schaapsfchop , yr. in Gelderland, herdersflaf,
houlette.
un temps de disette, un temps miserable ou
Schaapfchot , o. fchaapftal, fchaapskooi, bermauvais.
gerie, f. parc de mouton, bet-call, tn. eta- Schaarschheid, yr. zeldzaamheid, rarete , dible a brebis, f Schaapskooi, fig. Schoot
sette, f. manque, m. — van levensmiddeder kerk, bercail d'eglise.
len , rarete des dent-des. — van geld, rarete
Schaapshoofd , •o. fchaapskop, tete de brebis,
de Pargent, manque d'argent.
ate de mouton, f:; fig. meerv. moutonnail- Schaarflijp, m. fchaarflijper, iemand, die fcharen, mesfen, enz. flijpt, emouleur. —, inles. Dat komt nit geen (dat komt van
geenen domoor,) cela sort d'une bonne cerzonderheid die zulks op firaat doer, remouvelle , cela est bien imagine.
lent- , gagne-petit.
Schaapskooi, yr. fchaapfchot , fchaapfial; zie Schaarflijper, m. fchaarflijp; zie Schaarflijp.
Schaapfchot.
Schaarftok, (fcheepsw.) dik en fmal fink
Schaapskop, m.; . zie Schaapshoofd; fig. zot,
bout, tot fiijving van den overloop eens
zotskap, sot , idiot, imbdcille.
--.fchips , meerv. fchaaritokken, fax de pont,
wt.
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tn. pl. hiloires, vassoles ,
pl. turbaux,
tn. pl.
Schaarftrook, yr. (fcheepsw.) gabarit, m.
Schaarwacht, yr. bende wachten, ronde, ronde, f guet, m.
Schaarwachter, m. man, die tot eene fchaarwacht behoort, guet, archet du guet.
Schaats, yr. om daarmede op het ijs te loopen , patio, m. Hij rijdt eene goede —,
(hij rijdt goed op fchaatfen) it patine bien,
est un bon patineur. Schaatfen rijden ,
op fchaatfen rijden, aller a (en) patins,
sur des patins, patiner.
Schaatsband m. band , waarmede men de
fchaatfen aan den voet vastmaakt , cordon
qui sert a attacher les patins aux pieds.
Schaatfenrijden ; zie Schaatsrijden.
Schaatfenrijder, m.; zie Schaatsrijder.
Schaatshout, o. hout eener fchaats, fat ou
bois tie patio, m.
Schaatsijzer, o. fchaatsroede , fer du Patin, m.
Schaatslint, o. lint; zie Schaatsband.
Schaatsloopen, o. fchaatsrijden; zie Schaats.
rijden.
Schaatslooper, m. fchaatsrijder, partineur; zie
Schaatsrijder.
Schaatsloopfler, vr. fchaatsrijdfler; zieSchaatsrijdfler.
Schaatsriem , m. riem, waarmede men de fchaatfen aan den voet bevestigt, courroie qui
Berta attacher les patins aux pieds.
Schaatsrijden , o. fchaatfenrijden , action de
patiner,
Schaatsrijder, m. fchaatslooper, patineur, celui qui patine.
Schaatsrijdfter, yr. fchaitsloopfler, femme ou
fille qui patine.
Schaatsroede , yr. fchaatsijzer, fer de patin, m.
Schaatsfchoenen, in. meerv. fchoenen zonder
hielen , welke dienen of gefchikt zijn voor
fchaatsrijders, souliers sans talons, escarpins.
Schab, yr. eenigzins verouderd, ilechte mantel ,
rok , habit ou manteau tout use, m.
Schabaat , tusfchenwerp. in de gemcenzame
verkeering, ik zal mij de fchade getroosten,
je serai content, fe ne m'en soucierai pas.
Schabberig, b. n. in den gemeenen fpreektrant,
met gefcheurde kleederen, de gueux. Een
kleed, sin habit de gueux. Er — uitzien,
avoir Pair d'un gueux.
Schabbig ; zie Schabberig.
Schabel, yr. voetbankje , zitbankje, escabelle;
zie Voetfchäbel of Voetbank.
Schabelle; zie Schabel.
Schabrak , yr. (en o.) zeker paardendek,
housse , .f:
Schacht , yr. fchaft, naam van verfcheidene
langwerpige dingen, inzonderheid dat ge&ate eener fchrijfpen, dat gefchikt is, om
tot fchrijven gehruikt te worden , tuyau(de
plume), m e; van hier voor: onvermaakte
pen, plume non
Ik vroeg om eene
, en niet om eene vermaakte pen, je deune
plume
non-taillee
et pas une
'pandas's
plume taillee ; van hier voor : fchrijfpen ,
plume a ecrire, plume. —, vleugel van eenen
vogel, aile. De duif hangs op hare fchachtens, le pigeon plane sus- ses ailes.
steel
eener piek, manche, hampe, f. bois de
pipue, 111; van bier voor: de piek zelve,
pique. —, fleel van eenen bellebaard en van
fommige andere dingen , hampe ; hiervan
voor : den hellebaard zelven , hallebarde.
aan eene zuil, het regtopgaande deel tusfchen den voet en de kap ,
Crone ns, tige.
aan eene laars dat gedeelte, hetwelk
let been bedekt, tige.
droogitok,kleer-
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flok , perche. De -- van het roer, /a meche
du gouvernall. ankerflok • zie Anker- voor den flee eener fpade of fchop;
ook koker van het kruishout , douille.
mannelijk teellid, mannelijke roede, verge,
f., membre viril, m.
Schachtenmaker, tn, celui qui fait des tiges de
buttes.
Schachtkoker, m. pennenkoker, end a plumes.
Schachtleder, fchachtleer, o. leer , waarvan
men laarzenfchachten maakt, cuir propre
faire des tiges de bottes ,
Schadde , v. cene groene zode, gazon, vs.
—, in fommige fireken , eene foort van
turf, op veenachtige gronden , van de oppervlakte gefloken , tourbe de marais ,
tourbe superficielle.
Schade, yr. nadeel, verlies, hinder, dommage, tn. perte, j:, detriment, degeit, desavantage, etc. tn.; zie Nadeel, Verlies.
lijden , recevoir du dommage, eprouver sine
cola me porte domperte. Dat doer mij
mage. Dat zou eene te groote voor mij
zijn , (dat zou een te groot verlies voor
mij wezen , daardoor zou ik te veel verliezen), it y aurait trop de perte pour vsoi.
Er zal niets tot awe — gefchieden, zl ne se
passera ries; a votre desavantage. Eene
aanmerlijke — lijden , (een groot verlies
Ei den), faireiineperte considerable. Iemand
toebrengen , (hem nadeel doen), nuire
a q. q. porter prejudice a q. q. — aan zijne
gezondheid lijden, (ziek worden), tomber
malade. — aan zijne ziel lijden, (het eeuwige Leven niet beerven), étre damne, e.
— aan zijnen goeden naamlijden , (zijnen goeden naam verliezeu), perdre sa reputation. Buiten mijne — kan ik het niet doen,
(indien ik het doe , moet ik er bij verliezen), je ne saurais le faire sans y perdre.
Met — verkoopen , (met verlies verhoopen),
vendre non-prix, vendre avec perte, mevendre. Zonder — van iets afkomen, (er
niets bij verliezen), sortir d'une affaire bagues sauves; —, nuisance.* — in een bosch
of woud , door het ontijdig hakken of injagen van het vee veroorzaakt, degradation.
Spreekw. Door — wordt men wijs, maar
niet rijk ; men moet leeren met — of met
fchande , (men leert door zijne eigene misflagen bet best), on apprend a ses fautes,
on devient sage a ses depens. Die de —
heeft , heeft de fchande er bij, (die het
nadeel lijdt, worth nog uitgelagchen), lee
battus paieront Pamende. tusfchenw. dat
is jammer, c'est dommage.
Schadebaat ; zie Schabaat.
Schadelijk, b. n. fchade aanbrengend, nadeel
doen, nuisible, dommageable, pernicieux, euse,
desavantageux, euse , prefudiciable. Een
—e koop , un achat prejudiciable. Eene
—e, verderfelijke leer, sine doctrine pernidense. Die onderneming is zeer — voor
hem geweest, cette entreprise lui a ite fort
dommageable. Het vuur en de rook zijn —
voor het gezigt, le feu et la fumee sent
nuisibles a la vue. Die fpijs is — voor de
gezondheid, ce wets est nuisible, pernicieux
geneigd, om fchade te doen,
a la sante.
tnalicieux, euse, michant ,
pernicieux,
euse, bijw. desavantageusement, pernicieusement, d'une maniere nuisible, prejudi.
ciable.
Schadelijkheid, yr. qualid tie ce qui est nuisible , etc. Walignitd. p e — 4er lucht, la
maligniti do Pair.
PPP4
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Schadeloos, b. n. geene fchade hebbende, onbefchadigd, zonder fchade , sans dommage,
sans pole, sans perdre, indemnise, e. dedommage, e. (bij de regtsgeleerden) indemne. Iemand — houden of flellen, derayer q. q. , tietiommager q. q. , indemnifser
q. q., rendre q.' q indeinne. Gij zult er
Diet — afkomen, (gib zult er bij• verliezen ,) vous ne sortirez pas indemne de cette
a faire. Hij is veroordeeld hem — te houden , it est condamne a l'indemniser. —, in
de fcheepvaart en den koophandel, reddeloos, delabre, e. en mauvais etat, en desordre. Het fchip !swam — (reddeloos) binned, le vaisseau entra tout delabre. —,
werkeloos, zonder werk zijn, als: — loopen , (geen werk hebben,) n'avoir rien
faire, titre sans besogne, aller sans besogne,
titre desoeuvre, e. oisif, ive.
Schadeloosheid, yr. etat de celui qui a Ote
dédommage , etc. m.
Schadelooshouding, yr. action de defrayes
etc.; zie Schadeloos houden op Schadeloos.
Schadeftelling, —houding, yr. action de dedommager , compensation , f. dedommage'
went, no. hetgene dient , om iemand
fchadeloos te flellen , indemnite.
w. (ik fchaadde , heb gefckaad),
Schaden ,
fchade toebrengen, nadeel doen, nuire,
airs
tort,
causer
du ou porter dommage,
f
faire mal. Dat zal uwe gezondheid —,
vela nuira a votre sante. Baat het niet,
het fchaadt niet ; zie Baton ; iron. Het
fchaadt u niet! (het is uwe eigene fchuld,)
sous meritez cola ! vous dtes bien paye ! vous
recevez le salaire qui vous est dill Het kan
n'y aura point de mal a.
niet
Schadevergoeding , yr. ; zie Schadeloosflelling.
— ontvangen, titre dedommage, e. ou indemnise, e.
Schadeverhaling, vr. ; zie Schaverhaling.
(ik fchadigde, heb gefchaSchadigen, 0.
digd); zie Schaden; bijna enkel gebruikelijk in Befchadigen.
Schaduw, yr. donner beeld van een ligchaam,
ontflaan door her ontvangen der lichtftralen 7 ombre; fig. Bang voor zijne eigene —
zijn, (grootelijks bevreesd zijn ,) avoir
donkerheid, ombre,
peur de son ombre.
.f. ombrage , lets in de — leggen, zetten , plaatfen, tnettre q. ch. a l'ombre. in
tie — gaan liggen, of zitten, of fiaan , se
2nettre a l'ombre, se mettre a l'abri du soJell. Deze boomen geven eene aangename
— 5 ces arbres font un bel ombrage. De koePombrage frais. — geven , ombrager,
le
donner de !'ombre, faire de l'ombre.
onvolkomen beeld, ombre; fig. Naar eene
grijpen , (den fchijn voor het wezen nemen,) preudre Papparenc& pour la verite.
Ons leven gaat voorbij als eene ons leven is als eene — 5 notre vie passe comme nose
ombre, n'est qu'une ombre. lViij blij ft geenevan hoop over, (in bet geheel geene hoop ,)il
we- me reste plus tine ombre trespOrance.
fchim , ombre,f. fantdme m. (in de leerk.)
Een zwak ;,beeld, een aan een ander flechts
onvolkomen gelijk ding, voorbeeld, zinne•
beeldige figuur., type , tn. figure. Het paaschlam is de (de zinnebeeldige figuur) van,
jeans Christus, Pagneast pascal est le type
pascal de Jesus Christ; fig. Na den Pharfalifchen flag was Rome flechts de — eener
republiek, apses la bataille de Pharsale
Rome ne fist plus qu'un fanteme de republidiepfel in eene fchilderij , ombre,
que.
j: obscur, clairobscur, m. ; fig. befcher-
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ming, befchutting, ombre, protection. aft®
der de — uwer vleugelen , sons !'ombre de
tes ailes.
Schaduwachtig, b. n. lommerljk, dat fchaduw
geeft 5 qui donne de l'ombre, ombrage-, e.
ombreux , se. — geboomte , des arbres qui
donnent de l'ombre. —, (in de leerk.) ztnneboeldig, typique, reprisentatif, ive, em- blematique. De fchacluwachtige wet , la loi
typique ou representative.
Schaduwbeeld, 0. afbeelding van een ligchaam
of van een gezigt, naar de fchaduw gemaakt,
silhouette, f.
Schaduwen b. w. ( ik fchaduwde, heb ge' id de fchilclerkunst , fchaduw
fchaduwd)
7
in jets malcen
, ombrer, donner des ombres
a
ion
tableau
); zie Befchaduwen. Eene
(
ombrer un dessin.
teekening
Schaduwgevecht, o. sciamochie, f.
Sehadnwhoed, tn. hoed, om zich tegen de
ftralen der zon te dekken, capeline,
Schaduwing, yr. het schacluwen , action d'ombrager.
Schaduwrijk, b. n. dat veel fchaduw of lotnmer geefr , ou it y a beaucoup d'ombre, qui
donne beaucoup a'ombre, ombreux ,se, ombrage, e. Eene —e laan, une allee ombragee.
Eene aangename —e plaats, un ombrage agre.
able. Deze plancen beminnen eene —e plaats,
- (groeijen best op eene plaats, waar veel
fchaduw is,) ces plantes aiment !'ombre.
Schaduwwet, o. in de Godg. ) loi ceremonielle.
Schaffen, b. w. (ik fchafte, heb gefchaft ),
bezorgen, maken dat jets plaats hebbe of
verfchijne , procurer, fournir, pourVoir,
dowser. Gij moet mid geld —, it vous rant
. me fournir on procures- de Pargent. Ilulp
( hulp doen toekomen, ) procurer du
secours. Raad —, (de noodige middelen
aan de hand geven,) trouver des moyens.
maken , doen, verhandelen , verrigten,
aire. 1k heb niets met hem te (niets
fuitfiaan,
) je n'ai rien a faire, a deopdisfchen servir les
miler avec lui.
mets ou les vialides. In deze herberg
words goed gefchaft , ( goed opgedischt,)
on est bien regale dans cette auberge ;
van . hier : eten 5 manger. Wat is er te
—? qu'y
a manger? Hij kan Lustig
, goed fchranfen wakker eten )
mange bien.
Schaffeniar, m. die de huishouding waarneemt;
zie Schaffer.
Schaffer, m. waarnemer eener huishouding,
econome, menager,, depensier, administraeter, maveur.
teur du m6,nage.
Schaffing , yr. action tie fournir, f. fisurnissemen:, m. — van geld, action de fournir de
l'argent.
Schafgat , 0. gat in de dear eener gevangenis,
waardoor het eten words gereikt
petite
endtre dans la porte d'une prison par lafquelle
on passe les mets, m. guichet, m.
Schafklok, yr. klok, welke het eteesuur aankondigt, cloche qui avertit qu'il est temps
de diner.
Schaflijst, yr. lijst der fpijzen, welke gegeten
worden, liste des mets carte, f: menu, m.
Schafmeester. m. iemand, die voor de fpijzen
zorgt fpijsbezorger, maitre d'hdtel ; posts-voyeur , etapier. —, op fchepen, proviandmeester, munitionnaire. — in een klooster,
pitancier. — bij cle ouden, architticlin.
Schaff; zie Schacht.
Schaften , b. w. (ik fcb,ailte, heb gefchaft);
zie Schaffen.
Schaf.
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Schartenaar; zie Schaffenaar en Schaffer.
Schafter ; zie Schaffer.
Schaftgat ; zie Schafgat.
Schaftkoker; zie Schachtkoker.
Schaftijd, m. eteustijd, temps du repas, m
heure du diner ou du souper, f.
Schafting ; zie Schaffing.
Schaftklok; zie Schafklok.
Schaftlijst; zie Schaflijst.
Schaftmeester; zie Schatineester.
Schafttijc1; zie Schaftijd.
Schaftvormig , b. n. scapiforme.
Schagcheraar,, -m. woekeraar, griveleur, arabe , juif, usurier, grippe-sou, Jesse-mathieu.
Schagcheren, 0. W. (ik fchagcherde , heb gefchagcherd), eenen gewinzuchtigen handel
drijven, woekeren , faire le metier d'usurier, griveler.
Schagcherij , yr. woekerhandel, usure , grivelee , grivelerie.
Schagchering, yr. het fchagcheren; zie Schagcherij.
celui qui bigarre, nuance,
Schakeerder,
emaille, etc. Zie Schakeren.
Schakeerlter, yr. celle qui bigarre, etc. Zie
Schakeren.
Schakel, y r. fchalm, ring van eene keten of
van eenen ketting, chainon, m. Er is eene
— van dien ketting los , it y a un chainon
detachd de cette chaise. — keten; fig. \Ter- band en vervolg eener rede, suite, connexion, liaison, f. , fil. tn. De — zijner
rede werd afgtbroken, it fist interrompu dam son discours. limas, van ten
net, maille; van hier: zeker vischnet,
fchakelnet ; zie Schakelnet. Met de —s visfchen , picher aux tramaux.
Schakelen, b. w. (ik fchakelde , heb gefchakeld) , heclaten, verbinden, enchainer Tier,
attache,-, joindre avec des chainons ,
clzainer ; fig. zijne rede —, ( behoorlijkverbinden), Her ses idees, donner de la liaison a son discours.
Schakeling , yr. het fchakelen, action d'enchainer d'attacher, de lier, de joindre, action
d'attacher avec des chainons , f., enchainewent ,m.; fig. behoorlijke verbinding, suite,
liaison , fil., enchainement , us. cosinesxion.
Schakelnet , o. zeker vischnet, fchakel, tratramaillon, on.
mail , ou treenail; klein
brege, us. sagernaillades , amairades, f.
tiere ou segetiaire.
Schaken , b. w. (ik fchaakte , heb gefchaakt),
met geweld wegvoe!en , inzonderh. een
meisje of eene vrouw, ravir, enlever de
meisje gefchaakt , it a
force. Hij heeft een
enleve une fille. Nen fchaakte de kiuderen
nit de armen hunner moeder, on ravit les
enfants d'entre les bras de leer were. —,
( lcheepsw.,) vieren, filer, larguer. Een touw
faire recourir on affaler une manoeuvre.
opgijen , carguer.
Sehaken, o. w. (ik fchaakte, heb gefchaakt),
het fchaakfpel fpelen , jouer aux icliecs. —,
jouer une partie
b. w. als: Lent partij
d'echecs.
iemand die eene vrouw of een
Schaker,
meisje fchaakt, ravisseur,, qui enleve une
roover, lief, voleur, celui qui
fille.
vole q. cli.
Schaker, m. iemand, die het fchaakfpel fpeelt ;
zie Schaakfpeler.
Schakeren, b. w. (ik fchakeerde, heb gefchakeercl ), mengelen , verdeelen , bigarrer,
rivancer, suer, panacher,, (van bloemen , )
emailler. De uatuur heeft deze weiden met
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eene verwonderingswaardigc verfcheidenheid
van bloemen gefchakeerd, la nature a email11 ces prairies d'une varieid admirable de
fleurs.
Schakering, yr. action de bigarrer,, nuance,
1., panache, email (des fieurs), on.
Schaking , vr. het Ichaken, action de ravir,
f., rapt , ravissement, enlevement , m.
Schako tzako , m. oofddekfel der foldaten
schako on tclzaco.
Schal, m. geluid, galm, gefchal, son, ton;
zie Gefchal.
Schalbijter, Schalebijter, m. zekere kever,
vliegend here, zie Schaalbijter.
Schalie , yr. lei, deklei, ardoise. Met fcba.
lien dekken, couvrir en ard,ises. Een dak
met fchalian beleggen , couvrir un toit d'ardoises.
Schaliedak 5 o. fchafiendak , toit ( convert )
d'ardoises, tn.
Schaliedekker, m. leidekker, couvreur en ardoises.
Schalien, b. n. leijen , d'ardoise , d'ardoises.
Schalk, m, loosaard, guit, bedrieger, fin matois , robin, finaud, routier,, homme fin et
ruse, espiegle ; fam. croqueur,, pa,telin.
Schalk, b. n. fchalksch, loos, guitachtig; zie
Schalksch.
Schalkachtig, b. n.; zie Schalksch.
Schalkachtigheid; zie Schalkschheid.
Schalkelijk ; zie Schalksch.
Schalkheid; zie Schalkschheid.
Schalknar; zie Hofnar.
Schalksch, b. n..fchalk , fchalkachtig, fchalkelijk , loos, fin, e. ruse, e. matois , e. trigaud , e.
bijw, finement, avec ruse.
Schalkschheid, y r. fchalkachtigheid, fchalkheld, loosheid , finesse, ruse, f. patelinage, m.
Schallebijter; zie Schaalbijter.
Scha.11en, o. w. (ik fchalde , heb gefchald),
klinken, sonner , resonner, retentir,, rendre
un son. De trompetten —, les trompettes
sonnent. Eene fchallende plaats, un lieu
retentissant.
Schalm , m. fchakel eener keten of eens kettings, chainon, m. Deze ketting is gebroken, er zijn twee of drie fchalmen verloren , la chaise s'est rompue, it y a deux ou
trois chainons de perdus.
Schalmei , yr. zeker blaasfpeeltuig , rietpijpje , chalumeau, no. In Provence gebruikelijk ,
galoubd on galoubet.
Schalmeifpeler,, m. joueur de clsalumeau,
Schalonge , yr. fjalot, echalotte,
Schh.loos; zie Schadeloos.
Schamel, b. n. befchaamd, verlegen, hontens, euse; van bier: naakt, that bedekt,
nu, e. De fchamele leden , les menibres
nus , m. pl. arm , behoeftig , pauvre,
indigent, e. necessiteux, euse. Schamele
lieden, tie pauvres gens. gering, nederig , pauvre, humble, miserable, chetif,
ive. Onder mijn — dak , sous mon humble
toit, dans ma pauvre cabane. , eerbaar,„
zedig, modeste, chaste. —, bijw. pauvremeet, miserablement.
Schamelbout, m. moyeu.
Schamelheid, yr. armoede, pauvrete , nercessite, indigence, mishre. Schaamdeelen, parties honteuses , f. pl. —, eerbaarbeid, chastetd, tnodestie.
Schamellijk ; zie Schamel, bijw.
Schamen, (zich) wederk. w. fchaamte gewaav
worden , befchaamd en verlegen worden,
avoir honte, efre honteux euse, ayoir de
P APS
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la .confusion. Zich over zijnen vader
avoir honte de son pêre. Schaamt gij u daarover niet ? n'avez-vous pas honte de cela?
lk fchaam mij het te zeggen, Pal honte de
le dire. Gij moest a dood
vous devriez
mourir de honte. Zich in zijn hart —, mourir de honte. Zich eener zaak
zich over
eene zaak (wegens eene zaak befchaamd
zijn ,) avoir honte de q ch., titre honteux,
euse, de q. ch. , rougir de q. ch. Zich voor
iemand (fc'naamte gevoelen, dat iemand
onze misflagen, eez. ontdekt heeft, ) titre
honteux, euse, de ce qu'un autre a decouvert nos fautes, etc.
Schamp, yr. zijdelings uitgeweken houw of
fnede , contusion, legare meurtrisure; zie
Schampfchoot.
Schampetwens,
meerv. wanden aan de
mars, garites , f. pl.
Schampen, o. (het fchampte , is gefchampt),
afichampen , even raken en afglippen ; e eurer; zie Affchampen.
Schamper, b. n. fcherp, bits, honend, arrogant, e. dedaigneux, euse, insultant, e.
piquant , e. hautain, mordicant , e. Iemand
een — antwoord geven , donner d q. q. une
djdaigneuse reponse. —e taal voeren , parler avec dedain. bijw. avec arrogance, avec dedain, dedaigneusement, arrogamment , aigrement, d'une mani4re insultante, -durement.
Schamperen, o. w. (ik fchamperde, ben gefchamperd ), zie Schampen.
Schamperheid, vr, arrogance, aigreur, hauteur, f. dedain, m., dureti.
Schampering, yr. het fchamperen; zie Affchamping.
Schamperlijk, bijw. dedaigneusement, etc. Zie
Schamper, bijw.
Schampig, b. n. ligt affchampend, glad, glissant, e.
Schampfchoot, vr. fchampfcheut, fchoot, die
affchamt, coup qui ne fait qu'effleurer, que
friser, que racer, coup qui glisse it cite,
atteinte legére; fig. zijdelingsche aantijging, fchoot onder water, coup fourre,
coup de langue indirect, tn., als : Elkander
fchampfchoten geven, se donner des coups
fourres , se donner des coups de langue indirects.
Schandaal, o. aanfloot , ergernis, scandale,
en. —, m en y r. perfoon die aanfloot of
ergernis geeft, die tot fchande verftrekt ,
als: Hij is een regte — van zijne familie,
(hij doet zijne familie groote fchande aan,)
it fait la honte de sa famille.
Schandbord, o. op fchoten, een bord, waarop
de namen yan ondeugende leerlingen tot
fchande worden gefchreven, icriteau inf4want , m.
Schanddaad, y r. daad, welke tot fchande verfirekt , fchandelijke daad , action infame,
infamie.
Schande , vr. that van iets , dat gefchonden
is, enkel gebruikelijk in : Te fchande maken, (geheel bederven, ) ruiner, gaiter,
ditruire. Een paard te —rijden , ( een paard
geheel afjakkeren , ) harasser ou surmener
cheval ; en in de gemeene taal: Te— flaan,
(geweldig ilaan , armen en beenen aan finkken flaan,) estropier d force de coups. Zich
te —loopen, ( zich door hard loopen grootelijks benadeelen ) s'extinuer el force de
courir; fig. Zedelijke misvorming, oneer,
hence, turpitude, f: deshonneur,
minie , f. opprobre, affront, tn. Het is —,
c'est uric holm, Zijne fchaAde verbergen
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cacher sa honte. Met — bedekt, met -b_eladen, couvert , e. chargé, e. d'ignominie,
d'opprobre. Zijne eigene — openbaren ,
(die aan het licht brengen, ) alleguer sa
propre turpitude. Zijne eigene — niet kunnen verbergen, s'afficher. Deze daad zal
hem tot — verftrekken, cette action lui fera
deshonneur. Dat verftrekt hem niet tot —,
cela ne le deshonnore pas. Gij doet uwe
waardigheid — aan, vous prostituez votre
dignite. Dat zal hem eeuwig tot — verItrekken, cela le couvrira d'une ignominie
dternelle. — met jets inleggen, (zich fchande met iets op den hals halen,) s'attirer
de la honte par q. ch. Te — worden, (befchaamd worden , titre confbndu, e, etre accable , e. de honte. Zich iets tot — rekenen , ) dedaigner q. ch. Iemand , te —
maken, faire honte ai q. q. Spreekw. Zie
Schade. Armoede is geen —,(armoede verftrekt geenszins tot oneer,) pauvrete n'est
pits vice. —, onkuischheid, ontucht, dissolution.
Schanddek, o. (fcheepsw.) accotar,, m.
Schandekoop , b. n. en bijw. in den gemeenz.
zeer) goedkoop,
fpreektr. fchandelijk (d.
voor eenen fpotprijs, a fort bon marche ,
vil prix.
Schandelijk, b. n. dat tot fchande verftrekt,
onteerend, honteux , euse, ignominieux,
euse, vtlain, e. deshonnite, infame, dishonorant, e. fletrissant, e. indigne. Een —
gedrag , sine conduite dishonnite, honteuse.
Eenen fchandelijken dood fierven, mourir
honteusement. Een fchandelijke dood, une
mort ignominieuse. Dat is — voor zijn geheele geflacht, cela en ignominieux a toute
beroep , un commerce insa race. Een
Eene fchandelijke daad, (eene fchanddaad), une action infamante, une action
deshonorante, une infamie. Er ligt jets
fchandelijks in zijne handelwijze, it y a de
la turpitude dans sa tnaniere d'agir- —,
bijw. honteusement, ignominieusetnent , vilainement. Hij heeft ons — verlaten,
nous a vilainement abandonnes.
Schandelijkheid, yr. infamie, turpitude, f:
deshonneur, opprobre, m. —; zie Schande
in de laatfle beteekenis.
Schandgeld, o. geld dat men op eene fchandelijke wijze verkregen heeft, door eene
onteerende daad, argent acquis d'une manihre honteuse, indigne , infame, m. — ,
fpotprijs, vil prix, m. Jets voor een
koopen, acheter q. ch. ai vil prix.
Schandgewaad, 0. kleed, dat men iemand tot
fchande aandoet; zie Schandkleed.
Schandhoer, yr. gemeene hoer, lage hoer,
prostituie , coureuse , garce.
Schandjongen, tn. knaap , welke gebruikt
words, om ontucht te plegen, bardache ,
jeune libertin.
Schandkleed, o. kleed, dat iemand tot fchande
words aangedaan, fchandgewaad , habit infamant, on.; livrie de tnisere, f,
Schandpaal, m. paal, waaraan misdadigers tot
fchande te pronk worden gezet, .kaak, pilori , poteau , carcan. Men heeft hem een
uur aan den — gefield, on l'a exposé une
bij de Grieken,
heure au pilori. —
Schandprijs , m. fpotprijs fchandgeld , vil
prix. lets voor eenen — koopen , acheter
q. ch. a vil prix.
Schandftraf, yr. onteerende firaf, punition
honteuse, peine infamante.
Schandteeken, o, teeken dat tot fchande verftrekt,
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ftrekt , marque d'infamie, note honteuse,
d'infamie,
Schand.teekenen , b. w. (ik fchandteekende , heb
gefchandteekend) , met een fchandteeken
merken, noter on marquer d'infamie, fietrir.
Sctiandvlek, yr. vlek die iets fchendt, tache,
tache d'infamie, infatuation; fig. fletrissure , f. opprobre, m.; fig. Schaudelijk mensch ,
inensch zonder eer, opprobre , dishonneur,
Zij is eene voor haar geflacht, (zip
verftrekt haar geflacht tot fchande,) elle
est la honte de sa famille, elle est l'opprobre de sa famille.
Schandvlekken, b. w. (ik fchandvlekte , heb
gefchandvlekt) , met fchande bedekken, conyrir d'opprobre, de honte,deshonorer,, prostituer,, looter d'infamie.
Schans, yr. in den vestingbouw, verfchanfing,
fort, m. forteresse. Wijk—, gefloten veld-,
werk, meest vierhoekig, redoute. Veld— ,
fort de campagne. Eene flerre—, met nitflekende punten,) tin fort a etoiles. Kleine
—, petit fort, fortin. Verborgene —, reduit , m. ftadswal, inzonderheid te
Amflerdam, rempart, rn.; van daar het fpr.
w. Oude paarden jaagt men achter de —,
(degenen, die ons niet meer dienen kunnen , worden verfmaad, ) on ne fait plus de
car de cons qui ne peuvent plus servir. —,
op fchepen, Iterkte der ftuurplecht, gaillard de derriere, chateau de derriere de
poupe, dunette, tillac , m.
Schanfen, b. w. (ik fchanfle, heb gefchanst);
zie het sneer gebruikelijke Verfchanfen.
Schansgraver, m. in den vestingbouw, pionbijleman (bij milit.)
flier, travailleur.
sapeur; gastadeur.
Schanskleed , o. (meerv, fchanskleeden) fcheepswonrd , kleed dat men ter beveiliging voor
de vijandelijke kogels aan de fchans fpant,
pavois, m. toile de prelat, de bastingage, f. pavesade, bastingue, paviers,
rn. pl. (fcheepsw.) Vlaggen bij feestdagen
met fchanskleeden dekken , pavoiser,, pavier.
Schanskorf z m. met garde gevulde korf, waarachter men zich tegen het vijandelijke gefchut verbergt, gabion. Dek—, gabion force. Bedekking met fchanskorven, gabionade, f.
Schanslooper, m. zeemanskapot, eapot, m.;
fig. oud paard, oude knol, haridelle, mechante rosse, mazette, f. foort van
wijden jas, voorheen in gebruik, espêce de
grand surtout , capote de marin, f.
Schansloopfter, yr. gemeene hoer, ftraathoer,
legerhoer, coureuse de remparts, paillasse
de corps de garde.
Schansnet, v. (op fchepen) vinkenet, filet de
bastingnage, rn.
Schap , o. in Gelderland, plank, om iets op
te zetten, tablette, ais , on. planche 5 f.
De fchappen in eene boekenkas, les tablettes d'un biblotheque.
Schapenband, in. band van fchapenleer voor
Een boek
een boek, reliure en basane,
met eenen
un livre relict en basane. In
binden, relier en basane.
eenen
Schapenboter , yr. boter van fchapenmelk, beurre de gait do brebis, no.
Schapenbout, m. voor- of achterbout van een
fchaap , gigot de mouton, m. Blanche de mouton, f.
Schapenfokkerij ; zie Schapenteelt.
Schapenhok, o. fchaapskooi, etable a brebis,
bergerie, f: . bercail, m.
(op fchepen)
fare 4 best:aux, m.
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zols
Schapenkaas, yr. kaas van fchapenmelk, fromage de lait de brebis, m.
Schapenkeutel, m. drek van fchapen, crottin,
m. crotte de brebis , f.
Schapenleder, o. bereid fchapenvel , basane,
f: gekleurd
alude, f. Dun, fijn
Canepin, m. In —
, relier en basane.
Schapenleer, o. zie Schapenleder.
Schapenlever, yr. lever van een fchaap , foie
de brebis,
Schapenlong, yr. long van een fchaap , pot:mon de brebis,
won de mouton.
Schapenluis, yr. luis, welke bij de fchapen
gevondeq wordt, Leek, pen de brebis, m.
ague.
Schapenmarkt, yr. marche aux brebis, tn.
Schapenmelk , vr. melk der ooijen, lait de
brebis, tn.
Schapenmest,
finest van fchapen , fumier de
crottin de
de brebis, m. crotte de brebis ,
brebis.
Schapenmist ; zie Schapenmest.
Schapennat, o. nat van fchapenvleesch, bouillon de mouton, m.
Schapenongel, in. en o. fchapenvet, graisse
de mouton (ei faire des chandelles), f. suif
de m outon.
Schapenparkement, o. fchapenvel tot parkement bereid, parchemin, no.
Schapenpens, yr. pens van een fchaap, tripes
de mouton, f. pl.
Schapenperkement, o. zie Schapenparkement.
Schapenpoot, m. poot van een fchaap, pied
de mouton.
Schapenfchouder, m.‘ fchouder van een fchaap,
epaule de mouton, f.
Schapenftal, m. fchaapskooi, fchapenhok ; zie
Schapenhok.
Schapenteelt, vr. fchapenfokkerij , entretien
des brebis, tn.
Schapenvacht, yr. yacht van een fchaap, peau
de mouton; zie Vactit.
Schapenvei, o. vel van een fchaap, peau de
brebis,
Schapenvet, o. vet van' een fchaap , graisse
de mouton ,
Schapenvleesch, o. vleesch van een fchaap ,
mouton, m. chair de brebis , f.
Schapenvlies, o. vlies van een fchaap, toison
de brebis, toison de mouton, f.
Schapenvoer, o. voeder voor fchapen, fourrage pour les brebis, m. nourriture pour les
brebis , f.
Schapenwei , vr. wei van fchapenmelk , petit
Tait de brebis, de mouton, on.
Schapenweide, yr. weide voor fchapen, pacage pour les brebis , no.
Schapenwol, yr. wol van fchapen, laine de
brebis, laine de mouton.
Schaper, m. in Gelderland fcheper genoemd,
fchaapherder, berger; zie Schaapherder.
Schappelijk, b. n. redelijk, tamelijk goed,
passable, raisonnable. — 5 bijw. passablement, assez bien.
Schappelijkheid, yr. dragelijkheid, qualite passable, raisonnable, f. dtat raisonnable, tn.„
convenance.
Schapraai, yr. fchaprade, tenskas; zie Schaprade.
Schaprade, yr. Schapraai, etenskas, garde-.
manger, depense.
Schar, yr. zekere foort van platvisch, carrelet , tn.
Scbarbier,, o, dun bier,petite biere,f; fpreekw.
Hij betert als— op den tap, (hij wordt hoe
Langer hoe flechter) it va de mal en pis.
Scharep a b. w.
(cbaarcie, bob gefchaard),
in
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in orde fchikken , rangfchikken, ranger,
(in bet krijgswezen, van troepen), ranger
en ordre de bataille.
Scharing, vr. action de ranger , action de ranger en ordre de bataille.
Schirlaken , o. ecne helderroode, fijne flof,
dcarlate,
Scharlakenbezie, yr. karmes, on. graine d'ecarlate.
ScharlakenIcleur,, yr. fraaije helderroode kleur,,
couleur d'ecarlate, icarlate.
Scharlakenkleurig , b. n. couleur d'ecarlate,
ecarlate.
Scharlakenkoorts, yr. roodvonk, fievre scarlatine on dcarlatine.
Scharlakenrood , b. n. fcharlakenkleurig, couleur d'ecarlate, rouge d'ecarlate.
Scharlakensch, b. n. van fcharlaken, d'ecarlate, fait , e. d'ecarlate.
teinturier en icarlate,
Scharlakenverwer,
du grand teint.
Scharlakenwever, m. ouvrier qui fait de Pecarlate.
Scharlei, yr. zeker kruid met fcharlakenroode
ormin,no.
blaclen , orvale on toute bonne,
Scharluin,m. weinig gebruikelijk , fchobbejak,
coquin, guettx , scelerat,
Scharminkel, m. lang en imager mensch, m.
fam.flandrin.
Scharmutfelen , o. w. (ik fcbarmutfelde, hcb
gefcharmutfeld), een gevecht leveren tusfchen kleine hoopen, escarmoucher, combattre par escarmouches. Zij fchermutfelden den
ganfchen dag, ils escarmouchaient toute la
journee.
Schermutfeling, vr. action d'escarmoucher,,
escarmouche. Hij verloor veel yolk in verfcheidene fchermutfelingen,. it perdit beancoup de monde dans plusieurs escarmouches.
Scharnier, o. foort van hengfel aan doozen,
fcharnieren om het roer
enz, charniere,
te hangen (op fchepen) vertenelles , f: pl.
Scharre ; zie Schar.
Scharrebier ; zie Scharbier.
Scharrelbeenen, o. ( ik fcharrelbeende ,
heb gefcharrelbeend ), de beenen wijd van
een zetten , fchrijbeenen , dcarquiller les
jambes.
Scharrelen - 0. w. (ik fcharrelde , heb gefcharreld), krabben, go-atter. De hoenders — in
de aarde, les ponies grattent dans la terre.
fleepvoetend gaan, de voeten over den
grond flepen , trainer les jambes. Zij kwamen naar ons toe —, ils se tramnaient
vers nous. —, b. w. als : Te zamen —,
bijeen —, (bij een krabben , bij een zamelen , ) amasser: Geld te zamen —, amasser
de Pargent (par une epargne sordide).
Scharren , o. en b. w. (ik fcharde, heb gefchard ), bijna buiten gebruik; zie Scharrelen.
Schat, m. voorraad, menigte van dingen ,
groote hoeveelheid , (inzonderheid van dingen , waaraan waarde gehecht worth ,) amas,
m., provision, paneled', f., nombre, grand
Nombre , m. Eenen — (eenen grooten voorraad) van geld bezitten, posseder une quantize prodigieuse d'argent ; fig. Hij bezit
eenen — van geleerdheid, (hij is ongemeen
geleerd,) it est fort savant. —, elk ding ,
hetwelk men zorgzuldig bewaart, tresor.
De gezondheid is de beste n'y a de
tresor que la sante. Een waar vriend is een
un veritable ami est un grand
groote
, in eene engere beteekenis
taw.
iniju fehatje !
a15; iVIijn
mijn lief! )
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mon cher! ma chere! mon coeur! ma
bien airnde , mon petit coeur! mon cher
marl! ma chore femme! mon cher epoux !
rna chore epouse ! voorraad van kostbare
dingen , inzonderheid van geld, tresor.
Schatten vergaderen, verzamelen , amasser
des tresors ou des richesses ;fig. Waar uw —
is, (daar) is ook uw hart, la est votre to-6sot- , la est votre coeur.
Schatbaar,, b. n. dat gefchat kan worden, ce
qui pent etre estimd, e. , appreciable; van
bier: kostbaar, van groote waarde , estimable , digne, excellent, e. fchattingpligtig , cunsbaar,, tributaire, contribuable,
taillable.
Schatbewaarder, m. fchatmeester, thefaurier,
tresorier.
Schateren , o. w. (ik fchaterde , heb gefcha.
aerd), wargalmen , retentir. Hare Item
fchaterde , sa voix retentissait. —, luidkeels lagchen, als Lagchen dat het fchatert,
of van lagchen dclater de are, rire aux
&fats, rire a gorge deployec, se pamer de
rire. Bij die woorden begon zip te — van
lagchen, a ces mots elle eclatait de rire.
Een fchaterende item, une voix aigui.
Schatering, yr. action de retentir,f. —, eclats
de rire, m. pl.
Schatgraver, m. clserclieur de tresors caches,
adepte.
Schatkamer vr. plaats , waar iemands fchatten
bewaard worden , tresor, chambre du
tresor, chambre de repargne. De koninklijke , vortlelijke —, le tresor royal, le fisco
In. ; fig. van kunstwerken en dergelijke , kabinet , cabinet des beaux arts ; des antlquites ,
m. — van den grooten beer, kazine.
Schatkist , y r. openbare fchat, tresor public,
m., epargne, cause publique.
Schatmeester, o, fchatbewaarder, , tresorier.
SchatineesterfChap , o, ambt van fchatmeester,,
tresorerie, charge de tresorier, f.
Schatrijk , b. n. ongemeen rijk , puissamment
riche, fort, tresriche, fort opulent , e. Een
—man , un homme aux dens ; fig. cousu d'or.
Indien hij — ware , s'il dealt fort riche.
Scbatiler, yr. femme qui apprecie, priseuse,
appreciatrice.
Schatten, b. w. (ik fchattede, heb gefchat),
daarvoor houden , op waarfchijnlijke gronden , getal , gewigt , of waarde bepalen,
estimer,, croire, penser,, presumer. Men
fchat dozen manop eene ton gouds,(men houdt
het er voor, dat hij eene ton gouts (f ioo,000)
bezit,) on estime cot homme riche dune tonne d' or .1-loe oud fchat gij lien man ? ( hoe nod
denkt gij wel, dat hij is ?) quel tage croyezVous quo pent avoir cet homme-la? waarderen, de waarde van lets bepalen of opgeven , estimer, priser, determiner la valeur de, taxer, evaluer, apprecier,, arbitrer. Hoe hoog fchat gij dit horologie?
( hoe veel denkt gij , dat het waard is ? )
combien prisez-vous cette montre? Het brood
7 (den prijs van hetzelve vastflellen,) taxer le pain. Een goed op honderd duizend
evaluer une terre a cent
golden
male florins ; van hier : fchatcing opleggen , taxer. Men heeft mij te hoog
gefchat, on m'a surtaa:e ; fig. op prijs flellen 7 hoogachten , estioner,, faire beaucoup
de cas de. Hij worth van iedereen gefchat,
tout le monde d'estime. Men fchat hem voor
een' wijzen man, ou le repute homme sage.
Schatter,, m. degene, die de waarde van iets
bepaalt, taxateur,, priseur, estimateur,
práciatcur, De prijs dezer koopwaren
cloo
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door fthatters bepaald, ce..; marchandiscs oat
etc estimees et wises a prix par des appreciateurs.
Schatring, yr. het fchatten , action d'estimer,
etc. ; prisee, estimation , evaluation , taxation, vertilation. Ik laat het aankomen op
de — van deskundigen je m'en reporte
l'estirnation des ea t ers; zie Schacten. —,
belasting , contribution, cotisation,. imposition, charge, taille, f. , droit, impOt, m.
surtaux , m.
Te hooge
Schattingbaar, b. n. fchattingpligtig, tributaire , contribuable, contributif, l ye . ; zie
Ciinsbaar.
Schattingpenning, en, fchatting, die men betaalt, contribution ,taxe, f. denier d'impdt,
de taxe, m.
Schattingpligtig, h. n. fchattingbaar, contribuable. De fchattingpligtigen, les contribuables.
Schattingfchuldig, h. n. tribntaire, contribuable ; zie Schattingbaar.
Schaveelen, o. w. (ik fchaveelde, heb gefchaveeld), plaats maken , opfchikken, infctilkken , faire an pen de place, se ranger fin
pen, ceder; fig. Het begint wat te —, (het
begint een weinig te fchikken ,) cela va assez Bien. — (fcheepswoord) als : De fchepen — , debacler. De wind begint te —,
( hij begint goed te waaijen, le vent s'adonne. —, b. w. (fcheepswoord) als: De zeilen —, de zeilen rigten ) orienter les
voiles.
Schaveeling, Yr. action de ceder , etc., zie
Schaveelen. —' infchikkelijkheid, complaisance, condescendance.
Schaveling, m. hetgene van iets afgefchaafd
wordt ; zie Schaaffel.
Schaven, b. w. (ik fchaafcle, heb gefchaafd),
met eene fchaaf glad waken, (bij timmerlieden), raboter, rendre uni', e. avec le rabot,
planer, doter. In den haak ( met de
fchaaf haaksch (zie Haaksch) maken ,)e'quarrir avec le rabot. Glad —, (met de fchaaf
glad waken ) recaler. Eene plank glad —,
recaler tine planche. bij looijers, huiden , vellen affchrabben , ratisser, parer,
quiosser des peaux. Het — van leder, le
quiossage. Peterseliewortels — , ratisser
des racines de Persil. Ik heb het eel van
mijn been gefchaafd, ( gefchuurd, ) fe me
stirs ecorche la jambe. Onze fchuiten voeren fchavende (rakelings) voorbij elkander,
MOS barques se touchaient. Ergens met den
arm over —, toucher ou frotter du bras;
fig, befchaven, verbeteren , overzien , nazien , timer, repasser,, perfectionner, retoucher, polir. 1k heb aan dat vers wat te —
gehad , Pal eu beaucoup de peine a timer ce
vers. Dat work moet nog wat gefchaafd
worden, it fact encore limer un peu cet
ouvrage. Dic bock moet nog wat gefchaafd
worden, it faut que ce livre soft encore un
pen retouche. (fcheepsw.) Dit toowwerk
fchaaft , fchuurt aan flukken ce cordage se
rague.
SchAvergoeding; zie Schadevergoeding.
Schftverhaling, yr. gelijke vergelding, represallies. f. pl. zie Schadeverhaling en Schadevergoeding. Brieven van —, (breeven, waarbij iemand veroorloofd worth, one zijne fchade te verhalen) lettres de marque (par lesquelles on est autorise a s'indemniser de ses
pertes sur Pennemi), f. pl.
Schaving , yr. action de raboter, etc. zie
Schaven; fig. action de timer, de perfection.
ner, de repasser , de polir, etc.
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Schavot, 0. oulings elke fiellaadje, (bier en
daar nog niet geheel in onbruik); . waarvan
nog thans voor fnijderstgel, etablz (de tailleur), Itellaadje , waarop boosdoenders te regt gefteld worden, echafaud, m.
Op het — Ilerven, (door beulshanden
komen), mourir sur un echafliud.
Schavotdanfer, tn. degene wclke op een fchavot gegeeseld worth , homme qui souffre lee
peine du fouet sur Pechafaud.
Schavotdanlier, yr. meisje of vrouw, die op
een fchavot eene geefeling ondergaat , fille
on femme qui souffre la peine du fouet sur
Pichafand.
Schavotkleur, yr. donkerroode kleur, rouge
trhs-fonce ,
Schavotpaal , m. peal, waaraan op een fchavot
boosdoenders gegeefeld worden, — itaak,
pilori.
Schavotfpringer,, m. fpotnaam voor eenen
kleermaker,, knipluis, pique pou, bailleur.
Sehavotteren, b. w. (ik fchavotteerde, heb
gefchavotteerd), op het fchavot brengen,
openlijk te regt Itellen , exposer publiquement
sur un echafaud; fig. onteeren , te fchande
maken , diffamer, fletrir, deshonorer.
Schavottering, yr. action d'exposer publiquement, exposition sur Pechafaud, f.; fig.
deshonneur,, affront, m.
deugniet , fchelm, pendard,fri4
Schavuit ,
pen, scelerat, homme de neant.
Schavnitenfluk , o. fchelmerij , fchelmftuk,
fehavuitenftuk,.friponnerie, coquinerie, f.
tour de fripon, m.
Schavuitenwerk, o; zie Schavuitenfluk.
Schedel, m. het bovenfte gedeelte van het
hoofd, tusfchen het voor- en achterhoofd.,,
herfenpan, bekkeneel, crane, m. fig. Hij
heeft niet veel in zijnen
weet niet
veel) it n-'est pas três-savant. hoofd,
tete, f: Het daalde op zijnen — neer, it
tombait sur sa tete.
Schedelboor, vt. trepaneerboor, trepan, ni;
zie Trepaneerboor.
Schedelhuid, yr. fchedelvlies, epicrane,
Schedelleer,, vr. De — van Gall, om uit de vexhevenheden , enz, van iernands fchedel over
iemands aard , enz, te oordeeleu , cranalogie.
Schee , yr. (elders fchei) ; zie het betere
Scheede.
Scheede, yr. eene holle bekleeding, inzonderheid voor fcherpe Bingen ; zoo als voor mesfen, fcharen, clegens, enz., game de conteau, f. (van eenen degen), fourreau d'epee , Een tees in de — itreken, engainer
un couteau. Eene fchaar met de —, des
ciseaux avec leur game, en etui. IJzeren
fourreau en tille., in. Den degen uit de — trekken (waarvoor men meet algemeen zegt:
'Den degen trekken), degainer, tirer Pepee
( du fourreau ou hors du fourreau). Den
degen weder in de — fieken, (den degen
weder opfteken ,). rengainer, remettre Tepee dans le fourreau; fig. (den ftrijd vaarwel zeggen ,) pendre les armes au croc;
terminer la guerre, finir la guerre, lee dispute. —, in de ontleedkunde, moederfcheede, zeker langwerpige koker aan den hall
der baarmoeder, vagin, m, vulve,
omkleedfel van boonen, enz. gousse,
Scheedemaker, m. werkmate die fcheeden maakt,
gainier.
Scheederok, m. (bekleedfel der moederfcheede (in de ontleedkunde ,) tunique vaginaie,
tunique elytrado, f.
Scheedevlies, o. bekleedfel der moederfchee tie; zie Scheederok.
Scheef

1016

8CH

Scheel, b. n. en bijw. (ee) van de behoorlijke
rigting afwijkende, fchuins, oblique , qui
n'est point droit e. Eene fcheeve lijn ,
une ligne oblique, (in de bouwkunde,) divers, e. Een fcheeve hoek , un angle oblique. Een vlak , un plan oblique. Doze
kamer is —, cette clzambre est toute de guingois. Deze trap is —, cet escalier est gauche. Deze zuil flaat cette colonne est de
biais, cette colonize biaise. De tafel flaat —,
la table est de travers. Alles zit hem —
aan het lijf it est habille tout de guingois.
Uwe pruik zit — votre perruque est de
ce carosse est
travers. Deze koets hangt
oral suspendu. Deze muur flaat ce mur
est divers. Men heeft dezen balk — gezet,
on a diverse cette poutre. — gaan (bij
timraerl.) cornailler. De pen gaat — in het
gat , le tenon cornaille dans la mortaise ,
uit den haak, tortu, e. inegal, e. Dit hout
is — getrokken , ce bois est tout tortu. Doze man heeft fcheeve beenen, cet homme a
les jambes tortues. — hoot , du bole gauche.
Dit meisje is —, cette fille est tortue. Eenen
fcheeven nek hebben, avoir un torticolis;
fig. Eenen fcheeven mond trekken, eenen
fcheeven mond zetten, tordre la bouche ;
fig. Verkeerd , ongerijmd , biscornu, e.
fcheeve begrippen , des idles biscornues,
—, bijw. obliquement , de travers , de
f.
biais, etc. — fchrij von , ecrire de travers ;
fig. De zaak gaat ( gaat niet goed), l'affaire va mal , pas a souhait , les affaires vont
de travers ; zie verder Schuins.
Scheefbeen, in. en yr. perfoon met fcheeve
beenen, personae qui a let jambes tortues, f.
Scheefbek , m. en vr. perfoon die eenen fcheey en bek of mond heeft, personne qui a la
bouche de travers, f., la bouche terse.
Scheefhals , m. en yr. perfoon met eenen
fcheeven hats of nek, personne qui a an torticolis ,
guingois, biais
Scheefheid , yr. obliquitd ,
tn. De — eener lijn, d'une ligne.
Men heeft de — van deze kamer, door een
affchutfel verborgen, on a cache le gaingois
de cette chambre par une cloison.
Scheefhoekig , b. n. (in de meetkunde) 5 fcheeve
hoeken hebbende, qui a des angles obliques,
angles obliques, obliquangle. Eene feheefachtige figuur, une figure 4 angles obliques.
.Scheefnek, m. en yr. perfoon met eenen fcheey en nek ; zie Scheefbals.
Scheefneus, m. en vr, perfoon met eenen
fcheeven news, personae qui a le nez tortu,
Scheefte , y r. fcheefheid, fchuinte ; zie Scheefheid.
Scheefvoet, in. en y r. perfoon met fcheeve
voeten , horrelvoet , personae qui a les pieds
Coitus, pied bee, pied core.
Scheel , b. n. en bijw. fcheef, uit den haak,
de travers, gauche. Dat hout is — getrokken,
ce bois a gauche; van hier : fcheef ziende ,
louche, bigle, qui regarde de travers, strabite.
Ilij is —, it est louche, it bigle. Een — gezigt, regard louche. — zien, loucher,,
bigler; fig. Over iets — Zion, (iets met
fcheele of nijdige oogen aanzien ,) regarder q. ch. de mauvais oeil , regarder q. ch.
avec indignation ou avec envie. Dat zal
maar fcheele oogen geven , (dat zal maar
nijd, ongenoegen , verwekken ,) cela causera 5 excitera, de la jalousie, du mecontewent. lemand met fcheele oogen aanzien ,)
regarder q. q. de 0-avers , regarder q, q. avec
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des yeux d'envie. Scheele wip ( fcheldwoord) vilain bigle! Scheele hoofdpijn;
zie Seheelhoofdpijn.
Scheel, o. bijkans verauderd, verfchil, difference, .f.
Scheel , 0. dekfel , (bier en char nog gebruikelijk) couvercle , m.
Scheel, o. (ee) haarfcheel, valsch haarvlechtfel , tour de cheveux , en trousse, f.
Scheelaard , m., fcheel man , louche, bigle.
Scheelachtig, b. n. een weinig fcheel, an
pea louche ou bigle.
Seheelen , b. w. (ik fcheelde, heb gefcheeld) ;
fcheiden , inzonderheid de haren, separer
(les cheveux). fchoon maken , reinigen , zuiveren , als: Darmen —, racier des
boyaux.
Scheelheid , vr. etat d'une personne louche, in.
Seheelhoofdpijn , vr, pijn in het halve hoofd,
migraine, f.
Scheeling , vr. action de slparer, separation.
— der darmen, action de racier les boyaux,
raclerie. Scheel kijken , of zien, o. louche?went, strabistne,m. vue louche, f.
Scheelnaald, yr. fcheelpriem , haarnaald 5
aiguille 4 cheveux, f.
Scheeloog , In. en vr. iemand die fcheel ziet,
personae louche ou bigle, strabite.
Scheelpriem, m. fcheelnaald, aiguille 4 cheveux, f.
Seheelte , yr. obliquite, f. biais,
Scheelvet , o. vet , dat bij het fcheelen der
Barmen verkregen words, darmvet , graisse
raclee des boyaux, rdclure de boyaux, f:
rads, m.
Scheer, yr. (ee) het voorste fcherpe dell van
het been , tusfchen de knie en den voet , devant de la jambe, lemand voor de fcheenen
fehopyen, donner des coups de pied levant
les jambes de q. q.; fig. Zijne fcheenen
flooten , (het hoofd ltooten , in zijn cogmerk niet wel ilagen,) manquer son coup,
ne pas reussir dans ses entreprises. lemand
iets voor de fcheenen werpen , (iemand verwijtingen over iets doen ,) reprocher q. ch.
a q. q. , faire des reproches a q. q. Dat
zal hem voor de fcheenen fpringen, (dat zal
hem tot nadeel of fchande verfirekken,) cola tournera a son desavantage ,cela tournera
a son deshonneur, it ne s'attend pas a cela.
Eene blaauwe — loopen , (een blaauwtje
loopen ; door een meisje afgewezen worden, )
essuyer an refus de la part d'une maltiesse;
zie Blaauwtje. Het hard voor zijne fcheenen hebben , (het zeer kwaad hebben ,) etre
fort embarrassi , e. tenir le loop par les
oreilles. lemand het your na aan de fcheenen leggen , (het iemand moeijeiijk maken ,
hem ilerk d.ringen ,) presser q. q. fort, tut
causer de la peine.
hoep van eenen ring,
anneals (d'une Lague), lange halfronde ijzeren bladen van een harnas, welke
ter bedekking van armen en beenen dienen,
Armfcheenen en Beenfcheenen , brassards et
cuissards ou tassettes,
bij fmeden , ijzeren
band, bande (de for). — (bij boekd.)
Scheen, verl. t. van Schijnen.
Scheenbeen, o. fcheenpup , os (interleaf-) de
lee jambe, in. (in de ontlgedk.) , tibia, tn.
Scheenbordje, o. fcheepsplankje , dat men
voor de fcheenen bindt tegen het voor,
petit bois qui sert a couvrir les jambes pour
les garder du feu, m.
Scheenijzers, O. w. meerv..Beenijzers , beenfehroeven , zeker ftraftuig waarin de misdadi gers met de beenen gefloten werden
pl.
broaequins
Scheen.

SC H
Ica 7
SCH
beenpijp, yr. fcheenbeen, os de la jambe, Scheepskiel, vr. bodine, quille.
(bij ontleedkundigen ,) tibia, m.
Scheepskist , yr. kist ter berging van goederen
Sdheenplank ,
fcheenbordje ; lie Scheenop een fchip , coffre de matelot, m.
bordje.
, meerv. fcheenplanken , fcheen- Scheepskok ,
kok op een fchip, coq , cutijzers , fcheenfchroeven ; zie Scheenijzers.
sinier de vaisseau.
Scheenfchroeven , yr. meerv. , zie Scheenijzers. Scheepskost, m. gewone kost aan boord, orScheenzadel ,
zadel , voor lastdieren , bat
dinaire de vaisseau.
(pour toutes sortes de bites de somme).
Scheepskrijgsraad, m. fcheepsraad , krijgsraad
Scheep , o. fchip , verouderd , behalve in Beniop een fchip , conseil de guerre d'un Yaisseau.
ge uitdrukkingen en in zamenflellingen , als : Scheepskroon , vr. kroon op een fchip , cou( te ) — gaan , ( zich aan boord van een fchip
ronne navale, couronne rostrale.
begeven , ) s'embarquer, aller a bord. — Scheepslading, y r. lading van een fchip, charzijn, te
zijn, (aan boord zijn ,.) titre a
ge d'un vaisseau, cargaison, navde. Eene
bord(d'unvaisseau ,)
komen ven ir 4 bard.
— kalk , une navde de chaux.
'
doen , ( in een fchip doen, infchepen
,) em- Scheepslantaarn , fcheepslantaren , lantaren op
barquer. Scheep !'Scheep ! h bord ! a bord !
een fchip ; yr. fanal de vaisseau,
fig. Varen , waarvoor men — komt , (bere- Scheepslapper, m. kalfaterder, , calfat, calfa.
kend zijn voor datgene , waarvoor men dient,
tear, radoubeur.
zijnen pligt doen) faire son devoir.
Scheepsleden , o. meerv. de leden of ribben
Scheepje , o. verkleinw. van fcheep , petit
van een fchip , membres d'un vaisseau, m.
vaisseau ou navire,
zie Schip.
pl. elites d'un vaisseau, f pl.
Scheepreeder,, m. reeder van fchepen ; zie Scheepslijst , yr. contaur,
Reeder.
Scheepsloon , m. en o. hetgene men als huur
Scheepsbed , o. bed op een fchip , lit de vaisvoor het gebruik van een fchip betaalt , noseau, m.
lis , nolissement, fret,
Scheepsbehoeften , vr. meerv. benoodigclheden Scheepsmaat, vr. maat van een fchip, tnesure
voor een fchip , approvisionnement d'un vaisde vaisseau.
seau , m. munitions de guerre et de bouche. Scheepsmat , yr. zeker geteerd zeil , enz. hamScheepsbefchuit , yr. eene foort van zees harde
braie.
befchuit , welke men mede aan boord neemt , Scheeps-officier, m. zee-officier,,
marlbiscuit, m. — hard brood , galettt.
vier, officior de marine.
Scheepsbefluur,, o. kunst om een fchip te beftu- Scheepsonkosten , m. meerv. onkosten van een
ren , art de conduire .un vaisseau, art de
fchip, frais de vaisseau.
gouverner ou de manoeuvrer un navire, gou- Scheepsoverfle , m. vlootvoogd , admiraal, amivernement d'un navire, m. marine , navigaral , colonel de marine , (in Spanje) amiraute.
tion, tactique navale,
Scheepspart , o. deel of aandeel in een fchip,
part, portion (dans un vaisseau), f.
Scheepsbezem , m. zwabbe , bezem op een
fchip , goret.
Scheepsplank , vr. plank , waarvan men zich
Scheepsbijl, yr. hache d'abordage, f. dont on
tot den fcheepsbouw bedient , planche do
se sert dans un vaisseau.
chine longue, large et.ipaisse.
Scheepsplunje
, yr. plunje aan boord , habit de
Scheepsblok , o. blok op een fchip , tite de
more, f chouquet , tn.
bord , habit de matelot, m. zie Plunje.
Scheepsboord, o. boord van een fchip, bard Scheepspomp , yr. pomp op een fchip ,pompe
de vaisseau, m.
de vassseau.
Scheepsboorder,, m. perceur.
Scheepsportie, yr. aandeel in een fchip ; zie
Scheepsbotteler,, m. barillartl.
Scheepspart.
Scheepsbouw,, m. bouwen van fchepen , con- Scheepspraat , m. gefprekken aan boord, enstruction des vaisseaux, f.
tretiens de /'equipage, discours de requipaScheepsbouwkunst, yr. kunst om fchepen te
ge, vi. pl.
-bouwen, architecture navale ou maritime. Scheepsraad, m. krijgsraad aan boord; zie
Scheepsbouwmeester,, m. maitre constucteur de
Scheepskrijgsraad.
vaisseaux, ingenieur de marine.
Scheepsfchrobber , m. goret.
Scheepsbuik , m. 'buik van een fchip, bouchin, Scheepsflooper,,
dipecheur (de vieux
tn. coulee, f:
res).
Scheepsdek , o. pont, tillac, tn.
Scheepsfpiegelgevecht , o. fpiegelgevecht eener
Scheepsdweil , yr. faubert ,
vloot , naumachie, f.
vadrouille.
Seheepsgereedfchap , o. fcheepstuig , apparaux, Scheepsftrijd m. zeegevecht , combat naval,
agres, m. pl.
combat sur /'eau.
Scheepsgoot , yr. van leder of geteerd doek , Scheepstimmerman , m. (meerv. fcheepstimyr. mangere on mange, in.
merlieden) maitre de hache, charpentier do
Scheepshaak, m. harptn, croc. — dreg , grailvaisseau.
pin.
Scheepstimmerwerf, vr. werf, timmerwerf
Scheepsharpuis, 0. courie , suage , brai ,
voor fchepen , chantier,, tn.
Scheepshuur,, yr. fret,
Scheepstoerusting , y r. toerusting van een fchip,
Scheepshuurder,, m. huurder of bevrachter van
dquipement, na. apparaux, m.
een fchip , friteur.
Scheepstogt, m. togt ter zee, zee togt, expedition
Scheepsjongen , m. kajuitiongen , knaap , die
navale, f.
voor de zeevaart words opgeleid , mousse. Scheepstouw,, o. touw op een fchip, kabel,
Scheepskapitein , m. kapitein van een koopcdble, m. De felt eepstouwen , les cordages,
vaardijfchip , capitaine, patron on maitre
m. pl.
(de vaisseau)
kapitein van een oorlog- Scheepstriomf, tn, fcheepstriumf, zege behaald
fchip, capitaine d'un vaisseau de guerre,
op zee , trtomphe naval.
capitaine de marine.
Scheepstriumf; zie Scheepstriomf.
Scheepskelder, m. flesfchenkelder voor een fchip , Scheepstuig , o. fcheepsgereedfchap , ogres,
cave portatl ye , cantine, f.
apparaux ,m. pl.
Scheepskeuken , yr. keuken op een fchip, kom- Scheepsvieugel , m. windwijzer op den mast,
Buis , cuisine de vaisseau , f. fougor , en.girouette au haat du vat, f.
Scheeps-

SCH
tole
SchecpsYloot, Yr. vloot , menigte fchepen,
welke bij elkander behooren, flotte. Kleine
flotille, armandille.

Scheepsvolk, o. bootsvolk , matelots, in. pl.
equipage, m.

Scheepsvoogd,

eigenaar van een fchip,
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een (eene addertong hebben , een groom'
lasteraar of lasteraarfter zijn), avoir une
langue de vipers, avoir une mechante langue,
une langue de serpent.

Scheermeshecht , o. hecht van een fcheermes,
chaise de rasoir, f.

Scheermesriem, m. riem, om fcheermesfen aan
te zetten of op te ftrijken , cuir a rasoir, m.
Scheepsvracht, yr. vracht voor het vervoeren
coutelier qui fait des
van koopwaren, fret, nolis , transport, in. Schedrinesfenmaker,
rasoirs.
vracht voor het vervoeren van een' perScheerraam , yr. en o. (bij wevers,)ourdissoir
foon, naulage , passage, m.
(des jabricants d'indienhes ,) m.
Scheepswant, o. takelwerk, agree, in. pl.
Scheepswerk, 0. werk op een fchip, manoeu- Scheerfchaar, yr. ( bij vroedm. ) verlostang,
forceps, f:,p1.
vre, f. — doen , manoeuvrer. In het —
ervaren of "bedreven zijn, etre bon ma- Sc'neerfel, o. hetgene van iets afgefchoren
wordt , rognure , f. — der lakens, tonture,
telot.
Scheerflokken, m. meerv. fcheerfirooken, vr.
Scheepswig; zie Scheepswigge.
meerv. fcheerhouten (fcheepsw.) fmalle dikScheepswigge, yr. fcheepswig, spite, f. coin, in.
ke planken op een dek, planches etroites et
Scheepswoord, o. woord in de fcheepvaart of
epaisses sur le pont , f. faix depont,baloizeevaart gebruikelijk , terme de marine,
maitre de vaisseau.

terme de navigation , m.

res in. pl. hiloires, f:

Scheepvaart, yr. zeevaart , navigation.— tangs Scheertijd, m. tijd,wanneer de fchapen wor(len gefchoren , temps de la tonte , tonte f.
de knit, cahotage , in. De — verftaan, enGedurende den — 9 pendant la tonte.
tendre bien la navigation.
Scheenuig,
0. fcheergoed, fcheergereedfchap;
Scheerbekken , o. barbiersbekken, bassin a
zie Scheergoed.
barbe, in.; fig. bond of fchotel, waar een
fluk uit gebroken is, hetgene dezelve near Scheerwinkel , barbierswinkel , boutique de
barbier , f. salon pour couper la barbe.
een fcheerbekken doet gelijken, plat areScheerwol, Yr. bourre lanice, tonture, tonte,
, m. assiette ebrechee , j.
laine de la tonte, tondaille.
vilt, feuScheerdag, m. dag, waarop men den baard
tre , m.
kardewol, laveton m. Scheerlast fcheren, jour de raser.
wollen
behangfel
,
tontisse
,
f.
Scheerder,, m. degene die fcheert, barbier,
baardfcheerder , baardfchrapper, barbier. Scheet, m. (in de lage flraattaal,)veest, wind,
pet , vent. Eenen later, eenen — laten
Hij is' een goed—, it rase bien; zie de
vliegen, peter, faire un pet, /licher en pet;
zamengeftelde woorden : Baardfcheerder ,
fig. Het is geen — waard, (het is niets
Droogfcheerder, Lakenfeheercler, enz.
waard, heeft hoegenaamd geese waarde),
Scheerdoek, m. dock, weiken men iemand ,
cela ne vaut rien. Paard—, petarade , f.
die gefchoren wordt, voordoet, liege
Scheet, veil. t. van Schijten.
barbe.
knie aan
Scheerdoos, yr. doos, waarin men al het be- Schegge , vr. (fcheepsw.), als:
het gaijoen , gorgere ,
, coupe-gorge ,
noodigde tot het fcheren, enz. bewaart,
taille-mer,
,
—
van
het
roer,
safran
boite a barbe.
gouvernail, m.
Scheerdraad, m. draad aan de fchering van een
weeffel, flu de la chaine. De fcheerdraden, Schei; zie Scheede.
Schei
; zie Scheiding.
chaine.
(het fcheergaren), la
m. meerv. ; zie Scheerftok- Schei, yr. (fcheepsw.),, dwarshout, entretoise.
Scheergangen
Scheidbaar, b. n. hetgene gefcheiden kan worken , Scheerhouten , baioires, f.
den , ce qui peut titre separe, e. separable.
Scheergaren, o. fcheerdraden, chaine, f.
Ecu voorzetfel, (in de fpraakk.), une
Scheergereedfchap,p. fcheertuig, fcheergoed;
preposition separable.,
zie Scheergoed.
Scheergoed, o. atlas, wat men om te fcheren Scheidbaarheid, yr. deelbaarheid, qualite de ce
qui est separable , divisibilitó.
noodig heeft, instruments de barbier , m.
Scheidboom , in. boom ter affcheiding, barriere,
pl., :rousse, f.
burro de separation, f. piiteatt qui separe
Scheerhaak, m. (fcheepsw.) , zekere haak op
deux jurisdictions, m.
fchepen, croc en forme de faux dont on se
sert pour endommager les vaisseaux ennentis, Scheidbrief, m. brief van echtfcheiding, waardooreen man, order de oude joden, die
graptn trenchant de bout de vergue.
zich van zijne vrouw wilde fcheiden, haar
Scheerjongen, m. barbiersjongen , garcon barvan zich verwijderde, en haar vrijheid gaf,
bier , m.
om met eenen anderenin het huwelijk te
Scheerhaar , ,o. afgefchoren haar , vuihaar,
treclen , acte, lestre do divorce,. Eene
hourre , f:
vrouw eenen
geven, divorcer one femme.
Scheerhouten , meerv. (fcheepsw.) hiloires
f: pl.

Scheerkoker, m. koker voor fcheermesfen, enz.

Scheiddrank , rn. drank bij het affcheid, sante
d'adieu ; zie Affcheiddronk.

Scheidelijk , b. n. dat gefcheiden kan worden;
zie Scheidbaar.
Sdheerlijnen , yr. meerv. , (fcheepsw.) ,
Scheiden
, b. w. (ik fcheidde , heb gefcheiden),
zwichtlijnen, pantoquieres, marticles.
van elkander verwijderen , separer ; afzonScheerling, m.-fcheerlink, dulle kervel, cideren, separer. Het y leesch van beenen—,
guê, (la grande cigue, la veritable ci guê), f.
separer les chairs d'avec les os. Het kaf van het
Scneerlingdrank, in. fig. potion de cigue , f.,
koren
( het koren van kaf zuiveren ) separer
breiivage de cigud, m.
la belle du bid. De bokken van de fchapen —,
Scheerlink, m. fcheerling, dulle kervel; zie
separer les bones d'avec les agneaux. De dood
Scheerling.
heeft mij op den geld September 1835 van
Scheerlinkdrank ; zie Scheerlingdrank.
mijne vrouw gefcheiden , la wort m'a separe
den baard
Scheermes , o. mes, waarmede
de mon spouse le 9de Septembre Pan mil belt
aanzetten,-, refcheert, rasoir , m. Een
t,asser an rasoir; fig. Eeue tong hebben als 1 cent trente et en, —, door het bepalen der
etui h rasoir , m. trousse, f.

gen,
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g renzen van elkanderen verwijderen , separer.
composition. De — tier metalen , (bij reliefDe Pijreneen — Frankrijk van Spanje , les
kundigeu) , le-depart, la dissolution des wePyrenees separent la France d'avec 1' 4staus. De —, het vertrek , le depart. De
pagne. —, eene huwelijksverbindtenis doen
— van tafel en bed , (zie fcheiden) la sepaopnouden, dezelve verbreken , als : Twee
ration de biens et de corps, (entre un mart
gehuwde perfonen —, ( het huwelijk tuset tine femme) la dissolution d'un mariage,
fchen hen ontbinden), separer deux epoux ,
le divorce. — ( bij het geregtsh.) disjonction.
demarier deux epoux , les divorcer ; zie
— van zilver en koper, meta al, enz. liquation.
Echtfcheiden. Zich later. — , ( het huwe— , het fcheiden, fchiften van den ens,
lijk laten ontbinden ), se demarier. Hij
triage, in. —, affcheicling , fcheuring eener
zou zich gaarne van' zijne vrouw laten —,
kerk van eene andere , la scission; dissiden( hij zou gaarne zien , dat het huwelijk tusce. * — van aangrenzende erfgoederen door
fchen hem en zijne vrouw ontbonden wiereenen muur, eene heining , gracht of foot,
de ), it voudrait biers se demarier. Van tafcheidmuur, mitoierie on mitoyerie.
fel en bed —, (van regtswege bepalen , dat Scheidmaal , o. affcheidsmaal , maal bij een afeen man en eene vrouw geene gemeenfchap
fcheid ; zie Affcheidsmaal.
van goederen hebben , en niet meer zamen S che idthaaltij d,m. fcheidmaal;zie Affcheidsmaal.
wonen zullen), separer (un magi et tine Scheidmerk , o. merkteeken ter affcheiding ,
femme) de biens et de corps, de table et de
marque de separation, marque de distinclit. —, (in de fcheikunde) de beitanddeetion , f.; zie Scheidteeken.
len eens ligchaams van elkanderen afzon- Scheidmuur,, m. muur ter affcheiding , tusderen , ontleden , oplosfen , tot derzelver
fchenmuur,, middelmuur,, muur tusfchen twee
beflanddeelen terugbrengen , decomposer.
huizen , mur de refend,mur mitoyen, paroi ;
De metalen doen — , zweeten , faire le
fig. hinderpaal , verhindering, beletfel, empdressuage des metaux. —, hetgene een en
chement , obstacle. — binnen in een gebouw,,
denzelfden hoop uitmaakte , van elkandebefchot , cloison, f.
ren afzonderen , separer, partager, divisor, Scheidpaal , m._ paal ter affcheicling, borne, f.
desunir, dejoindre. Zijn hoofd werd in eenen
terme, etc.
flag van het ligchaam gefcheiden, den flag Scheidfel , o. hetgene ter affcheiding dient,
fcheidde zijn hoofd van zijn ligchaam, en
separation, cloison, f:
soul coup lui separa la tete du corps , lui se- Scheidslieden , m. meerv. zie Scheidsmil en
pare la tete d'avec le corps. Twee vechGoeman..
tenden —, (hen den firijd doen Itaken) se- Scheidsman, tn. (meerv. fcheidslieden), goeman,
parer deux combattants. —, uit een doen,
derde middelaar , arbitre, mediateur. --die
out warren , demeler. Eenen boedel — , goeniet aan het regt gebonden is , arbitrageur.
deren —, ( aan ieder der erfgenamen zijn
—, meerv. te Athene, fcheidregters, dilates.,
deel geven), partager une succession. —, Scheidfpoor , 0. fpoor :Tat ter fcheiding dient,
bijleg-gen , vereiTenen , doen ophouden , een
orniiire qui sort de limite entre deux dis.
einde aan jets maken 7 beflechten , als : Eenen
tricts , entre deux terres, f.
twist — , accommoder,, assoupir un differend. Scheidfteen „ m. fteen , welke tot fcheidmetic
Wij zullen het gemakkelijk eens worden ,
dient , pierre qui marque les lirnites d'un
noes nous accommoderons facilement. —, o.
champ ,d'une terre f. borne, f. : zie Scheidw. (met zijn) berften , fpringen , fplijten ,
paal.
se fendre, si ouvrir. De berg fcheidde , (de Scheidsvrouw,, yr. vrouw , welke tot derde
berg werd van een gereten , door eene aarddient, mediatrice, femme qui est prise pour
beving), la montagne s'ouvrit, se findit , par
arbitre.
un tremblement de terre —, zich van jets Scheidteeken , o. teeken waarvan men zich bij
verwijdereu , jets verlaten , zich van jets afhet fchrijven bedient , om , de deelen eens
fcheiden, als: van de kerk —, (zijne godsdienst
voizins van een te fcheiden , signs da p s la
verlaten), se separer de Peglise, quitter sa reponctuation, m. (comme point, virgule,
ligion , faire sects a part. Uit zijn beroep.—,
etc.) De keunis der fcheidteekens, (de punc(zip beroep verlaten), quitter sa profession.
tuatie), la ponctuation. De regelen betrefVan zijne vrouw —, (van zijne vrouw afgaan ,
fende het plaatfen der fcheidteekens , les reg.zijne vrouw Nerlaten), se separer de sa fernles de la ponctuation.
tee; fig. Hij kan van het geld niet —, (hij Scheidvveg , m. weg , welke ter fcheiding dient,
is zeer vasthoudend , zeer gierig, hij geeft
chemin qui sort de limite entre deux districts
niet gaarne) it est extremement tenace.—, verou entre deux terres. —, kruisweg , carres'en
trekken , heengaan , zich -verwijderen ,
our,, m. bivoie, f. chemin qui fourche, clam
fmin
aller, partir. Uit het leven —, (deze wefourchu.
reld verlaten , Ilerven ), quitter ce monde, Scheigoud. , o. (bij fcheik.), or de depart, on.
tnourir. —, elkander verlaten , van elkander Scheikunde , yr. fcheikunst , de kunst ,, om de
gaan , zich van elkander verwijderen , se senatuurlijke ligchamen , met behulp van your
parer, se quitter. Zij zullen fpoedig —,
en andere oplosfingsmiddelen van elkander of
ils se separeront bientdt. Zij fcheiddeden vrij
to zonderen , en in hunne oorfpronkelijke
koel , ( zij verlieten elkander vrij koel), ils
beftanddeelen te ontbinden , chimie.
se separCrent assez froidement. Het gezel- Scheikundig , b. n. (in de fcheikunde bedrefchap fcheidde om twee uren , Passemblee se
yen) , verse dans la chimie. —, tot de fcheisepara a deux heures. Spreekw. Daar moet
kunde behoorende of daarop betrekking hehgefcheiden zijn , it n'y a si bonne compagnie
bende , chimiqt.ie. Scheikundige bewerking ,
qui ne se separe.
operation chimique.
Scheider,, m. degene , welke fcheidt , celui qui Scheikundige , m. iemand , welke de Scheikunsepare, etc. ; zie Scheiden ; fig. middelaar,
de verflaat , chimiste.
rnediateur; zie de zamengeftelde woorden: Scheikunst ; zie Scheikunde.
Boedelfcheider,, Stoficheicler,, Metaalfchei- Scheikunftenaar,, m. ; zie Scheikundige.
der,, enz.
Scheinagels , m. meerv. (fcheepsw.), buiten naScheiding , yr. de daad van fcheiden, action
gels aan de buiten huid van een fchip, gournade separer, separation. —, (bij fcheik.)ables pour les deans de la quills.
Qqq
Schei.
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Seheivocht, o. fterk water, kbningswater, eau
firm, f. (bij fcheik.), menstrue,
Schel, yr. bel,. iets, waarmede men fchelt ,
klein langwerpig klokje', sonnette, cloche.
Aan de — trekken, tirer la sonnette , Bonner. Trek eens aan de —, sonnez , s'il vous
plait, ayez la bona de sonner; zie Bel in
tie onderfcheidene beteekenisfen.
Schel, b. n. fchelklinkend, helder, klaar van
geluid , aigu, e. clair, e. resonnant, e. sonore, argentin, aigre. Een geluid,
tin son aigre; Eene — klinkende item, tine
voix sonore — , bij w. clairement.
Schel, yr. fchil, omkleedfel van onderfchei'dene dingen , als: De — van eenen appel,
enz. , la pelure. — of huid der fteenvruchten , ook der druiven peau. — der perziken , druiven, peau des peches , des raisins.
van citroenen , oranjeappelen, meloenen , enz.; ook — of fchors der boomen,
dcorce. —, bast of fchaal van eikels, avelanede; van hazelnoten, ook van eikels, chaton, ns. — of boiler van kastanjes, bogue.
huid van uijen , robe d'oignons. Dunne —
of fchors van eene vlasfpruit , teille. Drooge
— of bast van fommige vruchten, silique.
De — van peulyruchten, gousse, cosse. De
groene — of boiler van noten Neale, f:
brou, in. Het dunne , gele fchilletje om de
pit der okkernoten , le zest. — van een ei,
coque, f; zie Bast, Dop, Boller, Schaal
• ook de zamengellelde woorden: Appelfchel, Citroenfchel , enz. vlies op het
oog, tale. fig. Iemand de fchellen van de
oogen ligten of nemen, (iemand de oogen
openen , iemand eene zaak doen inzien ),
ouvrir les yeux a q. q. Zich aan de buitenfle
—. ,verppen , ne s'arriter qu'a 19 ecorce , qu' a
la superficie.
,Scheldbrief, m. fpotfchrift, libelle
écrit injurieux , m. lettre d'injures, f:
•
Schelden, b. w.(ik fchold, heb gefcholden),
uitvaren, zijn ongenoegen door hevige woorden aan den dag leggen , injuries; dire des
injures , invectiver contre, chanter pouilles , injures, a q. q. Hij heeft mij gefcholden, it nt'a injurie , tl m'a dit des 'injures. Hij heeft tegen de weelde gefcholden,
uitgevaren, it a invective contre le luxe. —,
lasteren , blamer, reprimander; van hier;
Iemand voor eenen gek , eenen dwaas ,
eenen onbeschoften (vlegel)—, traiter q.
q. . de fou , de fat , d'impertinent, appeler q. q. fon , coquin; fat , impertinent.
onlings voor: -verklaren, welke beteekenis nog is overgebleven in : Iemand lets
kwijt —; zie Kwijt. o.w. razen, uitvaren,
fchimpen, tieren, tempéter, pester, invectiver, vomir des injures. Op iemand —,
(tegen iemand uitvaren), invectiver contre
q. q. Op de regering (tegen de regering u i tvaren) , se dechainer contre le gouvernement. IIij doer den ganfchen dag niets
dan vloeken en —, it ne fait que juror et
pester toute la journee. —, o. action d'injuder,, etc. lk kan het — en vloeken niet verdragen, je no saurais entendre juror et pesterSchelder, , celui qui injure, qui dit des injures, on des invectives , etc.; zie Schelden.
Schelding, yr. action d'injurier. etc.; zie
Schelden.
Scheldnaam, beleedigende naam , nom injurieux , nom offensant ou diffnmant. Iemand
fcheldnamen geven, (hem fchelden), invecfpotnaam, sobriquet.
tiver contre q. q.
Scheltifchrift, o. fchimpfchrift , libelle diffamatoire, del* injurieux,
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Scheldwoord, o. beleedigend woord, fchimpwoord , injure, invective, f. terme injurieux , tn. parole offensante ou injurieuse:
meerv. pouilles, vilenies , f. pl. Scheldwoorden tegen iemand uitbraken, dire des injures a q. q. des invectives contre q. se dechainer contre q. q. Een menigte fcheldwoorden, tin debordement d'injures.
Schelen, o. w. (ik fcheelde , heb gefcheeld),
verfchillen, differer, etre different de, ne pas
etre d'accord, ne pas s'accorder. Zij — niet
veel in jaren, hunne jaren —niet veel, (zij
zijn bijna van den zelfden ouderdom , hun
ouderdom verfchilt niet veel) leur age ne
differe pas beaucoup. Indien ik dit geld
neem, fcheelt het mij meer dan twintig gulden, (dan verlies of win ik meer dan twintig gulden), si je prends cette monnaie,
j'y perdrai ou j'y gagnerai, plus de vingt
florins. Het fcheelt mij niet, ( ik geef er
niet om , het is mij onverfchillig , het is mij
hetzelfde), of gij het fchrijft of zegt,
ecrivez-le ou dites-le, cela m'est fort indif
ferent. Wat fcheelt het u ? (wat verfchil
maakt het u ? Wat raakt het ut ?) qu'est-ce
que cela vous fait? que cela vous regarde?
Het fcheelt mij niet , (het ,'is mij vrij onverfchillig , ik bekreun er mij weinig om),
pen m'importe, cela m'est indifferent._ Het
fcheelt veel , ( het maakt een groot ver ichil),
wie het doet , it n'est pas indifferent quilt
fait. —, ontbreken, mangelen, manquer.
Daar fcheelt zoo veel niet aan de ibm,
hetgene aan de fom te kort komt, is zoo
veel niet, it s'en faut pen, que lee somme
n'y soit. Daar fcheelt veel aan, (daar komt
veel te kort), it s'en faut de beaucoup. Het
fcheelt meer dan de heeft, it manque plus
de la moitie. Er fcheelde weinig aan , (er
haperde weinig aan), pen s'en fallut. Er
fcheelt veel aan, (tat het bier zoo is, (het
is bier op lang na zoo niet ) it s'en faut
beaucoup qu'il soit ici comme on dit. Er
fcheelde weinig aan, of ik ware gevallen),
(ik ware bijna gevallen),j'ai failli a tomber.
Indien hij goon fchurk is, dan fcheelt er
maar weinig aan , (dan is hij er niet verre
af), s'il n'est pas on coquin , it ne s'en faut
pier& Er fcheelt weinig aan, dat gij zoo
groot zijt als ow neef, (gij zijt bijna zoo
groot als uw neef) it s'en faut peu que vows
ne sovez aussi grand que votre cousin. Daar
fcheelt veel aan, (daar ontbreekt veel aan),
it s'en faut beaucoup. Er fcheelde weinig aan, of hij had er het leven bij ingefchoten , it a failli perdre la vie. —,
fchorten, deren , manquer, avoir. Wat
fcheelt u ? wat fcheelt er aan ? (wat fchort
? wat deert u?) qu'avez-vous? que vous
manque-t-il? Wat fcheelt u aan het oog?
(wat hebt- gij voor ongemak aan het bog)?
qu'avez-vous a l'oeil? 1Nlij fcheelt niets,
(mij deert niets, ik ben wel), je n'ai rien,
je me Porte bien. Hem fcheelt altijd sets, ( hij
is altijd ongefleld), it a toujours quelque
indisposition, it est toujours indispose; fig.
of fprw. Altijd fcheelt er het eene of andere
aan , (er hapert altijd iets), it y a toujours
quelque fee- qui loche. Het fcheelt hem in
den bol, (hij heeft niet veel verftand), it
le timbre fele.
Schelf, o, veroud. meergras, (nog over in
Schelfzee), roseau de marais, m.
Schelf,,
fchelve , een afgefcheiden hoop ; zie
Hooifchelf.
Schelfer, Yr. dun blaadje, dat zich van iets
affcheidt:, zie Schilfer.
Schel.

SC
Schelferachtig , b, n. naar fchelfers gelijkende ;
zie Schilferachtig.
Schelferen , o. w. (ik fchelferde, heb en ben
gefchelferd.), zich in dunne blaadjes afzonderen , affcheiden ; zie het weer gebruikelijke
Schilferen.
Schelferig, b. n. fchelfers hebbende; zie Schilferig.
Schelfzee , Yr. eene met Het of biezen begroeide zee , de roode zee , titer rouge.
Schelheid, y r. fchel geluid , son aigu , son
senorite.
clair on risonnant,
Schelklinkend, b.. n. fchelluidend, een fchel
geluid voortbrengetad, aigu, e. clair, e.
Schelkruid , o. fchiewortel , itinkende gouwe ;
zie Gouw.
Schellen, b. w. (ik fchelde, heb gefcheld),
van de fchel ontdoen ; zie Schillen.
(ilc fchelde, heb gefcheld),
Schellen, o.
aan de fchel trekken, bellen, tirer la sonnette , sonner. Men heefc gefcheld, on a
sonnd. —, b. w. door het geluid der fchel
ontbieden, laten komen , sonner. Zijne bedienden sonner ses gens, les appeler en
sonnant. —, door fchel pen uit het bed doen
rijzen; zie Opfchellen.
Schellevisch, tn.; zie Schelviscb.
Schelling , m. eene oude Nederlandfche munt ,
welke thans flechts de waarde van 25 cents
heeft, loch dewijl deze munt onlangs de
waarde van 30 cents, (6 fluivers) had, veritaat men er in het dagelijkfche verkeer
meestal nog de waarde van 3o cents onder,
escalin. Een Engelfche een twintigfle
pond flerling , de waarde van 6o centen
ongeveer), schelling.
Schelluiclend, b. n. een fchel geluid voortbrengend; zie Schelklinkend.
Schehn, m. een door zijne misch'ijven eerloos
geworden mensch , fchurk, deugniet, coquin, filou , fourbe, faquin, bdlitre, maraud,
scab-at , vaurien. leinand voor eenen —
nitmaken , uitfchelden , hem voor eenen
fchelm verklaren, hem fchelm noemen),
traitor q. q. de coquin, appeler q. q. coquin.
Iernand voor wegjagen , (iemand opeene
onteerende wijze wegjagen), chasser q. q.
avec infamie. Als een fchelra handelen ,
(fchelmachtig te werk gaan), agir en fripon. Een — die wegloopt, (hij die wegloopt, gedraagt zich als cen fchelm), c'est
un coquin qui s'en va. Met jets den —
fpelen , (fchelmachtig bij jets te werk gaan),
agir en coquin dans tine affaire. —, fam.
fchalk , glut, uilenfpiegel, espiegle, fripon.
De kleine —1 13 petit fripon , le friponneau!
—, in eene ruimere beteekenis. De acme
(de arnie drommel), le pauvre homme,
le pauvre garcon, le pauvre liable.
Schelanachtig b. n. bedriegelijk , fchurkachtig,
als eels
fourbe, trompeur,, Buse,
fripon, ne, saldrat, e. Een fchelnsachtige
kerel, un fourbe, un trompeur,, un fripon.
Eene —e daad , tine action sceldrate, vilaine.
fchelinsch, fnaaksch, fripon, no.
, bijw. en
Een — gezigt, un air fripon.
fripon,..vilainement , en fourbe.
Schelmerij , vr. bedriegerij , fchurkerij , verraderij , fchelinfluk, friponnerie, fourberie ,
tromperie , escroquerie , faquinerie , coquzcoquinisme, m.* Voorbedachte —,
;aerie ,
guiterij, feakerij , fchalguet-apens ,
kerij , fchalkachtigheid, espieglerie,
badinage, M.
Schelmsch, b. n. fchelmachtig, guitachtig; zie
Schelmachtig.
Sehelmfluk , o. fchelmerij , friponnerie f.
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guiterij espihgletour de fripon,
rie ,
zie Schelmerij.
Schelp, yr. fchulp, een bol omkeedfel of
huisje van fommlge dieren, van mosfels,
oesters , enz. , coquille. Groote zee—,
conque; zie ook d zamengeftelde Gellerfchelp , lVlosfelfchelp , Parelfchelp, Zeefchelp , enz. Het onderile gedeelte eener
—, contre-ecaille. Verileende fchelpen, (in
de nat. gefch.), trochilites , tn. pl. Vol
fchelpen, coquilleux, se. Kabinet, verzameling van fchelpen, coquillier m. Kleine
fchelpen, die zich onder aan de fchelpen
vasthechten, eendenmosfels, sapinettes, f.
Schelpdieren, o. meerv. crustacees, f. pl. testestacites f.pl.
tacdes , m. pl. Verfteende
, colsSchelpgewasfen , m. pl. , verfleende
chytes , f: pl.
Schelpje, o. coquillon, rn. pucelle , f.
Schelpgewaskunde, yr. conchyliologie.
Schelpilak, yr. escargot, in; zie Schulpilak.
Pierre coquillihre, f.
Schelpfteen,
chelpwerk, o. coquillage , tn.
Schelpzand, o.; zie Schulpzand.
Schelpvisch, m. visch met eene fchelp, mosfelen, oesters, enz., poisson a dcaille, u coquille, poisson testace ou crustace. Slechts
met eene fchelp, conchylifere.
Scheivisch, fchellevisch, zekere zeevisch,
rnerlan, aigrefin ; fig. — loos , flout kind , fin
matois, petit coquin; fpreekw. Eenen uitgooijen of uitwerpen, om eenen kabeljaauw
te vangen, Gets van geringere waarde gebruiken, om iets van grootere waarde te verkrijgen ; men zegt ook: Eenen fpiering uitwerpen , om een kabeljaauw te , vangen,)
donner on oeuf pour avoir un boeuf:
Schelvischvangst, yr. pdche de Paigrefin, de
merlan.
Schelwortel, m. fchelkruid, flinkende gouwe;
zie Gouwe.
Schernel,
van een rijtuig (bij wageum.),
lissir.
Schemer, in. fchemering , fchemertijd ; zie
Schemering.
Schemeravond, m. fcherncring, avondfchemering ; zie Schemering.
Schemeren, o. w. (ik fchemercle, heb gefchemerd), een flaauw licht geven, ne donner qu'une faible lutniare, lueur. —, met
den onbep. 3. perfoon, van den dageraad,
een fchaduwachtig licht geven , als : Het begint reeds te' —, (de dageraad begint reeds
te verfchijnen), le jour commence déjà a
poindre, le jour commence déjà a paraitre.
—, van den avund, zich beginner te ver.
toonen , in het oosten reeds donker beginnen te worden, als: Het begint reeds te
—, (de nacht begint aan te breken), lee
suit approche, it commence dela a faire
brune ; fig. fans. met bepaalde perfoons-aanduiding , van de oogen , als : De oogen —
mij van dat licht , (dat licht doet mijne
oogen flikkeren, zoo Bat ik niet duidelijk
lien kan) , Bette lueur m'dblouit les yeux.
Het fchemert mij voor de oogen, de oogen
fchemeren mij , le ne vois pas clairement ,
Invite un pets obscurcie; van hier : Het fcheinert hem niet, het fchernert hem niet voor
de oogen (hij heal verfland), it a dubon
sens. Er fchemert
'
mij ices van die zaak voor
de oogen , (er flaat mij van die zaak jets
flaauwelijk voor), je use le rappelle faibletnent. Docn — iblouir.
Schemering , vr. flaauw of fchaduwachtig licht,
faible lueur —, van den avond of den
morgen, de isjii tusfcheu licht en donker,
Qqq2
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et pascals, m. faible lueut, f. In de —,
entre chien et loup; zie Avondfchemering
en Morgenfchemering; fig. van de oogen,
iblouisoement, tn. Dat de — aangaat, erepusculin, e.
Schemerlicht , o. fchemerend licht , fchemering,
faible lueur, lumiere faible, f:
Schemerlichtkring, m. (in de nat. k.), cercle
crepusculaire.
Schemertijd, in. fchemering, tijd der fchememering; zie Schemering in de aebeteekenis.
Schempen, b. w. (ik fchempte, heb gefchempt); zie Schimpen.
Schendbrok, in. en vr. lasteraar,lasteraarfter,
calomniateur, m. calomniatrice, f. detractear, tn. diffamateur, medisant.
Schendelijk, b n. fchendig, onteerend, gruwelijk, infdme, noir, e. honteux,euse, mechant, e. diffamant, dyfamatoire,horrible,
etc. —, bijw. d'une maniere infdme, horribletnent.
Schendelijkheid , yr. infamie , turpitude,
horreur.
Schenden, b. w. (lie fchond, heb gefchonden) , bederven, outfieren , van deszelfs
waarde ten deele berooven, gdter, defigurer, mutiler, tronquer, degrader, endomwager. Boomen —, ( nadeel aan boomers
toebrengen), endommager, gdter des arbres.
Mijne zuster is van de pokken gefchonden,
la petite verole a de'figure ma soeur; ook
Ina soeur est marquee de la petite verole.
fpreekw. Die zijnen neus affnijdt , fchendt
zijn aangezigt. Wie zijnen neus fchendt,
fchendt zijn aangezigt , (wie van zijne
bloedverwanten kwaad fpreekt, vermeldt
zijne eigene fchancle), fait depit a son visage „qui se coupe le nez. —, onteeren, violer.
Hij heeft zijne belofte gefchonden, it a
viole ses promesses. Eene maagd —, (haar
van hare eer berooven , verkrachten ) 9
dishonorer une fille,ravir l'honneur a une
ille , abuser d'une fide. — , lasceren ,
fkwaad
fpreken van iemand , diffamer, calomnier, noircir, f: Iemands goeden naam
—, (iemand van zijnen- goeden naam berooven, iemands goeden naam bezwalken),
fletrir, ,noircir, dechirer ou ternir la reputation de q. 9. Hij fchendt mij overal, il me
degrade partout. —, ontheiligen , violer,
profaner. Den fabbat —, violer le sabbat.
Hij fchendt de heiligfle dingen, it profane
les choses lee plus saintes.
Schender,, m. degene 9 die jets fchendt , inzonderh. in zamenflelling gebruikelijk, ceJul qui gate, ou difigure, q. ch. , destructeam —, onteerder,, diframateur. —, verhreker, vertreder der wetten, violateur,
infracteur des lois.— ontheiliger, heilig—,
profanateur. — van den eed , meineedige ,
aussaire, parjure; zie Schenden en de zafmengeftelde
woorden : Boomfchender, Sabbatfchender,, Vrouwenfehender, Kerkfchender„Straatichender, enz.
Schenclerij, yr. het fchenden, action de gater, etc.; zie Schenden in de zamengeftelde
woorden : Straatfchenderij , Boomfchenderij,
Vrouwenfchenderij , enz.
Schendig, b. n. fchendelijk, gruwelijk; zie
Schendelijk. — , onteerend , eerroovend,
diffamant, e. diffamatoire, deshonorant, e.
infamant, e. Eene fchendige handelwijze,
tone maniere d'agir deshonorante. —, bijw.
d'une maniere deshonorante.
Schending, yr. het fchenden , bederven, mismaking, action de defigurer, Otter, trooper q. ch, degradation, defiguration, d 1122
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structien, f. degas, m. —, onteering, 1aa•
tering, achterklap, eerrooving, diffamation,
detraction, medisance, calomnie , infama7 overtreding , verbreking, violetion. —
ment, m. infraction, f. viol, in. contravention. —, ontheiliging, profanation, violation.
Schendkeuken, m. en yr., iemand, die eener
goede keuken tot fchande verilrekt, dewij1
hij mager blijfc, personae qui ne croft pas
quoiqu'elle fasse bonne chere, f:
Schendfler, yr. celle qui gate, viole, calomnie ou profane; zie de zamengeftelde woorden : Echtfchendfler , Bloedfchendfler ,
enz.
Scbendtong, in. en y r. lastertong, lasteraar,
lasteraarller, kwaadfpreker, eerroover , dipfamateur, calomniateur. medisant, no. langue medisante, calomniatrice, medisante, f.
Scheldtonging 9 b. n. fchendziek , lasterztichtig, kwaadfprekend , eerroovend, medisant,
e. calomniateur, trice.
Schendziek, b. n. lasterzuchtig, kwaadfprekend, eerroovend, zie Schendtongig.
Schenkaadje, vr. gefchenk, gift, fchenking,
present, don, cadeau, m. donation.
Schenkambt , o. ambt van fchenker, echansonnerie, charge, f. office d'echanson. m.
Schenkblad , o. prefenceerbiad, waarop men
koffij, thee, enz. prefenteert, plateau on
cabaret sun lequel on presente le café, le
the , le vin, etc.
Schenkblaadje, o. verkleinw. van fchenkblad,
petit cabaret, m.
Schenkbord, o. fchenkblad, prefenteerbord;
zle Schenkblad.
Schenkel, m. het been van den voet tot aaa
de knie, ook van de knie tot aan de heup,
os de la jambe, os de la cuisse, m., —, dij,
bil, cuisse,, f.— van eenen os of eene koe,
(bij flagers), trumeau.
Schenken , b. w. (ik fchonk , heb gefchonken),
gieten, eene vloeiflof uit eene flesch, kan,
enz. in een ander vat gieten , verses-. Wijn
in een glas —, verser du vin dans ton verre. Een glas te vol —, (bij het fchenken
doen overloopen , te veel wijn in een glas
gieten), emplir trop un verte; fig. den gefchonken drank aanbieden, als: lemand een
glas wijn — 9 presenter un verre de visa a
q. q. —, drank in het klein verkoopen,
tappen , vertappen , vendre du y in, de la
biére a petite mesure, tenir cabaret. Hier
fchenkt men goeden wijn, (hier verkoopt
men goeden wijn), ici on vend de bon vin.
Mijn buurman fchenkt goed bier , mon voisin
vend de bonne biere. — , vereeren , geven.
Een gefchenk geven, donner un prevent,
faire present. Dit meisje heeft hem haar
hart gefchonken , cette fine lui a donne
son coeur. Iemand jets —, (iemand iets ten
gefchenke geven ,) donner q. ch. en present
a q. q. , faire don a q. q. , faire present a
q. q., gratifier q. q. de q. ch., donner q.
ch. a q. q. remettre q. ch. a q. q., faire
grdce a q. q. de q. ch. Mijn heer v. d. B.
heeft mij nog vijf honderd gulden na mijn
vertrek gefchonken, monsieur v. d. B. m'a
ait present, Ire; noon depart, en..ore de'
fcinq
cents forms. 1k fchenk u dit, (ik
geef u (lit ten gefchenke) je vous donne co-

la , je vous fait present do cela. Iemand een
paard —, (iemand een paard ten gefchenke
geven), faire present d'un cheval a q. q.
Iemand eene fchuld —, (hem dezelvekwijtfchelden, zie Kwijt), remettre a q. q. une
dette. Iemand de firaf — , (hem niet flrag.
fen

zcs23
SCH
SCH
fen, hem de welverdiende ftraf kwij tfehel- Schepenkennis, y r. yam fchnld , waarvan fchepenen kennis dragen , hypotheque passie par
den ), remettre a q. q. la peine, lui faire
devant les echevins, declaration d'hypotgrace. lemand het leven —, (hem het leheque.
ven laten behouden), donner la vie a q. q.,
lui faire grace de la vie, (in het krijgswe- Schepensbank, yr. bank der fchepens, bane
Res echevins, vs.
zen), donner quartier; fig. fam. Ik fchenk
het hem nict , (ik zal het hem wel be- Schepenfchap , 0. waardigheid van fchepen,
échevinage, m.
dignite d'echeviis,
taald zetten, hij zal er vroeg of laat voor
moeten boeten Ole la lui garde bonne, je Schepenskamer, vr. kamer, waarin fchepenen
vergaderen, chambre des echevins.
vs'en souviendrai.
Schenker, m. infchenker, mondfchenker des Schepenspiaats, yr. post van fchepen, charge
d'echevin.
konings, echanson. gever, donateur.
Schenking, yr. de daad van fchenken, ingie- Schepensrol, yr. rol of lijst der fchepenen,
role des echevins,
ten , action de verser. —, het fchenken of
geven, action de donner. —, het gefchon- Schepje, o. verkleinw. van fchep, petite cullleree , inzonderh. in den gemeenzamen
kene , gift, donation, f., don, present, vs.
fpreektrant , teug , flok, dronk , petit coup,.
zie Schenkaadje
coup, tn. Geef mid nog een elonnez-mot
Schenkkan, yr. kan, om te fchenken , pot 4
encore un coup. Laat ons nog- een — neverser, a goulot, waarin het water en de wijn is bij het bedienen der mis,
men , buvons encore Sin coup. Nog een —,
encore ten coup, une petite gorgie.
burette , f.
Scheplepel , m. lepel, waarmede men fchept,
Schenkkamer, yr. echansonnerie.
(bij tie glasfmelters) poche. Salpeter —
Schenkketel, ketel, om te fchenken, inzonderheid waterketel, waaruit men water
puisoir , m. (bij de kdarfemakers) puiin den theepot (trekpot) giet, en gewoonstile, ou puisette. Groote — (bij de Suikerr.)
lijk op een konfoor in eene zoogenaamde
pucheux. Kleine — pirchet. Met den —
uttfcheppen , pucker.
theeftoof heeft liaam , bouilloire, f. coqueScheplicht , o. vallicht, abat-four,, fn.
; zie Theeketel.
mar,,
boire). —, Schepnet , o. zeker foort van driekantig visehSchenkfter,, yr. celle qui verse
net , aan een' langen flok bevestigd , fteeknet ,
dosiatrice.
verveux , in. Groot — , bouteux, tn. — aan
Schenktafel, yr. tafel, waarop de te fcheneenen kleinen flok om de visfchen uit eene
ken dranken Itaan, buffet , aressoir,
vischkaar enz. te fcheppen , trouble , f;
Schenkteljoor,, o. fchenkbord , fchenkblad,
(ik fchepte, heb gefchept),
Scheppen
,
b.
zie Schenkbord.
putter, putser. Water nit eene rivier —,
Schenkvat, o. vat, waarin men de te fchenpuisser de Peau a la riviêre.Water nit eene
ken dranken koel houdt , cuvette, f.
bron — puiser de l'eau daresune fontaine.
Schennis 5 yr. misdrijf , fchelmituk , wandaad,
, puiser dam la fontaine. LeUit de bron
ondaad, fnoodheid, crime, tn. mechante
dig —, (door fcheppen ledigen), elder,
action. —, fchande, oneer,, infamie, f.
(adem halen ; ademen) prenfig. Adem
honte. —, fchending, hederopprobre ,
dre haleine, respirer; zie Ademen en Adem.
vitag degat , in. destruction, degradation.
(lucht inademen), prendre Pair,
Lucht
Zie ook de zamengettelde woorden: Heiliggoater le frais; zie Lucht en Luchtje. Moed
fchennis, Maagdenfchennis, enz.
(zijnen moed opwekken) prendre couSchenziek ; zie Schendziek.
Gerage , reprendre courage. Vermaak
Schep, m. zoo veel men in eens met eenen
noegen — , Vergenoegen
Behagen
lepel, of ander fcheptuig , fchept, autant
qu'on prend avec tin cuiller, avec une coupe,
( vermaak , genoegen , vergenoegen of behagen in iets vinden), prendre plaisir 4, s'aetc. In. cuilleree, f. zie ook Schepje.
rouser (4), se dives-tit-. —,(fcheepsw.) als:
Schepbakje , o. (in de zoutkeet), puchoir, tn.
De zeilen — den wind, (de wind volt de
Schepbord, ce plank aan het rad van eenen
zeilen), les voiles s'eventent. Len zeil
aileron,
alichon,
tn.
watermolen,
laten , faire passer une voile 4 demi. — bij
Schepel, o.(oulings)zekere korenmaat, waarvan
papiermakers, als: Papier — , ( papier
vier eene mud maken , boisseau . in. Twee —
op den vorm uit de kuip fcheppen), faire
, bij het
tarwe , deux boisseaux de froment.
papier sus la forme.
nieuwe fielfel van munten , maten en gewigten , anders: Nederlandsch fchepel , waarvan Scheppen , b. w. (ik fchiep., heb gefehapen),
voortbrengen, crier. Cod heeft de wereld
tien op eene mudde gaan , decalitre, in.
gefchapen , Dieu a erre' le monde. — en verSchepeling , m. en yr. degene, welke zich aan
boord van een fchip bevindc , meestal meerv.
nietigen zijn eigenfchappen der Almagt ,
crier et aniantir sent des attributs de la
fchepelingen, equipage, sn. Al de fchepetoute puissance.
lingen zijn vergaau , tout Pequipage a peri.
Schepper,, m. die jets fchept of Vefchapen
Schepelvol , o. boissek e, f.
heeft, createur. God is tie — aller dingen
Schepemmer,, m., putemmer, godet.
Schepen , tn. (meerv. fchepenen en fchepens),
Dieu est le createur de routes choses. Den
— aanbidden, adorer le createur.
eertijds zekere regter, echevin.
Schepen , 0. meerv. van fchip, vaisseaux, tn. Schepper, m. fchepvat , vaisseau qui sert cat puiser,
zie
Schip.
, f.— , (bij de pap. m.) clegepl. ;
Schepen, b. w. (ik fcheepte , heb gefcheept),
ne , die den vorm in tie tobbe dompelt ,
aan boord brengen, inzonderheid van goede pap voor het papier te fcheppen ,plongeur.
deren , infchepen, embarquer. —, o. w. Schepping, vr. het fcheppen, voortbrengen,
(met zijn), bijna verouderd, varen, zeiaction de cr ier, creation. —, het gefchapeDe , creation.
len , fievenen, naviguer.
Schepenbrief, brief voor fchepenen opge- Scheppingsgefchiedenis , yr. histoire de let
creation.
maakt , obligation passee par devant les echeScheppingswerk, o. het fcheppen, fchepping,
vins, f.
creation, f.
Schependom, o. al de fchepens of fchepenen
pi.
tn.
Scheprad , o. aan eenen watermolea , rad met
corps
des
echevins,
zaamgenomen ,
fcbepq3
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fchepboorden , roue 4 godets, roue persanne
ou persique.
Schepradwatermolen, m. moulin a elever Peau.
Schepfel, o. eigenlijk alles wat gefchapen is,
in het gebruik , gefchapen levend wezen ,
creature, f. De magt van God in zijne
Ichepfelen bewonderen, admirer la puissance de Dieu dans ses creatures. Deze vrouw
is een vuil cette femme est une sale creature. Ik wil dat — niet bezoeken, je ne
veux pas frequenter cette creature.
Schepfeldienst, yr. afgoderd, afgodsdienst,
idolatrie.
Schepter, rijksflaf, gebiedfiok, sceptre.
De keizer was voorgefield met de kroon op
het hoofd en den — in de hand , remperenr
itait represents la couronne sur la téte et le
sceptre 4 la main; fig. Oppermagt, pouvoir
souverain, sceptre. God geeft en ontneemt
den koningen .hunnen
naar zijn
gen, Dieu donne et lite le sceptre aux rois,
comme it lui plait. Den — zwaaijen , (bet
gebied voeren) gouverner, regir, etre revétu d'un pouvoir souverain. zeker gefiernte , sceptre.
Sehepvat o. vat , waarmede men fchept, boosvat , scope, f. — (op fchepen) puts, seilleau,m. baillette, f:
Scheren , o. w. (ik fchoor, heb gefchoren),
zich fuel bewegen , door de lncht vliegen,
(gelijk de vogels) se mouvoir vite, voler,
voler vite. De vogel feheert langs de kerk,
l'oiseau vole le long tie reglise. heengaan, zich verwijderen , zich wegpakken,
s'en alter, s'eloigner, se retirer; (in dezen
zin ook s zich —, b. w. in den gemeenzamen fpreektrant, inzonderh. in de gebiedende wijze , als: fcheer u, (pak u weg,)
allez-vous en! va to promener ! Zult gij u haast
weg ? re?: iras-tu bientlit? —, b. w.
foppen, met iemand fchertfen , se moquer
de, railler, tourner en ridicule. Zie Gekscheren en den, Gek met iemand fcheren,
op Gek. laflig vallen, tot last zijn,
overlast aandoen, enkel gebruikelijk in het
verl. deelw. , als : Met iemand gefchoren
zijn, (met iemand opgefcheept zitten, iemand tot zijnen last hebben,) étre embarrasse, de q. q. Hij zit er mede gefchoren,
(hij zit er mede opgefcheept ,) zie Opfchepen. —, afbijten , afeten, afknagen , brouter. —, met een mes of fchaar affnijden
couper; van hier: Iemand (iemand den
baard afnemen), racer q. q. , faire lee barbe
a q. q. zich —, (den baard zich zelf afnemen), se racer, se faire la barbe; zich laten —, (den baard laten afuemen), se faire
raser, se faire faire la barbe. De kruin —,
censurer. —, van fchapen, laken , eene hegge , enz. tondre. De fchapen tondre les
brebis, fig. Hij heeft zijne fchaapjes gefchoren, (hij heeft zijne fortuin gemaakt),
zie Schaapje. Laken —, tondre le drap.
ourdir de la toile. Eene hegLijnwaad
ge tondre une haie. Palm —, tondre le
buis. Voor de laatfte maal (laken) — ton
die d'affinage; fig. Allen over eenen kam
(alien op dezelfde wijze behandelen),
traiter tons sans distinction. Zij zijn allen
over eenen kam gefchoren, (zij zijn allen
van denzelfden aard), ils sent frappes au
Dame coin; —, fig. Veel laten betalen,
., me-s
denemen , afzetten 9 surcharger, zie Snijden.
tendre,
monter.
fpannen, uitfpannen,
tendre une cot-de.
Eene lijn—, een touw
ourdir fine chaine.
Eene webbe, ketting
Lijnwaad—, ourdir de la toile.--, (fcheepsw.)
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rider , passer les rides ,Een fchip eflever lee
couples et dotter les lisses, lisser. Touwwerk —passer quelque manoeuvre. (aanflaan)
amarrer, (met fcheerlijnen zwichten) trelinguer. Web —, faire les gabarits d'un
navire. Het met eenen Been boven op het
water, le ricochet.
Scherf , yr. fink van eenen gebroken aarden pot,
vat, tit, tesson,
Scherfbord, o. van het verouderde fcherven,
kerven, bord, waarop men kerfc, hakbord,
hachoir, m.
Scherfijzer, o. ijzer, waarmede men kerft,
van het oude fcherven, kerven, kerfmes,
scarificateur, en.
Scherfmes, o. mes , waarmede men kerft, van
het verouderde fcherven; kerven, hakmes,
couperet, m.
Schering, y r. het fcheren, action tie racer,
de tondre , etc. Zie fcheren. De — der fchapen,
la tonte.— der heggen, der boomen, la tonture.
De kruin — der geestelijken , la tonsure. —,
het fcheren, fpannen, action de tendre; inzonderh. van eene webbe , ourdissure; van bier,
de gefchorene draden, regenflelling van inflag, aan eene webbe , chaine; fpreekw. D at is
bij hem — en inflag , hier yan fpreekt hij
altoos, dat doet hij needs), it en parle
toujours, c'est ce qu'il fait toujours.
Scheringsdrager,, m: (bij wevers) porte-laine.
Scherlei, fcharlei, yr. dolle kervel, orvale
route-bonne, f, ormin, m.
Scherluin; zie Scharluin.
Scherm , m. befcherming , protection,defense,f.
o. middel ter befcherming, paravent,
ecran, m.; zie de zamengeflelde Zonnefcherm , Regenfcherm , Vuurfcherm. Een —
van zes bladen, un _paravent de six feuilles.
tooneelgordijn, toile f. Het — ophalen , lever la toile. Het — neerlaten, laten
vallen , baisser la toile. —, tooneelfcherm,
coulisse, f.
Schermboek , o. boek over de fchermkunst,
vre d'escrime, ou sur rescrime.
Sehermdak, o. in den oorlog der ouden, muscule , m.
Schermdegen , m. floret , Purer.
Schermen , o. w. (ik fchermde , heb gefchermd),
met eenen degen , enz. zich in de fchermkunst oefenen , de fchermkunst oefenen of
verftaan , escritner,, faire des armes. Hij
fchermt goed , it escrime bier; fig. In den,
wind —, in het wild—, (fnoeven, fchreeuwen , pogchen , van de hoofdzaak afwijken),
habler, faire des fanfaronades.
Schermer, in. iemand die fchermt of de fchermkunst verftaat,escrimeur,gladiateur.— voorvechter britailleur, bretteur, ferrailleur;
spadassin; zie Vechter.
Schermer, vr: waard of drooge meer (bij Alkmaar) lac desseche. m.
Seaerinhandfchoen ,
gevulde handfchoen,
gasst bourre.
Scherming, vr. ; zie Befcherming.
Scherminkel, m. en o, zeer mager mensch,
geraamte , squelette , f.
Seherminkelbeen , Scherminkel, zeer mager
mensch of dier, ook geraamte , homme ou animal fort maigre.—, dooclsbeen , squelette,f:
Scherminkelbeenhuisje , o. beenderhuis, knekelhuis, charnier, m.
Schermkunst , vr. kunst van Schermen , art de
faire des armes, m. escrime, f.
Schermmeester, m. meester die de fchermkunst
onderwijst , maitre d'escrime,maitre d'armes.
Schermfchild, o. fchild ter befchermht , boaclier,, den, m.
Schere
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Schermfchoen, m. ligte fchoen , bij het feller:
men in gebruik , escarpin dont on fait usage
en escrirnant m. sandale, f.
Schermfchool, vr. fchermzaal , salle d'armes.
—, de fchermmeester met zijne leerlingen,
le maitre d'escrime avec ses ecoliers.
Schermflag, of foot, in. flag met den fchermdegen 5 coup de fieuret , m. botte, f.
Schennutfelaar,,
escarmoucheur.
Schermutfelen, 0. w. ( ik fchermutfelde, heb
gefchermucfeld); zie Scharm-utfelen.
Schermutfeling ; zie Scharmutfeling.
Schermutfen , o. w. ( ik fchermutfte, heb gefchermutst ); zie Schermutfelen.
Schermutfing ; zie Schermutfeling.
Schermzaal , vr. ; zaal waar men het fchermen
onderwijst , salle d' acmes, salle d' escrime.
Scherp , b. n. en bijw. , tegenitelling van clump,
fnijdend , affile ,e tranchant, e, coupant 5e.
Een — mes , un couteau tranclzant. Een zeer
—fcheennes, un rasoir bien
— maken, flijpen of wetten , aiguiser, rendre
tranchant,e,affiler; fig. De hon ger is een —
zwaard , (het is moeijelijk den honger te verdragen ), la faim, la pauvrete , est tine glaive
hien acere e. puntig , zeer fpits toeloopend,
eene fijne punt hebbende , aigu, e. pointu, e
(in de meetk.). acutangle, acutangulaire. Een
fcherpe hock , angle aigu. Eene fcherpe naald,
(eene naald met eene fcherpe punt ) une
aiguille ties pointue. Eene fcherpe punt,
( eene fijne punt ,) une pointe aigue. Een te
fcherpe degen , (eel! degen , welks punt te
fijn is ,) une epee trop pointue. — maken,
aiguiser , rendre aigu, e. Mijne paarden
than niet —, (derzelver hoefijzers zijn niet
gefcherpt, om op ijs of gladde wegen te
te kunnen gaan ,) mes chevaux ne sent pas
ferric a glace. Een paard — zetten , (de
ijzers van een paard fcherpen, ) ferrer un
cheval a glace; fig. vinnig , hard, hevig „
bijtend, bits , sanglant , e. mordant, e. mordic ant e. piquant, e. acre,dur,, e, dpre; als
Het ging er — toe , (men vocht er woedend , ) la bataille etait sanglante, le cornbat halt sanglant , on combattait avec acharcement ; le combat etait dpre. Een — gevecht , (een woedend gevecht ,) en combat
sanglant ou violent: fig. Een — antwoord ,
(een vinnig antwoord „.) une reponse duce.
Een — verwijt , tine severe, verte reprimande. Eene fcherpe pijn (eene hevige of
flekende pijn ,) une douleur aigue, cuisante. — bloed, du sang ichoreux, acrimoneux.
lemand fcherpe woorden geven ( iemand
bits bejegenen ,) rabrouer q. q., lui donner
des paroles piquantes. —, eene bijtende
gewaarwording veroorzakende , doordringend , perrant, e. vif, ive , penetrant, e.
Eene fcherpe koude , (eene doordriugende
koude ,) en froid penetrant, vif, piquant
ou dpre. Een fcherpe wind, (een ruwe ,
fnijdende wind, ) un vent rude. — bij den wind
bouden (fcheepsw. ) serrer le vent. — fchip ,
vaisseau fin, de belle ichappee. —e grond ,
fond aigu, de corail , pierreux. Het fcherpe
van het voorfchip , la piece de l'avant. — of
clomp, (in de bewerking van bout )gras ou maigre. — bloed , (bloed , dat vele zoute en zure
deelen bevat,) sang acre. Scherpe vochten , des
humeurs acres ,mordicantes , f. pl. — bier,
(bier, dat de tong prikkelt ,) de la biere
piquante. —e , wrange , wijn , du yin dur.
Scherpe kaas , du fromage piquant. —, geilreng 5 severe, rigoureux, ease, rigida.
Onze meester was zeer —, flreng , notre
maitre dtoit Hen rigide. Een
onderzoek
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near jets doen , (iets naauwkeurig under.
zoeken ,) faire une exacte recherche au
perqttisition. Een — onderzoek, (bij regtsgeleerden , de pijnbank ,) la torture. —,
van de zintuigen des gezigts , des fmaaks ,
des gehoors en rums ook wel des reuks,
als Een gezigt hebben , — van gezigt
zijn, — zien, (goed zien) avoir la vue
percante, bonne. Een — gehoor hebben,
— hooren , — van gehoor zijn, (goed hooren ,) avoir l'oreille fine, delicate. Eenen
fcherpen reuk hebben , — ruiken, avoir ,
le nez .fin, avoir bon nez ; fig. naauwkeurig, naauwlettend, van nabij , naauw,
itroit e. lemand — bewaken , (iemand
naauwkeurig bewaken ,) garder q. q. etroitement. —, in de fpraakk. , als: Het —e
toon- of klankteeken , l'accent aigu (e);
van hier: Een fcherpe tone, un ton aigu.
bijw. severement, rigoureusement, avec
rigueur,4 la rigueur,exactement,itroitement.
— toeluifteren, (oplettend toeluifleren,)
aan&outer attentivement. Iemand
zien regarder q. q. fixement.
bij den
wind,
' (icheepsw.) au plus pres du vent.
Eenen klinker uitfpreken , (in de fpraakk.
eenen klinker met het fcherpe toonteeken
uitfpreken, ) prononcer une voyelle avec l'accent aigu. o. hergene op een fchietgeweer gezet words, om te befchadigen of te
kwecfen , balle, f. balles, f.pl. Een geweer
met — laden, (het met eenen kogel of met
bagel laden ,) charger un fossil 4 balle.
Met — fchieten , tirer a balles.
Scherpachtig , b. n. en peu aigu, e. ou pointu, e.
Scherpelijk , bijw. ; zie Scherp , bijw.
Scherpen, b. w. (ik fcherpte , heb gefcherpt),
fcherp maken , (in de beide hoofdbeteekeningen van fcherp, voor fnijdend en puntig,)
aiguiser, affiler, rendre tranchant, e. al
gu, e. pointu, e. Eenen molenfteen —,
(hctgene men elders Billen noemt ,) piquer,
rabattre ou rehabiller une moule. Gereedfchappen
( dezelve fcherp maken ,) al:
lter des outils. Eene zaag — , (eene zaag
vijlen , ) rafraichir une scie. Een mes
—, ( een mes flijpen of wetten , ) aiguiser ou afgler un couteau. De hoefijzers
, (dezelve zoodanig maken , dat de paarden zonder gevaar van te glijden op ijs en
gladde wegen kunnen gaan, ) cramponner
lee fers a cheval; van bier : Een paard ,
(een paard met gefcherpte hoefijzers befiaan , ) ferrer un cheval a glace; fig. Het
verfland —, (het vertland opfcherpen, nitbreiden , doen toenemen , ) aiguiser l'esprit,
rendre l'esprit plus prompt ou plus penetrant. Den honger —, (den honger opwekken ,) aiguiser Pappitit. lemand den
moed —, ( iemands moed verlevendigen,)
encourager q. q., .lui reveiller k courage.
Het gezigt —, (hetzelve fcherper maken , )
rendre la vue plus percante. Het gehoor —,
(het gehoor fijner maken ,) rendre l'oreille
plus fine. Zich op iets (zich met de
borst op iets toeleggen ,) s'appliquer fortemeet ou entierement a q. ch.
Scherper, m. degene , die fcherpt , flijpt , af
fileur, aiguiseur; zie Scherpen.
Scherpheid , vr. ; zie Scherpte in alle beteekenissen , behalve de laatite.
Scherphoek , in. (in de meetkunde ,) figuur met
eenen fcherpen hoek, figure acutangulaire, f.
Scherphoekig , b. n. (in de meetkunde), eenen
fcherpen hoek hebbende, acutangulaire,
acecl 4
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acutangle. Een fcherphoekige driehoek, tin Schertfen, o.

(ik fchertfle , hebgarchenst),
triangle acutangle.
(in de kruidk.), acueene fchrandere rede voortbrengen , welke
tangule, e.
tot eene geoorloofde verlusciging van andeScherpigheid, yr. flrengheid, vinnigheid, gederen en ons zclven dient, anderen tot een
flrengheid severitá , rigueur.
ontitebetamelijk lagchen beweegt, railler, plaiking in het bloed, ebullition.
bijtende
santer, badiner, goguenarder. Met iemand
kracht, mordaciti.
—, (hem tot hec voorwerp zijner fcherts
Seherping , yr. het fcherpen, action d'aiguima ken , ) railler ou plaisanter q. q. Hij fchertst
ser,, f. aiguisement ,
; zie Scherpen.
met alles, (hij maakt alles tot een voorwerp
Scherpklinkend, b. n. fcherpluidend, meteenen
zijnerfcherts, ) it se plaisante sur tout, de
fcherpen klank; zie Scherpluidend.
tout , it se raille de tout. Men weet niet of
Scherpluidend, b. n. fcherpklinkend , een
hij fchertst, dan of hij in ernst fpreekt,
fcherp geluid hebbende, aigu, e. penetrant, e.
( men weet niet of het boerc of ernfl is, wat
Scherpregter, m. mutter van den fcherpen
hij zegt), on ne sait pas s'il raille ou fit
zwaarde, beul, bourreau, executeur de la
parle serieusement.
railleur, euse,
haute justice, maitre des Lutes oeuvres.
Schertfend , b r.. boertend
Scherpregtersambt , o. fcherpregterfchap ,
badin, e. plaisant , e.
feherpregterspoft, charge de bourreau , etc. f. Schertfer,, m. die gewoon is te fchertfen, railScherpfchutter,, m. (in het krijgswezen ,) buksleur,plaisant goguenard.
fchieter, chasseur, tireur, tirailleur.*
Schertfenj, yr. het fchertfen, plaisanterie,
Scherpfnijdend , b. n. , zeer fcherp , fnijdend „
raillerie.
•
tranchant , e. aigu , e, bien, e. qui Schertfing, yr. het fcher:fen, fchertferij , accoupe bien.
Lion tie railler , de plaisanter ; raillerie,
Scherpte, vr, het fcherp zijn, qualite de ce
plaisanterie.
qui est aigu, tranchant, etc.; zie Scherp , schertiter, vr. zij , die gewoon is te fchertinzonderh. van de vochten in diperlijke ligfen, railleuse, femme on idle qui aime
chamen, die veel zure en zoute deelen bevatrailler.
ten, als: De — der gal, l'acrete de id Scherven, o. w. (ik fcherfde , heb gefcherfd),
bile. De — der vochten , der fappen, l'acrivan vaatwerk , enz. wanneer er fcherven
(er
wonie des humeurs ; zoo ook: De—van het
affpringen , als: die pot begint te
fork water, (de bijtende hoedanigheid van
beginnen fcherven van lien pot of te fprinkophetzelve) la mordacitó de l'eau forte. De
gen), ce pot commence a se casser.
- van het gehoor, van het gezigt, la subtipen, in de bovenhuid eenige openingen
lite on la finesse de Pouie, de la vue. De
maken, (bij wondh.)scarifier.
— van het verftand, (de doordringendheid van Schets , Yr. (bij fchilders ) eerfle ontwerp
het verfiand) In subtilite ou la penetration
van een fchilderftuk, afteekening, esquisse,
de i'esprit.
guurheid onaangenaamheid of
ebauche, f. — met potlood , esquisse an
doordringendheid ( van' het weer, )4prete,
crayon. Eerfte denkbeeld van eenen fchilrigueur, inclemence.
, wrangheid, zurigder, ook van eenig letterkundig werk, croheid der vruchten , acidite, aigreur. — van
quis , m. Rowe — van eenig gefchrift,
wijn, vert. m. Scherpe kant, fnede van
canevas , cadre, tn. , — van een geeen mes, degen, enz. tranchant ,
bouw,, dessin., m. — van een groat gebouw,
etalon, tn. —
lant, fil, m.
(in de bouwk.) epure,
waarnaar iets gewerkt wordt , patroon ,
ScherPziend , b. n. een fcherp gezigt liebbende,
voorbeeld, mot-We.
beftek
qui a la vue percante ou bonne.
patron, m.
van een fchip , modCle, devis d'un vaisScherpzinnig , b. n. fchrantler. vernuftig,
ingenieux, se, penetrant ?, e, perBeau; zie Ontwerp, Denkbeeld. Eene
waken , croquer , esquisser,
cant, e, subtil , e, spirituel, le, fin, e.
ontwerpen
Een — menfch, (een fchrander menich) un
ebaucher.
homme ingenieux. Een — antwoord, be- Schetfen, b. w. (ik schetfle ; heb gefchetst),
fcheid, une repartie fine ou spirituelle. —
ontwerpen, een ontwerp maken , esquisser,
ibaucher,faire l'esquisse de, faire Póbauche
bijw. Scherpzinniglijk , ingénieusement , avec
de, tracer les premiers traits de q. ch.,
sagacite , subtilement , finement.
Scherpzinnigheid , yr. fchranderheid , vernuft,
croquet- (un dessin) crayonner. Eene kust
penetration, perspicacite, subtilite , sagaci— ( zeew.) relever une cite.
Schetfer, m, degene, die eene fchets maakt,
cite, vivacite d'esprit.
celui qui ebanche, qui esquisse, traceur.
Scherpzinniglijk, zie Scherpzinnig , bijw.
Scharrebier, o.zeer dun bier, zie Scharrebier.
Hij is een good —, it ebauche bien.
Scherts , y r. eene fchrandere rede, welke tot Schetfing, vr. action d'Obaucher, d'esquisser;
eene gepaste vervrolijking flrekt, anderen tot
zie Sehets.
lagchen beweegt, boert, boerterij, plai- Schetteren , o.; zie Schateren.
santerie, badinerie, raillerie, f. badinage , Schenk , yr. (eenigzins verouderd) , hoer,
tn. lets als
opnemen, (er niet boos over r, ftraaLhoer, garce , putain, coureuse, prosworden , eene zaak befchouwen als niet erntituee.
nig gemeend,) prendre une chose en jlai- Scheukachtig , b. n. flordig , boerachtig,
moussade, qui a un air de coureuse.
santerie, en Jett, tourner une chose en plaisanterie. Men moet de — , fpotternij , niet Scheuken , o. w. (ik fcheukte , heb gefcheukt ,)
te ver drijven , it ne faut pas pousser la
in Gelderland', zich wrijven, inzonderheid
door de beweging van bet ligchaam de kleeplaisanterie trop loin ; fpr. w. Die fchertfen
deren over de eene of andere pleats doeta
wil, moet — verftaan , (die met een' ander
fchuren, om jeukte te verdrijven, se gratwil fchertfen , moet lijden kunnen, dat een
,
ter, se frotter. Hij doet niets dan
ander met hem fchertst, moet — verflaen,)
se frotte continuellement; fpr. w; wie fchurf
qui Vent railler dolt entendre raillerie. Zij
is,
fcheukt
,
(wie
zich
fchuldig
gevoelt
,
verflaat geene —, elle n'entend pas railletoont zuiks), qui se sent morveux, se mouche.
t ie. — ter zijde ! ( geene boerterij , ) raillerie a part! badinage a part, treve de Scheur, yr. fpleet, berst, deehirure, crekloof, gerfure. crevasse.
vasse dente.
plaisanterie, tout de bon. Uit —, par
Er
faillerie: zie Spotternij.
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Er is eene — in uwen mantel , (uw mantel
is gefcheurd), it y a une dechirure , ou
an accroc a votre manteau ; — breuk , rupture. — in eenen muur, lizard, m.
—indebomendorevorsteorzakt,
gelivure. — in de rotfen door eene aardbeving veroorzaakt , scissure. — in het ijzer
of Baal door eene fterke hitte veroorzaakt,
surchaussure. — of barst in den loop van
een geweer, eventure; fig. verdeeldheid, tweefpalL , verwijdering , oneenigheid , inzonderheid uithoofde van verfchil in godsdienflige
gevoelens , disunion, division , f: , schisme,
tn.; zie Scheuring in de tweede beteekenis fig.
Scheurbuik , vr. zekere ziekte , welke uit
bedorvene vochten in het menfchelijk ligchaam ontflaat , en zich door velerlei zonderlinge uitwerkfelen , onder anderen door
een' icherpen uitflag , openbaart , blaauwfchuit, scorbut, mal de terre, m. zie Blaauwfchuit.
Scheurdoek , m. doek , om te verfcheureu ;
zie scheurlinnen. _
Scheuren , b. w. (ik fcheurde, heb gefcheurd),
van een rijten , van een rukken, eene fcheur
in iets maken , dechirer. Zijne kleederen
zijn alle gefcheurd, ses habits sont tour dechiris;
zie Verfcheuren , Affcheuren , midden door
—, door midden —, in tweeEn —, mettre en deux , dechirer par le milieu. —,
doen berften of fplijten , van een doen fpringen , fendre , gercer. De groote droogte
fcheurt de aarde , doet ze berflen , la grande
secheresse gerce , fend la terre. De kat heeft
den vogel in flukken gefcheurd, le chat a
demembrd l'oiseau; fig. in den gemeenzamen fpreektrant , als : Hij meende zijn reuzel
te — van boosheid , (hij borst fchier van
fpijt) , it pensa crever de rage. —; fig.
afzonderen , afschcliden , als: zich van de
kerk —, ( zijne godsdiens: verzaken,
eene fekte op zich zelve maken) , faire
secte ei part , faire schisme, changer de
religion, se siparer de Piglise. Hij was van
Naar niet of te —, en vain on le voulut
sepater d'elle. Een gefcheurde muur, un
mur lezarde. —, fam. met lompen gekleed ,
loqueteux , se. Zich nit iemands aruidn —,
(zich met geweld daaruit rukken) s'arracher
des bras de q. o. w. (met zijn) eene fcheur of
scheuren krijgen , se dechirer. Uw rok is
gefcheurd , votre habit est dechire. Spr. w.
Hij is er zonder kleer — afgekomen , it en
est sorti les braies nettes.
Scheuring , yr. het fcheuren , action de dechirer,
f. dechirement , , action de fendre ,
de crever ; fig. verdeeldheid, oneenigheid ,
inzonderheid in de godsdienst , fcheiding ,
afzondering van zijn kerkgenootfchap , om
eene bijzondere fekte te vormen , f. schisme, tn. scission , dissidence *. eene — in de
kerk maken of aanrigten , (aanregten) faire
schisme, faire secte a part. De —, aficheiding eener kerk van eene andere, la scission
,d'une iglise d'avec une autre ; fig. oneenigheid , verdeeldheid , division.
Scheurlaken , o. beddelaken , waarvan men
zich bedient, om windfels , plukfel , enz.
voor zieken en gewonden te maken , vieux
drap , qui n'est bon qu' a dechirer, lingo a
charpie, m.
Scheurlinnen , o. linnen , waarvan men zich
bedient, om windfels , plukfel , enz. voor
zieken en gewonden te maken , vieux hinge,
qui n'est bon qu' a dechirer, et dont on se
sort pour panser des blesses, tinge a charpie, m.
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Scheurmaker,, m. oproermaker, ook iemand , die
eene fcheuring in de kerk maakt , schismatique,
scissionnaire. De Turken befchouwendePerfen
als —s, als afvalligen en ketters , les Tarts
regardent les Persans comme scismatiques et
hiritiques. — (vooral in Polen), dissident.
Scheurpapier,, o. papier, dat niet sneer gebruikt worth ,papier de rebut, papier d'enveloppe , m. tnaculature, f: de la paperasse.
Scheurfel , o. iets gefcheurds , dichtrure, f;
zie Scheur en Breuk.
Schenrziek , b. n. geneigd , om eene fcheuring , inzonderheid in de godsdienst, te
maken , schismatique.
Scheut, m. fchoot , fchot , (met een fchiettuig
of fchietgeweer , ) coup (d'une arme a feu).
Er viel een , it se fit un coup de feu.
Zonder een' — te doen, (zonder flag of Hoot),
sans coupfórir.— met een vuurroer,, arguebusade, f. Affcheids —, coup de partance. —
met de flerkite lading, (bij de art.) tir 4 touts
voile. Vizier —, tir tie but en blanc. Kern
, de plein fouet. — (fcheepsw.) Avondwacht —, coup de retraite. Boog — , coup
d'ilevation. Dag — , coup de Diane. Gronal- , coup dessous les oeuvres vives. Nood— ,
coup de detresse. Praai— , coup pour idler.
Scherp— , coup a balle. Sein— , coup de signal.
Eere—, coup de salut. — met ee nen handboog,
trait d'une arbalete. Binnen fcheuts , (binnen
het bereik van een fchietgeweer ,) a /a portie
d'une arme a feu. Buiten fcheuts, (buiten
het bereik van een fchietgeweer) hors de
la portee d'une arme a feu. Zich buiten
fcheut houden , se tenir hors de la port&
d'une arme a feu; se tenir a l'icart ;fig.
(zich buiten gevaar houden ) ne pas s'exposer au danger, eviter le danger ; (zich
met eene gevaarlijke , onderneming niet inlaten , daaraan geen dell nemen ,) ne pas
s'engager dans, une affaire pirilleuse. lemand eenen — onder water geven , (iemand
een heimélijk Arrwijt doen , hem heimelijk
belagen) porter des coups fourres a q. q.
fam.. fig. lancer des brocards , des lardons
a q. q., le critiquer secretement. —, aan
een flot , de tong, welke tot fluiting dient
pine. De — van dit Plot is verroefl , le
pine de cette serrure est rouille. — van
planten , lot, fpruit , bourgeon, rejeton ,
scion, m., petite branche , (van eenen wijnflok) bouture, f ; fig. — of fchot geven
(fcheepsw.) larguer, filer les manoeuvres.
Eenen — krijgen , (fuel opgroeijen , van
kinderen ,) grandir, se developper. —, zoo
veel als men op eens uit eene kan , eene
flesch , enz. giet , filet, m. Een — (of
fcheutje) azijn , un filet de vinaigre ; zie
verder de woorden Schoot en Schot.
Scheuter,, m. in Gelderland, zie het sneer
algemeene Schutmeefler.
Scheutje , o. verkl. w. van Scheut, petit rejeton ; zie inzonderh. de laatite beteekenia
van Scheut.
Scheutig , b. n. rijzig , hoog opgefchoten ,
Lang van geftalte (fchotig , rijzig) qui a
la taille haute , long, ue; fig. gereed,
vaardig , bereid , prompt , e. pret, e. Hij
is niet — om iets your een' ander te doen ,
it n'est pas tres prompt a faire q. ch. pour
un autre. , mild, goedgeefs , mededeelzaam , meestal met eene ontkenning ,
, e, qui aime a donner. Hij is niet —,
( hij geeft niet gaarne) , it ne paye pas bier,
it est dur a la desserre.
Scheutigheid, yr. rijzigheid, lange geftalte
haute taille ; fig.
Zijue —is
Qqqs
tile;
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niet zeer groot, it n'est pas fort liberal, it
est assez tenace.
Scheutvrij, b. n. buiten het bereik van een
fchietgeweer, fchotvrij , hors de la portee
d'une arme a feat; fig. ( buiten gevaar) hors
de danger,,inattaquable ;—, bijw.hors d'atteinte. Zich houden , ne pas s'exposer ,
an danger, dviter le danger.
Scheutwijn ,
weinig gebruikelijk of verouderd; zie Lekwijn.
Schicht, m. pijl, adche, f: dard, javelot.
Met eenen wonden, blesser d'un trait
de fiéche.
Schichtig, b. n. fchuw, vreesachtig, inzonderh. van paarden, ombrageux, ease, ecouteux, ease. Een — paard, un cheval ombrageux , ecouteux. A a n m e r k. Het woord
ecouteux behoort eigenlijk tot de rijfchool
en wordt gezegd van een paard, dat naar
alles hoort en daardoor niet gemakkelijk aan •
den miter gehoorzaamt.
Schichtigheid, yr. vreesachtigheid, tinsidite ;
inzonderheid . van paarden, qualite d'dn cheval ombrageux; escapade.
Schielijk , b. n. haastig, vlug, fnel, fpoedig ,
prompt, e subit, e. imprevu, e.soudain, e.
preset, expeditif, lye, brand e. Een —e,
onverwachte aanval, une attaque imprhue.
Een fchielijke dood, une more s'ubite, soudaine. In afwachting van een — antwoord,
en attendant d'une .prompte reponse. Zoo
als de blikfem, ss prompt comme un
Een — werkend middel, un moyen expeditif. Hij is — vaardig te doen alles wat men
hem zegt, it est expeditif a faire tout ce
du'on lui dit. Een , onverwacht geluk , une
inopinee. Een — fchrijver,, fnelfchrijfortune
ver, un tacheographe on tachygraplie,—, doordringend, fcherp , als : Een gezigt, une vue
percante.—, bijw. promptement ,subitement ,
soudainement, soudain,tout-a-coup , inopinewent, prestement, brusquement, vite, vitetnent, avec vitesse, (in de muzijk) presto. Inclien gij het doen wilt , doe het — , si vous
youlez le faire, faites-le vite. Schielijker gaan,
doubler le pas , precipiter son pas.
Schielijklieid, yr. fnelheid, fpoed, haast,
promptitude , celerite , vitesse , precipitation,
soudainete.
Schieman,m. (meerv. fchiemannen, )(fcheepsw.)
iemand, die voor de pompen en de reinheid
van het fchip moet zorgen, bootsmansmaat ,
esquiman, contre-maitre.
Schiernannen, b. n. (fcheepsw.) een fchip op
nieuw met tuig voorzien, ragreer.
Schiemanfchap, o. post van fchieman,
d'esquinsan ou de quartier-maitre, m.
Schiemansgaren, 0. garen, hetwelk door den
fchieman gebruikt en van het pluis van made
kabels aan boord gefponnen worth , fil
de caret, in. menue corde el deux fils ,
f: bitord, fil tire des bouts de vieux cdbles , in.
Schiemansgasten, m. meerv. (fcheepsw.)
kijkers, gabiers de l'avant.
Schiemanswiel, o. roue a commettage , rn.
Schlep , verl. t. van Scheppen.
Schier, bijw. bijna, bijkans, tea naasten bij,
haast , presque , peu s'en faut, a pea pHs,
quasi. —, bijkans was er een groot ongeInk gebeurd, it a failli d'arriver un grand
tualheur.
Schier, b. n. in Gelderland, als : Een — ei,
(een bedorven ei) un oeuf pourri.
Schierbeitel, m. (bij de fchrijnw.) bec &doe
(fcheepsw.), fermoir 4 nez rond. Krom, bee d'ilne crochu.
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Schiereiland , o. halfeiland, presqu'ile, peninsula, chersondse, f:
Schietboog , m. bong om te fchieten , arbalête,
f; zie Boog.
Schietbout , m. cheville a goupille, f.
Schietbus , yr. bus om te fchieten arme
feu , f. fissil ,
Scnieten, o. w. (ik fchoot, ben gefchoten);
zich fuel ergens been bewegen , fchielijk
van"plaats veranderen , van levende en levenlooze dingen, voler,, s'elancer, se precipiter. Een adelaar fchoot op de duif,
un aigle s'elanca, fondle, sur le pigeon.
Onder water —, (fnel onderduiken) plonger dans l'eau. De pannen fchoten van het
dak, (gleden er fnel af), les tulles tombaient du toit. De tranen fchoten haar in de
oogen, (zij begon eensklaps tranen te forten), les larmes lui coulaient des yeux.
Het mes fchoot hem nit de hand, (gleed
hem nit de hand), le couteau glissa de sa
main. Er fchiet mij lets te binnen, daar
fchiet mij iets in den zin, (er komt iets in
mij op ,) quelque chose passe par ma tete.
Zijn naam wil mij niet te binnen — , (ik
kan mij zijnen naam op het oogenblik niet
herinneren,) son noni ne vent pas me venir,
ne se presente pas a ma memoire, a mon
esprit ; zie ook Infchieten; fig. Later —,
(loslaten, laten glijden ,) ldcher,, laisser
filer (une corde). Voorover (voorover
vallen,) tomber la tdte la premiere. Uit
den wagen — , (daaruit vallen,) tomber de
la voiture. Ten bedde nit
(fchielijk nit
het bed opftaan,) se lever promptement.
, van planten, groeijen, wasfen, jeter,
prendre des seines. Deze bloemen hebben
reeds wortels gefchoten, ces fleurs out déjà
fete des scares; (waarvoor ook : In de
hoogte —,)pousser. Deze planten — goed
in de hoogte , ces plantes poussent bien.
zaad krijgen, (waarvoor ook : In het
zaad —,) monter en graine. Dgze knollen
beginnen reeds (in bet zaad) te fchieten,
ces navets commencent deja a monter en
graine. In aren —, epier, moister en epis.
Het koren begint reeds in aren te , les
bleds commencent a monter en epis, a epier.
—, b. w. eerie fchietende beweging en eenen
fnellen of minder fnellen voortgang aan jets
rnededeelen , fnel voortdrijven , darder,, lancer. De zon fchiet hare ftralen op de aarde,
le soleil darde ses rayons sur la terre. Knit
—, (van visfchen, de eijeren uitwerpen,)
frayer. In den tijd, wanneer de visfchen
knit —, dans la saison oh les poissons fraient.
Geld —, (geld met worpen tellen,) compter tie Pargent par jets, (geld geven of
voorfchieten ,) avancer ou procurer de Pargent, pi-her de Pargent. Hij fchoot mij
duizend gulden, it me preta mille florins.
Ik heb daartoe het geld gefchoten, (ik heb
daartoe het geld bezorgd ,) avance
Pargent pour cela. Geld tot de uitgave —,
Brood in den oven
foncer a l'appointement.
(bij bakkers,) enfourner du pain; van
bier: Brood — , ( brood voor een' ander' gaar ma.ken,) cuire tin pain pour un
autre. De netten (dezelve uitwerpen,
om visch te vangen,) jeter les filets. WU
fchoten de netten om zes uren, nous fetames les filets a six heures. Wortel —,
(wortels krijgen ,) enraciner, prendre racine. Het — van bloemen, bloeitijd, floralson ; fig. De ondeugd had in zijn hart diepe
wortelen gefchoten, le vice avant pHs raeine dans son coeur. Den ballast —, (fcheepsw.
den
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den ballast in het fchip werpen ,) tester,
emballer le lest. Rond (fcheepsw. in
de rondte oprollen , opfchieten ,) rouer (un
cordage, un cable), mettre (tine corde, un
cable) en rond; van bier: fig. Flij kan het
niet rond (hij verdient niet genoeg ,
om zijne uitgaven te beftrijken , om uit te
komen ,) it ne gagne pas assez de quoi sufgkan het op die wijze
re a sa depense.
niet rond (hij kan het dus doende, met
zijne verdienflen niet ftellen,) de cette ma.
mere it n'en pourra vivre, faire son calcul.
Met lets rond —, (genoeg aan iets hebben ,)
avoir assez de q. ch. Ik zal daarmede wet
rond
fen aural assez; fig. Een fchutje
(een fchut) voor jets (iets beletten,
verhinderen of voorkomen, parer un
coup, prevenir sine chose. Een foot —,
( een foot graven) creuser en fosse. —,
b. en o. w. (met Hebben) door middel
van fchietgeweer fuel voortdrijven, tirer,
decharger. Saul fchoot den fpies naar
David, Saul Mnra le javelot sur David.
Iemand met pijlen dooden, tuer q. q.
coups de filches. Hij werd met eenen pip in
den arm gefchoten , (daarmede in den arm
gewond,) it a en no coup de fleche dans le
bras , it a etc blesse d'un coup de fleche au
bras. De vijanden fchoten onophoudelijk,
les ennemis tirerent incessamment. De vijand heeft bres gefchoten, (zie Bres) Pennefni a battu en brhche.— van eene fpeelbatterij
(bij de art.) tirer a barbette. Een fchip in den
grond —, (in den grond boren ,) couler a
— , ( door een
fond un vaisseau. Overhoop
fchot doen vallen,) tuer d'un coup de fusil,
de, pistolet, etc. Plat —, (door fchieten
met den grond gelijk maken,) abattre on
raser, demoulir 4 coups de canon. Iemand
voor den kop (iemand doodfchieten,)
brdler la cervelle ei q. q., faire saucer la
cervelle a q. q. Naar of op iemand—, (het
geweer op iemand rigten en affchieten,)
tirer contre ou sur q. q. Eenen vogel in
(terwijl dezelve vliegt,) tirer
de vlugt
un oiseau en vol on en volant. Naar de fchijf
naar het wit —, (om zich in het fchieten te oefenen, ) tirer au blanc. Met kogels , met kruid —, tirer a balles , a poudre.
tirer 4 boulets
Met gloeijende kogels
tirer en Pair. Gaan
rouges. In de lucht
—, (met het geweer op de jagt gaan ,)
IVIet eenen boog
aller a la chasse
tirer d'un arc. Met een geweer, met
tirer
du
fusil,
du canon.
het kanon
,
harponer. Voorbij
Met harpoenen
mis manquer, ne pas toucher. lk heb
tweemaal op dien haas gefchoten , en beide
malen niet getroffen , fat manqué deux fbis
ce lievre. Dat geweer fchiet goed, ver, ce
fossil tire bien, Porte loin. Deze jager fchiet
niet goed, ce chasseur ne tire pas bien;
(zich vergisfen,) se tramper.
fig. Mis
Mis gefchoten ! vous vous trompez! vous
(eenen lompen
ites trompe! Eenen bok
misflag begaan, ) faire une Mine; zie
Lacher la bride.
Bolt. Den toom laten
Te kort (eigenlijk Diet ver genoeg ,)
ne pas atteindre, manquer le but, ne pas
tires assez loin; (in dozen zin weinig ge.
bruikelijk nicest) fig. (niet genoeg hebben, )
ne pas avoir assez. Hij fchiet bij zijnen
broeder te kort, (bij moet voor zijnen
broeder onderdoen,) it le cede a son frhre,
it est inferieur a son irere, son frere le
surpasse. Zijne krachten fchoten te kort,
(waren niet toereikende ,) it n'avait pas
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assez de force. Onze voorraad fchoot to
kort, (was niet toereikende,) notre provision ne fut pas sufgsante, nos provisions se
trouverent trop courtes , nos provisions none
manquarent. Nijn geld zal te kort (ik
zal met mijn geld niet rondkomen ,) mon
argent ne sera pas stiffisant. Iemand —,
(hem met een fchietgeweer treffen,) blesser
q. q.; fig. (in den gemeenzamen fpreektrant, hem onverwachts aantreffen , hem
betrappen,) rencontrer q. q. par hasard,
attraper q. q. Met den pijl der liefde gefchoten zijn,dtre atteint, e. du trait ou dard de
l'amour. Eenen vogel —, (hem treffen met
een fchietgeweer ,) tirer un oiseau. Den
vogel (bier en daar nog in gebruik als
eene uitfpanning, waarbij degene, welke
het laatfle ftuk van eenen houten vogel affchiet, koning words,) tirer 4 l'oiseau;
fig. Dat is de papegaai gefchoten, (dat is
een meesterlijke trek,) c'est un coup de maitre. Dit kanon fchiet teen pond, (men fchiet
daarmede kogels van ties pond ,) cette piece
est de dix livres de balle; fig. De Herren
—, (de hoogte der fierren meten, ) prosdre , observer la hauteur des astres. De zon
—, (de hoogte der zon meten,) prendre lee
hauteur du soleil. De zon — en peilen, assurer la hauteur du soleil; zie ook de zamengeftelde Aanfchieten , Affchieten , Doorfchieten , enz. enz. (fcheepsw.) Zie Opfchie.
ten.
Schieter, iemand, die fchiet, fchutter,
boogfchieter, tireur. Hij is een goed —,
it t y re bien. — jager, chasseur.
Schieter, zeker diertje, mot, mijt, zich
in hoeken en kleerkasfen ophoudende ,
teigne, ou tigne, mite , f; zie Schietworm.
Schietgaten, o. meerv. openingen in den
muuf- eener vesting voor het losbranden
van het gefchut, embrasures, meurtrieres,
canonnieres , canardieres eener batterij,
trdnieres , f. pl. — in eenen muur, barbacanes. — door of op eenen muur,, (bij de
art.) crineaux, in. pl. —, fchutpoort op
fchepen, sabord, m.
Schietgebed, o, ejaculation, oraison jaculatoire, f:
Schietgevaarte, o. (in de gefchiedenis,) oud
werptuig om fieenen, enz. voort te drijy en , baliste, catapulte, f.
Schietgeweer , o. geweer em te fchieten
arme a feu, arme a jet, arme a trait , f.
Schiethagel, m. grenaille , cendree, menuise. f:
Schieting, yr. het fchieten, action de tirer,
de pousser. — van koren, zout, enz. in een
fchip, paleage. m.
Schietlap, in. lap , borstlap, om een fchot al
te weren , plastron.
Schietlijta , yr. (bij de art.) tir,, tn.
Schietlood, o. meetfnoer, paslood., niveau,
m. zeker werktuig der timmerlieden , metfelaars , enz. om door middel van een aan
eene bevestigd {ink hood de regtftandigheid van iets to bepalen , (fil h)plomb , 171.
Schietpen, yr. pen in eene iChijf, waarop
men fchiet, but, m.
Schietpijl, m. pijl , om mede te fchieten,
fleche, f.
Schietplank, zie Schutplank.
Schietfchuit , yr. pakfcbuit, koopmansfchuir
barque marchande.
Schietflang , yr. fang , die op hare prooi
nederfchiet , serpent qui se lance sur sa
prole, tn.
Sehietfpel, o. fpel , waarbij men naar een
wit
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wit fchiet, jeu qui consiste a tirer au
blanc , jeu de Parquebuse,
Schietfpoel, yr. (bij wevers) dat werktuig,
waarmecle de inilagdraad door de fchering
worth gefchoten , navette, value.
Schiettuig,o.zie Schietgeweer en Schutgevaarte.
Schietworm,
zekere worm, teigne , tique,
mite f. korenworm , cosson; zie Schieter.
Schiften, b. w. (ik fchifte , heb gefchift,)
fcheiden, deelen, van een doen, sóparer,
divisor , partager; fig. uitpluizen , naauwkeurig onclerzoeken, examiner, dplucher.
o. w. (met zijn) van melk, enz. runnen, te zamen loopen, wanneer zich het
kaasachtige van het waterachtige fcheidt,
se cailler, se tourner, se coaguler, se flger,
se prendre. De melk begint }cc —, le last
commence a se cailler. Doen — , cailler.
Azijn doet de melk —, le vinaigre caille,
ait tourner, le Tait. —, van zijde en anfdere
floffen, wanneer de draden derzelver
gewone rigting verlaten en op een fchuiy en uitrafelen, s' erailler s' effiler. Het
Baas fchift ligt, la gaze s'eraille facilement.
drailler.
Doen
_Schifter, m. degene, die fchift, celui qui separe; fig. onderzoeker, eplucheur, critique.
Schifting, vr. het fchiften , fcheiden, separation, division , , partage, m.; fig.
naauwkeurig onderzoek , discussion critique,
het runnen, de itremming van melk,
enz. caillement ,tn.,coagulation.—, van floffen , action de s'erailler f. eraillure. Er
zijn —en in deze flof, rl y a des eraillures
dans cette etoffe. uitlezing, fortering,
triage, separage, m. De —, het fchiften
van den erts, le-triage du mineral.
Schijf, yr. naam van onderfcheidene platte
en ronde ligchamen, als: — in eene katrol,
in een blok, rouet de poulie, m. ; van
bier: fig. Dat werk gaat of loopt over vele
fchijven, (vele peribnen werken daaraan ,
het gaat door vele handen,) beaucoup de
personnes doivent contribuer 4 cela, cela se
fait a frais communs; beaucoup de personnes
y travaillent. Het loopt bijna over dezelfde
fchijven, (het is bijna van denzelfden aard,)
cela est Presque de la mime nature; cela
revient a pen pros au mime. Dat wil niet
over de fchijven, (dat kan er niet door,
dat is niet te dulden ,) cela ne passera pas,
cola n'est pas excusable. — der pottenbakkers , tour de potier,, tn. — van een clambord , pion, in. dame. — der knie, rotul e,
palette de genou. — om naar te fchieten ,
het wit, le blanc, le but , 171. Naar de —
fchieten, tirer au but, au blanc. fchietfchijf, ( bij de art.) cible ou cibe. Op de —
fchieten, tirer a la cible. Glas—, plat
om mede te werde ou en verre, tn.
pen , werpfchijf, disque, paler, — der
zon, der maan, disque, M. - van een
kalf, enz. om te braden, rouelle de veau.
De — (in de kruidk.) disque. De — der
bloemkelk , le disque du calico. —, plat
fink van eenen appel, enz. rouelle. In fchijven fnijden, couper par rouelles.; fig. Gouden of zilveren fiukken geld, als: Zij heeft
fchijven, (zij heeft geld ,) elle a des dens
elle est riche. Hij heeft fchijven, it est riche, it a des eons, it est le pere aux dens.
Schijfgat , o. gat, waarin pone fchijf komt,
mortaise de poulie, f.
Schijffchieten , o. het fchieten naar de fchijf,
jeu de,Parquebuse , exercice de tirer au but, tn.
licht, glans, hetgene van een ding
Schijn,
gezien wordt, fchijnfel, lueur, clarte, lu-
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miere , splendour, f. De — der zon, der
maan, la lumiere, la clarte du soleil, de la
lune; zie Zonnefchijn, Manefchijn. Bij den
—, in den —, in het fchijnfel van het vuur,
lezen, lire a la clarte, au lueur du feu.
gedaante, (in dezen zin weinig gebruikelijk of bijna verouderd,) apparence, forme, datgene, wac van eenig ding
onder de zinnen valt, de wijze , waarop
lets waargenomen wordt, gemeenlijk in zoo
verre dezelve van de ware getteldheid der
zaak onderfcheiden of het tegendeel daar-.
van is, uitwendige vertooning, aanzien,
apparence, f. exterieur, dehors, semblant,
aspect ,in; fpr. w. bedriegt, (het uitwendige komt dikwijls niet met het inwendige
overeen ,) les apparences sont trompeuses;
fig. Zich voor den — wachten, (zorgen dat
men geenszins den — van iets hebbe,)
sauver les apparences. Onder den — van,
sous l'apparence de, sous pretexte de, sous
couleur de, sous le masque de. Een — van
waarheid, une apparence de verite; fig. -,
dekmantel, voorwenclfel, manteau, pretexte,m. ombre, f. dehors, m. Hij heeft hem onder
den — van vriendfchap dezen fireek gofpeeld , it lui a _loud ce tour sous Pombre
de Pamitie. Er is geen de minfte — van twij.
fel, it n'y a pas la moindre ombre de douse.
Hij verfchuilt zich onder den — (den dekmantel) van vroomheid, it se couvre sous le
manteau de la devotion. Men meet niet naar
den uiterlijken
oordeelen, it ne faut _pas
juger par le dehors. Naar alien
probablement. De — is tegen hem, la presomption est contrelui. voorkomen, uiterlijk
aanzien , mine, f. Hij heeft den — (hij fchijnt)
van rijk te zijn, it a la mine d'étre riche;
fig. ecorce,
Schijnbaar, b. n. den fchijn hebbende, apparent, e. imaginaire. aannemelijk, plausible; zie Waarfchijnlijk. De fchijnbare
grootte, la grandeur apparente. De fchijnbare beweging der zon om de aarde, le
mouvement apparent du soleil autour de la
terre. De fchijnbare horizon, (de zigtbare
horizon ,) Phorizon apparent, visible, sensible. De fchijnbare op- en ondergang van
een gefternte nit de zonneitralen, le lever,
-le coucher heliaque d'un astre. bijw.
apparemment, probablement. Schijnbare aannemelijkheid, plausibilitd.
Scbijnbaarheid, yr. fchijn, waarfcbijnlijkheid,
apparence, probabilite.
Schijnbaarlijk; zie Schijnbaar, bijw.
Schijnbeeld., o. beeld., dat zich anders vertoont
clan het is, phanteme,
Scbijnchristen, m. een christen in fchijn, faux
chritien, hypocrite, m.
Schijndeugd, yr. geveinsde deugd, vertu feltste , fausse vertu ; hypocrisie.
fchijnbare cloud, wort feinSchijndood,
te, f:
Schijndoode, m. en yr. degene, welke dood
fchijnt te zijn, personne qui semble etre
mort, e, en apparence.
morte,
Schijnen , o. w. (ik fcheen, heb gefchenen),
lichten, een helder licht van zich geven,
luire, jeter `de la lumiere, repandre de la
lumiere. De zon fchijnt, le soleil init. De
zon fchijnt mij in het gezigt , (werpt hare
ftralen in mijn gezigt ,) le soleil me donne
dans la vue , me donne dans les yeux. De
zon fchijnt zeer aangenaam, (de zon geeft
een aangenaam fchijnfel,) it fait un beau
soleil. De zon fchijnt niet, (er is geene
zon,) it ne fait point de soleil. De maan
fchijn
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fchijnt, it fait clair de lune, la lune luit.

De maan begint te fchijnen, la lune commence â iclairer ; fpr. w. Hij kan niet
zien dat de zon in het water fchijnt, (hij
niet zien dat een ander eenig genot
heeft ,) it n'aime pas a voir un autre
prendre plaisir; fig. Zich laten aanzien,
den fchijn van iets hebben, paratre, avoir
la mine, avoir Pair, sembler, avoir l'apparence. Hij fchijnt een eerlijk man te zijn,
it parait ieee lionnite homme. Hij is niet
altijd hetgeen hij fchijnt, it n'est pas toolours ce qu'il parait. Hij fchijnt mij geleerd
te zijn, it me parait savant. Doze zaak
fchijnt mij niet good, cette chose ne me semble bonne. Deze tijding fchijnt mij niet waar
te zijn, (het komt mij voor dat deze tijding niet waar is,) cette nouvelle ne me paraft pas veritable. Menig een fchijnt wijs
te zijn, en is dwaas, (menig een heeft het
voorkomen van een' wijze , en is een dwafts 5)
tel parait sage qui est fou. Hij fchijnt niet
veel veriland te hebben, (hij heeft het voorkomen van iemand , die nict veel verliand
heeft ,) it a la mine de ne pas dtre fort entendu. —, (met den onbepaalden 3en perfoon ) lijken, paraitre, sembler, y avoir
apparence. Het fchijnt, ii parait, it sembl e, it y a apparence. Men is niet altoos
hetgeen tren fchijnt, on n'est pas toujours
ce quo Pon parait. Het fchijnt dat gij ohgelijk hebt, ii parait que vous avez tort.
Dat fchijnt mij fchoon , (komt mij mooi
voor,) cola me parait beau. Het fchijnt dat
het regenen zal, het fchijnt te zullen regenen ,
y a apparence de pluie. Het fchijnt dat
deze meloen goed is, (deze meloen fchijnt
goed te zijn,) ce melon a la mine d'être bon.
Schijnfiiofoof of wijsgeer,,
philosophiste.
Schijngeleerde, m. iemand , die slechts in
fchijn, niet wezenlijk geleerd is, faux savant.
Schijngeloof, o. geloof in fchijn, geen wezenlijk geloof, foi apparente, feinte; croyonce apparente, feinte, f. — 2 huichelarij ,
hypocrisie.
Schijngeluk, o. fchijnbaar, geen wezenlijk goluk , bonheur imaginaire , bonheur apparent,
faux bonheur , m.
Schijngoed , o. fchijnbaar, niet wezenlijk
good, bien imaginaire , bien apparent , m.
Schijngrond, m, fchijnbare, niet wezenlijke
groud, raison specieuse, raison plausible, f.
Schijnheilig, b. n. den uiterlijken fchijn van
heiligheid aannemen of vertoOnen, zonder
die werkelijk te bezitten, hypocrite, bigot,
te , tartufe, carard, e. faux,sse,divot , e.
Een — gezigt aannemen, (een voorkomen
van heiligheid vertoonen ,) se donner des
mines beates, tartufies ( nit verachting)
papelarder. bijw. en hypocrite, d'un
air hypocrite.
Schijnheilige, m, en yr. degene, die den uiterlijken fchijn van heiligheid aanneemt of
vertoont, geveinsde, tartufe, cafard, cagot, faux divot, papelard, m. fausse devote, cafarde, femme hypocrite, fausse prude ,
fam. sainte-nitouche.
Schijnheiligheid, yr. huichelarij, geveinsdheid , hypocrisie, fausse devotion, devotion feinte ou simuke, fausse piece, cagoterie 5 tartuferie, bigoterie.
Schijnovergang 9 in. (in de redek.)paralipse ,f.
Schijnrede, yr. fchijnbare redo, valfche
cede , drogrede , (in de redek.) sophisme,
paTalogisme, tn.
Schijnrec:enaar,
drogredenaar, sophiste.
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Schijnfel, 0. fchijn, licht, lumiere , clarte'
luetir, f: Het — der maan, la lueur de la
lune. —, fchim, verfchijnfel, ombre, vision, f. phanteme, m.
Schijnflrijdig, b. n. dat met iets anders fchijnt
to ftrijden, doch in wezen daarmede niet
flrijdig is, contradictoire en apparence, paradoxal , e. paradoxe. Schijnitrijdige
gen vcrdedigen, soutenir des propositions
paradoxes. —, bijw. d'une maniere pares' doxale.
Schijnflrijdigheid, vr, contradiction apparente, f: paradoxe , m. Dit zal vele lezers als
eene — voorkomen, ceci paraitra un paradoxe a bien des lecteurs.
Schijnvermaak, o, fchijnbaar vermaak, plaisir
imaginaire, m.
Schijnvreugde, m. joie apparente ou feinte , f.
fourree ou siSchijnvrede, m. paix
mulde.
Schijnvriend, m. vriend in fchijn, faux ami.
Schljnvriendfchap, vr, fchijnbare, niet wezenlijke vriendfchap, fausse
Schijnvroomheid, vr. fchijnbare vroomheid,
piece feinte ou simulie.
Schijnwijs, b. n. wijs in fchijn, niet in de
daad, savant, e. sage en apparence.
Schijnwijsgeer; zie Schijnfilofoof.
Schijn- of valfche wijsbegeerte, yr. philosophisme, tn. philosopherie.
Scliijnworm, m. glimworm, ver luisant; zieivGlimworm.

Schijt; zie Schijterij,
Schijtebroek, m. fcheldnaam voor iemand, die
in de broek fchijt, (gemeen) chie-en-chausses; fig. lafaard, bloodaard, poltron, coward , 'ache, foireux.
Schijten, b. en o. w. (ik fcheet, heb gefche.
ten), (gemeen) het overfchot der verteerde fpijzen door den gewonen Itoelgang uitwerpen, hetwelk met zeker geluid gepaard
gaat, kakken, zijn gevoeg doen, chier
alle y el la Belle, ddcharger le ventre. —van
dieren, fienter; fig, van angst —, in zijne
laars —, in de broek (zeer bevreesd
zijn,) chier de pear. Hij ging er voor —,
(hij liep van vrees weg,) it prit la fate de
pour.
veesten, eenen wind van onderen
laten, peter , locker un pet.
Schijter, m. kakker (gem.) chieur, fig. lafpoltron, collard, foireux.
aard,
veester, peteur.
Schijterij, yr. (gemeen) buiklow, loslijvig-, fn,
cours, flux de ventre,
foire. Aan de — zijn , (loslijvig zijn) avoir
un cours de ventre, (gemeen) foirer.
Schijtgat, o. (gemeen) aarsgat, aars, trou du
cul; anus , m. m. fchijter, chieur, degene, die winden laat,peteur,m. fi.eteuse,r,
Schijtgeel, 0. zekere gele verw,
grain, m.
Schijthuis, o. (gemeen) fekreet, privd , lieu
d'aisances, m.: zie Huisje, Sekreet.
Schijtkruid , o. bingelkruid ( in de kruidk.)
zeker gewas, om outlasting van verteerde
fpijzen, of winden te weeg te brengen , met-.
purgeerkruid, scammonie, f.
curiale, f.
Schijtpot , rn. (gemeen) pot , om in te fchijten,
kakken, pot a chier.
SclAijtfler,, vr. ( gemeen) chieuse, foireuse , —,
peteuse, cello qui pete.
Schijtvalk , m, eene foort van roofvogel 9 boomvalk , hobereau,faucon des !Bides; fig. (gemeen ) laatdunkend mensch, ftroojonker,, fanfaron , hableur,, fat.
Schijtwortel, m. purgeerkruid, zeker kruid,
dat den afgang bevordert , epurge, f.
Schik,
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Schik, fchikking, orde, ordre, arrangement convenable. Alles is op zijn —, (alles is in orde), tout est en ordre, tous est
en ordre, tout est bien arrange. Alles is
(alles is in wanorde), tout est
van zijn
befchiken desordre, tout est derange.
king, disposition , arrangement. tevredenheid , vergenoegen, vcrgenoegdheid,
contentement , plaisir. Ik heb er geen — ,
(het bevalt er mij niet, ik heb er geene tier) ,
je ne m'y plait pas , je n'aime pas y etre.
In zijn— zijn, (te vreden zijn, vergenoegd
zijn) etre content, e. satisfait, e:étre a son
aise. Hij is niet in zijn (hij is niet
vergenoegd.), it n'est pas a son arse; it est
anal a son arse ; it est de mauvaise hunieur.
Met iets in zijn — zijn , (zeer met' jets te
vreden of ingenomen zijn), etre fort content, e. de q.ch. Lets gpedfchiks, gewillig,
doen , (iets met genoegen doen), faire q. ch.
de bonne grace, de bon gre , se plaire h faire
q. ch. Juice q. ch. avec plaisir. Hij heeft hem
het huts goedfchiks, goedwillig, afgeftaan,
it lui a cede la maison de bonne grace.
Schikgodin, yr. (in de fabell.) eene der drie
befluurflers van 's menfchen levensloop , (Clotho , Lachefis en Atropos, ) parque. De
fchikgodinnea, les parquet, les soeurs filandieres 5 les trots soeurs. De -- heeft zijn'
levensdraad afgefneden, la parque a tranche
le flu de ses fours.
Schikkelijk , b. n. net, ordelijk , propre, net,
te. toegevend, infchikkelijk, vriendeij k , gedwee, tractable, raisonnable, comlaisant, e. sociable, facile. —, ordelijk ,
b etamelijk, decent, e. pose, e. regle, e.
modere ,e. tainelijk, dragelijk, redelijk ,
passable. —, bijw. proprement, nettement.
d'une maniere tractable, avec complaisance. —, avec ordre, sagement; passablement.
Schikkelijkheid. yr. netheid, propreti, nettete. infchikkelijkheid, complaisance, humeur sociable on traitable, sociabilite. —,
qualite de ce qui est
ordre, m. regle.
passable.
Schikken, b. w. (ik fchikte, heb gefchikt),
in orde brengen , in orde leggen, regelen ,
mettre en ordre, ranger, disposer, arranger, regler. Schik die boeken eens, rangez
Inn pen ces livres. Ik zal alles wel —, in
orde brengen, farrangerai bien tout en
ordre. De vijand had al zijne troepen geed
in orde gefchikt , Pennemi avoit bien range, dispose, ses troupes. —, (bij boekdr.)
de letters, die een drukker gebruikt heeft,
,weder in de letterbakjes , distribuer les
lettres. Hij heeft zijne zaken nog niet gefchikt , in orde gebragt, it n'a pas encore
regle ses affaires. Wij zullen het wel —,
( wij zullen het wel eens worden,) nous
Parrangerons Bien; nous nous accorderons
bien. Zich wel ( zich behoorlijk gedragen, )
se comporter sagement. Zich naar iets —,
( zich naar iemand, naar iets voegen , rigten ,)
se regler sur q. q. , q. ch. , s'accommoder selon
q. ch. Schik u, rigt u, naar uwen broeder,
reglez-vous sur votre frere. Zich naar ie(zich naar iemand. voegen ,) s'acmand
gelukken,
commoder a l'humeur de q. q.
flagen , aller Bien, reussir. Alles zal zich
wel (alles zal wel afloopen ,) tout ira
bien. Het begint te — , it commence a aller
Bien. Het zal zich wel —, (het zal wel
goed gaan,) le temps le fern bien. Zich om
, (zich in orde rondom de tafel
de tafel
plaatfen,) se ranger antour de la table. Hij
l
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(hij begint
begint zich tot deugd te
commence a se
zich beter te gedragen5)
comporter mieux. Zich tot werken, enz.
(zich aan het werk begeven ,) se mettre
a travailler, se disposer au travail. Zich
naar de omaandigheden (zich daarnaar
rigten ,) s'accommoder ou s'afuster aux cirs'accomconstances. Zich naar den tijd
moder on s'ajuster au temps. lk west niet
je ne sacs comment m'y
hoe ik het zal
prendre, quelles mesures prendre. Zich naar
Gods wil gedragen, se conformer a lee
volonte de Dieu. —, zenden,, fluren, envoyer,, depecher. Morgen zal ik u den brief
—, le vous enverrai la lettre demain. —,
o. w. plaats maken, faire place , se ranger,
1,
zorgen, maken, avoir
reculer.
faire en torte. Schik, dat gij gereed zijt ,
aites
en
sorte
qui
vous
soyez
prét.
—,
(met
f
zijn ,) voortfchuiven, fchikkende naderen ;
zie Aanfchikken, se ranger, se mettre.
Schik bij de tafel, mettez-vous a table. —,
vorderen , avancer. Zij fchikken niet veel,
(zij vorderen weinig ,) ils n'avancent pas
beaucoup; zie Betamen , Voegen.
Schikker, m. celui qui arrange, etc. dresseur;
zie Schikken.
Schikking, yr. het fchikken, action d'arranger,, f. arrangement ,m.; zie Schikken. —,
wijze van fchikken, orde, arrangement,
ordre, inrigting in eene fchilderij ,
ordonnance, entente d'un tableau. —, inrigting (in de bouwk.) entente. De — van
dic gebouw is zeer fraai, ce bdtiment est
d'une belle entente. De — van deze fchilclerij is flecht , is niet goed gefchikt,
n'y a point d'entente a ce tableau. De —
en zamenvoeging der woorden, volgens de
regelen der taalkunde, Parrangement des
mots, m. lee construction; fig. De — van de
deelen eener retie, eens gedichts, la structure,
la construction d'un discours , d'un poême. De
opvolging van verfchillende toonen in de
zangkunst, la modulation. —, bij lagen of
bedding, stratification. vereffening , accommodement, m. Eene minnelijke —, overeenkomst , nn accommodement a Painiable , in.
transaction. — met eigenhandige onderteekening, (zouder notaris), transaction sous
seing prive. Tot eene komen, eene —
maken , s'accommoder. Wanneer zij tot geene — kornen, zullen zij zich door een proces raneren , s'ils ne s'accommodentpas, , ils
se ruineront en proses.
Schil, yr. bast , buitenfle bekleedfel; zie
Schel.
Scfiilcl, m. en o. eene in de hedendaagfche
krijgskunst der EuropeUrs bijna verouderde
foort van fchutwapen, om het lijf tegen' de
vijanclelijke pijlen en houwen te bedekken
en te fchutten , bouclier ; ecu. — waarop men
de koningen vorsten helden , rood droeg,
' en Romeinen droepavois , in. 'De Grieken
gen groote fchilden, les Grecs et les Romains porterent de grands boucliers. Met
de laps en bet — vechten, combattre avec
la lance et l'icu; fig. Iemand te — en te
fpeer vervolgen, (hem eenen doodelijken
haat toedragen, iemand hardnekkig vervolgen) persecuter q. q. a outrance, poursuivre q. q. l'epee dans les reins. Iernand in
den — varen, (iemand wee,rfland bieden,
iemand het hoofd bieden), relancer q. q.,
lui resister en face, lui preter le collet ; fig.
hetgene ons befchutting verleent, bouclier,
soutien, appui , m. defense, f. De Beer is
mijn —, le seigneur est mon bouclier. — der
go
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godin Pallas, igide , f. — klein rondas,
rondelle, wapenfchild of bord der ridders, den, ecusson, m. Regt om een — te
dragon, (bij de ridders) ecuage, Een ledig — om lets in te fnijden , in een wapen,
enz. une table d'attente. Een — met
verfchillende wapenen der voorouders, familieu , un panneau genialogique. De voet
van hat —, la campagne ou plaine de Neu.
Eenen leeuw in zijn voeren , porter on
lion dans son ecusson; — eener fchildpadde , dcaille de tortue, f. du caret. fig. Jets
in het — voeren , (lets ten doel hebben),
avoir quelque dessein, rouler quelque dessein dans resprit. Hij voert niets goeds in
zijn —, (hij heeft niets goods voor),
roule quelque, dessein funeste dans l'esprit.
Ik weet wel wat hij in zijn — voert , (ik
west wel wat hij voor heeft), je sais
bien quel est son dessein, je sais bien ou it
vise, ou quoi it vise. —, uithangbord, enseigne , f: ecriteau , tableau , m. fleeft ow
huis geen n'y a-t-il point d'enseigne
votre loge's? Een — uithangen , mettre une
enseigne. —, in den fcheepsboow worden
die pianken , waarmede men in eenen fcheepsflrijd het bovenfle dek befchanst, om de
foldaten te dekken , fchilden genoemd, of
zetgangen, zetborden, fargues ,.f. pl. —,
in de natuurlijke historie, over de vleugels
van fommige infekten , dekfchild, elytre, m.
Schildachtig, b. n. (in de ontl. k.) thyroide.
- fchildvormig, thyroidien,ne,scutiforme.
Schildvormige bladeren, des feuilles scutiformes ; zie Thyro— in het Franfche deel.
Schildbanken, yr. meerv. (fcheepsw.) coites de
guindas tn. pl.
Schilddak , o. (in de oude gefchiedenis), flormdak der oude Romeinen , tortue , f.
Schilddrager, m. fchildknaap, knaap, die het
fchild draagt , ecuyer.
fchildhouder op
een wapenfchild, support, tenant, m. Het
wapen van Frankrijk heeft twee engelen tot
—s, les armes de France ont deux anges
pour supports. Hij heefc twee leeuwen tot
fchildbouders, it a pour tenants deux lions.
( in de nat. gefch. ) zeker infekt ,
scutigere, f.
Schilder,
iemand, die fchildert, peintre.
Klad— , flechte barbouilleur,,peintureur,
peintreau. — in natte kalk, (in Italie)quadraroriste; zie ook de zamengeflelcte, Fijnfchilder,, Glasfchilder, Huisfchilder, Rijtuigfchilder,, enz.
Schilderaadje , yr. fchilderwerk, peinture,
ouvrage de peinture,
Schilderachtig, b. n. uitftekend fraai, fait, e.
a . peindre, pittoresque bijw. tres-bien;
pettoresquement.
Schilderakademie, yr. academie de peinture.
Schilderen , b. w. (ik fchilderde, heb gefchilderd), malen, verwen, peindre. Zich laten
(zich laten uitfchilcieren), se faire peindre on tirer. Op doek , paneel , koper,, marpeindre sur toile, bois , cuiiner, enz.
peinvre , marbre, etc.. Met olieverw
dre a l'huile , peindre en built. Op natte
peindre en fresque, egratigner.
kalk
Met waterverw peindre en detrempe.
Miniatuur —, peindre en miniature. Naar
de natuur —, peindre d'apres nature. Dr
heb mijne vrouw na haren dood laten affchilderen , Pal fait peindre ma femme apses
sa mort. Naar het leven
, tirer au vif,
au nature/. Op glas
peindre en email.
Met pastel —, peindre en pastel. Grof—,
pcindre
strapassonner. Uit het hoofd
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d'idee, peindre de mámoire. Historieftuk.
ken —, peindre l'histoire. Eene kamer -,
peindre une chambre. De raderen van eene
koets peindre les roues d'un carosse.
Rood —, peindre en rouge. De wilden —
zich met allerlei kleuren , les sauvages se
peignent de plusieurs couleurs ; fig. Eene
levendige belchrijving van iets geven,peindre , depeindre. crire ; flue e le tableau de ,
representer. Hij fchildert zijne perfonen en
hunne karakters zoo good, dat men hen
meent re zien , it point si bien ses personnages et leers differents caracteres , que l'on
croit les voir. De ondeugd met de levendigfle kleuren peindre le vice avec les
couleurs les plus vives. Doze fchrijver fchildert ziCh zelven in zijne werken, cot autour se print , se depeint dans ses ouvrages.
Hij fchildert de dingen zoo levendig dat
men ze meent te zien, it depeint les choses
si vivement qu'on croit les voir.
Schilderen , o. w. (ik fchilderde , heb gefchilderd), op fchildwacht flaan, etre en faction, etre au guet , en sentinelle , faire sentinelle , ( bij de ruiterij) etre en vedette,
etre en fonction de vedette. Des zomers —
de foldaten twee uren , en ea les soldats
sont deux heures en sentinelle; fig. lang flaan
wachten, faire le pied de grue, croquer le
marmot, attendre long-temps , o. action
de faire sentinelle.
Schilderhuis , o. fchilderhuisje, waarin de
fchildwacht that, guerite, f. op den wal
eener vesting, vedette, f.
Schilderij, yr. fchilderfluk, peinture, f: tableau, m. portrait , on. beeltenis, portret,
e gie, representation . f. Nagemaakte
postiche, f. Eene eenkleurige
un tableau monochromate. landgezigt met koddige beelden en vertooningen (bij fchilders)
bambochade. Hij is een groot liefhebber
van fchilderijen, tl est un grand amateur
de tableaux.
Schilderijkabinet , o. kabinet van fchilderijen;
zie Schilderijkamer.
Schilderijkamer, vr. fchilderijkabinet, galerie
cabinet de tableaux, en.
de tableaux ,
Schilderijkooper, — verkooper, iemand,
die handel in fchilderijen clrijft, marchand
de tableaux.
Schilderijverkooper, m. zie Schilderijkooper.
Schildering, yr. action de peindre, peinture;
1*. description, action de depeindre.
Schilderkamer,, yr. werkplants van eenenkunstfchilder, attelier d'un peintre, m.
Schilderkunst, y r. peinture, f art de la pelt:ture, de peindre, ne. portraiture.
Schildersambacht, o. metier de peintre, f:
Schildersezel, m. ezeI waarop het fchilder.
werk flaat , chevalet.
Schildersknecht, m. garcon d'un peintre,
Schilderskwast , m. brosse d'un peintre, f.
Schilderslijm , vr. en o. maroufle , f.
Schilderspenfeel , o. pirceau d'un peintre , en.
Schildersfpaantje of tempermes, o. amassetse,f.
Schildersitokje, o. waarop de hand van eenen
fchilder rust, appui-main, m.
Schilclhouder; zie Schilddrager.
Schildkever, m. (in de nat. gefch.) bouclier.
Schilderwerk , o. gefchilderd werk , peintuouvrage de _peinture,
re,
attelier d'un peintre.
Schilderswinkel,
Schildknaap , m. wapendrager van eenen ridals eereeitel bij de Engelder , ecuyer.
fchen, (squire) ecuyer.
Schildknecht, m. wapendrager; zie Schildknaap in de l e beteckenis.
Schild-
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Schildknoop, m. waterknoop ( fcheepsw. )
cul de port ou de pore avec the de
wort, m.
Schildkruid, o. zeker gewas, wilde mosterd ,
sdneve sauvage, m.
Schildpad , yr. zeker tweeflachtig dier,, tortue.
zeker ftormtuig der ouden , fchilddek ,
tortue. o. fchild der fchildpad, waarvan
men onderfcheidene dingen vervaardigt,
ecaille de tortue , f: caret , m. — (fcheepsw.)
galoche, vierge.
Scnildpadden, b. van fchildpad, d'ecaille
de tortue, de caret. Eene — does, une
boite de caret.
Schildpadden , b. w. (ik fchildpadde, heb gefchildpad), als fchildpad waken, imiter lecaret, faire, travailler en guise de
caret.
Schildpadsgezwel, o. (in de geneesk.) testade, f.
Schildpleifler, yr. pleifter in den vorm van een
fchild, empleitre en guise d'ecusson, rn.
Schildvink, m. een vogel, foort van vink,
pinson.

Schildvisch, m. cuirasse,
Schildvleugelig , b. n. qui a les ailes en itui,
(in de natuurl. gefchied.) van infekten ,
welker vleugels met zoogenoemde fchilden
bedekt zijn , coleoptele. Schildvleugelige in
fekten, (infekten met dekfchilden over de
vleugels,) des insectes coleoptires, des cold°pares, m. pl.
Schildvormig, b. n. scutiforme, elygiforme.
—, (in de ontl. k.) her —e kraakbeen van
het bovenfle dee' der luchtpijp, le cartilage scutiforme du larynx, (la pomme
dam). ( In de kruidk. ) —e bladeren, des
féuilles scutiformes.
Schildwacht, yr. post , waarop een foldaat
that te fchilderen , poste , guet, m. (ou le
soldat fait sentinelle) m. Op — ftaan,
(fchilderen ,) etre en faction, etre en sentinelle faire sentinelle, (bij de ruirerij) titre
en vedette, etre en faction de vedette ; fig.
(fang ftaan wachten ,) attendee longtemps ,
de grue; (op den leer ftaan,
faire le pied
fpieden,) veiller, guetter. Verloren —,
(de gevaarlijkfte post, waar de foldaat zich
bij gevaar moeijelijk redden kan do als verloren is,) poste avance, m. Op verloren —
ftaan, (op den gevaarlijklten post than ,)
'etre en sentinelle perdue. perfoon die
fchildert, sentinelle, f. factionnaire m.
(bij de ruiterij) vedette. Schildwachten'uit'zetten , poser des sentinelles, (bij de micerij) poser des vedettes, mettre en vedettes.
Eene — aflosfen, relever une sentinelle
une vedette.
Schildwachthuisje, o. fchilderhuisje; zie Schilderhuis.
Sehildwapen, o. wapenfchild, geflachtswapen,
ecu, ecusson, tn. armes, armoiries, f. pl.
Schiffer, vr. dun flukje, blaadje of plaatje
van dun ijzer,; enz., ecaille, ecaillure, e.
(percelle). Splinter , éclat , m. (bij metaalfmelters ) paille. fplinter van ijzer,
ecaille, paille, de fer. Schilfers op het
hoofd, espece de rogue, croutes laiteuses,
hamerflag, crasses, f. pl.
tape.
Schilferachtig, b. n. dat ligt fchilfert, (plinterig , ecailleux, euse, pailleux, euse. —,
fchubbig , squammeux, se. Eene fchilferachtige lei, une ardoise icailleuse.
Schilferen , o. w. (ik fchilferde , ben gefchilferd), in dunne plaatjes of blaadjes gefcheiden worden, s'ecailler, tomber par ecailles,
somber par pailles, s'exfolier.

S CH
Schilferig , b. n. dat ligt fchilfert, dcailleux,
euse, pailleux, euse, qui s'ecaille facile-;
tnent. fplinterig, ijzer, for pailleux.
Schilfering, vr. het fchilferen, action de s'dcailler, ecaillage, m. — van een been,
(bij de wondh.) exfolation.
Schilfertje, lovertje, o. verkleinw. van Schilfer, petite ecaille on paille, paillette, f.
Schillen, o.‘w. (ik fchilde, heb gefchild),
fchelen; zie Verfchillen.
Schillen , b. w. (ik fchilde, heb gefchild), de
fchil van iets afdoen, peler, lever la peat"
de, lever la pelure de, ecorcer. Eenen appel —, peler une pomme. Eenen boom —,
peler ou ecorcer un arbre. Boonen — , pellen , uitdoppen, ecosser des fives. Noten
uitbolfteren , dealer des noix. Hennep
, tiller du chanvre. Spr. w. Ik heb een
appeltje met u te (ik heb eene be/denkelijke zaak met u te verhandelen , ) j'ai
un differend a demdler, a regler avec vous.
Schilling , yr. action de peler, d'ecosser, d'dcorcer, de tiller ou teiller.
Schim , yr. het donkere beeld van een ligchaam , fchaduw,, ombre, f.; fig. Naar eene
— grijpen , (zich aan eene ijdele hoop overgeven ,) courir apres une ombre, se livrer
a une esperance fantastique. Tegen zijne
eigene — vechten, (zijne eigene gevoeleng
bekampen, beftrijden ,) agir centre soi-meme.
Voor zijne eigene — bang zijn , (ligt bevreesd worden ,) avoir peur de son ombre.
Hij ziet er nit als eene —, (bij is zoo mager als een hoot, als een geraamte), it est
tres-maigre. geest van een geitorven
ligchaam, afgefcheide ziel , (in de taal der
oude dichters,) ombre , f manes , f. pl. Eene
— zien , voir une ombre. Ulysfes ziet de
— van Hercules in de Elijfefche velden ,
terwijl doze held in den hemel is , Ulysses
volt l'ombre d'Hercule dans les champs Elysees, pendant que,ce heros est dans les cieux.
Pluto heerschte in het rijk der fchimmen,
( in de labeik.)Pluton regna sur les ombres,
l'empire des ombres. Polyxenes werd aan
de fchimmen van Achilles opgeofferd , Po.
lyxéne fat sacrifid aux manes d'Achilles.
Het rijk der fchimmen ; zie Schimmenrijk;
van bier fpook , fpookfel , spectre, fantOme,
esprit, revenant, no. Hij heeft eene — gem
zien , it a vu ton spectre.
Schimmel, yr. witachtige urtflag, moisi, m.
moisissure, chancissure, f Dat is half bedorven , gij moet er de — afdoen, cela est
el demi gate, it fact en titer le moisi, la
moisissure. , wicacheig paard, cheval
blanc , cheval gris, grison.
Schimmelachtig, b. n. befchimmeld ; zie Schismmelig.
Schimmelbles, m. fchimmel met eene bles,
cheval blanc ou gris qui a une tache blanche (zie Bles) au front.
Schimmelen , o. w. ( ik fchimmelde , ben gefchimmeld), met fchimmel bedekt worden,
uicflaan , moisir, se moisir, en meest van
eetwaren , chancir, se chancir. Het brood
fchimmelt, wanneer het op eene vochtige
,plaats ligt, le pain moisit, se moisit, se
chancit dans un lieu humide. Doen
moisir. De vochtigheid doet het brood —,
l'humidite moisit le pain. — , o. hat d'une
chose qui se moisit, m. zie Schimmeling.
Schimmelig, b. n.. befchimmeld, met fchim
mel bedekt, moisi, e. chanci, e. — brood,
du pain moisi ou chanci. worden, moisir, se moisir, chancir, se chancir.
Schimmeling, yr. het fchimmelen, dtat d'une
the-
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fcherpe hekeling, phi
chose qui se moisit, tn. moisissere, than.
rieftt, cs. Bitfe
lippique.
cissure.
Schimmelkleur, yr. kleur als van fchimmel, Schimprijk, b. n. zeer beleedigend, fort saticouleur grise, grisonne, e.
riques, fort injurieux, ease, fort offensant,
Schimmelkleurig, b. n. eene fchimmelkleur
e. etc.
hebbende, grisdtre.
Schimpfcheut, m. fchimpende trek, trait dos
Schimmelverw,, y r. zie Schirnmelkleur.
satire , sarcasme, lardon, brocard.
Sch ; mmelverwig, b. n.; zie Schimmeikleurig. Schimpfchoot , m. fchimpende trek ; zie SchimpSchimmenrijk , 0. ( in de fabell.) rijk der fchimfcheut.
Champ,s-Ely- Schimpfchrifc, o. fchotfchrilt , ecrit satirique,
men , royaume des ombres,
sees.
m. satire, critique, ironic , f plaSehimmeren, o. w. (ik fchimmerde, heb gecard, m.
fchirnmerd); zie Schitteren.
Schimpichrijver, m. fchrijver van fchimpfchrifSchimp , m. fcnerts boert , het tegendeel van
ten, libelliste, ecrivain on auteur satirique..
crust, (in dezen zin weinig gebruik.) rail- Schimpiter, vr. degene , die fchimpt, celle quo
lerie , plaisantcrie, hsfpotting, beinjurie q. q. ou qui invective contre q. q.
fchimping , hoo p , fmaad, moquerie, deri- Schimpswijze, bijw. op eene fchimpende
sion, ironie, affront, outrage, m. injure,
satiriquement , ironiquement.
insulte, ignominte, f: opprobre. Hellen — Schimptaal, yr. fchimpende teal, paroles'fnverkroppen halve, avaler,
nu afjurieuses ou outrageantes, f. pl.
front , soujj)ir patiemment un affront.
Schimpvogel , m. fig. fchimper , fpotter ,
Schimpachtig, b. n. honend, naar fcliimp of
fpreeuw,, rnoqueur, railleur, goguenard.
hoo p gelijkende, qui tient de PaPont, in- Schirnpwerk , o. fchimpfchrift, satire, criessultant , e. vjurieux , euse.— 5 eerlchendend,
que , f; satires , critiques , f. pl.
infamant , e. —e woorden , des paroles in- Schirnpwoord, o. fchimpend woord, parole
amantes.
—,bijw.
&nue
maniàreinsultante
outrageante, injure, f. snot piquant ,
f
on injurieuse.
terme satirique, trait de satire, trait sat:Schimpbrief, rn. hekelende brief, mercuriale
rique , m. Schimpwoorden, invectives, f.
critique, censure, f. pamphlet , m.
pl.; zie Schimpfcheut.
Schimpdicht , o. hekeldicht,- poême satirique, Schin , fchinne (verouderd) vr. het von of de
in. satire en viers,
fehilfers op de hoofden der kinderen; zie
Schimpdichter, en. hekeldichter, poite satiSchilfers in de laatfte beteekenis.
rique.
Schinde , yr. bast van eenen boom (in Gelder.
Schimpelijk , bijw. op eene fchimpende wijze ,
land), fchors , ecorce d'un arbre. vel,
beleedigend, honend, d'une maniCre insulhnid, peal'.
tante , d'une nianià1 e injurieuse ou outra- Schindelen, o. (ik fchindelde, heb gegeante, satiriquement, d'une maniàre
fchindeld), (bijna, zoo nice geheel veroufensante.
derd); zie Schitteren.
Schimptn , o. w. ( ik fchimptc , heb gefchimpt), Schindel' , b. w. (ik fchindde, heb gefchind),
fchertfen.; voor den gek houden , als: Alec
het vel afftroopen, ecorcher.
iemand , (in dezen zin weiniy gebruik.) Schinder, tn. vilder, kouctflagter, ecorcheur;
se moquer de q. q. —, honer, dire des injuzie Vilder.
res, :Warier. Op iemand
(iemand ho- Schink , m. de gezoute en gerookte achterbil
satirises, Canest), invective,- contre q.
van een varken, ham, jambon.
q. q. fig. declamer cen- Schinkel, tn. fcheenbeen, beenpijp, onderlomnier,
tre q. q. (genteel') pouiller.
fehinkel, l's de la jambe. —, dijbeen, boSchimper,
celui qui injure on invective
venfchinkel , os de la cuisse, us. dij ,
centre q. q. , moqueur.
albediiler, hybil, cuisse, f;
per-critique.
Schip , o. (meerv. fchepen), eel' hol vaar,
Schimperij , yr. het Ichimpen , action d'invectwig, met eenen diepen , fcherp toeloopentiver, d'injurier on de declamer contre q. q.
den , bodem, vaisseau, navire, bailment,
fchirrprede, injure , outings , m.
(batiment a mer,) us. ; zie Oorlogfchip,
paroles drensantes , critique mordicante on
Krijn-sfchip, KoopvaardijIchip 5 Rivierfchip,
insultante.
Wachtfchip , Zeefchip, Liniefchip, enz.
Schimpig , b. n. fchimpend , honend, beleediEen — van den eerflen rang, vn vaisseau
gend, satirique, outragcant , e. insultant ,
de guerre du premier rang. Een dat eert
e. merdicant;
caustique, effensant , e.
voor- en achterkasteel heeft, sin vaisseau
e. injurieux, oust. bijw. sattriquement,
accastille. Een achter hoog opgetimmerd of
d'une manihre injurieuse, d'une maniare ofopgeboeid
un vaisseau, navire enhncha.
fensante , d'une maniare insultante, outraEen wakker
un vaisseau beau de comgensement.
bat , un vaisseau d'un beau combat. Eeu
Schimping , yr. fchimperij, action de declamer
driedeks
un vaisseau a trois pouts. Adou d'invectiver centre q. q. , action de satimiraals vaisseau Een kranlc
riser.
—, tin vaisseau faloux, un vaisseau qui
Schimplied, o. waarmede iemand of jets
plie le cote , un baths-tent delicat , not
hefehimpt worth, vaudeville, tn. chanson
vaisseau faible de bois, un vaisseau d'eclzansatirique, f.
tillon, un vaisseau qui a le cite faible,
Schimplust, m. zucht om te fchimpen, huvaisseau qui porte mal la voile. Een
meur satirique, envie de critiquer, d'injutat flijf order zeil is, un vaisseau qui porte
tier ou de satfriser,
hien la voile, un vaisseau qui a le cote fort.
Schimpnaam , m. fpotnaam, fcheldnaam, beleeEen hoog boordig un vaisseau de haus
digende naam , nom injurieux , sobriquet.
bond. Een — met zeil en riemen, an vais-iemand fchimpnamen (fcheldnamen) geven;
seau a voiles et a names. Een digt dat
zie Scheldnaam.
niet lek is, un vaisseau estanc. Een fcherp —,
Schimprede, yr. befchimpende rede of tail,
un vaissean aigu. Een al te naauw gemaakt —,
satire , pasquinade, critique, f. sarcasme,
un vaisseau trip aigu. Een bekaaid, opengelobule
fprongea—, un vaisseau ?argue, —, bekvoaani
discours satirique, discours injuRrr
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om onder admiraalfchip te navire ma-

telot, navire second. Een—aannemen, agreer
fin vaisseau. Een — afdanken , disarmer tin
navire mate. Een bevaisseau. Bemast
fchadigd fin vaisseau incommode, avarid. Een door het gevecht befchadigd —,
fin vaisseau incommode du combat , an vaisseau desempard. Een bevaren , naviguer
fin vaisseau. Een bij de maand bevracht —,
fin navire chargé par tnois. Een bij het last
vaisseau chargé 4 fret.
bevracht
an naEen met ftukgoederen bevracht
vire chargé a cueillette , fin navire chargé
au quintal. Een binnenlandsch tin vaisseau qui navigue dans les eaux internes.
Bovenwerk van een — , hauts d'un navire ,
In. pl. Een breed getuigd fin navire
de beaucoup d'envergure. Een — op de
reede brengen, een fchip ter reede brengen,
mettre an navire en rade. Een — te water brengen, lancer ou mettre tin navire 4
Peau, mettre fin navire 4 la titer. Een
fin vaisseau incommode. Een —,
broos
dat eene gladde vaart heeft of loopt,
vaisseau qui se manie Bien, nn vaisseau qui
se porte bien a la mer. Een dat het
zeil wel voert, fin vaisseau qui porte bien
la voile. Een — dat naar het roer luistert,
sin vaisseau qui marande. Een dat is
blijven leggen, tin vaisseau qui n'a pas encore demarre. Een diep gaand — , fin
vaisseau profontie, qui tire beaucoup d'eau.
fin vaisseau de bane
Een diep verbonden
bord. Een van de wormen doorknaagd —,
fin vaisseau crible par les vers. Een dat
nevens het water doorfchoten is, tin vaisseau pence d'un coup de canon a la ligne,
on a flour d'eau. Een , dat frisch door
het water loopt, tin vaisseau qui navigue
Bien. Uit het — gaan, sortir tin vaisseau,
tin navire
debarquer. Een gehuurd
, tin vaisseau
lone ti fret. Eon gejaagd
chasse. Een doorgezakt— , fin vaisseau argue.
tin vaisseau qui est alle
Een gefirand
tin vaisseau barla cite. Een gefluwd
tin
rota. Een boven water gefchoten
vaisseau qui a repu des coups en bois. Een
tin
navire
qui
se
porte
bien
a
gezond
la mer, qui se manic bien, qui sent bien
son gouvernail, qui se gouverne bien„ Een
good loopend —, tin navire qui va tie Patin navire bon
. vant. Een goed zeilend
, la capavoilier. De grootte van een
dat
cite ou le port d'un navire. Een
hard aan zijn touw hangt, tin vaisseau qui
fin vaisseau qui
fait tote. Een hellend
werkt, le navire travaille.
cargue. Het
tin vaisseau de bane bord. Een
Een hoog
fin vaisseau qui a beauhoog getuigd
coup de mil ture. Een dat zijnen geflelfin
vaisseau qui reste a son
den rang houdt,
poste. Een — in touw, tin navire a la retin vaisseau qui
morgue. Een jagend
an vaisseau capis'elargit. Een kloek
tal. Een — commanderen, commander fin
tin vaisseau invaisseau. Een krank
vaisseau
commode. Een krengend
la bande. Een kwalijk loopend of varend
, fin navire qui navigue mal. Een laag
—, tin vaisseau de bas bard. Een laag getin vaisseau qui a pen de mdture.
tuigd
Een lang een fmuik tin navire frigate. Een — laten afloopen, mettre ou
lancer fin navire a Peau. Een ledig —,
an vaisseau
tin vaisseau lege. Een lek
dat in onmagt
qui fait de Peat:. Een
ligt, an vaisseau hors d'itat do defense, Lea

ligt

fin vaisseau tiger, fine arondelle de
trier. Een loefgierig
an vaisseau ardent, ravier,, fin vaisseau qui a toujours
barre a arriver. Een• ten anker liggend —,
tin vaisseau a Pancre, fin vaisseau etabli
stir ses amarres. Een los —, tin vaisseau
demarre. Een dat met eene gladde
vaart loopt, fin vaisseau qui se manic bien,
qui navigue bien, qui se porte biers a lamer.
Een — met eene hooge voorfcheen , tin vaisseau de hatit bord. Een — met eene lage
voorfcheen en weinig verbonden, tin vaisseau de bas bord. Een — met regt overeind
flaande masten, flu vaisseau mdse ou chandelier. Een — met eene flagzij , of fcheeve
zijde, dat aan de eene zijde flerker is, dar
de andere, fin vaisseau bordier. E'en —
met twee masten zonder ftengen, fin vaisseau mate en galore. Een dat flier diep
verbonden is, fin vaisseau de bas bord. Een
niet genoeg gefaald
fin vaisseau qui n'a
pas assez de releve. Een dat flier naar
zijn roer luiftert, dat niet vaardig in het
wenden is, ongemanierd, ongefchikt , fin
vaisseau qui ne sent point son gouvernail,
qui ne se manic pas bien, .qui se gouverne
mal, qui ne se porte pas bleu a la mer. Een
dat niet veel afvalt, tin vaisseau qui
pence been le vent. Een
om de zeevaart
te leeren, tine ecole. Een dat den neus
onderhaalt, tin vaisseau trop stir le nez,
top stir Pavant. Een ongeboeid —, nit
vaisseau qui n'est point bora. Een ontjaagd
—, tine reprise. Een dat op dien of
dien dag zal uitvaren , an vaisseau qui tiemarrera tel jour. Een — op lager wal,un
navire chargé a la cite. Een op prijs uitvaisseau arta en course. Een —
gerust
op fiapel, tin navire sur le chancier. Len
op zijde liggend, hellend of zeilend
tin vaisseau qui cargue, qui plie le cite.
Een op zijn buik zeilend
tin vaisseau
la bande. Len op zijde vlugt liggend —,
firs vaisseau qui a sa tonture. Een overladen —, fin vaisseau trop chargé. Een overlastig unvaisseau trop tale Een platboomd —, tin vaisseau beiti a sole. Een
plat —, dat buitenwaarts hoekig is , tin navire
a plates varangues et sans facons. Een
platzijdig, regtboordig
tin vaisseau qui
a le cite droit. Een ras tin vaisseau
ras Nan. Een reddeloos — (door het
gevecht), tan vaisseau asempare on incommode du combat. Een — dat gereed is om
to flaan , fin vaisseau beau de combattre ,qui
est d'un beau combat. Een roerhard
tin
vaisseau qui ne sent pas son gouvernail. Een
tin vaisseau aigu. Len fmak —, une
fcherp
semale ou semaque. Een fmoeg
unbdtifin vaistnent ras l'eau. Een fmuik
seau qui n'a point de relevement a Pavant.
Een fnedig zeilend
fin vaisseau fin de
Een fuel zeilend tin vaisseau bon
tie voiles, unvaisseau bon voilier. Een —,
dat den neus fpoelt, fin vaisseau crop sur
tits
le nez, stir Pavant. Een fluurlastig
vaisseau qui est crop stir le cul , stir Pardat flijf onder zeil is, fin
riere. Een
vaisseau qui porte bien la voile , qui a le
cite fort. Een to von' falend
dat achter en voor veel fpringt, tin vaisseau gondole. Een vastgezeten un vaisseau
gisant. Een — dubbelen , verdubbelen,
voeren, doubler tin vaisseau. Een verlengd
—, fin vaisseau rallonge , ou along e. Een
vlak
fin vaisseau 4 plates varangues.
dat zijn zeil wel voert, fin navire
Len
qui
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qui perte bien sa voile. Een — dat van voren laag is, on vaisseau qui n'a point de
relevement a Pavant Een voorlastig
vaisseau qui est trop sur le rez, sur Pavant.
Een — van leeftogt voorzien, avitailler un
vaisseau. Een vuil —, on vaisseau sale.
un vaisseau beau de comEen wakker
bat, d'un beau combat. Een watervast —,
on vaisseau trop tale. Een weinig verbonden —, an vaisseau de bas bore. Een wel
een op den wind liggend
trekkend
tan vaisseau qui piece bien le vent. Een
vaisseau leger,, one
wel bezeild
arondelle de mer. E'en wel gekromd un
vaisseau dont le relevement est bien propertionne. Een wel gefehoord—, een wel ver, un vaisseau allonge , elonge, fitcons
lengd
de rarriere bien evidees et bien faites. Een
un vaisseau qui a on beau
wel flrokend
vaisseau
gabarit. Een winterlaag
qui hiverne dans un port. Een zonder
wart, un vaisseau endormi. Een — met
een dek, site vaisseau ponte. Een — met
een halfdek, un vaisseau a pont coupe. Een
gevangen —, an vaisseau prison. Een
dat ter kaap vaart, ton vaisseau corsaire, on
vaisseau arme en corsaire. Een gelei —,
(convooi) un vaisseau de convoi, de conserve. Een voeren, commander un navire;
fpr. w. Naar men voor — komt , moet men
voor varen, (elk moet dat werk doen,
waarvoor hij zich verbonden heeft ,) citation
doit faire rouvrage pour le quel it s'est engage; chacun doit remplir les devoirs de son
emploi. Het goat over — en goed, (bet betreft burger en koopman), ceci interesse les
bourgeois et les marchands , le vaisseau et la
charge. Er komen zulke goede fchepen
als die afyaren, (degenen, welke komen zijn zoo goed, als die, welke gaan),
it arrive autant de bons vaisseaux girl/ en
part ; les venants sont aussi bons que les al/ants. De oude fchepen blijven aan land,
(meisjes, die in hare jeugd wat al te kenrig zijn, krijgen dikwijls geenen man), les
filles qui font les fieres, s'en repentent viand
it est Crop card; zie ook Scheep, fig. 1-let is
eon diepgaand , (het is iemand, welke
geene zuinigheid ke p t), e'en` on pastier peva,
vn depensier ou on prcdigue.
( in de
bouwk.) het ruim colter kerk, nef, m.
Schipbank, vr. bank voor de roeijers; zie
Roeibank.
Schipbek , m. bek of punt van een fchip,
pointe de Peperon, f.
Schipboom, m. fchippersboom, om het fchip
voort te ftooten, enz. gaff, perche ,
Schipbreuk , yr. de verbreking van een fchip
tegen eene bank, klip , nz. naufrage, m.
— lijden , faire naufrage , naufrager ,
&honer et se briser; fig. Id zijne eer — lijden, (zijne eer verliezen ,) faire une briche
h son honneur, perdre son honneur. Zij
heeft in hare eer geleden, (zip is hare
eer kwijt,) elle a perdu son honneur.
Schipbreukeling, m. en yr. iemand, die fchipbrenk geleden heeft, naufrage, personne
naufragee. De fchipbreukelingen , les naufrages , les personnes naufragees.
Schipbrug, yr. brug, welke op fchepen rust ,
pont de bateaux, m.
Sdhiphaak, m. bootshaak , fchippershaak , croc ;
zie Bootshaak.
Schiploon, m. en o. loon van een fchip,
vracht, fret, m.
&hipper,, m. degene, welke op een fchip
over hetzelve en over de lading het opzigt
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heeft, martre, patron ou capitaine d'un
vaisseau, d'un navire. — op een oorlogA
fchip, premier maitre de manoeuvre. — op
eon binnenlandsch vaartuig , batelier; fpr. w.
Hij is — te voet,.(hij heeft zijn fchip verloren, hij heefc zijn' post van fcbipper yen..
loren ,) it a perdu son- vaisseau, it a perdu
sa charge de capitaine de vaisseau; it est
depose de sa charge de batelier, etc.; zie
Marktfchipper , Zetfchipper, enz.
Schipperen, b. w. (ik fchipperde, heb gefchipperd), in den gemeenzamen fpreek.
trant, maken , doen , uitvoeren , tot (land
brengen, regelen, faire, executer , arranfe Pexecuterai,
ger. Ik zal bet wel
o. w. (met zijn) geParrangerai bien.
daan worden , zich fchik.ken , se faire, s'exeHet begint te —,
cuter , s'arranger.
(.zich te fchikken ,) it commence a s'arranger. Het is gefchipperd, it est execute.
Schipperij, vr.fcheepvaart, varen, navigation.
Schippersboom, m. boom, waarvan zich een
fcbipper bedient; zie Schipboom.
Schipperfchap, o. post van fchipper, charge,
f. ou emploi tie batelier, m.
Schippersdochter , yr. dochter van eenen
fchipper, fille d'un batelier.
Schippershaak , m. bootshaak, fchiphaak ; zie
Bootshaak.
Schippersjongen, m. jongen van eenen fchipper ; zie Schippersknecht.
Schippersknecht m. knecht van eenen fchipper, garcon de batelier.
Schipperskooi, yr. vaste kooi van eenen fchip.
per aan boord, camagne.
Schipperspij, yr. pij van eenen fchipper, easaque d'un batelier.
Schippersvrouw, yr. vrouw van eenen fchipper, femme d'un batelier, bateliere.
Schipperszoon, m. zoon van eenen fchipper,
fits d'un batelier.
Schippond, o. Brie honderd pond, (eertijds
bier in gebruik,) schippond, poids de trot's
cents litres , tea.
Schipreede, yr. reede voor fchepen, rade pour
les vaisseaux..
Schipreedor, m. reeder van een fchip, agedeur, frdteur.
Schiproer, o. roer van een fchip, gouvernail , m.
Schipszijde, yr. zijde van het fchip, font ore
cite du vaisseau, m.
Schipzand, o. ballast, welke nit zaud beftaat,
lest, m.
Schitter, glans, fchittering; zie Gefchitter ea
Schittering.
Schitteren, o. w. (ik fchitterde, heb gefchitterd), een flerk glinflerend licht van zich
geven, (flikkeren ,) briller, &later, /tare,
reluire, etinceler, rayonner, replendir,,
jeter beaucoup de feu, avoir de Peclat.
de oogen — (de oogen verblinden ,) eblouir
les yeux, Bonner dans lee yeux. De zon
fchittert mij in de oogen , le soleilm'ebloult.
Zijne oogen fchitteren van gramfchap , let
yeux lui etincelent de colere; fig. Hare onfchuld fchittert elk in de oogen, (valt leder
duidelijk in de oogen ,) son innocence reluit
dans les yeux de chacun.
Schitterend, b. n. een clerk glinilerend licht
van zich gev-ende, luisant, e. brillant, e„
iblouissant, e. etincelant, e. eclatant, e.
radieux , se. Eene fchitterende kleur, une
couleur iblouissante. Eene fchitterende
fchoonheid, une beaute eblouissante. De
fchitterende fneeuw, la neige eblouissante.
Schitterglano, tn, fchitterende of verblindende
gin*
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glans, éclat, to. lumiere iclatante,
titer les souliers a q. q., dechansser
sante, f:
Zijne fchoenen uittrekken , liter ses soldiers,
Schittering, yr. het fchitteren, flikkering,
se eldchausser. Deze fchoenen fluiten goed ,
luister, action de briller, de hare ., etc. f.
ces souliers chaussent bien. Naanwe fchoeeblouissement, resplendissement, lustre, tn.
nen aan hebben, etre dans la prison de St.
—, glans, splendeur, f: éclat, on. —, (in
sap
Crispin. Oude
savatte ,.f. Pinker
de natuurk.) coruscation. — in de finchvatte d'ancre.Pomp—,(fcheepsw.)(zuiger)
kroes, fulguration.
house de pompe. — van eene fabeifcheede,
Schitterlickt, o. fchitterend
(bij de art.)dard d'un fourreau de sabre ei;
lumiàre
eblouissante,
fer. — van eene piek, talon dune pique.ljze, m.
Schob , vi'. fchub ,'-fchilfer tot beclekking van
ren — aan eenen paai, iardoire, f. Ligte
visfchen , ecaille-; zie Schub.
dunne dans—, escarpin. Spr. w. Vast in,
Schobbe, yr. fchob , (chub, fchubbe ; zie I zijne fchoenen flaan (flandvastig zijn, niet
Schub.
van zijn voornemen afgaan, zijne zaak wet
weten te verdecligen, ) etre ferme, conSchobbejak, m. ietnand, die overal that te
stant
, e. dans ses arcons ; persister dans
fchobben; becielaar, deugniet, gueux, vanson sentiment ; etre constant on ferme et loyal;
rien , pendard, coquin, homme de sac et de
ne pas demordre; no pas tourner casaque.
corde, galeft etier , maraud, belitre.
Bien moet geene oude fchoenen wegdoen eer
Schobbejakken , b. w. (ik fchobbejakte, heb
men nieuwe heeft, ( men timer zich van niets
gefchobbejakt) , in den gemeenzamen fpreekonrdoen eer men jets berets in de plaats
trant , havenen , Hecht behandelen , traitor
heefr,) it ne fact pas se defaire de q. ch.,
negligemment.
avant qu'on alt q. ch. de mieux. In eenen
Schohben, b. w. (ik fcbobde , heb gefchobc1),
ruimen — treden , ruitnfchoots te werk gaan,
de fchobben afdoen, ecailler, Otter les icaildepenser ou payer largement. Elk weer best,
les a. Den visch —, liter les ecailles au
waar hem de — wringt , knelt , (elk went
Poisson; zie Schubben. —, in Gelderland ,
best, waar hem iets hapert ,) chacun salt,
fchuren, wrijven, ft-utter. Zich —, (zich
ou le bat le blesse. Ik zou niet gaarne in
wrija en , fcheulten , ) se frotter.
zijne fchoenen Haan, (ik zou niet gaarne in
Schobbert, m. fchobbejak , gueux, vaurien;
zijne plaats zijn ,)je ne voudrais pas etre dans
zie Schobbejak.
sa peau, a sa place. Zie verder Hand—,
Schobbig, b. n. fchobachtig, vol fchobben
Rouw— , enz.; fig. bij dichters, tred, pas;
icailleux, ewe. —, (in de wapenk.) Papezie ook Looden.
lone, e. Hij voert hertnelijn met roode
fchobben offchubben , it porte d'hermine pa- Schoenaantrekker, m. een ding gemeenlijk van
Koren, om, bij het aantrekken der fchoefchifferig, (in de
pelonee de gueules.
nen, het achterleer op te haler , chaussepied..
geneesk.) squammeux, se.
Schoe , m. zeker voerbekleecifel; zie het meer Schoenband, in. band, om de fchoenen toe te
binden , ruban de soldier; zie Schoenlinc.
gcbruikelijke Schoen.
fchocnfchuijer, borflel,
Schoef, Yr. omflag van eenen mantel, collet Schoenborilel ,
om fchoenen fchoon te makes, decrottoid'un manteau,
re, f.
Schoefel , vr. fchoeffel , zie Schoffel.
draad , waarmede de fchoeSchoeijen , b. w. (ik fehoeide, heb gefchoeid), Schoendraad,
nen worden genaaid, pekdraad, ligneul,
fchoenen aantrekken , chausser, mettre des
chegros.
souliers a; wet gefchoeid zijn , (goede fchoe •
Schoengesp, m. gesp op de fchoenen, bouclenen aan liebben,) etre bien chausse,
de-soulier, f.
den waterkant bekleeden , befchoeijen, garzool van , op eenen fchoen,
stir on revetir de planches les bonds d'un Schoenlap 9 m.
bout,
m. semeile,
o. w. pasfen, enkel in eenen
osse ,etc.
f
ailed op done Schoeniappen, b. so. (ik fchoenlapte , heb geEguurlijken zin , als: zij
,
fchoenlapt) raccommoder,ressemeler
des souleest, (zij zijn bet alien tens,) its chaussent
hers; carreler.
tons a meme point; its s'entendent comme
larrons en foire; autant de totes sous tin Schoenlappeta , o. het lappen of verstellen van
fchoenen, action de raccummoder des son.
bonnet; fig. mettre en mere categor.ie.
tiers, f.
Schoeijer, m. fchoenmaker,, cordonnier.
workman, die met het lapSchoenlapper,
action
de
chaushet
fcboeijen
,
yr.
Schoeijing ,
pen van fchoenen den bust wint , savetier,
kant tangs bet water , befchoeijing ,
ser.
fchoenlappertje , zekere
carreleur.
—, op fchepen ,
revitissement des bards,
vlinder ; zie Schoenlappertje.
zetgang, bards', on.
Schoeiplank, vr. plank ter befchoeijing, in de Schoenlappertje, o. verkl. w.; zie Schoenlap.
per. —, zekere yeelkieurige vlinder, pamijnen of andere graafwerken om'de aarde
pillon, bigarri ,m. demoiselle, f:
tegen te houden , dOsse.
Schoeifel., o, fchoenen, zekere voetbeklee- Schoenleer, o. leer,. waarvau men fchoenen
maakt, cuss a faire des soldiers, m. Boven
foort van fchoen of
ding, chaussure,
empeigne de soulier, f.
ouderwetfche halve laars, bobtlin,m. Houten — der monniken, ook voor kluchtfpe- Schoenleest, yr. leest your fchoenen , forme
do soulier.
lers met lage hakken, socque, m.
deugniet, fehurk , coquin, van- Schoenlint, o. lint, waarmede men de fehoe•
Schoeiie,
nen booxt of toebindt , ruban de smiler,
rien.
cordon de soulier ; floretband, padon,
SchoeljeHchtig, b. n. en biiw. als een fchoelje
werkman , die zich met bet
'Schoemaker,,
en coquin, de coquin, tie, en vaurien.
Schoeljelluk, o. fchoeljachcige trek , trait de 1 makers van nieuwe fchoenen bezig honk,
cordonnier; fpr. w. — houdt to bij owe
coquin, m.
leest, (beinoei u met uwe eigene zaken)
Schoen , m. zeker fchocifei, dat den ganfchen
aliez-vous en filer votre quenouille; zie ook
voet bekleedt, soulier. lemand de fchoenen
Leest , medecin , gueris-toi toi memo.
aantrekken, mettre les souliers el q. q. Zijne
fchoenen aantrekken, mettre ses souliers, se Schoenmakersambacht , o. ambacht van den
fchoentuaker, métier de .cordonnier, m.
,fbausser. Ignond de fchoenen uittrekken ,

Schoen,
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ehoenmakersbaas,m. tegenftelling van knecht,
maitre cordonnier.
Schoenrnakers-bros, yr. broche de cordonnier.
Schoeninakers-els, tir. aline de cordonnier.
Schoetimakers-garen, o. fil de cordonnier, m.
Schoeninakersgezel , m. fchoenmakers knecht ,
garcon cordonnier.
Schoeninakersgilde, o. weleer, corps de métier
des cordonniers ,
communaute des cordon71 iers ,
Schoenmakersjongen , m. knaap , die liet fchoenmaken leers, apprenti de cordonnier.
Schoeninakersknecht.; zie Schoenmakersgezel.
Schoeninakerskorf, m. caillebotin.
Schoenmakersleerjongen
zie Schoenmakersjongen.
Schoenmakersmaat, yr. compas de cordonnier, vs
Schoenmakersrnes, o. tranchet,
Schoenmakersnaald, yr. carrelet, m.
Schoenmakerspek, o. om de draden te maken,
poix de cordonnier.
Schoenmakervin , yr. fcheenpin; zie Pin.
Sehoeninakersaijffel, o. pate de cordonnier , f.
Schoenmakersftoel, tn. floeltje, gewoonlijk met
brie pooten ; zie Drievoet.
Schoeninakersvethorentje, o. antic, in.
Sehoenmakenwinkel, m. boutique de cordonnier, cerdonnerie,
Schoener, . of fehooner (zeew,) een vaartuig van 50 tot 100 tonnen, goêlette , f.
Schoennagel, m. clot a smilers; houten
pin, chAel'ille ,
-Zie Schoenfpijker.
Schoennaad, naad aan eenen fchoen, couture de soulier, f. Binnenile — (bij fchoenen) rivet , m. tranche-file ,
Schoenpin, vr. fchoenmakerspin; zie bij Pin.
Schoenpoetfen, o. beroep van fchoenpoetfer,
métier de ddcrotteur,, M.
Schoenpoetfer,
iemand, wiens beroep het
fchoenpoetfen is, decrotteur.
Schoenriem, m. riem anti eenen fchoen, cont.role de soldier, oreille .de soulier, f. tirant.
Schoenfehuljer, mi Schoenborftel , decrottoire ,
Schoentmeer, o: fmeer voor fchoenen , graisse a fritter les souliers. glimmeud fineer,,
dingo do smilers, m.
Schoenfpijker, m. caboche, f:
Schoenverfierfel, o , (bij- de ouden), innate, f:
Schoenwinkel ,
Winkel waar men fchoenen
verkoopt, cordonnerie , boutique ole ton vend
des smilers, f.
Schoenwisch, 171. torchon a nettoyer les souliers.
Schoer, in. (in Gelderland, o.) onweeis ylaag ,
,regenvlaag , guilde, f.
&hoer; zie Schouder.
Schoerhaai, m. zekere zeevisch , zeangel,
ahge de mei..
Schof; zie Schorr.
Schoffeerder, onreerder, verkrachter, caul
qui dishonore, qui deflore de force fine fine
on vne femme.
Schoffel, yr. werktuig der tuinlieden, enz. om
het onkruid los to flooten , sarcioir,, m. —,
zeew. , golf, lame de la mer, bottle. —,
aan een molenrad, aileron, m. Houten
—, racloir,
Schoffelaar, tr. degene, welke fehoffelt , sarcleur.
Schoffelen, b. w. (ik fchoffelde, heb gefcholfeld), met de fchoffel het onkruid lositooten , sarcler, f.
Schoffeling, yr. het fchoffelen, action de sarcler.
$thoffelploeg , m. foort van ploeg, om het
onkruid los te maken in de paden van buitoplaaLfen, machine: a jarcler._
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Schoferen, b. w. (ik fchoffeerde, heb gefchoffeerd), vrouwen of maagden fchenden
of verkrachten, dishonorer, violer,, forcer,
deflorer,, tine fille.
Schoffering, y r. viol, violement , tn. diflaration.
Schott, m. lompe vlegel, lomperd, maroufle,
maraud, galefretier.
Schott, yr. en 0. bij werklieden, vierde gedeelte van eenen dab ,tquart de journde, tn.
quatrieme parole d'une journee.
'
Scoft , yr. bovenfle gedeelte van den rug,
Opaule, — van een paard, garrot „ m.
Schoftachtig, b. n. lomp, vlegelachtig, brutal, e. rude. —, bijw. brutalement.
Schoften, o. w. (ik fcliofte, heb gefchofc ),
bij werklieden , rusten , 'se reposer (de son
travail), faire une pause pour se refraiScchlon. ift.stijd, tijd , gedurende welken men
ichoft , temps de repos , temps pendant lequel
les ouvriers se reposent. — houden, se reposer ; zie Schoften.
hoot, bons, choc , heurt, coup
Schok ,
rude. — van een rijtuig ,
fchudding, secousse, f De — van twee
fchepen , die tegen elkander flooten, le hen? t
de deux vaisseaux' qui se choquent. De
fchokken der aardbeving, les secousses du
tremblement de eerie. De — was zoo hevig,
dat ik daardoor word omvergeworpen , /a
secousse fut si violente quo fen fits renverse.
— van de zee tegen het fehip, batture
la mer contre le vaisseau. fig. gernoedsbeweging, secousse, f coup.
Schok , o. zestigtal, soixantaine. Den — eije_ren soixante oeufs. bij het verkoo.
pen van fomrnige foorten van linnen, vier
sulk, quatre pieces, de toile, f pl.
Schokachtig, b. n. inhalig , fchrokachtig,
ga yly , v. gourzand, e. glouton, ne.
bijw. goulument.
Schokachtigheid, yr. inhaligheid, gourmandise,
gloutonnerie.
Schokkebast, m. vreter, vreetzak, flokop,
goulu , glouton.
Schokken, b. w. fchokte , heb gefchokt),
flooten, fchudden , douwen, heurter, choquer,, secouer fortement, donne? . des - secous. ses on des chocs a ; fig. hevig aandoen, emouvoir, agiter, donner de nudes secousses h.
Het verlies van dat proces heefc hem geweldig gefchokt, la pinto de ce proces lui a
donne tine rude secousse. etc. —, ichrokken,
zie Schrokken.
(zeew.) agiter, tour.
mentor , o. w. gefchokt of geflooten
worden , van een rijtuig , etre cahotd , e. cahoter, faire des cahots.
Schokken, b. w. fehokte , heb gefchokt),
bij zestigtallen verkooper of tellen, rendre
ou compter par soixantaines.
Schokker, zie Schrokker.
Schokking, vr. het fchokken , action de hourter, f. cahotage, m. fehokachtigheid,
gloutonnerie.
Schoklinnen , 0. toile qu'on vend par quatre
places, toile de SiPsie, f.
Schokaer; zie Schrokfler.
Schol , yr. groot flak ijs, fchots, glacon,
—, fink aarde, motto de terre.
Schol, y r. zekere platvisch , carrelet, m.;
fpr. w. Hij droomt van —, en eet gaarne
platvisch, (waar het hart vol van is, loopt
de mond van over) ce quo lee fous pensent,
les cloches le chantent; de l'abandance dm
coeur la bouche parle.
Schold, veil. t. van Schelden,
R. r r
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Scholen , o. (ik fchoolde , heb gefchoold), I
bij menigte te zamen komen , s'attrouper,,
s amasser.
Scholfert , m. fchollevaar ook fcholver, zekere
watervogel , die tot de duikelaars behoort ,
waterraaf, cormoran; fig. lomperd , vlegel ,
fchoft , lourdaud , rustre ,ours mal /eche , etc.
Scholier,, m. iemancl , ' die ter fchool gnat,
fchoolkind , icolier,, disciple.
Scholieren , b. w. (lit fcholierde , heb gefcholierd), onderrigten , instruire.
Scholierfler,, yr. meisje dat ter fchool gaat,
fchoolmeisje , ecolihre.
Schollevaar,, m. zekere vogel ; zie Scholfert
in de i e. beteekenis.
Scholpei, o. flurpei , oeuf e) la coque, oeuf
battu , Vs zie Slurpei.
Scholpen , o. w. (ik fcholpte , heb gefcholpt),
zachtjes kloppen ; zie Kabbelen. (der baren)
Scholfchuit , yr. fchuit ter vervoering van
fchol , bateau dans lequel on transporte le
carrelet, m.
Schoitijd , m. tijd , wanneer de fchol goed is,
saison de carrelet, f.
Scholvangst , yr. het vangen van fthol,peche
du carrelet.
Schommel , fchongel, fchop , een met een
bogt neerhangend touw , waarop men zittend of flannd been en weer of op en neer
gefchommeld wordt , flingerkoord, escarpolette, brandilloire , balancoire , f. Ik heb
in mii,nen tuin eenen — laten maken , Pal
fait faire one escarpolette dans mon jardin.
— in. en yr. iemand , die altijd in beweging is, personae remuante , f: yr. korte
en dikke vrouw,, welke onophoudelijk met
het reinigen van haar huis bezig is, femme
grosse qui ne fait que nettoyer la maison ;
dondon.
Schommelen , b. w. (ik fchominelde, heb gefchommeld), bewegen , roeren , fchudden ,
beroeren , remuer ,` secouer, agiter,, branier. Gij moet dat niet —, a ne fan: pas
remuer cela. —, o. w. zich bewegen , se
remuer, s'agiter, se brandiller, se faire
pousser sur Pescarpolette. —, ten ruigfle
fchoonmaken , nettoyer grossierement on
legerement —, overhoop balen , remuer merage. zoeken, chercher. 1k heb overal
gefchommeld , zonder het vinden , Pal cherchi partout, sans le trouver.
Schommelend , b. n. oscillatoire. De fchommelende beweging, le mouvement oscillatoire.
Schomm.eling , yr. beweging , agitation, f.
flingering , brandillemouvement, m.
vent , rn. inzonderheid , beweging of
flingering van den flinger eens uurwerks,
vibration, oscillation. De. fchommelingen
van den flinger eens uurwerks moeten alien
gelijktijdig WCZell les oscillations, les vibrations du lendule , d'une horloge , doivent etre
isochrones ote simultanies ; zie Slingering.
Schommelknecht, m. knecht , die het ruwe
werk doet , goujat (bij metf.) opperman ,
aide-mason, etc.
Schommelkok , keukenjongen, koksjongen ,
fpitdraaijer,, garcon de cuisine, marmiton,
tourne - broche.
Schommelmeisje o. meisje, dat het werk doer,
fille . qui fait Pouvrage le plus sale dans la
souillon , f.
cuisine,
Schommeltouw,, o. Schongeltouw,, corde d'escarpolette, etc. f.
Schompermuileu , o. (ik fchompertuuilde
heb gefchompermuild.) meesmuilen, grimlagchen, glimlagchen, sourire , rire sons cape.
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Schongei , yr. ichommel , escarpolette , brag:dilloire ; zie Schommel.
Schongelen , b. w. (ik fchongelde , heb ge.
fchongeld) , been en weer bewegen , fehommelen, brandiller, balancer, branler. —,
inzoneierh. op eena fehougel , brandiller. —
o. w. been en weer bewogen worden, so
brandiller.
Schongeling , yr. het fcliongelen , action de
brandiller , f: brandillement ,m.
Schongeltouw,, o. touw eener fchongel , corde
d'escarpolette, de brandilloire, f.
Schonk , veil. t. van Schenken.
Schonk , been , bonk , fchenkel , fchinkel,
gros os. Dat zijn maar fchonken en oonken,
ce ne sont que de gros Os.
Schoof, veil. t. van Schuiyen.
Schoof, vr. (o) gerf, garf, bos ongedorscht
koren , gerbe de seigle , de bid. In fchoven
binders, roettre en gerbes , gerber, engerber. Hoop van tien fchoven koren , dizeau, 711.
Schoofland , o. land , van hetwelk , behalve
de tiende , de zesde garf betaald words, terre qui, outre la dime„taie la sixieme gerbe, f.
Schooijen , b. en o. w. (ik fchooide, heb gefchooid ) , vernederende uitdrukking voor:
bedelen , gueuser, mendier,, demander Paumine; gueusailler,, guemander ou caimander ;
coquiner,, trucher. Zijn brood —, mendier son pain, moodier set vie.
Schooijer,, m. vernederende uitdrukking voor :
bedelaar, landlooper, gueux, mendiant ,cal?nand , caimandeur, trucheur.
Schooijerij , yr. het fchooijen , bedelarij
gueuserie , action de gueuser, mendicite.
Schooifler,, y r. vernederende uitdrukking voor
bedelares , gueuse, caitnandeuse , mendiante,
trucheuse.
School . veil. t. van Schuilen.
School, yr. plants, waar men jonge lieden in
nuttige kunften en wetenfcbappen onderwijst,
ecole, college , m. classe , academie. Eene
latijnfche —, une ecole latine. — gain , ter
gaan , op — gaan , naar gaan , naar de
— gaan , aller a Pecole. — leggen, mettre
arecole. Op — liggen , op — zijn, etre a
Pecole. Ter — bettellen , op — doen , pla, one ecole
cer a ant ecole. Eene openbare
publique. Eene lagere , kinder —, one ecole
waarin
onderfcheidene
levenprimaire.
dige talen worden onderwezen , ecole secondazre. voor de oude of cloode talon,
ecole centrale. Hooge —, universite,. academie. Hooge —, voor een bepaald vak van
weLenfehap , ecole speciale. Algemeene —
tot de eerfle vorming van kweekelingen voor
de dienst van den !hat, ecole polytechnique.
Kweek , voor fchoolmeesters , ecole normale. — waar men de veeartfenijkunde leert,
ecole veterinaire. Eene kleine —, une petite ecole. — houden, tenir ecole ; fig. Uit de
klappen , ( geheimen openbaren), dire
les nouvelles de Pecole, divulguer un secret.
Gij kunt bij hem nog wel — gaan ( hij kan
'
votes
u nog wel onderwij zen ) pourrabien
apprendre q. ch. Eene — van geduld, (iets
waarbi ; men zijn geduld kan oefenen), une
ecole due patience. Hij is op eene goecie ,
(hij gaat met menfchen om, van welke hij
veel kan leeren) , it est en bonne ecole.
klasfe , classes De eerite —, la premiere
classe. Leerling der eerfle , ecolier de leo
premiere classe; fig. Hij is daar op de hoog, (hij is daar in de gelegenheid , om gelIe
heel bedorven te worden), on Pachevera la.
vergadering van, den ontierwijzer en zijor
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classe, f. &oilers, tn.
leerlingen,
pl. De geheele route Pecole, toute la
classe, taus les &oilers, tn. pl. —, tijd,
zoo lang de fchool duurt , lecon, classe. De
— is nit, la lefon est finie. De — is aan ,
la lecon a commence. De gaat uit, on sort
de Pecole. De — gaat aan , la lecon commence.
Toen de — uitging, a la fin de la classes
De — verzuimen , fluipertjes maker., fpijbelen , faire Pecole buissonniere. —, in de
beeldende kunflen , bijzonder in de fchiltlerkunst, de gezamenlijke leerlingen en opvolgers van een groot meester , ecole. De
Pecole de Florence. De
Florentijnfche
— van Titiaan , Pecole du Titien. De Etavan
Neale de Rome. De
liaanfche
Raphael , Pecole de Raphael. Rubens was de
Rubens
grootfle meester der Vlaamfche
fut le plus grand maitre de Pecole Flamande.
menigte gelijkfoortige visfchen die in
gezelfchap zwemmen, multitude (de poissons) troupe.
Schoolatlas, m. altoos ten dienfle der fcholen, atlas a l'usage des &cies.
Schoolbehoeften, y r. meerv. tout ce dont on
a besoin a Pecolc ,comme livres,plumes, etc.
Schoolbefluur, o. direction d'une ecole , ou des
ecoles , f.
Schoolboek r o. boek dat men op fchool gebruikt , livre d'ecole, livre de classe,
Schoolbord, o. bord,-waarbp men op fchool
fchandfchrijft , iets uitwerkt ,planche,f.
bord, ecriteau, tableau noir (de dimonstra.
Schuifkas ter berging der fchoolLion)
behoeften , boite, (oh Pecolier serre ses livres, etc.), f. uithangbord eener fchool,
ecriteau d'un maitre d'ecole, m. enseigne
d'un maitre d'ecole, f
Schoolcommisfie, vr. vereeniging van perfonen , Welke met het toezigt over de fcholen belast zijn, commission de Pinstruction.
Schooldirectie, yr. (oud. woord) zie Schoolbefluur.
Schoolgebouw, o. gebouw,, waarin fchool gehouden worth, bdtiment ou Pon tient ecole,
college, m.
Schoolgeld, o. geld, dat voor het fchoolgaan
betaald wordt, honoraire ou salaire du
maitre d'ecole, m. (op de lat. fcholen, elke
drie maanden) mincrval , m.
Schoolgeleerde , m. fchoolsch geleerde , scolastique. —, kenner der oude letterkunde, humaniste.
Schoolgeleerdheid , yr. fchoolfche geleerdheid,
humanitds , f. pl., doctrine scolastique.
Schoolgezel , m. fchoolmakker, fchoolkameroad , medeleerling , compagnon d'ecole 5 zie
Schoolmakker.
Schoolhouder, m. Schoolmeester, maitre(d'ecole) instituteur, m.
Schoolhouderes, vr. Schoolmatres, Schoolhoudfler, maitresse (d'ecole), institutrice.
Schooljaar, o. jaar, gedurende hetwelkfchool
wordt gehouden , eer de vacantie begint,
annee scolastique, an y& de college, f
Schooljongen, en. Schoolknaap, ecolier ; petit ecolier, fig. met verachting , of boertig ,
vous
grime, grimand. Gij zij t maar een
n'étes qu'un grime.
Schoolkameraad, m. fcboolgezel, fchoolmakker medeleerling, condisciple, camarade
d'ecole.
Schoolkind , o. kind, dat op fchool gaat, &oiler, m. ecoliere,
Schoolknaap , m. fchooljongen, &oiler; ale
Schooljongen.
Schooliceraar,
Schoolonderwijzer, School-
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meester, maitre
, pricepteur, instituteur.
Schoolmakker, m. compagnon d'ecole; ale
Schoolkameraad.
Schoolmatres, yr. Schoolhouderes, maitresse
d'ecole, institutrice.
Schoolmeester , m. fchoolhouder, maitre d'ecole, instituteur. fig. verwaande zot, pedant,
(boertig) pedagogue.
Schoolmeestexachtig , b. n. priceptoral, e. —
verwaand , laatdunkend , pedantesque , qui
sent le pedant, magistral, e. —, bijw. en
pedant , pedantesquement.
Schoolmeesterachtigheid, yr. verwaandheid,
pedanterie f pedantisme, m.
Schoolmeesterlijk, b. n. magistral; e. bijw.
als een fchoolmeester, verwaand, pidantesquement.
Schoolmeesterfchap, o. leermeesterfchap preceptorat , m. Hiertoe behoorende , preceptorial, e.
Schoolmeestersplaats , yr. Schoolmeesterspost,
charge de maitre d'ecole.
Schoolmeisje, o. meisje , dat op fchool gaat,
ecoliere, f
Schoolonderwijzer, Schoolleeraar, Schoolmeester, maitre d'ecole, instituteur.
Schoolopziener, m. opziener der fcholen
inspecteur des ecoles primaires.
Schoolopzienerspost, m., post van fchoolopziener, poste, tn. on charge de l'inspecteur
des ecoles , f.
Schoolregt , o. regt eener fchool, privilege
ou droit d'une ecole, m.
Schoolsch, b. n. van eene fchool, dat tot de
fchool behoort, scolastique. De —e leerwijze, la methode scolastique. Schoolfche,
waanwijze manieren, des maniere; pedantesques.
Schoolflof, o. ftof der fcholen, poussiere de
Pecole, f.
Schooltijd, m. tijd, gedurende welken fchool
worth gehouden, temps de Pecole , tn. temps
oh Pon frequente l'ecole, heures de Pecole ou
de classe , f. pl.
Schooltucht , yr. tucht op de fchool , discipline de Pecole.
Schooluur, o. leeruur, heure de Neale, f.
Schoolverlof, o. vrijbeid, uitfpanning, geene
fchool, vacance; fain. campos , m.
Schoolvertrek, o. vertrek, waarin fchool gehouden wordt i chambre ou salle oh se tient
Pecole, la classe , f.
Schoolvoogd, m. opperfle eener fchool, recteur,, principal ou chef d'une ecole.
Schoolvos, m. fig. fpotnaam , voor eenen fchoolmeester, pedant ; archipidant. Den — fpelen , pedantiser.
Schoolvosfig , b. n. fig. fchoolmeesterachtig,
pedantesque.
bijw. pidantesquement.
Schoolvosfigheid, yr. fig. fchoolmeesterachtigheld , verwaandheid , pedanterie.
Schoolvrouw, yr. fchoolmatres , maitresse d'icole , institutrice.
Schoolwerk , o. werk der fchool, ouvrage de
Pecole ,
Schoolwezen
, o. alles, wat de fcholen an
—gaat
, afraire; des ecoles, ecoles „c. pl. Pinstruction publique, f
Schoon , b. n. (oo ) helder, zuiver, rein , net, te,
propre , blanc , che. Een — bord, une assiette
nette, une assiette blanche. Een — glas, un ver
net ou propre. Schoone ichoenen, des soulier;
nets. Een — hemd aantrekken, mettre une
chemise blanche , changer de chemise. Schoone
handen hebben, avoir les mains propres, nettee ; —
du lingo blanc , fig, (in het.
kaartr 4
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kaartfpel, geenen enkelen flag hebben ,) avidr- maar), vow avez beau parle y. —, gehed 4
fait la devole. Gij hebt fchoone handen) ,
geheel en al, entierement, tout-afait. Het
(gij hebt geenen enkelen flag), vous avez
is — op, cela est tout-a-fait consume, it n'en
helder,
zuiver
water,
ait
la
devole.
—
de
rests rice. —, voegw. hoewel, alhoewel,
f?eau claire. — papier, (waarop niets gequoique, bienque, encore que; zie Offchoon ;
fchreven is), papier blanc , m. — maken,
zie de met Schoen zamengeftelde woorcten.
(reinigen), nettoyer , rendre net,te. Schoonbroeder, in. behnwdbroecler, beau fre(fcheepsw.) Een fchip — maken . , laver les
re; zie Behawdbroeder, Zwager.
ponts , le vaisseau, carener, donner la ca- Schoondochter, y r. behuwddochter, belle fille,
yens a, mettre en carene ou en cran. Len
bin; zie Behuwddochter.
Ituis — maken, (een huis reinigen), net- Schoondruk , in. bij boekdrukkers , de eerfle
toyer one tnaison; fpr. w. leder- maakt het
gedrukte zijde van een blad, prime , 1. De
— voor zijne eigene deur (ieder tracht
— en welrctruk van een blad , la prime etla
zich zelven te verfchoonen, te verontfchulretiration d'une feuille.
digen), chacun cherche a s'excaser, a se Schoone, r-.. als : Philippus de —, PWlippe
justifier, el donner one bonne opinion de soile Bel. —, yr. fchoonheid, fchootie vrouw,
beanie, belle , belle femme. —, o. hergene
tnéme. Verder vegen voor zijne eigere deur,
clan is het voor alle deuren —, (men moet
fchoon is, bean, m. De leer van het —,
zich met andermans zaken niet bemoeijen),
des famaks, Pestatique, f.
El ne shut pas legerement se méler des mat - Schoonen , b. w. ( ik fchooncle , heb gefchoond),
res eI'autrui ; qui vent juger son frere,
fchoonmaken, reinigen, nettoyer. —, o. w.
dolt commencer par soi-meme. —, bevalling
(met zijn) fchoon worden, opknappen, de.
voor het oog, bekoorlijk , fierlijk, 'noel, . venir beau, belle, embellir.
fraai , beau , bel, le, joli , e. charmant, e. Schooner, in. foort van fchip, schoener, tn.
glidlette , f:
Een — paard, un beau clieval. Een — gelaat, an bel air , een — gezigt , an beau Schoonheid. yr. het fchoon zijn, beaute. —,
eigenfchap of hoedanigheid, die j ets fchoon
visage; tine belle voe Een — man, un.bel
doer wezen , beaute.—, eene fchoone vrouvi
homme. Een fchoone mond, one belle bonde
beaux
vox,
tn.
pl.
of meisje , eene f hoone , beaute, belle fem.
Schoone
oogen,
che.
me, belle, belle file; lig-. valfche, ontleenZij heeft eene fchoone leest, — geflalte ,
de —, beaute d'e nprunt. Schoonheden , be..
tile a une belle taille, elie a la taille belle.
koorlijkheden, awaits, M. pl.
Een -----, huis, une belle maison. Eene fchoone hand fchrijven, avoir tine belle main, Schoonmaken , b. w. (ik maakte fchoon, heb
fchoon gemaakt), nettoyer, rendre net, te,
avoir sine belle ecriture, ecrire elegamment
propre, decrotter; Een huis — nettoyer une
en joliment. Het fchoone geflacht, le
'raison; zie het fpreekw. op Schoen , fchoonbeau sexe. —, bevallig , inzonderheid aan
maken.
het gehoor, liefelijk, aangenaam, bel,
le, agriable. Eene " fchoone Item, une Schoonmaakffer, yr. werkvrouw , die zich inzonderheid
met het reinigen van huizen onmosique
ogreSchoone
muzijk,
belle voix.
ledig houdt, nettoyeuse,
able. —, van den finaak en den reek,
zie Lekker. —, van het gevoel, en. Schoonmaken, o. action de nettoyer, f. nettsyement, in.
Icel ten opzigte van het weer , als : — weer,
beau temps . M. Het is —, weer, it fait Schoonmoeder, vr. behuwdmoeder, belle-mere;
zie Belmwdmoeder.
beau temps. Hetgene de ziel op eene aangerame wijze aandoet, beau, be!, le, joli, e. Schoonprater, in, en yr. mooiprater, vlijer,
mooipraatfter, vleifler, fl.-itteur,, adulateur,,
Eene fchoone daad, une belle action. Schoom. fiatteuse , adulatrice, f.
ne kunflen en wetenfchappen, beaux arts
et belles lettres , m. f. pl. Eerie fchoone Sehoonfcnijnend, b. n. eenen fchoonen fchijn
hebbencle , beau, belle en apparence, speziel, one belle ante. Len fchoone geest,
cieux , euse, plausible. —, bijw. plausiblesin bel esprit. Schoone gedachten, belles
inset,d'une maniere specieuse.
lenses's , f: pl. Eerie fchoone plaats in een
bock, tin bel endroit dans un livre; Een Schoonst, b. n. het fchountle , le plus beau,
—e, befchaafde flijl, on style poll ; fig. Eene la plus belle. Op zijn — , bijw. de son miens.
fchoone gelegenheid, eene fchoone kans, Schoontalig, b. n. eene fierlijke taal hebbende, welfprekend, eloquent, e.
rine belle occasion, litre occasion favorable.
Len —middel, om zijnoogmerk te bereiken, Schoonte , ,r. fchoonherd, bevalligheid, fraaiheld, bemire , dlegancc.
ter bereikingNan zijn oogmerk, on beau moyen
lief, aardig, bevallig,
reussir. Een fchoone ouderdom, un bel Schoontjes, bijw.
pour.
nettement , joliment, gentiment.
age, en age avarice. Een -- inkomen , en beau
revenu. Iemand fchoone woorden geven , (ie- S choon, geheel en al , fchoon, bijw. tout ,entierement , tout-a flit. Het is — op, cela est
mand vleijen), flatter ou amorcer q. q. Hij
tout ii-fait consume.
fprak fchoone (vleijende) woorden, it die
des paroles fi'atteuses, obligeantes. —, beer- Schoonvader, m. behuwdvader, beau-pere; zie •
Behuwdvader.
tend , beau, bel, le. Dat is wat fchoons !
la belle affairs! —, bijw. joliment, elegam- Schoonzoon, in. dochters man, beau fils , gendre ; zie Behuwdzoon.
„,
snent , bien blanchement. De kinderen —
houden , dikwijls verfchoonen, tenir le7 en- Sclioonzuster, vr. behuwdzuster,-aangetrouwbelle-soeur
;
zie
Behuwdzuster.
de
zuster,
De
boomen
flaan
—,
(de
blanchement.
fants
boomen beloven veel vi-uchren), les arbres Schoor, y r. fchore, fe liorre, onbedijkt land,
aanwas; zie Schorre.
promettent beaucoup de fruits. De tarwe
flaat —, (de tarwe belooft een' fchoonen Schoor, veil. t. van Scheren.
•oogst) le froment promet nice belle recolte. Schoor, m. flue, fleun, itaie, f. etanfon, appui, etresillon, soutenement, in. bottle, f:
De gelegenheid ftaat —, (de gelegenheid is
Eenen houten — tegen eenen muur zetten ,
gunttig),
Poccasion esi belle, favorable. Dat
mettre une stale a 1111C moraille. Deze pi,
komt —, (dat komt net van pas), celavient
A p.t..opos ; boertend : Gij hebt --praten! ' laar client tot --voor dezen muur, ce pilfer
sert de soutinement a ce mur. —, grond of
(Gij knot er good over praten, praat gij
ileum.

SCI
flennbalk (hij timmerl.) racinal. m.
(fcheepswoord) als : fchoren onder eenfchip
op Itapel, accords , tn. pl. scores, ouescores
f. pl. Dekfchoren, stances ou estances de
pont d manche, f. pl. Sleek —accore de find.
Sioei
bijw. als:
accote d'etrave.
zich
zetten. De voeten — zetten (fchoorvoeten) zie Schoorvoeten.
Schooraas , y r. oeveraas , (in Gelderland) dagvlieg, haft, dphinthre.
Schoornoek, m. (in de bouwk.); zie Schoormoor.
Schoorbalk, tn. (bij timmerl.) guette , f. souillard , tn. tin de bouwk.) chevalement no.
kniefl'uk, potence, 1. — of rustbalk,
5
sonnnier,
Schoorhout, o. hoot, dat tot fchoor client;
zie Schoorpaal.
Echoormuur,
contrefort.
Schoorpaal,
(bij de metf.) paal om te fchoren of to fchragen, flutten , etaie 5 f. enchevalement. Schoorpalen tegen eenen muur zetten, (eenen moor met paten ftutten) mettre des itaies q one muraille.
Schoorpilaar,, pilaar om te fchoren, fchoorhock, fleenen beer tegen eenen moor,
fehoormuur (in de bouwk.) contre fort, contre-boutant, eperon.
Schoorpost, m. fchoorpaal, fchoorhout; zie
Schoorpaal.
Schoorfteen, no. done opgaande meestal gemetfelde pijp, om den rook van het your
eener flookplaats naar buiten te leiden
cheminee; f. Dranbare — cheminaux, .pl.
Er ontflond brand in den —, le feu prit
la cheminee. Den — vegen, ramoner la
cheminee. Een fchuine tuyau devoye.
Er was veel roet in den —, de — begot) te
branders, it y avait beaucoup de sole dans la
cheminee, le feu prit a la cheminee. Spr.
w. Dear moot de — van rooken , (dat moet
het bellaan opleveren), c'est mon gagrre.
pain ;c'est pour pouvoir,
subsister , pour avoir
lle quoi vivre pour faire bouillir la marmite.
Schoorfteen-band, m. ijzeren band om den
fchoorfleen , ernbrassure, f
Schoorflecnboezem, m. boezem aan eenen
fchoorfleen, in de keuken , hotte d'ione cheminee , de cuisine , f.
Schoorfleengeld, o. belasting op de fchoorfleenen , fouage, no. zie Haarditedengeld.
Schoorfteenkap, vr. draaikap of dekituk op
eenen lchooriteen gek, tabourin, in.
Schoorfleenkleed, o. fehoorfteenkleedje , of
fchoorfleenval, tour de cheminee, no.
Schoorfteetnnantel, m. fchoorfleenband, manteau de cheminee.
Schoorficenpijp, vr. pijp waardoor-de rook
gaat, tuyau de cheminee, tn. Het gat in
den zolder, waardoor de — gaat , encloevêtrure.
Schoorfteenplaat, vr. haardplaat, vuurplaat,
plaque de cheminee. Staande ( plaat achter tegen den muur, waartegen men ftookt),
contre•coeur de cheminee,
Schoorfieenrand, in. rand van den fchoorfleen , herd de cheminee.
Schoorfleenroet, o. zwartfel dat men in verw
gebruikt, bielauct'
Schoorfteenfluk, o. fchilderij y our den fchoorfteen , tableau de cheminee,
Schoorfleenval ,
fehooriteenvalletje , o.
fehoorfteenkleedje; zie Schoorfleenkleed.
Schoorfleenvegen o. beroep van fchoorfteenveger, métier de ramoneur, tn.
Schoorfteenveger, m. man, welke de fchoor-
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fleenen veegt, ramoneur, ramoneur de cheminee.
Schoortje 0. verkl. w. van fchoor, (inzonde
fcheepsw.), als: fchoortjes °oder den fiey en, sousbarbes, f pl.
Schoorvoeten, o. w. (ik fchoorvoette , heb
gefehoorvoet), tie voeten fchoor of ftrak
zetten , zich fchoor zetten , trainer les
pieds, marcher lentement. —, met tegenzin
iets doen, enkel in het tegenw. deelw. als:
Schoorvoetende , b. n. iets met tegenzin doende, qui fait ou agit q. ch. d contre-coeur,
contre son gre. —, bijw. met tegenzin,
traag, langzaam, d contre-coeur, lentement,
regret.
Schoorvoetig, b. ii. en bijw. met tegenzin;
zie Schborvoetende.
Schoot , zie Schot en Schent. ,
(fcheepsw.) touw waarmede men de zeilen
kan aanhalen en voeren , denote, f Bezaans
ecoute d'artimon. Blinde fchoot; ecoute de civadiere, Haal owe ichoten bij,
(bevelwoord,) horde au vent. — ruimen,
'arguer Pecoute en douceur. Met een' gefprongen — varen, aller entre deux ecoutes. vieren , larguer ou filer pt:coute;
fig. Iemand den — vieren , (hem meer vrijheid geven ,) donver plus de liberte is q. g.
De fchoten aanhalen, border les ecoutes.
De fchoten achter aanhalen, border les ecoutes arrieres. De fchoten voorhalen, border
les ecoutes tout plat d bloc. De fchoten zijn
niet voor, les ecoutes ne sent pas rendues.
Groote fchooten van het fchooyerzeil,
des ecoutes. Schoten halen, haler stir les
ecoutes. De fchoten laten loopen , fpringen
of vliegen, filer toute ecoute. De fchoten
losfen, larguer les ecoutes. Met losfe fchoten loopen, avoir les ecoutes 'argues. De
fchoten opge y en , ltorguer les ecoutes. Op
de fchoten pasfen, naviguer Pecoute ti la
main ; zie verder de verfeheidene foorten
van fchoten bij Twent en de Flines.
Schoot, m. (00) de bogt van het onder}ijf
eens -menfchen, bijzondcr als hij zit , giron, sties, on. - knian, genoux, tn. pl.
Op ietnands — zitten ; titre assis ,e , cur les
genous de g. q. Het kind fliep op den —
der moeder, Penfant dormait dans le giron
de sa mere; fig. In den -- van Abraham,
in Abrahams — zijn, vivre ou titre dans le
sein d'Abraham. De — der aarde , le seir,
de la terse. De handen in den — leggen ,
demeurer au se tenir les bras croisis, demeurer sans rien faire, etre oisif , ire. In
den — dos voortpoeds gekoesterd worden
(in voorfpoed leven ,) vivre dans le sties
du bonheur ; fig. In zijn eigen — zien,
( zich zelven onderzoeken,) s'examiner sobmerrre. baarinoeder, sein, m. Het kind,
dat zich in den — der moeder bevindr,
Penfant que la mare torte dress son sein.
—, het inwenchge van jets, als : in den —
• der kerk terugkeeren, rentrer dans le sein
ou le giron de Peglise, reve:iir an giron tf
Peglise. De rijkdonnnen, die in den — der
aarde , der zezen zijn , lee richesses qui sons

cachees dans le sein de la terse , des niers.

In den — zijner familie, dans le sein de sa
famille. Ziju hart in den — eens vriends
uitfchuclden , uitflorten , ( zijn hart aan eenen
vriend openbaren ,) ouvrir son coeur a un

ami, deposer, epancher son coeur dans is
sein d'un ami. — flippen van een y rouwen nachtjakje ,pans d'un pet-en-fair,
no. pl. —, y r. een P lot, pone, f.

Sebootgat, e. (Seheepsw.) tress d'eceute, tea.
Rrr5
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Scho:;tblok, o. (fcheepsw.) poulia des ercou- Schoppentien, vr. tien van fchoppen, dix de
ter, f.
pique, in.
Schoothond, in. fchoothondje, o. klein hond- Schoppentwee, yr. twee van fchoppen, deux
je, hetwelk, de dames op den fchoot nemen,
de pique, fn.
babiche, f babichon, bichon,m. bichonne, f: Schoppenvier,, yr. vier van fchoppen, quatre
Schoothoren ,
(fcheepsw.) onderfle hock van
de pique, fn.
een zeil, pointe du bas de la voile, f. Schoppenvijf, yr. vijf van fchoppen, cinq de
ecouet. —van een driehoekig zeil
, m. , pique, in.
Schoorje , o. verki. w. van Satoot ; zie Scheut- Schoppenvrouw , yr. vrouw van fchoppen ,
je.
-(fcheepsw.) als: Geef der fokkeboedame de pique
Iiin een —, donne vent devout.
Schoppenzes, zes
•
van fchoppen, six de piSchootplaat, yr. van een not, gaclze.
que, M.
Schootsvel , o. leéren voorfchoot van verfchei- Schoppenzeven, yr. zeven van fchoppen,
dene werklieclen, b. V. fineden, schoenmasept de pique ,
kers, timmerlieden , enz. tablier de cuir,,
Schopper,
degene, die fchopt, celui qui
Schootvrij, b. n. en bijw. buiten fchot ; zie
donne des coups de pied.
Schotyrij .
Schopping, yr. action de donner des coups de
Schootwater, o. (fcheepsw.) , eau douce qui
pied a q. q.
entre par les ports dans la mer,, f.
' Schopftoei , m. eigenlijk floel op eenen fchop ,
Schooverzell , o. (fcheepsw.) Grootzeil, voile
of fchommel, siege, planche , chaise sur one
du grand mat , grande voile, cape, f.
escarpolette ; dock meestal gebruikelijk voor :
Schooverzeilskoelte, yr. (fcheepsw.) zachte
fchop , fchongel , fchommel; zie deze woorwind, vent moo ,
den ; van bier: fig. Hij zit op den — , (hij
fchommel, fchonge; zie SchomSchop,
is zijnen val nabij), it est pres de sa chute.
mel , Schongel.
Schor,, b. n. van de flem, heesch, rauque,
Schop, m. hoot met den voet, coup de pied,
enroue, e. Eene fchorre Item, zone voix
escafe , f. lemand eenen — geven , donner
rauque. Een — geluid, (een dof krasfend
un coup de pied a q. q. l'escafer; fig. lemand
geluid), un son rauque. — zijn , eene fchorden — geven , (hem van zijnen post ontzetre item hebben, etre rauque ou enroui , e.
ten), chasser q. q., demettre q. q. inettre q.
Een — geluid, gekras, ,graillement, m. —
q. â la porte. Den — krijgen , (afgezet wor(zeewoord), als Eene fchorre kust , (eene
fteile kust) , tine ate escarpee.— , bijw. met
den) , etre demis , e. etre chassi e. Hij
kreeg den —, it fait chasse.
eene fchorre item, d'une voix rauque. —
fpreken, parler d'une voix rauque.
Schop, yr. fchup , fpade , bache, pelle.
- pelle a feu. Blikken of koperen — voor Schorbuut, yr. zekere ziekte , anders fcheur•
het buskruid, coupelle. — der turfmakers,
buik ; zie dit woord.
epuche ou epuchette.
om den haring om to Schoren , b. w. (ik fchoorde , heb gefchoord)
roeren 2
Ovale of langwerpig ronde
fchragen , flatten, etayer,, itanconner, appuyer,, (fcheepsw.), accorer.
— der bierbrouwers, fourquet , in.
Schoppen, yr. een der kleuren op fpeelkaar- Schorft; zie Schurft.
ten, (het meerv. van fchop , yr. fchoon als Schorheid, yr. van de Item, heeschheid, ratsenkelv. in gebruik , even als de andere kleucite, f. enrouement,
ren , klaveren , harten en ruiten), pique, M. Schoring, yr. het fchoren, action d'etayer,, f:
— is troef , pique est-h-tout. In — fpelen ,
etaiement,
jouer de pique. Hij heeft al de fchoppens, Schorl,
harde fteenachtige zelfilandigheid,
keeren, tourner pischorl. Roode —, titanite,
it a tous les piques. ,
quo on du pique. De koning enz. van —; Schorpioen , m. zeker dier met eenen vergiftizie Schoppenkoning, enz.
gen angel, scorpion. Schorpions-vlieg (in
Schoppen, b. en o. w. (ik fchopte , heb gede nat. gefch.) die veel op de druiven zit,
fchopt), zie Schongelen en Schommelen.
panorpe , in. et f. Zee —, (zekere zeevisch
Schoppen, b. w. ( ik fchopte, heb gefchopt ),
scorpene.
een van de twaalf teekenen
met den voet ftooten , donner an coup de
des dierenriems, scorpion.
pied a q. q. , donner des coups de pied a q. q. Schorpioenolie , yr. zekere olie, huile de
scorpion, scorpiojelle.
escafer,, fig. Eenen vorst van den troon —,
(hem van den troon bonzen) detrener un Schorpioenkruid, o. (in de kruidk.)scorpioide,m.
prince , titer la couronne a un prince. o. w. Schorpioenwortel, m. (in de nat. g.) doronic.
— achteruitflaan van paarden, ruer, faire Schorre, yr. gors, aanwas ; zie Gors.
Schorremorrie, yr. enkel in — van yolk, (ge.
des rua d es .
meenfle of laagfte gepeupel), lie du people,
Schoppen, yr. (in het kaartfpel) pique,
canaille , f.
Schoppenaas, o. aas van fchoppen , as de piSchors , yr. bast van eenen boom, (dikwijls
quo , m.
uitfluitend van eikenboomen, waarvan men
Schoppenacht, yr. acht van fchoppen, bolt
zich bedient om to looijen ), ecorce ,f(tan,
piq ,in.
de pique,
in. ecorce de chine). De buitenfte — van
Schoppenboer, m. boer van fchoppen, valet
grosse ecorce
eenen
boom, la premiere ou
.
de roue. ,
vr. d.rie van fchoppen, trois de
•d'un arbre. De binnenfte — van eenen boom,
la seconde ou la petite decree d'un arbre.
pique, m.
Van de — der lindeboomen maakt men
beer van fchoppen ; zie
Schoppenheer,
ftrikken, on fait des cordes avec des ecorces
Schoppenkoning..
de tilleul; fig. buitenfle van iets, ecorce,
Schoppenkoning, m. koning van fchoppen,
superficie. Zij krabbelen aan de — en drinroi de pique.
gen tot het pit en merg niet door; zij blijSchoppenkoningin, yr. koningin van fchopyen aan de — hangen , (zij dringen niet tot
pen ; zie Schoppenvrouw.
het wezenlijke der zaak), its s'arritent a
Schoppennegen, yr. negen van fchoppen, neuf
Pecorce. —, menfchelijk ligchaam , corps
de pique, in.
humain, corps d'un homme. Oat tot de
Schoppenfpel, o. fpel van of in fchoppen den
hors
de kruidk.), cortical.
fcliors behoort,
de pique, m,

SCI{
Schorse ; zie Schors.
Schorfen, b. w. (ik fchorste, heb gefchorst),
de fchors afdoen, ontfchorfen , titer l'ecorce,
icorcer. uitftellen, opfchorten, verfchuiven , suspendre ; differer,, surscoir. Men
heeft die zaak gefchorst, on a sursis cette
affaire. Schort ow oordeel hierover nog
vat op, suspendez encore an pen votre Pigment stir cela. Iemand in zijn ambt ,
(hem voor eenen tijd zijn ambt ontnen'en,)
suspendre q. q. (de ses functions). —, weerhouden , tegenhouden, beletten, arreter.
Schorfeneer,, vr. zekere lange, dunne, zwartbastige , aangeuame bekende eetbare wortel,
scorsonere.
Schorfeneerwortel, yr. Z:e Schorfeneer.
Schorfing, y r. het ontfchorfen, action d'ecorecorcement , m.
uitilel , ophoucer,
ding, suspension, f. lie —, ophouding der
betaiingen van eenen koopman, la suspension des paiements d'un negotiant. Wapenfchorfing , suspension d'armes, trove.
Schorsmuilen, o. w. ( ik fchorsmuilde , heb
gefcborsmnild) , meesmuilen , grimlagchen ,
glimlagchen, sourire.
Schort, yr. voorfchoot, fchorcekleed, boozelaar, tablier , devantier, m. — der wilde
naakt gaande volkeren , pa tie, no. Doe
eene — voor, mettez on tablier. Eene leeren —; zie Schootsvei. —, vrouwenbovenrok Pipe, cotte.
Schortband
'
, fcborteband, in. band eenen fchort,
tuba:: de tablier. —, band, om lets, aan
of op to hangen , suspensoir.
Schortekleed., o. fchorteldoek, m. fchort,
voorfchoot , tablier , devantier, Zie
Schort.
Schorten, b. w. (ik fchortte, heb gefchort),
zie Opfchorten, ook Schorfen in de tweede
beteekenis.
Schorten, o. w. (ik fchortte, heb gefchort),
haperen, deren, manquer. Wat fchort u?
qu'est cc qui vous manque ? qu'avez-vous?
lk
vat fchort er aan ? qu'est-ce qu'il y
wat hem fchort, je ne sais cc
weet
qu'il a.
Schorthaak, m. haak aan eene fchort, crochet
de tablier, de ppe.
Schortijzer, o. ijzer, waaraan een pot to vuur
hangt; zie Haal.
Schorting, vr. beletfel, hindernis, obstacle,
empéchement, m. fam. anicroche. Wat is de
—? qu'est-ce qu'il .y a. —, ophouding, suspension, interruption.
Schot, o. fchoot , Scheut; zie Schoot Scheut.
cow-fnelle voortgang, avancement ,
ce vaisseau va
se, f. Dat fcbip maakt
filer,
larguer
les
manoeuvres.
bien. geven,
Schot, o. befchot fchut van houtwerk ,
cloison, f: lk heb er een — laten plaatfen,
j'y ai fait mettre ou faire one cloison. Tralie—, cloison a jour. Dwars—, cloison de
traverse ; fig. Ergens een — voor fleken,
(lets beletten of verhinderen,) empécher q.
ch. —, varkenskot, etable a cochons , f:
fpreekw. Die een varken is, moot in het
—, (die ongelukkig is, wordt dit dikwijls
nog meer ;eel) ongeluk komt zelden alleen,)
celzii qui est malheureux, le devient encore
davantage ; sin mallicur ne vient jamais seal.
- fchaapskooi ; zie Schaapskooi , Schaapsftal.
Schot , o. (chatting, belasting, impets , m. pl.
taxes,f.p1. — en lot opbrengen , (alles opbrengen, wat de regering verlangt,) payer tout
ce qu'exige le gotivernement, payer impdts et
tallies. Aan — flock lot onderworpen zijn,
etre exempt, e. de payer des tailless
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Schotbeest 0. mastbeest , dat in bet fchot gemost words, bite d'engrais , ; nietswaar
dig mensch, deugniet, vaurien. gemeene hoer, ftraathoer, coureuse, putain,
prostitude , gourgandine, f.
Schotbouten , m. meerv. (fcheepsw.) antoits,
in. p1. chevilles 4 boucles, f. pl.
Schotdeur, yr. deur voor een fchot, porte
d'une etable.
Schotel, m. om fpijzen op to dragen, pfat•
Een porfeleinen , unplat de porcetaine. Een
diepe on plat creux. Fen kleine —, (een
fchoteltje ,) on petit plat. Spr. w. Als het brij
regent, zijn mijne fchotels omgekeerd, (als
er wat to verdienen valt, ben ik er nooit
bij t ) quand it y a q. ch. a gagner, je sots
toujours absent. —, fpijs, weike in eenen
fchotel opgebragt wordt, plat. Een
aardappelen, tin plat de pommes de terre.
Een — asperfies , on plat d'asperges. Een
— visch, on plat de Poisson. Wij willen
maar eenen — hebben, nous ne voulons qu'On
plat. — voor — opbrengen, servir plat a
plat. Men moet niet uit den — eten , it ne
font pas manger dans le plat.
Schoteldoek , m. vaatdoek, torchon.
Schotelen, b. w. (ik fchotelde, heb gefchoteld), op eenen fchotel doen, arranger,
dresser ou mcttre dans on plat. De kost is
al gefchotelcl, le :nets est déjà nth dans le
plat.
Schotellikken', o. w. (ik fchotellikte, heb ge
fchotellikt ), ecornifier ; zie Tafelfchuimen.
Schotellikker, in. tafelfcbuimer, panlikker,
ecornifieur; zie Taielfchuirner.
Schotelrak , o. rak, waarop men fchotels
enz. plaatst ,porte . vaisselle, m.
Schotelring , m. ring , waarop eon fchotel
wordt gezet , porte-assiette.
Schoteltje, o. verkl. w. van fchotel, inzond.
fchaaltje, waarop men een kopje (thee- of
koffijkopje, enz.) zee, soucoupe, f. Giet de
thee in het —, versez le the dans la soucoupe. Ik heb nog zeven kopjes en elf fchoteltjes, Poi encore sept tosses et onze soucoupes. Rond — onder eenen fmeltkroes,
culot, m.
Schotig ; zie Scheutig.
Schotelwater, o. water, waarin de vaten
het eten zijn gewasfchen , lavure , rincure,
Schots , bij w. lomp, ruw, onbefehoft, rudement, brutalement, madonnétement,
lenient. Iemand bejegenen , trotter q. .q.
rudement. Zich — gedragen, se condulre
malhonnetement; ne pas se conduire comme
it fares.
Schots, yr. fink Us, fchol, glaron rn. De
rivier kruit , zij is vol fchotfen, la riviere
charie, elle est toute couverte de glacons.
Schotsch, b. n. lomp, ruw, onbeleefd, onbefchofc, inalhonnete, incivil, e. grassier,
ere, brutal, e. Een — antwoord, sine reponse incivile. Een gedrag, one conduite
malhonnite.
Schotschheid, vr. lompheid, run-held, onbefchoftheid , malhonnétete , , rodeose , grossierete.
Schotfchrift, o. fchimpfchrift, fpotfchrifc, gefchrift, hetwelk dient cm remand to hekelen , libelle, pamphlet, m. Het is eon out-.
, c'est sin libelle, diffamatoire.
eerend
Schotfpijker,,
(fcheepsw.) clop de tillac.
Schottel; zie Schotel.
Schotvaars, vr. vaars, jonge koe , genisse.
Schotvlies, o. maagdevlies, (zeker vlies - in
de ontleedk.) hymen, no.
Schotvrij , b. n. qui est hors de la portie d'une
ar
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aria a feu; fig. qui est hors de danger, en
surete. Een T harnas, une cuirasse 4 Pepleuve du mousquet.
Schotwerk, o. cloisunnage , m.
Schouder, m. fchoer, het verhevene en breede gedeelte aan beide zijden van den rug ,
tusfchen welke de hats zich bevindt,
le,
Eenen last op zijn' — dragen, porter
ton fardeau sur son epaule. Eenen hoogen
hebben, avoir !'epaule haute. Doze
mensch is gedukt, het hoofs zit hem UMfchen de fchouders, cot home est enfona ,
ii a la tete entre les epaulet. lk reik hem
mice tot aan de —s, it est plus haut que
imoi de touter les epaulet. Zijne. fchouders
ophalen, hausser les epaulet, faire on haussement d'epauies. Op — 't geweer! (bevelwoord bij de infanteristen, om het geweer
op den — to nemen,) portez vos armes! Iiij
heeft den — veriluikt , it a Pepaule demise,
Dit paard heeft den — uit het lid, ce cheval
s'est epaule. De breedte van den rug bij de
fchouders, carrure, f. Dit kleed is te
naauw in de fchouders, cot habit est trop
itroit de carrure, n'a pas assez de carrure.
fig. lets op zijne fchouders nemen, (zich
met sets belasten, sets op zich nemen ,) se charger de q. ch. , entreprendre
q.
Eenen zwaren last op tie fchouders
.1 hebben, avoir bien des affaires sur le bras.
Hij worth het moede, u langer op zijne
—s (onder zijn opzigt te hebben), it se
lasse de vous avoir sur les bras. Iemand
over den — (over den linker—) aanzien ,
(iemand met verachting aanzien,) regarder
q. q. par-dessus Pepaule, regal der q. q.
avec mepris. Over —I (het lijkt er niet
naar, geloof het niet ,) n'en croyez rien!
Gij zuit het ambt krijgen, over —! Vous
aurez l'emploi ? n'en croyez rien ! Vous aurez l'emploi? oui du ate gauche ou du ate
que les Suisses portent lours hallebardes!
—, van sommige dieren, epaule, Dit
paard is ltijf in de fchouders, ce cheval
lee epaulet chevillees. Dit paard is aan de
gedrukt, ce cheval est blcsse 4 Pepaule.
Lain in den —, epaule, e. Een beet, dat
lam in den —
nose bete epaulie.
Schouderader, yr. ader aan den fchouder, (in
de ontleedkunde ) veine scapulaire ou humerale.
Schouderband m. (bij de wondh.) (bandage)
scapulaire. Die eenen draagt , epauletier.
Schouderbeenshoofd , (in de ontleedk.) eminence de !'epaule, acromion,
'Schouderbeen, o. (in de ontleedk.) been aan
den fchouder, os humeral, os de Pepaule,
— van eels fchaap, kalf, (bij de flagters) paix, f:
Schouderblad, o. (in de ontleedk.) plat en
breed fchouderbeen, omoplate, f: — van
fommige (viervoetige) dieren,pa/eron. Dit
paard is aan het — gekwetst , ce cheval est
Nesse au paleron. — van eon varken, (bij flagers) paleron de pore.
Schouderbreedte, vr. breedte van den rug, bij
de fchouders. carrure.
Schouderbladsholte, y r. omocotyle.
Schouclerbreuk, Yr. (bij v.TondheeQ break van
het fchouderblad, rupture de Pomoplate.
Schouderen, b. w. ( iii fchouderde, hob gefchouderd), op den fchouder of de fchouders leggen of nemen inett, e sur Pepaule ,
snettre sur les , ipaules.
bij de oefeningen
der foldaten, porter les armes. Schouder
't geweer! (bevelwoord bij het exerceren ,)
portez Yes aruiel
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Schonderhoogte, y r. bovenfte van den rchouder , (in den ontleedk.) acromion.
Schouderhoek, m. (in de ontleedk.) hoek van den
fchouder, angle de !'epaule. Uititekende hook
van het fc houderblad , apophyse, coracoide ,
Schouderj;cht, y r. (bij geneesheeren) jicht in
de fchouders, omagre, goutte de !'epaule,
De — hebben, avoir la goutte aux epaulet.
Schouderkwast, m. zeker fchouderrieraad bij
officieren, epaulette, f.
Schouderlap,
; zie Schouderfluk.
Schouderlint, o. zeker fchouderfieraad, Oat,.
lette, f.
Schoudermantel, sn. mantel, die een weinig
over de fchouders hangt, manteline, f. Thj
de Bernhardaner rnonniken, scapulaire.
Schoudernaad, m. (in de ontleedk.) naad van
den fchouder, suture de !'epaule, f. (bij
kleerm.) epaulette, f.
Schouderfloot , m. epaulle,
Schoutlerfluk , o. bij naaillers, fink, Cat op
den fchouder van een hemd wordt genaaid
ter verfterking, epaulette, aan eene
wapenrusting, aan een harnas, fink hetwelk
den fchouder bedekt , epauliere, f.
Schout , zeker ambtenaar, drost, bailjuw,
maire, bailli, m. — bij de Romeinen,
praetor, landvoogd, preteur; fpr. w. Dat
kan ik wel voorbij des fchouts deur dragen,
(dat snag ieder wel zien of weten, ik behoof dat voor niemand te verbergen,) tout
le monde peat le volt- on savoir, je n'ai pas
besoin de cachet- cela, je n'en fais pas tore
secret.
Schout-bij-nacht, in. (in het zeewezen), ofllcier, die de naaste plaats aan den onderadniiraal bekleedt, wiens pligt het is, bij
nacht te zorgen, dat de fchepen volgens
hunnen rang zeilen , en het eene fchip het
andere , door overzeilen of 'anderzins , niet
befchadige, contre-amiral . chef d'escadre ;
fig. fans. Vroedvrouw, sage-femme, f.
Schoutambt, o. zie Schoutfchap.
Schoutin, Yr. vrouw van eenen fchout,
fiin, baillive. De — is niet te huis ,
baillive n'est pas chez elle.
Schoutfchap , o. ambt of waardigheid van eenen.
fchout , malt-le, charge de maire, de bailli,
etc. f.; zie Schout. — , regtsgebied van
eenen felaout haulage ,m. mairie, f. cent
praetors (te Rome), preture, f.
Schoutsdienaar, m. diender, agent, archer,
sergent de bailli, (gemeen) pousse-ctrl.
Sehoutsrol, vr. rol van des fchout, rile du
Juge cr imitzel ou du bailli, m.. liste des causes.
Schouw, y r. fchuit, pont, praam, bac, ponton,
m. Met den —overvaren, passer dansle bac.
Schouw, b. n. befchroomd, beducht, bedeesd ; zie Schuw.
Schouw ; zie Schoortleen.
Schouw yr. het fchouwen , bezigtiging,
fchouwing der dijken, grachten , wegen,
enz. door heemraden, of burgemeetier en
wethouder, inspection, visite. De —
den , (de dijken en rivieren, enz. fchouwen ,) faire la visite des digues et des eavaux. Wanneer gefchiedt de — I ( wanneer
worden de dijken, enz. gerchouwd,) quand
est-ce que la visite -des digues, etc. aura
lieu? —, de gezamenlijke perfonen, welke
de fchouw rijden of vareu , les inspecteurs
des digues, etc. in. pl. Het fchouwen van
wegen te paard, chevauchee.
Schouwburg, vertoonplaats van tooneelfpelen , spectacle, theatre, tn. comedic, f.
(bij de oude Romeinen) amphitheatre. Gaat
gij heden naar den —? allez-y ous an spectai-7
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tale, a la comedic, aulotird'hui? —, de
in fchoven binden, mettre en gerbes gcrber
.gezamenlijke perfonen, welke den fchouw-t engerber. Dit koren nioet gefchooid wor-,
burg bezoeken , spectateurs , m.
De ge-'
den, it fatit Berber cc ble ou b"ed.
heele
zal in de lianden klappen, tons les! Schovenbinder, rn, degene die het koren tot
fchoven binds, lieur.
spectateurs applaudiront. De geheele — was
verrukt over baar feel, tons les spectateurs Schovenbindfter, y r. celle qui lie les gerbess
Schraag, yr. ten tteunfel van twee, in het
etaient ravis de son jeu.
midden vastgeklonkene liouten, welke zooSchottwen, b. w. ik fehouwde
heb gedanig onder jets warden gezet, dat zij ?en
fthouwd), zien, bezien, bezigtigen, in
voor eene takruis vorinen, treteau, m.
oogentehouw nemcn, inzonclerheid om re
(tut, Iteun, onfel, treteau de table.
oederzoeken, hoe het met zekere Bingen gefleld is ,visiter, examiner. De dijken,er E. —,
deriteunfel, etaie, f: appui , soutien, acco( de fchouw ridden of varen,) zle Schouw.
Zet er eene — onder, mettez-y
toir,
Een lijk
tine hale. —, zaap,bok , ftelling, om hout
(een' gevonden doode bezigti:
op te zagen, chevalet, bandet, treteau
gen, oral te weten op hoedanige wijze hij
triyuct ,
de scieur,, m. Drieboeltige
oin het leven gekomen is ,) visite, un corps
snort. Varkcns
— der leidekkers, bouriquet,
(ondcrzoekeu of varkens
gezond of gortig zijn,) langueyer des pores ; Schraag,bijw, (in Vriesiand,) fchaarsch, naaua
fig. lemand vuil
welijks, rarement , a peine. Er is — drie
(ieiemand kwaad
el, (er is naauwelijks drie el)il y a t) peine
manct fcnuldig vinden ,) trouver q. q. coupablc.
trois annes. Er is — genoeg , (er is naauwefchatten , waarderen , estimer,,
estimer a l'oeil on en bloc et en tas.
lijks genoeg), it y a a petne assez, it n'y a
pas de trop.
o. w. zien , blIkken, regarder, voir.
(in de bouwk.) , lastdragend,
Schouwer , in, ziener, cetui , qui examine, Schraagbeeld
mansbeeld, dat ter oncieritenning ook tot
qui visite,visiteur, inspecteur.
, profeet ,
fieraad dient, atlante, m. — , vrouwen.
prophete ; zie Ziener.
iemand die varbeeld, caryatide , cariatide, f:
kens ichouwt, varkensfchouwer, langueyeur
Schra.ag7hottc, o. hout ecner fchraag, Bois d'un
ties cochons.
treteau oatd'une hale, m.
Schouweriieden, m. meerv. van SchouwerSchraagjes, bijw. (in Vriesland), fchaarsch,naau,
man.
welijks, krapjes 5 zie Sciiraag, bijw.
Schouwerman, m. (meerv. Schouwerlieden),
commizfionnair der fchippers , commission- Sehraagswij,ze , bijw. in den vorm eener fehraag,
en forme de treteau.
naive des bateliers,
Schouwing, y r. het fchouwen, bezigtiging, Schraagte , yr. (in Vriesland), fchaarschheid,
rarete , f. pen, m.
visite, inspection. — van varkens, langueyage, m.
van een lijk , visite d'un corps Schraal, b. n. mager, van vettigheid ontbloot,
en dus rank en tenger, nt,aigre', grele, minmort,
ce, decharne, c. sec , seche. Een klein
Schouwlieden,
meerv. van Schouwman.
mannetje , tin petit bout d'homme maigre.
Schouwman, rn. (meerv. Schouwlieden) fchouw—, van een veld, niet behoorlijk gemest,
paitvoerder, iemand, welke andere lieden
maigre. Een fchrale growl, (een magere,
van de eene slide des waters Haar de ancleongemeste of Hecht gemeste grond)une terre
re met eerie fellow overzet , pontonnier. —
maigre, infertile, aride. Schraal mesten, s'ef:
veerman , !assent-. 1k kon den — nergens
aarde wordt
Triter.
, wanneer men ze
vinden , je ne trouvai le ponton3ier,, le pasniet 'nest, la terre s'effrite, si Pan n'y met
seer, nude part.
pas du fumier, de la fiente. —, van eene
Schouwplaats, yr. plaats, waar jets vertoond
kas, beurs, enz. geldeloos, sans argent-.
words, tooneel, thetitre, in. scene,
—
Een fchrale tijd , un temps di it y a pen a
des oorlogs, thetitre de la guerre, m.
krachteloos,
gagner.
Schouwregt, o. refit, dat tan den fchouwman
afdoend,
zwak, nietig, faille, futile. Een — bework betaald, veergeld, pontonnage,m,
wijs,
(een
weinig
afdoend
bewijs),
Schouwfpel, o. hetgene gefchouwd of gezien
rine
prcuve foible. —, min voordeelig , niet yeel
words, spectacle, m.
opbrengende , niet zeer winstge y end of voor,
Schou wfpeellte.r , yr. tooneelfpeelfter, actrice ,
deelig, als : Een fchrale post, un emploi
actrice, comedienne.
chit!. f pen lucratif, tin emploi de pen de
Sehouwlpel, 0, iedere handeling, welke tot
rapport , urn emplot de pen de valour, pas pro-,
vermaak van toefchouwende perfonen erfinable,
van plantgewasfen , enz, niet
rigs wordt , spectacle, m. De verl:cliting der
voordeelig, mince, maigre, petit, e. Het
firaten en vuurwerken zijn seer aangename
1c.ren tlaat er —, le bled y est mince. Een
fchouwIpelen voor het vo l k , l'illumination
fchrale maalrijcl, (een Cohere rnaalcijd) us;
ties ruev et les fens d'attdice sant des specrepas maigre, — bier, (dun bier, fchartacles fort agriables au people. Die brand
was een treurig
rebier) petite biere. — weer (ouvruchtcot incendie fut un iriste spectacle.
baar we hr,) temps eipre , temps sec et froid,
Schonwlpe?er, m. tooneelfpeler, acteur, acm. De fchrale karat van host , /a dosse flatear, comedien..
che.— op de borst zijui (eel) weinig fchorzijn),
astir la poitrine attaquee.
bijw. pauSchouwtooneel , o. fchouwburg i. fpeeltooneel,
vrcment, matgrement ,chichement , chit/ yespectacle, thedtre, ns. scene, f; fig. De wement. — karig, vrekkig, ladre , taquin , e,
rad is een — en wij zijn de fpclers, le mornavare. Schrale, ongellachiche , mesquin,
de es" un thedtre e t sous sommes les acteurs.
Het — der natuur, le spectacle de la nature.
dige winden , des vents echars.
fmalhans , vrek , groote gieSchouwtoren ,
hooge toren , waaruit men in Schraalhans,
rigaard, pince maille , hernme chiche.
de verse kan fchouwen, wachttorcu, deizanSchraalheid, yr. magerheid, maigreur; zie
gnette, f:
fchaarschheid, disette,
Schouwvoercler, m. zie Schouwmax.
klagerheid,
Schoven , 0. w. (ik fchoofde , heb gefchoofd),
manque , m. rarete,
clruogte , _cechezie het meer gebruikelijke Scaoften.
resse. —, van het war, droogte, dorheid,
ariditd,
skheresse
froi,4„,
ouvruchtbaarlieid,
Schoven, b, iv.(ikfchoolde, heb gefchoof4),
Schrial.
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Selnaalte, y r. het fchraal zijn ; zie Schraalheld en Schraal.
Schraaltjes, bijw. fchraal, pauvrement, petitement, mesquinement; zie Schraal, bijw.
Schraap, y r. het fchrapen, fchraping, affchrapfel , raclure, action de reeler, f ;
fig. Iemand eene geven, (iemand doorbalen , hem eene veeg geven, ) reprendre
q. q.
Sehraapachtig b. n. fchraapzuchtig, geneigd
om te fchrapen, om rijkdommen te verzamelen,fchrokkig, avare, chime, mesquin, e.
avide, taquin, e. bijw. avec avarice,
avec Mine, mesquinement.
Schraapachtigheid, yr. fchraapzucht, karigheid, avarice, Urine, lesinerie , f. desir
d'amasser, avidite , taquinerie, passion
insatiable de s'enrichir.
Schraapachtiglijk, bijw. fchraapachtig, avec
avarice; zie Schraapachtig , bijw.
Schraapijzer,, 0. fchraapmes , ijzer, waarmede
men lets affchraapt of fchoonmaakt,
f grattoir, m.
, (bij de art.) recloir ,
Een driehoekig une rdcle en triangle. Een dubbel — 5 tine recle double. Een
— met vier kanten , un ebardoir. —, fnijInes om of te baarden, ebarboir, 727. - of
fchraapmes (bij de kuipers) echarnoir, m.— voor het kanon, (bij de artill. ) om te
voelen, of er geene kamers in zijn, chat,
— om de pompen op fchepen fchoon to makela , pompkrabber,, curette , f.; zie'Schrab.
ber ; zie ook Ridsijzer.
Schraapfel, o. hetgene van lets afgefchraapt
— van perwordt, recluse, ratissure,
kement, reclure de parcl2en2in,
ratissurey
de parchemin, f: pl.
Schraapflaal, o. flalen fchraper, instrument
d'acier qua sert a reeler , recloir d'acier,m.
Schraapzucht, y r. fchraapachtigheid, gierigheici, lesine, avarice, aviditd d'amasser.
Schraapzuchtig , b. n. begeerig om geld en
goecl bijeen te fchrapen , avide d'amasser,
avare. — bijw. avec Mine.
Schrab , y r. fchrap fchrabben, krab, egratigcure ; fig. wood, blessure. — 5 areep , race:
Schrabben, b. w. (ik fchrabde , het gefchrabd),
jets met een mes of dergeiijk fcherp weekwig zoodanig ftrijken, dat de geraakte zijde daardoor eenigermate gewond words,
egratigner, gratter; zie Schyappen, Krabben. Een varken — bet Naar affchroeijen,
peter stn cochon. Het bederf van de tanden
ruginer ; fig. Iemands herfenen —,
(iemand met listige vragen, enz.. afmatten),
q. q.
faire tourner la tete
celui qui gratte; zie Schrabben.
Schrabber,
werktuig waarmede men schrabt, grist(bij de plaatcle
toir,, racloir,, m.
fnijders en beeldhouwers) boêsve, f. —, bij
de tuinlieden en fchoorfteenvegers ; ook voor
eene deur om het vuil van de fchoenen te
fchrabben, fchrapijzer, ratissoire, f.
Schrabbing, yr. action de gratter ou d'egratigner, de racier; zie Krabbing.
Schrabfel, o. hetgene van lets afgefchrabt
words; zie Schrapfel.
Schrafeiaar,, m. fchraper, vrek , gierigaard,
avare, qui vit au moyen de petits gains.
Schrafelen , b. w. (ik fchrafelde , heb gefcbrafold ), bijeenfehrapen , bij beetjes verzamelen , amasser , ac'cumuler.
Schrafeling, vr. het fchrafelen, action d'amasser,- de ramasser. Gierigheid, ava, ice.
gefchraagd) ,
Schragen, b. w. (ik fchraagde,
onderffeunen, onderfchragen , onderflutten.
(eigenlijk met eerie fehraag,) dtayer, itan-
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canner; soutenir, arc-bouter ; fig. fiatten, tot fleun verftrekken , soutentr, epauler, alder, etayer. Zijn geluk is aan het
wankelen, het moet gefchraagd worden
sa fortune chancelle, elle a besoin d'être
etayee.
Schraging, vr. action d'etayer, d'etanconner;
d'appuyer, fig. dtaiement, m..action de soutenir, d'epauler, d'aider, d'etayer.
Schram, vr. eene ligte kwetfing aan de oppervlakte eens dings , oprijting, icorchure,
egratignure, draflure; estafilade. Hij heeft
eene — aan het been gekregen, it s'est
dcorche la jambe.
Schrammel/ , b. w. (ik fchramde , heb gefchramd), ligt wonder, eene schrain toebrengen , openrijten , egratigner, ecorcher,
erafler. Ik heb mij aan den arm gefchramd,
het vel van mijnen arm gefchaafd, je me
suis ecorche le bras.
Sehramp , zie Schram.
Schrander, b. n. fuedig, ligt gevat bij alle
voorkomende zaken , habile ingenieux, erase,
penetrant, e, industrieux, se, intelligent,
e,
sa ace. Het is een zeer — mensch, c'est
era homme fort judicieux. Hij is niet zeer
it est peu ingenieux , peu judicious.
Het is een fchrandere, geestige jongcn , c'est
un. garcon intelligent, spirituel , it a Pesprit penetrant , prompt. Een fchrandere
kop, een listige •knaap , un degourdi. Hi)
heefc fchrandere oogen, it a de la vivavtcitd dans ses yeux. Een — vernuft hebben,
avoir l'esprit penetrant. —, bijw. habilewent, ingenieusement, judicieusement, industrieusement ; avec penetration, avec intelligence. Hij handelt needs zeer
,
agit toujours fort judicieusement, etc.
Schrauderheid, vr. fcherpzinnigheid, pinetra•
tion, capactte , perspicacite , sagacite , vivacite, f. discernment, m. etc. De — van
dies jongen is groot, la vivacite de ce garcon est grande.
Schranderlijk, bijw. judicieusement,
went ; zie Schrander ,
Schrank, vr. fchraag, treteau, chevalet,
omtuininig van fchraagswijze in den
grand gestokene staken,
, epece de hale ou de
cloison; cloture de pailissades de bornes,
etc. fig. Iemand in de fchranken houden ,
(iemand binnen de paleta houden , hem in
toom houden ,) retenir q. q. dans son deq. en bride, tenir la bride
voir,, tenir
haute a q. q. , le tenir en justes bornes.
Schrankelbeen , m. en vr. iemand die kromme
en naar beneden van elkander afwijkende
beenen beefs, personae qui a les jambes longues et tournees en dehors, qui a des jambes de fuseaux ,
o. jambe longue et
tournee en dehors, f.
Schankelbeenen, o. w. (ik fchrankelbeende ,
heb gefehrankelbeend) ; zie Schranken in de
beteekenis van de beenen kruifelings over
elkander Haan.
Sehrankelen , o. w. (ik fchrankelde, heb
fehrankeld); zie Schranken in de laatsce beteekenis.
Schranken,. w. fchrankte, heb gofchrankt7) , influiten of omgeven, entourer
on environner de babes, de pallissades,
de bar ges , de latter; se croiser en
losange, en , clorre. kruifelings over
elkander leggen croiser. —, ais: De beenen —, croiser les jambes ; of: en in dezen
zin ook t — o. kromme en benedenwaarts van elkander wijkende beenen hebben , avoir les jambes longues et tourndes en
de.
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&hors.
o. w. buiten den hail{ zijn
niec haaksch zijn , s'icarter de l'equerre.
Schranfen , 0. w. (ik fchranfte , heb gefchranst).
lam. flerk eten, vreten, gulzig eten, bafrer,manger
,
goulument, goinfrer, devorer.
Hij kan duchtig
c'est un goulu, un
goinfre.
Schranfer m. fam: vreter,, gulzigaarrd, goinf're, goulu, baffigur, gourmand.
Schranferij , yr. fain: vreten, bafre, goinfrerie.
Schrap , b. n. gereed , klaar bereid, enkel
gebr. in — zetten , ftellen of maken, preparer. — flaan , (gereed flaan ,) etre prepare, e;' e' tre en posture pour (agir ,); fig.
Zijne zinnen — zetten , (aandachtig toeluifleren ,) titre attenttf, ive, faire attention.
Schrap, yr. zie Schrab. inzonderheid in
bet f'chrijven, fchrapje , trait, m., bane,
ligne, .f. Haal er eene — door, barrez-le.
Schrapen , b. w. (ik fchraapte , Ireb gefchraapt),
met gekromde vingeren van eene uitgeftrekte
hand naar zich toebalen , of bijeen brengen,
of ook met eenig fcherp werktuig van jets
afhalen en bijeenzamelen , racier, ratisser.
Knollen ratisser des navets. Bijeen —,
amasser, accumuler, rafter. Hij heeft veer
geld bijeengefchraapt, it a amasse beaucoup d'at gent.
Schraper, ns. iemand, die fchraapt, celui qui
racle, qui ratisse; fig. iemand, die geld•en
goed bijeenfchraapt , vrek , gierigaard ,
avare, piece-maille ; fam. harpagon; fig. barpie , zeker werktuig, waarmede men
fchraapt , grattoir, racloir, m. racle; ratissoire, f. — (op fchepen) gratte, f; zie
Schrabber.
Schraping , yr. bet fchrapen , action de racier,
de rattsser; fig. action d'amasser,
Schrapje , o. verkl. w. van fchrap, petit trait,
zie Schrap.
Schrappen , b. w. (ik fchrapte, heb gefchrapt);
zie Schrabben. inzonderheid eene fchrap
met de pen door jets halen , barren, buffer,
fig. Iemand (iemands naam op eene lijst
doorfchrappen ,) rayer q. q. de la liste,
buffer. Men heeft hem gefchrapt, on l'a
raye de la liste.
Schropper,, m. iemand, die fchrapt , celui qui
gratte; zie Schrabber. — werktuig, waarmede men fchrabt; zie Schrabber en fchrabijzer.
Scarapfel, o. hetgene van iets afzefchrapt
worth, raclure, f., pl. ; fig; zie Schraapfel.
Hij is geen — van eenen nagel waard, (hij
is niets waardig, hij deugt niets, er is niets
aan hem gelegen ,) tl ne vatit Tien , c'est un
vaurien.
Schravelen, o. w. (ik fcbravelde, heb gefchraveld) ; zie Schrafelen.
Sehrede, yr. de daad van schrijcien , bet van
een zetten der beenen , action de marcher.
tred , trede , flap , pas, m. jambee.
Met rasfehe fchreden gaan , fnel cioorflappen ) alter a grands pas. Met rasfche fchre
den naderen , s'approcher 4 grands 'pas.
Met trade fchreden gaan
alter lentoment , alter a pas lents. Met
' wankelende
fchreden gaan, marcher d'an pas chancelane. Hij sprong er met eene — over, it le
franchit a'une enjanibee. Hij deed groote
fchreden, it fit de grandes enjambees; fig.
wandel, gedrag , conduite, demarche, als :
vestig uwe fchreden op bet pad der deugd,
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(wandel op het pad der deugd,) marchez
dans les sentiers de la vertu. Let op al
owe fchreden, (geef naauwkeurig acht op
uwen wandel) faites biers attention a votre
conduite. wijdte van een fchrede, pas,
m. Het is pas een paar fchreden van bier,
it n'y a que deux pas d'ici 14. Hij woont
flechts drie fchreden (niet ver) van hier,
it ne demeure qu'à trots pas d'ici.
Schreed, verl. t. van fchreden.
Schreef, y r. flreepje, ftreep of lijn , die met
krijt of anders over iets wordt gehaald, trace, ligne, raie, f. trait, m.;
, doorha.
doorfchrapping van eenig gefchrifc,
rature; fig. Dat gaat buiten de
dat gaat
de to buiten , (dat gaat te ver, dat is
niet te dulden )) cela passe lee bornes, sort
des bornes, cela est exorbitant. Ergens een
fchreefje doorhalen, niet meer op iets rekenen) ne plus compter sur q. ch., le rayer,
de ses tablettes. lk zal daar maar een fehreefje doorhalen , (ik zal dat maar uitdoen ,
d.
hetzelve befchouwen als niet te bereiken ,) fe le rayerai de mes tablettes. Ik
zal een fchreefje voor u uitdoen (ik zal
op u niet meer rekenen , op u niet meer
flaat maken ,) fe vous rayerai de la lister
fe ne compterai plus sur vows.
Schreefje, o. verkl. woord van fchreef. Een —
vooruit hebben (eenig voorregt boven eenen
anderen genieten ,) avoir quelque preference
stir q. q. Zie Schreef in de laatfle beteekenis.
Schreeuw,, m. het geluid of de klank, die
voortgebragt wordt bij het fchreeuwen,
geven, eenen — doen,
cri, m. Eenen
pousser un faire tin cri. Wij hoorden
verfcheidene fchreeuwen , It 0 US entendimes
plusieurs cris. Hij gaf eenen — en flierf,
tl poussa tin cri et mourut.
Schreeuwachtig , b. n. aan eenen fchreeuw
gelijkende, daarnaar zweemende , criard, e.
Schreeuwbek , m. en yr. schreeuwerig mensch
of dier, fchreeuwleelijk , cri ailleur , criard,
braillard , brailleur, m. , criailleuse, criarde , braillarde , brailleuse. Zij is eene
„regte —, elle ne fait quo criailler, elle criaille toujours , sans cesse.
Schreeuwen , b. w. (ik fehreeuwde , heb
fchreeuwd), roepen, crier. Om hulp —,
crier a l'aide, au secours.
als cle ganzent
gaggelen , cacarder. Moord en brand — zie
Roepen. —, o. w. een .of meet fchreeuwen
geven of doer, zijne flem zoo flerk verheficen , als mogelijit is , crier, jeter poussetun ou plusieurs cris, clever sa voix ,
ler. Luidkeels —, crier a gorge djployee.
Bij herhaling
roepen , criailler. lemand:
achter na —, crier apses q. q. ;
spreketa
met gefchreeuw in eene vergadering, vociirer.
fig.
Een
ijdel
boha
maken,
ais:
Het
f
is maar ce ne sent que des gasconnades.
— uitvaren. De priester fchreeuwde, tierde,
op den predikfloel , le pretre tonna en chaire.'
Het fchreeuwt , (het is ijsfelijk), cela est
criant, cela crie vengeance. Nu zullen wij
nog laten volgen het fchreeuwen of geluid
geven, enz. van fommige dieren, als — der ganzen, cacarder; der patrijzen, cacaber.
kwaken der eenden , canqueter; — der hoenders , kakelen (die eijeren gaan leggen) caqueter ; — der fprinkhanen, claqueter ;
—vanerd,kogl
trompeter;
— der herten , brattier, rake on reer, en
in den bronstijd (bij jagers) railer; — der
krekels, ci.galer, grilloter ; — piepen der
kuikens,paukr.
flaan der vinken, friget.
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getter ;
tingen der leeuwerikken,
Schreijerig, b. n. ligt schreijend, pleureux
euse. —, gedurig fchreeuwend, criard, e.
let, chanter, tire- lirer , turluter. — van
kemphanen , hoppen, pupuler; — van nacht- Schreijershoek , Schreijerstoren , m. tour deg.
pleurs ou des p;eureurs ou des pleureuses, (te
piepen der konijnen ,
ttilen, krasfen, hoier ;
Amilerdam).
clapier ;—, neurien , kwinkeleren van jonge
flaan , kwinkeleren Schreister, yr. schreeuwfler,, schreeuwbek ,
vogels , gringotter.
biaffen
criarde.
degene , die weent , pleureuse.
der nachregaien, gringuenotter ;
der honden , aboyer ; — der vosfen en lion- Schrepel , b. n. mager,, fchraal, fchriel
gre , gréle.
den , janken , japer ; — der jagthonden ,
blaffen bij het najagsu van het wild, clatir, Schriel ; zie Schraal. —, inzonderheid armzalig , ellendig , pauvre, pitoyable, mesquin,
kraaijen der hanen , chanter, cocrier.
e. Een — onthaal , one pauvre dare; —,
queliner. — hirren der duiven , caracoubijw. pauvrement, pitoyablement, d'une
ler; en der doifers , roucouler; — krasfen
maniere pitoyable. lemand — onthalen , donkwaken
der raven , croasser, corailler.
ner uu mauvais repas a q. q.
der kikvorschen , coasser. — 5 knorren ner
kieppen Schrift , yr. de bijbelboehen, de gezamenlijke
varhens , grogner, groniner;
bijbelboeken , de H. Schrift , ecriture, e crigelijk de ooijevaars, craqueter. —der kraanlivres sacres M. pl., la patore sainte ,
-voge ls, craquer.
role
de Dieu, la bible. —, o. gefchreven
Schreeuwend , b. w. dat reden , aanleiding
caracteres icrits, tn.
letters , ecriture,
geefc tot hevige kIagten , criant , C. Eene
pl. Zijn — is niet lcesbaar, , son ecriture
—e , krijtende onregtvaardigheid, one inn'est pas lisible. Zijn — is zoo leesbaar
justice criante. Schreeuwende vogels , zoo
aloof het gedrukt ware, son ecriture est
als d kraaijen , de meerkollen , ens. oiseaux
aussi lisible quo si elle etait motzlee.
criards. Dat is een — flak , slat roept Oft
kan geen — lezen , hij leest enkel Bewraak , cola est criant. Eene fchreeuwendrukt , rl toe sait lire Pecriture , it ne lit
de misdaad , (eerie fnoocle misdaad), urge
quo le mottle. Zeer fijn — , de l'icriture
atrocite , un crime atroce.
tort menue. Hij heeft mij van zijn — laten
iemand , die schreeawt, crteur.
Schreeuwer,
— , inzonderheid degene , die een ijdel bo ha
zien , it m'a fait voir de son ecriture. Loopeed —, ecriture coulee,
—, op fcholen,
maakt crieur, criard,
lchrijfoe,ening , exemple, f. Hebt gij ow —
/cur, piailleur ; fig. fnoever,, pogcher ,
af ? avez vows fait votre exemple? Ik heb
wind' raker, hableur,, fanfaron , gascon; pm.
van daag Brie fchriften gefchreven , Pal fait
g,ve !lard . L ast ,e —, clabaudeur.
trois exemples aujourd'hui. —, in den hail,
Schreeuwerig , b. n. gedurig fchreeuwend,
del, fchuldbekentenis , promessc , obligation,
i ard, e. qui criaille sans cells
cr.
f
,
lk heb geen — van u noodig,
Schreenwing , y r. het fchreeuwen , action de
(gij
flier. noodig , mij daarvan een fchrifcri,
crier,
cr
teiijk be wijs te geyen ),
n'ai pas be.soin
Schreeuwleeijk, m. en yr. fchreenwerig mensch
d'un billet de vows, it n'est pas necessaire
Hij is
criarde,
of dier , criard,
que vows ass donniez on billet. Laat ons
een refire —, c'est on grand criard; 'zie
daarvan een klein briefje makes faisons en
hreewbek
verer
Scu.
d
en billet. II; heb — van zijne hand , (ik
Sehreeuwsmoel , m. en yr. in den gemeenen
heb een briefje van hem , ik hob swam
fpreetrant
, zie Schreeuwbek.
k
op w;:), Pal on billet de lei.
vrijwa, Sehreenwiler, y r. zij die fchreetiwt crieuse.
ringsbnef, als : doopcedels , pasPoort , enz.
-, inzonderheid degene welke een Ude'
baptistere, passeport, etc., 772. - het heboha maakt , crieuse, criarde, criailleuse,
fchrevene of gedrukte gedeelte van een bock,
braillarde
caracteres, caracteres impritnes 771. pl. —,
Schreijen , 0. w. (ik fchreide , heb gefchreid),
gefchreven of gedrukt opal, ecrit, tn.
fchreeuwen, crier, criailler. Om p ulp —,
Hij haalde eon — nit zijnen zak , it tires un
(on hulp roepen) , crier a l'aide , crier an
ecrit de sa poche. Men zal zijne fchriften
( om wrath roepen),
secours. Om wraak
eerst na zijnen flood uirgeven or lateu drub:crier vengeance. Dat fchreit tot den Kennet ,
ken , on ne fern imprimer set icrits qu'apres
(dat is hemeltergend), cola est criant , cesa mart. Z;jne fchriften hebben hem bela crie. —, b. en o. w. weenen , krijten ,
roemd gemaaht , set ecrits Pont rendu cepleurer
,
verses.
des
larmes,
epanhuilen ,
labre. —, meerv. fchriften, (alles , wat
dre des larmes. Eenen vloed jai tranen
iemand gefehreven heeft ) , oeuvres, f
verser on torrent de lames. Heete tranen
kan
De fchriften van Cicero, les oeuvres de
pleurer a chaudes lames. Zij
Ciceron.
wanneer zij wil , elle a le don des larmes.
" in fchrift,
joie. Uit me- Schriftelijk , b. n. gefchreven,
, pleurer
Van blijdfehap
ecrit, c, donne, e, par ecrit, Eene
delijden , plenrer de compassion. Zij trail
fchriftelijke belofte , wee promesse par
fchreijend binnen , elle entra en pleurant,
bijw. par ecrit, par lettsee. Zich
ecrit.
lee larmes aux yeux , lee yeux baignes de
— verbinden , s'obliger par ecrit. De parlarmes. Men vond haar bitter fchreijend ,
teijen
hebben
last gehregen om hunne grieBitter
—,
on la trouva toote larmoyante.
ven fchriftelijk voor te dragen , lee parties16rmoyer, jeter des lames
.bittere tranen
ont ete appointees a ecrire et a produirc.
de douleur. Zij konde zich van — niet weerhouden, elle ne pouvait retenir set larmes, Schrifteloos, h. n. geene gefchriften hebben, om iets ce bewijzen, qui n'a point des
elle no pouvait s'empécher de pleurer. Eene
preuves ecrites. —, dat niet gefchreven is,
vloed van tranen florten , verses on torrent
qui
n'est pas ecrit, e. Eene fchrifEelooze
Dat
kind
fchreit
,
krijt
de lames , fan%
verbindienis , one obligation non ecrite,une
altijd , cot enfant criaille toujours.
obligation qui West pas &Tile.
Schreijend , b. n. huilend , weenend, pleurant,
bij de jolen , iemand , die
e. pleureux, se. Een —e won , un ton Schrifgeleerde ,
in de fchrift bedreven was , docteur pi, enpleureux,
seignaitla loi de Noise, scribe.
degene
Schreijer,,
fchreeuwer, crieur,
Scbriftgeleerdlicid, yr, bedrevenheid in. de
did weont, pleureur.
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criture Sehrijfbord, o. „blanche (pour ecrire, f.)
neilige Schrift, connaissance de
fcholieren hunne
(sainte).
bord of doos , waarin
fchrijfbehoeften bergen , cassette ou boite
Schriftmatig , b. n. o yereenkomaig de Heilige
les dealers mettent leurs livres, cahiers,
Schrift , met de Heilige Schrift- flrookende ,
conforme a Peeriture salute, a la bible. —,
etc. f. zie Schoolbord.
bij w. conformement a Pecriture. lets .—
Schrijfdag , m. dag , op welken men fchrijft,
leggen of verklaren , expliquer q. ch. conjour quand on ecrit.
formement a Pecriture sainte, a fa bible.
Schrijfreil, vr. feil in het fchrijven , faute
d'derivain, faute de copiste; pas de clerc,
Sehriftmatigheid , yr. overeenfiemmieg met de
Heilige Schrift , conformite a Pecrituresainfaute d'ortographe, d'ecriture.
te, a la bible.
Sehrijffout , yr. lout , Welke men in het fchrijSchrif uur , yr. gel:Thrift , fchriftelijk vertoog
yen begaat ; zie Schrijffeil. Het zijn fchrijfof ander fluk , bat bij den regter,, enz.
fouten , ce sont des faucet d'ortographe.
wordt ingeleverd , ecriture, f. Hij laat zich Schrijfgeld , o. fchrijfloon , geld , dat men
voor de vervaardiging van fchrifturen veel
voor het fchrijven van lets betaalt of ontbetalen , it se fait bien payer pour ses ecrivangt , salaire d'ecrivain, de copiste, m.
tures. —, de Heilige Schrift, Pecriture,
Heeft de man zijn — ositvangen? est ce qua
pl. bible.
ecriture salute, f. litres sacres,
le copiste, Pierivain, a reps son salaire.
Sehriftuurlijk , b. n. overeenkomftig de Heilige Schrijfgereedfchap , o. alles , wat men noodig
Schrift, confo, me el P ecriture sainte , conheeft , om te fchrijven ; zie Schrijfbehoeften.
forme a la bible. —, bijw. conformement a
en Schrijftuig.
Pecriture sainte.
Sehrijfgoed, o. hetgene men noodig heeft,
Schriftuurplaats, yr. plaats uit de HeiligeSchrift,
om te fchrijven ; zie Schrijfbehoeften ea
passage on texte de Pecriture salute, tn. ,
Schrijftuig.
aanhating van eene —, allegation d'un pas- Schrijfjeukte , yr. fig. buitengewone zucht,
sage dans la bible.
om te fchrijven (voor het publiek),
Schrifmurv,sst , b. n. bedreven in de Schrift,
geaison d'ecrire; zie Schrijflust.
verse dans !'ecriture salute. Die man is zeer Schrijfinkt , m. inkt, waarmede men fchrijft,
—, cot bemuse est bien verse dans Pecriture
tegenflelling van drukinkt , enz. encre
salute.
ecrire), f.
Sehrifluurwoorden, o. meerv., de eigene woor- Schrijfkarner, yr. kamer,, 'waar men gewoon
den der Heilige Schrift, propres paroles de
is te fchrijven , etude, chambre aux ecriPecriture sainte, de la bible, f pl.
tures ,
comptoir. Scads- of gerigts
Schrijde , yr. het fchrijbeenen, fchrijven, acgrefe, m.
tion d'ecarquiller les jambes;zie nok Schrijden. Schrijfkantoor,, o. kantoor, fchrijfvertrek „
Schrijdebeenen , o. w. ( ik fcbrijdebeende , heb
fehrijfkarner, comptoir, m.
( bij notar.)
etude, f.
gefchrijdebeend ), fchrijbeenen , de beenen
fchrijdslings van elkanderen zecten , dear- Schrijfkas, yr. kas, waarvoor men zit te
quiller les jambes; zie Schrijden.
fchrijven, en waarin men de fchrijfhehoefSchrijdelings , bijee. met de beenen zijdelings
ten bergt , bureau, secretaire, serre-pavan elkanderen genet, fchrijdend , a callpiers, tn.
fourchon, jambe de Fa, jambe de-M. — rij- Schrijfkasje , o. verkl. w.; zie Schrijfkas.
den , (met aan elks. zijde van bet paard een Schrijfkistje , o. kistje voor fchrijfbehoefcen
been), alle y a cheyal jambe de- 1a, jambe
ecritoire, f.
de-la, alley a chetal-a califourchon, a che- Schrijfknaap , - m. klerk van eenen notaris of
vauchons.
procureur, clerc (de notaire on de procureur)
Sehrijdelingsch , b. n. met de beenen zijdefam. Jesse-cahier. Die net, fehoon nafchrijft,
dings van elkander gezet , qui va a callcalligraphe.
fourchon, ou ecartant les jambes, en ecar- Schnjfkoke.r, m. kolcer,, voor fchrijfbehoefquillant les jambes a chevauchons, (ongebr.)
ten, ecritoire (en forme d'etni), f.
g ene al te fchrijdelingfche houding veroor- Sclirijfkunde , yr. kunst om te fchrijven; zie
zaakt dikwijls eene hreuk , quand on ecarte
het meer gebruikelijke Schrijfkunst.
crop les jambes , on court risque d'avoir une Schrijfkunst, yr. de kunst van fchrijven, art
descente de boyaux.
d'ecrire. Kunst van fehoon , fraai te fehrijSchrijdee , o. w. (ik fchreed, heb gefehreden),
ben, art de bien ecrire, calligraplzie. Algede beenen in eene fcurijd.elinefehe rigting
meene — van alle natien , pasi.graphie. Levan elkander nett en , avoir les pieds ecar.
heirne —, cryptographic. Geheltne — in cijter , astir les jambes Jeartees , marcher en
fers, steganographie. — bij yerkorting , steicartant les jambes, tiller a calzfourchon,
nographie ; brachygraplzie. Geheimfchrift in
marcher a califturchon, ecarquiller les jameijfers , ecriture steganographique.
bet. Over eene lernk —, (Ichrejdelings over Schnjfkunflenaar,, m. iemand, welke de fchrijfeene bank flappen), enjamber un basic.
kunst verflaat , ecrivain, maitre a ecrire,
Sthrijcling, vr. het fehriiden , icarquillement
maitre ecrivain, callfgraphe. Hij is een
des jambes, no. action d'ecarter le, jambes;
goed
, c'est un bon ecrivain,
action d'ecarquiller les jambes ; action d'al- Schrijflade , yr. lade ter berging van fchrijfbeler on de marc:ler a califburchon, a chehoefcen , layette , f ou tiroir oh Pon serre
vauchcns.
des poiers , serre papiers, on.
Schrijfbehoefte , yr. meestal enkel in het meerv. Schrijflei, yr. lei om op ce fchrijven, ardoisa
fchrijfbehoeften, (alles , wat men noodig
pour ecrire.
heeft om te fchrijven , als : pennen, inkt, Schrijflesfenaar , m. lesfenaar, waarop men
papier, enz.) materiaux pour ecrire, m. pl.
fchrijft, pupitre a ecrire. Kleine — met
Schrijfboek , 0. bock, om in te fchrijven,
verfcheidene laden op eene fchrijftafel, etcvre a ecrire, calzier,
—, zakboek ,
diode, f.
tablettes, f: pl. Teeken het in my
aan , Schrijfletter, yr. gefchrevene letter, tegennotez7 le sur vos tablettes.
flel ling van drukletter, enz. caractàre icrit, m.
Schrijfboekje , o. verkl. w. van fchrijfboek, Schrijfloon , m. en o. loon , dat men voor
iuzonderheid zakboekje, zie Zakboekje,
fehrijfwerk betaalt of ontvangt; zie Schrijfgeld
Sss
Sehrijf,
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Schrijflust , in. lust , om (voor het publiek) te
fchrijven, rage ou fureur d'ecrire, f; zie
ook Schrijfjeukte.
Schrijfrneester, iemand, die de fchrijfkunst onderwijst, maitre a ecrire , maitre
d'ecriture.
Schrijfmes, o. mes, waarmede men de fchrijfpennen vermaakt, pennemes, canif, 711.
Schrijfpapier, o. papier, gefchikt om voor
fchrijfwerk gebruikt te worden, tegenflelling van drukpapier, enz. , papier a ecrire, tn.
Schrijfpen, y r. pen, waarmede men fchrijft,
of gefchikt om n ede te, fchrijven, plume a
dcrire.
Schrijfpriem, m. naald of priem, waarmede
de Ouden (op was) fareven , style.
Schrijfrol, yr. rol der zaken, welke bepleit
worden, idle, registre des causes qu'on
plaide,
Schrijffchalie, Yr. fchalie of lei, waarop men
fchrijft; zie Schrijflei.
Schrijffchool, y r. fchool, waar het fchrijven
onderwezen words, ecole a derive, dcole
ou Pon apprend a ecrire.
San-Viler, yr. zij die fchrijft of gefchreven
heeft, cello . qui ecrit ou qui a ecrit, autour, in. Zij is de — van dezen brief niet,
elle n'est pas femme-auteur de cette lettre,
elle n'a pas ecrit cette lettre.
m. fchrijftrant, fchrijfwijze, style, an. maniere d'ecrire ou de composer, f.
Boertige , klucbtige —, style burlesque, f.
gebrekkige
cacographie, f.
Schrijfftof, fchrijffioffe, y r. onderwerp, over
hetwelk men fchrijft, sujet, in. matiere.
Schrijftaal, yr. gefcbrevene taal, tegenflelling van gefprokene taal, enz., langue
ecrite.
Schrijftafel, yr. tafel, waaraan men zit te
fchrijven, table a ecrire, f., bureau, secretaire , ne.
Schrijftafeltje, o. verkleinw. van fchrijftafel;
zakboekje, tablettes, f pl.
Schrijftecken, o. letter, fchrijfletter, carac—, taalteeken, point de distinction;
tere,
zie Taalteeken.
Schrijfrijd,
tijd om te fchrijven, temps a
ecrire.
Schrijftor, vr. (in de nat. hist.) zekere tor,
micographe,
SchrijfErant, m. wijze van fchrijven, maniere
d'ecrire, maniere de composer, f., style ,
Schrijftuig, 0. alles, wat men noodig hceft
om to fchrijven , tout ce qui est necessaire,
on tout ce dont on a besoin pour ecrire,
inkt , zandkoker enz., ecritoire, f
Schrijfuur, o. heure a icrire,
Schrijfveder, y r. veder of pen, om mede te
fchrijven, plume a ecrire.
Schrijfvertrek , o. y ertrek waarin men fchrijf'
werk verrigt; zie Schrijfkamer,
Kantoor.
Schrijfwijze, y r. wijze van fchrijven, fehrijffacon,
maniere
d'ecrire,
maniere de
trant
composer, f. style,
Schrijfziek, b. n. ongemeen begeerig om te
fchrijven, qui a la rage d'ecrire, qui a la
demangeaison d'ecrire, qui a la fureur
et ire.
Schrijfzucht, yr. begeerte of trek om te fchrijy en , demangeaison d'ecrire, rage d'ecrire.
Schrijfzuchtig, b. n. zie Schrijfziek.
Schrijlings; zie Schrijdelings.
Schrijlingsch, zie Schrijdelingsch.
Schrijn, o. kas, kist, cabinet, ouvrage de
menutserie on d'ebeniste, rn, cassette, f.
,Schrijnen, b. w. (ik fchrijnde , heb gefchrijnd) ,
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eenigzins ontvellen, enlever la peau de, icor.
cher. —, tn. eene heete of brandende
pijn veroorzaken, causer tine douleur brielante. Het been fchrijnt mij, je tens sine
douleur brillante dans ma jambe.
Schrijnhout , o. kastemakershout, hout voor
fchrijnwerk, bois de menuiserie, tn.
Schrijnwerk, o. werk, hetwelk door den
fchrijnwerker vervaardigd wordt, ouvrage
tie nzenuiserie, f: In ebbenhout, ouvrage
erebeniste (ouvrage de tabletier),
me, f: tabletterie. Ingelegd placage , in. marqueterie, f. — met verdeelingen,
placage par compartiments.
Schrijnwerken, o. w. (ik fehrijnwerkte, heb
gefchrijnwerkt), menuiser.
Schrijnwerker m. kastemaker, timmerman,
' maakt, menuisier; — in ebdie fijn werk
benhout , tabletier, dbeniste.
Schrijnwerkersgereedfchap, o. gereedfchap van
eenen fchrijnwerker, outils de menuisier, pl.
affiltage, in.
Scbrijnwerkersknecht, m. knecht van eenen
fchrijnwerker, garcon menuisier.
Schrijnwerketslijm, yr. en o. flerke lijm,
waarmede fchrijnwerkers de verfchillende
finkken aan elkander bevestigen, cello forte,
Cute e , f.
Schrijven, b. w. (ik fchreef, heb gefchreven), letters vormen , ecrire, former,
figurer des letters, des caracteres.
kan learn en —, it salt lire et ecrire. Op
papier —, ecrire sur die , papier. Op perkament of parkement —,• ecrire sur du parchernin. Met eene pen —, ecrire avec une
plume. Met eon potlood
ecrire avec tin
crayon. Deze pen fchrijft goed,cette
me ecrit bien. Uwe pen fchrijft flecht,
votre plume ecrit mal. Doze pen fchrijft
fist, zij wil geenen inkt geven, cetteplume
n'icrit pas, elle ne Niche pas l'encre. lets
in bet net —, (lets net overfchrijven),
?retire q. ch. au net. Slecht
ecrire ma/.
Onleesbaar flecht
hanepooten —, gi
ecrivailler.
bnner,
eigraffiner,
Hoe
jmen dit wooed? (d. hoe fpelt menfchrijft
het 2
vats welke letters bedient men zichdaartoe)?
comment ecrit-on ce mot? Eenen brief —,
ecrire une lettre ; ook : composer tine lettre.
Ik heb hem driemaal gefchreven, (hens Brie
brieven gefchreven), hij antwoordt mij vier,
je lui at ecrit trois flit , it ne me fait point
, ecrire tin /lure,
de reponse. Een bock
aire nn livre. Een gefchreven bock, not
flivre
manuscrit, un livre ecrit a la main.
Over jets (lets fcbriftelijk ontbieden),
ecrire pour faire venir q. ch. Tegen remand ecrire contre q. q. Ilij fpreekt
geed, maar fchrijft flechr , it parle bien,
vials it ecrit mal, it egraffine. Iij fchrijft
zeer bevallig, ii ecrit elegamment. —, berigten , melden, marquer, mantler. Ik heb
bet hem in mijnen brief gefchreven, gemeld,
je le lui ai marque dans ma lettre. Wilt
gij er niets van aan uwen varier —? n'en
voulez-vous den mander a votre pert? Hetgeen men heeft geboord, behoorlijk — , in
gefchikt flellen, rediger par ecrit ce que Pon
entendu. In het ontvangboek coucher en recette. Zich —, (zich noemen),
se nommer, s'appeler, se qualifier. Hoe
fchrijft gij u? comment votes appelez-vous?
(zich door fchrijven verZich moede
moeijen), se fatigi,ier a force d'ecrire. Zich
flood — , se suera force d'ecrire; fig. Gefchreven fiaan ; als: het flaat gefchreven,
dat, eriz. (het is gefchreven of bepaald),
rl
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ii est icrit ou decide, que, etc. Wat gefchreveii is , blijft gefchreven, ce qui est
o, de daad van fehrij&Tit. , est ecrit.
Hij geeft zich met
ven, action d'ecrire,
- af, it se mele d'ecrire. Met — den kost
winnen , gagner sa vie a ecrire. De hand
does mil zeer van het vele — , Pal tans
gefchrijf,
icrit que la main me fait risal.
icriture, f ecrit, , brief, lettre , f
Ik heb uw — ontvangen,j'ai rep votre lettre.
Schrijvenstijd , m. tijd , waarcp men fchrijft
of moet fchrijven ; zie Sehrijftijd.
Schrijver, m. degene , die fchrijft, celui qui
icrit, ecrivain. affchrii ver , clerc , copiste; buraliste. Iemand die boeken fchrijft,
,
&rivals; , auteur. Hij is een beroemd
c'est sin fameux icrivain. Een ongenoemd
een naamloos auteur anonyme.
De ongenoemde — van clic gedicht, l'auteur
anonyme tie ce poême. Klein —, micographe. Een flechte — van een werk , zonder
(uit verachting),
waarde , ecrivailleur.
scribe. Zeer geestige , bel esprit. —,
uitvinder van ecn algemeen fchrift, pasigraphe. — die zulks bij verkortingen doet,
brachygraphe. — van beuzelingen, riparographe. Schielijk, fuel okigraphe; zie
Schrijf kunst. Gefchied— der martelaren , martyrologiste.— der paufelijke bulle, scripteur.
, op een fchip ; ecrivain; zie ook de
zamengeflelde Dijkfchrijver, Geheim—, enz.
Schrijverij , y r. beroep van fchrijver , metier, m.
profession d'ecrivain, m. Zijn brood, den
kost , met de — winnen of verdienen , gagner sa vie 4 ecrire.
Schrijverfchap , o. beroep van fchrijver, charge d'ecrivain, f:, metier d'auteur,, m. —,
vr. de gezamenlijke fchrijvers, les auteurs,
ecrivains, m. pl.
Schrijversgild, o. fpotnaam voor de fchrijvers,
auteurs, ecrivains , no. pl.
Schrijving , yr. het fchrijven , action d'ecrire.
okigrapie.
Snel
Schrik , m. eene hevige ontroering , welke
door de plotfelinge aanfchouwing of gewaarwording van iets beangitigends veroorzaakt
wordt, effroi , m. frayeur, eporivante, terreur, venette, f. De — des konings is als
het brullen eens jongen leeuws, la terreur
du roi est comme le rugissement cl'un jeune
saisissement. Plotfelion. Plotfelinge
terreur panique.
Tinge , maar ongegronde
Schielijke en hevige fain. souleur. f Met —
wakker worden, reveilles en sursaut.Groote—,
angst , affies , f: pl. De fchrikken des doods ,
les affres de la snort. Dood—cf angst, af
ees de la snort. Van — beven, tremfbler
d'effroi, trembler de frayeur. Overal
— verfpreiden, porter la terreur , l'epouvante oat l'effroi partout. lemand aanjagen ,
causer de la fraireur,de la terreur ,de reffroi Cu de l'epouvante a q. q. ; epouvanter
q. , dormer de, l'epouvante a q. q., alarsner q. q., le terrifier. De — verfpreidde zich
in het leger , l'epouvante se mit dans le
camp. Met — bevangen worden, etre saisi
de frayeur, de trainee. —; zie Affchrik
vrees , ontroering, ontfleltenis, , met
den — vrij komen , ne soiffrir que la
terreu r. Met een klein fchrikje vrij komen ,
etre sin pea alarme, e., etre quitte pour
la petit.
Schrikachtig, b. n. ligt fchrikkend , qui s'el:
raie facilement, .peureux, euse, timide,
fcraintif,
ive , suyet, te, a s'effrayer,
prendre l'epouvante. Zij is zeer —, elle
s'effrale facilement, elle s'effraie depeu de
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chose. —, van paarden, fchichtig, ombra"
geux , euse. Een — paard, un cheval one
brageux. Ontdoe u van dat beest , het is -2
defaites-vous de cette bite, elle est ombra"
geuse.
Schrikachtisheid, yr. qualite de celui ou de
celle gut s'effraie facilement. fchichtigheid , vreesachtigheid, timiditi.
Schrikbarend, b. n. hetgene doet fchrikken,
verfchrikkelijk, effrayant , e, efroyable,
qui causel'effroi, terrible. Een fchouwpel , an spectacle effrayant. Eene fehrikbarende geftalte, sine figure effrayante.
Schrikbeeld, o. beeld, dat gefchikt is, ont
fchrik aan te jagen, figure effrayante, f.,
(tuinfpook) epouvantail, image ou figure propre a effrayer a epouvanter, f:,
fanteme qui effraie. De verbeelding kan
ons duizend fchrikbeelden voorfiellen, la
fantaisie peat nous presenter mine images,
mille fantOmes , est capable de nous epouvanter,, tie nous elfrayer.
Schrikbewind, o. regering in Frankrijk onder
ROBESPIERRE , terrorisnie,
Voorflander,, aanhanger of lid van het
terroriste,
— invoeren terroriser,
Schrikdier,, o. fchrikbarend dier, tnonstre horrible, m.
Sehrikgedrogt, o. fchrikbarend gedrogt, spec•
tre hideux , fankime effrayant , ipouvantable , ns.
Scbrikkeldag, in. de ingelaschte dag in een
fchrikkeljaar, de 29 . Febr. jour intercaMire , bissexte.
Schrikkeljaar, o+ jaar, waarin een fchrikkeldag wordt ingelast, hetwelk van 4 tot 4
jaren plaats heeft , behalve in de voile eeuwtallen , die niet door 400 deelbaar zijn ,
(bijv. 1800 , 19oo , 2100 , enz.) annie bissextile, f.
Schrikkelijk, n. fchrikbarend, verfchrikkelijk, hetgene doet fchrikken , terrible, hot,
rible, e'pouvantable, effrayable, effrayant,
e, affreux, euse, redoutable, hideux, se. Schrikkelijke becireigingen , des menaces terrible:.
Eene fchrikkelijke daad, une action horrible. Eene fchrikkelijke verfchijning, een
— gezigt, une vision epouvantable. Eene
fchrikkelijke font, sine terrible faute. —,
bij w. terriblement, horriblement, epouvantablement, effroyablement. — zuipen, boire
terriblement. Zij is — leelijk , elle est ef:
froyablement laide. Hij verkwist '— veel
geld, it depense effroyablement. Die man
is — misvormd, cet homme est horriblement
de'kure. Er was een groote toevloed van
ine ^chen , en men werd er — gedrongen ,
it y avait une grande foule , et on y itait
horriblement pressi. Zie Verfchrikkelijk.
Schrikkelijkheid, vr. quailed de ce qui est ter' rible, horreur, enormite. De
, ijsfelijkheid der misdaad, Penormite du crime.
Schrikkelmaand , yr. de maand Februarij
.een fchrikkeljaar, dus genaamd wegens de
inlasIching van eenen fchrikkeldag, le moil
de fevrier d'une amide bissextile, tn.
Schrikken, 0. w. (ik fchrikte, heb gefchrikt),
door fchrik bevangen worden, s'efirrayer.,
s'epouvanter, s'etonner,sesaisir, etre saisi,
e, de pear. Hij fchrikc over eene kleinigheld , rl s'effraye de pelt de chose. Ik fchrik
zoo geinakkelijk niet, (ben voor Been klein
gerucht vervaard), ye ne m'epouvante pas
aisement. Toen men hem den flood van zi.jnen noon berigtte, fchrikte hij zoo zeer,
dat hij er van itierf, lorsqu'on hut apprit la
snort de son fits, it se Saint tellement qu'il
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en mog rut... Doen
epotivanter, e rayer. Gij liebt mij door deze tijding doen
vols m'avez efrraye par cette nouvelle. —, met afCchrik vervuld worden ,
etre saisi, e, d'horreur. — met vrees
vervuld worden 9 etre saisi, e de crainte ,
craiiitire. —, ijzen , als: vooriets —, trembler de q. ch.
Seirikkig, b. n, zie het weer gebruikelijke
Schrikachtig.
Schrikking, yr. action tie s'epouvanter, frayeur, terreur, epouvante, pent-.
o. middel, om de nadeelige gevolgen van eenen fchrik voor te komen ,
remede centre les suites tie la terreur, remetle tempera:it, reinede antispasmodique,m.
-Schrikpoeder of poeijer, o. poeder, dat men
inneemt, om de gevolgen van eenen fchrik
voor te komen, poudre centre les suites de
la terreur, poudre temperante, poudre antispasmodique , f.
Schrikverwekkend, b. n.; zie Schrikbarend.
Schrikyerwekker, m. iemand, fchrik ver.
wekt, celui qui cause de l'effroi, terroriste.
Schril, b. n. fig. van het gelaat, fchroomvallig , timide.
bijw. avec crainte,
Schrob ; zie Berisping.
Schrobben , b. w. ( ik fchrobde, heb gefchrobd),
met eenen bezetn , enz. en water fchoon wrij-y en , nettoyer avec no frottoir, frotter (le
pave on le plancher). Een fchip onder water
—, (fcheepsw.) goreter, fauberterun vaisseau; fig. fam. Schrobben, Trotter ; fig. zie
Schrobberen.
Schrolher, m. degene, die fchrobt, celui qui
frotte, etc. frotteur ; zie Schrobben. —,
fcheepsjongen, mousse. — fcheepsboender,,
zwabber, goret , faubert. —, W rij fd o e k
nude of verfieten bezem, vieux halal, balai
use, frottoir; fig. fehavutit, deugniet,
bandit , vaurien. loinperd, lompe vlegel, butor, rustre, sot. —, vrek, fchraper , gierigaard, avare, pined nsaille,
Schrobberen , b. w. (ik fchrobbeerde , heb gefchrobbeerd), fam: iemand gispen, doorhalen , hekelen, censurer' ou reprimander,
reprendre fortement , chapitrer q. q. laver
la tete a q. q. Ik zal hem —, je lui laverai la tete, le lui chanterai sa gamete.
Schrobbering, y r. fam. fcherpe berisping ,
forte reprimande ou censure, mercuriale.
Schrobbing, yr. action de frotter on de laver,
action de goreter ou de fauberter,
frottags , nettoyement, us.
Schrobnet, o, zeker vischnet, tirasse ,f.
dreg met een hecht, badail, no.
Schrobfier, yr. celle qui frotte.
fchoonmaakfter, nettoyense.
Schrobzaag, yr. flootzaag, egohirce, scie
couteau, (op fchepen)scie a tenon, a poing.
Schroef, yr. werktuig , dat nit eenen flangsAvijze gegroefden cylinder beflaat en nit
eenen koker, waarin die cylinder flair, vis,
f. Eene ijzeren— a nose vis de fer. Eene
houten sine vis de bois. De — toedraaijen, serrer la vis. De — losdraaijen, onvrier la vis, desserrer la vis. Met eene —
aan lets vastmaken , visser,, fernier a vis.
De — zonder einde, la vis sans fin. De
— aan eene pers, la clef d'une presse, la
vis qui Berta serrer et 'licher le pressoir.
De — aan eenen kurkentrekker, la presse
d'un tire-bouchon. — van een fnaarfpeeltuig,
cheville. De moor aan eene — l'ecrou d'une
; zie ook Duirafchroef; fig. lemand de
fchroeven op de duimen zetten, (iemand
1,-wpllen of in het naauw brengen) tow,
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onenter q. q.; De — van Archimedes, wad.
terfchroef, vis d'Archimede, pompe spzrale.
Tuitnelaar,, — in een geweer,, vis de noix.
—vandeh gwr,
vis de chien.
Dekfel vis de la bride de noix. — (bij
flotenmakers) met eenen rond verhevenen
kop, vis en gentle de suif. Noot—, vis de
rappel. Op losfe fchroeven than , (onzeker
zijn), etre incertain, e.
om lets mede
vast te honden, of te zetten, (bij horologiem., zwaardvegers, ook op fchepen),
m. Hand—, etau a main, m , balancier
moulinet,
vis du grand
Slagveer„
reesort. —, (fcheepsw.) om op te vijzelen of nit te zetten , ook timmermans —,
(kelderwinde), vdrin m. piton, m.
— die men aan de tafel vastfchroefc, etau
resistance. —, fleutel van eene wijnpers,
clef —, geelgieters persflok, serre. Bank—,
itoqueteauou Otoquian. — met eenen platten
draad, (bij de art. ) vis a filets caries.
Pointeer
vis de pointage.
Schroefbank , yr. bank met eene fchroef, die
ergens aangefchroefd worth, bane a vis, m.
bij werklieden, basic a etau, m.
Schroefblik , of plaat (bij de art. )Porte vis
Schroefboor, yr. boor, welker punt fchroefswijze g-evormd is, taraud, no.
Schroefdraad, in eenen getrokkenen loop, m.
rayure, f.
Schroefdraaijer,, m. werktuig om fchroeven
los en toe te draaijen , tournevis. — aan
eene bankfchroef, clef d'ecrou 9 f.
Schroefflesch , yr. flesch , welker flop er opgefchroefd words, flacon, dont le bouehora
est en forme de vis , m. —, van eenen barbier, coquemar de barbier,,
sehroefgang, m. de flangswijze nitgeholde
gang eener fchroef, pas de vis,
Schroef horen, m. (in de nat. gefch.) zie Wenteltrap.
Schroefhoren ,
kruidhoren met eene fchroef,
cornea poudre a vis. f.
Schroeflijn of flak, yr. om eene ronde zeal
(in de bouwk.) helice. Hiertoe behoorenne.
de ,
Schroelpers, vr. pers met eene fchroef, in
tegenflelling van andere perfen, pressoir
vis, rd.
Schroefrad, o. het getakte rad, weardoor de
gangen van eene zoogenoemde fchroef zonder einde bewogen worden, dcrou d'une vie
sans fin ,
Schroefflentel m. fchroefdraaijer, , tournevis
tn. —, fleutel met eene fchroef, clef a vis,
tourne-a gauche.
SChroeffluisl,
iluis met fchroeven, debase
a vis.
Schroeffluk , fchroefwerk, o. avisse,
Schroeftang, yr. van bout (bij tie art.) regiet ,
Sctiroeffiaart, m. queue d'un cylindre d'une
culasse,
Schroefvormig, bijw. in den vorm eener
fchroef, en forme de vie, en belies, helicoide.
Schroeftap, m. tap eener fchroef, cylindre
d'une vis.
Schroeijen, b. w. (ik fchroeide , heb gefchroeid), zengen, ligt brander brzaler ligerement avec un fen chaud, flamber. —
(bij wondh.) cauteriser. broeijen, echander. Eenen hand, dien men voor dol houdt,
aan het voorhoofd
fliitrer; zie Zengen.
Schroeijer, iemand, die fchroeit, celui qui
brdle leg'erement, on cauterise. —, geldbe.
fnoei.j. er , rogneur de monnaie.
Schroeiti zer , tl zer waarmede men fchroeit , o.
for.
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pr pour brfiler legerement la chair, ?J3
fer a cauteriser, cautere, m.
Schroeijing, vr. het fchroeijen, cauterisation,
action de bailer legerement.
Schroeifel , o.
bij bet befnoeijen van
muntitukken , rognure de monnaie, f:
Schroeven , b. w. (ik fcliroeftte , neb gefchroefc1), de werking Nan den cilinaer
eener fchroef doen onclervinden , aanfchroeven , visser, tourner une vis, serrer a vis.
Aan iets vast —, attacher a q. ch. avec tine
vis, ou avec des vis. Op —, zie Losfchroey en. Schroef dit flat Bens aan , vissez un
pest cette serrure.
Schroevenboom , in. (in de nat. hist.) een
boom , die als het ware fchroeven voory"
brengt , of fchroefswijze gekronkelde zaadhuisjes draage , hilictere,
Schrok, m. guizigaard gulzige ureter, flokop;
zie Schrokker ; fig. in den gemeenzanien
fpreektrant, grooren honger, grande laim, f.
Schroken, b. w. (ik fchrookte, heb gefchrookt),
zengen , brfiler legerement, flamber.
Schroking, yr. action de fiamber on de br4ler
legerement.
Schrokken , b. w. (ik fchrokte, hebgerchrokt),
galzig oillokken , manger goulument , ayesier,ekvorer ,goinfrer; ( gem :) biffer.
fchrok, fchrokdarm , ureter,
Schrokker,
flokop, gourmand, goulu, glouton goinvrek , gierigaard, avare,
f re.
ladre.
Schrokkig , b. n. gulzig, goulu, e, glouton,
sic; fig. inhalig , vrekkig, avare. bijw.
goulument.
Scurollen , o. w. (ik fchrolde, heb gefchrold),
in cene verdrietige luim zijn, eene knorrige luim hebben, morren , grogner, grommeler,, etre de mauvaise hunieur. —, finalen ,
fchimpen , als : op iemand of iets critzquer sur q. q., ou stir q. ch., blamer q. q.
ou q. cit. zie Knorren.
Schromelijk , b. n. ijsfelijk , vreesfelijk , drroyable , terrible, horrible, hideux, se. —,
bijw. fchrcomvallig, timidement, avec peter,
en tremblant.
Schromelijkheid , vr. qualite effroyable ouhorrible, epouvante.
Schromeloos , b. n. onbefchroomd, onverfaagd,
onbevreescl , intrepide , courageux, euse.
bijw. sans peter, sans crainte, sans frayeur,, int' epidernent , courageusement.
Schrorneloosheid , yr. onbefehroomdheid , intrepidia, f., courage, m.
Schrornen , 0. w. (ik fchroomde , heb gefchroornd), be yen , bevreesd zijn , trembler
de peur , avoir Voor ices - 5 avoir
peur de q. ch., craindre q. ch. —, zwari„.;;heid maken, hesiter,, fait e scrupule on dif
ficulte. —, b. w. vreezen , ducliten , beducht zijn voor, craindre, apprehender, redoziter, avoir peur de. Wij — geenen
dwingeland, nous n'avons pas peur d'un tiran , nous ne craignons pas un tiran. Hij
heeft weinig magt , be fchroom hem weinig,
it a peu de pouvoir, je le redoute pen.
Schromig , b. n. fchroomachtig , fchrooinvallig 7 befchroomd , amide, craintif, ive,
peureux, euse.
Schrompe of fchrompel, yr. bijna verouderd;
zie Rimpel.
Schrompel ; zie Schrompe.
Schrornpelig , b. n. gefchrompeld, gerimpeld ,
rimpelig, ride , e,plein, e, de rides.
Schrompelen , o. W. (ik fchrompelde heb gefchrompeld) , rimpelen , rimpeis krijgen,
rider, se rider, gresiller.
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Scbrooljen, b. w. (zeew.) een touw OM de
vaten flaan , om deceive in of uit eeue iloep
enz. to laten, trevirer.
Schrooitouw,, 0. trevire, f.
het fchrornen , vrees, bekommeSchroom,
ring , crainte, peur de q. ch., craindre q.
ch. tieb daar geenen
voor,, vous n'eea
mettez pas en peine. — angstvalligheid,
zwarigheid , scrupule, m. Hij
verbetert zijn week met zoo veel — it
corrige son ouvrage avec tant de scrupule.
Schroomaclitig , b. n. fchroom hebbende , tot
fchroom geneigd , amide, peureux, euse ,
craintif, ire. Hij is altijd even —
craint toujours, ii est toujours timide, it
toujours peur.
bijw. avec circonspecagit
tion. Hij handelt altijd zeer
toujours avec beaucoup de circonspection.
Schroomachtigheid , vr. befchaamdheid , angstvalligheid, timidite, craintepeter.
, fchroo-m
Schroomhartig b. n. fchroomaclitig
in zijn hart hebbende, lafhartig , timide,
pusillanime, poltron, tee. Hij is een zeer
— mensch , c e,t un homme fort pusillanime. —, bijw. avec crainte.
Schroomhartigheid , yr. fchroomvalligheid, lafhartigheid, timidia , pusillanimite ,
tronnerie.
Schroombartiglijk, bijw. fchroomvallig; zie
Schroomhartig 5 bij w.
Schroomte, yr. zie Schroom.
Schroomvallig, b. n. fchroomachtjg, timide,
craintif, ive , peureux, euse. — , bijw.
avec crainte.
Schroomvalligheid, yr. fchroomachtigheid , timidite, crainte, peur.
Schroomvalliglijk , bijw. fchroomachtiglijk,
avec peur, en tremblant.
Schroomvol , b. n. vol fchroom , crainty,
ive, peureux , euse, timide.
Schroot , o. brokken ijzer, welke men op het
gefchut laadr, mitraille, vicille ferraille,
cartouche , f: Een kanon met — laden,
charger un canon a ou de mitraille, charger tin canon 4 cartouche. Met — fchieten , titer 4 cartouche. Men fchoot den geheelen dag met —, on a tire toute la fournee el cartouche.
Schroothamer, m. (bij bet muntwezen), bouard.
Sc hrootbos , yr. boite de fer blanc a mitraille,
lante ,ne a mitraille.
Schrootlantaren , yr. (fcheepsw.) lanterne a
mitraille.
Schrootzakken , m. meerv. (fcheepsw.) sacs,
sachets de, a, mitraille.
Schrupel , 0. zeker klein apothekers-gewigt ,
scrupule,
Schub , yr. fchnbbe fchob, een klein dun boornig fchijfje , dat , met andere zulke fchijfice vereenigd , het lijf van visfchen en eenige andere dieren bedekt , ecaille. De fchubben van eenen fnoek, les ecailles d'un brochet. De visfchen liebben fchubben, les
poissons out des ecailles. -De fchubben afcloen , van fchubben ontblooten , ecailler,
/ter les ecailles.
Schubachtig , b. n. naar fchubben gelijkende ,
ecailleux, euse, qui ressemble a des ecailles.
Schubben , b. w. (ik fchubde , heb gefchubd),
de fchubben afdoen van fchubben ontblooten , fchobben , ecailler,, /ter les ecailles.
De visch —, icailler le Poisson. —, van
fchubben voorzien, enkel gebruikelijk in het
veal. deelw. Gefchubd , b. n. van fchubben
voorzien , fchubben hebbende , icailleux,
cute, Icaille,e. Gefchubde dieren, animaux
ecailles.
Sss3
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action de secouer, de hocher, de branler,
icailleux , euse, ecaille, e.
secousse. beving, tremblement, ebranleSchubdier, o. dier met fchubben, fchubbig
anent , tn. action de trembler , d'ibrandier, gefchubd dier, animal a ecailles. —,
ler. — (in de geneesk.) excussion, commainzonderh. zekere rnieren:eter op Java , SitiOn.
nefche duivel , duivel van Java , (in Oost- Schuif, yr. fchuiven, voortfchuiving (van
Indie Panjoeling). —, fchaalclier, animal
'eene fchijf op een dambord), trait, coup,
crustaci ou testace.
In. Die — zal mij duur te flaan komen,
Schubswijze, bijw. in den vorm van fchubben,
zal nadeelige gevolgen voor mijn fpel heben forme d'ecailles.
ben, ce trait me coiltera cher. — , hetgene
Schubvisch, m. visch met fchubben, gefchubgefchoven work, als de — cener aloof,
de visch, poisson a icailles.
eener doos, eener kruiddoos, enz., ferSchubworEel, m. een plantgewas met fchubmoir,, planche on coulisse pour fernier
achtige wortels, tandkruid, dentaire,
q. ch. (grendel) verrou, m. — plaatgrenSchubde,m. flechte kerel, landlooper, galgedel van eene venfierdeur, targette, f De —
brok, coquin, fripon, vaurien, etc.
van het vender moec terdege gefloten worSchuddebol, in. en yr. perfoon wiens hoofd
den, it Taut bien verrouiller la fenêtre.
gedurig fchudt , personne qui ne fait que
aan eene tafel, die de neerhangende bladen
remuer la tete, f.
ophoudt, coulisse. —, fchuifdekfel, ferSchuddebollen, o. w. (ik fchuddebolde , heb
moir, , m. valcieur van eene finis, ports
gefchuddebold), den bol (d. het hoofd)
d'ecluse a coulisse , vanne d'ecluse a coulisse.
fchudden, remuer la tete, hocher , branler,
aan een vrouwen kleed, enz. opening,
la tete. —, van ouderdom met het hoofd
waardoor de band er in gaat, coulisse.
fchudden, beven, trembler de la tete.
laadje, layette, f.
Schu.ddeling , m. veronderd woord ; zie Kruim, Schuifulad, 0. in- en uitfchuivend blad aan
Kruimel en Kruimeltje.
eene uittrektafel, ais dune table en couSchudden , b. w. (ik fchuddede, heb gefchud),
lisse, m., alonge en coulisse.
jets hevig of fleck been en weer bewegen, Sebuifblinde, yr. (op fchepen) contre-civasecouer, remuer, hocher, branler, ebran.
diere.
ler. Eenen appelboom secouer ou hocher Schuifdeur, vr. in- en uitfchuivende deur,
un pommier ; van hier (bij zin-verzetting).
porte en (a) coulisse; trappe. zie ook SchutAppels —, (d. i. den boom zoodanig fchudbord.
den, dat de appels er afvallen), secouer on Schuifelaar, m. panlikker, tafelfchuimer, icorhocher un pommier,, pour en faire tomber
nijleur,, parasite; zie Tafelfchuimer.
les pommes, cueillir des pommes (en secouant Schuifelaarfler, y r. tafelfchuitnfler, vrouw,
l'arbre). Hec hoofd —, (het hoofd been
die gaac fchuimloopen, ecornifieuse.
en weer bewegen), branler, hocher ou re- Schuifelachtig, b. n. tafelfchuimend, qui horruler la tete. "Het hoofd over jets
bother,
n:fie, qui acme a ecornifier.
branler ou secouer la tote sur q. c/a. Het Schuifelen , o. w. (ik lchuifelde, heb gegebit, den toom van een paard hocher
fchuifeld) , blazen als eene flan;,
le mart, secouer la bride , a un cheval. Geld Schuifelen, o. w. (ik fchuifelde, hob geuit eenen zak —, (geld al fchuddencl nit
fchulfeld), fig. tafelfchuimen, panlikken,
eenen zak werpen), faire sortir de !'argent
ecornifler,, faire le métier de parasite.
d'un sac en le remnant. Het rollen der rij- Schuifeling, vr. het fchuifelen der flangen,
tuigen doet de huizen —, le routement des
action de rifler, f, sifflement , tn.
Poitures ebranle les maisons. — ( bij fui- Schuifijzer, o. ijzer, dac men ergens voorkerraff.) het brood nit den vorm
om . fchuift , grenciel, verrou, m.— plaatgrenlos te doen gaan, locher ; fig. Eerie redel , targette, f
devoering uit de mouw ( zonder veel Scbuifkar, vr. kruiwagen, brouette , charretanoeite eene redevoering Opmaken ), fai•
te a bras; kar met twee raderen, die voortre an discours sans beaucoup de peine.
gefchoven wordt, charrette h deux roues
Spreekw. Ik kan de ooren dat ze
Won fait avancer en la poussant. —, bierklappen, (ik heb your geene opfpraak
wagen , haquet, no.
te vreezen) je puis aller la tote levee. fig. Schuifknoop ,m.knoop, dien men gemakkelijk
fam. lemand ( hem bij de borst of
openen kan, anders flrikknoop genoemd,
ichouders gefladig been en weder rukken),
noeud coolant, (fcheepsw.) laguis , noeuel
Bonner des saccades a q. q.,serrer le bouton
conks.
4 q. q., secouer q. q. sabouler Hij vattede hem Schuiflade , yr. lade, die men in- en uitfchuifr,
bij den kraag, bij de lurven , en fchuddccie
tiroir, no. layette, f.
hem twee- of driemaal, it le prat par la Schuifluik , o. fuik , dat in- en uitfcbuift, vacravate, et lui donna deux on trois saccalet en coulisse,
des. Zich —, se secouer, houspiller, Schuif bout, fehnifpaal, o. aan eene fluisdeur,
fig. itonner. Het luiden der klokken
val- of fchnifdeuren, potilles ,
ph
lieeft den toren doen —, le branle des clo- Schuifplank, y r. planche en coulisse.
ches a etonne la tour. De honden
zich, Schuifraam, yr. en o. op- en neerfchuivend
wanneer zij nat ziju , les chiens se secouent,
,raam , fenitre en coulisse, coulisse, f. chasquand ils sont mouilles. o. w. zich been
sis, tn.
en weer bewegen, trembler ; zie Beven, Schuifficen, groote wetfleen, waarop men
lagchen dat men fchudt, dat de bnik of de
beitels, mesfen, enz. been en weer fchuifc,
lever fchudt, zie Lever; ook (luidkeels lagom dezelve fcherp te maker, (longue)pierchen, fchateren van lagchen), rire a gorge
re aiguiser,, (des ciseaux , des canifs,
deployie. De mild doen
fchudden van
etc.), f —, (bij de art.) meule plate (pierlagchen, epanouir la rate.
re noire),f.
Schudder, m. celui qui secoue , remue , hoche, Schuiftafel, vr. eene tafel met fchuifbladen,
bran/c.
table a ttroirs. uithaaltafel, table a alSchudding, y r. het fchudden, fchok, secouelonges, en coulisses.
Vela, hochetnent, branletnent,retnuement,
Schuiftang , vr, foort van fchroten tang, welke
Schubbig, b,. 17. fchubben hebbende, plein
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alien op een ftuk gefchut laadt , torte de pinnoch —, waar men hem niet heeft gezocht,
cettes.
it n'y a coin ni recoil; oils Pon n'ait cherSchuifIrompet, yr. eene trumpet, foort van
cid. De fchuilhoeken van uw hart, les
bazuin, welke men , terwijl men daarop fpeelt,
recoins de votre coeur. — in eene hegge
in- en uitfchuift, .,aquebate.
voor eenen haas, een konijn, (bij jagers)
Schuifuil, in. eene der grootfle foorten van
masse, f: — van patrijzen, retnise , f. fig.
uilen, chat-huant , on. ,chouette , f.
plaats, waar zich iemand ophoudt , die gaarSchuifveniter,, o. vender, dat open en digt
ne alleen is of de eenzaamheid bemint, coin
words gefchoven, fenétre a coulisse, f.
oil se cache celui qui aime la solitude, m.,
Schuijer, m. boritei, kleerboritel, brosse,
retraite, m. solitude, f.
vergettes, f: pl. — voor fchoenen, ddcrot- Schuilhoekje , o. verkleinw. van fchuilhoek;
toire, f, Zie Borftel.
zie Schuilhoek. —, zeker kinderfpel, als:
Schuijeraar, m., degene, die fchuijert, celui
—, fchuilevinkje fpelen, jouer a cligne-muqui vergette. —, iemand, die aan de ioopesette.
raj is, celui qui a en cents de venire, le Schuilhol, o. hol, waar men zich verfchuilt,
aevoiement.
tree, m. (eigenlijk van een wild dier, ook
Schuijeren, b. w. (ik fchuijerde, heb gefchuivan roovers, dieven), repaire, m.
jerd), borllelen, met eenen fchuijer afbor- Schuilplaats, yr. plaats, waar men zich veritelen of wrijven, brosser , vergeter, frotter
ichuilt, (nicest van menfchen), lieu de reavec une brosse, decrotter (les souliers, les
fuge, lieu de siiretd, m., retraite, f.,abri,.
bottes). Schuijer mijne fchuenen, decrottez
in. Eindelijk heb ik zijue — gevonden, fat
mes souliers.
trouvó enfin sa . retraite. — waar men zich
Schuijeren, 0. w. (ik fchuijerde , heb gefchuiverbergt om het wild te beloeren , affiit, m.
jerd), loslijvig zijn, aan de looperij zijn,
Op den loer itaan, etre a l'aftrit. —, waar
avoir un devoiement ou un conic de ventre.
de bedelaars zich verzamelen, receptacle,
1k ben magtig aan het —, j'ai un terrible
in. Dat liras is de — van bedelaars, cette
cours'de ventre.
maison est le receptacle de gueux , de menSchuijefen , b. w. (ik fchuijerde, heb gediants. —, yrijplaats, asyle on asyle.
fehuijerd,) borfielen, met eenen fchuijer Schuiltoren, in. wren, waarop men zich ver.
bortielen of wrijven, brosser , vergeter,
fchuilt, (om te fpieden), tour d'oiS Pon
frotter avec une brosse, decrotter, (les souepic, j„
tiers, les hotter). Schuijer mijne lchoenem, Schuilwinkel, m. winkel (d. i. hock), waar
dicrottez mes souliers.
men zich verfchuilt; zie Schuilhoek.
Schuijering, yr. het fchuijeren of borftelen, Schuim , o. opwerpfel van fchuimend rat,
action tie brosser, etc. Zie Schuijeren.
bruis, ecume, mousse, f. — van het bier,
Schuijering, yr. buikloop , devoiemeht on cours
icume de la blare, mousse de la blare. _
de ventre, in.
van zeep, mousse de savon. Het — derzee,
Schnijermaker,, m. iemand, die fchuijers maakt,
Pecume de la mer. Hij was zoo toornig,
brassier, vergetier.
dat hem het — voor den mond fond, ii
Schuijerwagen, me foort van haren bezem;
etait si fort en cole.re quo Pecume lui sorzie Luiwagen.
tait de la houche. Het .-7 van den chamSchuijerwinkel, in. winkel, waar men fchuipagne-wijn, la mousse du vin de champagne.
jers verkoopc, boutique de vergetier, de
Schenk hoog in, dan komt er — op, verbrossier , f:
ser de haut, cola fera de la mousse ;. — van
Schuil, yr. de daad van; fchuilen , enkel neg
fommige dieren , have, f. fig: Op — loopen,
gebruikelijk in: te — gaan, — gaan, (zich
(op een fchuimpje loopen); zie Schuimlooverfehuilen, zich verbergen), se cachet..
pen. —s , van fommige metalen, wanneer
Zij ging —, elle se cacha. :Lich— houden,
zij gefmolten zijn , scone , chiasse, f.
(niet voor den dog komen, zich niet ver(de quelques metaux); ijzerfchuim, zil.
toonen), se mettre a convert, se cacher,
ver—, chiasse, scorie de for, d'argent.
se tenir cache, e. Hij hield zich eene maand
' — van koper ( bij de koperfl. ) ar- , it se tenait cache pendant us; mois.
cot , m. — bij het verwen met indigo, fleaSchuilen , O. w. (ik fchool en fchuilde, heb
roe, f. Spr. w. Er is geen goud zonder —,
gefcholen en gefchuild) , verborgen zijn ,
(er zijn altijd flechte menfehen ' under de
verholen zijn, zich verbergen, onbekend
goede), it y a toujours de mauvaises gens
zijn, niet voor den dag komen, se cacher,
parmi les honnes gens. —, fig. de heffe des
se tenir cadre, e, se mettre a convert, titre
yolks, janhagel, la lie du peuple, canaille,
€1 convert , etre a /'abri. Waar mag hij
racaille , populace, f. menu peuple ,m. fig. —,
toch — ? ( waar mag hij toch verborgen wevan brood, (zeer Hecht brood), de trio
ten ? waar mag hij toch zitten)? oil pout-il
niauvais pain, m. enz.
titre? fig. Er fchuilt lets bij u, (gib ver- Schuimachtig, b. n. naar fchuim gelijkende,
bergt eenig geheirn), vows cachet quelque Ocumeux , euse , mousseux , euse, spumeux, se.
secret; fpr : w. Er fchuilt eene adder onder Schuimachtigheid , yr. hoedanigheid van het.
het gras , (er ligt onder het voorkomen van
gene fchuimachtig is , spumosite , qualite de
onfehuld een boosaardig opzet verborgen),
ce qui est ecumeux ou mousseux.
it y a quelque chose de cache la-dessous; it Schuhnbekken , o. w. (ik fchuimbekte, heb
y a quelque anguille sous roche, etc; zie
gefchuimbekt), fchuim op den bek hebben,
ook: Adder. —, zich tegen regen, hagel,
het fchuim nit den bek laten loopen, ecufneeuw,, enz. verbergen, se mettre 4 Pahri.
mer; fig. (van woede, toorn, enz.) ecuAchter eenen boom —, (zich achter een'
suer de rage , de colére, etc. Hij begon te
boom verbergen, om niet aan regen, enz.
— van woede, it commenfait a ecumer de
te zijn blootgefeld), se mettre 4 Pabri
rage, de colére.
d'un arbre.
Schuimbeestje, o. fchuimdiertje, zeker diertje
Schuilhoek, in. plaats , waar men zich verhetwelk huisvest in het fchuim dat men weerfchuilt, of die gefchikt is, om zich daar te
malen op de bladen van kruiden en planter
verfchuilen, cache , cachette, f., lieu oil Pon
vindt, cigale spumeuse, f:
se cache, f. recoil", m. ;r is geen hock Schuimbier, o. gebotteld bier, dat bij het
566 4
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nitibhenken fchuimt, biere nousseuse lettmante , f:
Schuimblad, o. zeker plantgewas, veld-waterkers, cardamine, f.
Schuimboef, m. fchuimer, fchuimlooper, panlikker; zie Tafelfchuimer.
Schuimdiertje; zie Schuimbeestje.
Schuimen, o. w. (ik fchuimde, heb gefchuimd),
fchuim opwerpen, fchuim op deszelfs oppervlakte vertoonen, Ocumer, jeter
carne, mousser. — der zee, moutonner. Dat
bier fchuimt, cette biere ecume. \Vanneer
men het bier hoog iniChenkt, fchuimt het,
guand on verse la biere de haut, elle mousse,
De zee fchuimt, bru;schc, la riser moutonne.
—, b. w. van fchuim zuiveren, ecumer,,
(bij fcheikundigen), despumer. Den pot—,
ecumer le pot , ecumer la marmite. Den honing —, ecumer le rode/. Het was —, ecuiner la cire; zie Afkhuimen; fig. zuiveren ,
reinigen, ontdoen , bevrijden, ddlivrer, purifier. De zee van roovers —, (de zeeroovers verdriiven) 5 faire la chasse aux pirates. Eene tafel —, (silos opmaken, op(fchuimlooeten), manger tout. Gaan
pen ); zie Tafelfchuimen, Schuimloopen, Paulikken.
Schuimend, b. n. eminent, e ecumeux , euse ;
blanchissant, e. — in de hoogte ftijgend ,
als: Het zuurdeeg flijgt — in de hoogte,
le levain roche.
Schuimer, m. iemand, die fchuimt, dement..
tafelfchuimer, fchuimlooper ; zie Tafel_zeefchuimer; zie Zeefchuimer.
fchuimer.
Schuimig, b. n. vol fchuim, ecumeux , euse,
mousseux, euse.
Schuiming, y r. het fchuimen, action d'ecumer;
zie Schuimen. (bij de feheik.) despurnation.
zeker gebit van een paard,
Schuimketting,
mastigadotor, (gourmette).
een werktuig van koper, blik,
Schuimlepel,
hoot, enz. om het fchuim van iets at' te ne( bij fcheik.) tioul ;
men, ecumoire 5
zie Schuimfpaan in de i. beteekenis.
Schuimloopen, o. w. tafelfehuinnen,panlikken,
'comfier, chercher les "'ranches lippees; faun.
piquer les tables. Aanmerk. dit werkwoord
komt zelden , zoo iminer, anders dan in de
onbep. wijze voor. Indien men het in de
andere tijden wilde gebruiken, zou het,
( even als beeldhouwen ,..dwarsdrijven, enz.
gelijkvloeijend moeten fchuimloopte, heb gefchuimloopt, dat memand ligt zal
gebruiken. —; zie Schuimlooperij.
Schuimlooper,, m. tafelfchuimer, fchuimfpaan,
panlikker, chercheur de "ranches lippdes.— ,
fchuifelaar ; zie Tafelfchuimer.
Schuimlooperij, vr. het fehuimloopen, panlikken., dcormjlerie, parasitique.
Schuinnfpaan , m. zeker keukengereedfchap,
enz. van blik, koper, hoot , enz. met een
dun blad vol gaatjes, hetwelk diem, om hoc
fchuim van iets of te fcheppen, ecumoire ,
f.; Kleine —, icumette , fi Kleine — om
het gebak nit eene pan te haled, friquet.
fig. tafelfchuimer, panlikker, ecorn eur ;
zie Tafelfchuimer.
eene der vele foorten van
Schuimfleen,
druipfleen , (stalactite) zeolithe,
Schuimtafel , in. en Yr. degene, welke gaat
tafelfchuimen, ecornifleur, in. dcornifleuse,f.
Schuin , b. w. fcheef, fchrank, tusfchen regtop en dwars, oblique, qui est de to-avers.
De —e rigting van den oogappel, strait's, bijw. zie Schuins.
me ,m.; zie Schuinsch.
(ik fchninde, heb gefchuind),
Schuiuen, b.
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fchuinmaken, incliner, mettre en petite,
mettre dans une position inclinde , pencher,
taluter ; donner du talus a, tailler, cooper
de biais. Deze muur moet nicer gefchuind
worden, it faut definer plus de talus a cette
Schuins , bijw. fcheef, overdwars, fchrank,
tusfchen regtop en overdwars, obliquement,
de biais , en talus , de guingois, en pence,
dans une position inclinde, transversalement.
Eene
getrokkene lijn , tone ligue tirde obliquement. — (ter zijde) a cite. — opgaande , en tales , qui va en talus. De dierenriem gaat — door de middellijn, le zodiaque traverse obliquement i'dquateur. De
keldergaten zips gew,jonlijk —, les soup:.
faux de cave sont ordinairement en talus.
Zet dit mertez cela de bias. Eene plank
— afzagen (bij de fcbrijnw.) chanfreiner.
Eene ladder wat — zetten, donner du pied
une echelle. De gefiepen rand man eenen
fpiegel, de fchuinfche rug van een mes, le
biseau. — ophalen, oploopen , taluter. De
kanten , afheilingen of randen der vijvers
loopen —, les bards, les glacis des etangs
sont talutes. — over, — tegen over, presque visa vis. leggen, (fcheepsw.) poser
en decharge ; fig. ongeregeld, zonder orde 2
ordelo,s, verward, d'une maniere dereglie,
dereglement, sans ordre.
Schuinsch, b. n. fchuin , fcheef, fchrank, tusfchen regtop en overdwars, oblique, incline, e. transverse. Een toeloopend gat
boren , of affleken (bij timmerl.) Chiseler
ebisoler (tone planche). — zijn, liggen, baiser. Zie ook Dwars.
Schuinsehheid, yr. fcheefheid, obliquite
travers , biais, m. pence, f , talus, giacis , m.
Schuinte, yr. fchuinschheid, (in de meet-,
fterre- en natuurk.) obliquitd ; zieSchuinschheid, helling. — der burstwering, pongee.
— in eenen muur, om aan eene deur of
venfier meer licht te geven, embrasure.
—vane Gflagtersbank,okvane fpits
toeloopend dak, d'os
m.
Schuit , yr. vaartuig van verfehillende gedaante,
dat op rivieren, enz. work gebruikr , bateau, m., barque, (in Braband en elders),
barge, chaloupe , f, esquief, m. — met
prezenningen op hoepels gedekt, cabane.
Platte —, en breede—, gabaar , ook praam,
gabare. Sooet van ligter op de Garonne,
coureau, m. Klein y aartuig, traversier, m.
Levantfche galeilloep , ( op de Middellandfche zee) calque on edie , f Grootfle —
op de rivieren CC varen, foncet — in
Normandie, picoteux, ou piloteux, vs. — op
de Seine, corbillard, m. Veerfchuit, veerpont op de Loire, tone. Zie verder Bagger—, markt—, nachtfchuit. Kleine ligre
Venetiaanfche
fisolere. Eene —
sine batelee. Schuitje varen, (een togtje
met eene fchuit doen), faire ass petit tour
dans zone barque; fpr. w. In eán fchuitje
zijn, iii een fchuitje varen, (overeenftemmen, het Bens zijn , o y ereenkomen), etre
d'accoord, avoir la mew pemee. Als
bruid is in de zijn de beloften nit,
(wanneer men zijn doel bereikt heeft {loon
men zich dikwijls weinig aan vroeger gedane
beloften), viand on a obtenu ce qu'on desire, on oublie ses promesses. \Vij zijn of
zitten in het fchuitje, wij moeten mede,
(wij hebben ors met de zaak ingelaten, wij
moeten nu voortgaan), le y in est tire,
fact le boire. In het fchuitje zijn en niet
mede
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inede varen , (het beftuur eener zaak aan
eenen anderen overlaten), laisser le maniment de q. ch. 4 un autre.
Schniteboef, ru. iemand , die de fchuiten bij
derzelver aankomst opWacht , om zijne dienlien aan te bieden , kruijer, , porte-faix,
crocheteur,, brouetteur, brouettier.
Schuitebuer, buer,, (in Vriestand) welke
zijne te verkoopen producten met eene
icnuit ter markt brengt ,paysan qui Porte ses
productions au marche dans une petite bas que.
Schuitjepraatje , o. erk 1. w. fchuttpraatje , gekout in eene fchuit ; zie Schuitpraatje.
Schuitevaareler, m. fuhuitevoerder, al wie met
eene fchuit vaart ; in Vriesland een tjalkfehipper,bateller.— van eenenligter,gabarier.
Schuitevracht , vr. vracht eener _,chuit fchuitvol ; zie Schuitvracht.
Schuitgeld, hetgene men als vracht in eene
fchuit betaalt , om hier of dear henen to
varen , passage, bachotage, m.
Schuitgefprek, o. gefprek in eene fchuit, fchuitepraatje ; zie Schuitpraatje.
Schuitgezelicnap, o. gezelfchap in eene fchuit,
compagnie dans un bateau, f.
Schuichuis , o. huis, wear men eene fchuit
een jagt legt , maison ou Pon met one barque, f: un yacht, hangar a bateau, etc.
Schnicjeger,,
jager eener fchuit, meestal
enkel Jager genoemci ; zie Jager.
Schuitje, o. verkt. w. van fchuit, petite barque,
Liciibarquerolle, f:, bachot , batelet ,
aa:Isch
, canot ,m. fiotte ,nacelle. Klein —,
roei
, barquerolle.
zie Schuit ‘ en Boot
in de eerfle bet.
Schuitlijn , yr. (fcheepsw.) Iijn van eene fchuit,
tableau, m.
Schuirmaker,, fcheepstimmerman , die (bijna)
enkel fchuiten maakt , faiseur de bateaux
on de barques.
Schuitpraatje, o. gefprek of gekont in eene
fchuit discours dans un bateau , dans tine
barque, m.
Schuttreis , yr. reis met eene fchuit , veyage
dans tin bateau, dans une barque, etc.
fchipper eener fchuit ; zie
Schuitfchipper,
Schuitevaarcier, St:hut tevuerder.
Schuitvol , y r. zoo veel cone fchuit bevatten
kan, batelee.
Schnitvracht , yr. vracht of lading eener fchuit,
fchuitvol, batelee.—, huur en vracht, die men
voor het gebruiken eener fchuit betaalt,
fchuitevracht , batelage , m.
Schuiven , b. w. (ik fchoof, heb geichoven),
voortduwen , voortfluwen , cieze beteekenis
is verouderd , hoewel nog over in fchuifkar. —, in eene flepende beweging your
• zich nit bewegen, Born voortglijden (wearvan het tegendeel trekken beet), pousscr.
Schuif de tafel een weinig near mij toe,
poussez un pen la table vers mei. lets op
zijne —, pousser q. ch. 4 cite , ranger q
ch. a cite. Vooruit — , pousser en avant.
Achter nit , pousser en arriere , rcculer.
De gordijnen —, tiger les rieleaux ; fig.
, (lets uititeilen),
lets op de lenge bean
iezie Been. lenatnd iets op den p als
mand iets op bet dais , (iernand met jets
belasten) , charger q. q. de q. ch. (desagreable), se charger de q. ch. sur q. q. lets
op iemand — , (iemand jets te last leggen ),
wettre q. ch. sur le compte de q. q. , fail e
tomber q, ch. stir le compte de q. q., charger on accuser q. q. de q. ch. De fchuld op
, (eenen anderen de fchuld
eenen anderen
van jets geven), rejeter la faute sur tin
, (zich van
autre. lets van zijnen hale
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lets ontdoen), se dicharger se debarrasser,
de q. ch. —, (fcheepsw.) als t De ibeugels
aan de ra — , encoquer. De lijzeilsbedgel3 aan de ra encoquer les fers des boutehors. —, 0. W. met eene flepende of fchuivende beweging van pleats y eranderen , reculer, se ranger, faire place.—, girjden ,
couler ; van bier: fig. Gaan
,
wegfluipen), s'en aller, s'esquiver, s'evader,, se dirober doucement,prendre la finite,
enfiler la venelle, s'echapper. Zoodra ik cut
zeide , ging bij aussitit que je le disois,
it enfila la venelle, it se deroba; zie AanAffchuiven.
Schuiver,, tn. degene welke ,fchnift , celui qui
pousse, pousseur; zie verder Schuiven.
Scisuiverig, b.n. in fommige fireken;zie 1-1 uiverig.
Schuiverigheid , y r. in fommige ftreken ; zie.
Huiverigheid.
Schuld, y r. hetgeen men fchuldig is , to betalen heeft of betalen moet , heigene een antler van ons te vorderen heeft, dette, f.,
de , debet, m. Uitflaande en te betalen
fchulden , in fchulden, dettes actives, et
passives, f. pl., , Achterflallige fchulden, dettes arrierees. Dubieufe fchulden ,
twijfelachtige fchulden, (fchulden, op weltker binnenkomen men weinig rekenen ken),
dettes vereuses. Vervallene —, die men kan
inmanen , dette exigible. Bevoorregte —, die
voor alle andere fchulden most betaald. worden , dette priviligee. Schulden maker, faire
des dettes , contracter des dettes. Zich weder op
nieuw in fchulden flekcn se rendeter. Met
fchulden bezwaren , belasten , soberer. Hij
heett zijn huis met fchulden bezwaaid, it a
shire sa maison. Schulden hebben , avoir
des dettes, etre endeta, e. Zich in fchulden
iteken, endet ter, s' oberer. In fchulden lichen,
etre abyme , e, actable ,e. on chargé , e, de dettes. 'rot over de ooren in de fchulden fieken, in diepe fchulden fteken , vele fchulden
hebben , avoir des dettes par.dessus la ate,
Zijne fchulden betalen , payer ses dettes,
s'acquitter de, faire honneur a ses obligations; fpr. w. Die zijne fchulden betaalr, verartist diet, qui s'acquitte, n'aJ.pauvrit pas.
Ilij belast zich met alle uitfiaande fchulden,
it se charge de tons les credits ,
toutes
les dettes passives. Kleine fchulden , (kladcriardes.
fchulden ) , dettes
mis-daad , euveldaad 5 wandaad , crime ,
peche, m. offense, transgression. — bekennen , (belijden , Bat men fchuldig is), passer condamnation, se confessor coupable.
, faut , fell, faute. Iemand de—
van jets geven , de — op iemand fchuiven ;
zie Bcfchuldigen (eenen_ anderen voor den
ichuldige willen doen doorgaan), attribuer
on impute,- la fttite a q. q. De — op iemand fchuiven , (de fchuld cp een' ander
werpen), rejeter la faute sur q. q. hebben (niet onfchuldig zijn ), etre en faute.
flet is awe —, (gij zijt er de oorzaak van),
vous en etes la cause, c'est votre lance, c'est
vous qui en etes la cause. 1k lief) er geene
— aan , het is mijne — diet, ( ik ben er
oorzaak niet van , ik ben er onfchuldig aan),
je n'en Buis pas la cause, je n'y ai pas part.
Buiten — zijn (onfchuldig
ne pas
avail- part a q. ch.; fpr. w. Beloften maken
(wanneer men iets beloofd beefs, moet
men bet houden) , it faut tenir sa promesse ; chose promise est chose due; zie Belofte.
Deere , vergeef ons onze fchulden , Seigneur,
pardonnez-nous nos offenses. lk beken tiijnen inisliag, het duet snij iced, ik beliAd
s5
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mijne
Payoue ma faute, je Wen repens, je lui suis redevable de quatre mille
j'en ills ma coulpe.
Betaal wat gij
zijt , payez ce que vous deSchuldbekentenis , yr. bekentenis , dat men
vez.
flrafbaar, gehouden tut het onfchuldig aan jets is, confession de sa faute,
dergaan eener flraf, coupable, criminel, le.
heeft hem gered , la confession de sa
Zijne
Des doods
zijn, avoir commis on crime
faute Pasauve.
iehriftelijk bewijs , fchuldcapital, meriter la mart.
misdadig, zich
brief dat men iemand jets ichuldig is , obliDan jets — gemaakc hebbencle, begaan hebgatie , obligation., Eene — van ties duizend
bende , coupable. Hij is aan eene misdaad
gulden , sine obligation de dix mille florins.
—, it est coupable d'un crime. Men heeft
lk zal er hem eene — van geven , je lui en
hens — bevonden , hij worth — bevonden ,
eenen
tdonizerai une obligation. Eene
( men vond , dat hij de daad , waarvan men
fchuldbrief voor nctaris en getuigen pasfehem befchuldigde , wezenlijk gepleegd had),
ren, passer une obligation pardevant notaire
on Pa trouve coupable,
trouvê cosset temoins.
pable. Zich — gevoelen, gevoelen , dat men
Schuldbode , m. ambtenaar,, welke tot invor— is , se sentir coupable. Bekennen dat men
— is , (fchuld bekennen), passer condamnadering van fchulden worth gebezigd , emtion. Ik heb mij aan geese misdaad omtrent
ploye qui est chargé d'encaisser des dettes,
huissier pour demander le payement des dettes.
u
gemaakt, je n'ai point demeritd aupies de vous. flan hoog verraad
Schuldboek , o. boek , waarin de in te vordezijn,
ren golden flaan opgeteekend, livre des de=
blijven,
titre coupable de leze-majestd.
(bij kooplieden), fchuldregisals: Het antwoord
biteurs.
blijven, (niet antter, carnet, m.
woorden), ne pas repondre.
misdadiglijk , bijw. d'une maniere criminelle, criSchuldboeting , yr. het boeten voor eene fchuld
minellement.
of misdaad, het uitdelgen eener fchuld of
verpligt, gehouden , oblige,
misdaad,
e. tenu , e.
expiation d'un crime, etc. Zie Bueting , Vergoeding.
Sehuldige , m. en vr. le i la coupable.
Schuldbrief, m. openbare akte , volgens welke Schuldsglijk, bijw. zie Schuldig, bijw.
men zich verbindt om eene fchuld te betalen, Schuldlijst , yr. lijst van fchulden , liste des
dettes.
fchuldbekentenis, obligatie , obligation, pro?nesse, f: (billet ou reconnaissance d'une det- Schuldoffer,, m. offer ter uitdeeling van zonden , zoenoffer,, sacrifice expiatoire,
Zijnen — vertoonen ,
te , m.) creance
faire apparoir de sa creance. Er is ties groat Schuldpost, in. post van eene fchuld , post,
dette, partie,
onderfctieid tusfchen eene ondechandfche
fchuldbekentenis en eenen —, it y a une Schuldfplitfing , yr. (in de prakt.), division
dhsne pretention, etc.
grande dsPrence entre un billet sous seign
Schuldvergeving , yr. vergeving van fchuld,
prive et une obligation.
vergiffenis, remission d'un crime, f., (des
Schuldeifcher,, m, tegenftelling van fchuldepenises) pardon, m. grdce.
naar, degene , aan Wien wij fchuldig zijn,
creancier, crediteur. Hij lieeft zijne fchuld- Schuldvergiffenis , yr. vergiffenis van fchuld ;
Schuldvergeving.
eifchers bevredigd, it s est accommode avec ,
ses creanciers.
wiens regt enkel op een chuldvordering,' yr. eene in te vorderen fchuld,
pretention, dette active, f.
no. creance.
handfchrift van den fchuldenaar gegrond is ,
—, het invorderen van eene fchuld of van
crancier
chirographaire.
e
fchulden , action d'exiger une dette ou des
Schuldeloos, b. n. onfchuldig , zonder fchuld,
dettes. Zijne — toonen , faire apparence de
bijw. innoceminnocent, e, saus faute.
creance.
ment.
Schuldeloosheid , y r. onfchuld, vrijheid van Schulp , yr. fchelp , coquille; van oeflers,
padden , Ocaille. (Aanmerk. — des oars ,
fchuld , innocence.
degene , die ons lets fchuldig
oor-holligheid (in de ontleedk.) conque. In
Schuldenaaar,
de meeste gevallen kan men Schap en
is, debiteur, (bij regtsg.) oblige. Een — ,
Schulp gebruiken , behalve in fpr. w.
die in ilaat is , om te betalen, sin debiIn zijne — kruipen , (niet volhouden, achle
prin5
- tear valable. De voornaamfte
ter nit krabben, zijn woord niet, houden,
, die nog achterEen
cipal oblige.
toegeven, wijken) , ne pas se tenir ferme, metflallige fchulden te betalen heeft, redevablc.
tre de l'eau dans son y in , se dedire , se re, fe suis votre debiteur,, je suis
1k ben ow
tracter. Hij zal wel in zijne — kruipen ,
wire redevable. — van het faldo of overit se retractera, it tnettra de l'eau dans son
wiens
fchot eener rekening, reliquataire.
yin. — (fcheepsw.) als fchulpen , zeemosgoederen iii bellag genomen zij n(inde pr. )saisi.
fels , (under aan het fchip ) , eenden-mosSchuldenares, vr. zij , die ons jets fchuldig
fels, sapinettes , J. pl. , cravans ,m. pl.
is , debitrice.
Schuldheer,, m. degene , die van ons lets te Schulpachtig , b. n, met fchulpen , als: Een
fchulpachtige
grand, un fond de coqfiilles
crediteur,
vorderen heeft, fchuldeifcher,,
pourries..
pou
creancier.
Schuldig, b. n. naar verpligting afgemeten ; Scnulpen , b. w. (ik fchulpte, heb gefchulpt),
groeven makes, canneler.
met —makes of groe
zie Verfchuldigd. —, gehouden , verpligt,
zie Pompboor.
qui dolt.— zijn , (moeten betalen) , devoir, Schulper,
kalk, welke van fchulp gebrand
etre redevable. Eene som gelds — zijn, de- Schulpkalk ,
wordt, chaux de coquille, f.
?
yoir une somme d'argent. \Vat zijn wij
Schulpfchaal
,
gefchulpte
fchaal ; zie SchulpHij
is
meer
—
dan
hij
combien devons-nous?
fchotel.
grooter dan zijbezit, (zijne fchulden
Schulpfchotel , m. gefchulpte fchotel , fchulpne bezittingen), it doit . plus qu'il n'a
fchaal, plat cannele.
hint Bij (lot van rekentng nog — blijven,
redevoir. Zoo veel hebt gij betaald, en zoo Schulpflak, y r. flak, welk in eene fchulp zit,
escargot, tn.
veel blijft gij mij nog —, vous avez paye
„rant, et vous me redevez encore tanY. Alle Schulpvisch , m. zie Schelpvisch.
betalingen afgerekend blijf ik hem nog vier Schulpwerk, o. grotwerk, rocaille, f: coquilloge, m.
cluizend gulden —, tons payements deduits ,
Schulp-
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Schurfthoofd, o. fchurftig hoofd , tete tea=
o. loodwit, ciruse , f.
Sehu
m. en vr. perfoon, wrens hoofd
gneuse
Schulpzaag, yr. zekere zaag, scie d refendre.
fchurftig is, teigneux, m., teigneuse, f..
Schulpzand, o. zand met fchulpen gemengd,
sable a coquille , poudre de coquille ,f.cron, m. Schurfthetd, yr. eigenfehap van fchurft te zip];
zie Schurftigheid.
Schuren, b. w. (ik fchuurde , heb gefchuurd),
in eene fchuur brengen , engranger, mettre Schurftig, b. n. die fchurft hebben, ruidig,
rappig ; zie Schurfcachtig, b. n.
en grange. Hij heeft zijnen oogst nog niet
geheel gefchuurd, it n'a pas encore acheve Schurftigneid , vr. eigenfchap vaim fchurftig te
zijn, gale, rogue.
a'engranger toute sa moisson. Al zijn koren
is reeds gefchuurd, tons ses grains sent déjà Schurftkamer,, vr. (in een gasthuis), waar degenen die de fchurft hebben (ook zeere hoofengranges.
den) genezen worclen, teignei ie.
Schuren, b. w. (ik fchuurde, heb gefchuurd),
wrijven , inzonderheid met zand en andere Schurftkruid, o. (in de geueesk.) zeker gewas,
dat nit verfcheidene toorten beflaat, scabieenigzins fcherpe dingen , oin alle vuiligeuse,
heid los te maker en weg te nemen, ecurer,
_trotter, nettoyer; met zand sablonner. Schurftkwaal, yr. fchurft, ruidigheid, kraauwaadje , fchurftziekte, gale, rogue.
De ketels —, ecurer les chaudrons. Heeft
de meid het vaatwerk gefchuurd ? la servan- Schurftmiddel, o. middel ter verorijving der
fchurft, remhde contre la gale, no., rernedo
te a-t-elle ecure la vaisselle? Staal, ijzerdraad
psorique.
met bikfleen recurer ; eerier. Het — met
puimfteen , le poncage. —, of fchaven, fchrij- Schurftmijt , vr. eene mijt, welke het fchurfc
veroorzaakt; zie Schurftdiertje.
De
zadel
heeft
nen , ecorcher, effleurer.
het paard de hula afgefchuurd, la selle a Schurftmos, 0. zekere fuort van mos, lichen,
m., pulmonaire,
tout ecorclzó le cheval. Het vel was geo. w. Schurftpuist, vr. fchurftpuistje, o. pustule de
fchuurd, la peau itait ecorchee.
gale, f. bouton de gale, in.
wrijven, langs iets wrijven , se frotter. Tegen jets battre ou miner le bord d'un Scnurftvlieg, yr. zeker vliegje, welker fiekeia
aan de negers melaatsehheid of fchurft veroorterrain, frotter centre q. ch. Tegen elkander
zaken, musca leprae, (latijn. uitdr.)pe
—, se frotter. Den kop aan bcomen —
— is kleiner dan eene vloo, le musca lepi.ae
wrijven , (van herten fprekende, wauneer
est plus petit qu'une puce, tine puce est plus
zij de horens willen afwerpen), decroeiter.
grande
que le musca Ieprae.
couler
avec
van
rivieren
,
fuel
firoomen
,
—,
impetuosite. (zeew.) fchaven , seraguer. Schurftzalf, vr. zalf ter genezing der fchurft,
onguent mercurial contre la gale, in.
Dit touwerk fchuurt , wrijft zich aan
Schuring, yr. het Schuren, action d'ecurer,f.2
itukken , ce cordage se rague.
jrottement, frottage, ecurage, m.
, bet
Schurft, fchurftig , b. n. rappig, gafchrijnen,,action d'ecorcher,, f. zie Schuren.
leux , euse teigneux , se, rogneux, euse. Len
Schurk
,
fchavuir,
fchelm,
fchobbejak,
fchoft,
oude fchurfte bond, un vieux chien rogneux.
coquin, faquin. Hij is een c'est un cofchaap, une brebis galeuse ; ipr. w.
Een
quin; zie Schelm.— , paal, waaraan de beesEêta — fchaap maakt er vele , een fchaap
ten in de weide zich wrijven , pieu contre
bederft de geheele kudde, (een flecht mensch
lequel les yachts se Yrottent.
kan een geheel gezelfchap bederven), une
brebis galeuse gdte tout le tronpeau. Wie — Schurkachtig, b. n. aan eenen fchurk geIijkettde , de coquin, d'un coquin, etc. Zip vooris, fcheukt, (wien de fchoen past, trekke
komen is —, (hij heeft het voorkomen van
hem aan; wien rune zaak, waarover gefproeenen fchurk), it a Pair d'un coquin, etc.
ken wordt, aangaar, kan zich niet weerhoubijw. als een fchurk, en coquin, etc. ZiQ
den , sulks te laten blijken), qui se sent
Schelmachtig.
galeux, se gratte; qui se sent morveux , se
mouche ; fig. netelig, moeijelijk, ingewik- Schurkachtigheid, yr. handelwijze van eenerk
fchurk, coquinerie , faquinerie.
epineux 5 cost.
keld , gevaarlijk ,
Eene fchurfte zaak , une mauvaise affaire , Schurken, o. w. (ik fchurkte, heb gefchurkt),
fcheuken, zich .fchuren of wrijven, se frotone affaire qui n'est pas en ordre,
ter, se gratter, se galer. Hij fchurkt alsof
louche, (inzonderh. van eene regtszaak, van
hij het lijf vol luizen had, it se gratte com,
een proces), une mauvaise cause. Eene
me s'il itait plein de poux.
fchurfte commissie, (eene onaangename boodSchurkerij, yr. daad van eenen fchurk, fchurfchap), une chienne de commission.
kenftreek, coquinerie, faquinerie , prevariSchurft, yr. en o. rapperigheid, ruidigheid,
cation; zie Schelmerij.
kraauwaadje, (zekere huidziekte), gale,
psore. Ingewortelde—, rogue. Drooge—,grat- Schufkenareek, o. fchurkerij, fchurkenfiuk,
fchurkenwerk, zie Schurkerij.
telle. — tusfchen vel en vleesch, door wormen veroorzaakt, asaphat , — aan het Schurkenfluk, o. fchurkerij, fchurkenf1reek,
fchurkenwerk, zie Schurkerij.
hoofd (daauwworin), teigne. —worm onder
de paarden en muilezels, farcin, — der Schurkenwerk, o. fchurkerij , fchurkenfireek,
fchurkenfluk,
zie Schttrkachtigheid.
fchapen, fchaappokken, cleveau,m. clavelle.
— aan den bek der fchapen, givrogne, f. Schut, o. zamengetrokken uit gefchut; sic Ge-,
fchut. — op hebben, (gefchu t voeren),
fpr. w. leert krabben , (nood leert bidtitre artilló, e; fig. (haar op de tanden hebden), le malheur rend industrieux. Alicldeben, niet gemakkelijk zijn)„ avoir bec et
len tegen de —, remèdes psoriques.
ongles, ne pas se laisser maitriser. Hij heeft
Schurftachtig, b. n. naar fchurft gelijkende,
geichut op , it ne se laisse pas maitriser.
scabieux , se. (in de geneesk.) psorique on
Zij heeft gefchut op , elle a bec et ongles.
psorifornie scabieuse. Eene —e uitulag,
one eruption psoriforme ou scableuse. Een Schut o. werktuig, dat men ergens tusfchen
of voor fchiet, fchot, befcthat, fcherm,
—e , un galena..
cloison ,
—, windfclierm, paravent, us.
Schurftdiertje, o. zeker clierije, hetwelk de
Er fond een
y arait eon paravent.
fchurft veroorzaakt, fchurftmijt, insecte qui
vuurfcherm,
ecran,
occasionne la gale, no. honden-, o-sfeu- ,
Waar is het —,
het vuur is te beet I le feu est Crop fort , o4 est
fchapenluis, ague af:
PO-
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Pecran? — , ointnining van planken, cloison
ris, mettre en fourriere, —, afweren , ver(d'ais) 7 m. —, middelfchot, separation, f.
hindereri, arrêter,, empécher,, detourner,pailij heetc daar eeu — gemaakt , it a fait la
rer. Iemands geboden —; zie Gebod, fig.
line separation. —, als: fpr. w. Eel, — of
Dat fchut ik, (dat flem ik niet toe, daar
fchutje voor fchieteii, empecher q. q.— , beben ik tegen), je n'y consens pas. Ik fchut
fcherming , bewaring, protection, etc. fig.
het fpel, (ik heb het gewonnen), j'ai gagbiuderpaal, belettei ; zie venter schot. —,
ne. --, door eene fluis laten , passer (an
op het verkeerbord, bet wedaen van zes
bateau) une barque etc. par une icluse. —,
tegen een , action de gager six cono. w. (met zijn) door eene fluis varen , passer
tre un.
par sine ecluse, passer par l'ecluse.
Schut, in. op fommige plaatfen, verkorting Schutter, m. fchieter iemand die fchiet, tivoor ichtitter; zie Lijffchut en Schluter..
rear; bus—, arquebusier
'
; boog—, arbaleSchutherd, veroud. zie Wagenfchot.
trier, archer. lemand der gewapende burSchutbord, o. fchuif of valdeur van eene finis,
gerij , bourgeois artne 7 bourgeois qui est obli—, ook van eenen watermolen, vanne, J .ge de monter la garde pour la surete de la
lancoir, m. pale, f.
voile. —, een der twaalf hemelteekenen in
Schutdak, o. oak, om zich tegen den wind te
den dierenriern, sagittaire.
befchutten, au y ent (pour se garantir du Schutterij , y r. gewapende burgerij, bourgeoisie
at.
vent ) , tn.
armee, garde bourgeoisie, garde nationale ,
Schutaeur, y r.'cleur eerier fluis, dear eerier
ciyique ou communale.
fcnutfluis , porte d'ecluse. Schutdeurtje , dui- Schuttersboog, m. boog, waarmede weleer de
bowie
;
ker van eenen vijver,
zie Schutbord, ' fcnotters waren t,ewapend, handboog (op
Valdeur,
dorpen) om mode naar den vogel te fchieaen,
Schutgat, o. gat in eenen muur, of in eene
are, a;. arbalete, f.
borstwering, waardoor men het. gefchut laat Schuttersdoele , m. oefenplaats der fchutters ,
fpelen, embrasure. f:
maison des tireurs , des arbaletriers.
Sehutgev aart e , o. fcliietgeyaarte 9 gefchut , ar- Sciluttershof, o. huis der gewapende burgerij,
tillerie, f., canon , m. canons , on. pl. —
tnaison de la bourgeoisie arn2ee , f.
houcien , (het gefehtic lawn fpelen), faire Schutterstasch, y r. patroontasch der fchutters;
jouer l'artilierte, tirer plusieurs voices de
zie patrountasch.
canon Pun contre l'autre, se canonner de Schutting , vr. de daad van fchutten , action
part et d'autre.
.,
d'enfermer,, etc. zie Schutten. —, houten
Schuthok , o. fchutkooi, hok, waarin verdwaald
fcnut, cloison de planches.
of aangehaald vee work geplaatst, enclos Schutvuilingen, vr. meerv. (fcheepsw.) ruimte
public di Pon enferme les best:aux egares ou
tusfchen de gefchutpoorten , bordages des sa
qui _font quelque dommage, fourriere , f.
bords , m, pl., fermures des sabords , f. pl.,
Senutmeester, m. ciegene, wrens work het is ,
entre-sabords m. pl.
afgedwaald of aangehaald vee te fchutten , Schuur,, vr. gebouw,, dat tot berging van hoof,
er.
veldwachier , messier.
koren, hout , -turf en meer andere dingen
Schutoverloop, in. (fcheepswoord) premier
flrekt , grange. Het koren in de — brengen,
pont , franc tillac.
epgranger les grains , mettre les grains en
Schutplank , yr. zie Schoeipiank. — of vloeigrange, server les bles dans la grange.
plank , fchietplank , voor venfters , enz. waar- Schuurbak , m. bak , waarin men fchuurgoed
door het inflaande water worth afgehouden,
bergt, bac , baguet, in. auge ou Pon met
zoodat het niet in de fponningen loope ,
tout ce qu'il faut pour ecurer, f.
reverseau, In.
.
Sehuurboritel, m. boritel, waarmede men fchuurt,
Schutpoort , vr. fchutgat , embrasure, f; zie
brosse a ecurer, f. —, draadfchuijer der graSchutgat. —, gefchutpoort (op -fchepen) saveerders , grate-bosse.
ord , on.
Schuurdeur, o. clear eenen fchuur, parse de
bord,
Schutsbrief, in. fchrifcelijke verklaring van de
grange.
befcherming, waarin men door iemand geno- Schtturdoek , m. dock, waarmede men fchuurt,
fchuurlap, fchuurvodde ; zie Schuurlap.
men words, sauf, conduit, m. sauve garde,
lettre de protection , de recommandation.f:
Sehuurgoed, o. datgcne, waarmede men fchuurt;
zie Schuurzand. —, alles waarvan men zich
Schutfel, o. befchot, cloison, tn. fig. befcherbedient, om mede to fchuren, tout ce qu'il
ming, abri, tn. zie Scherm, affchutfel, befeat pour ecurer, m.
fcitutfel.
Schutsengel , m. befchermelgel, ange tutelaire, Schuurlap, m. lap , fchuurdoek, torchon a icurer, ns. layette, f.
ange gardien, genie.
Schutsgod, m. befchermencl god, dieu tutelai- Schuurfel, o. hetgene client om mede te fehuren, sable ou pierre broyee pour ecurer.
re , dieu protecteur.
Schutsheer,, m. beichermer,, protecteur, patron. Schtuarkamer,, yr. (bij de biikflagers), re'curage, on.
Hij is mijn —, it est mon protecteur.
Schutfluis, yr. fluis, welke het water door Schuurfteen, m. fleet, waarvan men zich om
te fchuren bedient , puinilleen, pierre-ponce,f.
middel van fchutdeuren ophoudt , icluse a
Schuurfler,, yr. vrouw, meld welke fchuurt,
portes.
ecureuse.
Schutftal, m. fchutkooi, fchuthok ; zie SchutSchnuryodcle , yr. fchuurlap , fchuurdoek ; zie
kooi.
Schuurlap.
Schuts yrouw, yr. yrouw, die iernand befehut ,
Schuurzand , o. zand waarmede men fchuurt,
befchernilter, protectrice, patrone.
sable a dcurer , m.
Schuttel, m. in fommige flreken gebruikelijk;
Schuw, b. n. bevreesd, fchrocmachtig, timizie Schotel..
de, crtzintif, ry e, peuretix, ease. Ern —
Schutten , b. w. (ik fchuttede, loch gefchut),
mensch, un hotnnze timide. De bias is een
opfluiten 9 door middel van een rebut; in
zeer — dier, le lie yre est un animal fort
een fchuthok opfluiten , enfermer dans un
peureux. l-lij is zeer — voor mij ., il me
enclos. —, inzonderheid in een fchuthok
craint beaucoup. —, wild, woest , fareuche,
fluiten, als : Beesten —, enfermer des bestisauvage. — makep , effarouclar,, dpouyanter.
aux 'qui font du dommage , ou qui sent ega.4.
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fchichtig worden , s'effaroucher.
, van
paarden,fchichtig, ombrageux, ease. Een
paard, un cheval ombrageux, van hier —
worden, prendre le mors aux dents, s'effaroucher. bijw. avec pear ou crainte.
Schuwen , b. w. (ik fehnwde , heb gefehuwd),
/tit vrees mijden , eviter, fair, craindre.
Het licht , craindre le grand jour ; fpr.
W. Hi) fehuwde den regen en vi g
il in de door,
( door een klein onheil , te vermijden , haalde
hij zich een grooter op den hals), it tornbait de fievre en chaud ma/.
Schuwheid, vr. vrees, vreesachrigheid, fchrootnvalligheid, timidite, crainte, peer ; zie
Schuw.
Scille , zie. Scylla.
Scrupel ; zie Schrupel.
Scylla, vr. (in de fabelleer), de eigen naam
eener gevaarlijke klip, in de zeeengte toofchen Italic en Sicilie, scylle, f.; fig. clraaikolk, tournqnt a'eau,
Scijlle , zie Scylla.
Secretariaat , o. post van eenen fecretaris, geheimfchrijver, fecretarisambt, fecretarispost,
fecretarisfehap , charge de secretaire , f.,
secretariat, m.
Secretaire, yr. (oud. w.) Ichrijftafel of kast ,
secretaire. Neem die papieren nit mijne
prenez ces papiers dans ma secretaire.
Secretarij , yr. vertrek, waar de secretaris van
eene flad of van een dorp zijn work verrigt,
en zijne papieren bewaart , secretairie.
Secretaris,
geheimfchrijver,, secretaire.
Secretarisambt ; zie Sec-etariaat.
Secretarispost, m. fecretariaa' ; zie Secretariaat.
Secretarisfchap , o. fecretarisambt, fecretarispost; zie Secretariaat.
Sedert , voorzet. , sind g van ... af, van ...
aan , depuis , des. — pafchen, depuis piques.
kort, depuis pee.
wanneer ?
puffs quand? — de regering van Willem I ,
des le regne de Guillaume I. 1k ben bijna
— een uur bier, it y a pros d'une heare
que je suis ici. is — twee jaren flood,
sly a deux ales qu'il est more. — zijne kinclsch
heid , des son enfance.
voegw. federt dat,
depuis quo.
dat gefchiedde, depuis gyre cola
est arrive. ik hem niet gezien hcb, de
pvis quo je ne l'ai pas vu. —, bijw. federt
diet/ tijd, depuis, depuis ce temps la. 1k heb
hem — niet gezien, je ne l'ai pas vu depuis.
\OTat is er — voorgevallen ? qu'est-al arrive
depuis?
Seffen , b. w. (ik fefre, heb gefeft), bijna,
zoo niet enkel gebruikelijk in befeffen ; zic
dit woord.
Segrijn 0. leder, flat dun en hard tevens
en met kleine verhevenheden als bezaaid
is , die uit het fijne mosterdzaad ontftaan , dat men tusfclien dit leder ftrooit,
als men bet in de pers zet , chagrin, vs.
Een bock in — gebonden, un livre convert
de chagrin.
Segrijnbereider, 111. degene , die fegrijn bereidt, ouvrier qui prepare le chagrin.
Segrijnen, b. n. van fegrijn gemaakt, de chagrin.
Segrijnleer,, Segrijnleer, o. zie Segrijn.
Segrijnleêren, b. n. zie Segrijnen.
Sein, o. eenig bepaald teeken, waardoor men
elkander lath;s de zeekusten of ter zee op
eenen grooter aftlancl berigten of bevelen
geeft, signal, In. De feinen met elkander
affpreken, convenir des signaux. — doers,
om onder zeil te gaan , faire le signal de
partance , le signal d'apareiller. — om to
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vechten , signal de combat , vs. Seinen geven,
faire des signaux. Seinen bij mist, signaux
pour la brume; fig. 'Jet — tot den aanval
geven , (elken aanval door een teeken doeia
aanvangen), donner le signal de combat.
Verkennings feinen , signaux de reconnaissance. — fchoten , signaux par des coups de
canon.
boek , waarin de bepaalde feinen
Scinboek ,
befchreven flaan , livre des signaux, m.
Seinen, b. en o. w. (ik feinde , heb gefeind),
een fein of feinen geven , donner des signaux, faire des signeaux. —, door feinen to
kennen geven, informer, avertir par des signaux. Een (chip — (fcheepsw.) signaler
sine voile.
Seining, y r. het feinen , action de donner en
signal, on des signaux. Zie Seinen.
Seinpaal, tn. paal, waarvan men zich bedient
om feinen te geven , feinpost , paean qui sort
a donner un signal ou des signaux.
telegraaf, telegrapbe, *semaphore.
Seinpost, m. poste des signaux.
Seinfchoot , m. feinfchot , waarmede men feint,
signal par sin coup de canon, m.
Seinteeken, Seinteekens, o. teekens waardoor
men elkander feint , signaux de reconnaissance.
Seintoeflel, o. om fchepen to feinen, fcheepstelegraal, vigigraphe , on.
Seinrouw , 0. touw,, waarmede men eene fein"vlag ophijfcht, corde avec laquelle on hisse
sin pavilion de signal, J.
Seinviag, Yr. vlag, waardoor men feint, pa,villon a signaux, de signal, ou pour faire
des signaux, tn.
Seinvuur, o. vuur, waardoor men feint , signal donne par sin feu, fin de signal, feu
pour donner des signaux 'ou vn signal, fanal, in.
Seifen , b. w. (ik feiste, hob gefeist), (fcheepsw.) zwaar touwwerk door middel van dunner tones vast te niaken, amarrer (de grands
cordages). Seis wel op: (bevelwoord)serre
la garcette! borne garcette!
Seifing, vr. (fcheepsw.) dun touwwerk, om.
aware touwen vast te maker, saisine. Seifingen , meerv. garcettes commandes ,f. pl.,
Rif- of reif-feifings , garcette de ris. Touw— ,
garcette de cable. Seifings leggen ,faire des
garcettes.
Sek , y r. zoete zware wijn, nit Spanje en van
de Canarifche eilanden, sec , via de Canarie

Sekarhtig, b. n. naar fek frnakende, qui a un
gout de sec , qui ect comme du sec.
Sekreet, o. heimelijk gemak, huisje , beste
kamer, liens , . pl. , prive, cornmodites , latrines , aisances , f. pl.
Sekrect, b. n. (oud. w.) geheim, secret, e.
Sekreetbril, m. bril van een fekreet, lunette
de prive, etc. f.
Sekreetdeur, yr. deur van het fekreet, Porte
du prive.

Sekreetput, m. put van een fekreet, fosse
d'aisances „..c: etc.
Sekreetruimer,, tn. nachtwerker, ecureur, vidangeur, gadouard.
Sekreetvlieg, y r. ftront ylieg, mouche stereovaire ou medicore.
Sekfe , yr. eene der twee geflachten, waaruit
het menfchdom beflaat, sexe, vs. De mannelijke —, le sexe nsascnlin. lle vrouwebike — , le sexe feminin , le beau sexe. De
— beminnen, aitner le beau sexe.
Sekte , yr. gezelfchap van perfonen, welke
zich door eenerlei leer of meeningen van
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andere dergelijke gezelfchappen onderfcheiden, secte.
Sektengeest, Sektenijver, m. ijver voor zijne
fekte , esprit de secte; sectaire.
Sektor of Sector, m. (in de meetk.) secteur.
Selderij, yr. zeker plantgewas, celeri, m.
Doe — in de foep , rnettez du celeri dans
le potage. — zaaijen, semer du celeri.
Selderijknol , m. knol der felderij , racine de
celeri,
Selderij.loof, o. loof van felderij , feuilles de
celerl, f. pl.
Selderijplant, yr. plant der felderij, plante
de celeri.
Selderijfalade , yr. falade van felderij salade
de celeri, f:, celeri en salade,
Selderijfoep, Yr. foep van of met felderij, pocage au celeri, 171 .
Selderijzaad , o. zaad , waaruit de felderij verkregen worth, semence de celeri,
Seldrement ,
wel verdord , de drommel , inert de ma vie! mot bleu! diantre!
Selenite , m. (nod. w.) maanbewoner; ook
maanfleen , selinite, f.
Selenitisch, b. n. seleniteux, se.
Seling, yr. (fcheepsw.) eau du vaisseau, f.,
siliage, tn. lague, seillure, trace navale, f
Seneblad, o. meestal enkel in het meerv. fenebladen , zekere buikzuiverende biaden , (van
den boom fenna) , feuilles de sine, f. pl.
Valfche fenebladeren , ourdon, send batard,
072. emeras. Siroop , artfenij van — diasene,
Senegroen, o. ingroen , zeker plantgewas,
beerenoor,, meerwortel, bugle, consoude
moyenne, brunelle , f:
Seneplant, y r. (in de kruidk.) send, nt,
Senilboom ,
lindeboomen boon , lombaardfche linze , baguenaudier.
Sente, o. (fcheepsw.) berghout, lisse, f. Vloerfenten , lisses de find. Snijfenten, lisses de
facons.
vonnis,- uitfpraak ,
Sententie Yr. (oud. N
sentence.
Seraf, m. ferafijn , zekere engel , seraphin.
Serafijn ; zie Seraf.
Serafsvleugel , m. ylengel van eenen feraf,
aile d'un seraphin, f.
Seraisylugt , y r. vlugt van eenen feral, vol
d'un seraphin.
d'un seraphin,
n den
Serail, o. verbijf
va grooten beer te
Konilantinopel, ook vrouwen-verblijf van
denzelven (harem), serail, m.
Serenade , yr. (oud. w.) avondmuzijk of nachtmuzijk op ftraat , serenade. Eerier jonge
dame eene — geven, regaler tine demoiselle
d'une serenade.
Sergie ; zie Sargie.
lilas.
Seringenboom , Sering ,
Seringenplant , yr. metonique.
Serjant , m. bij het voetvolk , zekere onderoffieier,, sergent.
Serjantfchap , o. post van ferjant, ferjantsplaats,
place de sergent, J.
Serjantsplaats , yr. ferjantspost ; zie Serjantfchap.
Sering , zie Sijring.
Serp , zie Zerp.
Serpent, o. Hang, serpent, m. —, (in de nat.
Mist.) de grootfte foort van flangen zonder
gifctanden , boa, m. — (in de wapenk. )
bisse, f.; fig. in den gemeenzamen fpreektr.
boosaardig wijf, serpent, demon., incarne ,
, zeker muzijk-inftrument,
diablesse, f.
gebogen blaasinftrument, serpent, m.
Serpentig, b. IL fig. aan een ferpent gelijkende, en serpent, comme un serpent; ores
pichant.
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Serpentijn, m. oulings een Bier, hetwelk men
thans Clang noemt ; zie Slang. — (oulings),
serpentin.
Serpentijnfteen, m. flangelleen, fteen van den
aard der zoogenoemde potfteenen, pierre
de serpent, serpentine, f.
Serpentijnfleenen , b. u. van eenen ferpentijnfteen , de serpentine.
Serpentsch , b. n. ferpentig, als een ferpent ;
zie Serpentig.
Serpentslook, o. zeker foort van look , welks
wortelen als een tegengif tegen den beet van
een ferpent wordt uitgeven, berglook serpentaire, f., ail serpentain,
Serpentstong yr. (in de kruidk.) adder-flangentong, fpeerkruid, welks puntige bladeren
naar flangentongen, gelijken , ophioglosse,
langue de serpent.i
Serpig ; zie Zerp.
Servet, o. doek , waarvan men zich aan tafel
bedient , om den mond of te yegen , serviette, f:
Servetgoed, o. weeffel , waarvan men fervet. ten maakt, liege ouvre ,
Servies , o. vaatwerk, waarvan men zich aan
tafel bedient , of waarnit men thee enz.
drinkt , service, m. Een zilveren tin
service d'argent.
Servings , yr. meerv. de zeeflaglijnen ,
(fcheepsw. your de kabels),baderne; garcettes de fourrures de cables, (op het boord van
het fchip), sangles , f pl. , garde-corps , m. pl.
Servituut , o. (nod. w.) op een vast goed,
een huis of landgoed , servitude. f. Dit is een
—, dat aan dit huis is verbonden , c'est une
servitude attachee a cette maison. — (in de
praitc.) aisance, f
Sesfie , yr. (ond. w.) zitting , yerzameling van
perfonen um over iets te raadplegen , session.
De — van het wetgevend ligchaam, la session du corps legislatif.
Sextant , o. een zesde deel eens cirkels, (in
de flerrek.) sextant, in.
Sextide ,
de 6de dag eener decade , sextidi.
Shawl, yr. groote oostind. omflagdoek, fmal
maar lang, sclzale ou chdle,
Seulen , o. w. (ik feulde, heb gefeuld), visfchen met een net , hetwelk door een paard
wordt voortgetrokken , pécher au filet tire
par un cheval.
Siampan , zeker fineesch vaartuig, sampan.
Sibillen , yr. meerv. (in de rom. en griekfche
gefch.) zekere waarzegfters , sibylles. Het
geloof aan de boeken der — , sibyllisme, 171
Een aanhanger daar yan , sibylliste.
Sibillijnsch , h. n. waarzeggend in de rom. gefch.
van de fibillen , des sibylles, sibillin, e.
De fibillijnfche boeken, les livres des sibylles , rn. pl.
Sidderaal , in. een aal , bij welks aanraking men
eenen electrieken , fchok ontvangt en begint te fidderen , ook beefaal genoemd , tonpills, anguille tremblante , f.; zie Krampvisch.
Sidderen , o. w. (ik fidderde , hob gefidderd),
flerk beven , trembler, frernir. Van vrees
—, trembler de peur. Hij fiddert over zijn
ganfche ligchaam , tout le corps lui tremble.
Doen faire trembler. Ik fidder als ik
er aan denk, je fremis quand j'y pense. Van
fchrik —, fremir d'effroi. Van vrees —2
fremir de crainte.
Siddering, yr. beving , , action de trembler, de f'remir, f tremblement, fremissesilent, tn. Plotfelijke —, rifling der gaufche
huid , horripilation.
Sier,, yr. enkel gebruikelijk, in: Goede— maken , (zich blij en vrolijk, onder wel eten
en
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en drinken, aanfiellen; eene weelderige en
prachtige tafel aanrigten), faire bonne chire. —, opfchik, parure.
Sieraad, o. middel tot verfiering, tot opfmukking van een ding, or van eenen perfoon ,
pavement, ornement, embellissment, m. parure, .f. Tot — verfirekken servir d'ornewent a q. ch. De haren zijn een groot — ,
les chereux sont un grand ornement soot d'un
'
grand ornement. De ficraden der bouwkunst,
les ornements d'architecture. — tot onderfleuning, ook aan het einde van een hoofddeel in een boek, cul-de-lampe, m. Een —
aan eene kerk geven, donner un parernent
a tine eglise; fig. Hij is het — zijner ecuw,
it est Pornement de son siecle. Zij is het —
van haar geflacht, elle est Pornement de son
sexe. De deugd en de wetenfchap zijn de
fchoonfle fieraden, la vertu et la science
sent les plus beaux ornements. Zie Verfiering.
Siere; zie Sier.
Sieren, b. w. (ik fierde, heb gefierd), aan
lets eene bevallige gedaante geven, opfchikken , opfmukken , orner,, embellir,, parer;
fig. naar gisfing berekenen, estimer (la depease de q. ch.) approximativement.
Siering, yr. het fieren, action a'orner on de
parer ; fig. estimation approxin2ative. Eene
— der kosten maken, (eenen overflag der
kosten tnaken), estimer la depense atproximativement.
Sierlijk b. n. opgefchikt , opgefinukt , verfraaid,
' fraai, net, fchoon elegant, e, beau,
bel, le, jell, e, gentil, le, parant. e. Een
fierlijke ftijl, an style elegant. Eene fierlijke
inanier van fpreken , tine facon de parler
ilegante, diserte. Een fierlijke opfchik ,
sine parure elegante. Eene itof, die verfiert , fchoon is , one etTe parante. Een —
net kl,ed, un habit propre. bijw. adgamment , avec elegance, proprement. —
fchrijven , fpreken, ecrire, parler elegantmeet disertement.
Sierlijkheid, vr elegance. —, netheiCI, fraai
heid, fchoonheid, beaute, proprete , nettete. De — van zijnen Pelegance de
son style.
Sjerp, yr. zekere gordel, der officiers ,
echarpe.
Sierfel, o. fieraad, ornement, ni.; zie Sieraad
en Verfierfel.
Signalement, o. (ond. w.) naauwkeurige aan.
duidingen van remand, van lets, signalewent , tn.
Signatuur, yr. (ond. w.) (bij letterzett.) signature.
Signet , o. zegel, of ook bet werktuig, waarmede men het drukt, handzegel, wapenzegel, cachet, m.
Signetfnijder ; m. iemand , die fignetten fnijdt ,
graveur de cachets ; dactylioglyphe.
Sijfelcn , 0. w. (ik fijfelde , heb gefijfeld);
zie Schuifelen.
Sijsje, o. zeker klein vogeltje, serin, m.
Sikkel, m. zekere joodfche munt, zilverling,
ook gewigt van vier drachmen, (in de oude
gefch.)
Sikkel, yr. zeker werktuig, waarmede men
maait , in Gelderland zicht genoemd , faucille.
De — in bet koren zetten, commencer a faucher ou a couper le bled.
flag met eene fikkel, coup de
Sikkelflag,
faucille.
Sim, vr. aap, singe, tn. geflacht der fimmen,
race des singes ,
Sim, yr. fnoer eener hengelroede, ligne 4 lecher attachIe a une verge,
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Simmengeflacht, o. geflacht der fimmen, race
des singes, f.
Simmenkuur, yr. apenkuur, aperij, aapachtigheid ; zie Apenkuur.
Simmenneus, m. neus eener , fim, apenneus,
nez d'un singe.
Simmenras, 0. fimmengeflacht, ras der fimmen;
zie Simmeng-eflacht.
Simmentrek, m. fimmenkuur, aperij, apenknot; zie Apenkuur.
Simonie, vr. in het kerkelijke refit, eene overtreding der wet , volgens welke men geene
gcestelijke ambten door gaven of gefchenken
nag trachten to verkrijgen; het verkoopen
of koopen van kerkelijke ambten, sitnonie.
Simpel, b. n. eenvoudie-, enkel, flecht, niets
sneer dan, simple. Een foldaat, an simple sotdat. Simpele woorden, den que des
mots. Hij had flech-ts een
hemd aan,
n'avoit sur le corps qu'une simple chemise. —,
zwak van herfenen, onnoozel , fuf, simple,
imbecille, niais, e. Uw broeder is zeer —.
onnoozel, votre frhre est bien imbecille. 1k
word — vain het geraas, le bruit m'etourdit,
me fait fawner la tête. Hij is —, it est
simple. —, bijw. flechts, blootelijk, simplement uniquement, seulement, rien que.
Simpelachtig,
n. eenvoudig , qui a Pair
imbecilic, niais ou benet.
Simpelheid, yr. fimpelachtigheid, fufheid, eenvoudigheid , bekrompenheid van verftand,
simplicite, zmbecillitd.
Sirnpellijk , bijw. limpel, enkel, niets dan,
alicenlijk ; zie Simpel, bijw.
Sinaasappel, m. zekere vrncht , die oorfpronkelijk nit Sina komt, pomme de chine , f.;
zie Appeifina.
Sinavaarder,, feheepskapitein, die op Sina,
vaart maitre d'un vaisseau qui va a la Chine.
— 5 fchip
'
, dat op Sina vaart, vaisseau qui
va a la Chine.
Sindel, m. Incest enkel in bet weerv. findelen 9 findels, afval van uitgebrande fieenkolen; zie Sintel.
Sinds, voorz. en bijw. federt, van dien tijd
af, federt dien tijd; zie Sedert.
Singel, in. een gordel; deck enkel gebruikelijk voor den gordel, buikriem van een paard,
sangle, f: buitenwal van de gracht eener
flail, contrescarpe, f., chemin , allie, .promenade , f: autour d'une ville , boulevard.
Singelen, b. w. (ik fingelde, heb gefingeld),
omfing,elen, omgeven, entourer; zie Omfingelen. Een paard
sangler un cheval.
Sint ; zie Sias.
Sint, b. n. dat niet verbogen wordt, maar,
onveranderd (bij R. K. ) voor den
naam hunner heiligen words geplaatst,
saint, e. — Paulus, saint- Paul. — Magdelena, sainte inzonderheid bij bet benoemen van onderfcheiciene
feestdagen der R. K. welke ook bij Protefianten in dagelijksch gebruik zijn, als: —
Jan, le jour de Saint-Jean, lee Saint Jan.
(bij vcrkorting voor: la (fete de) Saint-Jean.
— Marrijn, (in den gemeenen fpreektrant:
Sinte-IViarten), la fête de Saint-Martin, la
Saint-Martin, le jour de Saint-Martin. —
1Vlichiel, la Saint Michel, la fete de' Saint.
Michel , le jour de Saint Michel.
Sint-Jansbrood, o. caroube, carouge , tn,
Sint-jansbroodboom, m. caroubier.
Sint-Janskruid, o. mille -pertuis. nt.
Sintel, m. mute enkel in bet meerv. Sinteli,
Sintelen, afval van uitgebrande steenkolen,
fraisil, m. Neem de sintels weg, eeez
— metaalfchuim, afval, chlasse.f.
Sick-
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siokken , o, 497. ik fjokte , heb gefjokt),
, van het geluid, dat bijna kokerd
water maakt, zingen , razen , fuizen, opborheen en weer loopen, aller fa et he ;',, zie
Omfjokken.
relen, fremir, bouillonner. Het water kookt
(fcheepsw.) taquet a gueule,
nog niet, het fist eerst, l'eau ne bout pas
- Sjorklamp,
encore, elk ne fait que fremir.—, van het
taquet h dent; zie Klamp.
Sjorren, b. w. (ik fjorde, heb gefjord),
geluid, dat water bij het vallen op beet
ijzer,
op eenen heeten (teen, enz. maakt,
fcheepsw.)
met
touwen
omwinden,
vast(
of wanneer men heet ijzer in water dommaker , ( van flaand wand ,) amarrer, (van
pelt, faire du bruit , pitiller. — van nat
loopend wand) frapper une manoeuvre. Een
cintrer un navire.
buskruid, faire du bruit , —, van kleine
vogels, inorren , fluiten, bourdonner. Het.— ,
Sjorrinc.,-„ y r. (fcheepsw.) action d'amarrer
gebrek in de uitfpraak, le susseyement.
on de frapper,, f: amarrage. in.
Sjorrouw, o. (fcheepsw.) taliereep, ride f. Sisfer, m. al wat fi t, tout ce qui siffle , etc.
fisfertje, battetje van flat
Sisfen.
sjortouwen (aan den ankerring en de tongemaakt buskruid, balle de poudre mouillde ,
-wen) lignes d' amarrage , f pl. ( aan de
umorce, f., serpenteau; fig. Het zal wel
floep ) haubans de chaloupe , m. pl.„ Sjormet eenen — afloopen, (het zal wel niet
touwen losmaken, larguer des amarres.
tot daadzaken komen) on n'en viendra point
Sjortouwen om te omgorden, cintrage, in.
a des voles de fait.
Sjonw, y r. zwtre last, pecant fardeau, m.
Gij zult er eene
aan hebben, ce sera nn Sisfer, m. kleine erwt, cicerole,pois-chiche,f.
pesant fardeau pour vows; fig. (bet zal u Sisfing, yr. het fisfen, sr:gement petillement,
bouillonnement , in. action de slyer, de piveel tnoeite kitten) it vous ceutera beaucoup
tiller, etc.; zie Sisfen.
peine ; fig. moeijelijk werk, travail penshie, travail rude, travail diffieile, m. cor- Sits, yr. gedrukt Indtsch katoen (offchoon het
in latere tijden eiders vervaardigde gedrukte
yee. — opgerolde vlag, of andere bundel,
katoen te onregte ook then naam draagt, )
teeken dat men ophijscht om een ancalencar, m. indienne , perse, toile peinte
der vaarruig aan boord te roepen, enz.
des Irides. Eiji verkoopt Eraaije fitfen,
(fcheepsw.) pavilion rould , pavilion en
vend de belles indiennes.
berne, m.
Sjouwen o. W. (ik fjouwde , heb gefjouwd.), Sitfen , b. n. van firs gemaakt, d' indienne,
allerlei zwaar werk doen of verrigten, faiEen — kleedje, une robe d'indienne.
Sitfenwinkel, m. winkel, waar men fits verre un travail rude, penible, futigant.
koopt, boutique ob l'on vend des indiennes , f.
b. w. door het ophijschen eener opgerolde
vlag, of eenigen anderen bundel, aan booed Sitspapier, o. bout papier, dat naar fits ge•
lijkt , papier teint,
roepen, mettre le pavilion en berne. Het
Sla; zie Salade.
—; zie Sjouwerij.
Sjouvver,, m. iemand, die zwaar werk doet , Slaaf, m. lijfeigene ,ietrand, die zijne vrijheid
mist, esclave, (in het leenflelfel)serf. lemand
celui qui _fait toute sorte de travail rude ;
als eenen — behandelen , traiter q. q, en esclainzontlerheid lastdrager op fchecpstimmerwerven bevrachter en ontlader der fcheYe. Iemancl tot —maken, rendre q, q. esclave,
esclaver, asservir q. q. De slaven, lijfpen, enz. ouvrier travailleur, manoeuvre,
eigenen van geboorte, les serfs de naissaneenen linter, gabarier.—,
tanqueur.
-zoo Lang hij leert , serfh la
ce. Dienstbare
lastdrager in het algemeen, crocheteur, porzijner driften zijn, (zijne
vie; fig: Een
te-faix.
driften
niet
kunnen
beteugelen ,) etre esclaSjouwerij, yr. fjouwing, fjouwwerk , travail
ye de ses passions. Zie ook de zamengeftelpenible, travail rude, m.
de woorden Galeiflaaf, enz.
fipperlipte, heb geSipperlippen , o.
fi.pperlept) met het voorste der lippen proe- Slaafachtig, b. n. aan eenen flaaf gelijkende,
servile , en esciave , d' esclave. Dat yolk
ven, gou g er avec le bout de la langue , eprouheefc eenen flaafachtigen aard, ce peuple a
ver du bout des levies.
un caractere servile. —, met den toefland
Sire, m. 9 titel, welken men aan koningen en
van eenen flaaf ftrookende, zie flaafsch. —,
keizers geeft , sire. Sire, uwe majesteit
bijw. servilement, en esclave ; zich — gewordt a.11eronderdanigst verzocht ,sire,votre
dragen , se conduire comme un esclave.
majeste est ties humblement suppliee.
Sireen, y r. (in de fabelicer ) eene meermin, Slaafachtigheid, yr. servilite, bassesse, dipendance. De — van zijn karakter maakt
van welke de ouden verhaalden , dat zij het
hem verachtelijk , la servilitd de son caratbovenlijf van eene vrouw en het onderlijf
tire le rena rniprisable.
van eenen visch had, zichin de zee ophield,
en de voorbijvarenden door haar gezang be Slaafs, bijw. zie Staafsch, bijw.
tooverde en verlokte , om in zee te fprin- Siaaf-ch b. n. flaafachtig, servile, en esclave,
d' esclave. Een flaaffche inborst, un eagen, sirene; fig. vrouw met eene verleideaan eenen flaaf eigen,
rac-tere servile ,
lijke tong, sirene. Zij is eene—, c'est une
Eene flaaffche onderdanigheid,
servile.
sirene. Zij zingt als eene —, elle chaste
tine
soumission
servile.
Eene flaaffche ge.
comrne une sirene.
hoorzaamheid, tine obeissance servile ; fig.
gezang der firenen geSirenengezang,
zang eener firene, verleidende taal, chant
Met flaaffche banden aan iets gekluiflerd
d'une sliest; chant des sirenes, m.
zijn , (ten flerkfle aan iets verbonden zijn).
titre fort attaché, e, a. q. ch. Eene flaafSiring, Siringe; zie Sijring.
fche navolging, (eene al te naauwgezette nat.
Siroop , zie Stroop.
volging, ) une imitation servile. Een
Sisfen , o. w. (ik flute, heb gefist), van het
geluid eeniger dieren ; fchuifelen , bijzonder
juk, (cone willekeurige overheerfching ) tine
servitude. Een flaafsche arbeid, (arbeid 2
van flangen , (het beteekent over het algemeen het geluid, dat bij het uitfpreken
welke aan (lien van eenen flaaf gelijkt,) un
travail d' esclave. Doze vertaling is to —,
(ler S gehoord wordt) siifier. De flang fist,
(al to naauwkeurig, al to letterlijk) cette
le serpent sifile ; van hier (in de fpraakkunst t
tie fisfende medeklinkers les consonnes sif
traduction a trop de serviliti.
bijw. seeantes, f pl. Een fisfend geluid, sin son
viler/tent,
navolgen, imiter servilement
SI a.
To66

SLA
Staafsehheid , yr. het flaafach zijn,
Slaag, m. zonder lidwoord gebruikelijk voor
fag—en, als : — krijgen (geflagen warden, )
etre rosse, e, au etrille, e. Zie verder op
Slag de uitdrukkingen flagen geven , flagen
krijgen , enz.
Shags, bijw. aan den flag , handgemeen , enkel gebruikelijk in de fpreekwijze : zijn,
C handgemeen zijn) se battre. Ik ben reeds
— geweest met hero, (wij hebben elkander
reeds geflagen ,) nous nous sommes dela battus tine fois. — rakers of warden, (lcandge',men worden) en venir aux mains , en y enir aux prises. Wij zullen fpoedig — raken, nous en viendrons aux prises en pea de
temps;( eertijds) van pas , ter fee, a propos ,
a point, tie saison. Gij komt hier —, van
pas , vans venez ici justement a point, etc.
Slaak , o. zeker gedeelte der Zeeuwsche flroomen , chenal, canal , m. ; zie
Slaan , b. w. (ik floeg , heb g,eflagen), een
of meer flagen geven of toebrengen,frapper,
battre. Zie Trapper en Battre in het
eerfle deel. Hij heeft de kinderen geliagen , (hij heeft den kinderen flagen gegeven ) it a battu les enfants. Eenen bond
— , battre on chien ; fpr. w. Wanneer men
eenen bond wil — kan men altijd eenen ftok
vinden , ( wanneer men aanmerkingen op iets
of iemand maken wil , vindt men daartoe altijd eene gelegenheid , ) quand on vent noyer
tin chien, on dit qu'il a la rage. Waarom
flaat gij mij ? pourquoi vie frappez -vans?
Iemand dood —, zie Doodflagen. Bont en
blaauw — racer de coups ; zie Vanity ; fig:
De lucht —, (een nutteloos werk verrigten,
battre 1' eau, faire on otivrage —,
in het dammen , (eene fcinjf of fchijven
wegnemen) battre. Ik heb twee fchijven
geflagen , (ik heb twee fchijven weggenomen of gewonnen ,) Pal battu deux dames.
—, al flaande of kloppende vervaardigen ,
"'rapper, battre, Geld — frapper ou battre monnaie. Eenen gedcnkpenning —,
frappe,- tine tnedaille. Vdar — (door op
eenen zoogenaamden vuurfleen te flaan met
eel), flaal voor voortbrengen , ) battre
feu, battre le briquet , ( " oar en tirer du
feu). Olie —, (olie nit olieachtige zaden
halen meestal door flaan ) fare oupressurer
de P
Touw —, ( touw maken ,) zie
Touw. Ridder (ridden maken , dewijI
zulks met eenen flag van den degen plagt te
gcfchieden ,) zie Riclder. fpr. w. fpijkers
met koppen —; zie Spijkers. Van hier: zijn
water —, (anders zijn water afflaan , ) zie
Waterers; in de laatfle beteekenis ; ( veroudeed : Eene ader —, (aderiaten) faire use
saignee ,siilgner.) Slaan , geluid dote geven,
battre. De trom —, door — de rrommel
roeren , battre la caisse, battre le tambour.
Met flaande tram ; zie Slaande. De pauken —,
battre des timbales. De Mir jouer do
lath; fig. De trompet — , (op de trumpet
fpelen of blazen ,) jouer de la trompette.
Van hier : De reveille —, battre la diane.
Alarm — ; zie Alarm. De mat , battre
flagten ,
la mesure.
Varkens
tuer des cochons. ,Osfen —, toter des boeufs.
, verflaan , battre. Den vijand —, battre ennemi. Den vijand op de vlugt flaan,
mettre l'eosnemi en fiiite.
dooden , suer.
vervaardigen , daarflellen , als: Eene brug
, dresser on pont. —, in verfcheidene andere betrekkingen , als : Geloof aan iets —,
( geloof aan iets hechten , gelooven), zie
Geloof. Dc hand aan iets
(lets begin-
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lien te behandelen.) mettrela main a g. ch.
De handen aan het werk —, (een werk beinnen) mettre la main a 1' ouvrage; figDe laatste hand aan een werk , (een werk
afinaken of voltooijen ,) mettre la dernibre
main a an ouvrage. Aan flukken
( door flaan broken of verbrijzelen ,) briser,
mettre en pieces, Aan het kruis , (of
klinken, kruifigen) mettre en croix, attacher a la eras, crucifies'. De handen aan
iemand — , (iernand pakken of vatten) prendre ou saisir q. q. De handen aan iets
(iets aanraken , ) toucher a q. ch., toucher
q. ch. Ik heb er geene hand aan geflagen,
je n'y ai pas touché. Door eerie teems
—, (doorzijgen ,) zie Voorzijgen ; fig.
Door de billen —, Door de keel —,
(doorbrengen vervreten , verzuipen ,)
(Weiner, gaspiller. In den wind —
(lets niet achten, zich om iets niet
bekommeren ,) ne pas se saucier, negliger,,rejeter. lemand in boeijen , (iemand
de boeijen aandoen ,) enchainer q. q. , metOre q. q. aux Pers. Eenen paal in den grond
— , ficher on pieu en terre enfoncer
pieu en terse. Eenen fpijker in den muur
chasser an don clans la tnuraille. Wijn
ire vaten entonner du via. Eijeren in
de pan —, battre des oeufs. Iemand met
de band —, frapper q, q. de la main. le'nand met eenen flak —, frapper q. q.
aan baton. Iemand met vuisten , battre q. q. a coups de poing. Iemand met
blinclheid , aveugler q. q. In flukken —,
briser, mettre par pieces, figs Hij is in
zijne wick geflagen (hij is verlegen , hij
weet zich Het te helpen ) it est a quit.
Iemand in het aangezigt flaan , donner tin
souffles a q. q. Met de pest — (of bezoeken), zie Bezoeken. Het oog naar boven
( naar boven zien ,) lever les yeux vers
le del. Iemand om de ooren (iemand
-wat om de ooren geven) , donner sur les
oreilles a q. g. Eenen mantel om het lijf
—, (eenen mantel omdoen) s' envelopper
dans no manteau. Eenen dock om hot hoofd.
(eenen dock um het hoofil doen ,) s'envelopper la tete dtns un mouchoir. lemand
de armen om den p als —, (iemand ornheizen ,) embrasser q. q. Eenen fchoen op de
leest , monter on soldier stir la forme.
Het oog op lets —, fixer ses regards sur
q. ch., regarder q. c . Acht op iets —;
Acht. (fpreekw.) Den fpijker op den
kop —, ( het raker of .trefien ,) zie Spijker.
Zich op de burst , se frapper la poitrine.
De riemen op den grond , ( fcheepswoord )
nager a sec. Den aftogt , battre la retraite. De beugels om de ra —, encoqucr.
De charge —, battre la charge. De vergadering —, battre Passemblee. Den pompflag
battre pour la ponipe. De zeilen
tegen
den mast, les voiles fouettent le mdt. Een
tones om een flak hoot
chabler. De
armen over elkander
, croiser les bras.
Eene brug over eene rivier jeter ton
pont stir one riviere. 'Den vijand nit het
veld —, battre, vaincre ou defaire Penne; fig. Iemand nit , het veld —, (iemand
tot zwijgen brengen) fermer la bouche
q. q. , reduire q. q. au silence. —, o.
frapper, battre ; inzonderh. van paarden,
cools , enz. achteruit
, rues. Dit paard
flaat, tees voorzigtig , prenez garde , ce
cheval rise. Van fommige vogelen , zingen ,
chanter. De nachtegaal flaat , le rossignol
chante. De wachtel that , la caille courTtt
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de Mot tot flapen ; en sonsuse beteckent voor-'
namelijk den tijd, gedarende welken men
flaat geweldig, cc fusil fait un bruit terrible.
flaa p t. Een geruste
— van eene klok, sonner. De klok flaat,
sommeil Crassqnille. Eon zachte
Phorloge sonne. De kink flaat acht uur,
un sommeil doux.
Een
ligte
Het
flaat
tieu
Phorloge sonne bait heures.
un leger somme. In zijnen
eerilen —, a son premier somme. In eenen
uur , ii sonne dixheures.Het heeft twaalf tour
diepen liggen, vast fiapen, dormir d'un,
geflagen (bij lag ,) midi a sonne , est sonprofond sonimeil. De — overweldigde hem,
ne , (bij nacbt ,) minuit a sonne, est sonne.
Als het twee tour geflagen heat, qztand
il fat aceable on abattu oils sommeil. Ik.
kan net meer van den —, Jo n'en puis plus
deux heures seront sonnets. Het zal aande sommeil. De —, rust, der planten, le
flonds vier tour — , ii va sonner quatre hensommeil des plantef. Ik zai geenen gerusten
res, quatre heures vont sonner. Toen net
hebben , e roe dermiral point de bon somme.
zeven tour floeg, a sept heures sonnantes.
De — is het hccld des clouds, le sons—, van den pols, van het hart, battre.1
well
est /'image de la most. Ik kan den —
Naar iemand
porter
tin
coup
ii
q.
q.;
,
niet verdriiven , je ne puffs in'empêcher de
fig. Naar iets (naar jets gislen,) devidormir. Fi mij nen eerflen , a mon prever; spreekw. Hij flaat er naar, als de
mier somme. Een flnapje doen, faire us;
blinde naar het ei; zie Ei. Met de vierpetit somme. In — railer' , in — raken , in
battre des ailes.
ken of vletkgels
— komen , den — vatten , s'endormir. Een
'betrekking op jets hebben,)
Op jets
kind wiegen om het in — te krij gen , beravoir rapport a q. ch. Op een aanbeeld —,
cer .un enfant , pour l'enflorwir. Een kind
(fpreekw.)
lk
zal
rapper
sur
un
enclume;
f
in — wiegen, endormir un enfant en le
nog dikwijls op dat aanbeeld (ik zal
bereaut ; zie. ook Wiegen. Feder in —
nog menigmalen op die zaak terugkomen);
brengen
rendormir. In den — fpreken ,
zie Anbeeld. Met den klcpper op tie dour ,
par/er en dormant. Uit den — wekken,
rapper a la porte avec le marteau. De
fgolven
reveiller dci sommeil. De — voedt qua
tegen het fchip, les fists se bridort dine; fig. Iemand nit den — wekken,
sent contre le vaisseau. —, met zijn , enkel
(nit eene bedweiming opwekken,) reveiller
in verband met eenige voorzetfels. Door
q- q. de son assoupissement. verdooving
tie vijanden heen (zich al vechtende
van eenig cleel des ligchaams , engourdisse-.
eenen weg door den vijand banen) se faire
ment, m. 1k heb den — in het been, ma
jour 4 travers les ennemis ; s'ouvrir un pasjambe est engourdie; zie Verdooving.
sage. De blikfem is in het his geflagen,
een lief hebber van flapen, flaaple tonnerre, est tombe ,sur la ?liaison. De Slaapaard ,
kop , druiloor, dormeur.
fchrik is hem in de leden geflagen (hij beef
van fchrik) it tremble de frayeur. Hij floeg Slaapachtig, b. n. flaperig, tot flaap geneigd,
iiaaphebbend , qui a sommeil.
op den Prond, (hij viol op den grond)
tomba par terve. Het kind floeg met het Slaapachtig,heid, yr. flaperigheid, trek om te
flapen, envie de dormir.
hoofd op eenen icon, (het viol met het
hoofd op eenen fieen ,) l'enfant se donna de S1aapader , y r. veins temposale.
la tete contre une pierre. De damp floeg mij Slaapbaas , m. iemand, die flapers houdt, hate
(qui loge et nourrit des garcons de metier,
op de borst, (de damp deed mij bijna flikdes matelots, etc.) bourgeois.
ken) la vapeur m'a presque sufroque. .Hij
Slaapi,ank , yr. foort van rustbank om,
te
Iloeg met het hoofd tegen eenen boom,
flapen, couchette.
se donna de la tete contre ton arbre. De
viam flaat nit het dak, la flamme sort epar l Slaapbed, o. tegenftelling van dekbed, wider(van den weg at- I bed, lit de dessous , m.
wt. Van den weg
Zie verder do Slaapbeen , o. been aan den flaap van het hoofd,
a:in
quitter le el:emit%
Os do la tempe , m.
zamengestelde woorden Aanflaan , Afflaan,
Doorflaan,.Inflaan, Nederflaan, Opflaan, Slaapbol, het zaadhuisje van eenen maanloop
, uit wclks zaad men flaapwekkende midOverflaan, enz.
cielen vervaardigt, heul, maankop , pats;,
Slam, o. action tie frapper , de battre , f.
tete de pavot. Het gcflacht der flaapbollen,
battement m. Het — van den pols, la pulles papaveracees, f.
cation. Het — der paarden, Ia made on
le regimbement des chevaux. Het — van den Siaapdeken , vr. beddedeken „cleken waaronder
men flaapt, couverture de lit. —, no. en
nachtegaal , le chant du rossignol.
yr. fig. flaperig mensch , druiloor, homme
SIaand C. (tegenw. deelw. van Staan ,) —, b to.
lent, no. , lendore, in. etf.
die of dat flaat, battant, e. sonnant, e. als:
Diet flaande tram nit cone fiad gaan sortir Slaapdeun, m flaaplied, dean om de kinderen
in flaap to wiegen, chansonnette, pour
d'une ville tambour battant. Een horlogie
les enfants, f:
dat de uren met Haan aantoont, une mantle
faire endormirdock,
welken men in den flaap
a repetition. Een — uurwerk , une montre, Shapdoek ,
oil heeft, nachtdoek , cravate de omit, f.,
une horloge sonnante. flraffend , kastijmouchoir
de
unit,
an.
la
dend, qui chatie. Gods flaancie hand,
Slaapdrank , ilaapwekkende drank, potion
snain vengeresse de Diets, la punition
sown:fere, soporifere on soporifique , opiavine.
eec, assoupissante f. , soporatif, dormitif; m.
Slaap, m. do ingedeukte holligbeid aan weerskanten van 's menschen hoofd, mast de Slaapdronk , m. dronk voor het naar bed gaan,
coup qu'on bait avant de se coucher.
wenkbraauwen , tempe, f. De flapen der
Siaapdronken, b. n. dronken van flaap, accapaarden , les lartniers.
bid
, e, desommeil, assoupi , e.
Siaap, m. nachtrust, vaak, die foort van rust,
welke men gemeenlijk des nachts geniet, Slaapgeld, o. hetgene men voor zijn nachtleger betaalt , argent que Pon paye pour le gite
wanneer men bewusteloos nederligt, sonsla cone/sit , f: Hij konde zijn — Diet betaveil, somme. AANMERIOING. Beide woor•
len , ii n'avait pas de quoi payer son glee.
den worden met onderfcheid gebruikt. Sonsmoil drukt eigenlijk den toefland uit, in Slaapgod, m. god des -flaaps , dieu du s om,A
sLA

call/c, ou carcai Ile —, klappen, als: Dit gerveer

waken men is, wanneer men flaapt, of ook
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iaapgoed, o. hetgene men in den flaap aanheeft; zie Nachtgoed.
Slaapjak , o. jak , dat men des nachts aan heeft ;
zie Nachtjak.
Slaapje, o. verkleinw. van flaap ; inzonderh.
middagflaapje, meridienne ,
Een — houden , een
doen, faire la meritlienne,
dormir l'apres-dinOe.
Slaapkamer , yr. kamer , waar men flaapt ,
chambre a toucher, a dormir. In een klooster,, gasthuis, dortoir,
Slaapkameraad, m. ietnand, die bij eenen ancleren in het zelfde bed flaapt, compagnoit
de lit.
Slaapkoets, vr. foort van rijtuig, waarin men
gemakkelijk flapen kan, dormouse.
Slaapkoorts, yr. (bij de geneesh.), fievre soporeuse.
Slaapkop, m. en yr. fam. flaperig mensch,
dormeur,, m., dormeuse,
Slaapkruid, o. krnid , hetwelk flaap verwekt,
herbe somnifere. argemone. Slaapbilfenkruid, endormie, f., opium. ni.; zie
Slaapmiddel.
Slaaplakeu , o. _beddelaken, Laken, drap de
lit, drap, M.
r, yr. (in de geneesk.) hypnologie.
Slaaplee
Slaaplied, o. flaapdeun, lied, oln de kinderen
in flaap te zingen ; zie Slaapdeun.
Slaaplust, yr. envie de dormir.
Siaapmakend, b, n. flaapwekkend, den flaap
bevorderend ; zie Slaapwekkend.
Slaapmiddel, o. middel om flaap te verwekken , reinede dormitif, soporatif, somnifere
ou soporiftre , hypnotique, on. , un somnifére, soporatif, dormitif. Een — innemen,
prendre nn dormitif; zie Slaapdrank.
Slaapmuts , y r. nachtmuts, bonnet de emit,
m.; fig. druiloor, lenalore in. et f.
Slaappil, yr. pillule soporatzve, dormitive.
laapplaats, vr. plaats, waar men flaap], lieu
ea l'on se cauche, m., couchte, f., logcmeet , gilte , -m.
Slaaprok ,
zeker bekend kleedingftuk, robe
de chambre, f.
Slaapfiroop of
, yr. sirop somnifere,
Sla.apflagaderen, yr. ineerv. (in de ontleecik.)
(arteres) carotides.
Slaapfpier, vr. fpier die tot de flapen van het
hoofd behoort, muscle temporal on crotaphite ,
Slaapftede, yr. flaapplaats, plaats of ilea waar
men ilaapt ; zie Siaapplaats.
Slaapfler, vr. zij , die slaapt , dormeuse. De
fcnoone — in het botch , la belle dormeuse
au bois.
Slaap yertrelc, o. flaapkamer, chambre a coacher, , (in een klooster en gasthuis ,) dortoir m.
Slaapverwe.kkend, b. n ; zie Slaapwekkend.
Siaapyrouw,, yr. vrouw, Welke flapers houdt,
hOtesse (du lieu oit l'on couche).
Slaapwandelaar, In. iemand, die in den flaap
opflaat , somnambule.
Slaapwandelaarfier, via vrouw, die in den
flaap opftaat, somnambule.
Slaapwekkend, b. n. flaapmakend, flaapverwekkend, somnifere, soporatif, ire, soporifere. Een — middel; zie Slaapmiddel,
Slaapdrank.
Slaapwerend, b. n. den flaap verdrijvend, tegen den flaap, anthypnotique.
Slaapzaal, yr. zaal, waarin verfcheidene perfonen flapen, dortoir, in.
Slaapziek, b. n. met eene flaapziekte behebt,
lithargique, soporeux , se; carotique.
zekere ziekte
Slaapziekte, yr. flaarzucht
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waarin men fchier altijd ilaapt, maladie soporeuse , lethargie , f., coma, in. Groote—,
earns, Aanvallen van —, acces lethargiques. Wakende —, (in de geneesk.), sommeil
in.typhomanie, f. coma vigil, m.
Slaapzucht ; zie Slaapziekte.
Slaapzuchcig; zie Slaapziek.
Slab, yr. flabbe, flabbetie, flabbedoek, een doek,
lien men een kind voorbindt , opdat het zich
onder het eten , of anderzins, niet bemorfe,
kwijidoekje , bavette.
Slabak ; zie Saladebak.
Siabbakke, yr. fultkelaarfter, traag vrouwrnensch , lambine.
Slabbakken, 0. W. (ik flabbakte, heb geflabbake), verflappen , verflaauwen, verminderen, diminuer,, timber en decadence. De
wind begint to —, le vent commence a din:Muer. —, flap te werk gaan, flaauw bandelen , lambiner.
Slabbakkerij, vr. fultkelarij, traagheid, iambinage , in. , action de lambiner.
Slabbe ; zie Slab.
Siabbe , Yr. verfche haring, hareng frais,
Slabbedoek, m. ; zie slabbe.
Slabben , b. w. (ik flabde, heb geflabd) van
dierea,honden , herten, enz. drinken, zuipen, lapper. o. w. dunne fpijs bij het
eten op zijne kleederen laten vallen, se
salir (en mangeant).
Slabber, m. ( oulings kleine haringbuis, slabre.
Slabberen, b. w. (ik flabberde, heb geflabherd) zie Slobberen.
Slabbing, yr. de daad van flabben, action de
lapper.—, action de se salir (en mangeant)
(fcheepsw.) fourrure, f.(de cdble).
Slabdoek ; zie Slabbedoek.
Slachten, o. W. (ik flachtte, heb geflacht),
gelijken , .essembler. Ik flacht u . niet je
ne vous ressemble pas. Ik flacht u wat, (bOertend voor: dat is uwe wijze van doen)c'est
votre maniere d'agir; Je ne fais pas comma
vous faites.
Slag, o. foort, geflacht, sorte, sspece, f.,
genre, in. , maniere, f.,Wat — van vogels
is dat ? quelle espece d'oiseaux est cela?
&liveii.
Slag , vogelknip , yr. trebuchet,
diep wagenfpoor,
tit; zie Duivenflag.
orniere,f
Slag, m. verwekking van geluid, of het geluid zelf, als : De — van een kwartel, le
courcaille d'une caille. De flag van eenen
nachtegaal, van eenen vink, enz, le chant
d'un rossignol, d'un pinson, etc. Deze nachtegaal heeft eenen fraaijen ce rossignol
chante Bien. De — van een geweer,, le coup
d'un fusil. De — van den donder, le coup
drs tonnerre. — van eene klok, coup de cloche. Met den — der klok , a Pheure son?
nante. Het is op — van den, dix heurel
-vont sonner , it est pros de dix heures. Deze
ltlok heeft eenen fchoonen cette horloge
sonne tres-bite. — van de trommel, coup de
tambour M. action de battre la caisse, f.
— van de maat, action de battre la inestire , geluidgeving door op lets te
flaap , coup. —, kronkeling van lets, dat om
een ding geflagen worth, als: Ik floeg het
touw er twee flagen om, je mis la corde
deux fois autour ; fig. Eenen — om den
arm houden, eenen — om den elleboog
houden, (eene acliterdeur openhouclen) zie
Achterdeur. klap , coup. Een — met de
yuist, no coup de poing ;fam. tine gourmade.
zit Vuisrflag. Een — met eenen flok, un coup
de bdton; zie Stokflag.
floor, bons,
percussion, f.
verlies, ramp, coup, dace,
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malheur. Op — (klokflag) van twaalven
Slagaderlijk,
n. tot erne flagader belioorer
sur le point de midi. Een — met eenen
de, arteriel ,
— bloed, sang arteriel,
zamengedraaiden zakdoek, met cent aalsvel, Slagaderopening , vr. het openen eerier flag,.
met eerie zweep, en derg-elijke, one anguilauer , artersotonne.
lade. Een — van een paard, une made. Siagbal, m. bal, welke geflagen worth; zit!
om de ooren, un souifiet. lemand
Kolfbal, Kaatsbal.
Een
flagen (flaag) geven , downer des coups a Slagbed, 0. verenbed, bed, dat opgeflagen
q. q., tosser 00 etriller q. q. Slagen(flaag)
worth ; ( wenig gebraikelijk , ) lit ,
coite
,
e,
recevoir des ceui,s 5 etre
ou couette ,
krijgen
rosse , e , feg.: Iemand met den — waae- Slagboeg, in. de wending des boegs bordee. r,
surprendre q. q. — houden (bij
fehuwen
,
Coede —, Lord qui asionge,
Goede —7
het dorfchen , enz.) battre tour a tuur.
met eenen zwaai, bonne bordee, f. Dar
Zijnen — waarnemen, (de gelegenheid waarYak.. in zijnen
((lat komt hem goed van
nemen, van de gelegenheid gebruik maken),
pas ,) telt; Jul vient bien a propos. Dat
saisir l'occasion , prendre bien son temps.
was eerie
voor hen , dat was eene geluk5
(met
jets
goed
cc
kip;
ham; voor hem ,) cela lui reussit,
Den — van icts hebben
regt kunnen ,) etre adroit, e, a q. ch., se
avait a succ'es.
connaitre d q. ch. Den — van jets krijgen, Slagboom, no boom of balk, de reervalt of
neeegelaten worth, barriáre, barricade,
( jets leeren,) appreare q. cit. bat is sr
tie regte — van, (dac is de regte maeier ,)
(fc'aeepsw.) meerv. flagL,rre-bois,
—
boomen 5 ilaketfels, estacades, f.
c'est la vraie methode. Siagen doen,
dire
de's
bonsdwars door eene
flagen voor den Jag brengen ,)
chaises. f. pl.
bosch dat gesnots. Ergens eenen — naar doen , (naar Slagbosch, o. velnaar
veld kan of moot warden, Lois qui pent 03
jets gisfen,) devenir cc conjecturer en gros.
5 (in het fpel)
duit etre abattu, m.
Eenen goeden flag, gelnk
doen, faire tin raccroc. Eenen — in lets Siagdenr, vr. kleine deur in eerie antlere,
iehefgat , gulches, m. — 5 valdeur , trappe.
doen,) in den gemeenz. fpreektr.) vcel %'n]
drempel caner fluis se-alt
jets eten , gebruiken, enz.) manger ou de- Slagdrempel,
a'ecluse seall dune ecluse.
tenser beaucoup dc q. ch. Op den — komen, over — komen , (van pas komen,) Slagduif, yr. duif, welke zich iu een duiveaflag ophonde, pigeon de voliàre, vs.
venir a propos. Op zijnen — komen, op
zijnen — geraken of taken, op — komea Slagel,
houten Lamer,
fleeg,
flegge,
,
of raken (fortuin mai:en ,) avoir du sac:es,
faire fortune; (zijn doel bereiken, flagon ; Slagen, o, w. (jk flaagde, ben geflaagd), zijn
zie Siagen. Zonder — of float, (zoader
verlangen vervuld krijgen , zijn duel bereiken, reussir, avoir au succês, prosperer. -,
eenige gewelddadigheden, zouder moei:e ,)
getukken , tot fland komen , reussir.
sans coup ferir, sans combattre, sans dijff,
culte. De — van den vuurpijl, ( het geheem Singer, in. al, win flaat, easel in de zamengefiellingen , Blikflager, Doodflager, Goadder zaak,) le secret de l',affaire.
flager, Harpflager, Hondenflager, Kopervecht, bataille , f., combat, vs, action,
— hveren , donner sine batailflager, Lijnflagei 5 Luitilager, Olieflager,
journee,
Reepflager, Touwflager, Trommelflager,
Ic , donner un combat ; zie Leveren. Een
enz.; zie deze Woerden
inzonderh.
Mende 5 one bataille decisive. In den — blijal , vie beesen
ven , (op het fiag-veld omkomen, fneuveflagter, vieeschhetpA
or,
boucher.
—
etre
tue
,
e,'sur
le
champ
de
bataille;
y leeschdie
met
eene
Jen ,)
keaam flaat esalier.
fig. (omkomen, het level) bij jets infedienederlaag, defuse.
Slagerij, vs. flagerswinkel, plaats, waar geten ,) ,perir.
flag t worth , boucherie.
nadeel, verlies, coup, uuaheur, echec,
Slagersbank , yr. bank van eenen flager, etal
perte considerable, f. Dat was een h-a-de
on etas! tie Poacher
CAI") rude. — beroerc'etait un coup ci uei
mentftempel, coin. —, Slagerseejl, yr. bill van eenen flag,er, hackie
te, apoplexie,f
battement de pouls,
cc bo*ncher.
van den pais ,pulsation
flaap, tenspe
Slagershond, m. matin.
vs. — 5 van het
chfite, tons- Siagerskuent, m. knecht van eenen flager of
tegen den grond, enz,,
—,
flagter, garcon boucher, &taller.)
bee, f —water, batonnee d'eau,
draai, kronkeling in een touw, enz., co- Slagersines o. vies van, eeneo flager of flag.
(fcheepsw.), ills:— over— zeiter, couteau de boucher, PE, zie ook Siagtgue,
rondom
len , cots,* ei petites bordees.
of in de beting, tour de bitte, tour de ca- ShN:g-liej i-'slr.,riem, in. prism van eenen flager of
flagter, flush de boacher; zie Priem.
ble. — van het fchip , the sous le vent.
— van het touw oat het braadfpit, tour du Sik2,e-svrouw , yr. vrouw van eenen flager
S2 reekw. — van
femme d'un beaches-, bouchere.
cable assess-sr
den molen helben, (half gek zijn) avoir Slagerswinkel
fiagerij , boucherie,
Siagliorlogie , 0. {hand horlogie, horlogle dat
sin coup de hoc/se. ,
fiaat , lisontre sonnante , f:
y r. groote ader, polsader, artàre.
Slagader,
Groote—, (in de ontleedkunde) ass te. Dc Slaglcout, o. driekantig brandhout, om de
vaten in het ruin te fiuwen ,
twee groote flagaderen , die het blood naar
mage,
, waarmede het vlas en de henc
d h e r fe n e n kitten, arotin'es.
de
Slagaderbloed, o. blood in tens flagader, flagnep geflagen wordt, oak (bij fchoenm)
.
espade
,
,
aderlijk Hoed, sang ascend,
acteriographie.
Slagkooi
,
y
Vi-.
,
Y
ing
r.
vogelflag
,
vogelknip
knipkooi,
v
d
e
r
ij
rb
c
fch
aga
Sl
trebuchet, vs.
Slagaderhiis, yr. canal artedes;x, m.
Slaglantaren of flaglantaarn, yr. lantaren,
Sl ag ad e rig , b . n. arterieux se.
waaryan suits zich bij eenen flag (zeeflag)
Slagaderbreuk, Yr. breuk cencr ilagader, andbedient , faint/de combat, vs.
vrisme,
anevrosc ,
n. tot eerie flagadetbreuk Slaglijn, y r. bij timmerlieden, eene lijn,
S lagaderbrcukig ,
,met krijt enz. befireken, diont, om
6.
behoorende
cent
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ee-ne ftreep op bout te maken, waar betzela
victimes; fig. degene, die door eenen
ye doorgezaagd moet worden , cordeau a
tiran op eene gewelddadige wijze om het
tnarquer lc bois qu'on vent scier.
meerv.
leven wordt gebragt, of die in den ftrijd
haglijnen, (fcheepsw.) garcettes.
noodeloos wordt opgeofferd, victime, f.—,
Slagnet, o. zeker net, om yogelen te vangen,
voorwerp van eene, door eenen anderen verfilet el deux battants pour prendre des oioorzaakte ramp, victime. f :Het — van
seaux, m.
den toorn tens anderen worden , (om eenen
Slagorde , yr. orde , welke de t roepen bij
anderen lijden, ) devenir la victime du reseenen flag houden, ordre de bataille, m In
sentiment d'un antic. Wacht u, gij zult er
— fcharen 5 in -- ftellen, mettre en batailhet — van zijn gardcz-vons ,vous en sercz
le, ranger en batailie.
la victime. Hij is het — van deze vereffeSlagpen , vr. pen , waarmede een vogel flaat,
ring geweeat, (hij beefs hij deze vereffeeenen vlerkflag geeft, grosse plume de l'aiFling het incest geleclen ,) id a ate la victile. -- van roofvogels , tenue ; fig. zijne
me de cet accommodement.
flagpennen zijn hem nitgetrokken , (men Slagtofferande, vr. bloedig offer,sactsfice sacheeft zijne magt gefnuikt ,) etc lui a regn6'
giant , m. o%dation.
ses tiles ; on lui a Otte' son plus grand pou- slagtpilats, tuerie
ook waar de flagers de
voir.
ingewanden van beesten zuiveren, echaudolS lagplaat ,
fi.appe-plaque, m.
re ; tie Slagthuis.
Slagregen ,
zware regen , geweldige regen, Slagttijd 7
tijd wanneer men ilagt , temps
suttee, grosse pluie, j
ou l'on tue ties boeufs, etc. (ZVovembre)
Slagt , vr. stet flagten , als : Aan de — zijn , Slagtvee o. vee , dat voor de fiagt beilemd
(met de flagterij bezig zijn,)faire provi.sion
is , bites de boucherie, f. pl.
de viands. —, het geflagt, provision de Slagtvlijm, 0. en y r. vlijin van eenen flagviande.
ter, lancette de boucher. f.
Slagtand tn , bij fornmige dieren, enz. tend, Slaguurwerk , o. flaand uurwerk, horlogesonwelke buiten den muil uitfteekt , en waarscents , f.
mede zij zicn iazonderheici verdedigen , (van Slagvaardig , b. n. gereed am te vechten,
waar de Franfcl ae mum ) defrnse,
prét, e, I consbattre.
bij wilds zwijnen, les limes , f: tee gres.
Slagveder, vr. grosse plume de Palle , pence;
Slagtbaar, b. n. gefchillt oin geflagt te worzie Slagpen.
den, propre a etre tzie , e.
Slagveld , o. veld, waar een flag geleverd
Slagtbank, y r. ilagersbank, etal de boucher ,
words, champ de bataille, m.
m; fig. flagting, bottcheric. Ter — leiden Slagweik, o. sonnerie. Aan het —
dit
op de — brengen, comer a la boucherie.
horologie is jets te herftellen , il y a q. cit. a
Slagtbeesr, o. beest, dat gellagt zal worden ,
refaire a la soosnerie de cettc montre.
bite de boucherie.
Slagwind, m, (fcheepswoord) vent echars.
SlagtbijI, yr. fla:zersbijl, bat/se de benches..
Slagzijde, y r. (fcheepswoord) faux cite d'un
Slagtbriefie, o. briefje, waarop het verlof
nav:re nt.— over fluerboord maken, plier
Worth gegeven, om ten besot te molten
le cote' du tribord, carguer a stribord.
Ilagten , billet qui poree permission tic titer Slagzwaard, o. lang zwaard, dat men in beivice vache, un boeuf, not coehon, etc. 7B •
de handen neemt, longue epee a deux mains,
f. 5 esiadon ,
Slagten, b. vs. (ik flagtre, heb geflagt), vee,
— der ouden , estramacon,
ter fpijzigin7, dooden, toter. E'en varken —
j Daarinsde houwen, estramaconner.
titer, egorger un Cochon on lin pore, —, Slab ; z:e Sick.
een voorraad van vieesch opdoen, faire Slaken, b. w. (ik flaakte, heb geflaakt), oneprovision de viande.
binden, losbinden,
detaclzer, dlarSlagter ,
flag,er, vleeschhouwer, beenhakgir , reldcher, relaxer. De zeiien —, deker zie Siager.
_levier (les voiles). lcmands boeijen
reSlagterii ; ale Sloping en Siege.
ldcner
q. ; relaxer q. q.
Slagtersbank; zie Sla.lersbank.
S1akhoorn , zie Slekhoyen.
Slagtersbiil ; zie Slaaersbiil.
Slakhoutboom; zie Slekhoutboom.
Slagtersknecht; zie Slagersknecbt.
Slaking, y r. het flaken, de losiatjng, action
Slagtersmes; zit! Slagersme2.
delivrer ,
reldcher, de relaxer; deliSlagterspriem ; zie blagerspriem.
vrance, relaxation, I, elargissement, m.
Slagterivrouw; zie S!agersvrouw.
Slakkegang ;zie S/e!,keg-ang.
Slagtgeid, o, geld, dat men voor het flagten slakkendriebiad; zie 'Sekkendrieblad.
van een beest moet betalen tuage ,
Slakkeaklaver; zie Slekkenkiaver.
Slagthuis, o, huis, waar geflagt wordt, tot- Slakkenfteen; zie Slekkenfteen.
erie , boucherie; fig. bbncheric , abatoir,
siakrop; zie liropsalade.
Slagting, yr. het flagten, tuerie , boucherie; Sialepel m. lepel, welkin men bij het toeheEr werd cone groote (aeweicligc) — 5 aanreiden der falade gebrulkt, cuiller a salagerig t , ii se fit one gran:ie, boucherie, (on
ole ,
grand carnage, massacre) darts cc combat. Slawand, yr. wand voor falade , panier 4 saSlagtloon, o, loon, dat ten flager ontvangt
lade, m.
voor het ilagten van een beest . van iemand ; Slaaipampen, o. Vt. (ik flampampte , heb gezie Slagigelci.
flampampt); zie Slerapen.
Slagtmaand, Yr, naam van clezelf,le maand de.3 Slampamper, m. iemand, die gewoon is te
jaars, waarin men over het aigemeen gewoon
flampampen ; zie SI emper.
IS te flagten, Novembre , molt de Ncvemi)re. Slampamperij , y r. flemperij flempen, fmulIk zal op den zevenden van — komen, je
len ; zie Siemperij.
viendrais le sept Novembre.
Slampampfter, y r. zij , die gewoon is te ItemSlagtmes , o. flagersmes, flagtersmes coutean
pen; zie Siernpaer.
de bencher ,
Slang, y r. een bek,..nd flag van krnipend g C S1 agt o ler ,
offer van een geflagt beest,
dierte , se;yent, M. Water—, couleuvre
vieinte f De plaats waar men fiagtoffers
a'eau , serpent aquatique. Ratel—, costdoodde , le lieu at Pon tuait sot ,'gorgeait
louvre
4 coffer, serpent a
SOnnette...
Ttt3
f,ene
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Eene jonge —, an serpenteaa Een gebroed jonge flangen , een nest vol jonge flangen, une couvie serpenteaux.
De beet eener —, la morsure d'un serpent. Eijerleggende — van eenen voet lengte, orvet, en. Verfleende ( bij de
miinwerkers) ophiolite, m. De oucle —,
(in den bijbelflijl, de duivel,) le diable;
fpreekw.; zie Schuilen. Eene — in zijnen boezem koesteren , (eenen fnoodaard
we/doen ,) rechauffer un serpent dans son
sein. loopend vnor in eene mijn, saltcisse. — van eenen distilleerketel, serpentin , m. —, buis eener brandfpuit, boyar, ,
en. zeker vuurwerk , voetzoeker, serpenteau. —, (in de fterrek.) zeker fiercebeeld; ook waterflang, hydre. —, (in de
wapenk.) , bisse, f. , givre,
Slangachtig , b. n. naar eene flang gelijkende ,
* qui ressemble 4 an serpent , qui tient du serpent.
Slangenbefchrijving, yr. (in de nat. gefch.)
ophiologie.
Slangbrandfpuit , y r. brandfpuit met eene flang ;
(zie Slang), zie Slangefpuit.
Slangebalg,
balg, d.
y e/ eener Jiang,
flangevel, depouille de serpent, f.
Slangebeet, in, beet eerier fling, morsure de
serpent, f.
Slangegras, o. serpentin, m.
Slangegift , o. gift of vergift eener flang,
venin de serpent, m.
Slangehaar, o. haar eener fling, chevelure
de serpent, f.
Slangehoofd, o. hoofd eener flang, flangekop ,
tete de serpent, f. zeker kruid, viperine ,
Slangehuid, yr. huid eener flang, flangebalg,
flangevel, peau de serpent; zie Slangebalg.
Slangekop; zie Slangehoofd, tete de serpent, f
Slangekromte, Yr. (in de meetkunde), serpentement, tn.
Slangekruid, o. (in de kruidkunde)zeker gewas, viperine commune , setpentaii e , f. herbe aux viperes, f.
Slangelijn, yr. flangswijze lijn, ligne sineuse.
-Slangemond,
mond eener fling, bouche de
serpent, f.
Slangenaanbidder, tn. (in de godsclienst ,)
ophioldtre, serpenticole. Slangenaanbidding,
yr. ophioldtrie.
Slangenaarcl, m. geflacht of foort van flangen,.
genre, espece, sorte on race de serpents ,f.
Slangendrager, in. (in de fterrekunde) serpentatre.
Slangenei, o. ei eener flang, oeuf de serpent, m.
Slangeneters,
meerv. degenen .welke zich
met flangen voeden, ophiophages.
Siangengeblaaa, o. geblaas of gefchuifel der
flangen, siffiement des serpents, m.
Slangenhout , o. zeker hout , dat tegen den
beet der flangen dienitig words geacht,
bois de couleuvre, ;n.
Slangenkruis, 0. croix givree,
Slangenmos, 0. zekere foort van mos, espeee
de mousse, f.
Slangenoog, 0. oog eener fling, oeil de serpent, m. zekere been, ook wet paddefteen genoemd, petite pierre qui ressemble a an cell de serpent.
Slangenpapier, o. serpente, f. on papier serpente, m.
Slangenvormig, b. n. en forme de serpent ; en
serpentant.
Ilangepoeder, flangepoeijer, o. poeder of
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poeijer tegen eenen flangebeet, poudro
vipere , f.
Slangepruik, yr. hair eerier flang, flangehaarrj
zie Slangehaar.
Slangefpuit, yr. brandfpuit met eene Clang,
flangbrandfpuit, serpent, tn.
Slangeftaart, in. fiaart eener flang., queue de
serpent, f.
Slangefteek , in. fleck of beet eener flang , piqure de serpent, f.
Slangefieen , fleet] , welke volgens het gevoelen , van fornmigen in de flangen words
gevonden 9 pierre de serpent , f. opiate, vs.,
serpentine, f.
Slangeftok of itaf, m. fink van Mercurius, caducee,
Slangetand, m. tand eener fling, dent de
serpent, f.
Siangetje , o. kleine of jonge flang, (verkleinw. van fling ,) serpenteau, m., fig. zie
Voetzneker. , kleine ligne
sineuse, f.
Skagetong, yr. tong eener flang, langue da
serpent. —, adnerwng, zeker kruid, (in
de kruidk.) laEguede serpent, ophiogiosse.
zekere verileening, glossop,tre , us.
Slangevel, 0. vel eener clang, flangebalg,
flangehuid, depouille de serpent, peon de
serpent, f ; fig. ondeugend wijf, serpent,
tn. harpie, f.
Slangevec, 0. vet eener fling, graisse de serpent, f. zekere zalf, waarin flangevet
komt , onguent compose de graisse de serpent, M. axonge de serpent, f.
Slangevisch , m., (in de nat. gefch.) ophidie,
zekere worm/, racine de
Slangewortel,
serpent, langue serpentine, f., sells,
(in de kruidk.) ophiorize.
Slangezaad , o. (in de kruidk.) ophisperme,
Slangezuil, vr. colonne serpentine.
Sianghaagdis, yr. flanghagedis, zekere haagdis , une sorte de lizard.
Slangfluk o. zeker oud fink gefchut, veldflang,
(bij de artill.) coulevrine on couleuvrine,fi
Slangswijze , b. nvIcronkelend , sinueux, ease,
tormeux, ease , en serpentant. — lion,
bijw. en serpenyr. serpentement,
looperk, courir en serpentant.
tant.
Slangvisch, in. (in de nat. gefch.) zekere
visch , foort van lipvisch, donzelle, f.
Slangvormig, b. v. serpentiforme.
Stank, b. n. Lang, dun en buigzaam , grele
menu, e, delis, e, flexible. — van lijf e ta
leden , d'une taille deliee, d'une taillegrele
et menue.
Slankheid, yr. qualite de ce qui est dela , do
ce qui est grile, taille grele.
Slaolie, yr. °lie, die men gewoonlijk op de
falade gebruikt , boortiolie , halite donee.
Slap , b. n. los, het tegendeel van fiijf, Idcite, relache, e. Een — touw, une corde
ldche, tine corde reldchee. Het touw is to
maken , re—, la corde est trop /ache.
deraidir. De droogte maakt de fnaren eenen luit , la sécheresse reldche leg
cordes d'un lath. — worden, se ldeher, devenir lehhe, se reldeher. — (bij fchoenl.)
s'avachir. Het leder worsts —, week , le
weekachtig, mollasse.
cuir s'avachit.
buigzaam, flexible, pliant, e, pliable,
mon, viol, le, flasque. Slappe en hangende
borfien, des manielies flasques et pendantes,
(met verachting ,) des tetasses. Eene flappe
pen, une plume tnolle. Zoo — ale eon vaat.
zwak
dock, fort moss , viol,
Eene flappe maag, un esta.
faible ,
Siappe fpijs, flappe kost,
mac
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te en weinig voedzame fpijs,) des viandes
legeres et peu nourrissantes. Slappe thee,
(niet flerke thee ,) du the faible. Een flappe (geringe moed,) un faible courage. —, tenger, veule. Een flappe, tengere tak, one branche veule; fam. Ik voel
mij je me seas veule. Zich lagchen,
(zich fchier te berften lagchen,) se primer
de rire. Slappe nering, (geringe nering,)
peu de chalands; fpr. w. Drukke nering,
flappe ontvangst, cela se dit de celoi qui
Tend beaucoup et recoit pea d'argent; fig.
Met flappe handen te werk gaan, of de banden — laten hangen . (weinig ijver bij het
weriCen toonen, de handen in den fclioot
leggen ,) travailler sans assiduite , rester,
demeurer, se tenir en avoir les bras croises.
Een flappe wind, un petit vent. —, bijw.
faiblement, mollement. —gelegen toew,,
cordage mollement commis. — touw,
(faieepsw.) cordage trap mon , cable ou
cordage largue.
S1apacht i g,„b. n. een weinig flap, on peu ldche , etc. ; zie Slap.
n. van flaap beroofd, zonder
Slapeloos,
flaap, prive, , ale sommeil, qui ne peat
dormir. Eenen flapeloozen nac4L doorbrengen , (den nacht — doorbrengen ,) passer la
emit sans dormir. Slapelooze nachten het).
ben, avoir de longues iwoinnies , des veilles. Dee zaak heett mij eentai Ilapeloozen
nacht veroorzaakt, cette affi,3ire in'a donne
tine malenuit.
, bijw. sans dormir.
31apeloosheid, yr. berooving ,;-an flaap , pri
vation de sommeil, agrypnie , f defaut de
sommeit, insomnie. gepaard met
flaperigheid, agrypnocome, en.
Slapen, o. W. heb geflapen,) zich
aan den flaap overgeven, in flaap zijn, dormir, etre dans le sommeil , reposer. Zeer
vast —, dormir d'un profond sommeil, dordormir tranmir projondement. Gerust
dormir d'un boa somquillement. Zacht
me , dormir de ben somme. Onrustig—, on.
dormir d'un sommeil inquiet ;
gerusr
fam. revasser. Lang—, dormir grassc-matitee, dormir long-temps. fpr. w.
een marnot, ais ten os — 5 dormir comme tin sabot,
&mir comme an Gaan (near bed
gran, ) se coacher, se wettre au lit ; fain.
ailer d dodo. Het is tijd om to gaan —,
it est temps de s'aller coacher; fig. Een gat
dormir la grasse matinee.
in den deg
Oa het middagmaal)
faire la met idiente bed liggen, couches.. In een bed
ne.
—, coacher dans on lit. Bij eene vrouw
coacher avec one femme. Ziff — niet bij
elkander, ils font lit a part , ils ne con
chest pas ensemble. Hij heeft te vroeg bij
de bruin geilapen, it a eu commerce par
avauce avec sa future epouse ; it a pris un pain
SW* la fournie. Op den blooten grond coacher sac la duce. Ondcr den blooten hemel
—, coacher a la belle etoile. Op de flraat
—, coacher sur le carreau. Buiten 's huis
—, coacher hors de chez sal, coacher hors
de la maison, decoucher. In zijne Ideederen
—, coacher dans ses habits. fpr. w. Siapende
honden wakker maken, reveiller chat qui dart.
(geen acht op iets Chan ,) ne
Op iets
faire point d'attention a q. ch. , van
'eene verdooving der ledematen , etre engourdi, e. Mijn arm Ciaapt, ' 711012 bras est
engourdi.
werkeloos zijn , etre Cancel'', ive , dormir. —, b. w. dormir; fig.
Den hazenflaap
( zich honden alsof
pen flaapt ,)fidre semblant de dormir, dor-
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Hair les yeux ouverts. Zieh nuchteren —,
(zijnen roes uitflapen,) cover son via. Het
—, le dormir.
Slaper,
degene, die flaapt , dormeur.
flaapgast, coucheur; fig. droomer, druiloor;
zie Druiloor. (icheepsw.) biunea fley en , fausse etrave, contre-etrave, f. —
van de beefing, accore de bittes.
Slaperig , b. n. geneigd om te flapen, qui a
sommeil, qui a envie de dormir, pris , e,
je n'eu
de sommeit. Ik ben ongemeen
fills plus de sommeil. maken, assoupir,
causer tine disposition prochaine au sommeil.
De dampen, welke in het hoofd opftijgen,
maken — 5 les vapeurs qui montent a la tete, assoupissant, — makend, assoupissant,
e. — worden, commencer a avoir sommeil,
etre pris , e, de sommeil. Ik ben —, pal
sommeil; fig. traag, loom, vadzig, lent,
e, pesant, e, indolent, e. hiche. —, den
flaap bevorderende, flaapverwekkend, assoupissant , e , soporatif, 1st. — weer, net
temps assoupissant; fig. Een — gefprek ,
bijw. fig.
;one conversation languissante.
traag, zonder ijver, lentement ldcbement.
werken, travailler ldchement, etre ldche
(dezelve
au travail. De zaken gaan
gaan traag voort,) les of sires languissent.
Slaper;glieid, yr. envie de dormir, f assoupissement, sopeur, f itat d'une personae assoupie , m., lenteur,, grande non.
xhalence, grande negligence, f., assoupissewent , endormissement, in., indolence,
engourdissernent d'esprit, en. Dat de — vet,
oorzaakt, narcotisme, m.; zie Slaapmiddel.
Eenc ongehoorde one paresse lethargique. Zware —, (in de geneesk.,) doodflaap, earns, in.
Slaphartig, b. n. flaprnoedig, fchroomvallig,
Een,
beangst, pusillanime, lache ,
rnensch, an homme pusillanime, an hornme an homme sans courage. —, bijw.
hichement, timidement, avec timidite, sans
coeur,, sans courage.
Slaphartigheid, vr. fchroomvalligheid, angst.
valligheid, pusillanimite , leichete,
manque de courage, M.
Slaphartiglijk, bijw. fchroomvalliglijk ; zie
Slaphartig, bijw.
Slapheid, yr. het flap zijn, toefland van lets,
dat flap is, relachement afaiblissement,
eiat d'une close qui est mains tendue qu'elle
ne devait etre, m., flexibilite, f, etat de
ce qui est pliant, in. , souplesse ,
blesse , mollesse, dibilite. — 5 verflapping
der fpieren, (in de geneesk.) flaccidite des
fibres , des muscles.
Slapjes, bijw. tragelijk, lentement , ldchemeat. Het werk gaat — voort , gaat
traag of langzaam voort, l'ouvrage se
ait lentement, ,Pouvrage n'avance pas,
favance
pest.
Slaplant, yr. plant van kropfalade , plante de
laitue pommee.
Slaplenden , m. en yr. perfoon met flappe lendenen , personae qui a les reins faibles, f.
Slapinnedig, b. n. eenen flappen moed hebbende; zie Slaphartig.
Slapoorig, b. n. flappe ooren hebbende, qui
a les oreilles pendantes on basses.
Slappelijk , bijw. flapjes , flap, tragelijk, lang.
zaam , zonder ijver; zie Slapjes.
Slappen, o. (ik flapte, ben geflapt), flap
worden, verminderen, afnemen, se reMcher , se detendre, se debander, inollir,
s'affaiblir, diminuer. De wind flapt, lea
vent commence a mollir. De acting flapt,
Ttt4

S LA
S E
Loi4
(de tiering vermindert, neemt af,) les elitegering, laag , min aanzienlijk , bag , fet,
lands diminuent. De boter flapt, (tie prijs
vil, e. Van fiechte afkomst, de basse ex•
der boter wordt lager,) le prix du beurre
traction, de basso naissance. —, ten aan.diminue, baisse. —, b. w. flap maken, rezien der geringheid van iemands yerflandeThicker, detendre, debander.
lijke vermogens, zwak van verftand, (in
Slapperment, tusfchenw. mombleu!
dezen zin verouderd ,) stupide,
Slappigheid; zie Slapheid.
idiot, e,
—, ten aanzien der geSlapping, yr. (fcheepsw.) vieux cordage pour
ringe voortreffelijkheid van iemands
fourrer les cables , 111.
gen , zwak, Hij is — van gezigt, van
Slapte ; zie Slapheid.
reek , van gehoor, enz., hij heeft een —
Slafehotel, m. fchotel, waarin men de falacie
gezigt, eenen flechten reek , een — gehoor,
op tafel zet, saladier.
enz.. it sae volt pas bien, it a la vise manSlaftronk, m. fironk van kropfalade, tige de
vaise , it ne sent pas bien, it a Podorat
laitue pommee , f.
mauvais, it entend der, it a Pouie dure,
Slatuin , m.
waarin men hoofdzakelijk
etc. Hij is — van gebit, hij heeft een —
falade kweekt, fardin ei laitue.
gebit , hij heeft fluchte tendon , it a lee
Slaven , o. w. (ik ilaafde , - heb geflaafd),
dents manvaises. I1,j is — in den gang,
eenen flaaffchen arbeid verrigten zwaar
hij heeft eenen fleehren gang, (hij goat
werken, zwaar week doen , travailler beaulangzaatn,) it marche lentement. , we.
coup, comma net negre , faire un ouvrage
pens de geringheid van iemands gezonaheid,
penible.
ziek, zeer ziek, malade, fort maiade. Hij
Siavenaard, In. aard der flaxen, nature des
is zeer hij ligt zeer hij vaart heel
esclaves, f.
—, bet is of ileac — met hem, it se' ports
Slavenarbeid, arbeid of werk van flaven ,
tres-mal , it est en ties-mauvais etat , joult
flavenwerk, travail d'esclave; fig. moeijed'unc mauvaise sante. —, oodeugend,
lijk werk, travail penible.
kwaad, fnood, mauvais, e, mechant ,
Slavendienst, yr. dienst der flaxen, ilavernij
Een flechte kerel, nu mechant homme, u se
service d'esclave, in., servitude.
homme de neant. Slechte lieden, de manSlavenhafer, m. [fchip] vaisseau negrier.
vaises gens. Eene fiechce handelwijze, tent
Slavenhandel, tn. handel in Ilaven, commerce
mechante action. Het is zeer — van u, da:
qu'on fait des negres , commerce d'esclaves ,
gij tnij verlaten hebt, vous avez mal fai;'
, traits des' negres, f. Spaanfche — in
de me quitter. —, onaangenaam , mauvais„
Amerika, assiente , f.
0. — weer , mauvais temps ,
Eene flechSIavenhandelaar, m. koopman met de wilden,
te tijding, 7411° inauvaise nouvelle. , ramptraiteur.
fpoedig, malheureux , ease. Het that —
Slavenhuis, o. huis voor flaven , maison des
met hem of met zijne zaken, .est fort mal
esclaves, f.
dans ses afraires ; fig. Een — gangetje gaae,
Slavenkelder, m. in Afrika, matamore, f. (in
(zich ongelukkig maken,) se ruiner, se
Turkije) bagne, f.
rendre malheureux , ease. Slechte taal,
Slavenketen, yr. chaine des forfeits. — op de
paroles deshonnites, obscenites, saletes, f;
galeijee, cadene.
pl. Slechte yerfen, de nilchants vers, m.
Slavenmarkt, vr. markt, waar men Haven verpl., rimaille, f: Een fiechte troost, Ina
koopt, marche ohs Pon vend des esclaves,
miserable consolation. Een — levee leiden,
Slavenfiand, m. fleet van flaaf, dienstbaaretre tin homme de michante vie. 'Slechte
heid, flavernij , condition d'esclave, serviwijn, de mauvais vise, m. Slechten lank
tude, f.
weten, (kwalijk nemen ,) prendre en menSlavenwerk , o. werk van eenen flaaf, flavenvaise part. Eenen flechcen dunk van ieseand
arbeid; zie Slavenarbeid.
hebben, penser mal de q. q. — good , bag
- Slavernij , yr. flaaffche dierstbearheid, fiavenor,
zilver, bas argent, m. — geld,
fiend , esclavage, m., servitude, f:, assermauvais argent, m., monnaie zie bas
visseneent, m., assujetissement AANMERf: , mauvaises pieces, f. pi., monnaie ae bag
KING. Servitude is zachter don esclavage;
—, Betitre, m., especes legeres,
de ecrfle legt eon juk op , maar de ande:e
ring, chetif, ive. Slechter wooden, dipe-,
een ijzeren juk. In de —geraken, tomber en
rim , devenir de moindre va p our, empircr ; deesclavage. Tot flaaf maken, in de — brenveins- pire , etre en plus mauvais etat.
gen , asservir; fig. moeijelijke bezigheid,
Slechter maken , deteriorer , rendre pure.
lastig werk, occupation penible et ennuyante.
bijw. simplement.
mal, miserable.
Slavig; zie Slaafsch.
ment, mechamment, chetivement. —
Slavin, y r. het vrouwelijke van flaaf, enclave.
nen , — gehuisvest zijn, etre loge, e, miSlavork, y r. voik, waarmede men de fla toesdrablement. fchrijven, zingen, danfen,
bereidt, fourchette d salade.
enz., &Tire, chanter , danser,, etc. mal.
Slawinkel, m. winkel, wear men falade verrijden, — te paard zitten, etre mal
koopt , boutique ob l'on vend de la salade,
chev al. De halide'. goat
, le negoce 17 a mal.
Slazaad, 0. zaad, waaruit men de kropfalade Slechtelijk; zie Slecht, bijw.
wint, graisse de laitue pommea,
Slechten, b. w. (be flechtte heb geflecht),
Slecht, b. n. effen, eenvoudig , simple, sans
gelijk waken, effen maken, aplanir, rendre
ornement Een — bleed, (beter een can
e. De wegen aplanir les chemises.
kleed,) an habit simple. Een gemeen
—, tot den grond toe afbreken, met den
foldaat, un simple soldat. Een —, armgrond gelijk maken, maser , demolir entierezalig an habit pietre. Een —
meet, abeettre rez terre, abattre rez pieds.
muzijkant, on chien de musicien. Slech1Veder redemolir. Men heeft de veste muzijk, chienne de rnusique. — en regt
tingwerken van daze head weder gefiecht,
gekleed gaan, (eene eenvoudige kleeding
on a redemoli les fortifications de cette
dragen ,) etre veto, e, bien simplement. Hij
—, weinig gebruik: zie Beflechten.
is — 'en regt in al zijn cloen, (hij gaat in Slechtheid, y r. eenvoudigheid,
alles eenvoudig en eerlijk te werk,) c'est
imbed/lite, innocence; zie Slecht. —, flechsin ;Tontine sans deguisement, it est droit.
te hoedanigheid , geringheid, gebrele sac
wan-
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waarde 5 mauvaise qualite, viletd chetivete ,
peu d'importance , m. , mechancete.
Slechthooid, in. en yr. sot, niais, benet,sot,
idiot, m.; fig. oie, f.
Slechtigheid; zie Siechtheid.
Siechting , yr. het flechten , action d'aplanir,
— , action de demolir, demolition, f., rasement ,
— van eene vesting , dernantelement , 111.
Slechts, bijw. alleenlijk, alleen, nets
dan , bloor, seulement , uniquement, simplement , ne...que. Zeg hem — een woord,
Mites lui seulement un mot. Gij hebt — te
bevelen, vows n'avez qu'd commander fer.
w. Hij =elide daarblj veel te verdienen ,
te winnen , maar hij heeft — twee honderd
gulden gehad, dat was alles 7 it croyait y
gagner beaucoup, mats it n'en a cc quo deux
cents florins pour tout potage. Het flechtfte,
le pine.
Slede, y r. flee, voertuig zonder wielen, dat
langs den grond voortgefleept worth, (incest
op fneetm ,) traineau, m. Met de — varen 7 aller en traineau. ileepkoets ,
traineau, carosse trainant, carosse sans rotes, m, , zeker n erktuig (lac eenigzins
Haar eene ladder *gelijkt, zijnde twee balken , die onder en boven door een dwarshoot vereenigd zijn, om wijnva;en in eenen
kelder neer te laten , poulain, m, Touwflagers
ramasse.
traine. Berg-alpen
waarop wel misdadigers ter geregtsplaats
gefleept worden, claie.
Sledemenner,
zie Sleper of voerder op
Bergen, ramasseur.
Slede yaart, y r. togtje in eene flede, course
de traineau , promenade en traineau, (op
fommigc plaatfen) trainage, m.
Slee; zie Slede.
Slee, yr. wilde pruim, petite prune sauvage,
pruneile.
Slee, b. n. zuur, fleenw, , e, aigre. ,
van de tanden, wacneer zij door lommige
zuren Romp, of ten minste zeer gevoelig
worden, eggig, agace, e.
waken , agacer. Mejne tanden zijn Pal les dents
agacees. Groene en zure vruchten waken
cle tanden — , les fruits vests et aigres agacent les dents.
Sleeboora,
flcedoorn, boom, welke flean
draagt, prunellier,, prunier sauvage.
Sleedoorn; zie Sleeboom.
Sleedoren ; zie Sleeboom.
Sleef, y r. in fommige ilreken van Overijsfel,
en elders, potlepel, cuiller 4 pot.
Sieeg; zie Slei.
Sleeheid, yr. fleeuwig,heid, zuurheid,
, flompheid der tanden, agacement ,m.
Sleep, rn. al wat fleept. De — aan het bleed
eerier vrouw, (weleer sneer {Ian titans gebruikelijk ,) queue, f., fig. floes, gevolg ,
van menfchen , Cortege, traits, m., suite,
—, al , wat volgt, state, cons,'quence,
1k ken den droeven — des oorlogs, (ik
ken de treurige gevolgen des oorlogs ,) je
councils les fdcheuses suites de la guerre.
Sleep, y en'. t. van Slijpen.
Sleepdeken, 111. en y r. fig.
mensch , fleeplenden , lsomme paresseux, paresseux,
femme paresseuse , paresseuse, f.
Sleepdrager, degene , welke achter iemand
gaat en deszelfs fleep draagt, Porte-queue.
— van den pans of eenen kardinaal, candataire.
Sleepkleed,
simarre , f.
Sleepkoets, yr. (re Amiterdam); zie Slede.
Siceplenden; zie Sleepdeken.
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en o. loon., dat iemand voor hee
Sleeploon ,
flepen ontvangt; zie Slepersgeld.
Sleepnet, o. zeker net, hetwelk tangs den
grond words voortgefleept, ( bij vogeiaars,)
trainasse, tirasse, f: (bij de valk.)ook
eene foort van zegen bij de visfchers, trotneau , m. um oe:iters te vangen, drague ; in Neder-Normandije, grage, tn. —,
dregnet (nu in zee te visiehen, tirege, f —
in Gascogne, escave, — (en al voortdrijvende visfchen te vangen, drainette Ott
drouillette. Groot — voor kabeijaauw
kol, m.
Sleeptouw, o.(fcheepsw.)hansib,e,prolonge,
remorque, Een fchip op het — nemen,
remorquer use vaisseav , le prendre a la remorgue, le prendre el la traine; fig. Iemand
op het — houden, (iemand gedurig uitflellen ,) tenir 4 q. q. le bee dens l'eau , amusee q. q., le tenir au filet. Hij houdt mij
mar op het — 5 it ne fait que m'arnuser.
SieepvoeL , m. en yr. iemand, die zijne voeten
fleept, personne qui :reline les jambes en
merchant, f.
Sleepvoeten, o. w. (ik fleepvoette, heb gefleepvoet,) de voeten ilepen, trainer lee
jambes en marchant.
Sleepzak , o. (bij de visfchers) om zandaal te
vangen, trainelle, f.
Sleet, yr. flijting, user, m. Good van —
zijn , (zich goed houden in het dragen ,)
etre d'un bon user. Er is — Hoch break
aan, (het is nog geheel nieuw ,) c'est encore tout neuf, c'est encore presque neuf.
vertier, flijting, verkoop, debit, 1.11
als; Hij heeft groote — in die waren, (hi]
flijt veel van die waren ,) it debits beaucoup de ces marchandises, ce sont des marchandises" de bon debit. — , nob vaartuig,
afgedankt (chip, vaisseau degrade, deiabre.
Sleetsch, b. 1.3. veel (bleeding) vcrflijtende,
qui use beaucoup d'habits. Zij is zeer
(zij verflijt veel ,) elle use beaucoup d'habits. Dilijn broeder is zeer — aan de. voeten , (hij verflijt zeer veel konfen, fchoenen , laarzen en dergelijke,) iron frere use
beaucoup de bus, de souliers, de bottes, etc.
Sieetschheid yr. hoedanigheid van hem , die
vele kleederen, enz. verflijt, qualite de
celui qui use beaucoup d'Izabits, de bas, de
souliers, de bottes, etc.; zie
Sic-cum, b. n. zuur, fcherp, gelchila om de
taeden Clomp te maken; zie Stec, b. n.
Sleenwheid ; zie Sleeheid.
Sleettwigheld; zie Sleeheid.
Siege ; zie Slagel.
Slegge ; zie Slei.
Slei, y r. fleeg , flegge , flegel; zie Slagel.
Sick , yr. flak, bekend flag van wormen, (mat
een huisje, huisjesflak ,) limacon,
(zonder huisje , naakte fiek,) limace, f ,
(eetbare, of ten minbe die gegeten worts,)
Ik eet gaarne flekken, faime
escargot ,
les escargots ; fig. Hij gaat ais een , die
kruipt, (hij gaat zeer iangzaarn ,) it va
pas de tortue. Het week gaat voort, als
eene — 5 (het werk vordert ongemeen langzaam,) l'affaire va fort lentement, Pouvrage n'avance grieve.
Slekhoorn ; zie Slekhoren.
Slekhoren, m. een uitgebreid geflacht van horenlchelpen, welke door flekken bewoond
worden , trompe marine , conque de triton, f:
Slekkeboom, zekere boom, erythrine-desIndes , f.
allde en spirale, f; fig. tra,
Slekkegang,
ge gang, pas de tortue. Den — gaan,
Ttt
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ler a pas de tortue. — in het oor, coquil.
le, f.
Slekkehuisje o. huisje der flekken, coquille
des limacons ou des escargots , f.
Slekkeklave.r,, yr. zeker gewas, flekkendrieblad, herbe au limacon, f.
Slekkendriebfad ,
zeker gewas , flekkek/a•
ver; zie Slekkeklaver.
Slekkeninelk, yr. naam van zeker kruid, non;
d'un herbe.
Siekkenfleen , m.
welke in het hoofd
eener flek gevonden worth, Pierre de limace , zeker mariner, waarin men
verfteencle flekken vindt, marbre 4 coquilles, (marbre lumachelle.)
Slekken of flakkenvormig, b. n. spiral, e. —
bijw. spiralement.
Siekkenvormige gedaante, yr. (in de math. ook
in de bouwk.), spire.
Slemp, m. brasferij, fmullerij , brasfen gefinuA , goede fier,, bonne care, ripaille,
bombance, f. Veel van den — honclen,
( een vriend van flempen zijn ,) ainier la
bonne chere. Op den — loopen, (fchnimloopen , panlikken , tafelichuimen ,) ecornifier,, chercher de franches-lippees, faire le
metier de parasite. —, zekere drank, espece de boisson avec dts Tait, des oeufs, des
dpiceries , etc.
Slempdag, m. tegenfielling van vastcndag
tag waarop vrijelijk alles eten en
drinken mag, (bij R. K.) fours gras , 77.2.
Slempdagen , fours gras, fours destines ei
la bonne chere, fours du carnaval; (zie
Slernprijdn)
Slempempen , o. w. (ik flempempte, heb geflempeint); zie Slatnpainpen.
Slempen, 0. w. (ik flempte, heb geflempt),
brasfen, fmullen , gastereren, faire bonne
chere, faire ripaille ; (gemeen) goinfrer.
Slernper, brasfer, frnulpaap, fcl;ranfer,
bonvivant , goinfre; zie Brasfer, Vraat,
Gulzigaard, enz.
Slemperij , yr. brasferij , Hemp, flempen,
fmullen, bonne chive, ripaille, bombance.
(gemeen) crevaille, bacchanale, bafre on
bafrerie, etc.
Slemphout, o. (fcheepswoord), safran de
l'etrave, m.
Slemplooper, m. tafelfchuimer, panlikker,,
fchnimlooper, ecornilleur, chercheur de franches-lippees , parasite.
Siemploopfler,, vr, tafelfchuimfter,, fchuimloopfter,, Ocornifieuse.
Slempmaal, o. overdadig maal, rcpas 04 l'on
crefait bonne chere, gala, m. (gemeen)
vaille, f
Slemppartij , yr. fmulpartij , partie ole l'on
fait bonne chere.
Slempfter, vr. liefhebiter van de flemp, amie
de la bonne chere.
Slemptijd , m. de laatfte dagen voor de vasten
wanneer men zich veelal aan de flemperij
overgeefc, om zich bij voorraad fchadeioos
tc ftellen voor de aanstaande onthouding,
yaJtenavondstijd, canine prenant, camelval, m.
Slender, in. trage gang, denim-elle on allure
negligee, d'un homme negligent ; f. —
woonte , train ordinaire, m. coutume, rouvending,
tine, f. trantran,
vlugt, de'faite, f faux-filant. flij zit vol
slenders, (men kan op hem niet vertrouwen), it est plein de malices. —, handigheid,
adresse, habifeed , f.
Slenderen, o. w. (ik flenderde , heb geflenderd), tragelijk gaan, aller a paslents ,
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zotteliL'k heen en weer kijken, badautter.
Langs de ftraat , (langzaam 'fangs de itraat
gaan), battre le pave , lanterner; fig. Her
ilendert zoo wat heen , (het gaat traag of
langzaam voort), cela va lentement.
Slenk, vr. modclerkuil, of poel in den weg,
endroit plein de bone, bourbier, m.
Slenken, 0. w. (ik flenkte , ben geflonken),
zie Slinken.
Slenfen , 0. w. (ik flenfte , ben geflenst); zie
Verflenfen.
Siemer, m. zie slender is, alle beteekenisfen ;
fig. ook Sleur, trantran. —, lap , lainbeau
guenille, f. Ziju kleed was aan flenters
gefleten, son habit etait tout use , tout 11,1chire —, nitylugt , echappatoire , f subterfuge; fig biais.
Sleateren o. w. (ik flenterde, heb geflenterd); zie Slenderen.
Slepen , b. w. (ik fleepte, hub gefleept ,) flupende voortbrengen , trainer , emporter
trainant.
fc:feepsw.) aan can touw
( fleeptonw genoeind) voorttrekken , censorquer, mettre 4 la traine. —, op cone flede
of ander fleeptuig vervoeren, voiturer, metier on trainer stir sirs traineau. 0. w.
flspende zijn, trainer, trainer a terse.
Uw inantel ileept , votre manteau traine.
Met de voeten over den grond —, trainer
les jambes, se trainer; balayer le pave; ne
pas lever les pieds en marchant. kruipen , langzaam gaan, zich langzaam voortbeavegen , stamper, aller lentement, avancer
lentement , van hier : De flepende uren, (de
langzaam of traag voortkruipende wren,)
les heures ennuyanees; fig. Eene zaak flepende houden (geenen voortgang met eene
zaak waken ,) trainer tine afflaire, tirer tine
affaire en longueur. Een flepende uitgang,
in de fpraakk.) (cen uitgang, welke eenen
langen kiask heeft ,) tine terminaison longue.
Slepend rijm, rimes feminines , f. pl. (in tegenii:ening van ftaand rijm, Hines masculines).
Eene flepende, langdurende ziekte , tine maladle trainante, chronique. trillen, in
het zingen of fpelen , freclonner. Ecn depend gezang , tin chant fredonneux. Eene
flepende item, tine _voix fredonneuse. Slepende loop , (in dc muzijk,) prolation.
Sleper, m. man , die eene flede befluurt,
homme qui conduit tin traineau.
Slepengeici , o. geld, (lac men voor eenen
per betaalt , fleeploon, argent qu'on pale
pour sin traineau.
Slepersgild, 0. gild der flepers, corporation
de ceux qui louent des traineaux, f.
Sleperspaarci, o. paard van eenen fleper,, cheval de traineau,
fial voor fleperepaarden , etaSlepersfial,
ble a chevaux de traineau.
Sleping , yr. action de trainer, (in de bouwk. )
wanneer men iets wat fchcef bouwt, de— in het zingen of fpelen
voiement ,
flepende loopjes, (in de zangk.) prolation , roulade, f: fredon, —, neurien,
fredonnement, no.
Siet , vr. fleter,, een verfteten lap, eene \Todde , torchon , lambeau, in., guenille, f;
fig. haveloos vrouvemensch, salope, guenitine ivrog.nesse.
pe. Eene dronkene
Siete ; zie Sleet.
,
Sleter, no. lap, flee , lambeau ,
le, f , torchon.
Sletvink, in. domoor, zotskap, idiot, imbecille, sat, animal.
Sleuf, yr. groef langs eenen pilaar,, cannelure. —, courant de mer entre deux banes
4o-

eon
S' I. I
SLE
de sable, tn. — (fcheepswe) in een {Cheeps- Sleutelreeks, yr. fieutelbos; zie Sientelbos.
blok , waarin de firop van hetzelve komc te Sleutelriem, m. riem, waaraan men fleutels
beetestigt , pendant de clefs.
liggen goujure, f.
Sleur, y r. fleuring , fleuren, action de trai- Sleutelring, m. ring, waaraan men de fleuteis
bevestigt , clavier.
ner; fig. flender, fienter,, mode, coutumc,
routine,f.,trantran,,m. Uit — en gewoonte, Sleutelringvormig, b. n. (in de wapenk.) clechi , e.
par habitude, habituellement. inedeflepende gewoonte van anderen , als : Hij volgt Slib , yr. flibbe , vettig en flibberig flijk , bone,
bourbe, fange , n2argouillis , m. ; fig. —
de —, it suit la Multitude; fain. flag,
vangen , (zijn doel niet bereiken , in zijn
flenter, trantrant , na,
oognaerk niet flagen,) manquer son coup ,
Sieuren, b. w. (ik fleurde, heb gefleurd),
ne pas reussir, ne non obtenir.
trainer
sur
la
terre,
flepende voorttrekken
o. w. fletpen , flepende voortgaan, trai- Slibber; zie Slib.
Slibberachtig , b. n. naar flib gelijkende,
ner, marcher lentement.
boueux ,euse,bourbeux,euse ,fangeux,euse.
Sleurgebed, o. gebed uit gewoonte of zonder
Slibberachtigheid, y r. qualite ou etat de ce
aandacht, priere pour la forme. f.
qui est boueux, bourbeirx ou fongeux.
Sieurgodsdienst, yr. godsdieust nit gewoonte ,
Slibberen , o. w. (ik flibberde , heb geflibreligion pour la forme.
berd), uitglijden, glisser,, cooler.
Sleurwerk , 0. werk , dat men nit Fleur doer,
Slibberig , b. n. glad, glibberig , glissant. Een
ouvrage accoutome , m.
flibberige weg, no chemin glissant.
Sleutel, m. werktuig, waarmede men een flot
t. zie Slapen.
opent , clef , f. Nagemaakte , posse Sliep ,
aan hebben ,
clef Verdraaide —, clef fere* on foussée. Slier , m. fain.'; als Eenen
(befchonken te diep in bet glaasje geEene deur met den — toefluiten, fermer
re,
avoir
tropbu, e.
keken hebben,) etre ly
one porte a la clef Eene deur met den —
openen , losfluiten , ouvrir one porte a la Slierasperfie , yr. zekere asperfie of fperfie,
espece d'esierge.
one clef pree. Een
clef: Een gebuorde
— die niet geboord is, en aan welts einde Slierbaan , y r. ill Gelderland en eenige andere
fireken,
glijbaan, fullebaan ; zie Glijbaan.
one
clef
a
een knop is, (een Franfclie
la francaise, (wont la age n'est pas feces ,! Slieree , b. w. (ik flierde, heb geflierd), fiepen, trainer. —, 0. w. (met Flebben ,)
one clef is bout.) Een hoe fieutels , on
waggelen, wankelen clionceler, vaciller ;
trousseau de clefs; fig. Den — op de kist
zie Slingeren ( van iemand die dronken is).
leggen, (de nalatenfchap van iemand niet
in Gelderland en in eenige andere fireaanYaarden,) fetes les clefs stir la Passe. De
ken
, op eene glijbaan glijden , Cullen, glisfleutels eener flad aanbiecien, eene fiad
ser. — (zeew.) riper. Het touw fliert
len overgeven ,) ofti7- les clefs d'une ville.
door de feifingen , la cable ripe sous les
Den gouden — dragen , (kamerheer'zijn,)
garcettes.
5
titre decore de la clef- ale chambellan.
,
, yr. zeelt, zekere y isch , tanche.
werktuig, om eene fchroef to openen ,
houten hainer, beultharier, flei, flegel ,
clef de vis. — van eene kraan , clef de
moilloche,
flagel,
robinet. fink, dat men jn eene gefplebourbe ,
tene leest fteekt, clef. —, middel, om Slijk , 0. flik , modder, limon,
bone, fange, crotte AANMERKING. Deeen iijrerfchrift te ontcijferen, clef, luze woorden worden met ondericheid g,ebruikte
clien ik den — wist , zoo ik het ontcijferen,
Limon is dat van loopende wateren; als:
si je savais la clef, je le dechiffrerai. —,
Deze rivier fieepr, veel — met zich , cette
oplosfing, woord van een raacisel , snot, in.
riviere traine beaucoup de limon. De zeelten
1k heb den — , de oplosfing van bet raadsel
voeden zich met —, les touches se nourrisgevonden , j'ai trouvd le snot de Penigme.
sent de limon ; ook: God fchiep Adam nit
—, in de toonkunst, clef —, grenshet — der aarde , Dieu forma Adam du Livesting, clef, f. Deze vesting is de — des
mon de la terse. Bourbe, is een diep opeenlands , cette forteresse est la clef eiti pays.
gehoopt , en zeer dik — (bezinkfel) in fiii(fcheepsw.)
ale:
Balk—, console , —,
itaande waterer , moerasfen, hetgeen men
fleutels van de bonnet , mailles, f: pl.
hieruit haalt , en op het land ophoopt. Boise,
Waarzengerij door fleutels, cledemancie.
is dat van verdunde aarcle, zoo als men na
Sleutelader, yr. (in de ontleedk.) fleutelbeenden regen op de ftraten ziet. Ga niet in den
ader,, veine sous claviere.
ne inarchez, pas dans la bone. Het zwijn
Sieutelbaard,
based van eenen fleutel,panwentelde zich in het —, le crchon se vautra
neton ou museau d'une clef, f.
dans la bone. Fringe, is een zeer verdund
Sleutelbeen , o. (in de ontleedk.) zeker been
haast yloeibaar, meer uitgeflrekt don
aan den fchouder, clavicule, f.
diep , en tamelijk helder; hetgeen bone op
Sleutelbeenader, yr. (in de ontleedk.); zie
is, is fange op het land. Crone,
de
ftraten
Sleutelader.
is verdunde aarde , !Pane-n(1e , wanneer men
Sieutelbeenbreuk , yr. breuk van het fleuteler in trapt , becht zich aan kleederen , maakt
been , fleutelbrenk , rupture de la clavicule.
ze vuil en bederft ze , wordt door pasrden,
Sleutelbeenfpier, yr. muscle sous claviere, in.
rijtuigen , enz. veroorzaaltt ; zie plodder;
Slentelbloem, yr. zekere lentebloem, primevere.
en Bagger, beet curures, f pl.
Slentelbos , m. , bos fleutels , fleuteireeks ,
Slijkachtig , b. n. naar flijk gelijkende, modtrousseau de clefs.
derachtig , bone= euse, botsrbeux , euse,
Sleutelbren i, , y r. flentelbeenbreuk , breuk van
fangeux, euse, etc. Zie Modderachtig.
het flentelbeen ; zie Slentelbeenbreuk.
clegene, welke den fleutel Slijkdorp, o. iu Gelderland, dorp met zeer
Sieuteldiager ,
flijkerige wegen in den winter, village don;
porte-clef.
of de fleutels draagt ,
les chemins soot trés-hourbeux en hiver.
Slentelgat , o. gat, waarin de fleutel wordt
(ik flijkte, ben gefitijkt) ,; zie
geitoken, om een flot te openen, trots de Siijken, o.
Aanflijken.
la serrure, ?n. —, gat, dat in eenen zoo, vol
, morfig , hourSlijkerig , b. n.
genaamden pijpfleutel geboord is, trou
beux, euse; houeux, ease, gticheux , se.
la clef, tn., forure ,
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krill met flijk, knit vol
Slijkkuil,
flijmzCelite flijmzucht, maladie causde par
flijkput, fbndriêre , f.
un exces de pituite.
Slijkland , o. flijkig land, veenachtig, land , Slijmpot, no, pot , waarin men het flijm, fpeekyeenland; zie Veengrond.
fel fpuwt, kwispeidoor, erachoir.
fondriare,
Slijkput, m.
Slijmprop, in. prop flijm, brok
glaire,
Slijkfchelp, flijkichutp, vr. coquille qu'on
f: (in de geneesk.) polype , muquense,
trouve dans la bone.
Slijnoverdrijvend , b. n. dienstig tegen het flijm,
Siijkflak , yr. Unlace on limacon qu'on trouve
middeI, aiophlegmatisone,
ale : Eon
dans la bout,
apophleginatisante, f.
Slijkfpat, in. beflijking, befpatting, eclabouszekere visch, blenne, f.
sure, f.
Shinaviies, o. membrane pituitaire, m.
Slijkfpoor, yr. fpoor waarvan men zich be- Slijmziekte, yr. flijmiewaal, ziekte door eenn
dient om in het aijk te gaan, ten elude he:
overmaat van flijm veroorzaakt ; zie Slijmnitglijden te verhincleren, ook ijsfpoor,
kwaal.
crampon qu'on ports au dessous de la chat's- Slijnozncht, vr. flijmkwaal, flijmziekte ; zee
sure, de pear de tomber dans la bone , dans
Siijmktvaal.
lee crones;; crampon a glace , on. fig. beflijk- Slijmzuurzout, o. (bij de fcheik.) mucite ,
te voet, pied on scalier crotte.
Siijp , o. zekere fijne aarde , waarvan tie vrottSlijm, o. eene taaije, kleverige zelfilandigwen zich om te fchuren bedienen; zia
heid, pituite, f flegme, no. glaire, huSehuurzand.
mew- visqueuse dans te corps des anirilaux,f Slijpbord, o. plank, waarop men de mesfea
Flij heck. veel — op de burst, sa poitrine
wet; zie Siijpplank.
est remplie de pituite, embarrassee depitui Slijpen, b. vs. (ik fleet), heb geflepen), wet'
te. — der darmen , matiere'visqueuse, piten, fcherpen, fcherp maken (op eeneit
tuiteuse des intestins. Een mensch die veei
flijpacen) , aiguiser, emoFdre ( op eene
homme pituiteux. llij
— bij zich heeft,
plank, enz.) miler, aiguiser, arater. Eeit
noes
werpt veel — nit, it jette beaucoup de flegemoudre art couteau. ten facet-tines. Het — oplosfen, resoudre le flegme.
noes —, aanzeLten, repa3ser un rasoir. hit
Dc maag vol — hebben , (eene verilijinde
Hies IS Diet goed geflepen, men most
maag hebben), avoir Pest-mac plein de
het op nieuw , ce couteati a ete Waal divot!.
verglaires. — van flakken, bave. Een
, ii faut le remoudre. Eenen beitel —,
fcherpen, of liter un ciseau. —, glad macsf afdrijvend middel, no flegonagogue, an
medicament flegmagegue. het --, Cat zich
ken , polir. Glas —, polir du verve, des
nit de kiietsn in den netts afzondert, la
verg es. Een geflepen gins, en verve tailed
et poll. De fpiegeig-lazen —, user , adoucir
mucositd. Het — nit het plantenrijk, Ilijmig vocht, le mucilage. Reiniging van —
les glances. Eenen diamant
, brilh-inter,,
zuitallier un diamant. De punt dezer fchaar
( bij de Scheik.)deflegmation. Van
veren, depillegmer.
most op den fleen dun geflepen worden,
Slijmachtig, b. n. naar flijm geliikende, piput user sur la pierre la pointe de ces
snitenx , Buse, glaireux, ease, vouqueux ,
ciseaux ; fig. zijn vertland —, (het veraand
euse , onucilagineux, ease. —
oefenen, fcherpen), aiguiser l'esprit. Do
ftraat
verig , visqueux se. —, me; flijm gekweld,
(gedurig op tlraat loopen, lanpituiteux„ euse. Slijmachtig geliel, tempsterfanten), battre le pave; zie ook Ge'
rament phiegmatique on flegniatique.
flepen.
voclitigbeid, hunieur mualagineuse. Een Slijper, m. emouleur, polisseur, adoncisscur;
zie verg er de zamengeftelde, Brillenflijper,
—mensch, un honoree pituiteux (flegmatique)
—e pis, urine genoide. Slijniachtoge planDian/anti] ijper, Scharenflijper, Mesfenthiper,
enz.
ten, des plant-es mucilagineuses.
, d'une personae Slijpgeld, o. geld, dat men voor het flijpert
Slijmachtigheid, yr.
pituitense; zie ook Snot.
betaalt, flijploon , ce qu'on paie h PemouSlijrnafdrijvend , b. n.; zie op Slijm.
leur,, au polisseur. Debt gij het — betaald? avez-vows pays Pen:au/cur?
Slijmberoerte , yr. beroerte door ilijm veroorSlijphaak ,
zaakt, apoplexie pituitense on sereuse.
haak van eenen flijper, crochet
Slijmerig; zie Siijmig; flijmerigheid yr. visu'dmouleur.
cositd.
Slijping, y r. het flijpen ,- action d'etnondre,
Slijmgat, 0. (in de ontleedk.), lacune,
aiguisement , on. action de polir.
.Slijnigast in. in den genaeenzamen fpreeklrant, Slijpplank , yr. flijpbord , planclie a aiguiser
ienaand die bij volkaberoerten , opfland en
les couteaux.
omwentelingen geene partij kiest, gematig- Slijpfel, o. hetgene van lets geflepen words,
de, modere.
afflijpfel , moulde , f. moulard 5 m. — van ftaal,
Slijmgezwel, o. gezwel met flijm gevuld, tuijzer, terre d'emouleur. — van flijpaeenen
meter pituiteuse , f.
matiêre cimolee, f.
Slijmgraveel, 0. graves': uit flijno ontftaan,
, tn. fleet], waarop men niesfen, enz.
nephraigie muqueuse,
flijpt , queue ., pierre a aiguiser ou douce
Slijmig, b. n. vol ilijm, flijrnerig, pituiteux
meule
kleine— der fcharenflijpers, noel.
ewe, glaireux, ewe, ovultiens, euse, mulard. — (bij de 'cert.) ono het haar van de
cilagineux, euse. De kaliSpooten zijn
te fchaven, wetfleen, queux , f. zie
les pieds de veau sons glaireux Ecne —e
vochtigheid, une latineur onueilLegineuse. Llet Slijptlaal , no. vierkante , tournefil ; zie Wetflaal.
druipen nit den neus door y erkoudheicl Slii taadje , yr. verflijting van kleederen , user,
flegmatorrhagie, f:
verkoop in het klein, flijting , vente
en detail, f:
Slijmklier,, y r. klier wclke let flijm affcheidt ,
glande pituitaire, glande magnetise, muci- Slijtachtig, , b. n. fleetsch, veel verflijtende,
lagineuse.
zie Sleetsch.
Slijmkoorts, yr. P y re pituiteuse, P y re add- Slijten, o. w. (ik fleet, ben gefleten) , door
so . meningee.
veelvuldig gebruik afnemen of verteerd worden, s'usser, se consnmeri fig. van lieverlede
f;liimkwaal, vr. kwaal door flijra veroorzaakt,
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verdwijnen, passer , diulivuer,
S'oublier. De droef held zal wel ,
(wel overgaan) , la tristesse passera
Lien. De koorts begint te — (begint
der te worden, begins in hevigheid te yerminderen), /a Fevre commence 4 disninuer.
zie Verflijten. doorbrengen , passer,
employer,b. w. Zijn leven bij iemand —, passer
son temps chez g. q. passer sa vie darns la
maison de q. q. ou au service de q. q. —
vertieren, in het klein verkoopeo, vendre
detail. — y our af braak verkoopen; 34nare q. ch. pour demoiis.
degene, die ferke dranken enz.
Slijter,
t,itant,
in bet klein verkoopt, tietailleur,
degene, die hu;zen voor atregrattier.
braak koopt en verkoopt , caul qui achete de
vieilles ?liaisons pour les ae72011.2*.
Slijterij , yr. handel in het klein , commerce
en detail,
winkel, waar men in het
• Slijterswinkel,
klein yerkoopt, flijterij, boutique on eon
regret,
vend en detail , regrattcrie,
Slijting, y r. her fijten, action e'vser. door
een lang gebruik, usure, De eilebogen van
zijnen rok zijn door, dat kotht van de —,
les couties de son habit sent peaces, c'est
d'usure.
verkoop in het klein, vente
en detail,
o. modder,flijk, flib, natte aarde; zie
Slijk.
Slikbrok, in. (in de geneesk.) zekere artfenij,
foort van groom pH, die in eens worcit
doorgefiikt, e;ectuaire.
Slikken, 0. w. (ik flijkte, ben geflijkt),
ken ; zie Aantiikken , Aanflijken.
Slikken , b. w. (ik flikte , heb geflikt), door
de keel naar binnen brengen, doorzwelgen,
flokken, avaler. Onvermogen om te —,
impossibilite d'avaler, aglutition , f;
Pat is een horde brok um te - , Cdat is
moeijelijk te y erduren,) cela est difficiie
digerer.
degene , die flIt , flokt of doorSlikker,,
zwelgt , eeiui qui avale, avaieur.
Slikking, vr. het flikken, flokken of doorzwelgen , action d'avaler. — (in de geneesk.) eclegme,
o. zekere bereiding van artfenijen , flikpotje, eleetuaire, 7B. —
voor de burst, lok ou loch, ;B.
Slikop , in. en y r. in de gemeenzame y olkstaal iemand, die alles opflokt , flokop,
avaleur, in., avaleuse, f, 1--1ij is een regte
, it avale tout.
Slikpot, m. zie Slikmiddel.
Siikpotje, o. y erkleinw. zie Slikpot.
Slim, b. n. fcheef, krom, tortu, e, oblique,
ce qui est de travers. Zijne beenen ttaan
—, ii a les jambes torts es. —, fig. erg,
kwaad, flecht, mauvais, e, mechant , e.
Des te Dimmer, (des te erger,) tant
Het zal hoe 'anger hoe Ilimmer wort-ten,
cela ira de mat en pis. lietgene nog flimuser is, qui
est ; zie Erger. 1-let
daarbij
is gees
ce
y a ae
van de Inutile , ii West pas des hires.
,
moeijelijk, ongemakkeli j k
Een —
bock , un livre
naMen
(narnen , Welke meeijelijk tut CC fpreken
zijn„ mots on 1201115 difiCileS Li prononcer.
—, doortrapt , loos, ruse, e, fin, e,
adroit , e. Hij is mij te af, it est to op
ruse pour moi. Het is cell flimme , doorflepene gast, c'est un (hosnme) ruse, un fin
viatois un finaud. Zie
bijw.
in den genteel-lumen fpreektrant, gefle-
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pen, met geflepenheid, av er adresse, adroitement.
Slimbeen, in. en y r. iemand, die flimme,
kromme beenen heeft, celui ou celle qui a
les jambes tOrtlICS bonsai.
Slimhals, m. en y r. iemand , die eenen finsmen d. krommen p als heeft, caul on cells
qui a le con tot te, esr2 torticoiis.
Slimheid , yr. flimmigheid, (in dezen zin verouderd) fcheefiteid qualite torine,
, ergheid, kwaadheid, meehancete.
moeijelij kbeid, dificulte. —, doortraptheld 5 loosheid , geilepenheid , ruse, finesse , adresse.
Slimmen, flimmeren; zie Verflimmeren.
Slimmer, bijw. erger; zie Stitn.
Summering, sr. ( fcLeepsw. ) L-ederf of vermindering can koopwaren, empirance.
Slimmigheid; Nzie
Slanvoet , m. en Yr. degene , Aveike eenen
iliiiimeii d. fcheven Yost heat, celui ou
cells qui a les piers tortes.
Slindachtig, b. n. verkwistend, kwistachtig„
d,pensier , ere, prodigue 5 zie Kwistachtig.
Slinden, b. w. (ik fond, het) getionden); zie
het meet gebruikeiijke Verflinden.
Sunder, m. zie het meet gebruikelijke Verfinder.
draaikolk, dwarlpoel, gouffre
Slindkolk,
tournant ; fig. ce gui cuts-nine 4 beaucozsp
de defense.
Slindpenning, m. verflinder, verkwister, kwist
geld, prodigue; fig. panier fierce.
Slinger,in. het ilingeren, fingering, secousse 5 .r. _ , werktuig, waarmede men jets,
inzonderbeid fteenen , wegflingert, Fronde,
. Stee p en met eenen — werpen, jeter see
flancer
des piers-es avec urg e fronde. aan
een uurwerk , tendule , 7H. Deze flingert
langzaam, ce penduie oscine lentement, ha; fig. I-let is, alsof zijne tong aais
hangs, (hij is heel los en vaardig
eenen
met de tong, ) it a la langne Bien affilee.
Slingeraap, m. foort van sap„ die met zijn'
flaart sail de boomers hangt en fingeit , singe
qui voitige.
degene, die met eenen flinger
Slingeraar,
fleenen enz. weipt, celui gui jette on lance des piers es avec une Fronde, frontleur.
Slingerbeen , in. en vr. ciegene, weike met
zijne beenen fingers, celui ou celle qui gambille.
zekere boom, espce d'arbre.
Slingerboom,
Slingerbosch, o. busch met flingerlanen, luston i6 y a beaucoup de detours et
qui est coupe d'allees , etc. in. , doolbof,
labyrinthe, tn.
Slingeren, b. w. (ik flingerde, heb gaingerd) been en war bewegen , seconer,
agiter,, dodiner. flinger flingert, beweegt zich been en welt , le balancier
use: ter. Een uurwerk dat
dodine.
gest, stn ientinle
oscine. Kist de bee.
nen , gambiiier ; fig. Door hoop en
vrecs g,eflingerd worden, (tn,fehen hoop
en yrecs zweyen 5 ) être agite eutre Pespe, met eenen finger
raGce et 1,2
werpen, is-older, jeter on lancer avec tine
, doer kronkeien, entestiller.
ilyreuae.
e fnijhoonen liebben hare ifengels, die
zich ores jets —, Its haricots out leers tiger
volubles. , o. W. zich been en weer bewegen , vacilar,, chauceler. Als een dross.,
ken man —, faire des borddes comme un
ivrrgile , marcher, en
wapperm,
los hangen,pendiller, branler.—fchcepsw.)
fasier. Op de flappe
volt:Lger
54,1,4
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sur la cattle.
verftrooid liggen, titre
disperse, e. Zijne boeken laten
laissez
trainer ses
Ztjne kleederen laten —
laisser trainer ses lzardes. (fcheepsw.)
rouler, tourmenter, agiter, (van de zeilen) 7 barbeier, barb otez , faster.
Slingerend, b. n. osciliatoire. Eene —e beweging , un mouvement oscillatoire.
Slingering, yr. het flingeren, fctinciding, act:on de secouer, secousse, oscillation, etc.
De
of flingerflag 1,-an een flingeruurwerk.,
Poscillation , (vibration) d'un pendule; zie
Slingeren. —, van een flingeruurwerk; zie
Schommeling.
Slingerlean , yr. flingerende of kronkelende
laan , allee serpentante, tortillere.
Slingerleer, 0. leer van eenen flinger, cuir
d'une fronde, no.
Slingerooren, o. meerv. hangende ooren, areilles pendantes, f pl.
Slingerpad, o. flingerend pad , sentier qui vii
en serpentant , sentier tortueux on sin ueux, on.
Slingerplank, y r. certaine planche.
Slingerplant , yr. zekere plant, (in de kruidk.)
periploca on periploque, 1:, volubilis ,
Slingerroos, yr. zekere rozeboom, espece de
rosier.
Slingerflag , on. flingerende flag, coup. Een'
hooge golf, waarnemen, om in het
fchip te komen , prendre la houppee; fig.
1k ben er met eenen — (door eenen behendigen trek) achter gekomen, (ik heb het
door list ontdekt 7 ) ft l'ai appris par un
coup d'adresse.
Slingerthart, m. naam van zeker gewas, nom
d'une herbe.
Slingerfleen, m. fteen, Bien men nit eenen
flinger werpt, pierce qu'on lance avec zone
fronde. f.
Slingerftok, m. fustibule, f
Slingertakken, in lofwerk, m. - meery. (in de
bouwk.) aan de Korinthifche kapiteelen,
caulicoles, f: pl.
Slingeruurwerk, o. uurwerk met eenen
horloge a pcnaule, f Kringvormig
pirouette, 1.
Slingervoet ; zie Slingerbeen.
Siingervuisten, 0 . w. (lb flingervuistte , hob
geflingervuist ,) met vuisten vechten, se
battre a coups de poing.
Slink, b. n. linker, gauche. De flinkehand,
la main gauche; zie Link en Linker.
Slinkaard ; zie Linker en Linkerd.
Slinken , 0. W. ( ik flonk , ben geflonken) , de
zwellieg verliezen, se desenfler. Zii 11 arm
begint te —, son bras commence h se ddsenmincier worclen, iukrimpen, yerfler.
minderen, diminuer.
Slinker; zie Linker.
Slinking, Yr. desenflure. —, diminution.
Sl'nks; zie het meet gebruikelijke Links.
Slinksch, b. n. gaucher, ere; zie Linkscb ;
fig. ondeugend, fnood mechant , c, faux ,
sse , qui agit de mauvaise foi , sinistre , oblique. Slinkfche gangen gaan, (cell flecht leven leiden,) mener zone mauvaise vie; (niet
rondborstig handelen,) ne pas agir rondornent. Slinkfche, averegtfche oogmerken,
des desseins sinistres.
Slinkfchelij k , b. w.michamment , faussement,
sinistrement.
Slinkschheid, yr. zie Linkschheid; fig. onopregtheid , mauvaise maniere d'agir, finesse,
conduite oblique.
faussete;
Slip, yr. pand yan ecn kleed, pan; — aan
eene vrouwen aunts,linten en kanten, barbe. inzonderheid het beneden hangende ge1680
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deelte, basque,m. de robe on d'habit. Spreekw.
Eene vangen, avoir un pied de nee,; essuper un refus , zone rebuifitde.
Slippen, o. w. (ik flipte, nen geflipt); zie
glippen, o. w. 5 (fcheepsw.) &trapper.
Het anker is geflipt, l'aotcre est derappee.
Slipper, M. enkel gebruikelijk Eenen —
maken , (ftilletjes heengaan), s'esquiver
ticucement , decamper.
Slipperen, U. W. (ik flipperde, ben geflipperd), eenen flipper maken; zie Slipper.
Slippert; zie Slipper.
Sliptonw, o. fliptouwtje , o. dun touw of
touwtje, petite ficelle, f:
Slisfen , b. w. (ik iliste, heb geflist), lesfchen , blusfchen, Oteintire, etourer. Eenen
brand —, Oteindre on feu; fig. zijne lusten
(zijne lusten boeten), etouffer scs passions.Eenen twist —, bijleggen (eenen twist
beflechten) vider, assoupir un diferent.
oileliPrend. Alles is reeds gefhst, Canes is
reeds bepaald beflist), tout est déjà decide;
zie verder Beflisfen , Beflechten.
Sliding , yr. het flisfen, action d'eteindre,
d'etouffer, extinction; fig. action tie vider,
d'assoupir ton diffirend , f accommodement,m.
Slobbe , yr. morsdoek , flobbetje , bavette,
fig. yrouw,, welke in huis het morfigfle work
doet, souilton, femme qui fait Pouvrage le
plus sale dans zone maison,
zie ook IvIoddervos.
Slobberdoos, m. en 'or. degene , die niet enkel in zijn eten, maar in al zijn doen ongefchikt handelt, personne qui mange matproprement fig. personne mal adroite, salope , f.
Slobneren, b. w. (ik flobberde , heb geflob•
herd), eten , zoo als eenden , gauzen , enz.
doen, barboter,, gelijk de louden. lapper ; fig. van menfchen, opflorpen; zie
Slurpen , Influrpen.—, ongefchikt met eenen
lepel eten, manger goutument maussademeat (des mets liquides) plasfen, morfen ( gelijk de kinderen wel doen) —, o. w.
fig. als : over lets been —, (ongefchikt met
jets te werk gaan) bousiller.
Slobbering, vr. het flobberen , action de lapper ; zie Slobberen. —, al, wat zich laat
flobberen , inzonderh. van visch, parties
gelatineuses d'un poisson, f. pl.
Slobbig, b. n. morfig, sale, malpropre. —,
bijw. salement , malproprement.
Slodde ; zie Sloddevos.
Slodder; zie Sloddevos.
Slocide.rachtig ; zie Siodderig.
Slodderbroek, yr. eene al te wijdc brook, culotte trop large.
Siodderen, o. (ik floclderde, heb gefloclderd), wijd om bet lijf hangen, flodderen,
se remaer fa et la voltiger.
Slodderhoos; zie Slodderkous.
Slodderig, b. n. flordig, morfig, sale, malpropre, maussade , negligent, e. bijw.
salement, malproprement, negligemment..
Slodderigheid, yr. flordiglreid, malproprete,
negligence , maussadez ie.
Slodderkleed, o. to wijd kleed, flodderkleed,
habit trcp large, ou ample, on.
Siodderkous , yr. kous, welke to wijd is, en
daardoor ligt op de hielen hangs bas qui
est trop large, et qui tombe sur le talon, m.
Sloddervos in. en yr. iemand , die in de hoogfle mate flordig is, personne fort negligence
on mal propre, salope, guenipe , f.
Sloeg , verl. t. van Sloan.
Sloeifchoor,
( fcbeepsw. ) accore d'itraye.
Sloep,
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Slog), y r. (fcheepsw.) een klein vaartuig ,
waarmede men van een grooter naar den wal
vaart, chaloupe, barque, barge, f. , esquif,
eanot, m. Eene achteraan flepende une
chaloupe a la toue. De — aan boord brengen , nager
chaloupe a bard. Eene dubbele — , une barque longue , une double
barque. Eene losie ongernaakte une
chaloupe en fagot. — , om kabeljaanw naar
Terre-Neuve te voeren , charoi # tn. E211C
un carrot jalous. De — van eene
ranke
galei, caicou , calque ,
Eene welbemande , gewapende
une chaloupe bier ar,
?nee. Eene welroeijerde une chaloupe
bonne de nage. De zitbank in eene -,
bans de chaloupe.
Sloepmeester, m. meester der floep, maitre
de chalcupe, patron de chaloupe.
Sioeproeijer,
roeijer eener lloep , rameur
de chaloupe.
Sloepsvlag, yr. vlag eerier floep, pavilion de
chaloupe , tn.
Sloeptouwen , o. touwen eener floep ,
(fcheepsw.) amarres de chaloupe, f. pl.
Sloeren , b. w.
fioerde, heb gefloerd ,)
(fcheepsw.) de deeten eo boorden van een
'Chip meten, brocheter.
naar de lijn
optrekken , enligner.
Sloerie, yr. haveloos vrouwmensch, lloeriemoer salope, guenipe, gaupe,Marie-Graillon; zie Slobbe in de 2. beteekenis.
Sloester,
groene flown bolster, dop,
brou,m. •
Sloesteren, b. w. (ik floesterde, heb gefloesterd) , fnoepen ; zie Snoepen. — , den
floester afdoen, ontfloesteren, ontboliteren,
bolfteren, titer le brou de.
Slof, yr. dc daad van floffen , verznim , achteloosheid 9 action de negliger, negligence.
De — is er in, (men verilofc of verwaarloost het ,) on le neglige. oucie muil,
waarop men floft, vieille pantoufle, savate.
Hij loopt op floffen, il ne porte que des
savates, il porte des savates; fig. ( het is
met hem verloopen, zijne zaken zijn in de
war,) il est doss tine mauvaise situation;
il est reduit 4 la mendicite. De boel is
op floffen, (alles is in de war ,) tout est
en desordre. m. eon flordig man, hornsu e negligent, homme nonchalant ; fig. Hij
is een — , hij is een oude — , (hij verwaarloost alles ,) ii neglige tout. —,...11ordig
vrouwmensch , femme negligente, femme
nonchalante.
Slof, b. n. traag, nalatig, achteloos, flordig,
flodderig , negligent , e, nonchalant, e.
is — in al zijn does , il est nonchalant en
tout, il neglige tout. —, bijw. ftoitelijk,
negligemment , nonchalamment.
Sloffelijk; zie Slof, bijw.
S!offen o. W. (ik flofte, heb gefloft), met
de voeten over den grond flepen , fleepvoeten , de voeten bij het gaan niet genoegzaam opligten, trainer les pieds, marcher
pesamment; fig. Ergens naar toe —, (met
trage fchreden ergens heen gaan,) alter ti
- pas comptes vers quelque lieu. —, achteloos
handelen, traag te werk gaan, negliger. Ik
zal er metmecle ik. zal er niet in —,
(ik zal het niet verzuimen ,) je ne le negligerai pas.
Sloffigheid Slofheid , yr. traagheid , achteloosheid , negligence , nonchalance , indolence.
Slok, m. de daad van flokken, het flokken,
trait, coup, 77a., got-gee, f. Len glas wijn
an eenen teug
uitdrinken , boire an
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vet-re de via (Pun seal trait. —, zoo veel
men op eens flokken kan , trait, m., geegee f: Drink een' tvijn, buvez une
gorgie de y in. Nog een —, encore an
coup; zie ook Slokje. —, keel, gorge , f.
Slokachtig, b. n. genegen tot flokken, gulzig, glouton, see, goulu, e, gourmand, e',
safre. Een — menseli, un &mare goulu,
un goulu ; (gemeen) gouliafre. bijw.
gulzig, ale eon guizigaard, goulusnent.
Slokachtigheid, yr. gulzigneid, vraatzucht,
gloutonnerie.
Slokdarin, de clarm, waaiin wij door flokken ons eten en drinken brengen , oe3opirage; fig. gulzigaard, flokop, flokinoes,vraat,
vreter, glouton, goulu, gourmand, grand
mangeur.
Slokje, 0. yerkleinw.; zie Slots. inzonderheid een teug flerken drank , eon borrel ,
petit coup , 7n. petite gorgee, goutte, f.
nemen ? prendrons-nous
Witten wij een
une goutte?
Siokken , b. w. (ik flokte heb geflokt), fiikken , gulzig eten, doorzwelgen, avaler,
ergloutir , bafrer, brifer. zie Opflokken ,
Inflokken.
degene, die flokt, fiikt, celui
Slokker,
qui avale , qii engloutit. flokop , vraar,
flokdann, goulu,glouton, goinfre ; brzfeu,
grand mangeur; van hier: fchuimlooper,
tafelfchuimer , panlikker, parasite, ecorni(een goede hats,
flour; fig. Een goede
eon fukkel, een hats), un boss diable
homme sans fard, un homme sans malice.
Slokking, yr. het flokken, action d'avaler,
d'engloutir richer —, (in de geneesk.)
deglutition.
Sloklast, m. fiokzucht, vraatzucht, vreten,
gourrnandise, gloutonnerie, f.
Slokop, m. flokker, flokdarm, die alles opflokt, yraat, yreter, goinfre , goulu, glouton. zie Siokker in de nde beteekenis.
Slokzucht, yr. ; zie Slokiust.
Slommer, m. beflommering , verwarring van
iemands zaken, ernbarras , embrouillement,
tracas. In eenen vrecselijkeu zittn, (in
cone groote verwarring van zaken zitten),
etre darns use grand embarras. weleer, en
thans nog. on foinmige plaatfen voor: .Sinimering; zie Sluimering.
Slommeren, o. w. (ik flommerde , heb geflommerd), weleer cn that's nog bier en daar
y our fluimeren; zie sluimeren. —, b. w.
yerwerven; zie Beflommeren.
Slommerig, yr. lieflornmering, flommer; zie
Slommer en Beflommering.
Simmering, yr. beflommering, flommer; zie
Beflommering en Simmer.
Stomp, m. hoop, menigte, drom, tat, m.
masse, grande quantite f. Hij heeft een' —
geld ontvangen , il a reps une grande somme
d'argent; fig. lets roan — doen , (iets int
haast of flordig does), faire q. ch. 4 laheite, faire q. ch. rnalproprement.
Slond, vent. t. van Slinden.
Slonde, vr. flindkolk, gouffre. en. — , keel
gorge, f.
Slonde, yr. in Gelderland en elders, voorfchoot, fchort, fchorteldoek, tablier,
Slonk , yen. tijd van Slinken.
Sins, y r. floerie , morfebel, salope, souillott,
guenile.
Slonsachtig , b. n. flordig , florderig , sale,malpropre.
bijw. salement , malproprement.
Slonfen, 0. (ik flonfle, heb geilonst),
enkel in: Met jets —, (lets verflonfen),
zie Verflonfen.
Sloxm
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, inzonder.
Slonfie , o verkl. w. van flown
heid dievenlantaren , lanterne sourde ,f.
Sloodfe , Yr. bijna , zoo niet geheel , verouderd , pantoffel, sandale.
Sloof. yr. (oo) voorfchoot, boefelaar, tablier on. fig. sukkelaaraer , pauvre creature , pauvre femme , pauvre fille, femme malheureuse, fl/le malheureuse. De
arme — , la pauvre leonine! la pauvre file!
Slooiknien, yr. m. (fcheepsw.) klampen aan
de mags , flutten van het galjoen , jottereaux ,
m. pl.
Slook, verl. t. van Sluiken.
Sloop, yr. (oo) overkleedfel van een hoofdkusfen, taie (d'oreiller).
Sloop , veil. t. van Sluipen.
Sloopen , b. w. (ik floopte, heb gefloopt),
nit een doen, afbreken, omverhalen , fleche
ten , demolir, abattre , atraire, rompre.
Een fchip — , (een fchip afbreken), degrader, degreer ou depecer un navire. Len
(een hum s afbreken), demolir nose
hnis
maison. Vestingwerken (dezelve flechten ) raser des fortifications ; fig. in 'bezit
nemen , prendre possession de. Hij heeft dien
boedel gefloopt , ii a pris possession de cot
heritage.
Slooper, m. iemand, die floopt, demolisseur.
— van oude fchepen depeceur.
Sloopgraag, m. een vriend van floopen , celui
qui aims a amolir , etc. demolisseur, etc.
Slooping. yr. het floopen, action de demolir,
d'abattre, de detruire , de degrader, de
raser, demolition , etc. ; zie Sloopen.
Sloor , yr. floerie , flo p s; zie Sloerie.
Sloot , verl. t. van Sluiten.
Sloot, yr. (oo) watergroeve , die het eene
fiuk lands van het andere feheidt, fosse no.
'
Eene — graven , creaser en fosse. Do°r
eene — influiten, former d'un fosse, fossoyer; fpr. w. van den wal in de — raken , (van den regen in den druip home..
van de gaffel in de greep loopen, ) tomber
de la
damstin pire. Imam' van den wal
in de — helpen , (iemail(' van het bed op
het firoo helpen, iemand uit eenen flechten
flaat in een' nog flechteren brengen ,) faire
somber q. q. de P yre en chaud mai, rendre
un menials service d q. q.
Slooten , b. w. (ik flootte , heb gefloot), met
flooten doorfnijden coupe,- de casossux et de
flooten graven , creisser
9sses. — , o.
fdes
fosses. o. action de creaser des fosses. Hij is reeds aan het — , ii creuse dela
des leases.
Slootje , o. verkl. W. van foot , petit fosse,
tranchee, f.
m.,
Slootje , 0. verkl. w. van ilot, petite serrurc,
inzonderheid van een halsfnoer, enz.
agrafe, petite serrure, f ; van bier: bracelet , noeud do diainant , ,ioyatt, on.
Slooven, o. w. (ik floofde , heb gefloofd),
zwaar en morfig werk verrigten, se peiner ,
se tuer a force de travailler. Zij most —
van den vroegen morgeu tot den laten
avond, (zij moet den ganfchen dog hard
werken ,) elle dolt travailler bienfort depuis.
le matin fusqu'au soir. , o. action de se
peiner, f., travail penible,
,
Slop , o. fluiphol , cache , retraite,
naauwe doorgang , male , petite rise,
. passage etroit , —, opening in
f
eene zoldering , om hooi, enz. op te fieken , ouverture dans tine grange, par oft Pon
monte le pin, etc. f.
6lopkous , yr. foort van Meedingank tat over
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de keufen wordt getrokken , gedeeltelijk
den voet bedekt, en aan de zij den toegeknoopt of geregen wordt, guêtre, gamache.
De foidaten drag-en flopkoufen , los soldats
portent des guétres. Dikke
tricouse.
Slordig , b. n. ougefebikt, ha y eloos, onordelijk , flodderig, negl.gent , e , sale , malpropre , salope, deg-nen/lie , e, e,
saligaud , e, mal beiti , e , mel ordonne,
e. Eene Ilordige kleeding , des habits
onalpropres , in. Eene flordige meid,
une servante salope. Len — mensch, un
wijf, une salope.
homme malpropre. Een
bijw. negligemment, salopement,
proprement.
Slordigheid, vr. flodderigheid, ongefchiktheid,
hay eloosbeid, onordelukheid , salite, saloperie , malproprete , f. — in den flij1 , negligence de style.
Slordiglijk; zie Stordig , bijw.
Sloren , b. w. (ik floorde , heb gefloord); zie
Sleurcn.
Slorp , de daad van florpen , flurp , action
d'avaler, action de burner, f. Met Oen=
— uitdrinken, boire d'un soul trait. —,
tong , goo-gee , f., coup, in. Neem daarvan
, prenez-en tine gorgee.
eencn
Slorpen , b. w. (ik florpte , heb geflorpt),
eenig vocht met half geflotene lippen in
den inoud halen , 'flurpen , burner , leper,
gober. Het is zoo beet, dat men bet Daumlijks — kan c'est presque crop chaud pour
le burner.
flurpdrank , drank, dien men
Slorpdrank ,
inept , potion on liqueur qu'on hume,
Slorpei, o. flurpei , week ei, oeuf a la coque, oeuf mollet,
Slorping, - vin het florpen , furping , agitation , action de humor , de lapel- ; zie Slorpen.
Slot , o. een bekend werktuig, urn eene deur
enz. te fluiten , serrure', f. (hangfit, cadenas-, on.) Een — aan eene deur flaan, attacher une serrure a une porte. De floten
worded met eenen fleutel open en toegemaakt,
les serrures s'ouvrent et se ferment par le
11203 1 C11 d'une clef. Een — met eene veer,
shoe serrure a ressort. Er is gees— aan de
deur, la porte n'a point de serrure, Een
dubbel (d. eon flot , welks fchoot
tweemaal orngaat ,) nose serrure a doubles
tours. Een — , dat aan beide kanten fluit
tone benarde. Len dat bniten aan eene
deur geflagen worth , sine serrure ci Posse.
Een — , dat van zelf toe y alt door de zwaarte van het dekfel, valtflot , tine houssette.
Het — is yerdraaid , la serrure est melee , fanssee on forcee. Een —openfldken, crocheter tine
serrure. Is het — op de deur ? (is de deur gefloten ?) la porte est-elle fermee a clef? ; fig.
Geen — aan het lijf bebben , (losiijvig zijn)
avoir no co p ra de ventre , avoir Ic ventre
libre. Fernand een — in den mond werpen,
(iemand den mood fnoeren , hem tot zwijgen brengen ,) former la bouche a q. q.,
reduire q. q. au silence. —, aan een geweer , patine (d'une arme ii feu), f —
befluit,
aan een bock , fermoir
einde , conclusion, fin, f., resultat , ergo, 111.
serer redevoering, van een yertoog,fluitrede, (in de welfprekendb.), peroraison,
f. — van betaling, afbetaling,porpaie,f-Ten
flotte , (ova tebefluiten,)enfin. Het — eerier
rekening, aside d'un compte , la liquidation; fig. Bij — van rekening , au bout du
compte. Het — van een puntgedieht , la chute
d'une epi gramme. Er is — noch val in , er is zin
noch— in, (het hangt Ran eon als droog zand,)
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it Irt,'y a ni rime ni raison. — verfterkt
kasteel, chateau, in., citadelle, f; van
bier: woning van aanzienlijke lieden, chateau , palais Zijt gij op het — geweest ? avez-vous etcau chateau?
Slotbewijs , o. (in de redekunde, ) zeker bewijs,
'Antic bewijs, syllogisme,
bewaarder van een flot,
Slotbewaarder,
flotvoogd, cheitelain; zie Slotvoogd.
Slotclicht, o. in de dichtkunde, puntdicht,
Ineldicht 5 epigramme, f.
fmid, die floten en dergelijk
Slotemaker,
fin werk maakt, serrurier.
kneclit van eenen fioSlotemakerskincia,
temaker, gat con serrurier.
Slotemakerswerk werk, dat door den flotemaker wordt vervaardigd, serrurerie, f ,
ouvrage de serrurier,
Slotemakersgereedfchap, 0. gereedfchap van
den flotennaker, outils de serrurier , 7n. pl.
Slotemaken, o. handwerk of kunst van den
flotemaker, flotemakerij , serrurerie, f,
art de serrurier, métier du serrurier. Het
— leeren, apprendre la serrurerie.
Slotgangen, m. meerv. (fcheepsw.) gaberits,
in. pl. , baloires, f pl.
Slotgar, o. fleutelgat , trou de la serrure,
(fcheepsw.) mortaise die mat de hune , f.
Slotgevolg, o. gevolg nit verfcheidene voorCcellen getrokiten, nit eene fluitrede, consequence, induction, conclusion avec d'une ou
tie plusieurs propositions f.
heer van eon flot , seigneur d'un
Slotheer,
chateau , seigneur du chateau.
Slothunt, o. (fcheepsw.) (van , den vlagge.
ftok ,) croisette, f.
Slotijzer, o. (faeepsw.) clef du melt debune.
Slotknieen, yr. meerv. (fcheepsw.) zie Slemp- houten.
Slotkram, m. van het dekfel eener kist, die in
het flot gam., otn dezelve te fluiten,
fiuithengfel, marathon; en van een hangflo t , auberon.
Slotkrammetjes, o. meerv. aan den fchoot van
een flot, pic;lets, In. pl.
Slotoptteker, m. haak der flotemakers om
flown open te fleken, rossignol.
Slotplaat, vr. plaat
een flot, platine d'une serrure, cloison de serrure. aan een
geweerflot, corps de la platine d'une arme
a feu, m.
Slotpoort, vr. poort van een flot, porte d'un
chateau, porte de chateau.
Slorrede, vr. (in de redekunde) zeker gedeelte
eener redo ; perornison , conclusion.
Slotregel, tn. gronclregel , zetregel, maxime,
f., precepte, m.
Slotrij m; zie Sluitrijm.
Slotroos, yr. (in de bouwkunde ,) ornement
d'architecture ole se reunissent des cintres ,
tn. rosette, f:
Slotfchroef,
'
y r. fchroef van een flot, vis d'une serrure. , aan een geweerilot, vis de
la platine.
Slotileen, m. (in de bouwk.) fluitfieen, clausoir ,
clef, f.
Slottorentje, o. donjon, m.
Slotvast , b. n. dat met een hot kan gefioten
worden, qui pent etre fermi, e, a clef.
Slotverloren , m. een ongehonden mensch,
humane abandonne, oat debauche.
Slotvers, o. laatfte vers, iluitvers, refrain,
m. Zie Refrain in het andere deel.
Slotvonnis , 0. laatfie y onnis, eindvonnis
sentence finale , f , arrét
blot! oogd ,
flotbewaarder, chaielain, goat.
;',/et-neur (i'un tka.‘cou.
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Slotvoogdes, vr. vrouw van den flotvoogd
femme ,du chatelain, chatelaine.
Slotvoogdij , yr. ambt van flotvoogd, chatellenie.
Slotvoogdijfchap, ,o. flotvoogdij , ambt van
flotvoogd ; zie Slotvoogdij,
Slotvoogdin , yr. flotvoogdes, vrouw van den
flotvoogd; zie Slocvoogdes.
Slotzang eener ode, o. (bij de Grieken) epode , f.
Sluif aan eene orgelpijp, yr. lip , contre-bs%.
seau ,
Sluijer, m. langwerpig vierkant zijclen, enze
dock , die de vrouwen over het hoofd
dragen, voile. Met eenen — gekieed zijo
etre voile , e, (in Braband en elders, falie ,) —, zeker los en doorfchijnend
weetfel, dat tot verfchillende einden gebezigd worth, crêpe, •. een daarvart
vervaardigde rouwband, elders lamfer genoemd , crêpe. —, band ter onderfteuning
van een' gebroken arm , echarpe, f.
had zijnen arm in eenen
hij droeg
nen arm in eenen
avait le bras ea;
echarpe, ii portait le bras en echarpe.
Rouwfluijer, mante, f. (in Zeeland)
faille, f ; fig. Iletgene tot vermomming van
-eene zaak dient, fchijnvoorwenclfel , voile,,
pretexte, tn. De waarheid haren ontrukken, (de waarheid in het lint brengen ,) (leveller la veritd. Zich onder den
— van jets verfchuilen, se' masquer sous les
apparences , sous le dehors de q. ch.
Sluijeren , b. w. (ik fluijercle, heb gefluijerd),
met eenen' fluijer bedekken , voiler, couvrin
d'un voile. Die dames gaan altijd
cos dames se voilent toss/ours. Zij
fluijert haar hoofd, elle se voile la ate;
van hier: Gefluijerd, b. n. voile , e.
Sluik, b. n. regtllandig neerhangende, inzonderh. van het hoofdhaar eens menfchen, tegenflelling van kroes, plat, e, uni, e.
haar, cheveux unis, cheveux platS , m. pl.
—, rank, dun, van het ligchaam eens menfchen, gréle, dela , e, menu, e. Eene —e
middel, Ala taille grele.
Sluik , yr. de daad van fluiken, enkel gebruikelijk in: Ter —, (heimelijk,
in het geheim ,) secretement , ci la ddrobe ,
en cachette. Hij ging ter — in de kamer
(hij floop ongemerkt in de kamer,) il se
glissa dans la chambre.
Sluiken , b. w. (ik flook, heb gefloken), ongemerkt jets verrigten, faire q. ch. secretement. fmokkelen , in- of uitvoeren
y onder de gevorderde belasting te betalen,
aire la conrrebande , frauder les dreits d'enftree
e't de sortie, fi-auder la douane ; zie
Smokkelen. 0. w. overfpel bedrijven,
commettre l'adultere, etre adultere.
Sluiker,
fmokkelaar, contrebandier,
owarfpeler, adultere.
Sluikerij, yr. fmokkelarij, contkebande.
overfpel, adultere,
Sluikhandel m. finokkelhandel , fluikerij,
fmokkelarij contrebande, f commerce de
fraude ou interlope.
Sluikhandelaar, in. fmokkelaar, fluiker,
trebandier, interlope.
SInikheid, y r. regtitandighcid, direction perpevdicTiaire, qualite de cc qui es; 14,4
u81.
s
k ng, yr. het uiken
fl
, fitailthandel , contrebands. , overfpel, adultere , us.
Sinikfpil, yr. zekere fpil, fuseau, m.
Sluirnen , o. w. (ik fluimde, heb gefluimd);
zie het meer gebruikelijke Sluimeren.
Unu
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Sluimeroog, m. cog van iemand, die fluimert, Sinipwijze, bijw. ter fillip, in het geheim, a
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oeil de q. q. qui sommeille, In.
Sluimeraar, m. iemand, die fluimert, celui
qui sommeille ; roupilleur.
Slutmerachtig, b. n. geneigd om te fluimeren,
flaperig, assoupi, 6.
Sluimeren, o. w. (ik fluimerde , heb gefluimerd ) , door eenen vasten en kortftondigen llaap bevangen zijn, sommeiller,
roupiller. Zij flaapt niet , zij Iluimert
Ilechts, elle ne dort pa:, elle ne fait quo
sommeiller.
Sluimerig, b. n. flaperig, assoupi, e, qui a
sommeil.
Sluimering, yr. ligte flaap, flaperigheid, sommeil lever, in. action de sommeiller , f. assoupissement m.
Slurpdrank, m. drank, welken men flurpt ; zie
Slorpdrank.
Slurpet, o. es, dat men flurpt , oeuf a la
coque.
Slurpen, b. w. (ik flurpte , heb geflurpt);
zie Slorpen.
Sluip , yr. de daad van fluipen , (enkel gebruikelijk in : Ter —, (in het geheim , filletjes,) derobee, en cachette, secretement. Iemand ter — naderen, s'approcher
de q. q. secretement.
Sluipdeur, yr. verborgene deur; waardoor
men in- en uitfluipen kan , porte secrete.
—investinge omuitvalentokune doen,
uitvalpoort, poterne ; fig. uit ylugt, achterdeur, defaite, echappatoire, porte
dvderriere, f.
Sluipen, o. w. (ik floop , ben geflopen), onbemerkt en behendig ergens indringen of
nitgaan, se couler doucement, se glisser
doucement , entrer ou sortir a la derobee.
1-lij (loop nit de kamer,, it sortait de la
chanibre a la derobee, it quittait la chambre secretement.
iemand, die wegfluipt, celui qui
Sluiper,
s 'enfuit secretement; fig. Hij is een regte
(hij is een flimme vos ,) c'es; un vrai
sournois. zekere fpijker met eenen kleinen kop , anders duiker, clots a tete menue
ou petite. —, wegfluiping, als : Eenen —
maken , (wegfluipen ,) se derober, s'esquiver.
Sluiphaven, yr. (fcheepsw.)esterre , calangue,
cale.
Sluiphoek, m. hoek , waar men zich verfchuilt , cachette, cache, f. 2 lieu ole Pon se
cache, in.
Sluiphoer, yr. heimelijke hoer, femme de joie
qui fait son métier a la sourdine.
Sluiphol, o. fluiphoek, cache, f., lieu oil
se cache, — voor eenen haas of een
konijn , enz. in eene hegge , enz. (bij jagers)
musse , f.
Sluipkever, yr. (in de nat. gefch.) tenebrion ,
Sluipkoorts, yr. (in de geneesk. ) teringhectique ou etique.
koorts, Py re
geheime moord , assassinat.
Sluipmoord,
geheime moordenaar,
Sluipmoordenaar,
assassin, meutrier de guet-apens.
Sluippad, o. heimelijk pad, langs hetwelk
men ongemerkt wegiluipen kan, sentier dirobe, in.
Slniptrap, vr. (in de bouwk.) verborgene
uitgang , geheime trap , escalier derobd ,
degagement,
Sluipweg, m. heimelijke weg, langs welken
men ongemerkt wegiluipen kan, chemin derobe, chemin detourne, m,; vole souterraive, f.

la derobee, en cachette.
Sluis, yr. eene waterkeering, die naar welgevallen geopend en gefloten kan worden,
ecluse. — met eene fchutdeur, portereau ,
tn. — met regte deuren , ecluse carree. —
met fpringdeuren, met fchuif- of valdeuren
ecluse a vanne. — met verlaatgaten, ecluse a tambour. — met twee regtflaande deuren fchuin aangeflagen, ecluse a eperons.
Spurs—, ecluse a chasse. De — openen
ouvrir, lever on ldcher Pecluse. De — toedoen , toefluiten , digt maken , fernier ou
baisser Pti cluse. —, in Anfflerdam, fleenenbrug , pont de pierres.
Sluisbedding , yr. bedding eener finis, radier, n2.
Sinisdeur,, yr. deur eener fluis , porte d'ecluse , ecluse, f., 3, enteau, m.
eener zontmijn, bordeneau ,
De fluisdeuren openen , ouvrir Pecluse.
Sluisgeld, o, geld, dat men voor het openen
en fluiten eener finis betaalt, droit d'icluse, M.
Sluismolen, m. &cute s'il pleut.
Sluispoort, yr. sas , m.
Sluisteren, b. w. (ik fluisterde , heb gefluisterd); zie Sloesteren.
Sluisvloer, vr. radier
Sluisvol, yr. zoo veel water, als eene fchutfinis bevat, eclusee.
Sluiswachter, m. wachter eener finis, deinsier, garde ecluse.
Sluitmand, m. band tot fluiting, buikgordel,
bij het fleenfnijden (bij de wondh.) yentriere , f.
Sluitben , yr. zie Sluitmand.
Sluitblik, 0. (der loodg.) rondell e, f.
Sluitboom, m. boom, waarmede men eenen
doorgang , enz. fluit , barriere,f. Zie Boom.
( bij flotenm. ) pied de biche. —,
(fcheepsw.) barriere de port , barre de port, f:
Sluitdeuren, yr. meerv. aau eene fluffs, valdeuren , potilles.
Sluitdoos, yr. doos, welke men fluiten kan,
duos met een Plot , cassette.
Sluitelijk, bijw. om te befluiten, ten flotte,
enfin, pour conciure.
Sluiten , b. w. (ik foot , heb gefloten), toedoen , digtmaken, toefluiten,fcriner, clorre2
(met eels Plot) fernier clef. Op het nacht-, 'termer a double tour. De fleutel Suit
niet gQed , la clef ne joue pas biers dans la
serrure. Alle deuren zijn gefloten , tortes
les fortes sons fermees. De poorten der find
worden eerst um tien uur gefloten, les portes de la ville ne ferment qu'a dix heures.
Sluit de deur, fermez la porte. Sluit de deur
achter u toe, termer la porte sur von:. Met
eenen boom —, barrel-. Eene haven -bacler. Op nienw referiner, fernier
de nouveau. Eenen boon —, fernier unc
arcade. Een gewelf fernier uue voislte.
De oogen —, fermer les yens. Snrinnige
bloemen — zich des nachts , certaines flours
se resserrent pendant la Wait. Den mond
former la bouche; fig. Iemand den mond
, (hem tot zwijgen brengen), former la•
bouche u q. q. , rrduire q. q. au silence. De
ooren — fermer les oreilies , boncher lee
oreilles. Eenen brief —, ( hem tocmalten),
ernier une /ewe; fig. (hem einclig-en senfder
hem of to hebben ), terminer nose lettre,
(denzelven afhebben) fair tine lettre. Eene
„finir un disconrs. Eene tekening
rede
(om met dezelve niets meer to doen te
hebben) , clone un compte , (dezelve in orde
brengen), arréter, liquider en solder un
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rompte. Een huwelijk
conclure ton mariage. Eenen koop —, conclure tin marche.
Een verclrag
faire, conclure ou ratifier
tin traite. Den vrede faire ou conclure
la paix. Een verbond —, faire tine alliance, contractor tine alliance. Eerie vergadering (eene vergadering doen uit
een gaan), congedier, rompre on dissoudre
tine assemblee. De gelederen —, (in het
krijgswezen), serrer les files , serrer les
rangs. Sluit de gelederen ! (bevelwoord) , set
rez les rangs ! Eencn kring faire an cercle,
se mettre en toted, se mettre en cercle, se ranger
en rend, se ranger en cercle. Eenen trein
(de laatfie van eenen trein zijn), firmer la
marche. De vergadering — , lever In seance.
Het hek —, (het hek digt maken), fermer
la barriare; fig. (de laatfie zijn) etre le
dernier, etre la derniare, fernier la mareke. Eene haven --, (een embargo op al
de fchcpen leggen) , bacler un port ,tnettre
tin embargo stir tons les vaisseaux; verder
nog op onderfcheidene wijzen in verband
met yoorze tfeis , ale : ieienen razenden aan den
muur —, (hem met eene keten aan den muur
vastrnaken), attacker un furieux i tine muraille avec une chaine. Iemand buiten de
deur —, de deur voor iemand —, ( iemand
beletten, binnen te komen), fertner la porte
ii q. q. Wij moeten aanftappen , anders warden wij buiten de deur gefloten, (anders
vinden wij de deur toe), 11 faut vie notes
allions plus rite , autrement nous trouverons
la porte fermee. Iemand buiten —; zie
fluiten. Iemand in banden (iemand banden of boeijen aandoen, hem in de boeijen
werpen), enfetmer ore enchainer q. q. mettre q. q. aux fers. Iemand in eene ixamer
—, (hem daarin opfluiten), enfermer q. q.
dans une chambre. lemand in zijne armen
onthelzen , embrasser q. q. De oogen
voor iets —, (ie:s niet willen zien , den fchijn
aannemen, alsof men jets niet ziet, oogiuikend
toelaten fernier les yeux a q. ch. , conniver
q. ch. , faire semi pant de ne pas voir q. ch. De
oogen voor de waarheid 5 (blind voor de
waarheid zijn, de waarheid niet willen Lien),
fermer les yetix a la vdrite. Hij fluit de
oogen voor het flechte gedrag zijner kinderen, (hij laat het flechte gedrag zijner kinderen oogluileend toe), it connive a la manyaise conduite de ses enfants. Iemand de deur
(iemand niet willen binvoor den neus
nen latest) firmer la Porte au nez de q. q.
o. w. toegaan , fermer ; joindre , se
— nice goed, (zijn
fermer. De verifiers
niet goed digt) les fenétres ne ferment pas
bien, les fendtres tee joignent pas bien. Deze deur is flecht gemaakt, zij fluit niet,
(zij is niet digt), cette porte est mat faite,
elle ne ferme pas. De handen in elkander —, joindre les mains. Die Boos fluit
niet wel (zij is niet digt) cette bolte tee
ferme pas bien. Deze kool begint te te
kroppen , (dezelve begint vast te warden),
cos cleoux commencent a pommer. Die falade
zal haast 5 (dezeive zal wet haast kroppen beginnen te vormen) tee laitues pomme1 toot bienat ; fig. pasfen , voegen , als: Deze rok fluit goed, (dezelve past voortreffelijk , is niet te wijd), cot habit est juste
la mesure du corps , il est colle. Uw rok
fluit niet, (eezelve is te wijd) votre habit
est trop large. Aan, in °fop jets (aan,
in of op jets paifen); zie Pasfen ; fig. fain.
of fpreekw. Dat fluit als eene tang op een
varken, (daar is dot noch val in , dat is de
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grootfte tegenftrijdigheid, welke men zich
kan voorftellen), tl n'y a ni rimeni raison.
Dat fluit nice, (dat is eene groote ongerijrudheid), c'est tine absurdite. o. de
daad van iluiten , action de fermer, f. eta:
de ce qui ferme , m. Met het — derpoort,
(op het oogenblik toen de poort gefloten
°werd), a portes fermantes. Bij het — van
dezen brief, (toen ik dezen brief foot) ea
cette lettre. Het — van eenen koop,
flaermant
conclusion d'une marche. Het — der havens', enz. la fermeture des ports, etc. Eett
gefloten gezelfchap, une coterie, f. ecot,
Sluiter, m. een man, die fluit, celui qui ferme; porcier,, cipier, portier, geolier;
zie de zamengefielde woorden Boomfluiter,
Poortfluiter,, Flavenfluiter, llekfluiter, Gelidiluiter,, enz.
Sluitgat, o. (bij timmerlieden ,) gat, in hoot,
om er een ander fink met de punt in te voegen , mortaise , f. Een — faire une
enlacure.
Sluitgeld , o. geld voor het fluiten der gevangenisfen , hetwelk de cipier ontvangt, gedlage, m.
Sluithaak, m. (bij fchrijnw.) klemhaak ,
— van eene klink, mantonnet ; zie
Klernhaak.
Sluithek , o. hek, dat met een floe gefloten
worth, barriare qui se ferme a la clef, f.
Sluithengfel , o. moraillon, auberon,
Siuithout , o. (bij boekb.) aan de naaibank,
templet,
Sluit- of fteekijzer, o. (bij mandenm.)clotoir,m.
Sluiting, Yr. het fluiten, action de fermer,
alles, wat dient om te fluide ctorre.
ten, tout ce qui forme, m. fermeture, f."
serrures, f. Wij hebben goede aan
ons hubs, (ons Buis heeft goede floten,
enz.) notre maison a de bonnes serrures.
eener rekening, cloture, solde. — van eenea
koop, conclusion d'un marche.
Sluitklamp, m. (bij timmerl.) pelican.
Sluitklink , yr. (bij horologiem.)compteur Cd'n.
ne,pendule).
Sluitkool, yr. (oo) kool , welker bla.den zich
vast in een fluiten, zoo als de kabuskool,
favooikool en dergelijke, thou cabus on
pomme, no.
Sluitkrop , m. flakrop , krpp welke goed
Zie Krop.
floten is, laitue pomtnee,
Sluitiaken, o. (bij de vroedm.) om den buik
der kraamvrouwen , ventriare, f.
Sluitmand, yr. fluitben, mand of ben, welker
dekfel met een flat gefloten wordt en bij
velen de plaats van koffer of kist vervangt,
panier a cadenas , panier qui se ferme avec
nn cadenas, m.
Sluitrad, o. in een uurwerk, fchakelrad, roue
a dents, a rocket, roue d'encliquetage , f.
Sluitrede, yr. (in de redekunde ,) argument de
logique, syllogisme , tn. —, floe eener rede , epilogue, m. peroraison. waarvaa
elke flelling, haar bewijs in zich bevat , eene
met redenen bekleede —, epicherame, me
entliyméme 5 m.
Ingekorte , onvolkomene
— met een dubbel bewijs , tweeledige —,
paralogisme, m.
dilemme, coo Valfche
majeure.
Eerfie flelling eener
Sluitrcgel, laatfte regel, ligne finale, derDc
—
is
uitgelaten,
In derniare ligne.
niàre ligne est onoise.
Sirtitrijm, o. .fiotrijm, refrain, vs. Zie Refrain in het andere deel.
Siuitfpier,, yr. (in de ontleedk.) zekere (pier,
sphincter, (muscle) constricteur,, tn. De —
der oogleden, (die (pier, welke dient,
nu
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lust, goiit,plaistr. lets met — nuttigen o4ede oogleden te Iluiten,) to ft:Pi/Deur des pan.
bruiken, manger oto bare savoreusement.
ieres, le muscle orbiculaire des paupieres.
Dit boek is niet naar mijnen ce livre
e — der lippen, (fpier 5 welke de lippen
ne me plait pas. — voor iets krijgen, confluit,) le muscle orbiculaire des levres, le
tractor un gout pour q. ch. — in jets viiiconstricteur.
den,
trouver q. ch. a son gre, a sa fantaSluitfteen, m. (in de bouwk.) — van een gesie. Deze denk- en liandelwijze komt zees
welf, mensole, f. — in eenen doorgaanden
goed -met mijnen — overeen , cette maniere
muur, (bij metf.) clausoir.
penser et d'agir me plait entierement.
Sluitftuk, o. flak, hetwelk client om to
Zonder -- (bij {child.) mesquin. De wenalaise, f about, m. meerv. {laicken van dezen fchilder zijn zonder ge
flukken, flopaakken, (fcheepsw.) palterring , les ouvrages de ce peintre soot mesdeaux, M. pi.
qtoons.
Sluitveer, yr. in een fior, onder de fchoot,
Smaakje
o. arerkl. w. van Stunk. — 9 inzongachette.
eerh. bederven fmaak , als: Er is con
Sluitvers, o. flotvers, laatfte repel van een
aan dat vleesch, dat vleesch heeft een —,
yers, refrain, m.; zie Refrain in het an
(dat vleesch is bedorven,) cette viande pue.
dere deel.
fang en Smaakvermogen , 0. vermogen van den finaak,
(gemeen) lange
Slungel,
finaak , gout, no.
dun mensch, flandrin.
Slurf, yr. fnuit van eenen olifant, fnavel, trompe. Smaakvol, b. n. vol finaak, met finaak, de
Slurp , de daad van florpen, en zoo \reel
bon geat. Eeti — werk, un ouvrage de
bon goat. —, bijw. avec goat.
men op eens florpt, florp , deglutition,
Smaakverlies, o. onfmaak, gebrek aan den
gorgee.
finaak , ageustie, f.
Slurping, yr. florpen, de daad van flurpen;
Smaakzenuw ; Yr. (in de ontleedk.), zenuw,
zic Slorping.
welke den finaak voortbrengt, tongzennSlaw, b. n. behendig, listig, loos, geflepen,
wen , nelf gustatif, m. hypoglosses , no. pl.
adroit, e, fin, e, rosé , e. Het is een fluwe knaap , (het is een flimme bast, hij is Smaaldicht, o. fchimpdicht, satire pleine de
medisances; f.
geflepen,) c'est ton fin matois. bijw.
adroitement , finement , avec adresse.
Smaadrede, yr. beleedigende rede, discoure
loosheid,
injurieux ,
Sluwheid, yr. behendigheid,
geflepenheid, adresse, finesse, ruse.
Smaalfchrift, o. finaadfehrift,
Smaad, m. de daad van finaden, action d'intoire, m. satire, f.
jurier, etc. zie Smaden. Geef u aan gee- Smaaliter, yr. lasfteraarfter, kwaadfpreekfter,
fman'injuriez
personne.
medisante.
nen — over,
dende woorden of dadeu, fmading, injure, Smacht , yr. afgefneden bulk van een' haring,
insulte, ignominie, f., opprobre, affront,
ventre d'un hareng, m.
outrage; zie Smaadrede en Smaadwoord ; fig. Smaeht , yr. bijna yeroud, de daad van fmachten , langueur; van bier: fig. op de — loocamouflet. voorwerp van finading, objet de ses injures. —; zie ook Vernedering
pen, (Telluitnloopen, tafelfchuimen, op de
klap loopen) ecornifler.
in dezen zin.
Smaadheid, vr. zie Smaad in de le en ce be- Smachten, o. w. (ik finaeht , heb gefmacht),
door dorst of honger verteerd worden, als
_ teekenis.
van honger
mourir de faim. Van dorst
Smaadnaam, m. beleedigende naam, fpotnaam,
bt aler de soli'. fig. van butte —, (van hitte
fcheldnaam, nom injuriettx.
Smaadrede, vr. fmading, fmaad, fmaadwoord,
zich niet weten te bergen), itouffer de chaleur,
flerk verlangen ,
languir, languir
fcheldwoord, injures, paroles injurieuses ,
f, pl. , discours offensant , no. invective.
dans Pattente de, Naar iets (1terle
naar iets verlangeti), languir dans l'attente
Smaadfchrift, o. fchimpfchrifc, fpotfchrift,
, satire, f:
de q. ch., soupirer apres q. ch., desire,- arbelle diffamatoire,
deminent q. ch.
Smaadfter, yr. degene, welke fmaadt ,
cello qui injure; zie Sniaden.
Smachtend, b. n. kwijnend, languissant , e,
langourcux, se, fmachtende oogen, des yeux-,
Smaadtaal, yr. fmadelijke taal, fchiniptaal,
langage injurieux ou offensant, m.
languissants. Smachtende blikken, des regards languissants.
Smaadwoord, o. fmadelijk woord, parole indroog, als: iinach^
jurieuse , outrageante on offensante injure.
tende tong, langue seche, flikkend
vermogen om te fmaken, fmaakhevig, van hitte , als Eene fmachtende hitStnaak,
te, une chaleur itouffante; bijw. languisvermogen, goat. Eeuen fijnen hebben,
samment, langoureusement.
avoir le goat fin. De fmaken zijn verfchillend , les goats soot differents; fig. Kunst- Smachterig, b. n. door honger of dorst yen,
teerd wordende, languissant , e.
qui
frnaak , gout , discernement, no. finesse du
nietirt de fain;, qui brale de soif beet,
fugement, f Llij viudt — in goede boevan het weder, etooffant, e.—, behoeftig,
ken , it a du goat pour les bons ouvrages.
klij heeft geenen — in de muzijk, it n'a
haveloos, armzalig, ellendice, pauvre ; indigent, e. pitoyable, miserable. Hij zag er
pas de gout pour la ninsique. Dat is niat
naar mijnen —, cola n'cst pas de mon goat.
— nit,
avant Pair mesquin.
wijze,
manier,
mode,
mode,
f.
Dat
—5
Sniaeltting, Yr. action de languir, langueur;
zie Smachten.
as naar den nicuwlien of laatilen vervaardigd , cola est pit a la derniere mode. —, Smachtlap , m. arme drommel , ellendeling,
Seat het fmaakvermogen aandoet, goat, us.
annzalig men,:ch , pauvre diable, pauvro
Dit vleeseli heefc eenen goeden
here.
saveur,
cette viande est de bon goat. Goed wa- Smachtlooper, m. panlikker, taielfehnimer,
bonne eau n'a toint
fehnimlooper, ecornijleur, parasite.
ter heeft geenen
suvessr. De — van bet brood, la saveat- Smadelijk, b. n, fmadend, fmadig , beleedigend, f.7:f ieux , cuss, ignominieux , ease,
ifupain. Wilde —, sauragin. Die deelen van
weike — hebben , les parties saporij°11,inee
outragens , case, out, ageant 0, Foosultano„
4 7 um? substance. Zie ook Smaakie.
, tie!,
e. Eene fmadelijke bejegening, ton traitemen::
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,P;ant insultant. bijw. injurteusement
jouir de. Het genoegen —,v(het genoegen
ignominieusement, outragetisement, d'une
Vanneer zal ale
hebben,) avoir te plaisir.
Mania re injurieuse.
het genoegen te zien ? quand (est-ce
madelijkheid, yr. beleediging, beleedigende
que) j'aurai le plaisir de vous voir? De
behandeling, ignominie, injure, f., outragenoegens van die Leven —, (de genoegens
ge, opprobre, m.
van (lit Leven genieten,) jouir des plaisiry
&laden, b. w. (ik finaadde, heb gefmaad),
de la vie. 1k zal daar weinig genoegen —,
op eene homende wijze beleedigen, ieinanu
j'y aurai per , oiidervinclen,
finaad aandoen, fehelden, injuries. , outrarencontrer, avo i r. Veel droefheid — avoir
ger,, insulter , invectiver. Zij hebben mij
beaucoup de deplaisir, beaucoup tie point,
gefmaad, ifs Wont outrage.
souffrir beaucoup de point, bien de la poSmader, m. degene, welke fmaadt, celtti qui
ne. Den dood —, (den dood vinden,)
injurie , outrage,
mourir, —, 0. W. den fmaak aanSmadig , b. n. imadelijk, injurieux, euse,
doen , het fmaakvermogen zoo of zoo aanignominieux euse; zie Smadelijk.
doen , solar, avoir du god:. Goed —,
Srnading, yr. zie Smaad in de re beteekenis.
(eenen goeden ftnaak hebben,) etre de bon
Smak, yr. zeker gewas, fumak, sumac, m.
gout. Dat vleesch fmaakt goed, ook coke!:
fiuie , (rhus,
Dat vleesch fmaakt, cette viande est de bore
Srnak, yr. zeker flag van kleine koopvaardijcette viande est savourouse. Zuur --,
fehepen , fmakfchip, semaque, semale.
(eenen zuren fmaak hebben ,) avoir le goat
geklap met de lippen of met den
Smak,
aigre. Hoe fmaakt die wijn ? quel gout a ce
111011(1, wanneer men eet, bruit qu'on fait
yin ? Hoe fmaakt u dat vleesch ? comment
avec les levees ou avec la bouche en mantrouvez-vous cette viande? Dat vleesch
geant.
geclruisch, hetwelk nets bij desfmaakt mij goed, je trouve cette viande bonzeifs vallen maakt, coup, bruit, m. chute ,
ne. Deze wijn fmaakt naar het vat, ce vise
f. worp, gooi, of het geluid van eenen
sent le fut. Dat fmaakt naar wijn , cola sent
worp , foot of bons, jet , coup, In. 1k
le y in. —, het fmaakvermogen fireelen,
boorde elken — der dobbelfeenen, _rotten;
het frnaakvermogen aangenaam aandoen,plaidis chaque jet des des. Hij heeft eenen —
re. Dat fmaakt mij zeer good, cola me plait
vooruit, it a un jet plus que les autres.
ort bien. Floe fmaakt u dat bier? comment
f
Smakelijk, b. n. met finaak , met graagte,
trouvez-vous cette biers? Die appels mij
met genoegen, als : Ik wensch u
eten,
zeer goad, (ik vind die appels zeer goed,)
je vous souhaite bon appetit. we! fmaje trouve ces pominos fort bonnes , cos pomkende , eenen aangenamen fmaak hebbende ,
mes me plaisent tres-bien; fig. Dat gevoelen
lekker, de bon gout, savoureux , euse, apfmaakt naar ketterij, (dat gevoelen zweemt
petissant, e, delicieux, euse. Dat is lliet
naar ketterij ,) ewe opinion sent Pherdsie.
zeer cela n'est gueres delicieux. SmaDat finaakt naar godloochenarij , (dat zweemt
kelijke geregten, des nets delicieux. — manaar godloochenarij,) cola sent Patheisme,
trend, dat finaak heeft, fmakend, saporifiDat bock fmaakt mij niet (dat book is niet
que; fig. Een fmakelijke broeder, (een vronaar mijnen fmaak, bevalt mij niet ,) ce
lijke baas ,) un bon vivant. Dat meisje ziet
vre ne meplait pas. Die denkwijze fmaakt
er — uit, (dat meisje ziet er bevallig uit,
mij niet, (deze denkwijze behaagt mij niet,)
is jong en bloeijeud ,) cette fille est appeBette facon de potter ne me plait pas. Dat
tissante , cette faille a Pair -ragon'tant. Dat
finaakt mij niet, (dat bevalt mij niet, dat
ziet er niet
uit, (dat heeft geen zeer
is niet naar mijnen finaak,) cola ne m'agree
bevallig voorkomen,) cela n'a pas une belle
pas. Dat antwoord frnaakte haar in geenen
apparence. bijw. met finaak, a-sec apdeeie, (dat antwoord behaagde haar in geepetit, savoureusement. — eten ; manger
nen deele) cette reponse n-'etait point de
avec appetit, manger savoureusement.
son gout. Hoe fmaakt u dat gedicht? (hoe
—roken,(met nhogematvngeot
bevalt u dat gedicht ?, hoe vindt gij dat gerooken 5 ) fumer tine pipe avec en plaisir exdicht?) comment trouvez vous ce Joi me?
treme; fig. Hij weet er zeer — van te praline finaakt u dat? (hoe vindt gij dat?)
te!, hij praat cc zeer — over, (hij west er
comment trouvez-vous cola ? Het fmaken, de
aangenaam over te fpreken ,) it sait en parfinaking , de proeving , la gustation.
ler d'une maniere tres agreable.
Smakken , b. w. (ik fmakte, heb gefmakt),
Smakelijkheid, yr. aangename fmaak, liefelijk
Foote n, werpen, bonzen, jetor rudement.
van fmaak, savour, f. bon glut, m. De —
Men fmakte hem tegen den grond, on le
van het brood, van den wijn , la savour use
jeta par (a) terse. Alles ward van boven naar
pain, du yin.
beneden geftnak-, on jeta tout de hart
Smakeloos, b. n. zonder fmaak, onfinakelijk,
en bat. —, 0. w. (met zijn) nederflorten
onaangenaam, laf, sans goat, insipide, favallen , tomber rudement , tomber. Hij
de. Een fmakelooze wijn , un vin fade. Eerie
finakte op den grond, id tontba par terre,
fmakelooze faus, une sauce fade.
it tomba.
Smakeloosheid, vr. eigenfchap van jets, dat Smakken, o. w. (ik fmakte, heb gefmakt),
fmakeloos is, lafhetd, insipidite , fadeur.
onder het eten met de lippen of met den
Het is eene` laffe fpijs ; er moet cone prikmond klappen, faire du bruit avec les lekelende faus bij gedaan worden, om de —
vres ou avec la bouche en mangeant. Gij
daarvan weg te nemen, c'est tine viande
moet zoo niet als gij eat, it ne faut pas
sipide ; it Taut sine sauce de haul gout pour
faire taut de bruit avec les levres oh avec la
en corriger la [odour. De — van het wabouclze en mangeant. , zeker geluid mater, l'insipitlite de !'eau. De — eener fpijs,
ken bij het kusien, anders kiappen genoemd,
Pinsipidite
viande, d'un wets.
ale: kusfen dat het fmakt, (dat her klapt)
Smaken, b. w. (ik fmaakte, heb gefmaakt),
donner un baiser savoureux.
Toen hij den wijn gefmaakt had, Smakmuil, m. en y r. iemand, welke bij het
Wilde hij hem niet drinken, ayant goate le
eten frnakt , personne qui fait du bruit (avec
y in , it ne voulait pas le Loire; fig. met leles levres ou avec la bouclie) en mangeant.
vendige gewaarwording gen:etnn, get4er , Smakmailen, o. wn (ik finakinui1de, net; ge
un3
fmace

o8
S 1V1 A
fmakmuild), onder het eten een fmakkend
geluid met de lippen of met den mond maken , fmakken, faire du bruit avec les levres on avec la bouche en mangeant.
Smakfchip; zie Smak in de 2e beteekeeis.
Smaktanden, `o. w. (ik fmaktande, heb gefmaktand), fmakken , fmakmuilen , onder het
eten met de lippen of met den mond zeker
geluid maken, faire du bruit avec les levies
on avec la bouche en mangeant, ou quand
on mange.
Smal, b. n. oulings, klein, gering; van hier
nog in gebruik: Len fmalle jonker, (een
geringe jonker,) on pauvre gentilhomme,
tors gentilldtre; on hobereau. De fi-nalle gemeente, (geringe en flechte- lieden ,) le
people, la populace, le menu penile ; ook:
(het gemeen, jan-bagel, geboefte), la canaille, les gees de rien, les gent de ?leant.
tegenwoordig : het tegendeel van breed,
inzonderh. van eene ruimte , naauw,, etroit, e.
Een fmalle weg, (een naauwe weg,) on
chemin etroit.
, fam. etrique, e. Deze
gordijnen zijn to ces rideaux soot crop
etriques. Smaller maken, retrecir, rendre
plus etroit, e. Eene flraat fmalier maken, retrecir one rue. Smaller worden, retrecir,
se retrecir, aller en retrecissant. De weg
worth hoe langer hoe fmaller,, le chemin va
en retrecissant, le chemin va en se retrecissant. lets op zijnen fmallen kant leggen,
mettre q. ch. sur la face la moms large.
Een fmal gezigt hebben , avoir le visage of
file. Smalle tiende; zie Smaltiende.
Smalbladig, b. n. (in de plantkunde,) fmalle
bladen hebbende, a feuilles etroites. De
fmalbladige roos, la rose a feuilles etroites.
Smal- of engborftig, b. n. (in de geneesk.)
stenothorachique.
Smaideel, o. (zeew.) escadre; onderdeel van
zulk een deel eener vloot, dat den near's
van eskader voert, f. weinig
gebrnikelijk, afdeeling, onderdeel, division,
partie, f: Klein —, escadrille, f.
Smaldeelen , b. w. (ik fmaldeelde, heb gefmaldeeld,) in onderdeelen fcheiden , subdiviser. Die deelen moeten nog eens gefmaldeeld worden, (men moet die deelen
nog eons verdeelen,) ces divisions doivent etre subdivisdes, it fact subdiviser ces divisions.
Smalcloek, o. final linnen , toile etroite, toile
de petit le; fig. Het is geen (het is
geen goring goed,) ce n'est pas one bagatelle, ce n'est pas pen de chose.
Smalen,
(ik fmaalde, heb gefmaald),
fchimpen, fmaadredenen uitbraken, ale : Op
lemand (fmaadredenen tegen of op ie
mand uiten,) medire de q. q., declamer
centre q. q. , censurer q. q. , invectiver contre q. q. Op iets , declamer contre q.
ch., desapprouver q. ch. , invectiver conOre q. ch.
Smaler, m. degene, welke fmaalt, celui qui
malt, medisant.
Smalhans, m. (gierigaard, fchraalhans) enkel
meest in het fpreekw. — is er keukenmeester,,
(men houdt er ft:1)er huis, het is er niet
ruim ,) on y fait pauvre cuisine, on y fait
mauvaisc chore.
Smalheer, m, hoer van een leengoed, seigneur
d'un fief. (gem.) zie Sinai in de I. beteekenis: finalle jonker.
Smalheid, eigenfchap van iets, dat final
is, qualite de ce qui est etroit, f., peu de
largeur,
Smaling, yr. het fmalen, action de medire,
medisance; zie Smalen.
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Smalkant , yr. fmalle kant, dentelle ttraite,
Smalligheid; zie Smalheid.
Smalt , yr. eene blaauwe verw, welke door
fmelting um' kobalt venrdt bereid, email,
smalt , on.
Smite; zie_Smalheid.
Smaltiende, yr. espece de dime d pen tie valour.
Smaragd, zeker edelgefteente van eene min
of weer groene kleur, imeraude , f. smaragdite ; diallage.
Smaragden, b. n. van finaragdengemaakt,fait,
e, d' imeraude. De kleur van eenen — hebbende , fmaragdgroen , b. n. smaragdin 7
emeraudin, e.
Smarotfen ; 0. w. (ik finarotfle, heb gefmaroast); zich op eenen maalrijd ongenoodigd indringen, panlikken, icornifier,, faire
le métier de parasite, chercher de franches
lt:ppees chercher a manger aux depens d'autrui.
o. action d'ecornifier , deornifierie
Hij is op het — afgeleerd, it s'entend a
recornifierie.
tafelfchuimer, panlikker, fchuimSmarotfer,,
fpaan , ecornifieur, parasite.
Smarotfier,, yr. tafelfchuinifter, panlikfter,,
ecornifleuse.
Smarr, yr. eene gevoelige en pijnlijke aandoening des ligchaams, douleur. De (marten van het kinderbaren, les douleurs de
renfantement. hebben, gevoelen, lijden,
avoir, sentir ou souffrir des douleurs. Eene
Nevi e, fcherpe , gevoelige finart ofpijn , one
douleur cuisa yite; fig. zielfmart, leedwezen,
y erdriet, droeffimid, douleur, peine, a sc.tion, f. chagrin, sentiment douloureux, m.
1k heb met — vernomen , (ik heb tot mijne
droef hei d vernomen ), j'ai appris avec donleur , j'ai appris avec affliction, far appris
avec beaucoup chagrin ; fam. Met — verwachten, (met ongeduid verwachten) td.
tentire avec impatience. - 7 achter de ooren
of in de liezen der leinderen, wanneer de
opperhuid gekwetst of gefchaafd is, deo-chure. — (in de geneesk.) algie, waarvan
oclontalgie , kiespijn.
Smartelijk , b. n. net Filen veroorzaakt, met
finart gepaarci gaande, pijnlijk, dat met
fmart ondervonden worth , douloureux , ease,
cuisant, C. Eene fniartelijke wonde , tine
plaie douloureuse. , hoogst onaangenaam,.
douloureux, ease, cuisant, e. chagrinant,
e. affligeant, e. penible. Een — verlies,
one pet to douloureuse. De fmartelijke fcheiding dezer vrienden, la separation douloureuse de ces amis.
Smartelijkheid, vr. hoedanigheid van hetgeen
fmarteiijk is, douleur ; fig. peine.
Smarteldos, b. n. geene (mart veroorzakend,
zonder fmart, ongevoelig, sans douleur,
qui n'est pas douloureux, ease. Indolent ,e,
Een — gezwel, tone tumeur indolence. —,
bijw. zonder finart, sans douleur.
Srearteloosheid, yr. hoedanigheid van iets,
dat geene fmart veroorzaakt , quaiite de ce
qui West pas douloureux (in de geneesk.)
gevoeloosheid, anodynie.
Smarten, O. w. (het fmartte, heeft gefmart),
finart of pijn veroorzaken, causer de la
douleur, faire mat, cuire. Mijne wooden
mij , (mijne wooden doen mij zeer, veroorzaken mij fmart), les plaits me cuisent.— ,
met alle 3 perfonen in het enkel en meerv.
van opperhuid beroofd zijn , als : Mijne voeten —, j'ai des ecorchures aux pieds. Het
kind fmart achter de ooren; zie Smartig.
—, met de onbep. 3 perfoon, zielefmart,
vet-
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veroorzaken, als: het finart mij in mijne Smeedbak, m. koelbak van eenen fmid, auge
pour tremper le for, f.
ziel, (dat doet mij zeer leed) cela m'afflige
sensiblement, je suis sensiblement afflige ,mon Smeedkunst, yr. kunst van den fmid , art de
coeur est afflige. Het fmart mij dat hij niet, forgeur, art du forgeron, tn.
gekomen is , j'ai bien du chagrin de ce qu'il Smeedfler, yr. degene, welke fmeedt, vrouw
die fmeedt, celle qui forge.
n'est pas venu.
Smartig, b. n. van opperhuid beroofd, fmar- Smeedwerk, o. hetgene gefmeed is, tout cc
qui est .forge, ouvrage du forgeron, m.
tend, qui a des ecorchures. Het kind is —
in de liezen , l'enfunt a des ecorchures aux Smeekbede, yr. fmekende bede ,.priere, supplication, humble priere, f:
aines. Hec kind is — achter de ooren,
l'enfant a des ecorchures derriere les oreilles. Smeekdicht, o. fmeekbede in verfen, supplication, f. placet en vers, tn.
Smarting vr. finart, finartfel achter de ooren
of in de liezen , ecorchures derriere les oreilles Smeekeling, m. en yr. degene, welke fmeekt ,
suppliant, m, suppliants, f.
ou aux aines, pl. — (fcheepsw.) limande.
Smartoor, a. fmartend oor, oreille derriere Smeeken, b. w. (ik fmeekte, heb gefmeekt),
op eene vleijende en ootmoedige wijze bidlaquelle it y a des ecorchures, oreille icorden, supplier, implorer, demander respec•
chee , f: in. en yr. degene, welke
tueusement, demand
er humblement, demanfmartencle ooren heeft, personne qui a des
der avec instante. Iemand om iets —, supecorchures derrieres les oreilles, personne
plier q. q. de q. ch. Den koning om genaqui a les oreilles ecorchees , f.
de —, demander grace au roi. o. de
Smartfel o. fmarting, finart, (zie Smart in
daad van fineeken, action de supplier, etc.
ecorchures
(derriere
les
beteekenis)
de 2e
exauce nos prieres.
Verhoor ons
oreilles ou aux aines ,) f. pl.
Smeden, b. w. (ik fmeedde, heb gefmeed), Smeeker, m. degene, welke fmeekt, am lets
verzoekt , suppliant, postulant, petitioneigenl. fmijdig maken, van bier : metalen
naire.
door flagen bewerken, door flaan tot het
beflemde einde gefchikt maken, meestal met SmeekerijYr. het fmeeken, fraeeking, action
de
supplier, supplication.
het nevendenkbeeld, dat het gefmede voorwerp in het vuur heet gemaakt is, forger. Smeekgebed, o. fmeekbede, humble priere, f. ;
zie Smeekbede.
Wapens , forger des armes. Een hoefijzer — , forger un fer de cheval. Eene Smeeking, yr. het ftneeken, action de supplier. —, fmeekbede, humble priere, supijzeren itaaf —, forger une barre de fer;
fpreekw. Men moet het ijzer terwijl het ' plication. Het gelukte hem door veel beden en fmeekingen, it rdussit par bien des
heet is, (men moet van de gelegenheid geprieres et des supplications.
bruik inaken ,) it fact battre le fer, pendant qu'il est chaud. Metaal koud —, ha- Smeekfchrift , o. verzoekfchrift, requite, supplication, supplique, petition, humble priemeren , ecrouir. Het koud dcrouisre, placet , tn. Len — opftellen, dresser en
sement , m. Twee ftukken ijzer aan elkanplacet.
der —, (bij de wapenfin. ,) wellen, foldeSmeekfter,, yr. degene, welke fmeekt, celle
ren, braser; fig. Ontwerpen, beramen
qui supplie, suppliante.
vinden , verzinnen, uitdenken, forger , conSmeektaal t yr. fmeekende taal , langage sup.
trouver, inventer. Kwade plannen
pliant, langage d'un suppliant , tn.
( ontwerpen,) former de mauvais desseins.
Een verraad machiner, ourdir tine tra- Smeer, o. eene fmijde zelfftandigheid, gefchikt om over iets anders been geftreken
hison ; fain. manigancer ; fig. Cramer. Eene
to worden suit', graisse, f. Hoofd—,
zamenzwering—, brouwen, fig. tramer une
huid—, crasse, Zie ook Schoenfineer, Kaarsconspiration. Leugens (leugens verzinyet, Wagenfmeer, enz. De raderen van
forger
des
mensonges.
Nieuwe
woornen ,)
dezen wager moeten — hebben , (moeten
den —, (nieuwe woorden verzinnen, ma.gefmeerd worden ,) les roues de ce chariot
ken ,) faire , forger, des mots on des ter
doivent etre graissdes. Met — beftrijicen,
tres nouveaux. Nieuwstijdingen (nieuwsensuifer. —, bijzonder het vet, dat randtijdingen uitvinden, verzinnen,) forger on
om de nieren en aan de darmen der flagtinventor des nosivelles.
beesten gevonden worth, graisse,
Sweden , m. meerv. zie Smid.
heeft zes honderd pond — gekocht ila achete
Smeder, m. degene, die fmeedt, forgeron,
six cents livres de graisse. Die Os zal niet veel
fergeur; zie Smid en de met Smeder zamen— hebben, ce boeuf n'aura pas beaucoup de
verzinner ; fig. forgeftelde woorden ;
graisse; fpreekw. Wat is bet goed , dat een
geur , (van nieuwe woorden ,) neologue.
klein beestje ook wat — heefc!(wat is het goed
beramer, aanlegger van een fchelmfluk , madat een klein of onvermogend mensal eene
chinateur.
zekere mate van trotschheid bezit pauvre
Smederij , yr. de daad van fmeden, het finehomme, montrez quelque orguell! fig. Op
den , action de forger, f. ferrage, m.
zijn leven , (leven van hetgene men vroeplaats, waar gefmeed wordt, finidfe, forge.
ger overgewonnen of befpaard heeft) vivre
Smedig, b. n. buigzaam, fmijdig, • lenig,
de ce qu'on a gagne on epargne.
zacht ; zie Smijdig.
Smeding, vr. daad van fmeden , het fmeden, Smeerachtig, b. n. naar fmeer gelijkende,
Kande
—
der
metalen,
action de forger.
eenigzins fmerig graisseux, Buse ; zie
OSmerig.
crouissement, dcrouissage,m. ; fig. uitvinding ,
invention. —, beraming van kwaad, ma- Smeerader , yr. (in de ontleedk.), zekere
ader, vetader, veine adipeuse.
chination.
Smeedbaar, b. n, dat gefmeed kan worden, Smeerbaar, b. n. hetgene men fmeren kan,
hetgene gefmeerd kan warden, ce gut
fmijdig, forgeable, malleable, ductile. Het
petit etre graisse , e.
metaal of de klokkefpijs is niet —, la fonte
Smeerbak, m. bak , waarin de kaarfenmakers
n'est pas forgeable.
hun fmeer hebben , abyme. — der lakenfabriSmeedbaarheid, yr. hoedanigheid van hetgene
kanten, graissoir.
fmeedbaar is, qualite de ce qui est forgeable
Smeerbal,
ou malleable,
bal, waarmede men bet fmeer
tit,
1.7 u u 4
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nitmaakt, vlekbal, boulette zI diet. /CS taclies,
boulette a degraisser , f:
Smeerblad , o. zeker plantgewas , near de fmerigheid van deszelfs bladen dus genoemd,
grande consoude, f.
Smeerbloern,
bloem van het frneerbled,
Fleur de la consoude.
Smeerbol, m. zeker gebak dat gefeieerd is,
pannekoek, beignet.
Smeerboom,
zekere boom, croton sebifere.
Sineerborflel, m. borftel, waarmede men ichoenen , enz. fineert, brosse a graisser les smilers, etc. f.
, fchoenborael, decrottoire ,f.
Smeerbuik, buik, ventre. m. en vr.
perfoon , die eenen thkken bulk hr.:eft; personne grosse et grasse, personne qui a one
grosse panse, f. homme ventru, pansu.
Smeerbus, yr. bus, waarin men fmeer heeft,
boitier ,
boite a onguent, bate 1 graisse.
Smeerder, m. degene , welke fmeert, celui qui
graisse.
Smeerdoos, yr. doos, waarin men fmeer heeft,
zie Smeerbus. m. en yr. morfig mensch ,
personne inalpropre, personne sale, salope,
f: souillon, tn. et f.
Smeergoed, o. alles, wat client om te fmeren,
graisse, f oing, onguent, en.
Smcerkaars , yr. kaars, welke van fmeer of vet
is gemaakt, chandelle; zie Talkkaars.
.Smeerkalk, in. kalk , waarmede een moor befmeerd wordt , crepi; zie Pleifierkalk.
-Stneerklier , yr. glande sebacie.
Smeerkruid, o. zeker kruid, wegens de fmerigheid van deszelfs bladen dos genoemd,
fmeerblad, grande consoude, orobanche, f.
Stneerltwast, m. kwast , waarvan men zich bedient oin te fmeren, guipon on guispon , en.
Smeerlap, in. lap, met fmeer beftreken, lambeau enduit de graisse; fig: verachtelijk
mensch, homme sale et meprzsable, hornme
craptileux.
Sineerling, m. kleine riviervisch, loche , f.
Sineermaand, yr. flagtmaand, November, Novembre ,mois de Novembre
Smeerpot , m. pot , waarin men fmeer heeft , pot
tl graisse.
Smeerpuist vr. (in de geneesk.) zekere puist
espece de pustule.
Smeerfchoen, iemand, welke de fchoenen
fmeert; zie Schoenfineerder; fig. flikilooijer
vleijer, caloleur 9 flatteur.
Smeerfchoenen, b. w. (ik fmeerfchoende, heb
gefineerfchoend), flikflooijen, vleijen ,
, flatter.
Smeerfel, o. alles, wat dient om te fmeren ;
zie Smeer, in de le beteckenis. uitwendig geneesmidciel, waarmede een
gefineerd wordt, liniment, m.
Smeerfleen, m. zekere finerige fleen, steatite,
pierre de lard; zie Spekfleen.
Smeerfter, yr. degene, welke frneert , cello qui
graisse , qui enduit de graisse, etc. Zie Smersn.
zekere ftruik, antlers fmeerSmeerftruik,
boom geheten; zie Smeerboom.
'Smeervlek, vr. vlek van fmeer, vet, one,
enz. fmerige vlek , tache de graisse,
Smeerwortel, in. (in de nat. gefeh.) plant,
near de fmerigheid in deszelfs wortel dus
genoenid, grande consoude, f. orpin,
Smee-ztkjes, o. meerv. (bij de geneesh.) vesicules udipeuses on graisseuses.
Sineerzalf, y r. zalf, waarmede men frneert ,
onguent a graisser , m.
Smeet, m. 311 Gelderland en elders, warp ,
goo', fmak, coup, jet. Een — wegs, van
hier : (zoo ver flcchts, dat men- het met
sends fmeet berciken kan,) aussi loin d'ici
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lu'on sattrait jeter; fig. 4 pets de distance.,
a deux pas d'ici.
Smeet, verl. t. van Stnijten.
Smelt, vr. zeker flag van kleine visfchen, dat
in Zeeland nit het fhb worth opgedolven
zanclaal ,
de sable, j: ammodyte,in.
Smeltbaar,
ie. (lac. genotten l:an v.nneien
f ibilile. All metaled zijn (ails metalen kunnen gefinoltea worden,) tons les
nietaux sont fusibles.
Smeltbaarheid, yr. hoedanigheid van hetgene
fmeltbaar is, fusibilite.
Smeitbak , m. of bekken , o. (bij de fmelters)
waarin het gefmoltene metaal druipt, cam. casse,
Smeltbuis , yr. tuyau de fonte m. Ring van
de fmeltbuizen, inanchon,
Smelten , o. W. (ik fmolt, ben gefmolten),
van cone vaste in eene vloeibare zelfflandigheid overgaan , vloeibaar worden , se
fondre , fondre, se liquefier De fneeuvr
fmelt in de zon , la neige se fond au soleil.
Het was finelt bij het y our, la cire se lifaire fonquefie a feu. Het was laten
verteerd worden , opraken,
die la cire.
etre consume, e; fig. In tranen — , (vele
tranen itorten,) fondre en larmes. b.
w. nit eenen vasten in eenen vloeibaren
fleet doen overgaan, vloeibaar maken, frinfondre du plomb.
dre , liquefier. Lood
Gefmolten iizer, fer fondu, fer could. Gefmolten
plumb fondu, m. Sneeuw
fondre de lie neige. Het your finch de
metalen , le feu fend on liquefie les metaux.
Metalen under ell:ander — , het aloij geven,
allier; fig. gefmolten taal, (vleijende taal,
zoete woorden ,) douceurs , caresses f. pl.
nip maken, rijp doen worden, marir.
--, even koken; zie Opkoken. —, mengen , doen zamen ylpeljen, doen ineenvioeijen , ?tidier, unit.. De kleuren in een
meler les couleurs ; fig. Iemands hart —,
(iemand tot medelijden of aandoening bewegen ,) imouvoir le coeur de q. q. In tranen wegfmeltende, eplore , e.
Smelter, in. iemand die fmeit, te/oil qui fond,
fondeur.
Sinelterij, vr pleats, wear men fmelt, finchhuis , ftnderie.
Smelthuis, o. bins, wear gefmolten wordt;
zie Smelterij. bij de flagers, oak finchketel , fondoir ,
Smeltig, b. n. zacht, week, vochtig, fmijdig, humide.
Smelting, yr. het fmelten, de daad van fm-elten , action de fondre, fonte, fUsion, liquefaction. De —, vloeibaarmaking van was,
la liquefaction de la cire.
aarden vat, waarin men metaSmeltkroes ,
kruidlepel, conlen fmelt, creuset, m.
pelle f In den — zuiveren louteren, conProeffmeltkroesje, o. (bij de glasb.)
past/zoo , m.
Smelto y en, rn. oven, om metalen te fmeiten,
(bij fcheik. en apoth.), fourournaise,
fneau
de fizsion, athanor. —, waarin men
het ijzer tot (havenmaakt, cilaufferie, f:
Smeren , b. w. (ik frneerde, bei gefineerd),
eene finijdige zelfflandigheid over ices heen
ci
flrijken , els : Boter op het brood —,
re cm beurre our le pain. Bnter op icts
bearrer q. ch.: fig. Iemand honig om den
mond — , (iemand vleijen , hem ilikflooijell ,) flatter q. q. iets met eene finijdige zelfitandigheid befirijkcn (met vet) ,
graisser, enduire de graisse , (met olie,)
huller , (met zalf,) ware. lice — met
zalf,
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zalf, f. Met was —, cirer,, en=
carer , (met boter,) beurrer. Brood —,
beurrer du pain. Eene boterhani —, (antlers en hater: Eene boterhain maken ,) faire tine beurree, une tartine. Schoenen —,
nettoyer les souliers , graisser les souliers.
Eenen wagen
graisser les roues 'Puna
vulture. Emile pleiiter
faire tin empldtre. diet pointnade
, pommader. Met zeep
savonner, Jotter tle savors; fig. lemand
de handen (temand de hand vullen , hem
omkoopcn door gelchenken,) graisser la
pate a q. q. , corrompre q. q. par des presents. Iemand de ribber' —, (iemand een pale
ilagen geven ,) Otriller ou rosser q. q., donner les etrivieres a q. .q. De keel lustig —,
(lustig drinken , poolien, het glaasje ligten ,) humecter le gosier,, trinquer,, belie.
Teren en —, (goede fier maken, gastererun , fmullen ,) faire bonne chive faire
bombance, faire la vie, faire Dat
frneert de borst, (dat is goed voor de
burst,_) cela est bon pour la poitrine. Die
os zal wel —, (die os zal veel fmeer gey en,) ce boeuf dounera beaucoup de graise; fpreekw. Dat fmeert den pot s (dat doet
den fchoorileen rooken, dat is yoordeeli, )
cola donne de qua vivre. —, bemorfen ,
befmeren, bevuilen, souiller, salir, tacker.
Smergel, m. zeker flag van ijzererts, dat, na
eene gefchikte toebereiding, dient om flaal,
ijzer, glas en eenige edelgefleenten te
dined/ ou emdri.
trippelaarde,
Sinetig, b. n. met fmeer beflreken, vettig,
graisseux, euse, onctueux, euse, gras, se;
fig. Een — ambt, (een voordeelig arnbt,
inzonderh. een zoodanig, dat vele bijvalletjes heat, buiten het vaste tracremenc,) tin
emploi ou tin .poste lucratif: Alle ambten
zijn
(er
geene ambten, welke geen voorcleelen opleveren ,) it n'y a pas
d'emploi qui ne soit lucratif, tons les emplois sent lucratip. morfig , vull, onzindelijk , malpropre, sale. Smerige handen,
des mains sales , f. pl. —, bijw. morfig,
veil, salement , malproprement. — wetken , bousiller.
Smerigheid, yr. het frnerig
qualite de ce
qui est grasseux , de ce qui est gras , de ce
qui est onctueux , saint , m.,
fuseer,
inorfigheid, jets fmerigs , graisse, salete, souillure, tache. vetachtig zweet
aan de wol van fommige dieren, saint, m.
Smeriglijk, bijw. morfig,
salement, malproprement ; zie Smerig, bijw.
Smering , y r. het fmeren , de daad van fmeren ,
action de graisser , d'huiler,, de savonner,,
d'oindre, etc.; zie Smeren. —, fmeerfel,
hetgene, waarmede gefineerd worth; zie
Smeer en Smeerfel.
Smerlijn,
eene kleine foort van valken ,
fteenvalk emerillon.
Smert ; zie Smart.
Stnerrelijk; zie Smartelijk.
Smertelijkheid; zie Smartelijkheid.
Smerteloos ; zie Smarteloos.
Smerteloosheid; ale Smarteloosheid.
Srnerten, o. w. (ik ft-acme, heb gefmert);
zie Smarten.
'Srnertig; ale Smartig.
Smerting ; ;Lie Smarting.
Smerloor; zie Smartoor.
Smertfel, zie Smartfel.
Smet y r. vlek , waardoor iets bezoedeld words,
tache, souillure, macule. .Er is nog peen
fatetie aan , te bekenuen , on is'y volt pas

soot
S I
encore la moindre tache; fig. jets, dat min
of meer tot fehande verflrekt, tache. Dat
is eene — op zijne eer, c'est tine tache
a son honneur. Eene afwisfehen, (eene
lehande uitwisfchen ,) laver une tache. Hij
verbeeidde zich, dat doze beleediging eerie
— was, die hij alleen in het bloed van zijnen vijand konde afwasfehen, it s'imaginait
qua cct affront etait une tache qu'il ne
pou yait laver que dans le sang de son ennemi. lemand eene aanwrijven, (iernands
goeden no am bezwalken 7 hem zwart makers, )
noircir la reputation de q. q.
Smetachtig, b. n. hetgene ligt fmet, ligt
fmetten krijgt, qui se souille ou se tache
flicilement.
Smetlijn; zie Slaglijn.
Smets, vr. brasferij , fmullerij , bonne chére,
bombance.
Smetsch „ b. n. lekker, finakelijk, heerlijk,
keurig, dilicat , e, delicieux , euse.
(ik fchineischte, heb geSmetfchen , o.
fchmetscht), brasfen; zie Smetfen.
Smetsdagen, m, meerv. flempdagen, dagen,
gedurende welke men goede fier maakt; zie
Slempdagen.
Smetfen, o. W. (ik fmetite, heb gefmetst),
fmullen , brasfen , flempen , goede fier maken, faire bonne chàre faire bombance,
faire ripaille.
Smetfer, m. brasfer , fmullebroer, fmulpaap ;
zie Brasfer.
Stnettelijk , b. n. befmettelijk , aanflekend,
hetgene befmet; zie Befmettelijk.
Smetteloos , b. n. zonder fillet, onbefmet,
sans tache, sans souillure, par, e.
Smetten , b. w. (ik fmettede , heb gefmet), bemorfen, vujl maken, tacker, salir. Gij hebt uwen role gefinet, vows avez
taclid votre habit. —, o. w. fmetten, aannemen„ befinet worden, fraetten krijgen,
se tacker, se souiller,, se salir.
Srnettig, b. D. ligt finettend, fmetachtig, gni
se souille facilement , qui se tache facilewent; zie ook Vies.
Smeulen , o. w. (ik fineulde, heb gefmeuld),
aatigeglommen zijn zonder te branden, of
liever zonder te viammen, couver (sous la
cendre). Het vuor fineult onder de asch,
le feu cou pe sous la rendre; fig. Er fineult
jets onder de asch, (er worth jets in het
geheim gebrouwen), it se couve q. ch. Er
fineult federt lang eene vreesfelijke zamenzwering, (federt lang beftaat er eene vreesfelijke zamenzwering, die elk oogenblik kan
nitbarflen ,) une conspiration terrible coupe
depuis long-temps.
Smeulend, b. n. Die hartstogt fmeulde reeds
lang in zijn hart (doze hartstogt is reeds
long in zijn hart geweest, zonder zich te
openbaren 5 ) cette passion couvait depuislong-temps dans son coeur.
Sineulend , b. n. hetgene fineult, ce qui cou.
ve (sous la cendre), lent, e. Een — your,
tan feu lent.
Smeuling, vr. het fmeulen, action de couver
(sous 10 cendre).
Smeuren, b. w. (ik fmeorde, heb gefineurd),
bemorfen, bezoedelen, tacker, salir, sculller. —, b. en o. w. in fommige ftreken ,
fmoren, verfmoren; zie Smoren.
Smenrig, b. n. morfig, bernorst, bezoedeld,
von, souffle, e, tache, e, sale, malproprc.
&mid, (meerv. frneden) iemand., die eenig
mutual door flagen buigt, wijzigt en vormt;
ale de zamengeflelde woorden Hoeffmid,
Koperfluid, Gondfluid, Zilverfund,enz.
In,
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inzonderheid degene, welke ijzer vcor het
gebruik bewerkt, forgeron; fig. maker van
evenveel welk ding, faiseur.
Smids, yr. (de werkplaats van eenen ijzerfmid, fmidfe, forge. Zijne — is eene van
de fraaifte , welke men aantreft, sa forge
est tine des plus belles qu'on trouve, qu'on
puisse voir.
Smidsaanbeeld, o. aanbeeld van eenen ijzerfmid, enclurne, f. Zie Aanbeeld.
Smidsbaas, m. rimester fluid, maitre forgeron.
Stnidsbak , m. koelbak van eenen ijzerfinid;
zie Koelbak.
Smidsbeitel , m. aan eenen kant fcherp , waarmed e gloeijend ijzer gefpleten worth, tranilte, f
,
Sinieishamer 5 m. marteau de forgeron, marteau
a forger. —, baffler van eenen hoof fluid,
hatter oin paarden re beflaan, brochoir.
Sniidskar, yr. forge de ,campagne â deux roues.
Smidskolen, y r. aolen, welke een ijzerfmid
gebruikt, fineekolen, fteenkolen, charbons
de terre, m. pl.
Sinidsoven, m. oven van eenen ijzerfmid,
fournaise de forgeron, f.
Sinidsttal, m, noodftal, hoefflol, zeker flellaadje, waarin men paarden beflaat, travail.
Zie Hoefflal.
Sinidscang, y r. tang van eenen ijzerfmid of
hoeffmid, tenailles, f. pl.
Smidswagen,
veldfinederij, forge de campagne u quatre roues.
Smidswater, o. Water, waarin het ijzer door
den fluid gekoeld wordt, water in den koelbak , eau dans laquelle le forgeron trempe
le fer,, eau aceree de forgeron, fi
Smidswerk, 0. work van mien ijzerfmid, ouvrage de forgeron , m.
Smidswinkel, m, winkel van een' ijzerfmid,
fmids, fmidfe , boutique de forgeron, forge, f.
Smieg, b. n. fmijdig, lenig, buigzaam, gemoedig, gemoèg; zie Smijdig.
Smiegjes, bijw, fmijdig, buigzaam, lenig,
zacht; zie Smijdig.
Salient, yr. zekere zwemvogel, die tot het
geflacht der eenden behoort, espêce de canard sauvage; fig. mager of fchraal mensch,
personae d'une taille grele.
Seaddig, b. n. dat ligt gefineed kart worden,
lenig, zacht, fmeedbaar,, forgeable, malleable. — metaal, metal malleable. —, le
nig , zacht, buigzaam, souple. Eene fmijdige ftof, tone etoffe souple.
Sinijdigen, b. w. (ik heb gefmijdigd), fmijdig maken, lenig maken, verzachten , frneedbaar maken, rendre malleable. — , buigzaam of lenig maken, rendre
souple ; ook : temperer.
Sinijdigheid, yr. het fmijdig zijn, malleabilite.
buigzaamheicl, souplesse.
Smijrnaasch katoen, o. escalemberg, tn.
Sniejt , yr. (fcheepsw.) wow onder aan het
fokkezeil, cargue; zie ook Hals.
Smijten , b. w. (ik fmeet, hob gefmeten),
werpen, gooijen, feter. Eenen fieen
feter tine pierre. Iemand op den grond — ,
jeter q. .q. par terre; zie Gooijen en Werpen. Hij is een lief hebber van — en vechren ,
o. w. inzonderheid
it aime 4 se battre.
suer.
van paarden en ezels: Achteruit
lief hebber van fmijten, celui qui
Smijter,
aime a jeter.
Smireel, in. (in de natuurl. gefch.) zekere
visch , dien men aan de rotfen vangt rodier.
Smis, yr. fmisfe, werkplaats van eenen ijzerfmid; zie Snaidfe en Smids.
Smodderen, b. w. (ik firmiderde, limb gefill o d -
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derd), fmetfchen, fmetfen, writ maken,
fmeeten, souiller,, salir, cachet-.
Smodderig,, D. n. von, morfig , fmoddig, sale,
malpropre. bijw. salement, malpropremost.
Smoddermuil, m. en yr. degene, welke zich
zelf den mond aflikt, personae, qui se lathe
la bouche, f.
Sinoddermuilen, o. w. (ik fmodclermuilcle , heb
gefinoldermuild), zich den mond aflikken,
se lecher la bouche, les levies.
Srnoddermuiltje , o. verkleinw. van fmoddermuil , fig. bouche appetissante, f.
Smoddig , b. n. morfig, fmodderig , vuil ,
fmodfig; zie Smodderig.
fmodderig, fmoddig, morfig,
Smodfig, b.
y oul; zie Smoddig en Smodderig.
Smods, vr. (in Vriesland) fmet, vlek, Yuriligheid ; zie Smet.
Smoel, m. mail, museau; zie 'Mull. — in de
ftraattaal voor mond , bouche, moufle, tn.
Den — houden , (zwijgen ) se taire, ne
uwen bek ),
dire lien. [-loud den mond , hood
'
taisez-vows, tais-toi. Hij wil zijn' — niet
houden, (hij wil niet zwijgen), ii ne veut
pas Je Cairo.
Smoeltje, o. verkleinw.; zie Smoel; inzonderheid, bakje, als : Dat is een aardig — ,
(dat is een lief bekje), elle a un foli minois.
Smoken , o. w. (ik finookre, heb gelmookt),
rooken , firmer. Het fmookt er geweldig,
it y a beaucoup de fumee, la chambre fume
beaucoup. —, b. w. rooken, firmer. Een
_ruiner one pipe.
pijpje
Smoker, m. degene, welke fmookt, celui qui
ftime, fumeur. Hij is een geweldige
c'est ton grand fumeur.
Smokerig, b. n. rookerig, vol fmook, plebs
de fill/nee.
Stnokerigheid , yr. het fmokerig zijn, qualiti
de co qui est plein de fumee.
Smoking, vr. bet fmoken, de daad van fmoken, action de furrier.
Smokkelaar, m. degene, welke flatikhandel
drijft, fluiker, contrebandier. kleine
lief, degeme , welke zich aan kleine dieverijen fchuldig maakt , petit voleur. fchip
waarrnede men fmokkelhandel drijft, fmokkelfchip , vaisseau qui fait la contrebande,
interlope.
Smokkelaarfter, yr. femme qui fait la contrebande, contrebandiere.
Smokkelarij , yr. frnokkelhandel„ fluikhandei,
handel in verboden waren, contrebande,interlope, tn. fraude.— drij y en faire la eontrebande ; zie ook Sluikhandel.
Smokkelen, b. w. (ik fmokkelde, heb gefrnokkeld), bedektelijk naar een onregtmatig voordeel trachren, in het fpel, trtcher.
— , Helen, zich op acne ongeoorloofde wijze
aanmatigen of toeeigenen, voter. inzonderheid goederen in- of uitvoeren, zonder
daarvan de , volgens de wet , verfchuldigde
belastingen to betalen, of: verbodene goederen in- of uitvoeren, importer ors exporter sans payer les droits, faire la contrebande, o. w. fmokkelhandel drijven,
frauder la douane, passer a faux guet,
faire la contrebande.
Smokkelgoed, o. gefmokkelde waren , marchandises de ;contrebande, marchandises entrees en contrebande, fraude, marchandises
sorties en contrebande, f. pl.
Smokkelhandel, m. fluikhandel, verboden handel, handel in verboden waren, het in- en
uitvoeren van waren, waarvoor de bij de
wet bepaalde regten niet worden betaald,
can-
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toritrebande, f. interlope, m. drijven,
( fmokkelen) faire la contrebande ; zie Sinokkelen.
Smokkeling, vr. het fmokkelen, action de
tricker, triclzerie; zie Smokkelarij.
Smokkelkroeg, vr. kroeg, waar men de ge.
frnokkelde waren verbergt, cabaret oi's Pon
cache les merchandises de contrebande, m.
Smokkelfchip, o. fchip , waarmede men fmok.
kelhandel drij ; zie Smokkelaar in de laatflc
beceekenis.
Sinokwun, gefmokkelde wijn, vin entre en
centrebande. Gefinukkelde wijnverkooping ,
oluse, f:
uitwafeming van fineulencle of
Smook,
vabrandende dingen, dikke rook ,
peur epaisse, f.
nitSmookgat, 0. gat, waardoor de fwook
gaat; zie Rookgat.
Smooruer,
degene, welke fmoort, celui
qui eteuffe ; zie Smoren.
Smoordronken, b. n. geheel en al dronken,
tout-a pit ivre , ivre mart, e.
Smoorheet, b. n, heet om te fmoren, vreese.
lijk beet, itouffant , e. excessivement chaud ,
e. Het is —, it fait une chaleur etouffante.
Smoorlijk , bijw. om te fmoren, enkel in de
nitdrukking : — verliefd zijn, (zoodanigverliefd zijn, dat men fchier fmoort, tot
over de ooren toe verliefd zijn), etre eperdement amoureux , euse. Hij is — verliefd
op de zuster van zijnen vriend A. it aime
eperdument la soeur de son ami 4
Smoorpan, y r. foort van pan, pot zonder voeten om vleesch, enz. te finoren, huguenotte.
Smoorpot, m. pot, cm inzonderheid gloeijende kolen te fmoren, d. nit te dooven ,
doofpot, etouffbir.
Smoorvol, b. n, flikkend vol, zoo vol als een
ei, plein, e. comme un oeuf:
Smoren, o. w. (ik frnoorde, ben gefmoord),
verftikken, het wegens gebrek aan genoegzame (of genoegzaam fijne) lucht niet kunten houden, etouffer,, suffoquer. Er is geene
lucht in de kamer, het is om te —, (men
kan het wegens de al te dikke lucht in de kamer
niet rtithouden), it n'y a pas d'air dans la
chambre , on y etouffe. Hij fmoort haast,
bij fmoort fchier, hij kan bijna geenen adem
halen), it est pret a suffbquer. Doen —,
itouffer, suffoquer. Zij deed het kind
elle suffoqua l'enfant. —, in eene pan cloven, welke de lucht en damp binnenhoudt,
zie Stoven. —, b. w. doen ftikken, door gebrek aan de voor de ademhaling noodige
lucht doen omkomen, suffoquer,, etourer.
De min heeft het kind onder de dekens gefmoord , (de min heeft het kind overlegd),
la nourrice a etotiff'd Penfient. Een kind in
deszelfs geboorte (een kind bij deszelfs
geboorte door onthouding der, voor de
ademhaling noodige lucht doen omkomen),
itouffer un enfant dans sa naissance; fig.
Een oproer in de geboorte (een op.
roer bij deszelfs ontflaan dempen), etouffer
une sedition dans sa naissance. Zijne woorden op de tong —, (zijne woorden, die
men op het punt was, nit te fpreken, terug houden), retenir ses paroles. —, in eene
digt getnaakte pan gaar waken, cuire dans
une huguenotte, mettre a Petuvie faire une
daube. Gefmoord kalfsvleesch, une etuvee
de veag. Een gefinoorde fchapenbout, an
gigot a la daube.
SmQring, yr. de daad van fmoren, het fmoren, action d'itouffer, action de suffoquer;
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surocation, f. etouffement, m. fig, action,
d'etoufer; zie verder Smoren.
Smots, vr, liederlijk vrouwmensch, hoer, garce, putain.
Smotfen, b. w. (ik fmotfle, heb gefmotst),
beinorfen , bevuilen , salir,, tacker, souiller.
Smotfig, b. a. morfig, vuil, sale, souilld, e.
tache , e.
Smous, m. verachtelijke benaming van eenen
Hoogduitfchen jood, sobriquet d'uu juif
(ailemand). Die — heeft mij 'bedrogen, ce
juif m'a trompe ; fig. Schagcneraar, bedrieger,, afzetter, usurier, arabe, griveleur,,
trompeur.
Smousachtig, b. n. bedriegelijk , trompeur,
euse —, bijw. en trompeur.
Smoufen, o. w. (ik fmouste, heb gefmoust),
in den handel bedriegen, faire le métier
d'usurier,, griveler.
Smoufenaard, rn. aard der frrionfen, maniere
des julfi., f: caractere des julfs ,
SmoufenEaal, yr. onverftaanbare taal der fmoufen , koesterwaalsch , kramerlatij n , baragouin
des :pit's, m.
Smoufenwinst, vr. zeer groote winst, fmousachtige winst, gain exorbitant , usuraire,
Smouferij , vr. kleine handel der joden, petit
commerce des PIO , m. fig. bedriegerij,
tricherie , tromperie.
Smout , o. uitgefmolten ofuitgebraden vet van
fiagtvee, dat tot bereiding van fpijze gebezigd wordc, graisse fondue, f. (van een
varken)renzel, sain-doux de pore ,ne. AANM.
Oudtijds had het de algemeene beteekenis
van vette zelfflandigheden , niet enkel van
dierlijke vettigheded (waaronder boter),
maar ook van olie.
Smout, , o. (bij letterzetters) fmoutwerk; zie
Smoutwerk.
Smoutachtig, b. n. naar finout gelijkende,
qui ressemble el de la graisse ; graisseux,
ease.
Smouten, b. w. (ik fmoutte, heb gefmout),
met fniout beflrijken, fmout in iets doen
graisser.
Smouterig , b. n. fmoutig , vol fmout, plein, e.
de graisse, graisseux , ease.
Smoutig, b. n. fmouterig, vet, vol fmout of
vet, plein, e, de graisse, graisseux , euse.
Smoutigheid, yr. eigenfchap van hetgene fmoutig is , qualite de ce qui est graisseux , graisse.
Smoutmolen, m. veroud. ; zie Oliemolen en
de AANIV/ERKING op Smout.
Smoutpeer, vr. boterpeer, beurre , m.
Smoutwerk, o. (bij letterzetters) buitengewoon work, als: het zetten van aankondigingen , brieven en dergelijke, ouvrage
traordinaire ,
Smuig, yr. de daad van fmuigen, fmuik, enkel in : Ter —; zie Smuik.
Smuigen, o. w. (ik fmuigde, heb gefmuigd),
fnoepen, zich heimelijk good doen , friander, manger ou boire en cacl2ette, faire
bonne chore; faire bombance; faire ripaille.
Smuiger, m. die zich heimelijk te good doet,
celui qui mange on bolt en cachette, ft-land.
Smuik , yr. de daad van finuigen, fmuig, enkel
bijw. in: Ter —, (in het geheim, heimelijk, in bet verborgen , ter fmuik), en eachette, a la derobee, furtivement, secre.
tement.
Smut:,
tooi, opfchik , (weinig gebruikelijk)
ornement, ornements , M. pl. parure, f:
Smukken, b. w. (ik fmukte, heb gefmukt),
opfchikken, optooijen, verfieren, opfmukken , orner, embellir,, parer; zie Opfmukken, Optooijen en Opfcb.iklien.
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vr. de daad van fmullen, het finullen,
action de faire bonne chere, de faire bornbance, de faire ripaille. Veel van de —
houden , (gaarne goede fier maken), aimer
a faire bonne chere , a faire bornbance,
titre ripaille. —, trek tot beasfen, zucht
mm goede fier te maken, als: — hebben ,
aimer la bonne clzere, aimer a faire bornhance, a faire ripaille ; van hier fig. trek
in het algemeen, lust, genegenheid, ais :
Flebt gij daar — op ? est-ce que vous en avez
envie. 1k heb er geenen — op, je n'en ai
pas envie. — finuljurk , morsjurk ; zie
,nlorsjurk. —, kind, dat finult, enfant qui
flat ik
kom hier
fait bonne chere,
u den mond afvegen , viens ,mon enfant ,que
je t'essuie la bouche.
Smulbaard, m. liefhebber van fmullen , finulbroer, fmulpaap, friand, celui qui aime
bonne chere, goulu.
Smuldagen, m. meerv. flempdagen, dagen, gedurende welke men goede fier maakt ; zie
Slempdagen.
Smuljurk , m. fmul , morsjurk, overkleed, dat
men een kind aandoet, opdat het zich niet
bcfmulle, bernorfe; zie Morsjurk.
Smullen, o. w. (ik fmulde , hub gefmuld),
goede fier maken, lekker eten en drinken ,
zich te goed doers, faire bonne chere, faire
hombance, faire faire gogaille. Hij
houdt veel van —, it aime la bonne chere ,
it aime a faire bombance, n faire ripaille.
zich onder het eten bemorfen a se salir
en mangeant; fig. Hij heeft er van
gefmuld, (hij heeft er van gehad, hij heeft
er taart van gegeten) it en a tate.
Smuller, degene, welke fmult, finulbroer,
fmulbaard, celui qui fait bonne chere,
friand.
Smuilig, b. n, befmuld, bemorst, sale , rempli , e. de graisse, crasseux , se.
Smulligheid , y r. hoedanigheid van hetgene
fmullig is, saletó.
.mulling, vr. het fmullen, bonne chere, bornbance, gogaille, ripaille.
Smulmoer, y r. fmulfter, femme qui aime
bonne chere.
Smulpaap, m. eigenlijk een geestelijke, die
van finullen houdt, ecclesiastique qui aime
la bonne chere; moine gourmand; fig. Smaller, fmulbroer; zie Sinufbaard.
Smulvriend, m. vriend van fmullen; zie Smulbaard.
een kluchtig mensch, een poetfenSnaak ,
maker, drdle , gaillard, plaisant, pasluin
goguenard, éveille, bouffon, Bet is een
c'est un drdle , c'est un dale de corps , un
egrillard.
Snaaksch, b. n. kluchtig, lustig, grappig,
poetfig, drdle, falot, e. facetieux , ease,
foliclzon, see,pia:sant, e. bouffon, ne , grotesque. Een lustige, fnaakfcne vent, tin
drdle de corps, un bouPn. Snaakfche, koddige fchilderijen , grotesques , pl. — bijw.
plaisamment , grotesquement.
Snaakschheid, vr. poerfigneid, plaisanterie ,
boutfonnerie.
Snatlischhoofd , o. een klein misvormd beeldje,
leelijk ventje, marmouset, m.
Snaar, y r. fchoonzuster, behuwd zuster, belle
soeur. — , fchoondochter, aangehuwde dochter, belle fille, bra. (AANAIERKING . Deze
twee beteekenisfen komen bij hedendaagfche
fchrijvers ' zelden of nooit voor) bijwijf
bijzit, concubine. —, in den gemeenzamen
fpreektrant hier en daar, ligte kooi, fills de
joie, fille publique, fills coureuse, pueain.
Smut,
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Snaar, vr. draad van metaal of van zamenge.
clraaide darmen, waarmede fommige fpeeltuigen (fnaartuigen of fnaarfpeeltuigen) befpannen worden, cot-de. Kopereu fnaren,
corder de laiton. Stalen fnaren, cordes d'acier. De fnaren fpannen , tendre les cordes.
Dc fnaren ontfpannen, detendre les cordes;
fig. De fnaren fpannen, (alles in gereedheid
brengen , zich gereed inaken)„aweparer les
of sires. se preparer. Aile iharen zijn gefpannen, (alles is gereed) tout est prepare.
lle fnaren g enet], (het fpeeltuig ftemmen),
accorder l'instrument; fig. (den baas fpeien)
faire le maitre. .Ere — roeren, (eerie
tokkelen ) toucher tine cords; fig. Gij moet
die — niet roeren, (Gij moet daarvan niet
reppen) it ne put pas toucher cette cords-la.
Over eerie en dezelfde — voortzagen, (op
denzelfden toon voortgaan, niet van onderwerp veranderen) continuer sur le mime ton ,
ne pas changer de sujet.
Snaargezang,'o. getang, door een fnaartuig
onderileund, chant accompagnó d'un instrument a cordes, m.
Snaarfpeeltuig , o. fpeeltuig met fnaren, fuaartuig, instrument de musique 4 cordes, instrument a cordes , vs.
Snaartuig, o. fhaarfpeeltuig fpeeltuig met
fnaren ; zie Snaarfpeeltuig.
Snaauw, y r. zeker vaartuig met eenen fpitfen
voorlieven , senau , m.
Snaauw, m. het fnaauwen, action de rabrouer;
zie Graauw. hetgene men iemand toethaauwt, bits woord, parole rude, f. Ienaar het hoofd werpen,
mand eenen
de ooren werpen, rabrouer q. q., rudoyer q. q.
Snaauwachtig, b. n. fnaauwerig, fnaauwend
zie Snaauwerig.
Snaauwen , 0. w. (ik fnaauwde , 116 gefnaauwd)
norsch, bi:s fpreken, onheusch met woorden
bejegenen, toe —, toegraauwen, parler
durement, rabrouer; zie Toefnaauwen.
Snaauwer, iemand die fnaauwr , rabroueur.
Snaauwerig, b. n. fnaauwend, fnaauwa,chtig,
piquant, e. en paroles. Len — antwoord
une reponse dure.
Snaauwerigheid vr. hoedanigheid van hetgene
fnaauwerig is , durete.
Snaauwfter, y r. degene, welke fnaauvet, few
me on fills qui rabroue, rabroueuse.
Snab; zie Sneb.
Snak , m. de daad van fnakken, soupir,
Snakerij , y r. fnaakschheid, fnaaksch bedrijf,
drdlerie, Pcetie, plaisanterie , gaillardise ;
meerv. goguettes.
Snakken , 0. w. (ik fnakte , heb gefnakt), een
hijgend verlangen naar lets uitdrukken, als:
Naar lets desirer q. ch. avec ardeur,
aspirer firtement a q. ch. soupirer apres q.
ch. Hij fhakt er naar, als een visch naar
het water, it le desire avec ardeur,
Snap , no. de dead van fnappen, van hier: tijdruinite van eenen fnap, oogenblik, moment,
instant. 1k ben in eenen — terug, fe serai
de retour dans un moment. —, gefnap, gebabbel, geklap, caquet, babil. Gij hebt
te veel fnaps, vous avez trop de caquet,
vous babillez trop. Niet zoo vecl fnaps,
pas toot de caquet , ne babillez pas taut.
Snapachtig, b. n. geneigd tot fnappen, d. i.
babbelen, babillard, e, jaseur, ease, qui
a beaucoup de caquet. Een — mensch , us;
babillard, un jaieur.
Snapachtigheici, y r. zucht tot fnappen, gefnap , habil, caquet, m. loquacite , verbssia, flare
mishnagt ip ij, son caquet 112e
de
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cleplatt. Hebt gij' ooit zulk eene
avez-vows jamais rencontre tant de caquet?
vuurroer, fusil, mousquet, ma.
Snaphaan,
Itruikroover, gaauwdief, bandit, ekenapan.
Snaphaandrager, m. fusilier.
kogel , welke op eenen
Snaphaankogel,
fnaphaan wordt geladen, balle de fusil, f.
Snaphaanfchot, o. fchot van of met eenen
fnaphaan, coup de fusil , coup de mousquet m.
Snappen , o. (ik fnapte, heb gefnapt),
met eenen fnap yerfpringen , ale: Het flat
fnapte digt , la serrate se fermait. De ham
fnapte uit de rust , le fusil se debandait , se
detendait. —, den mond open doen , om
jets te grijpen , als : Naar jets hopper
q. ch. —, babbelen , klappen , babiller,
caqueter, jaser,, jaboter ; fig. en fain. degrzser,,verbiager.— , b. w. vatten , grijpen ,
pakken , 'zapper, attraper, saisir, preadie.
Pan heat hem gefnapt , on l'a happe.
Snapper , m. babbelaar, kneuvelaar, jaseur,
babillard, verbiageur.
Snapperij , y r. fnap , gefnap , babbelarij, habil, caquet, m.
Snapreisje , o. klein reisje, uitflapje, petit
voyage, tour,,voyage a la hate ; zie Uitfinpje.
Snaps, tn. (eigenlijk eene verbastering van
het Hoogduitfche woord , ertputp6 , thus in
fommige flreken in veelvuldig gebruik voor)
flake drank, brandevin , genievre , m.
, borrel, goatee, f. Wilt gij
eenen — ? voulez-vous une goutte?
Snapfter, yr. babbelaarfter, teutkous, babalarde , jaseuse, verbiageuse.
Snor,, b. n. bits , vinnig , qui pane rudement,
amordant, e, mordicant , te, fief-, ere. ---,
bijw. rudement, fierernent. —, hard, flerk,
fortement , fort. Het waait , al vente biers ,
tres fort, avec violence.
Snarenmaker, an. boyaudier.
Snarentleutel, m. werktuig , om fnaartuigen te
fiemmen , instrument a accorder les corder
(d'un instrument de musiqui).
Snarenfpeelfter, yr. meisje of vronw,, die een
fnaartuig befpeelt, joueuse d'instrument 4
cordes.
Snarenfpel, o. muzijk van fnaartuigen, musique d'instruments a cordes.
Snarenfpeler,, m. hij , die op een fnaartuig
fpeelt, joueur d'instrument a cordes.
Snarheid 5 yr. vinnigheid; zie Bitsheid, ruderse , fierte.
Snarig , b. n. ijverig, bekwaam , habile , industrieux , euse ; zie oak Aardig.
Snarigheid, yr. ij y er, bekwaamheid, habilete , industrie.
Snater, m. (gemeen) datgene, waarmcde men
fnatert, mond , bec, museau, bouche , f.
Hood uwen — digt (zwijg ,) taisez-2ous ,
tais-tai.
Snateraar, m._ fnapper , babbelaar, babillard,
parleur,, jaseur , etc.
Snaterachtig, b, n. fnapachtig, babbelachtig,
babillard, e, jaseux, ease, qui a beaucoup
de caquet, etc.
Snaterachtigheid, y r. fnapachtigheid, babbelachtigheid , babil, caquet , etc.
Snaterbek, m. en y r. degene „welke aanhoudend fnatert ; zie Snateraar en Snateriter.
Snateren , o. w. (ik fnaterde, heb gefnatcrcl),
den fnater roeren, babbelen , klappen, fnapren , den mond aanhoudend roeren, babil,er,, ca,,itzeter,9 ,iaser, ca:iser.
aniater;tv; , yr. her fnateren , action de habil;(.5- de caque,ter, de faSer, de causer, f.,
caquet, in, jaserie, causerie.
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Snaterfter, yr. degene, welke gedurig fnatert,
babillarde , jaseuse.
Snavel, m. hoornige bek van eenen vogel,
fneb 5 neb, bee. ,m. van eenen jongen vogel,
(bij de valk.) becquillon, m. De valk heeft
eenen krommen —, le faucon a le bec crochu. Met den — pikken ,,becqueter , donner
des CGC/pS de bec 4. —, fnuit van een dier
bec, museau, — inzonderheid fnuit
van den olifant, flurf, trompe , f: fig. mond
van eenen mensch, bouche, f: Stop uwen
— daarmede , rernplissez-en votre bouche.
—, netts, nez. Eenen vervaarlijken — hebben , (eenen zeer grooten .neus hebben ,)
avoir le nez fort long.
Snavelfneb , an. en yr. zie Snateraar, Snatether.
Snavelziekte, vr. (bij de valk.) forme, us.
Sneb, yr vogelfneb, fuavel, bee, m. Breed
van — zijn , avoir le bec large. —, fnuit,
galjoen , aan een fchip , fpitfe , voorfteven,
eperon, nez du navire, In. poulaine. —,
fchip met eenen fpitfen voorfieven ; zie
Snebfchuit.
Snebaal, m. aal met een' puntigen kop , angaille 4 ate pointue, 1.
Snebbig, b. n. bits, fnippig, qui a la repartie prompts et piquante, qui a la langue
bier affilee, insolent, e, dedaigneux , ease.
Een — antwoord, sine repartle prompte et
piquante, une reponse brusque, insolente et
piquante. Zij ziet er — uit , elle a Pair
didaigneux. bijw. avec insolence, brasquement.
Snebbigheid, yr. bitsheid, insolence. Hare —
maakt hear onaangenaam, son insolence la tend
desagreable.
Snebfenuit , yr. fchitit met een' puntigen voorfleven , bateau a prone pointue.
Snede , yr. de dead van fnijden , action de
cooper, coupure, taillade, incision. De kei, (in de ontleedkunde,) zie
zerlijke
Keizerfncde.
vermogen om te fnijden
qualite de cc qui est tranchant. Dat mes
verloren , ce couteau West
heeft zijne
plus tranchant, ce couteau est emoussd. —
fcherpe kant, fcherpte van een mes, enz.
tranchant, fil, Een mes op de — zetten , ( een mes fcherp makes, ) aiguiser uss
.couteau ; fig. De — van het vernuft vertompen, (den geest veritompen,) OrnoussetPesirit, abattre l'esprit. afgefnedene
karat, tranche, f. Een boek verguld op—,
an litre done sur tranche. De holle — van
een bock, (bij boekb.) gouttiere. Smeer de
boter op de — van het brood, eer gij er
een fink affnijdt, etendez to beurre sur
le pain avant d'en cooper une tranche.
gcfnedene opening, coupure , taillade (in
het aangezigt) estafilade, f. balafre,
Eene — in het aangezigt krijgen 4; etre ha; fig. (eene beleediging ont-vangen ,)
laird
fire afronte 5 e. met eenen dolk (coutille)
coutillade. — van een ligchaam , section d'taa
solide. Eerfle — van ten brood , crouton, in. ;
fig. afgefneden Auk, tranche. Eene —
brood , une tranche de pain. Dunne — brood
am in de foep te doen, soupe de pain. Doe
eenige fneden brood in het vleeschnat, mettez quelques soupes de pain dans le bouillon.
Eene —, moot van eenen visch, nice daile
, reep van eene:,
51570 darne. Zeer dunne
oranje-appel , van eene Citroen, tailladin
lane kleine —; zie Sneedje. wijze,
waarop iets gefneden is, ( bij graveurs ,) maniere de hacker, taille. Fiaai van - 7 Nei;
(bij kleermakers) wijze van,
haLhe , e.
faille, coupe. Die klarmakerheeCe
eenc
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cene goede'—,
fnijdt goed, inaakt een
de neige,
een berg, welks top met
goed fatfoen ,) ce tailleur a la coupe bonne.
fneeuw bedekt
montagne couverte de
Deze rok heeft geene goede —, (is niet
neige, f.
goed gefneden, ) cet habit West pas Bien Sneeuwbiank , b, n, zoo blank als fneeuw;
coupe. —, in de dichtkunde , van een versa
zie Sneeuwwit.
zie Snijding. Kegel —, (in de ineetk.) sec- Sneeuwblind, b, n. door de fneeuw verblind ,
tion conique; fig. Een fneedje leggen, ( met
aveugld,e. par la vue de la neige,
rnesfen vechten ,) se battre 4 coups de coo- Sneenwen, o. w. (het fneettwde , heeft geteaux, Juist ter —, regt ter —, Guist van
fneeuwd), neiger. Het fneenwt , it neige,
pas, op het geiChikte tijclitip ,) fort ei point,
it tombe de la neige. Het heefc den ganpropos; ook: (dock in dezen tin weinig
fchen nacht gcfneeuwd , it a neige toute lee
gebruikelijk, joist als men zich aan tatet
suit. Weder —, reneiger.
ze t , joist als men de fpijs begint te fnij- Sneeuwfiguur,, y r. eene van fneeuw gemaake
van eene
figura , figure de neige.
den ,) a l'i1eeere du diner,
zaag , trait de scie , tn. —, (fcheepsw.) Sneeuwhnen , o. zekere vogel , poule de neige,
tailiemar, taillerner. — van een fchip fangs
perdrix blanche, gelinotte blanche, f.
fcheeps , coupe perpendiculaire d'un vaisseau. Sneeuwjagt, y r. jaw, op de fneeuw, chasse
— van een :chip over dwars , coupe horistir lee neige.
zontale d'un vaineau.
Sneeuwig, b. n. vol fneeuw„4., lein,e. deneige,
neigeux, euse,
Snedeling 5 in. en y r. kind, hetwelk door middel der keizerfnede nit de baarnaoeder ge- Sneeuwigheid , y r. qualite de ce qui est plan
haald is , enfant tire de la matrice par Poneige, de ce qui est neigeux.
peration cdsarienne, m.
Sneetiwklokje , 0. witte winterbloem (in de
Snedig , b. n. wel van fnede , wel fnijdend ,
kruidk.) pence-neige ,niveele, f.
•
fcherp, tranchant, e; fig. fchrander , op Sneeuwklomp m, komp fneeuw , monceasei de
neige.
5 klomp fneeuw , die van de beealles wel gevat , intelligent, e, habile , ingenieux , euse, adroit, e, subtil, e. Een —
geii stort ; zie Sneeuwitorting.
oorcleel, (een joist oordeel ,) un jugement Sneenwroos , vr. Siberische
rhododendross de Siberie, m.
net. Een — antwoord, (een gepast antwoord, ) tine repartie prompte.
vlug , Sneeuwmusch , vr. zekere vogel , groene vlasvaarclig , fnel , rad, prompt ,e, alerte, vite.
oink , breant, on bruant, m,
bijw. fig, fchrander, tngenieusement.
Sneeuwmaand, y r. (vierde maand der fr. rep.)
fuel, vlug , rad , vite, avec vitesse. - 5
nivose.
( fcheepsw.) als: — bij den wind zeilen , sour- Sneetiwitorting, y r, van de bergen , avalandre ass vent.
the ou lavange.
Snedigheid , vr. fig. vlugheid , fchranderheid , Sneeuwvink, in. (in de nat. gesch.) nivereau,
habilete , intelligence, subtilite, adresse.—,
m, en niverolle, f.
viugheid , frielheid , vaardigheid, promptitu- Sneeuve y lok , y r. viok fneeuw, flacon de neige,
de, diligence, vitesse.
fiocon, m. Er v alien groote fneeuwylokken,
it neige a gros flocons.
.Snediglijk , bijw. fig. Zie Snedig, bijw.
Sued, yr. zamengetrokken uit fnede. AAN- Sneeuwvogel , m. zekere vogel, foort van pinvier , guignard.
MERIC. In vele gevallen worth fn e e bij
voorkeur gebezigd ; zie Snede.
Sneeuw water , o, gefmoltene fneeuw, eau de
Sneed , veil. t. van Snijden.
neige fondue , f
Sneedje , o. verklein w. Zie Suede; inzon- Sneeuwwi t , b, n. zoo wit als fneeuw, blanc,
che , comme de la neige,
derheid : petite tranche, tranche fort mince,
leche, f. Geef mij een dun — ham , donnez Sneeuwwolk , vr. wolic , die fneeuw bevat,
nuage neigeux,
vleesch,
moi one leche de jambon. Dun
Snel , Yr. eene drinkkan , weleer in gebruik ,
riblette, f.
pot a boire, (dont on se servait autrefhis,)
Sneeg , b, n. en bijw. zamengetrokken nit
m. fain. (lector
, coup de vin qu'on boit
fnedig; zie Snedig,
zamengetrokken of verkort van
quelque fois , avant de commencer 4 tnanSnees,
ger.
nees; fig. schagcheraar,, juif, arabe, griveSnel, b, n. gezwind, vlug , vaardig , aanleer, usurier.
flonds gereed , fchielijk doordringend, rapiSnees, o. een twintigtal , vingtaine, f Wat
de, prompt, vite, leger, ere. —, van bekost het —? combien colite la vingtaine?
grip zijn, (eene vlugge bevatting hebben.,)
,Sneeuw,, Yr. (foms ook wel eens o. ,) bevrorene in witre vlokken nederkomende wateravoir la conception vive. —, van gezigt
(een goed gezigt hebben ,) avoir la vise
dampen, neige, f De velden zijn met —
bonne; fpr. w. Al is de le g gen nog zoo
bedekt , les campeignes soot couvertes tie
—, de waarheid achterhaalt ze wel : (de
neige.
leugen komt eicedelijk nit ,) laverite triomphe
Snceuwachtig, b. n., fneeuw bevattende , neitoufours du mensonge.—, bijw. rapitiement ,
geux , ease. — weer, temps neigeux,
avec edleriti , avec vitesse, vite, vitement,
Sneeuwachtigheid. , y r. qualite de ce qui est neipromptement.
geux.
Sneldicht , o. (in de letterkunde), puntdicht
Sneeuwbaan, yr. baan op de fneeuw
êpigramme. Schrijver van fneldichten , epi/rape sur is neige, m.
gramesatiste. Tot het — behoorende dpibal
van
zamengepakte
fneeuw,
Sneetwhal,
grammatique.
;elute de neige, f. Elkander met fneeuwvaarf)allen gooijen, se battre acoups de pelotes Sneiheid, vr. gezwindheid , vlagheid
digheid , rapidite, vitesse, celerite , veloci,
heester,
zekere
bloe,ijetide
cle neige,
, promptitude.
wells witte Women Haar ineeuvebaHen ge-te,
Suellen,, o. w. (ik fnelde, heb gef'neld, )
neige , rose de Gueldre
lijken bcr:lc
haascen , ijlen , fpoeden, covrir rapidewcat,
Snecuwbank y r. van de lucht , bank , welke
se preczpiter,, se iedter, s'elancer, voler.
, fneeuwfneeuw bevat ; zie Sneeuwwolk.
voler nu devant
lemand te gemoet
hoop , monceau ou tai de neige, on.
q. q.
Sneeuwberg m, berg van fneeuw , montagne
Sneb-
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Snelligheid, yr. fnelheid, vlugheid, fpoed ,
haast • zie Sneiheid.
Sneilijk, bijw. frel, rapidement, vita, vicemeet ; zie Snel, bijw.
Snelloopend, b. n. van eenen hemelbol (in de
sterrek.) veloce.
Snelfchrij ver ,
stenographe.
Snelwaag, y r. Romeinsche waag, unfler, peson , m. romaine, f. Zie Uniter.
Snelwagen , m. feel rijdende postwagen , diligence, velocifere.
Seep, yr. zekere vogel; zie Snip.
bneppe n , b. w. (ik fnepte, heb gefnept);
zie Snippen.
Sneppendrek; zie Snippendrek.
Sneppenjagt; zie Snippenjagt.
Sneppennet ; zie Snippennet.
Sneppentijd; zie Snippentijd.
Snepper, m. vlam , laatijzer, flamme,
knipplaneet, phlebotome, m.
Snerken , o. w. (ik fnerkte, heb gefnerkt, )
zeker geluid geven, zoo als fommige bradencie dingen doen, fire. —, b. w. jets
zulk eon geluid doen geven door het te
braden, frire dans le beurre, frire. Gefnerkte Voter, beurre
in.
Snerking, yr. het fnerken, de daad van fnerken , action de frire.
Snerpen, b. en o. w. (ik fnerpte , heb gefnerpt),
eon pijnlijk gevoel veroorzaken, causer une
douleur cuisante. De olie was zoo beet,
dat zij mijnen vinger fnerpte,
fut
si charade,
me causait uyoe douleur
cuisante au doigt. Zie ook Snerpend.
Snerpend, b. n. pijnlijk, geeselend, doordringend, cuisant , e, penetrant, e, dpre. Eene
fnerpende koude, un froid dpre. Een fuerpende wind, un vent dpre.
Seers, m. fig. een zees gering deal, ziertje,
zoo veel als niets, als : Ik heb er geenen —
(geen fnersje, ) van gehad, je n'en ai en
rien du tout. Een fnersje weg hebben, (een
weinig befchonken zijn, ) titre -unpen gris,
titre en Pointe de y in, etre entre deux
vies.
Snersje, o. verkleinw.; zie Sners.
Snert , yr. erwtenfoep, puree aux tois.
Sneukelaar, m. een fl'aaf der onkuischheid
paillard.
Sneukelen, o. (ik fneukelde , heb gefneukeld), de holen der onkuischheid bezoeken ,
hanter les bordels , voir les filles de joie,
paillarder.
Sneukeren, o. w. (ik fneukercie, heb gefneukerd ), zich met jets lekkers vermaken,
jouir.
Sneuvelen, o. w. (ik fneuvelde , ben gefneuveld) , eigenlijk vallen , doch in dezen zin
verouderd, thans omkomen, mourir, perir.
Er — vele menfchen aan de pest , la peste
tue beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes
ineurent de la pest& —, inzonderheid, in
, e,
den ftrijd omkomen, etre
Hij
is in dien krijg gefneuveld,. (hij heeft in
dien krijg bet leven verloren, ) it a ate tue
dans cette guerre.
Sneven, 0. W. (ik fneefde, ben gefneefcl),
uitglijden, nitglippen , vallen itrnikelen,
broncher, faire co faux pas ; fige
' firuikelen,
eenen mishap begaan, broncher,, fdre an
faux pas. —, fneuvelen , omkomen, (inzonderlicid op bet flagveld, ) etre , e,
loerir. De oaring doer vele menfchen —,
(de oorlog nnaait vele menfchen wig , doodt
vele menfchen, ) la guerre enleve beaucoup
ele monde. Het verdriet zal mij doen —,
(zal mij dooden , ) le chagrin me ti'era.
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Snezen , o. W. (ik fneesde, heb gesneesd) ; zie
Schagcheren.
Snibbig, b. n. fnebbig, fneppig, bits; zie
Snebbig.
Snibbigheid, yr. fnebbigheid , fneppigheid,
bitsheid; zie Snebbigheid.
Snijbank, vr. (bij de kaiper) selle a tailler„
a rogner.
Snijboonen, yr. meerv. haricots volts, haricots, m. pl.
Snijboonvormig, b. n. (in de kruidk.) do/abriforme.
Snijbord, o. zie Soijplank.
Snijden, b. w. (ik fneed , heb gefneden), met
eene flepende drukkingkwetfen, couper, trancher, tallier. Brood — , couper du pain.
Vleesch couper de la viande. In ftukken —, couper en morceaux, depecer,, tallier par morceaux , tallier en pieces. Vleesch
imincer de la viande.
in dunne flukjes
tallier de grands
Groote flukken fnijden
morceaux. In tweeen couper en deux.
Zich in den vinger —, se couper au doigt.
Eene pen —, tailler une plume. —, graveren , graver, buriner,, graver sur des onetaux. In kop.r,, fiaal, hunt, enz. go-aver sur le cuivre, sur racier, sur le bois,
ou en bois, etc. In {teen —, graver sur des
pierres. Cachetten — , graver sur des cachets. —, figurers van j ets vormen met een
mes, eene fchaar of andere fnijdende werktuigen , couper , tallier. Een rok nit het
tailler un habit enplein drop.
voile fink
Een uitgefneden kleed, tin habit tailladó.
couper une chemise, tailler
Een hemd
une chemise. Leesten —, tallier des formes
tailler ties pierres.
de souliers. Steenen
Diamanten tallier des diamants. ontmannen, lubben , van het voorttelingsvermogen berooven, clatrer, (kapoenen) chachdtrer un cheponner. Eenen hengst
val. Eenen bul cheitrer un taureau.
Een gefneden kater, chat chdtre. Eenen
ram —, chdtrer un hiller. Een gefneden
varken, un cochon chdtre. Eenen haan —,
(eenen haan kapoenen, ) chatrer on cizaponner un coq. Eenen bond eenen reun—,
c lidtrer un chien; zie ook Gesnedene. —,
door fnijding heelen of genezen, als : Iemand van den (teen
tailler q. q. de la
pierce.
Hij heeft befloten zich van den
fleet) to laten s'est resolu a la taille.
lint — van den {leen nit de nieren, nephro•
tomie, f. Een' bond van den worm —,
eyerrer un Chien; fig. lemaud van den
Been iemand van de kei (iemand
beet hebben, hem misleiden of bedotten, )
duper q. q. deniaiser q. q. lemands bears
—, (hem zijne beurs of het geld daaruit
ontfutfelen, ) couper la bourse a q. q. Wijn
— , wijn vermengen met andere wijnen,
verfnijcten of vervalfchen , frólater on
inelanger le Yin, coupe,- du Yin. iemand
(iemand te y ea afnemen, iemand te Area
laten betalen, ) ecorcher on ranponner q,
q. Deze herbergier kan goed cot auber.
giste sait Bien ranconner. — o. w. fcherp
zijn, couper, trancher, etre tranchant, e.
Dit mes fnijdt goed, ce couteau tranclie
Bien, coupe bien. Die zaag fnijdt goed,
cette scie passe bien, cette scic a de la vole.
Dit fcheermes fnijdt goed, ce rasoir va bien;
van hier; fnijdende werktuigen of gereedfchappen, des instruments tranchants, des
instruments cozipants. een pijnlijk ge
voel veroorzaken, als: het fnijdt mij in het
lijf, (ik heb fnijclingen in het IV,) j'ai des
roe-
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tranchees de ventre. De wind fnijdt mij in Snijkunde, vr. ont1eedkunde, anatornie.
het gezigt, le vent 171C tingle le visage.
Snijkunst, y r. ontleeclkunde; zie Snijkunde.
Snijdend, b. n. hetgene fnijdc, fcherp, tran- Snijtnes, o. mes om mede te fnijden, tegen.
chant, e, coupant , e; fig. Een fluidende
1telling van kapmes, hz.kmes, enz. —, der
fchoenmakers, tranchet,
wind, nn vent dpre, un vent percant, un
inzonderheid
vent aigre et piquant.
Snijdende pijnen
bij landlieden, het mes aan eene zoo gein de iugewanden, des douleurs qui aechinoenide fnijkist, om hakfel voor het vee te
fnijden , coupe-paille, couteau d'un coupe.
rent les entrailles.
— (der korenmatenmakers) jarbiea] wie fnijdt , couieur, celui
Snijder,
re, f. , der wondhelers , fealpel,
coupe, —; zie Lubber ; zie Snijden. AANIVI.
bistouri.
In doze heteekenis komt het meestal in za—, der kuipers, wagenmakers, plane,
doloire,
, der loodgieters , plane 4
men itelling y our; zie de zamengeffelde; Pleatdeborder , debordoir, m.
fnij der, Steenfeijder, Beurfenfnijder, enz.
inzonderheid eene (ten minfte op fern- Snijplank, vr, plank, waarvan men zich bemige plaatfen) min of meer vernedereede
d:ent, vocral in de keukens, om onderfcheiniteruks:ing voor kleermaker,, tailleur ;
done dingen te fnijden, tranchoir,
us. - (bq fchoen- en zadelmakers ,) deofroz
be r, chd treur .
ecJfraz,
Snijderen, o. w. ( ik fnijderde, bob gefnijderd), het kleermakers-ambacht drijven , Snijpunt; zie Snijpunt.
zekere riem of roeifpaan sonfaire le metier de tailleur. — , 0. metier Snijr;ein,
der bled, range lZgere sans pole , f.
de tailleur ,
yr. foort van latuw, espece de laitue,
Smiders-ambachc, o. beroep van fnijder, malaitue semee fort opals pour en couper lee
tailleur, m.
i
ttier
fenilles au printemps.
Snijderslchaar,, yr. fchaar van eenen fnijder,
Smjtand,
voortand, waarmede de_ fpijzen
ciseaux de tailtear , in. pl.
in den mend ale het ware gefneden worden ,
Snijdersdoehter, yr. dochter van eenen fnijder,
tegentlell i ng van maaltanden en oogtanden,
fide d'un
dent incisive,
gelasine.
Snijdersgeeen, o. garen, dat een fnijder geSmjtijd , m. tijd, wanneer de druiven worden
bruilet, fil de tailleur , no.
gefheden, wijnoogst, temps de la vendange,
Snijdersgilcl, o. gild der fnijders, corps de
in. vendange f:
metier des tailleurs , m.
bij de landlieden; z'e Snijkist.
Snijdersjongen, m. leerling van eenen fnijder , Snijteog,
Seij week , o. gefneden week tot fieraad in de
garcon tailleur.
bouwkunde, era. sculpture , ciselure , f.—,
m. kleerraakersk-necht, gar-Snijdersknecht
tn.
aan deuren en venfters, chambranle
corn tailleur.
fnijdersjongen, garcon
—, met tanden, kalvertand genuemd, denSmjdersleerling,
dentelet , m.
tailleur.
, in. de dead van fnikken, het fnikken,
Snijdersnaad, m. couture de tailleur , f:
zacht, sangl3t , soup ir. Den laatiten —
Snijdeesnaald, yr. naald van eenen fnijder,
geven , (den laatitenadem uitblazen, ) fleraiguille de tailleur.
y en, rendre le derider soupir,, les derniers
Snijdersrekening, yr. rekening van een' fnijsoupirs.
—, (in de zanghik ; zie
parties
de
tailleur
,
f.
pl.
der,
kunst), zekere tijdruimte, soupir. Halve
Snijdersvrouw, yr. vrouw van eer.en fnij, demi-soupir.
der, femme d'un tailleur,,femine du tailleur.
in een uurwerk , kettingfpil, fusee, f.
Snijderstafel , vr. werktafel van eenen iiiijder, Snik ,
Snik, m. foort van breeden beitel, espece tie
etabli de tailleur,
ciseau large.
Snijderswinkel, m. winkel van eenen fnijder,
Saik, yr. klcine trekfchuit, petite barque de
boutique de tailleur ,
trait.
Snijding, yr. de load van fnijden, action de
coupe,-, de trailler,, coupure , etc.; zie Snikheet, b. 17. ten uiterfle beet, fort chaud
bouillant , e.
bij 'het fnijden van den, (teen,
Snijden.
(bij wond.h., ) fteen—, lithotomie, — in Snikken, o. w. (ik fnibte hub gefnikt), nithoofde van eene afgebroken adeinhaling bet
de zijde, appareil lateral. —, inzonderheid,
geluid voortbeengen dat in dit woord bemeerv. fniidingen, tranchees, tranchees de
grepen is, sangloter, pousser des saugiots.
ventre. llc hob fnijdingen in het lijF, j'ai
Zij fnikte van droefheid, elle poussait
des tranchees Clans les entrailles , j'ai des
hikken; zie
des fiznglots de tristesse.
ruindouleurs gigues dans les entrailles.
Ilikken.
to tusfchen twee huizen, intervalle etroit
qui separe deux maisons. —, in de dick- Snip , yr. zekere vogel , bout —, becasse, f:
(in de nat. Mist.) chevalier, m. Water—,
doorfnijding van
kande, fnede, rnagt
un becassean
becassine. Eene jenge
dichtregelen, centre.
Snippen fchieten, tirer dos
m., pivette,
Snijdlijn, vr. (in de meetk ) secante.
becasseaux. De witie —, le chevalier blanc,
affnijding van eenen cirkel door eene regDe geareepte —, le chevalier rile. De gote lijn , segment, on. zekere lijn , welke
vlekte — le cheralier tachete ; fig. bits
bet complement Bens hocks van 90 graden
reeisje, bitfe vrouw, file on femme insodoorfnijdi., co-secante.
Snijcipunt, 0. punt waarin eons doorfnijding
Snipnet , o. net om fnippen to vangen , penpleats heeft , point d'intersection,
tiêre pour prendre des becasses, f.
Snijdfel , 0. betgene van lets atefneden worth,
fi3ipper, eon Mein ert langwerp±g,
Snippel,
afval, covpures , rognnures , taillures , f:
dun
flukje, doe van verfchitlende dingen afop
iommige
plaatfen,
hakfel
erne afval.
geknipt of afgefneden worth, petit morcean
voor het vie; zie Hakfel.
lopg et etroit.
, inzonderheid bij papierEnijkamer, yr. katrer voor de ontleedkuncle 7
makers, oed papier, waarvan men weder
anatomic, Salle d'anatmie.
papier maakt, enkel in bet weerv. Snippets,
Snijkist, yr. werktuig tier landlieden, out hale.
de rebut , vieux papier , m. —, affel voor het Yee to thijden, conpe-prille ,
Lniz:fc4 ,12apieren
itaclr.air
rognurss de papier
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per cue yigne; fig. Iemands wieken —,(iemands
f pl. — affhijaselvan ftoffen, huiden, blik ,
magt fnuiken, iemands magt verminderen)
retaille, f. —, van leder, oreillons, tn. pl.
rogner lee wiles a q. q. diminuer le pouvozr
—, van bladgoud, bactreole, bij
de q. q. Geld —, befnoeijen, rogner de I a
koekebakkers, oranjefchillen; zie oranjefchil.
monnate. fpijs Helen en opeten , inzou•
Snippelaar, m. degene, die fnippelt , celui
derheid van dieren, enlever et manger.
qui rogue, rogneur.
Snippelaarfter, yr. degene, die snippelt, celle Snoeijer,, m. degenen, welke boomen fnoeit,
tailleur d'arbres , ilagueur ebourgeonneur.
qui rogue, rogneuse.
n. in de gedaante van fnipSnippelachtig,
—, die fpijs fleelt en opeet, celui qui enleve et mange, f.
pels, coupe, e, en petits morceaux.
Snippelbak , m. bak , waarin de boekbinders Snoejerig, b. n. geneigd tot fnoeijen, qui
enleve et mange tout.
de fnippers wcrpen, dne.
Snippelen, b. wi (ik fnippelde, heb gefnip- Snoeijing, yr. het fnoeijen, taille des arbres,
peld), in fnippels fnijden, cooper en petits
; dbranchement, ebourgeonnement ,
ac.
f
tine d'dbrancher.
morceaux longs. Gij in ppelt het al te sterk,
(gij fnijdt hot al to fijn), vows is coUpez en Snoeikunst, yr. kuns- van den boomfnoeijer,
trop petits morceaux ; fig. (gij maakc al
art de tailler les arbres , m.
te veel onderverdeel ngen , ) vous le devisez Snoeimaand, yr. maand, waarin gemeenlijk de
boomen gefnoeid worden , F ebruarij fproktrop , VOUS ficites trop de subdivisions.
kelmaand, Fevrier, mois de Fevrier,, m.
Snippelig, b. ll. in de gedaa.;te van fnippels;
zie Snippelachtig.
Snoeimes , o. krom mes, om mede te fnoeijen,
(voor tuinl.)serpe, serpent, f.Groot—, coup.
Snippeling, vr. de daad van fnippelen, action
cot, m. Grout —, halve maan, dbourgeonde cooper.
noir, m. —, om of to baarden , bij plaatsnijSnippelkoek, m. kook met fnippels, gdteau
ou pain d'epices oii it y a de Pdcorce d'orange.
tiers, goudsmeden en muntwerkers , enz. ebarm.
, der lettergieters, ecrenoir,
Snippeluur,, o. verloren uur , uur, dat tusschen
m.; (bij boekb.) ft/1 r, in.
iemands gewone bezigheclen uicvalt, heure
Snoeifel, o. hetgene van houtgewas afgefnoeid
de loisir, heure perdue, f
wordt, emondes , branches coupees f.pl. bole
Snippeluurtje, o. verkl. w. Zie Snippeluur.
Snippelwerk , o. werk van geringe waarde ,
coupe, m. — van wijngaardranken, serment,
m. —, van andere dingen , enlevures , rognu.
ouvrage de pee de valeur, tn.
res , f: pl.
Snippen, b. w. (ik fnipte, lieb gefnipt); zie
fnippelen. —. knippen, fnijtien, cooper.
Snoeifter, vr. degene, -mike fnoeit, ( zie
Snippendrek, m. drek van fnippen, merde des
fnoeijen in de laatste beteekenis, ) cello qui
enleve et mange.
becasses, 12
Snippenjagc, yr. jagt c p fnippen, chasse des Snoeicakken , m. mrv. fnoeihout , emondes,f pl.
becasses.
Snoeitijd, m. tijd, wanneer men het houtge.
was fnoeit, saison ou Pon taille les arbres, f:
Snippennet, o. net, om fnippen te vangen ;
zie Snipnet.
Snoeiwerk, o. werk van den boomfnoeijer,
ouvrage du tailleur d'arbres , m.
Snippenstrik , m. refer.
Snippentijd, m, tijd, waarin de fnippen good Snook , rn. een bekende riviervisch, brochet;
fig. Eeuen — vangen , (in het water vallen),
zip; saison des becasses , f.
tomber dans l'eau. Snoeken op zolder zooSnippet; zie Snippel.
ken (zich vergeefsche moeice geven, )
Snipperaar; zie Snippelaar.
'
Snipperaarfter; zie Siiippelaarfler.
prendre
one peine inutile.
Snipperaehtig; zie Snippelachtig.
Snoekachtig, b. n. fig. fcherpzinnig; zie
fnoe ksch.
Snipperbak; zie Suippelbak.
Snipperen, b. w. (ik fnipperde, heb gefnip. Snoekekop , m, fnoekskop, kop van eenen
perd); zie Snippelen.
fnoek ; zie fnoekskop.
Snoekelever, yr. lever van den fn ek , fide
Snipperig; zie Snippelig.
de brochet, m.
Suippering; zie Snippeling.
Snoekenaas , o. aas, om fnoeken te vangen,
Snipperkoek; zie Snippelkoek.
Snipperuur ; zie Suippeluur.
amorce pour prendre des brothers , f.
Snipperuurtje; zie Snippeluu-tje.
Sn ekenangel, m, angel, om fnoeken te van.
gen, hamecon pour prendre des brothers.
Snipperwerk; zie Snippelwerk.
Snoekenvangst, yr., het vangen van fn eken,
Snippig; zie Snibbig.
Snippigheid; zie Snibbigheid.
action de prendre des brochets.
Siiirs; zie Suers.
Snoekharig, b. n. van pa rden, de kleur van
Snirsje ; zie Snirsje.
eenen fnoek hebbende, gris de brochet, de
Snirfen, 0. w. (ik fnirste, heb gernirst), zie
couleur de brochet.
fnerken, fnerpen en (van waver, enz. dat Snoekje, . verkl. w. van fnoek; kleine of
op heet ijzer, enz. yak, ) fisfen ; fig. fain.
jonge fnoek, brocheton,
Dat zal er op —, (dat zal tots uitmunt Snooks, bijw. als: — zien, (fcherp zien
tends wezen, ) cola sera q. ch. d'excellent
avoir la vue bonne, voir clair.
apres l'autre.
Snoeksch, b. n. fig. fchrander, inenieux,
Snirfing; zie Snerking en Siding.
euse. Hij is —, il est fort ingenieux.
$noeftter, vr. pochtster, grootfpreekiler, ha- Snoekskop, ,m. kop van eenen fnoek, here de
bleuse ; zie Snoeven.
brother, f.
Snoeftaat, yr. snoevende taal, hablerie,
Snoepachtig, b. n. veel van lekkernijen of fnoepegasconnades, f. pl.
rijen houdende, friand , e, qui acme la frianSnoeijen, b. w. (ik fnoeide, heb gefnoeid),
dise. — fpijzen in het verborgen nemende en
alleriei geboomte en ander houtgewas van
etende, qui mange d la derobee, en cachete.
dieszelfs overcollig bout outdoen, ebrancher, Snoepachtigheid, yr. fnoeplust, fnoepzucht,
tailler, emonder, cooper les branches de.
gout pour la friandise, m.
Lene heg
(dezelve fcheren) tondre une Snoepen, b. en o. w. (ik filoepte, heb ge.
hale. Eenen boom luchtig
elaguer on
fnoept), ter fluik jets lekkers eteri, frian.
Prbre ; Le= wiingaard, geheel kert rideder , goiter el) cachette, par friandise,
V V v
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manger a la dirobee. Wie heeft daarvan gefnoept? qui en a mange? , iets lekkers koopen , om het op te eten , acheter et manger des
friandises. Willen wij een pondje kerfen — ?
tnangerons-sous une livre de cerises ? —, verboden' wellust bot vieren , avoir un commerce
secret avec deffernmes.
Snoeper,, m. een liefhebber van fnoepen of
van fnoeperijen , friand. —, lief hebber van
bet andere geflacht , hornme qui aime le sexe,
homme qui a un commerce secret avec les
femmes , concubinaire.
Snoeperig, b. n. geneigd om te fnoepen zie
Snoepachtig.
Snoeperigheid , yr. fnoeplust , fnoepzucht ;zie
Snoepachtigheid.
Snoeperij, yr. het fnoepen , action de friander,, friandise.
Snoepgoed, o. fiioeperij , fnoeperijen , hetgene men fnoept , friandises, f. pl.
Snoepig, b. n. geneigd om te fnoepen ; zie
Snoeperig en Snoepachtig, geregen tot
wellust, voluptueux, euse. Er — uitzien
avoir Pair luxurieux.
Snoepigheid, yr. fnoeplust , fnoepzucht, fnoeperigheid ; zie Snoepachtigheid.
Snoeplust , m. fnoepzucht, fnoeperigheid, fnoepigheid ; zie Snoepachtigheid. , lust, om
in het verborgene fpijzer te fnoepen , envie
d'enlever et de manger a la derobee, f:
Snoepmarkt , yr. markt , waar men fnoeperijen,
inzonderheid vruchten, verkoopt, marche
aux fruits, m.
Snoepreisje , o. klein reisje , uitflapje, partie
de plaisir, f. petit voyage d'agrement , m.
Snoepsch , b. n. geneigd om te fnoepen , fnoepig , fnoeperig zie Snoepachtig.
Snoepfler, yr. friande.
; vr. fnoepzucht, fhoeplust ,
Snoepschheid
fnoepigheid, fnoeperigheid ; zie Snoepachtigheid.
Snoeptijd , tijd , wanneer men gelegenlaeicl
heeft , om vruchten te fnoepen , saison des
fruits , f.
Snoepwinkel , m. winkel , waar men fnoeperijen verkoopt , boutique oa Pon vend des
friandises, f.
Snoepzucht , yr. fnoeplust , fnoeperigheid ; zie
Snoeplust in de beide beteekenisfen.
Snoer, o. koord, cordon, no. Paarlen aan een
rtjgen , (paarlen aanrijgen) enfiler des
perles , fig. hetgene dingen verbindt , als :
Het — der eendragt, -(cle band der eendragt,
hetgene de eendragt daarflelt), le lien de
la concorde. Iemand aan zijn — krijgen ,
(iemand aan zich verhinden , iemand tot zijn
belang overhalen), mettre q. q. dans son
parti. Aan het — geraken , (aan zekeren
aanhaisg deel nemen) , s'attacher a un parti. hetgene aan eon fnoer geregen is,
als: Een — om den hats, (een halsfnoer)
en collier. Een — paa.rlen , en collier nu on
fil de perles.—, meetfnoer ; zie Meetfnoer;
zie ook de zamengeflelde woorden : Angelfnoer , Koraleninoer Rijgfnoer,, Strikfnocr,
Rigtfncier,, Vlechtfnoer,, enz.
Snoeren , b. w. (ik fnoerde , heb gefnoerd) ,
aan een fnoer rijgen , aanrijgen , enfiler.
Paarlen —, enfiler des perles. Koralen —,
enfiler des grains ; zie Rijgen. — aan een
fnoer binden , Tier. lionden —, coupler des
chiens, mener des chiens en lisse; fig. iemand den mond —, (iemand tot zwijgen
brengen),fermer la bouche a q. q., le faire taire, redutre q. q. au silence; fig. rembarrer q. q.
Snoerregt , b. n. lijnregt , regelregt , en droite
ligne, perpendicnlaire, tire, e, au cordeau.
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Snoertje, 0. verkl. w. van fnoer, petit cordon , cordonnet , m. cordelette, f:
Snoeshaan , m. fnoever, pochhans , pogcher,
grootfpreker,, fanfaron, faux -brave, hableur,, gaseous , faiseur de rodoinontades , avaleur de charettes ferries.
Snoeshaaig , b. 13. fnoevend , pogchend , fanfarm, ne. Er — uitzien , avoir Pair d'un
fanfaron.
Snoeven , o. w. (ik fnoefde , heb gefnoefd) ,
door den neus flerk adembalen ; zie Snuiven ;
fig. pogchen , fnorken , wincimaken , faire le
fanfaron, habler,, faire des pnfaronnades ,
se vanter,, se factor , se glorifier. Op zijn
geld —, se glorifier de son argent.
Snoever,, m. inoeshaan , grootfpreker , pog.
cher , pochhans, fanfaron, hableur, gascon,
rodomont , avaleur de charettes ferries ; lam.
bravache.
Snoeverij , yr. bet fnoeven , pogchen floffen , grootfpraak , zwetferij , fanfaronnade ,
hablerie,gasconnade,rodomontade,jactance
forfanterie.
Snof, vr. de daad van fnoffen , verkoudenheld, rhame de cerveati, m. De — he bben ,
(verkouden zijn), etre enrhume , e. —;zie
Snuf.
Snoffelen , o. w. ( ik fnoffelde , heb gefnoffeld); zie Snuffelen.
Snoffen , b. w. (ik fuofte, heb gefnoft); zie
Snuffen.
Snugger; zie Snugger.
Snoggerheid ; zie Snuggerheid.
Snol , y r. fmaadnaam van een eerloos vrouwsperfoon, hoer , putain, garce, fille de joie,
fille publique, prostitule, courtisane.
Snood, b. n. (oo.) wel gevat , verftandig ,
fchrander,, geflepen , fin, e. rosé , e. subtil , e. (AANMERKING : In deze beteekenis
worth bet woord nog flechts in eenige deelen
van het land gebezigd) —, boos, listig
ontaard , michant , e. sciiirat , e. noir,, e.
atroce, vil, e. bus, se. Snoode voorne.
mens des desseins pernicieux ,
pl. Snoode bedrijven
'
, des actions atroces , des atrocites , f. pl. —, bijw. fnoodelijk , inicham?tient , vilement.
Snoodaard , m. fnood mensch , booswicht , sad
lirat mechant.
SnoodaardTheid , yr. boosheid , fnoodheid, ontaardheid; zie Snoodheid.
Snoodelijk , bij w. fl echt , fchandelijk , mechamment; zie Sound , bijw.
Snoo,ilieid, y r. thoodaatdig , boosheid, flechtheld , sceleratesse, rnichanceti ,noirceur.—,
fnood bedrijf,, action atroce, atrocite , mechancete.
Snoof, veil. t. van Snuiven.
Snoot , veil. t. van Snuiten.
Snork , m. de daad van fnorken , action de
roofer, f , ronflement ,
Snorkachtig, b. n. fnoevend , pogchend , groOtfprekend , qui sevante, vain, e, gascon, ne.
Snorken , o. (ik fnorkte , heb ge'norkt),
zoodanig een geluid r oortbrengen , als iii
tilt woord begrepen is , bijzondex van iemend , die vast flaapt , ronfier. Er zijn bonden, die —, even als de menfchen , it y a
ties chiens qui ronflent cowrie les hownies ;
fig. pogchen , fnoeven , brullen , faire le
anfaron, faire le rodomont, se vanter,, se
fglorifier,
se factor.
Snorken, o. fnorking, ronfiement, in. action
de ronfier,
Snorker, iemand, die fnorkt , celui qui
ronfie, ronfleur, sterteur ; fig. fnoever,
pogcher, zwetfer, windmaker , fanfaron
r0.•
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rodomont, hableur, avaleur de charettes Snotterigheid, yr. qualia d'an marveux,
ne morveuse.
ferries..
Snorkerij , yr. fig. fnoeving, gefnork, wind- Snotterik, m. fnotterbaard, fnotneus , mormakenj , fanfaronnade , rodomontade, haveux; zie Snotbaard.
Snottig, b. n, veel foot hebbende', morveux,
blerie.
ease; ziu Snotterig.
Snorking, yr. het fnorken , action de roger,
ronflement, m.;; fig. fuorkerij , fnoevenj, Snottigheid, yr. qualitd morveuse; zie Snotterigheid.
pognerij, gefnork, gernoef, lanfaronnade ,
zekere zeevisch, lievre de mer;
Snottoif,
rodomontade, gasconnade, hablerie.
fig. fnotneus, morveux,
Snorkfter, vr. degene , die fnorkt , cello qui
Snotvisch, m. geflacht van visfchen, dat weronfle 5 ronfleuse.
gens deszelfs fnotachtige flijm dien naanz
Snorktaal, vr. inorkende of fnoevende taal,
voert, mollusque.
langage de fanfaron, m. fan faronnades, roSnotvlies, o. (in de ontleedk.) vlies, waaruic
domontades, gasconnades ,
hablerie,
het fiiot voortkomt, membrane pituitaire,
hableries , f. pl.
/a pituitaire, f.
Snorren , o. . ( ik fnorde , heb gefeord), een
broil-mend geluid geven, faire on bruit al- Snotweerend, b, n. het foot verdrijvend, antimorveux , ease.
gre , bourdonner, ( van Iwgels, pijlen, )
sa er. Het fpinnewiel foort, le roust a Snuf, vr. het fnuffen, de dead van fnuffen,
d. i. de inademing van den reuk der Bingen,
ter fait on bruit aigre en le faisant touraction de respirer. Gun er ons de — van,
ner; van hier: Een friorrend geluid, un
(fia ons toe , dat wij het eens ruiken,) perbruit aigre, un bourdonnement , un si evu tez . nous de le sentir; fig. De — van lets
went. —, (met zijn , ) fnorrend door de
weg hebben, (de lucht van iets hebben,
lucht fnellen , siifier. 1k hoorde de kogels
met grond vermoeden,) avoir le vent de q.
om mijne ooren — j'entendais les balles de
ch. —, reuk, dien men inademt, odeur,
mousquet qui me si:gaient aux oreilles.
f.; fig. Het vleesch heeft een (klein) fnufje
Snorring, vs. het fnorren, action de bourdonweg, (er begint een reukje aan het \geeseh
bourdonnement , sidener, de siifier,
te komen , het vleesch begint een weinig te
went, m.
te llinken,) la viande commenruiken, d.
Snot , o. een flijmerig vocht, dat min of meer
ce a puer; fig. mode, zwier, trant, fmaak,
verdikt , uit de kliertjes van het fnotvlies
in
mode. —, de gemeene volkstaal, fnuiftavan menschen en beesten vloeit, en zich door
bak, tabac en poudre , m. Zie Snuiftabalc
derzelver neusgaten ontlast, morve, mucoen Snuif.
site, f Het — loopt hem nit den neus, la
Snuffelaar,
iemand, die alles doorfnuffelt,
morve lui sort du nez.
nieuwsgierig mensch, curieux, furet.
Snotachtig, b. n. naar foot gelijkende , qui
tient de morve, morveux, ease, qui resses- Snuffelaaraer,, yr. meisje of vrouw,, die alles
cloorfnuffelt, nieuwsgierige vrouw, nieuwsble a de la morve.
gierig meisje , femme on fille curieuse, femSnotachtigheid, yr. fnotachtige hoedanigheid,
me on fills qui farete partout.
morvense.
Snotbaard , m. fnotterbaard, fnotneus, fnot- Snuffelen 0. w. ( ik fnuffelde , heb gefnufruiken met infeld), gefladig fnuffen, d.
jongen , (alle gemeene fcheldwoorden ,)
haling van den adorn door den neus, fiaimorveux.
(jets beruiken ,)
rer,, sentir. Aan jets
Snotdock 5 m. doek, waarin men fnoctert,
fairer q. ch.; fig. navorschen, nazoeken,
. neusdoek , zakdoelt, mouchoir de poche,
fureter, frauiller ou chercher partout. Wat
fnottoif , ( bij de Zeeuwen ,)
Snotdolf ,
fnuffelt gij in dit kabinet? quo furetezvous
zekere zeevisch; zie Snottolf.
dans ce cabinet? HU fnuffelt overal rood,
Snotgat, 0. gemeen woord your: neusgat,
4m te vernemen, wax er voorvalt, it ne fait
nai ine f.
que fureter partout, pour savoir ce qui so
fnotbaard, fnotterbaard, footSnorjongen,
passe. 1k moet eens in die boeken
je
dolt; zie Snotbaard.
veux fouiller un pen dans ces livres.
Snotkoker, m. fig. gemeen boertend woord
your neus, nez. —, m. en yr. fnotmuil, Snuffer, b. en o. w. (ik fnufte , heb gefnuft;)
zie Snuiven.
fnotneus, morveux, m. morveuse, f.; zie
zie Snuf.
Snufje, o. verkl. w. van Snuf,
Snotbaard.
Snotlepel, m. fnotbaard, fnotterbaard, mor- Snugger, b. n. vlug, wakker, levendig, bij
de hand, eveill e, vi f, iv e. Er heel —
veux.
uitzien , avoir bonne mine , avoir bonne
Snotmuil, in. en vr. fnotneus, morveux, m
grace.
morveuse, f.; zie Snotneus.
Snuggerheid, vr. vlugheid, levendigheid, wakfoottige neus, nez morveux.
Snotneus,
kerheid, vivacitd.
m. en vr. fnotmuil, iemand, wien het foot
gedurig nit den neus loopt, morveux, m. Snuil, yr. fnuiftabak, tabac en poudre. — gebruiken, prendre du tabac en poudre.
renifleurenifieur,
morveuse ,
Snuifdoek, m. fnotdoek, neusdoek, zakdoek,
se, f.
mouchoir , mouchoir de poche.
zie Snottolf.
Snotoef,
Snotfchrabber, m. gemeene uitdrultking voor: Snuildoos, yr. dons voor fnuiftabak, bate a
tabac en poudre, tabatiere.
een (llecht) barbier, (mdchaut) barbier.
Snottebel , yr. dik foot, dat iemand nit den Sanifdoozenmaker, m. iemand, die fnuifdoozen maakt, faiseur de tabatieres.
neus hangt, morve , m.
Snotten , b„ w. (ik fnotte, heb gefnot); zie Snuiffabrijk, yr. fnuifmolen, fabrique de tabac en poudre.
Snuiten.
Snuitje, o. verkl. w. van Snuif; van bier inSnotter, me in fommige ftreken; zie Snot.
zonderheid: zoo veel fnuif, Os men met
Snotteren, 0. NV (ik fnotterde , heb gefnotden duim en voorfien vinger in eens neemt,
terd), lage uitdrukking voor : fchreijen,
pleurer.
prise (de tabac), f. Wilt gij een —? vonlez-vons prendre une prise? Nem een
Snotterig , b. n. veel foot hebbende, morveux,
prenez une prise.
vise. Snotterige jopgen; zie Snxjougen.
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Snuifmolen,
fnuiffabrijk, fabrique de tabac en poudre, f
Snuifneus, m. en yr. iemand, welke gaarne
fnuift, personne qui aline 4 prendre du tabac en poudre, f.
Snuifpot, m. pot, waarin men fnuif bewaart,
pot dans lequel on conserve le tabac en poudre. m. en yr. liefhebber of liefhebber
van fnuif; zie Snuifneus.
Snuiffler, .vr. degene, welke fnuift, preneuse
de tabac en poudre.
Snuiftabak , m. tegenflelling van ' rooktabak
tabac en poudre.
Snuifwinkel, on. winkel, waar men fuuiftabak
verkoopt, boutique ou l'on vend du tabac en
poudre, f.
Snuisteren, b. w. (ik fnuisterde, heb gefnuisterd ), prendre furtivernent des fruits.
Snuisterij, yr. allerhande kleine kramerij, kinderfpeelgoed , poppegoed; ook tot opfchik ,
enz., babiole, f. colifichet, bimbelot , brim, borion, us. breloque, affutiatt; (oud.) fam.
opzigtig toifel ,lanfreluche,f. nippes, f. pi.
Koopman in fnuisterijen, poppenkramer,, bimbelotier. Kleine fnuisterijen, glazen koraaltjes,
glaswerk , (fcheepsw.) verroterie, rassade 9f.
Souit, yr. uitkamfel van vlas, werk, filasse
grossihre, itoupe.
Snuit, een vleezig deel, hetwelk van de
bovenkaak van verfchillende dieren vooruit
fleekt, muscats, m. (inzonderheid de tiurf
van den olifant ,) trompe, f. (van een varken,) groin, ni.; fig. met verachting, neus
van den mensch, (ook niet zelden voor
mond,) nez, . bouche, f. Den — overal
in fleken, (zich met alles bemoeijen , (se
'Idler de tout. —, fcherpe voorfleven van
een fchip; zie Voorfleven.
Snuiten, b. w. (ik fnoot, heb gefnoten),
den neus drukken, om hem van fnot to zuiveren, en den adorn gelijktijdig flerk door
denzelven naar buiten drijven moucher. Den
moucher le nez. Zich — 9 se mooneus
cher. Weder remoucher. —, de overtollige pit van eene brandende kaars (met
eenen zoogenoemden fnuiter ) affnijden ,
moucher. Eene kaars —, moocher une chats
delle ; fig. Iernand (iemand bij eenen
koop of bij eenen verkoop beet hebben ,)
duper ou tromper q. q. (dans quelque marches.
-Snuiter m. degene , welke fnuit, celui qui
mouche. inzonderheicl in den schouwburg , een bediende, wien het fnuiten tier
kaarfen is opgedragen, kaarsfnuiter,, moucheur
de chandelle, m. werktuig van ijzer,,
staal, koper, zilver, enz. , waarmede men de
kaarfen fnuit, mouchettes, f. pl. Haal mij
eenen cherchez-moi une paire de motschettes. Goof mij den —, donnez-moi les
mouchettes. Deze zilveren — is fraai. ces
mouchettes d'argent soot folios. Wij hebben
twee flalen fnuiters gekocht, nous aeons
achete deux paires de mouchettes d'acier.
Snuiterbakje, o. fnuiterblaadje, waarop men
den fnuiter legt, porte-mouchettes , m. Een
porte-mouchettes i-Pargent.
zilveren
Snuiterblaadje, o. verkl. w. van Snuicerblacl;
zie Snuiterbakje.
Snuiterblad, o. een der twee flukken, waaruit
een fnuiter beflaat, branche de mouchettes, f
Snuiting, yr. het fnuiten, action de wencher ;
fig. tromperie.
Sntlitfel, o. hetgene van eene kaars veorclt
afgefnoten, mo gchon, vs. mouchure de chat;
delles , f.
Snuictor, yr. zekere tor, olifantstor ; zie
dit woord,

SOE
Snuiven, b. w. (ik fnoof, heb get/oven),
met den adem den reuk van lets in den neus
attirer en aspirant ,
ophalen, aspirer
prendre par le nez. inzonderheicl tabak
gebruiken, prendre du tabac ear poudre —, o.w.
door den neus ademen,, sotger —, opfnuiy en, renifier briefchen, ( van een paard),
s"ebrouer. Levendige paarden — gaarne,
les chevaux vifs s'ibrouent faciletnent — van
gramfchap
rendcler*, ou renasquer
Snuiver, m. iemand, die fnuift, preneur de
tabac. —, in eenen fchoorlteen , eene daarin
pijp, welke den rook als het
ware opfnuift, tire filmic
(bij metf.)
,windvang voor eene deur, tambour.
Snuivertje, o. verkl. w. van Snuiver; zie Snuiver
inzonderheid een klein ftookhokje,
dat van het huis afgezonderd is, en cop
zich zelf ilaat, petite cuisine isolee, f.
Sober , b. n. bekrompen fchraal, matig , mai
gre, petit. Wij wierden op eenen foberen
maaltijd onthaald, nous fines maigre chere.
armmoedig, pauvre, indigent. —, matig , zuinig, frugal, e. sobre ,e. —, bijw.
maigrement ; petitement. Wij werden —,
( fobertjes ) door hem onthaald, it nous traits
fort maigrement. matig, zuinig , frugalement, sobrement. Hij leeft zeer
vit fort sobrement.
Soberheid, yr. fchraalheid, pauvrete ,
zuinigheid , matigheid , frugaliti
sobriete.
Soberlijk; zie Sober, bijw.
Soberttes; zie Sober, bijw.
Sodomie, yr. onnatuurlijke zonde, sodomie
pederastie, f: pèche centre nature, m.
Sodomier, m. fodomierer, iemand die zich aan
onnatuurlijke zonde fcnuldig maakt, sodomite, pederasts.
Sodomieterij, y r. onnatuurlijke zonde , sodamie ; zie Sodomie.
Sc.)eba ..ten , b. w. (ik foebatte, heb gefoebat),
(in de gemeene volkstaal) aanhoudendlastig
vallen of verzoeken , bidden, fmeeken, bij
iemand aanhouden, prier , implorer, en faisant des bassesses.
Soebarter, m. (in de gemeene volkstaal) degene, welke fonbat ame bassi, ame vile,
arose rempante, I. celui qui prie, qui implore.
Soep, yr. vocht, nat, waarmede het fap van
daarin gekookte dingen vermengd is, soupe.
Een liefhebber van — zijn , aimer la soupe.
Groente — potage aux herbes , m. zie de zamengetlelde woorden als: kalfsfoep,
derfoep, uijenfeep, vleeschfoep, enz.
Soepachtig, b. n. Haar foep gelijkende, qui
ressemble a de la soupe.
Soepbord, o. diep bord, bord, waarvan men
foep eet, assiette a soupe, f.
Soepeter, m. iemand die foep eet, inzonderheid die gaarne foep set, amateur de soupe.
Soepketel, m. ketel, waarin men foep kookt,
chaudron dans lequel on fait la soupe.
Soepkom, y r. kom, waarin men de foep opzet, soupiare, terrine.
Soeplepel, m. lepel, waarmede men de foep
opfchep',
a scope, f.
Soepfchotel,
feho
tel, waarin
men de foep
opzet, plat a scope,
soupiere, f.
Soepvlee?ch, o. vleesch , dat in de foep gekookt is, viands dont on a fait la soni,e,
bouilli,
Secs, yr. beclwelming, etoutidissement , us.—,
zeker luchtig gebak , espece de gh'teau.
Sdefen , o. w, (ik foesde, bob gelbesd); zie
Suizen.
Sok.,

Soli
Sok , y r. een voetbekleeclfel, dat flechts tot
aan de enkels of een weinig daarboven reikt,
chausson, m. Mijne kinderen dragen fokken in plaats van koufen, mes enfants portent des chaussons au lieu de bets houten
fchoeifel der monniken , socque,m.
Sokachtig, b. n. flodderig, los, lache, Fibre;
bijw. lachement; librement.
Sokkerig, b. n. en bijw. ; zie Sokachtig.
Sol, y r. zekere bal, espece de boule;
zekere muzijknoot, so!, m.
Sold, o. zie Soldij.
Soldaat, een bezoldigd krijgsknecht, soldat militaire, (AANMERING Ofichoon het
woord meestal een' krijgsknecht to voet aanduidt , komt het echter ook dikwijis voor in
den zin van krijgsman in het algemeen) —,
worden, se faire soldat, s'enrdler, s'enrdler
a la guerre, prendre pantie dans les troupes, embrasser la profession des acmes. Een
gemeen
un simple soldat Een oud
vn sondard ou soudart — van landmilitie ,
milicien. De officieren en foldaten, het
gemeene krijgsvolk, les officiers et les
soldats , et la soldatesque. De foldaten zijn tegen de officieren opgeflaan, la soldatesque .s'est revoltee contie les oificiers. Hij ziet er nit als een
it a Pair d'un soldat. —, die bij eenen
burger, die achterlijk is in het betalen der
hem opgelegde lasten , in huis gelegd
worth, om dear zoo Lang te blijven , tot
dat hij het verfchuldigde heea betaald , garnisaire.
Soldaatfchap , o. beroep van een' krijgsman,
zie Soldaterij.
Soldatenbrood, o. legerbrood ; zie Kommiesbrood.
Soldatenhoer, y r. legerhoer, gemeene hoer,
paillasse de corps de garde, coureuse de rem.
part, putain d'armee.
Soldatenkleed, o. kleed van een' foldaat ; zie
Soldatenrok.
Soldarenkroeg, y r. cantine.
Soldatenleven , o. krijgsrnansleven, vie mili
taire, vie de soldat, f:
Soldatenrok ,
rok van eenen foldaat, habit
de soldat, habit uniforme.
Soldatenroof, m. — itrooperij, marande , f.
Soldatenfland, m. Band van den krijgsman,
itat
m. vie de soldat
Soldatentros, m. baegaadje van eenen foldaat,
bagage d'un soldat.
Soldatenvrouw, y r. vronw van eenen foldaat , femme de soldat, femme d'un soldat.
Soldatenwijf, y r. foldatenvrouw, femme de
soldat, femme d'un soldat.
Soldaterij , y r. beroep van foldaat , saltier de la
guerre, on.
Solcleerblok, o. bl k, waarop men foldeert,
appuyoir, m.
Soldeerbout , m. bout of ijzer, waarmede men
foldeert; zie Soldeerijzer.
Soldeerhour,
flrijkbord der pottebakkers,
attelle,
Soldeeider, m. degene, welke foldeert, celui
qui sonde.
Soldeerijzer, o. ijzer of bout , waarmede men
foldeert, fer a solider, ns.
Solcteerkolf, m. k lf, waarmede men foldeert ,
soutfoir; zie Soldeerijzer.
Soldeerfel, o. datgene , waarvan men zich m
te folderen, bedient , soudure, f. — met
tin, itoffure ,
Soldeertin , o. clair-soudttre, f.
Soldeerflaal, 0. flalen kolf, waarmede men
foldeert; zie Soldeerkolf:

can;
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Soldeken, ,r. deken, waarin men iemand folt,
opwipt, berne.
Soldenier , m. bezoldigde , personne soudoyee,
Solderen , b. w. (ik foldedrde , heb gefoldeerd), door middel van gefmolten metaal
digt
met tinlood
solider a la legere.
maken of aaneenhechten, sander. bij
kooplieden , (eene rekening) fluiten , solder,
clorre iin compte,
Soldering , y r. het folderen , action de sander,
— van ijzer, ferrumination.
Soldij , y r. bezolding van eenen krijgsman,
sonde, pale, f. gages , M. pl. AANMERKING
Thans words, ten minfie bij krijg-slieden , tit
woord zelden gebruikt, men bezigt meestal
Leening; (zie Leening) In — nemen, (in zijne
dienst nemen) prendre en solde.
Soldijgeld, o. geld , dat als foldij ontvangert
words, argent de la solde, tn.
Solfer; zie Suffer.
Solferachtig; zie Sulferaeli6g.
Solferbalfem; zie Sulferbalsem.
Solferdamp ; zie Sulferdamp.
Solferen , b. w. (ik folfcrde , heb gefolferd);
zie Sulferen.
Solferlijm ; zie Salferlijm.
Solfermijn ; zie Sulfermijn.
Solferftank; zie Sulferfiank.
Solferwortel; zie Salferwortel.
Sollebollen, b. w. (ik follebolde, heb gefollebold ), Borten, werpen, precipiter.
Sollen, b. w. (ik folde , heb gefold), op- etc
neder fchommelen of flingeren, agiter, peter Fa et la. inzond. in eene deken op
en neer wippen , berner; fig. Iemand —,
plukharen , houspiller q. q.
Sollicitanr, /11. (oud w.) iemand, die naar
eenen post float , aspirant, candidat.
Sollicitatie, y r. (ond. w.) het verzoeken, sollicitation.
Solliciteren, o. w. (ik folliciteerde, heb gefollicireerd), (ond. w. ) aanzoek doen , naar
iets than, aspirer. Naar een' post —, aspirer a un emploi, a un poste. —, b. w.
verzoeken, tacker d'obtenir, solliciter.
Solliciteur , m. ( bij geregtshoven), zckere
ambteuaar, solliciteur; zie Solliciteur in het
fransche deel.
Sam, y r. eene onbepaalde hoeveelheicl gelds,
somme. Het heeft hem eene aanzienlijke
gekost , it lni en a coute une somme considerable. —, (in de rekenkunde,) rekeuoefening, exemple d'arithnsitique, m. Zie ook:
Hoofdfom.
Somber, b. n. door geen helder licht bellraald,
docker, sombre, pen clair, e. Dit huis is
zeer —, cette maison est fort sombreweer, on temps sombre. Het is — weer,
het is —, it fait sombre, le temps ests ombre. Het is — in deze kamer, it fait sombre dans cet appartement. Eene fombere
plaats, un lien sombre. De lucht ftaat
it fait
sombre. Treurig, mijmerend,sombre,morne,
welancolique, taciturne , reveur, Buse, chagrin, e. Een — gelaat , (een treurig gelaat,)
un air sombre. Eene fombere geaardheicl,
note humour sombre. —, bijw. fig. d'un air
triste, tristement.
Somberheid, vr. donkerheid, obscuriti,
pen de clarte, In.; fig. zwaarrnoedigheid,
neerti agtigheid , treurigheid, tristesse, taciturnite , melancolie.
Somberlijk, bijw. Comber, d'un air triste,
tristement.
Sornma, y r. (ond. w.)zie Soar in de a, betee.
kenis.
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is juist hetzelfde , dat zijn twee namen voor
Sommatie, yr. (ond. w.) dagvaarding, sankclezelfde zaak), e'est precisement la mime
?nation.
chose, c'est bonnet blanc et blanc bonnet,
Sommeren, b. w. (ik fommeerde, heb gefomc'est chow vert et vert chow; Het — is de
meerd), (ond. w.) dagvaarden , sommer.
Sommig, b. n. quelque. Sommige men.schen,
kool Hitt waard , le jeu y e vaut pas lee
quelques hommes. Er zijn fommige fchrijchandelle, fig. Een fopje halen, (een nat
doornat warden ) etre trempe,
vers , welke dat woord gebruikt hebben,
pak
y a quelques auteurs qui op t fait usage de
e. de pluie. Het ruime kiezen, (in
zee fteken, van den wal of diep in
ce mot. Sommigen zeggen het , quelques
um le discus; on le dit; it y en a qui le
zee of in ce p ander wijd water fteken),
se mettre an large, gagner la haute user.
disent.
Somp, yr. moeras, poel, marais, marecage , Sopachtig, b. n. naar fop gelijkende , qui
tient de la coupe, succulent, c.
bourbier, m. Zie Poel.
Sompig, b. n. moerasfig, maricageux , ease, Sopbrood, o, fop, brood in vleeschnat ge.
bourbeux, ease.
doopt , pain trempe dans du bouillon, m.
Sompigheid, vr. hoedanigheid van hetgene Sopje, o. verkleinw. van Sop; inzonderheid
fompig is, ce
halen; zie Sop.
de qui est nzarecageux , m.
fig. Een
Somproef, vr. proef op eene fom, (in de re- Soppedoppen, o. w. (ik foppedopte , heb gefoppectopt), zijn brood getadig in fans
kenk.); zie Proef.
doopen, tremper continuellement son pain
Sompvogel, m, poelvogel, oiseaux des marais.
Soros, bijw. fomtijds, quelquefäis , patfois ,
dans la sauce.
Soppen, b. w. (ik fopte, heb gefopt) , in fop
etc. Zie Somtijds.
of eenig ander vocht doopen tremper,
Somtelling, yr. optelling, addition; zie Opsaucer, jig. Diet ruim (een' foberen
telling.
maaltijd
hebben) faire mauvaise chere ;(niet
Somtijds, bijw. nu en dan , van tijd tot tijd ,
veel winnen) ne pas profiler beaucoup.
quelq,nefois , parfois, de temps en temps , de
oila autre. Hij heeft — zijne goede urea, Sopper, m. degene, welke fopt, celui qui
f
trempe.
it a quelque fors de bons intervalles , it a
des intervalles lucides. —, voegw. mis- Sopperdegroentje , o. eene foort van peren,
espece de poires succulentes.
fchien, welligt, peut-étre. Wie weer, wat
er — nog gebeuren kan, qui Bait ce qui en Soppig, b. n. veel fop of fap bevattende,
succulent, e.
pent arriver.
Somwijlen, bijw. fomtijds, Corns, nu en clan , Soppigheid, y r. hoedanigheid van hetgene fopquelquefois , de temps en temps.
pig is, qualitó succulente.
Sondeerijzer, o. (bij wondh.) fiiftje, waar- Sopfler, yr. degene, welke fopt, cells qui
mede men fondeert, tentijzer, soude, f.
trempe.
Sonderen, b. w. (ik fondeerde, heb gefou- Sorbe, yr. vrucht van den forbenboom, sorbs,
deerd), (bij wondh.) de diepte, (van eene
corpse.
wonde) onderzoeken met het tent- of son- Sorbenboom, m. zekere boom, sorbier , core
Bonder
mier. Wilde — , sorbier sauvage. Tamme
deerijzer, souder. Eene wonde
—, sorbier domestique, cormier.
une plate.
Sondering,vr. het fonderen, action de sander. Sorbet, o. een drank van rozijnen in water
gekookt met citroenfap en een weinig musSonnet, o. (in de dichtk.) klinkdicht, zeker
vers van veertien regels, sonnet, m.
kus, sorbet, m.
aard, gen- Sorteren, b. w. (ik forteerde , heb geforteerd)
Soort, y r. flag, sorte, espece.
fehiften, uitzoeken, van een feheicten, in
re. m. De verfchillende foorten van vogelen,
Bier voege, dat foort bij foort kome, aslee diverses especes d'oiseaux. Wat voor —
quelle
espece
de
drag
estsortir,
trier.
van Laken is dat ?
ce lei? Er zijn vete foorten van planten, Sortering, yr. het forteren , action d'assortir,
uitlezing, verfcheidenheid van
y a beaucoup d'especes de .plantes. Dat is
de trier.
geforteerde dingen , assortment , triage ,m.
voortreffelijk in zijne —, in zijnen aard,
cela est excellent dans son genre. Uw broe- Souda, yr. zeker alkolisch iota, dat toebereid worth nit de asch van een plantgewas,
der count uit in deze — van ftijl, votre feeaan hetwelk de kruidkenners den naam van
re excelle en ce genre d'ecrire. inlij is eenig
it
est
unique
en
son
espece.
kali
geven, soude.
in zijne
Iiij is g ene aardige — van mensch, Soudeerder; zie Soldeerder.
c'est une plaisante espece d'hornmes. Er kwam Soudeerijzer; zie Soldeerijzer.
eene — van kamerdienaar, it Vint une espece Soudeerkolf; zie Solcleerkolf.
de valet de chambre. Eerie — van kamenier, Soudeertel; zie Soldeerfel.
acne espece de demoiselle suivante, de fern- Soadeerftaal; zie Soldeerflaal.
Allerlei
route Sondenier; zie Soldenier.
we de chambre.
sorts. Allerlei — van geld, toute sorte Souderen, b. w. (ik foudearde, heb gefoudeerd); zie Solderer.
d'argent. Allerlei — van boeken , toutes sortes de livres. Er zijn vele foorten van Soudering; zie Soldering.
opperhoofd van eenen float,
visfchen, it y a bier; des sortes de pols- SOIlliere:11,
, zeker rnuntftuk, souverain.
souverain.
sons. Deze koopman heeft allerlei foorten
Souverein
,
b.
n.
oppermagtig, aan niemand
ce
marchand
a
de
toutes
sortes
van floilen,
rekenfehap
van
zijn bettuur verfchuldigd,
Zie
ook
Rangfehikking.
Spr.
w.
d'etolfes.
oppermagiig regcrend, souverain, e.
— zcekt —, qui se ressemble s'assemble.
souverain,
als
oppermagtig
vorst,
bijw.
Soortelijk, b. n. naar de foort, specifique.
souverainement.
Soortelijke zwaarte„•9esanteur , specifique.
Soortgelijk, b. n. dergelijk, semblable ; zie Souvereintang, yr. groote tang, (bij de fineden en art.) mordache.
Dergelijk, Zoodanig, Dusdanig,
Sop, o. vocht of nat, hetwelk met het daar- Souvereiniteit, vr. oppermagtige heerfchappij,
on
souverainete. Men betwist hem zijne
in gekookte vermengd is; zie Soep. —,
lui dispute sa souverained.
brood in vleeschnat geweekt ; zie Sopbrood ;
bijw,
kie
Spade,
bijw.
en geweekt brood, (dat Spa,
fir. w. Dat is
Spa,
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Spa ,. yr. zie Spade , yr.
Spaauen , b. w. (ik fpaaide, heb . gefpaaid , )
zie Spaden.
Spaak, yr. (a) eene korte dikke , ftevige flaak ,
korte hefboorn , anders handfpaak , levier,
anspect, m. pince (de bois ,) f.; Eene —
in het wiel fleken , enrayer sine roue; fig.
(jets verhinderen , den voortgang van jets
) em pecker q. ch., porter sin obstacle a
q. ch., ents aver. —, (fcheepsw. ) in het
braadfpil van eenen koopvaarder,, barre de
virevean, f: vireveau, — , (fcheepsw. )
arc boutant, boute-hors, m. Spaken van
het roer-rad , poigndes de la roue de gouvernail, f:
Spaan,m.(a) dunne en buigzame firook van hour,
dar zich in zulke ftrooken laat fpouwen ,
of waarvan dezelve afgefchaafd of' afgehouwen worden , Cclisse, f. Eene doos van
, eene fpanen doos , ) une bone de bobs.
— onder eene tafel , least, om die vast te
Itellen , cale, f.
zetlijn, (bij de boekdr.)
Spaander en Spaantje.
regtette, f.
, zie Boterfpaan en Schuimfpaan. —
roeiriem , roeifpaas ; zie doze woorden.
Spaander , dunne flirook hout , dat bij het
hakken van boomen en bij het LiMMerell
copeau, éclat de bobs, m, dales, f. pl. Raap
de fpaanders bijeen, ramassez les copeaux. Grove tpaanders , gros copeaux. Spaanders om het
vuur eener finederij aan te fleken , alume ,
f. De fpaanders van boomen , die men in
het bosch hakt , kapt of vett , beichettes ,
. pl. Spaanders branden , brdler des cof
peaux; fpreekw. Waar men hoist hakt , vallen fpaanders, (het gaat bij zulke dingen
niet anders toe , op het flagveld valien dood.en , on dolt s'attendre a cela dans des
occasions semblables ; fig. Het fchip werd
aan fpaanders geflagen , het fchip iloeg aan
fpaanders, (het fchip werd geheel verbrijzeld) le vaisseau feet tout-a- fait brise.
Spaanderwijn , m. wijn, die met fpaanders klaar
gemaakt is , y in de copeaux.
Spaanjongen , ns. bij timmertieden, leerjongen,
dos genoemd, omdat hij de fpaanders moet
bijeenrapen, ) elders krullenjongen genoemd ),
garfon charpentier (qui ramasse les copeaux.)
Spaanmand ; yr. mand , waarin men de fpaanders werpt , panier qui sert a y mettre les
copeaux, in.
Spaanmande ; zie Spaanmand.
Spaanraper,, m. jongen , welke de fpanen bijeenraap t ; zie Spaanjongen.
Spaansch , b. n. van Spanje , uit Spanje , espagnol , e. De Spaanfche taal , la langue
espagnole, — e, uitdrukking , hispanisme,
m. Op zijn — a l'Espagnole. Spaanfche
fnuif, tabac d'Espagne. Spaanfche vlieg,
(zekere vlieg waarvan men zich bedient om
trekpleiflers , bekend under den naarn van
Spaanfche vliegen of Spaanfche vlieg-pleiiter,, te vervaardigen , ) cantharide, mouche cantharide, f. ; (zekere trekpleitter,, anders Spaansche-v lieg-pleifter genoemd , ) vesicatoire de cantlzarides , us. Spaanfche peper,
( zekere fterke peper, ) piment , poivre
d'Inde , poivre de Guinee, on. Spaanfche
ruiter,, (in de krijgskunde , ) cheval de Frise.
riet, (zeker riet, waarvan men rottin.
gen maakt, bij ons ook rotting-riet, ) can— groen , kopergroen, vert-detle, f.
gris on verdet. uit het fap der irisbloem , vers d'iris. — wit , (zekere witte
verw ) loodwit , blanc de plomb, m. cd.
ruse,
— paard , (zeker klein paard , )
genet, wt. Spaanfche 1.1,engst; fig. (rotting, )
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canne , f: Iemand met eenen Spaanfchen
hengst berijden, (iemand rottingflagen geven, )
Tosser q. q. , etriller q. q. Spaanfche pokken , (zekere venus-ziekte , ) mal tie Naples,
tn. verole , grosse verole , maladie vinerienne,
f. — leer, (zekere snort van leer, ) cuir
d'Espagne, cordouan, m. Spaanfche zeep,
(waarvoor men thans ook veelal zegc , witte
zeep , harde zeep , ) savon blanc', m.; fig.
vreemd, zonderling, buitengewoon, etrange,
singulier,, ere. Men maakt een — leven ,
( meu maakt een vreefelijk leven ) on fait
sin bruit terrible. —, btjw. fig. zonderling,
zeldza.am , vreemd , ongewoon , singulieremeat , etrangement, d'une maniere etrange.
Het gaat er — toe, (men gaat daar zonderling te werk, ) on y vit d'une maniere etrange„
liij heeft het —, (hij heeft het niet re breed,
het gaat niet te breed trier hem , hij heefc
het niet ruim , ) it est dans la pauvrete.
Spaanfche-vlieg-pleitter,, yr. pleifter van Spaanfche-vliegen , Spaanfche-vlieg, visicatoire de
cantharides , m.
Spaanschvaarder,, m. Kapitein van een fchip ,
dat op Spanje. vaart , capitaine d'un vaisseau
qui va en Espagne. fchip , dat op Spanje
vaart , vaisseau qui va en Espagne.
Spaantje o. verkleinw. van fpaan , cale, f.;
zie Spaan en Spaander; fig. Er zal geen
— van dat fchip te regt komen , ( dat fchip
zal geheel vergaan , ) ce vaisseau perires
entierement. boterfpaantje ; zie Boterfpaan.
Spaarbank , yr. (nieuw woord) eene bank,
waarin men grootere of kleinere fommen nederlegt , niet enkel um dezelve te befparen,
maar zelfs om er interesten van re trekken,
banque economique, banque d'epargne. Men
heeft hier eene — opgerigt, on a etabli
ici sine banque d'epargne.
Spaarbek , in. en vr. degene, welke fpaart,
celui on celle qui epargne.
Spaarbekken , o. w. (ik fpaarbekte , heb gefpaarbekt , ) fparen , fober leven , zich het
noodige onthouden , epargner, vivre tnesquinement , vivre pauvrement.
Spaarbende , y r. in de krijgskunde , bende ,
welke men fpaart, om dezelve in geval van
hoogen nood re gebruiken , anders bij ons
ook reserve genoemd, troupe de reserve. f.,
corps de reserve, in.
Spaander, m. een man , die fpaart, eelui qui
epargne, econome, bon menager; fpr. w.
Na een — kornt een verteerder, (hetgene
iemand. overfpaart , words gemeenlijk door
deszelfs erven weder verkwist ) ce qu'oss
epargne, est depense par ses heritiers.'
Spaargeld , o. overgegaard geld, argent de
reserve, argent mignon, in.
Spaargoed , o. good of kleederen , die men
fpaart of zelden aantrekt , habits de dimanche, m. pl.
Spaarkagchel , m. kagchel, die weinig brandflof verteert , poêle economique.
omgeflagene kant ander aan (inSpaarkant ,
zonderheid) vronwenkleederen ; zie Stoot.
kant.

Spaarkist „ yr. kiss, waarin men het befpaarde
bergt , caisse d'epargne.
Spaarlamp , vr. lamp , die weinig olie verflindr,
lainpe economique.
Spaaroven , m. oven die weinig brand noodig
heeft , four economique.
Spaarpor, m. pot , waarin het fpaargeld words
bewaard , tire-lire , f: —, geld, dat zich in
den fpaarpot bevindt, overgefpaard geld,
argilens
argent d'Opargne , m , tire-lire,
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snetfpalkenbezetten, eclisser. —, door mid,
del van fpalken, loshouden, als : open —,
fig. Zij heefc eenen mooijen (zij bezit een aardig fommetje , zij is tamelijk rijk,)
zie Opfpalken.
elle a bien de l'argent.
iemand, die Spalkhout , o. fpaan van gefpleten hoot , fpalk;
zie Spalk.
fpaart, econome, bon menager.
Spaarfter, vr. degene, welke fpaart, cello Spalking , yr. het fpalken, action d'iclisser„
f: Oclissement , tn.
qui epargne.
Spaarzaam, b. n.- genegen tot fparen, mina, Spalt, y r. fpouw, fpleet, fente. AANMERK.
Het woord komc thans niet , of zelden voor,
ger, are, econome, eparguant , e. — met
behalve hier en daar in de volkstaal, vooral
zijne woorden zijn , (weinig fpreken)parler
in fireken die aan het Duttfche grenzen.
pen , itre taciturne, étre retenu en paroles.
1-lij was zeer net zijne woorden, ilparia Spalten, b,. w. (ik fpaltte, heb gefpalt, )
fpouwen ', fplijcen , fendre, zie de AANT.I.
fort pen, it etait taciturne. — bijw. fpaop Spalt.
rend , niet gaarne uitgevend, economiquernent , avec economie, frugalement, sobre- Spatting , yr. het fpalten , action de fendre;
ZiC de AANMERK. op Spalt.
weinig,
anent.
zelden, met
Span, yr. de daad van fpannen, action d'emrarement, pen, fort pen.
panner.
ruimte tusschen den duim en
Spaarzaamheid, yr. hoedanigheid van iemand
den ringvinger, wanneer men dezelve
die fpaarzaam is, zuinigheid, economie,
fpant , zoo veil rnimte , als men met de
epargne, f, menage, m. Groote , pare:hand befpannen kan, empan, Eene —
gaat te ver,, it est trop
movie. Zijne
hug, long, tee,d'un empan. Bij fpannen
Door zijne — heeft hij groote
ep argnant.
meten, mesurer par etnpans.
ichatten verzameld, it a amasse tie grands
Liens par son epargne. Zijne — is groot, Span, 0. gefpan, twee dieren, die naast el•
kander voor een rij wig gefpannen zijn , attec'est on homme de grande epargne. Men
lage, m. Een fchoon — paarden, un bet
moot de — behartigen,ilfaut alter a Pepargne.
attelage de chevaux. Een fchoon osfen,
Spaarzaamlijk; zie Spaarzaam, bijw.
un bei attelage de boeufs. Een — van zes
Spaath, o. een bijzonder flag van fleenen.
appelschinunels, un attelage de six chevaux
dat in kalkfpaath, veldspaath en vloeifpaath
gris pommeles; fig. deux choses qui ont un
onderscheiden worth, spath,
rapport parfait.
Spaathachtig, b. n. naar fpaath gelijkende,
Spanader,
vr. zenuw, tendon, nerf, tn. —,
spathique.
tongriem ; zie dit woord.
Spade , yr. werktuig om te delven , graaf,
fchop , Helm, boomkweekers besoche. Spanaderig, b. n, van eene fpanader, tend'.
neux , euse. —, door den tongriem in het
— van eenen zoutfieder, fesour, tn. AANM.
fpreken belemmerd, qui a le nerf lingual
In fommige 1treken beflaat het onderfcheid
trop raide.
tusfchen schop en spade daarin , dat de fchop
wan vorm of van onderen breed en de fpade Spanbaars , foort van kleinen baars , die eene
fpan lang is, en wegens deszelfs lekkerheid,
puntig is, zoo dat de fchop eene vierkante
fterk gezocht is, perche de la longueur a'ut;
of ruitvormige , en de fpade eene driekaute
empan, f.
of bijna hartvormige gedaante heeft. De
laatfle words op zware en de eerfle op Spanbedde, o. (verouderd;) zie Bedfponde.
ligte gronden gebruikt; fig. Hij heefc or de Spanbroek, yr. uaauwe broek, welke fpant,
culotte itroite.
bij gefloken , (heefc de zaak laten varen ,
hij heeft van de zaak afgezien it a aban- Spanen, b. w. (ik fpaande, hob gefpaand);
zie Spenen.
donne l'affaire.
Spade, bijw. laat, in den niet behoorlijken of ge- Spanen b. D. van fpaan, van fpaan gemaakt,
duos, une boite de bois.
de bon.. Eene
tres-tard,
Zeer
,
tard.
fchikten tijd,
fort tard, biers tard.— , b. n. na den ge- Spanen , b. w. (ik fpaand , loch gefpaand, )
met eene fpaan , (d. boterfpaan) borer nit
-wonen tijd komende , qui vient tard, tareenen pot, enz. iteken, preneiredu beurre
dif, ive, tard. —, van vruchten , hat,
avec un cuiller ou avec une spatule; zie Botardif, ive. — vruchten, des fruits tardifs ,
terfpaan.
M. pl. — kerfen, des cerises tardives , f. pl.
Spade', m. kleine fpade, waarvan zich zalf- Spang, vr. klein plaatje van evenveel welk
inetaal, dat ergens ter verfiering aangebragt
mongers , wondheeIers , enz. bedienen, spaworth, paillette, f: Gouden of zilveren
tube , f (bij de beeldh. en bij wondh. foort
fpangen, des atours , des joyaux, d'or ou
van lancet,) lance, f. zie Spate].
ePatgent tn. p1. —, fpijker met eenen
Spadeling, m. later clan gewoonlijk te voorgrooten kop ter verfiering, clou dont on
fchijn komend tier of plant, agneau, veau,
garnit q. ch.— , knopje aan het mondiluk van
poulain, etc. tardif, qui vient apres les
een paardengebit, bossette, f. gesp ,
autres.
boucle, agra.fe, f:
Spaden , b. w. (ik fpaadde, heb gefpaad,)
Spangmaker, degene, welke fpangen maakt,
met eene fpade, (zie Spade) omwerken
faiseur de paillettes, etc.
bicker. Gij knot uwen torn niet te dikwijis —, votes ne pouvez pas Lecher votre Spangordel, fn. gordel, welke men om lets
fpairt , ceinture doree, f.
jasslin trop souvent.
Spadenijze r , , o. blab eener ft ads, lame d'une spanketen, yr. keten non te fpannen, chairs
a tend, e ou a itendre f
, voetkiuis.
bdche,
ters , entraves, m. —, inzonderheid
Spadenfleek, m. fig. verlating of opgeving,
oat
de
raderen
van
eon
rijtuig,
dat tegen
abandonnement de q. ch.
eene hoogte op- of daarvan tfriidt, vast te
heel eener fpade, macache
Spadenileel ,
zetten , remketting, enrayure.
d'une bdche.
Spalk, y r. houten fpaan of ander dergelijk Spankoord, o. koord, waarmede men iets
fpant, tirant, tn.
werktuig, om aan het vcrband eerier beenbrook vastheid te geven, eclisse; tablette; Spanlijst-houten , yr. (bij wagenm.) trisaille.
Spanleder, o. leer, one to fpannen, euir qui
stelle on astelle.
seers 4 etendre ,
Space/, b. w. (ik fpaikte, bob gefpalkt, )
d'une tire-lire, argent de la tire-lire, tn.;
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Spannagel,
zekere nagel, fpie in eenen
bout, clavette, f.
Spannen , b. w. (ik fpande, heb gefpannen),
een veerkrachtig ligchaam, hetzij door zamenctrukking of uitzetting , in eenen Hand
brengen, waaruit het gefladig weder tot
zijnen vorigen hand tracht over te gaan,
rendre, tire,- et bander avec effort. Een
net —, 'entire on lets. De inaren
tendre les cordes ; fig. (zich gAereed maken), zie Snaar. Eenen boog , tendre oft bander on arc fig. De boog kan
niet altijd gefpannen zijn, (men Lan niet
aleijd met infpanning werken); zie Boog.
Erne veer
, bander un ressurt. De haan
( van een geweer) — , bander on frail.
Spant den haan)! bevelwoord in het kr:jigswczen preparezeeous! De zeilen —, adployer les voiles, hausser les voiles, mettle
les voiles au vent. —, in de lengte, enz.
uitrekken, tendre , etendre , tirer. Een
koord tendre one corde. Eene keteu
—, tendre sine chaine. Diet gefpannen,
hap , los, 'ticker. —, met gefpannen koorden, enz. vastbinden, als : De paarden voor
den wagen , (de paarden aanfpannen of inipannen, den wagen aanfpannen,) atteler
les chevaux; fpreekw. De paarden ach:er
Glen wagen
, (een werk verkeerd aanvangen ,) zie Achter en Paard. De paarden in
het gareel
atteler les chevaux; fig. Iemand m het gareel (iemand bard laten
-werken ,) faire travailler q. q. tres-ftf t.
De kroon —, fig. (overtreffen, alle anderen
overtreffen, de eerfle of voornaamite zijn ,)
exceiler, effacer ou surpasser les autres ;
l'emporter sun les autres; etre le premier,
la premiere. De vierfchaar tenir justice ; zie Vterfchaar; fig. Zijne fireng te
ilijf fpannen, (te veel verlangen,) faire des
pritentions entrees. Te hoog gefpannene
Ioftuitingen , (overclrevene loftuitingen ,)
des louanges entrees, 1 pl. —, uitlfeken,
uitftrekken, als: De hand —, tendre
main. Met de hand —, empannev. —,
0. w. gefpannen zijn, serrer, gener. De
rok fpant niij om het lijf, ''habit me serve
le corps ; fig. Het fpant er, (men leeft er
oneenig ,) on y vit dans la discorge ; ( ook :
het gnat er fehraal toe, men leeft er zeer
artnoedig,) on y vit pauvrement.
Spannend, b. n. (in de geneesk.) tensif,
ye. Eene fpannende fmart, one douleur
tensive.
Spanner, m. van een' weeffloel, tents!, van
eerie trom , tirant.
Spannet, 0. net , dat gefpannen wordt, rets
qu'on tend, m.
Spanning , yr. het- fpannen, action tie tendre,
de tirer, de bander, tension; zie Spannen.
, inzonderh. opzwelling , tension. —, ftijfheid in de leden, raideur. —, van een dak ,
charpente d'un tort. , uitrekking , distension. Zenuw—, (in de wondh. en geneesk.) extension de nerf. Befchrijving van
tie — der fpieren, aponevrographie. Leer
cif verhandeling over de werking der fpiereit , aponevrologie.
Spanriem, na. (bij fchoenmakers,) riem, waarmecie bij den ichoen, aan welken hij werkt,
op de knie booth, tire-pied. (bij de
Loeifm.) plate-longe,
Spanrups, yr. zekere rups, welke zich bij
het voortkruipen zamentreke en uitfpant ,
zoo dat zij eerst de achterpooten digt bij
tie voorpooten plaatst, en dan doze weder
vooruit zet; phalaena geometra.
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Spanrunsy linder, m. kapel eener fpanrups,
papiilon d'une phalaena geometra.
Spanfeerder,, m. remand, d.e fpanfeert, promeneur,, homme qui aline a se promener; zie
Spanferen.
Spaefeerplaats, yr. wandelplaats, promenade,
promenoir, m. Zie Spanferen.
Spaniel, hetgene gefpannen is en daaront
diem, om lets antlers gefpannen te houden-,
certain of-lament de tete pour les femmes,
—, rand eener kro< . n, bord d'une con•
ronne, tn. —, gefpannen koord, corde tendue, f.
Spanferen, o. w. (ik fpanfeerde, heb gefpanfeerd), wanctelen , se promener ; zie Wandelen. AANM. Dit wooed, hetwelk nog
flechts hier en daar in de volkstaal words
gehoord, kwam nog in de vorige eeuw bij
de beste dichters veer.
Spanfering, yr. het fpanferen, de wandeling,
promenade.
SpanItok, m. tendoir, tentoir,
lurk om te fpannen, corde
Spanitrik,
bander, f
Spanvoets, bijw. als met zamengebonden voeten, zonder dat men de voeten van een zet,
als: fpringen, (in Gelderland Huppen,)
sauter a pieds clos , a pieds joints.
Spant, yr. (bij fcheepstimmerlieden), model
van een fchip , gabarit,
Spartouw, 0. IpanItrik, touw om iets re
fpannen ; zie Spanfirik. 7 , meerv. fpantouwen; touwen, era te pijnigen, cot-des qui
servent a donner la question , f. pl.,
Spantuig, 0. van ten weefgetouw, detersdoir,, tn.
Spanzaag, yr. zaag, die in ten raam words
vastgefpannen, scie el de biter , a refendre
fi2t, a tenon.
Spar, y r. lange fteng, die tot het geraamte
van een dak en sneer andere einden gebezigd worst, perche, f chevron, in. — zie
Sp_Tre boom.
Sparboom, m. zie Sparreboom.
Sparen , b. w. (ik fpaarde, heb gefpaard),
tot een toekomflig gebruik bewares of bchouden, epaigner, menager, reserver, gastier pour nu anti e temps, pour un mitre
usage , menager pour one bonne occasion.
Ziju geld —, eparguer son argent. Zijn
geld veer onvoorziene toevallen reserver son argent poor les besoins imprevus
fig. de ongekrenkte voortduring van iets
bewaren , ept:rgner. Indies God mijn leven
fpaart, indien God neij in bet leven fpaart,
(indict: Gc,-d inijn leven doet voertduren,)
si Dieu epargne ma vie , si Dieu me laisse
vivre. uitflellen, differer , remettre.
Spaarzaam aanwenden of gebruiken, Oargner, menager, economiser. Zijne moeite
—, s'epargner la peine. Zijne woorden —,
(fpaarzaan: fret zij ne woorden zijn ,) bre
vetenu, e, en paroles, parlor peu. De waarbeid —, (de waarheid verhelen, liegen ,)
ne pas dire la verite, mentir. —, dour her
niet gebruiken ongefchonden laten, menager. —, 0. w. fpaarzaam leven , vivre de peu
ire pas depenset- beaucoup, ipargner,, menager; fpr. w. Die jong ipaart, ludt cud geese
gebrek, (wanneer men in zijne jeugd zuinig
is, heeft men overvloed in zijnen ouderdom,) quiconque epargne dans sa jeunesse
aura de quoi vivre dans sa vieillesse.
Sparig, b. II. fparend, zuinig; zie Spaarzaam.
Sparing, Yr. het fparen, action d'epargner, dereserver; zie Sparen.
Vvvs
Spas-
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Spargelkruld o. wilde asperfies; zie Spergel- Spawa!ersknnetje , a. Spawaterskruik, Spawa.
kruid,
terskruikje , cruclie a eau de Spa, f:
Spark , vr. veroud. vonk, vonitie fprankje ; Specerij , yr. uitheemfche kruiderij , epicene.
zie Sprank.
Handel in 'fpecerijen; zie Specerijhandel.
Sparkelen, o. w. (ik fparkelde, heb gefparKoopmau in fpecerijen; zie Specerijhankeld), vonkelen , fpartelende vonken atedelaar.
yen , jeter des Otincelles Otinceler.
Specerijhandel, rn. handel in fpecerijen, comSparkeling, vr. het fparkelen , action d'ititzmerce d'epiceries.
Geller, f; etincellement, m.
Specerijhandelaar,
koopman in fpecerijen,
Sparken, o. w. i ik fparkte , heb gefparkt);
epicier, marchand epicier.
zie Sparkelen.
Specerijkist, vr. serron, m.
Sparreboom,
zeker flag van dennen, welke Specerijkooper,
koopman in fpecerijen;
de fparren uitle y ert„ sapin.
zie Speeerijbandelaar.
Sparrehouc, 0. hour van den fparreboom, bois Specerukramer, m. koopman in fpecerijen;
de sapi n, nz.
zie Specerijhandelaar.
Spartelbeenen, o. w (ik fpartelbeende, hob Specht, m. zeker flag van woudvogels, die
gefpartellieend,) met de beenen fparcelen,
den bast der boomer oppikken, otn tot, hun
gambiller; zie Sparkelen.
voedfel infecten daar onder van daan to haSpartelen , o.
(ik fpartelde, heb gefparlen , pic. Groene
plc vent, m. pivert.
teld), de voeten been en weer bewegen,
Rhode —, epeiche,
Dingeren, fpartelbeenen, gambiller,
Spechtenei, o. ei van eenen fpecht, oeuf de
(zicti tegen jets
ter; fig. Tegen jets
pie
verzetten ,) s'opposer
q. ch. —, van wijn , Spechlennest o. nest van eenen fpecht , aid
tintelen, petiller. —, van visfchen , fretild'un pic, m.
ler. —, zeewoord, briser on rompre la mer,, Specie, vr. foort, espece , carte. —, inzon-.
briser la lame.
derheid, foort van geld, espece; van hier:
Spartelig, b. n. hetgene fpartelt, fretillant ,
Gerounc geld, especes , f. pl., argent , m.,
e. Eon — paard , un cheval qui rue, un
monnaie, f. , numeraire, m. In — betalen,
payer en especes.
clieval gal.
Sparteling , yr. het fpartelen action de gigotter, Specieboekje , o. zeker boekje, waarin de fpegambiller. —, action de petiller , f: penile
Glen berekend zijn, (door BAREME uicge—, action de
, f.,
vo nden ) baréme, in. ,(comptes faits), m. pl.
went ,
; fig. Iemand veel — geven Speciebriefje
' o. briefje , waarop de verfchillenient,
(iemand veel werk geven, hem veel moei:e
lende fpecien, die eene fern uitmaken, besusciter
beaucoup
d'afaires
veroorzaken ,)
rekend zijn , billet sur lequel sent spdczflees
q. q.
les especes , qui font une somme , bordereau , m.
Spar telvisch,
fpartelende visch, Poisson qui Speciehandel,
handel in geldfpecien, cornmerce d'especes.
fretille.
Spat, yr. al, wat fpat, van jets affpat, fpark Specietafel, yr. tafel der muntfpecien, table
van gloeijend ijzer, enz. paillette, f. —,
ties especes.
Speciewlsfel, m. handel in geldfpecien; zie
vlak , Cache, eclaboussure (de bone).
een knobbel aan de pooten der paarden,
Speciehandel.
Uw paard heeft fpatten, votre Speculacie, yr. (onduitsch w.) in den handel,
eparvin,
cheval a des eparvins.
hunten koker,
onderneming of koop, welke op verinoedewaaruit de kincleren proppen doen fpatten,
lijke gebeurtenisfen , die aan ieder niet bekend zijn, gegrond is, speculation.
klakkebos , klapbus, canonniere.
zeker werktuig der wondh. en apo- Speculant, m. (ond. woord) in den koophanSpatel,
del, iemaud, die ilacculeert , negotiant, spdthekers , enz. spatule, f. De zalf met den
culateur.
- uititrijken, etendre l'onguesst avec la spatale. Het vlakke des spatels, In palette de Speculeren, o. w. (ik fpeculeerde, heb Befpeculeercl), (ond. woord,) in den koopla spatule; zie Spadel.
handel, speculer. In koorn
, speculer sur
Spatelvormig, b. n. spatule, e.
les grains.
Spathig, b. n. van fpaath, fpaath bevattende ;
Speck, vr. (ee) eene der haven, welke de
zie Spaathachtig.
vellingen e. de naaf van een rad zamen verSpatje , o. verkl. w. van fpat, petite tache,
eenigen, rais, m. Speeken of fpillen in een
petite eclaboussure, f. Zie Spat.
rad maken , enrayer.
(bij
Spade , yr. (oud w.) ruimte , espace.
Speek,
b. n. ploertig , libertin ,e. Zie Ploertig.
espace.
leuerzetters),
Spatieren, b. w. (ik fpatieerde, heb gefpa- Speckfel, o. fpog, kwijl, saline, f. craclzat,
aillon M. Nuchteren — satieerd), (bij letterzerters), eene behoorlijm. Dik
live d'un homme a jean.
ke ruimte tusfchen de regeis later, espacer.
fpatte , heb gefpat) , doen Speekfelachtig, b. n. naar fpeekfel gelijkende ,
Spatten , -b. w.
qui ressemble 4 de la salive, a du crachat.
fpringen , faire rejaillir su p. —, o. w: (met
zijn), fpringen , rejaillir ; fig. In duigen Speekfelklier, yr. klier, welke het fpeekfel
—, (in duigen valien,) zie Duig.
(met
bevat, glande salive.
Hebben ,) van eene pen, die fpatten maakt Speekfelkuur, yr. genezing door middel van
eenen fpeekfelvloed, salivation.
clab ousser .
i
zekere flijmvisch, kwab,
Spattig, b. n. van een paard, fpatten hebben- Speekfelvisch,
de, qui a Peparvin, qui a des eparvins.
lo f
ed, m. kunitige vloeijing van het
b ekv feenlsve'
Spatting, yr. htt fpatten, action de rejaillir, Spea
fpeekfel, salivation, f.
in. Het fpatten van ilijk,
f,le refaillissement,
zekere wortel, wegbree,
rejaillissernent de la bone. —, iclabous- Speekfelwortel ,
(racine) salicaire, f.
sure, f:
Spatziek, b. la. van een paard, fpattig, fpat- Speelachtig, b. n. gaarne fpelend , fpeelziek,
fpeelsch; zie Speelziek.
ten hebbende ; zie Spattig.
Spawater, o. bronwater van Spa, eau (mine- Speelachtigheid, yr. fpeelzucht, fpeeischheid;
zie Speelzuc-hc.
rale) de Spa , f
Sped

SPE
Speelavond m. avond, wanneer in den fchouwburg gefpeeld wordt, soiree oh l'on joue la
comedie,
Speelbaan , yr. plaats waar men met den bal ,
enz. fpeelt, place oit l'on joue, f. jeu de
boule , m.
Speeibal m. bal, waarmede men fpeelt, balle
a joner, bottle a jotter , fig. De — der fortuin , (degene , welke door de fortuin gefiingerd worth), ie jouet de la prtune.
Dc — van het gaidehe gezelfchap , (het
vuorwerp van belpotting , y our het ganfche gezeifehap), /a ri,ee de toute la cornpagnie , le jouet de toute la compegnie.
Speeloord , o. borci, waarop men 1Peelt, damier , echi viler etc. Dambord, Selaaakbord , Tikiakbord, enz
Speeldag,
jour de cove, jour de j eu , four
ts'e recreation, compos.
Speelgeld, o geld, waarom men fpeelt , argent du jets , m. zakgeld, argent pour
les menus plaisirs , m. ; zie Zakgeid.
Speelgenoot, m. Speelmakker, compagnon de
feu , compagnon ,carnarade m. yr. fpeelrneisje, compagne de feu, compagne ; zie Speelmeisje.
Speelge y echt, o. ge yecht, dat tot fpel veryerfirekt, tournoi,
f.
Speelgoed, o. alierlei kleinigheden, waarme'
de (iezonderheid) kinderen , fpeien , fpeeltuig, bimbefot , fence, bimbeloterie, f.
(fain. aniusette , f.) jouets d'enfants, m.pl.
babbles d'enfants.
Speelheer, to. degene, welke op eene bruiloft your eene dame zorgt, celui qui a soin
dune dame el sine noce; paranymplie.
Speelhof, m. fpeeltuin , hof, in welken men
fpeelt, pleiziertuin, tuin voor vermaak ;
zie Speeltuin.
Speelhondje , o. fehoothondje, hondje voor
vermaak, bichon, m.
Speelhouder tn. fpeethuishouder, degene 5
welke aan zijn hnis gelegenheid geeft om te
fpelen, celui qui donne lieu 4 jouer dans sa
maison.
Speelhoudfier, yr. fpeelhuishoudfler, degene,
welke aan haar huis gelegenheid geeft om
te fpelen, celle qui donne lieu it jotter dans
sa maison.
Speelhuis, o. huis , waar men met de kaart
fpeelt, muzijk maakt, en ook waar gedanst
worcit , b ye/an, huis, waar men met
dobbeflteenen, enz. fpeelt , knip, tripot,m.
openbaar waar zich matrozen en
ander gemeen y olk bij mazijk met ligtekooijen y erlustigen, (hoerhuis, kast), musico , boucan, us. - tuinhuis, tuinhuisje ,
huis in eenen fpeelhof of fpeeltuin ; zie
Speeihnisje.
Speeihnishouder, m. zie Speelhouder. —, degene , welke een fpeelhuis (zie Speelhuis in
de voorlaatste beceekenis) houdc, celui qui
tient un musico.
Speellinishoudfter, yr. zie Speelhoudfler -,
&gene, welke een fpeelhuis (zie Speelhuis
ill de voorlaatile beteekenis) houdc, celle
qui tient un missico.
Speelhuisje, 0. verkl. w. van fpeelbuis. -,
inzonderheid huisje van vermaak in eenen
zoogenoemden fpeeltuin, pavilion, cabinet,
berceau , m.
Speeljagt, yr. een jagt om te fpelevaren ,
yacht, m.
Speelkaart, yr. tegenflelling van landkaart, enz.
kaart, waarmede men het zoogenoemde
kaartfpel fpeelt , carte a jouer, carte.
Speelkind, o. natuurlijk kind, kind in onecht
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geteeld, bdtard , enfant naturel , enfant
illegitime , bdtartie , file batarde nature//c on illegitime, f.
Speelknecht, fpeelnoot, compagnon, garcon,
de noce.
Speelliecien , m. meerv. ,van Speelman ; zie
Speelman.
Speelmaagd, vr. fpeelmeid, fpeelnoot, fpeel.meisje , file, compagne de la mariee.
Speelmakker,
tpeeegenoot, fpeelameraad,
fpeelmaat, cawarade; zie Speelgenoot.
Speelman , (meery. fpeelliecten) iemand,
die op een muzi7k-inftrument fpeelt, mustden m. — 5 in fommige itreken, inzonderheid , iemand, die op de kermisfen in de
fpeeleuizen fpeelt 5 vision, joueur de violon,
menetrier ; eercijds , joligleur.
Speeimeici, vr. fpeelmaagd, fpeelmeisje ; zie
Speelmaagd en Speelnoot. , zie Speeige,
foot , yr.
Speelnoot , m. en yr. fpeelmakker , fpeelge,
noot ; — 5 fpeelknecht, fpeelmeisje, compagnon du paranymphe , m. compapie de la motile; zie Speelknecht en Sped:maagd.
Speelgenootfchap, o. etat de celui qui conduit le
mane ,. on de celle qui conduit la mariee 4
la note, on aux noces, -in. et f
Speelpartij, v. partij, want gefpeeld wordt
partie de feu, de plaisir.
Speelplaats, y r. plaats, waar men fpeelt, lieu
on place , oil l'on joue, m. , vertoonplaats;
zie Verwouplaats.
Speelpop, yr. pop, waarmede do kinderen
iPelen poutee; fig. fpeeltuig, Janet m.
amusette , f. tignurlijk, fpeelbal, Ione:, mo
flij is de — der fortuin , (de fortuin fpeele
met hem, flingert hem heel) en weder), it
est le jouet de la fortune. , goochelpopje,
marionette, f:
Speeireis , vr. pleizierreis , reis voor vermaak,
fpeelreisje, voyage de plaisir, on d'agrdment, m.
Speeinch, n. fpeelaclitig , geneigd om te
fpelen; zie Speelziek. —, tot fpelen genegen , togtig, (van fommige dieren), chaud.,
e. en rut , en chaleur.
Speelschheid, vr. fpeelachtiglieid, fpeelzucht,,
zie Speelzucht. —, van fommige dieren,
togtigheid, chaleur, fi rut, m.
Speelfehij y en, yr. meerv. oyi te dammen, enz.
pl. zie Schijf.
pious,
Specifier , vr. degene , die fpeelt , foueuse.
tooneelfpeelfter , comedienne, actrice.
Speeiswijze, bijw. al Ipelend, en jouant.
Speeltafel, yr. Lafel, waaraan men fpeelt, table a jouer , f. fig. Spel , feu, m.
Speeltijd,_ tijd, welke voor het kinderfpel gefchikt en afgezonderd is, heures de
recreation, vacances, heures de jeu, f: pl.
temps destine pour le feu, m. tijd, wanneer fommige dieren togtig zijn temps du
rut, rut.
Speeltooneel, 0. tooneel, waarop gefpeeld
wordt, theatre , spectacle 7n.-5 fig.• 'De wereld is een — , en wij zijn de fpelers le
monde est un theatre et nous sommes let
acteurs.
Speeltuig , 0. your kinderen, Jones. , m.; zie
Speelgoed. muzijkinftrument instrument
ie musique,
Speeltuigmaker , m. iemand , die fpeelgoed voor
kinderen maakt, bimbelotier. iernand die
muzijkinflrumenten maakt faiseur d'instruvents de musique.
Speeltuin , m. 1peelhof, pleiziertuin, jardits
de plaisance.
peel
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Speeluur, 0. uur, dat gefchikt en bestemd is
om te finless, heure de recreation, heure
de feu, f.
Speeluurwerk, o. fpeelwerk, fpelend uurwerit, horloge a carillon, f:
Speelvogel, in, fig. long rnensch, die zeer aan
het feel verllaafd is, jeune homme fort adonne au feu.
Speelvriend, m. fpeelgenoot, fpeelmakker;
zie Speelgenoot, m.
Speely nendin, y r. fpeelgenoot; zie Speelnoot
en Speelgenoot , yr.
Speelwagentje, o. wagentje voor zijn vermak , voiture, f: chariot qu'on lone pour
une partie de plaisir, tn. voiture de promenade.
Speelwerk, o. fpeeluurwerk , fpelend marweek; zie Speeluurwerk. —, fpelend werk ,
(in een uurwerk ,) carillon, m. werk ,
dat men fchier fpeiend ,errigt, dat ons gemakkelijit yalt , als: Dat is maar — voor
mij, ce n'est qu'on jeu pour moi.
Speelziek, b. n. fpeelsch, fpeelachtig, zeer
geneigd om te fpelea, fort adonne , e, au
jell, parte, e, au feu, passionne , e, pour
le jeu.
Speelzucht, yr. fpeelziekte, hevige drift tot
fjeelen , passion pour le jeu; fureur du
jeu.
Speelzuchtig, b. n. fpeelachtig, fpeelziek ,
fpeelsch; zie Speelziek.
Speen, y r. uijer eener koe , enz. pis, trayon ,
In. tette. lle koe heeft eene groote /e;
vache a on gros pis. —, van menfchen, tem. — of zuigmam eener w olpel,
— meerv. aambeijen; zie Aamyin ,
beijen , Takken.
Speenader, vr. ader, die om den aars loopt
en takken aan deszelfs klieren gee; t, welke
laatile de zoogenoemde fpenen y ormen ,
veine heinorrhadale.
Speendiscel, m. fpeenkruid, zekergewas,
lidoine, f.
Speenklove , yr. fpleet in eene fpeen, fence
dans tin'pis ou titin, m.
Speenkruid , 0. fpeendistel, (in de kruidk.)
fchelkruid , eclaire, clielidoine. Groot —,
sorofilaire, f.
Speenmaal, o. maaltijd, dien men oudtijds
gaf, wanneer een kind gefpeend word,s epas qu'on donnait autrefas quand on sevrait
tin enfant , m., repas de sevrage ,
Speenfel, o. eene pas gezette boomyrucht,
ruit qui commence a paraitre, m. ; fruit
f
noue , in.
Speenvarken, o. zeer jong varken, dat nog
aan de fpeen zuigt, cochon de Tait, goret, tn.
Speenzweer,, yr. zweer aan de fpeen, ulcere
au pis, au tetin, m.
Speer, y r. eene lange zware fpies, lance, (op
fchepen ,) pertuisane.
Speerhaai, m. zekere visch, foort van haaivisch , espbce de squale.
Speerhaak, m. aanbeeld met twee boofden ,
( bij fineden ,) bigorne, enclume a deux
bouts, f. Kleine fpeerhaak , bigorneau.
Speerkruicl, o. (in de kruidk.) valeriaan, vaaddertong, flangenkruid ,
leriane,
ophioglosse, serpentaire , f.
Speerruiter, m. -miter met eene fpeer,, lancier, ulan.
Speerwortel, m. zie Speenkruid.
Speer, yr. werktuig om te fpirten, boterfpaantje ; zie Spaantje en Boterfpaantje. —; hetgene gefpit wordt, quantitd de q. ch. qu'on
enleve avec une spatule, tranche ,piece.
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klein fpit, brochette, petite broeize, bro.
chette.
Speet, verl. t. van Spijten.
Speetaal, m. aal, welke men aan een fpeetje
braadt ; zie Braadaal.
Speetje, 0. verkl. w. van Speet; zie Speet en
Spit. —, klein braalfpit, hatelet ,
Speetjesaal ; zie Spiraal.
Spek, o. het vette gedeelte van varkensvleesch,
une .fleche de lard,
lard, tn. Een
Piet
f. Reep zonder wager, caron,
— van dit varken is vier vinger dik, ce
cochon a quatre doigts de lard. — om te
fnijden
larderen, lard ti larder, lardon.
am te larderen , reepjes — fnijden um te
larderen, faire des lardons. Fnn, dun en
aan lange se:epjes getheden — orn te
ten, petit lard, m., menus lardons, m. pl.
ona vleesch van binnen te
Grof gefneden
larderen, gros lard, m. Hetgene men ander
en boven van het — ons te larderen affnijdt,
levure de lard, f; fig. der walvisfchen,
zeehonden, enz. lard, in.; fig. Zij heeft —
op de ribben , (zij is zeer dik en vet ,) elle
est grose a lard. Eene hand dik — in lets
groeijen , (zich groutelijks over jets verheugen ,) se refouir beaucoup de q. ch. , y trouver beaucoup de plaisir. Van weelde nit het
- fpringen , (zijn geluk verwaarloozen,)
negliger sa bonne fortune. Hij heeft het —
al weg, (mess heeft hem reeds befmet,)
en tient dejii , it est déjà attaquó de cette
maladie. heeft het — al weg, (zij is
zwanger, ) elle est grosse , elle est enceinte.
fpr. w. Met — vangt men Inuizen, ( hebzuchtige menfchen laten zich ligt ornkoopen ,) pour prendre des souris , on lee afriole avec du lard; fans. Voor — en boonen
fsuede
loopen, (overtollig zijn, gemist kunnen worden,) étre de trop.
Spekachtig, b. n. naar fpek gelijkende , qui
ressemble a du lard, gras , se , qui est de la
nature du lard , qui a de la ressemblance avec
du lard.
Spekbank , vr bank , waarop het walvisChfpek
worth gefneden, basic stir lequel on coupe le
lard de baleine, m.
Spekbuik ,
dikke built, pause , f gros
m. — (in de geneesk. ), steatite, f.—,
in. en vr. lief hebber of lief hebiter van fpek,
zie Spekeetfier enSpeketer.
Spekbuil, m. fpekgezwel, zeker gezwel, dat
naar fpek gelijkt; zie Spekgezwel.
Speiteerfter,, vr, liefhebiter van fpek, die
gaarne fpek ebt femme ou fille qui dime beaucoup le lard.
Spoke! , m. fpeekfel ; zie Speekfel.
Seeketer, rh. liefhebber van fpek, fpekbuik,
amateur de lard.
Spekgezwel, 0. fpekbail, vetgezwel, stiest ense, lipone, tn.
Spekgezwelachtig, b. n. steatomateux, se.
dikke , vette hats; zie Speknek.
Spekhais,
— , m. en yr. degene , welke eenen dikken
vetten hals of nek heeft ; zie Speknek,
en yr.
Srekken , b. w. (ik fpekte, heb gefpekt), met
fpek vullen , larderen, larder, mettre des
lardons a piquer. Eenen Naas —, larder 1-111
lievre. Men heeft dit gebraad zeer mooi
gefpekt, on a piqué ce ati fort proprement ;
fig. in den gemeenzamen fpreektr. als: Zijne
beurs (dezelve goed voorzien) garnir
sa bourse, remplir sa bourse. Eene wel gefpekte beurs, (eene wel voorziene beurs,
eene goed gevulde beurs), use bourse biers
garnie,
Spek-
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'Spekker,
een die het gebraad fpekt of
lardeert, piqueur.
Spekkever,, in. (in de nat. gefch.) dermeste.
Spekkig, b. n. als fpek, comme du lard, fort
gras ,se.
eenen fpekfmaak hebbende, qui
a un goat de lard.
Spekkigheid, yr. hoedanigheid van hetgene
fpekkig ig , graisse. fpekfmaak, goat
de lard, m.
Spekking , vr/ het fpekken , action de larder.
Spekkoek,
koek , waarin fpek is, gdteau
au laid.
Spekkonieg, (bij de walvischvangers ,) die
het fpek tont, cabs qui met le lard de baleine dans les tonneaux.
Spekkooper, m. koopman in fpek, charcutier,
fig. in den gemeenzamen fpreektr. als: Hij
is een heele ( hij heat goede zaken),
it a de bonnes affaires.
Spekkoopfler, yr. vrouw, die handel in fpek
drijft , charcutiere.
Speklijn, yr. ( bij (lagers) lijn of touw,, waaraan
het fpek worth opgehangeu, pendoir, us.
Spekmade, y r. made, welke in ranzig fpek
ontftaat, ver qui s'engendre dans le lard
ranee, m.
Spekmes, o. mes om fpek te fnijden, contents
a lard, tranche-lard, m.
Spekmuis, yr. mule, die inzonderheid op fpek
aast , y ledermuis , chauve-souris, noctule.
Speknaald, yr. priem om te fpekken of te
larderen, lardeerpriem, lardoire.
Speknek, m. dikke , vette nek, con gros et
gras, m. 171. en yr. degene , welke eenen
ctikken , vetten nek heefc, personne qui a le
con gros et gra y , f.
pannekoek, waarin fpek
Spekpannekoek,
gebakken is, gdteau ass lard.
fpekzie Varkenilager,
Spekflager,
kooper charcutier.
Spekfmaak , m. fmaak van fpek , fpekkigheid,
gods de lard.
Spekinijder, m. degene, welke het walvischfpek fnijdt, celui qui coupe le lard de balane, decoupeur.
Spekiteen , m. zekere Been , welke naar fpek
getijkt , steatite , Pierre de lard, f. — uit
Sina, glyphite, f.
Spekftrik , m. ftrik of touw, waarin het fpek
worth opgehangen , corde a laquelle on lend le
lard, f. zie Speklijn.
Spektraan, yr. in tegenftelling van levertraan,
huile de lard de baleine.
Spekworst, yr. worst, die van het buikfpek
der varkens wordt gemaakt , saucisse au lard.
Spekzwoerd, 0. zwoerd van het fpek, couennc
de lard, f. fig. in den gemeenzamen fpreektr.
als : Hebt gij een — voor awe ooren ? (zijt
gij doof?) étes-vous sourd?
Spet, 0. eene vlugge en lustige beweging,
als: Het — der oogen , le roulement des
yeux. — , zulk eene beweging des ligchaams
tot verlustiging, als men oudtijds bij het
worftelen , wedioopen , kaatfen , enz. maakte, en ale de dartelende jeugd hedendaagsch
nog dikwijls masks, jeu, in. De olijmpilche
fpelen , les jeux olympiques , in. pl. Een
onfchuidt — un jets innocent- De kinderen beminnen het , les enfants aiment le
jets. —, veriustiging, feu, amusement,
plaisir, divertissement, in. diversion, J.
ten , muinzoncterh. op muzijk inilrumen
Zie ook de zamengeftclsique, f. feu,
sae
Snarenfpel, Kiokkenfpel, cite.
Zang en — tJtttsique vi cafe et instruments-tie, f.
kunstgrepen van eenen goocheplaats,
laar, tours de gobelets , in. pl.

S PE
waar men dergelijke fpelen verrigt, spectodie , theatre, jeu, m. Het — van de vier
kroonen, le spectacle des quatre couronnes.
plaats, waar andere dingen warden vertoond, feu, nabootfing van menfcheldke bedriken, jets, m. Zie Blijfpel,
Treurfpel, Zanglpel, enz. eene verlustiging met kaarten, enz. jets, m. Zie Kaartfpet, Dobbelfpel, enz. Nieuvi — refait.
fem. grimelinage in.
Nietig, goring
, oin weder te winnen, dat verloNicuw
ren was , revanche, in. —, partij van zulk
een par tie, 1. Wij hebben drie fpellen
gefpeeld, nous avons fitit trois parties; fig.
Het — is nit, (de zaak is geeindigd,) l' affairs est terminee. Mede in het — komen,
(aan jets deel netnen,) prendre part a
ch. — hetgene , waarom men fpeelt, enjets, m. Op het — zetten, mettre au feu;
fig. (wager,) hasarder, risquer. Op het
— flaan, (ingezet zijn,)eetre au feu; fig.
(zijn levee hangt
Zijn leven flan op het
er aan, zijn 'even is in gevaar, het kan hem
zijn leven kosten,) it y Vti de sa vie, sa
vie y est interesse. Het belang van geheel
Europa flaat op het — , (het belang van
geheel Europa ken daarbij hjden ,) it y va
du tout pour route l'Europe. — , verzameling van dingen , welke noodig zijn om te
fpelen, jou, in. Een — kaarten, un fen
de cartes. Zie Kaartefpel. Een vol
jets couplet, un „jets entier ; fig. Het — is
in orde, (atles is gereed ,) tout estpret,
tout est prepare.
(bij het kaartfpel,)
cartes,
de kaarten, die men krijgt , jou ,
f: pl. ik hob een goed de bonne;
cartes. Mijn — "detigt niets, mes cartes ne
valent race; fig. Mijn — (fpul) deugt niets
( mijn gereedfctsap deugt niets,) Ines instruments ou rises outils ne valent rien. Zijne
fpellen (fpullen) opkramen, (zijne biezen
pakken 9 ) plier bag,ge. lemand een mooi
fpelletje (fpulletje) berokketien , iemand
veel fpels makes, (iemand veel te doer maken,) susciter bien des affaires a q. q.,
dinner du fat a retordre, lui dinner de la
tablature. Een — van iets makers, (zich
weinig moeite tot iets geven ) se faire ass fen
de q. ch. Een —offpeelbal voor iemand zijn,
( weinig moeite kosten )servir de fouet rs q. q.
Een — of fpeelbal van golven en winden zijn ,
(door golven en winden geflingerd worden ,) étre le jouet des floes et des vents.
Het — breken of bederven , (de' vrolijkheid
floren ,) troubler la fete.
Spelboek , o. bock , waaruit men leert fpellen
livre a epeler, m. syllabaire 9.m.
Spelbreekfter, y r. degene , welke de vrolijkheid floort; zie Breekfpel.
Spelbreker, m. iemand, welke de vrolijkheid
noon; zie Breekfpel.
Speld, yr. bekend werktuig van koper,, ijzer,
dial, enz. waarmede men jets vastfteekt,
epingle. Baker—, epingle a maillot, f:
housseau, tn. Mislukte — , (bij fpeldenm.)
courtaille; fig. fpelden zoeken , (gebuke
gaan ,) alter la tete baissee. Spelden op den
hooizolder zoeken, (een vruchteloos werlc
y errigten ,) faire des efforts inutiles,
cher une aiguille dans une botte de join.
Ergens eon feeldje of een fpeldetje bij fteken , (niet nicer van jets fpreken ,) ne parler plus de q. ch. Laat ons daar een fpeldje
bij iteken, ( laat ons daarvan zwijgen,) bri.
sons ia-dessus.
Spelde; zie Spell
Speldegeld o, geld, dat men eene bediende
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of eener vrouw ten gefchenke geeft; geld,
dat de kooper boven den bedongen' koopprijs aan de vrouw des verkoopers geeft,
Opingles , f: pl.
Speldemakcr, m. iemand, die fpelden maakt,
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mij elk oogenblik,) je me rappele cela
cliaque moment. —, op muzijk-inftrumenten, jouer, toucher. Op de fluit, op de
viool, enz.
jouer de la flute, du vieLon, etc. Op bet klavier
jouer du,
ott toucher le clavecin. Op het orgel
Spelden, b. w. (ik fpelde , heb gefpeld), met
toucher Porgue ou les orgues. —, z i ch met
fpelden xastfteken, attacker avec des epineenig fpel, dat bepaalde regelen heeft,
(icgles; fig. lemand jets op de mouw
vermaken of veriustigen, b. v. kaartfpel,
"nand jets diets of wijs maken ,) faire acdubt,eifpei
jouer.
Met den bal
croire q. ch. a q. q. , lei en donner 4 garjotter a la paume. Met, op de kaart
der , la lei bailler bonne; la iisi donner belle.
jouer aux cartes. Op de biljard
foster
Speldenbak , m, bak, waarin tie fpelden worjouer att y eau biliard. Met de palet
den geworpen, epinglier.
last. Om eeu' gulden --, jouer un florist.
In ruiten
jouer en carreau. Zle venter
Speldendoosje, 0. verkl. w. van Speldendoos,
(dat niet in gebruik is,) bate a epingles ,f
het franfche deel op Jolter. Valsch
tricher ass feu. Eerlijk
Speldenkhop , m. tote d'epingle, f.
jouer honnétement
koker,, waarin men fpelden
Speldenkoker,
ou noblanent. Een gering fpel of om eene
kieinigheid —, fain. grimeliner. — van
bewaart, epinglier,
Speldenkusfen, 0. liusfen, waarop men fpelden
klokk,n, ale: Op de klokken —, sooner le
carillonner. De klok fpeelt, le
fteekt, pelote, f: coussinet , m.
Speldenmakersmes, o. cannelle, f.
carillon sonne ou scone le carillon. —, van
Speldernieuw, b. n. geheel nieuw,, fplinterbet gefchut, afgefchoten warden, etre tire ,
jouer. Het gefchut laten
nieuw, tout battant neuf, tout-4-fait neuf; ve.
faire jouer le
Speldenfteekiter,, vr. meisje, dat de fpelden
canon. Eene mijn laten —, faire jailer
op het papier fteekt, bouteuse,
nue mine. De waterwerken laten
faire
jouer les taus. —, van de natuur, ate zij
Speldetje, 0. verkl. w. van fpeld, petite dpineamion, TH.
gle,
haren gewonen gang verlaat en zoogenoemzekere foort van kantwerk,
Speldewerk 5
de fpelingen der natnur voortbrengt; ale:
dentelle, (faite aux fuseaux), f —, het
De natuur fpeelt bier , void no feu de la
fpeldewerken , action de faire de la dentelnature. — 7 van dieren, paren, couvrir la
femelle; zie Paren. —, van WijD (in het
le (aux fuseaux),
Speldewerken, o. w. (1k fpeldewerkte, heb
gias), tintelen, pótiller, (in den mond 5)
chatouiller. —, b. w. zich met jets verlusgefpeldewerkt), fpeldewerk maken, faire
de la dentelle (aux fuseaux).
tigen of vermaken jotter. Btindemannerje
Speldewerkshoren , Speldewerksklos , m. klos,
jouer ass on a colin maillard. Eene partij —
waarvan do fpeldewerkfters zich bij het maloner une partie. Pand—, jotter au gage touché.
ken van kant bedienen, fuseau.
Hij fpeelt zoo goed hij kan, it joue de son
Speldewerkskusfen , 0. werkkusfen der fpeldemieux. Laat ons om het gelag — 5 f ouons Pecoto
werkflers, coussin a dentelle, m.
Laat ons
orn alles wat er fchuldig is,
Speldewerkfler, vr. degene, welke fpeldewerk
jouons a Pacquit. —; fig. Allerlei poetfen
maakt, faiseuse tie dentelle, f.
(allerlei poetfen aanvangen ,) jouer touSpeldewerkstoot, o. zekere toot; zie Toot ;
tes sortes de tours. lemand eene poets —,
espece de coquille.
(hem eene poets bakken, eene kool floven,
Spelemeijen , o. w. (ik fpelemeide, heb
iemand beet hebben 5 ) jotter on our a q. q.
Eene rol —, (op het tooneel eenen perfpelemeid), zich in de mei-maand op het
land vermaken, zich met meitakken verfiefoon voorftellen,) jouer un role, jouer un
ren, zich op het land in de vrije lucht verpersonnage; fig. Zijne rol goed
(iets
goed vertoonen ,) jouer bits; son Hie. Hij
lustigen, planter le snai, s'amuser a la camfpeelt de rol van eenen hoveling zeer goal,
pagne en plein
Spelen, o. w. (ik fpeelde, heb gefpeeld),
it fosse fort bien le idle de cortisan; zie
zich vlug en luchtig bewegen, zoo als de
ook Hoofdrol. Den baas —, (den meester
uithangen ,) in de lage volkstaal: Op zijn'
oogen van iemand, die random zich blikt ,
pooc
tranclzer du maitre. Den beest ,
rouler. Zijne oogen fpeelden op haar, wear
(zich als een bezetene aanflellen,) faire le
zij ook ging, it la suivait des yeux.'
loshangen, wapperen , jouer. —, van de
diable a quatre, tempéter. Zich
als:
Zich rijk, arm , enz. —, (door fpelen rijk,
firalen der p zon briller,, hare. —, zich
arm, enz. worden ,) devenir riche, pauvre,
verlustigen, zich vermaken, jouer, s'arnuvoor de
etc. au feu, ou en jouant. Hij heeft zich
ser,, se divertir. De kinderen
deer, les enfants s'amusent dehors; fig. De - arm gefpeeld, le feu l'a roiled, le jets Pa
resulu pauvre, le feu l'a mis an blanc.
wind fpeelt met haren fluijer, (de wind beweegt haren fluijer peen' en weder 7 ) le vent
o. de dead van fpelen , action de jouer,
f van bier: Het — van een' kogel in den
se joue de S017 voile. Met zijn leven
(zip) leven nutteloos of noodeioos aan gemond van het gefchut Pavent , 777, Het-wear bloot ftellen ,) se jouer de sa vie. Met
van het roer, cfcheepsw.) le feu du gou—, (de godsdienst als een
vernail.
ale
degene, welke fpeelt, ceiui quo
fpel behandelen,) se jouer de la religion. Speler,
joie, joueur. Een valfche, listige
De fortuin fpeelt met mij , (bedriegt mime
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tricheur, un pipeur, capon; zie —, inzonontwerpen), la fortune se joue de moi. Met
zijne woorden —,(woorctfpetingen maken,)
derheid iemand , die aan het fpel verflaafd
is, joueur. Een — van beroep, iemand,
ouer sur les mots. Zijne woorden — op,
jenz.
(zijne woorden zinfpelen op, enz.)
die van het fpel zijn beroep maakt, gefta.
ses paroles font illusion a, etc. Het woord
dig fpeelt, niets (toet dan fpelen), un foneur de profession. Slechte
fpeelt mij op de tong, (ik kan het woord
kruk , mazette
goo fpoedig niet vinden,) Pal le mot sur le
f. fouereau. Karige , bange
carottier.
bond des levres. Het fpeelt mij voor den
tcgen den bankier, (in het farofpel , enz.)
west, in de gedachten, (ik herinner het s polite,
tooneelfpeler,, acteur,comidien,
nc-
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acteur. Hij is een goed , (hij is een goed acson) dans un reservoir pour le fairs d4or.
teur, hij fpeelt goed), c'est un bon acteur. I ger,, ddbourber.
fpeelman, iernand, die op de viool , Spenen, o. ae daad van fpenen , sevrage, m.
enz. fpeelt, violon; celui qui joue du vio(bij geneeskundigen) ablactation, f.
lon etc. Hij is een uitflekend
, it joue Spenenvloed, m. in de geneeskunde, vloeijeii
ort
bien
du
violon,
de
la
flute,
du
clavedcr fpenen of aanbeijen, fluxion.Zemorrhoif
cin, etc.
dale, f.
Speling , yr. het fpelen , action de jouer, etc. Spec ; zie Spar.
; mime waarin Sperboom , m. boom om te fperren,
f. zie Spelen , feu, tn.
jets zich vrij en ongehinderd bewegen kan ,
boom, barriers, f.
feu, m. Het touw heeft geene — genoeg, Spergelkruid 5 o. fpargelkruid , wilde asperfie,
la cords n'a pas assez de feu.
asperge sauvage, f.
voortbrengfel der natuur, (wanneer zij hares Sperk ; zie Spark.
gewonen gang verlaat en iets doet voor den Sperkelen , o. w. (ik fperkelde , heb gefperkeld); zie Sparkelen.
dag komen , dat afwijkt van hetgene men
gewoon is) , jets de la nature. De fpelin- Sperketting, m. ketting om een rad te fperren,
gen der natuur zijn zeldzaam, les fens tie
chaine pour empécher le mouvement d'une
la nature sont rare's.
roue, enrayure, f.
om de ilraten te
Spelkunst, y r. kunst, om de woorden volverfperren , chaine qui sort a bdcler on a
gens het aangenomene gebruik te fpellen,
barricades les rues ,
heb gefperd)
fpelling, wijze van fpelles4, ortographie.
Sperren , b. w. (ik fperde
Spellen, b. w. (ik f'pelde, heb geiPeld), de
wijd van een zetten, ouvrir. De beenen wijd
avizir les pied; ecartes,
letters en lettergrepen van een wuord ecn
van ellianderen
voor een opnoemen en uitfpreken , eyelet-.
ecarter les jambes. —, affluiten, fermer,
Spel dit woord, epelez ce snot. Men
boucher,
barricader, barrer; van
fpelt thans weinig meer, on epele a prebier: Een rad —, Ceen rad vastzetten zoo
sent fort pen.
dat bet niet draaijen kan, maar flepen moet)
, behoorlijk nicfpreken
of fchrijven, orthographier, (ecrire on proenrayer une roue.
noncer). Gij hebt dat woord niet goed ge- Sperring, yr. de daad van fperren, verfperfpeld , vous n'avez pas bien orthographie on
ring, uniting , fermeture, barricade. —5
ecrit ce snot. floe fpelt gij eat woord ?
action d'enrayer (une roue). De — van het
comment ecrivez-vous cc mot ? —, aankonrad was ons behoud, la roue enrayee nous
digen , voorfpellen, predire,prognostiquer ;
saliva.
zie Voorfpellen.
Sperfie , yr. verkorting van Aspergie, in het
Speller, my celui qui epale, etc; zie Spellen.
clagelijkfche leven in veelvuldig gebruik;
zie Asperfie.
Spelling , vr. de daad van Ipellen , bet fpellen,
action d'epeler,, epellation. Nieuwe —, Sperfiebed; zie Asperfiebed.
neographisme, m. —, wijze vats fchrijven Sperfieplant; zie Asperfieplant.
der woorden ten aanzien der letters, wel- Sperfiezaad, o. zaad your asperfies, grains
a'asperges,
ke men daartoe bezigt, orthogra_phie , syllabisation. De — onderwijzen , enseigner Sperwer, tn, eene der kleinfle foorten onder
Portographe.—, Hetfpellen of voorfpellen,
het valkengeflacht, epervier ; het mannetje
prognostication; zie Voorfpelling.
emouchet.
Spelonk , yr. berghol , caverns, gro #te, f: an- Speten , b. w. (ik fpeette , heb gerpeet), met
tre,
een fpeetje doorboren en aannigen embro.
Spelfler
,
yr. degene welke fpelt, cells qui
cher,, mettre a la broche.
epale, etc.; zie Spellen.
Speten, o. meerv.; zie Spit.
Speur
; zie Spoor.
Spelt , vr. zeker flag van tarwe of weft, epeauOre
, in.
Speuren , b. w. (ik fpeurde , heb gefpeurd),
Speltakker,
zie Belpeuren en Nafpeuren.
akker, waarop fpelt gezaaid
ras van jagthonden , die het
is, fpeltland , fpeltyeld , champ semi d'epe- Speurhond ,
autre.
wild opfporen , limier , clzien de gusts.
Speltbier,, 0. bier , dat van fpelt gebrouwen Spheer,, vr. eigenlijk een bolrond ligchtsam in
is , biàre faite avec de Pepeautre, f.
het gebrutk eene afbeelding van den kernel,
sphere. Halve —, hemisphere, f. ; fig. uitgeSpeltbouw,, m. het verbouwen van (pelt, cudflrektheid van iemands vatbaarkeitl , sphere,,
Cure de Pepeautre, f.
Speltgras, o. flechtfte foort van fpelt, nom de
portene. Dat is boven mijne ,
(dat gaat
mine bevatting te bowls), cela est hors de
la plus mauvaise espece d'c'peautre.
via sphere.
Spelthaan , m. fprinkhaan ; zie Sprinkhaan.
Speltland, o. zie Speltakker.
Spheerkennis, vr. kennis der fpheer commis.
sauce de la sphere.
Speltmaand , yr. maand, waarin men de fpelt
oogst , feptember,, herfstmaand ; zie Seprem- Spiauter,, o. zink , zeker loodkleurig half weber en Herfstmaand.
taal, spiautier, zinc, in. —, foort van koper, nit tin en pinsbek vervaardigd, toute.
Speltmeel , o. meel van fpelt , farine d'epeautre, f.
nague, tintenague, tn.
Speltoogst, m. oosting van fpelt, recolte d'e- Spichtig, b. n. langwerpig en final., lang en
peautre ou de Pepeautre, f.
fchraal, dun , long ,ve , et mince , gréle , diSpenden ; zie Spinden.
lie ; e. elance , e. Zip is — van gelaat, elle
a le visage grile.
Spenen , b. w. ik fpeende , heb gefpeend),
aan de fpeen of borst leggen , zogen , (dock Spichtigkeid yr. rankheid, dunheid, taille
in dezen zin buster. gebruik.)
haute et dianquee on elancee, (van het
, van de
borst afnemen , sevrer. Dit kind was flechts
aangezigt,) longueur.
zes maanden oud , toen men het fpeende , Spie, yr. fpij , houren, ijzeren, enz. pin,
set enfant n'avait que six moss quand ou le
-Roer—, goupille.
fieekbout , enz.
sevra; fig.
Met fpia of pinnen vastmaken
(zich onthouden , matig levee ) , s'abstenir,, se priver ; de visch
flukje
— in eenen bout , clavette ,
in zuiverder water zetten, retire (du pas- 4
bout , dat men tusfchen nieuw gezaagde
plan
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planken legt , om ze beter te doen uitdroogen (bij timmerl.) tresilion, m.
verfpieder,, fpion, espion.
Spie ,
Spiede; zie Spie, m.
Spieden, o. w. (ik fpiedde , heb gefpied),
lueren, naauw toezien, etre aux aguets. —,
b. w. bijna enkei gebruikelijk in Befpieden
en Verfpieden ; zie die woorden.
Spiegat, o. (fcheepsw.) een der gaten in een
fchip , die het water, dat op het dek valt,
of waarniede hetzelve geremigd wordt, als
het ware uillpuwen , fpljgat, dales-, m.
watergang, gouttiere,
Spiegel, m. jets waarvan men zich bedient,
om zijne beeltenis daarin te zien, miroir,
in. In den — zien, regarder dans le miroir.
-Zich in den — bezien, se regarder dans le
miroir. Waarzeggerij door m lade! van eenen
un
catoptomancie. Een metalen
un miroir
miroir de metal. Een bol
miroir concave.
convexe. Een hol
Een brand—, un miroir ardent. alles,
wat het beeld van iets als het ware vertoont
of terugkaatst, als: De oogen zijn de fpiegels der ziel, les yeux soot les miroirs
fame. De wereld is een — der goddelijke
wijsheid, le monde nous montre la sagesse
divine. —, voorbeeld, model, exemple,
tnodele, m. Laat zijn gedrag u ten — verftrekken, (neem een voorbeeld aan zijn gedrag,) prenez exemple sur sa conduite. —,
aan een fchip , fronton, m. poupe carree,
arcasse, f. — eener galei, dragon. Optica
optica,
Spiegelachtig, b. n. (in de wapenk.) miraille,e.
(feheepsw.) couronnement ,
Spiegelboog,
bij fterrekundigen, arbalete a glace, f.
Spiegeldrager, in. (in de nat. gefch.) groote
uitlandfche kapel, porte-miroir.
Spiegeleend, vr. zekere vogel, wijde eend,
, gans, rotgans, (in de
canard sauvage.
m.
nat. gefch.)
Spiegelen (zich ,) b. w. (ik fpiegelde mij, heb
mij gefpiegeld), zich in eenen fpiegel gezien, se regarder dans un miroir, se miner.
De plaat is zoo glad, dat ik er mij in —
kan, la planche est si unie qu'elie represenle mon image. —, zijn eigen beeld in lets
• voorilellen, als : De boom ipiegelt zich in
de beek, le ruisseau reprósente i'insage de
Parbre; fig. Zich aan iemand of jets —,
(een' fpiegel aan iemand of jets nemen,)
prendre exemple sur tine personne ou sur une
chose. Zich met iets (zich op jets beroemen ,) se glorifier de q. ch. Iltj fpiegelt
zich zacht, die zich aan anderen fptegelt ,
(gelukkig degene, welke uit het ongeluk
van anderen leering trekt,) heureux celui
que le malheur d'autrui rend sage.
Spiegelfabrijk, yr. manufacture de glares.
Spiegelgevecht, o. (fpeelgevecht,) geveatt
uit feherts, (bij\de ouden, ter zee,) naurnachie, sciotnachis., — op het water, (ook
fteekfpel), fonts, f:, (bij de hedendaagfchen,) representation d'un combat naval,
f.; fig. Dat is maar een , (dat is flechts
vertooning,) ce n'est que pure dissimulation, que pure grimace.
_Spiegelgezigtkunde , yr. fpiegelkunde, wetenfchap, handelende over de weerkaatfing der
lichtitralen, catopt,-ique, science speculaire.
Spiegelgieter, in. glacier.
Spi-.:gelgietertj , yr. glaciere.
,Spiegelglact, b. n. zoo glad als een fpiegel,
uni, e, poll, e, come an miroir ou comets
la glace.
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, Spiegelglas, o. glas van een' fpiegel, glace de
miroir, f: fijn glas, gelijk dat, waarvan men fpiegels maakt, verre fin, m.
Spiegelglasblazer,
paraisonnier.
Spiegelhandel, m. handel in fpiegels, commerce de miroirs , m. miroiterie, f.
Spiegelhars, yr. gezuiverde hars, colophane,
arcanson.
Spiegeling, yr. het fpiegelen, action de se
regarder dans un miroir.
Spiegelkamer, y r. katner, die van alie zijdeti
met fpiegels behangen is, appartement tout
garni de miroirs ou de glaces , m.
Splegelkarper, karper, weiks vlekken het
liclit als eon fpiegel terug kaatfen, carpe
miroitee 5 f.
Spiegelkas , vr. kas, waarin eon fpiegel yes.
zonden worth, belts a miroir.
Spiegelkooper, m. iemand, die handel drijft
in fpiegels, miroitier, marchand de miroit s.
Spiegetkraam, vs. kraam, waar fpiegels verkocht warden, boutique de miroitier, boutique de miroirs.
Spiegelkunde; zie Spiegelgezigtkunde.
Spiegellijst, vr. lijst om eenen fpiegel, cadre
de miroir , m. bordure de miroir, f.
Spiegelmaker, m. iemand, die fpiegels maakt,
miroitier.
Spiegelmakerij, vr. het maken van fpiegels,
miroiterie. De — leeren, apprendre la miroiterie.
Spiegelmees, yr. mees, welker vlekken het
licht als een fpiegel terugkaatfen, misange
miroitee.
Spiegelnet, o. net, met wijde vierkante mazen, om leeuwerikken te vangen , filet a
grandes mailles carries, pour prendre des
alouettes,
Spiegelnieuw, b. n. fpeldernieuw, fplinternienw ; zie Speldernieuw.
Spiegel-penanttafeltje, o. console, f.
Spiegelraam, y r. en o. raarn om eenen fpiegel ; zie Spiegellijst.
Spiegelrog,
rog, welks vlekken het licht
als een' fpiegel terugkaatsen , raie miroltie , f.
Spiegelrug , m. rug van eenen fpiegel, dos,
revers d'un miroir.
Spiegelfchip, o. felup met eenen fpiegel,
seats a poupe carree.
Spiegelfteen, m. zeker flag van fpaath, dat
het licht terugkaatst, pierre speculaire
transparente ,1.
Spiegeltelescoop, o. telescoop met fpiegels,
telescope catoptrique,
Splegelvisch, geilacht van visfchen, waar.
toe de zonnevisch, het maanvischje en het
zilvervischje behooren, forget-on ou fader,
Zee.
Spiegelwinkel, m. winkel, waarin fpiegels
verkocht worden, boutique de miroitier,
boutique de miroirs, f.
e-piernouw, vr. fpiezak, linnen of lederen be.
kleedfel van een fpiegat, mangere.
Spier, vs. zeker flag van zwaluw, zee—,
muur— , kerk—, iteenzwaluw, apode, martinet , m.
Spier, vr. in het dierlijk ligchaam, vleezige
trekker, waarmede de ledematen bewctgen
worden, muscle, m ( in de ontleed1:. ) Burst- , muscle pectoral. Bil—, muscle fessier. Elleboog—, muscle cubital , ancone , tn Buig—,
( muscle) flechisseur. Baig— der knie , muscle
fLc,vsseur du geese. Aftrekkende—, muscle
abducteur. Aanhalencle —, muscle adductear.
Ijititrelkende —, muscle extenseur, Achter
overbuigende —, muscle spinateur. Tong—,
myloglosse, no. Tongbeenfpieren, muscles
by.
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'oyogtosses. Borstbeen — van het tongbeen,
muscle sterno-hyadien. Driehoekige borstbeenfpieren , muscles sterno-costaux. Darinbeen—, muscle iliaque. De groote dwarsvan den hals, le grind transversaire du coil.
Ongelijkzijdige fpieren, muscles scalenes.
Lange — der hand, palm—, palmaire, m.
Balronde — van het oog, fluitende — of
kring der oogleden, muscle orbiculaire des
paupieres. — der voetzool, muscle plantaire. Ontleding der fpieren, myotomie. Leer
der of verhandeling over de fpieren , myologie. Befchrijving der fpieren, myographie.
—, het vleezigfle van eenen vogel , blanc,
m. les parties les plus charnues d'un oiseau,
f. pl. —, in fommige ftreken , grashaim,
brill, tn.; fig. lit geef er geese — om, (ik
bekreun er mij niet om, het is mij onverfchillig ,) fe ne m'en soucie pas ou gueres.
Spierachtig , b. n. vol fpieren, musculeux , euse.
Spierig, b. n. zie Spichtig.
Spiering, m. dperlan. fpr. w. Eenen uftwerpen, om eenen kabeljaauw te vangen, (met
eenen metworst naar eene zijde fpek werpen:
een-klein gefchenk geven om een grooter te
verwerven), donner un oeufpour avoir en
boasf.
Spieringeter, m. een liefhebber van fpiering,
amateur d'eparlan.
Spieringkop , m. kop vat) eenen fpiering, tete
d'un iperlan, f.
Spieringmaal, maal van fpiering, repas
perlan, tn.
Spieringftaart , m. Chart van eenen fpiering,
queue d'un dperlan, f.
Spieringvangst, yr. het vangen van fpiering,
péche d'eperlan.
Spieringvisfcher,, m. degene, welke fpiering
vangt, pecheur d'eperlan.
Spierkracht, yr. kracht, welke de fpieren ge•
yen , kracht der fpieren, force musculaire.
Spierling; zie Spiering.
Spiervogel, m; zekere zwaluw, muurzwaluw;
zie Spier in de a. beceekenis.
Spierwit , b. n. zoo wit als (pier, fneeuwit,
blanc , che, comme neige, tout blanc , che.
Spierzak, etenszak, knapzak , broodzak,
(weinig gebruikelijk); zie Knapeak.
Spierzwaluw, y r. (pier, fpiervogel , muurzwaluw ; zie Spier.
Spies, yr. fans, !peer, fpier, m. lance , pique,
(op fchepen) pertuisane.
ieinanci, die met eene fpies
Spiesdrager,
gewapend is, piquier, lancier.
Spiefen , b. w. (ik fpieste, heb gefpiest), met
eene fpies (of ander puntig werktuig)doorboren , percer d'une lance, enferrer, percer avec un ipieu ou avec q. autre instrument pointu. (bij de Turken) zekere
Ilraf doer ondergaan, terwijl men den misdadiger beneden aan den ruggegraad eene
kruisfnede maakt, waardoor men een puntig
hout naar boven drijft, hetwelk tesfchen de
fchouderbladen uitkoinc, op die wijze blijft
de ongelukkige zitten , tot hij iterfc , empaler.
empaleSpiefen , o. action d'enferrer,
ment, m. action d'empaler.
Spiesglans, o. zeker half metaal, dat nit kleine
glazige. fpiesjes befta-at, antimoine, m. —
bevattend , antimoine, e. Tot — behoorend,
antimonial , e.
Spiesglansgift, o. vergift van Spiesglans, poison d'antimoine, m.
Spiesglas; zie Spiesglans.
Spiesglasgift; zie Spiesglansgift.
Spieshout, o. hotl y eener fpies; zie Spiesfchacht.
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Spiesijzerp o. het ijzer aan eene fpies , fer
d'un dpieu, d'une lance, d'une pique, m.
Spiesfchacht, yr. fpieshout , fchacht eener
fpies, bois d'un epieu, d'une lance, &lona
pique, no.
Spiesttaf, m. fpiesfchacht , fpieshout; zie
Spiesfchacht.
Spiesvolk, o. fpiesdragers, ceux qui sons arnoes d'epieux , piquiers, m. pl. lanciers piquiers.
Spiets; zie Spies.
Spietscirager; zie Spiesdrager.
Spietfen , b. w. (ik fpietite , heb gefpietst);zie Spiefen.
Spietshout; zie Spieshout.
Spietsijzer; zie Spiesijzer.
Spietsfchacht; zie Spiesfchacht.
Spietsftaf; zie Spiesitaf.
Spietsvolk ; zie Spiesvolk.
Spiezak , in. linnen of lederen bekleedfel van
een fpiegat ; zie Spiemouw.
Spij, yr. Spie , nagel, pin, bout; zie Spie.
Spijen , b. en o. w. (ik fpijde, heb gefpijd);
zie Spuwen en Spugen.
Spijgat, o. fcheepsw. zie Spiegat.
Spit k, yr. lavendel, (naar derzelver korenaarvormige bloemen dus genaamd), lavande
1. nard, aspic, m.,
Spijkbalfem, m. balfem van fpijk, bauma
d'aspic.
Spukboompje , o. boompje , dat nardus voortbragt , arbrisseau qui produit le nard, tn.
Spijker, m. pakhuis, fchuur, magasin', grenier. —, in fommige ftreken van Oud Nederland, landhuis, maison de campagne, f.
Spijker, in. ijzeren nagel, clou (de fer);
fpr. w.) fpijkers met koppen than, maken ,
dingen van belang uiten of verrigten), dire
des choses a propos, faire des chose: impor:antes. Weet ik eenen —, hij weet er een._
gat voor, (hij is nooit verlegen, hij weet
zich fteeds met uitvlugten te redden), it
sail toujours se tirer d'affaire; it est pleits
de faux-fuyants, on t'dchappatoires; fig.
Zoo hard zijn als een —, (tegen allerlei
ongemakken beitemd zijn), titre dur comme
du fer. Den — op den kop than , (het
juist treffen of raden) deviner juste , bless
rencontrer; trouver la five au gateau. Eerie
zaak aan den - hangen , (eene zaak uitftellea
of verfchuiven), pendre use cause , zone affaire au croc, la suspendre au croc. Behangfel—, Klavier—, broquette, f Schoen—
met eenen grooten kop, caboche, f. Zie vender Clou in het Franfche deel. Vergulde —
aan het paardentuig, mordaret.
Spijkerbalfem, m. zekere wondbalfem, espece
de baume vulndraire.
Spijkerboor, yr. boor voor fpijkers, tegenftelling van pompboor, ens. vilebrequin, fo..
ret, perpoir, laces-et, no.
Spijkeren , b. w. (ik fpijkerde, heb gefpijkerd), met fpijkers vastmaken, attacher
avec des clout, clouer. Dat is niet behoorlijk gefpijkerd, men moet het weder-ofherfpijkeren, cela n'est pas Bien cloud, it fault
le reclouer.
Spijkergat, o. gat, waarin de fpijker komt
of geweest is, trou pour y mettre en clou,
tree qui reste quand on a arrachd en
clou.
Spijkerhandel, m. handel in fpijkers, clouted.
rie, f commerce de clout.
Spijkerhard, b. n. zoo hard als een fpijker,
als ijzer, dur, e. comme du fer.
Spijkerhuid, yr. (fcheepsw.) befpijkering van
de kiel eens (chips, mailletage , m. Spijkera
W W Vi
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of wormnagels met breede koppen, waarmede men palen en fluisdeurep 'benagelt,
Om dezelve tegen de zeewormen te beveiligen, clous de mailletage. De — leggen,
mailloter.
Spijkerijzer, o. ijzer, Waarvan men fpijkers
maakt, fer dont on fait des clous, m. — ,
(fcheepsw.) calfat a fret, m.
Spijkering , yr. het fpijkeren , action de clouer.
Spijkerkist, yr. kist, waarin fpijkers zijn,
caisse a clous, f.
Spijkerkooper, m. degene, welkefpijkerhandel
drijft, cloutier, marchand de clous.
Spijkerkop, m. kop van eenen fpijker, tete
tie clou, f.
Spijkerlade , yr. lade voor fpijkers, tiroir
clous, m. bolte a clous.
Spijkermand , yr. mand voor fpijkers, panier
dons, m.
Spijkerfmederij, yr. werkplaats, waar fpijkers
vervaardigd worden , clouterie.
fetid, die fpijkers maakt,
Spijkerfmid,
cloutier.
Spijkertje ; zie Spijker , in de laatfle beteekenisfen.
Spijkervast , b. n. met fpijkers bevestigd, cloud ,
e; zie Nagelvast.
Spijkervat, 0. vat voor fpijkers, barrique
dons, f.
Spijker- of eagelvormig, b. 13. cloudiforme.
Spijkerwinkel, m. wankel, waar men fpijkers verkoopt, boutique de clous, boutique
de cloutier, f:
Spijkolie, yr. (in de geneesk.) adder —, hutle d'aspic, f. daveridion, m.
Spijl , yr. een gefpitst flaafje , barre. fpietje , fpijltje, vleeschpin, brochette; inzonderheid, die fiaafjes, welke men in de hijenkorven bevestigt, om het werk der bijen
daarop te doen rusten, brochette, croisee.
houtje, waaraan men haring, enz. te
droogen hangt, aynet, m. Ronde — van
eene wagenladder, roulon, tn.
Spijs, yr. hetgene door iemand gegeten words
en, buiten den drank, tot voedfel dient,
eetwaar, aliment, tn. nourriture, f,, manZie voor dieren: Voeder,
ger, wets,
Voedfel. Eene fnippenpastij is eene goede
—, un pate de becasse est an bon manger.
De fpijzen opzetten , servir les ?nets. Uitgezochte fpijzen, des mets exquis , m, p1.
gebruiken, prendre de la nourriture,
manger. Leer over de voedende fpijzen,
sitologie; fig. Dat is mijne (dat is jets,
waarvan ik houd,) c'est cc que faime. —,
zie Klokfpijs. Spr. w. Verandering van —
doet eten, changement de corbillon fait appetit de pain beat.
Spijsbereider, m. iemand, welke de fpijzen
klaar maakt, kok, cuisinier.
Spijsbereidfier, yr. degene, welke de fpijzen
klaar maakt, keukenmeid, cuisiniere.
Spijtbrood, o. bijna, zoo niet geheel verouderd; zie Masteluin.
Spiisgeregt, o. geregt fpijzen op tafel, service
de table, tn.
Spijskamer, yr. kamer, waarin de fpijzen worden bewaard, garde-manger, office, m.,sornmellerie.
Spijskas, vr. kas, waarin de fpijzen bewaard
wordcn, depense, f., garde-manger, m. (op
fchepen,) soute 4 legumes.
Spijskelder, tn. kelder voor fpijzen, kelder,
waarin men fpijzen bewaart, cellier.
hock, welke tot fpijs dient,
Spijskoek,
gateau.
Spijskooper,
iemand, die levensmiddelen
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bezorgt, fpijsbezorger, pourvoyeur , marchand de comestibles.
Spijskruid, o. kruid, die tot fpijs dient; zie
Moeskruid.
Spijsloop, m. buikloop, diarrhde, f., court
de ventre. — zonder vertering, lienterie,f.
Spijsmarkt, yr. markt, waar men fpijzen verkoopt, marche aux denrdes , m.
Spijsmeester, m. fpijskooper, fpijsbezorger,
proviantmeester,, depenseur, pourvoyeur. —,
fchaftmeester, aan het hof, (in de oude
gefch.) dapifer , architrielin. Ambt van
den —, dapiferat.
Spijsoffer, o. zeker offer, opoffering, (bij de
oude Joden ,) oblation, f.
Spi)sproever, m, proever, voorproever, icuijer traeChant.
Spijsvertering, vr. vertering der fpijzen in
het dierlijke ligchaam, digestion, coction.
Gebrekkige —, (in de geneesk.) apepsie,
cacochylie.
Spijt, yr. leedwezen , verdriet, chagrin, "pit regret , crêve-coeur,, m. Ik ben vol —
over de mislukking ; de mislukking veroorzaakt mij —, le mauvais succes me cause du
depit. Ik heb er geene — van , (hetberouwt
mij niet,) je n'en suis pas facia. Ik heb er
— van, fen suis fiche. —, opgekropte
gramfchap, rancune , halite inveteree, f.
depit, m. — al, die het Teed is, (ten trots
van elk, die er tegen is ,) en depit de tous
ceux qut s'y . opposent.
--van, ter —
van, en dept de, malgre.
afval van
vlas bij het hekelen van hetzelve,
Spijten, o. w. (het fpeet, heeft gefpeten),
fpijt of leedwezen veroorzaken , iced doen,
father, causer du depit, depiter,, avor du
regret. Dat fpijc Intl, (het doet mij Teed,
het ergert mij,) cela me fdche, j'en suis
fide, j'en al du regret, cela me depite.
Het fpijt mij, dat ik het niet gedaan heb,
je suis fiche de ne pas-Pavoir fait. Het
fpijt mij van u, (ik heb medelijden met u),
eat pitid de vows. De moeite , die ik geje ne regretteraf
daan heb, zal mij niet
pas la petne que fat faite.
Sputig, b. n. fpijt veroorzakende, reden tot
fpijt gevende, facheux, ease, deplaisant
e, desagreable. Het is —, (het is jammer,)
c'est dommage. Wat een — toeval, wat is
dat c'est Lien triste. —, bits, vinnig,
fcherp, arrogant, e, didaigneux , ease,
ier, ere, aigre, mordant, e, meprisant, e,
fUwe
dochter is zeer—, eigenzmnig, votre fine
est bien acaridtre. Iemand een — antwoord geyen , repondre a q. q. d'une maniere dedaigneuse. —, bijw. dedazgneusement , d'une maniere
dedaigneuse, avec dedain, fiérement, avec
beaucoup de fierce. lemand — bejegenen, traiter q. q. avec &Vain. antwoorden, rdpondre d'une maniere dedaigneuse, mortiante.
Sputigheid, yr. hoedanigheid van hetgene fpijt
verwekt, qualiti de ce qui est fdcheux, f.
bitsheid,
deplaisir, desagrenient, m.
trotschheid, vinnigheid, arrogance , dedamn ,mdprIs ,m. fierte, humeur dedaigneuse.
Zij mishaagt door hare —, elle deplait par
sa fierce, par son arrogance.
bijw. bits, vinnig, vinniglijk; zie
Spij tlg , bijw.
Spijzegek, m. die van eene fpijs zeer veel
houdt, opsomane.
Spijzen, o. w. (ik fpijsde , heb gefpijsd),
fpijs gebruiken, eten, maaltijd houden,
(wanneer het ook zij), diner, souper ,faire
un repas, prendre un repas, manger. Hij
dimen Qrdinaris,
fpijst des middags
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drie roode fpillen op een iilveren veld, it
Ise chez un restaurateur. Ik fpijs morgen
torte d'argent a trois fusees de gueules. Zie
avond bij mijnen broeder, js souperai deook Stijl.
main chez mon frere. —, b. w. van fpijze
voorzien, voeden , te eten geven 2 traiter, Spilbedde, yr. fpilfpoor o. (fcheepsw.) tegenkiel
der fpil, carlingue de cabestan, f.
donner a manger, te nourrir, alimenter. Zia
— zich enkel met brood, ils ne mangent Spilboom , m. (fcheepsw.) barre de cabestan,
fpindelboom,
f. levier de vireveau, m.
que du pain.
(in de uatuurl. gefch.) zeker plantgewas,fu.
Spijzigen , b. w. (ik fpijzigde , heb gefpijsain.
zigd), van fpijs voorzien , fpijzen, te eten
geven , entretenir, nourrir, donner el man. Spilboor,, yr. zekere boor, drilboor, fore: , vs.
ger. De armen en hongerigen
nourrir Spilderbeen , o. dun been; zie Spillebeen.
Spilgat, o. (fcheepsw.) amolette, amelote, de
les pauvres et ceux qui manquent de pain.
cabestan,
Spijziging , yr. het fpijzigen , action de nourSpilhoofdje , o. verkleinw. (fcheepsw.) hoofdje
rir, d'entretenir.
van de fpil, pomnie de pavilion, f.
Spijzing, yr. het fpijzen, action de diner, de
Spillebeen , o. fpilclerbeeu, dun been, meestat
souper. —; zie Spijziging.
enkel in het meervoud, fpillebeenen, jamSpikkel , m. fprenkel , vlekje , waarmede sets
bes de fuseaux, f, pl. —, m. en vr.iemand,
befprenkeld is, petite tache, moucheture,
die
fpillebeenen heeft , personne qui a der
bariolure, f:
jambes de fuseaux,
Spikkelachtig, b. n. gefpikkeld
pen taSpillebeenen, o. w. (ik fpillebeende , heb ge.
chete, e.
gambiller
fpillebeend) , fpartelbeenen
Spikkelen, b. w. (ik fpikkelde„ heb gefpikmettre les jambes defy' et dela.
keld ), met fpikkels befprenkelen, befpikkelen , taclzeter, moucheter, marqueter, ta- Spillen , b. w. (ik fpilde , heb gefpild), ver.
fpillen, verkwisten, dissiper, gaspiller,
veler. Deze boeken moeten op fnee gefpikpenser inutilement. Hij heeft veel aan dar
keld worden, ces livres doivent dtre tachewerk gefpild, (veel daaraan nutteloos
tes sur tranche, sur marge. Eene tuip die
koste gelegd) cet ouvrage lui a coati
tnet verfcheidene kleuren is gefpikkeld, une
grandes sommes d'argent.
tulipe marquetee de plusieurs couleurs. Gefpikkeld papier , du papier mouchete ; fig. Spilkoning, m. (fcheepsw) meche de cabestan, f:
Het is een gefprikkelde vogel (bet is ie- Spilkop, m. (fcheepsw,) chapeau, tambour,
fete de cabestan
mand , die veel aanfloot te verduren heeft),
Spilpal, m. (fcheepsw.) ling.sset.
c'est le souffre-malheur.
Spikkelig, b. n. met vele fpikkels, tachete , Spilpan , vr. (fcheepsie.)saucterdecabestanon-..
0, marquetd, e. mouchese, e. Eene gefpik- Spillewervel, m. wervel eener fpil, peson de
fuseau.
kelde huid, une peau tachetee.
Spikkeling , yr. het fpikkelen , action de ta- Spilpenning, m. en yr. kwistgeld , doorbrenger of doorbrengfler, prodigue, homme pro.
cheter, de moucheter, de tnarqueter, taredepensser,.
lure. De — van deze tijgerhuid is zeer ,digue, tn. femme prodigue,
m. depensiere, f:
fchoon, la tavelure de ceto peau de tigre
est tras belle ; — (bij de valk) maillure.
Spilplaat, vr. waarin de hang eener deur,
draait , crapaudine.
Spikfpeldernieuw , fpikfplinternieuw, b. n. ;
Spilvormig, b. n. fuss:forme.
zie Speldereieuw.
Spil, yr. een gefpitst houtje, flaafje of Spilziek , b. n. fpilzuchtig, verkwistend, verfpillend, prodigue, depensier, ere.
ilaakje , dat men , vddr de uitvinding en
invoering der eigenlijke fpinnewielen , in Spilzucht, vr_ zucht tot verkwisting, prodigalite , goat pour la defense, on.
de hand ronddraaide , om den draad daarop
te doen loopen , fuseau,
—, pin in Spilzuchtig, b. n. fpilziek , verkwistend; zie
Spilziek.
eenen klos, fir cis Pon met la bobine d'un
rouet, tn. —, pen, waarop jets draait, pi. Spin , y r. zeker ongevleugeld infect met acht
pooten , acht oogen en wratten aan het achvet, arbre, baton, tn.; — in een uurterlijf, waaruit het de webbe fpint, fpinnewerk (bij horol. ni.)arbre, m. tige, —
van eenen ilijpfleen , arbre de meule. fig.
kop , araignee. Huis—, araignee domestique. Tuin— , araignee des jardins. KelDat is de =-, waarop alles draait, (dat
der—, araignee noire des caves. Water—,
is de beweegoorzaak van alles) c'est le piaraignee aquatique ou d'eau. Zee—, aratvot sur lequel route l'affaire tourne,
(fcheepsw.)om het anker op te wincien, windgenie de tner; fig. Zoo boos als eene —, zoo
as , cabestan , tn.
nijdig als eene —, fort PQM, e.
boven- en onder- , cabestan double, m. De boomen uit de — halen , Spinaal , o. zeker fchoenmakersgaren, pekdraad,
ligneul , chegros, m.
ddgarnir le cabestan. — met halve boomen
engelfche —, cabestan a Panglaise
— of Spinachtig, b. n. naar eene fpin gelijkende,
qui ressemble a une araignee, d'araignee.
rol van een windas om op te hijfchen , treuil,
tn. —, muffs om den kabeling, fusee de tourne- Spinazie, yr. plant, welker bladen als moesvindas,m. De klaar waken om
kruid gebruikt worden , epinards,
vire. Losfe
pl.
te wenden , garnir le cabestan. De — met den Spinaziebed, o. bed met fpinzie , carreau
pal vastmaken , mettre le linguet. Met de
d'epinards, tn.
— flraffen envoyer au cabestan. — van eenen Spinaziezaad , o. zaad van fpinazie , grains
windwijzer, fir de girouette, nt. verge de
d'epinards,
girouette,..f. — eener draaibas , clef de Spinbaar, b. n. dat gefponnen kan worden, textile.
pierrier; ijzeren — aan een weversrpoel , Spindbrood, o. brood. dat men aan de armen
fuserole.
uitdeelt , pain de charite, pain qu'on dis=
fchroef eener pers, vis de
presse,
tribue aux pauvres,
slander van eene wenteltrap,
noyaa, m. vis, f —, halm eener korenaar, Spinde , yr. fpijskas, broodkas, depense
tige, f.
zeker flag van ftekelhoren fugarde-manger, m.
Beau, m.
aan eenen molen , arbre
— Spindelboom; zie Spilboom.
aan eene deur, die zich in de fpilplaat Spinden , b. w. fpenden, (ik fpindde, heb gedraait, piron, tn. (in 4e wapenk,) Hij voert
fpind), (ve'roud.) uitreikeu a nitdeelen, disWwwe
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tribuer des comestibles, (du pain, de la viande, etc.)
Spinding, yr. het fpinden , action de distribuer (des comestibles) distribution.
Spindfoep , yr. foep, welke voor behoeftigen
gekookt en onder hen uitgedeeld worth,
soupe de charite.
Spindfluk , o. flult vleesch of brood, dat aan
de armen wordt uitgedeeld, pain de charite, m. viande de charite, f.
Spinet, o. zeker flag van klavier, epinette, f.
Spinfabrijk; zie Spinnerij.
Spinhuis, o. eigenlijk een huis, waar gefponnen wordt, imalson °it l'on
filerie, f.
inzonderheid tucht- of verbeterhuis,
waar de opgeflotenen voor den kost moeten
werken, hoofdzakelijk fpinnen ; verbeterhuis , maison de correction, maison de detention, maison d'art*, maison de force, f:
Spinhuisboef, m. iemand , die in een fpinhuis
is opgeflocen, malfaiteur condamne a filer
dans une maison de detention.
Spinhuismoeder, yr. opzienfter in een fpinhuis , supdrieure , directrice ou maitresse d'une maison de correction, etc. Zie Spinhuis.
Spinhuisvader, m, opziener in een fpinhuis,
superieur, directeur ou maitre d'une maison
de correction, etc. Zie Spinhuis.
Spinmachine, yr. jenny.
Spinnedooder, m. zeker diertje, fluipwesp,
mouche ichneumone, f.
Spinnejager, zekere langharige bezem, met
eenen langen Reel, om de fpinnen te vangen of te verjagen, raagbol raagshoofd,
houssoir.
Spinnekop, yr. fpin , araignee; fig. Zij is eene
— van een wijf, zij is eene regte (zij
is van eene wrevelige, twistzieke geaardbeid ,) c'est une femme fort acariatre. — in
de Engelfche vlag , yak, on.
Spinnekopblok, o. (fcheepsw.) hernier, tn.
Spinnekruid, o. zeker gewas, antheric, m.
.Spinnen , b. w. (ik fpon , heb gefponnen),
draden vormen, filer. Op een wiel —,
filer au roues. Zijde , wol, vlas, hennep —, filer de la soie, de la laine, du
lin, du chanvre. ,coed gefponnen vlas, du
lin Bien file. .Hennep (om er zeildoek
van te maken ,) corder du chanvre. De grove hennep laat zich niet zoo goed — als
fijne, le gros chanvre ne se cords pas si
biers que le chanvre Mid; fig. Hij zal daarbij Beene zijde , (dat zal hem geed voordeel
opleveren,) sl n'y trouvera pas son profit. Men
zal er nimmer goed garen van —, (men zal
daaryan nimmer iets goeds te voorfchijn zien
komen ,) on n'en verra jamais rien qui vaille.
Floers (ja/oersch of ij verzuchtig zijn,)étre
jaloux,dtre jalouse.—, touw flaan, vervaardigen , lijndraaijen , corder,,cordager; fig. Zijnen Crop—, (naar de galg dingen ,) filer sa
corde. Tabak —, (tabaksbladen in een draaijen ,) corder du tabac. Gefponnen tabak,
tabac file, corde. Hooi , (hoof tot gedraaide
bosfen vormen ,) corder.du foin.
o. w.
Zich met — onledig houden , filer. De zijwormen —, les vers a soie filent. , van
katten , wanneer zij een gefnor voortbrengen , (betwelk naar dat van een fpinnewiel
gelijkt,) filer , faire le roust.
Spinner , o. zie Spinning. Met — den kost
verdienen, gagner sa vie a filer.
Spinner, m. degene, welke fpint, fileur; zie
ook de zamengeftekle woorden Hennepfpinner,, Tabaksfpinner,2 Vlasfpinner, enz.
Spiunerij , yr. plaats waar gefponnen wordt,

SPI
fpinfabrijk , filerie.
van zijde, filature;
— van hennep, filerie.
Spinnevodde, vr. fchimpnaam van een Clecht
vrouwmensch , guenipe, friponne.
Spinnevoeten , o. w. (ik fpinnevoette , heb
gefpinnevoec), fpartelen, met de voeten,
gelijk een ftervend dier doer , trepigner.
Spinneweb, o. weeffel eener fpin, toile d's.
raignee, f Spinnewebben , araignees, toiles d'araigndes , f. pl. De fjinnewebben
wegragen , eter les araigndes, astir les toiles
d'araignees. Vol fpinnewebben, met fpinrag bedekt, aranieux, se.
Spinnewebachtig, b. n. araigneux , se.
Spinnewiel , o. wiel , waarop men fpint , roust,
roust a filer, m.
Spinning, yr. het fpinnen , action de filer, f.
filage, m. (van zijde) filature, (van hennep ,) filerie , f. —, action de corder. —,
action de filer , action de faire le roust.
De — van tabak, le filage du tabac. , ótat
du yin qui s'epaissit, on.
Spinrag, o. fpinnewebben, toile d'araignee,
f., toiles d'araignees , araignees , f pl.
Spinrok , o. bout , waarop het vlas worth gewonden ; zie Spinrokken.
Spinrokken, o. bout, waarop het te fpinnen
vlas, enz. worth gewonden , quenouille, f.
Klein —, quenouillette , f. Zie ook Rokken.
Spinrokkenband, m. (bij de fpinners,) chain.
briere , f:
Spinrokkenvol, o. quenouillee, f,
Spinsbek , o. bekend metaal, tombac, similar,
on. Zeer fijn
pinche-bec, m.
Spinfel, o. hetgene gefponnen wordt of is,
ce qui a tits
m. filure, f.
Spinfter,, yr. degene, welke fpint , fileuse,
landiere, les soeurs filandieres, (les par.
ques) de fchikgodinnen , (in de godenleer).
Spinflok, m. flok van het rokken, baton de
la quenouille.
rokken; zie Spinrokken.
Spint, o. het wit van het hoot, onmiddellijk
onder den bast , aubier,, aubour, m.
Spint, o. zekere maat, vierde van een (oud)
fchepel, picotin, spins, m.
Spintachtig, b. n. naar fpint gelijkende, qui
ressemble a raubier.
Spinter, o. zekere mijnflof, spinthere, vs.
Spintig, b. n. veel fpint hebbende , qui a
beaucoup d'aubier. Dar hoot is zeer —, ce
bois a beaucoup d'aubier.
Spintigheid, yr. hoedanigheid van bout, dat
veel fpint heeft, qualite du bois qui a beaucoup d'aubier.
Spinvodde, vr. gemeen vrouwmensch, gemeen
wijf; zie Spinnevodde.
Spinvoeten, 0. w. (ik fpinvoette, heb gefpinvoet); zie Spinnevoeten.
Spinzijde, yr. zijde om te fpinnen, soie a filer.
Spion, m. fpie , befpieder, verfpieder, espion.
— der politie, mouchard.
zekere hood;
zie Speurhond. , zekere fpiegel buiten
aan het venter, om daarin te kunnen zien,
wat er op flraat omgaat, miroir du dehors
des fendtres.
Spionneren, o. w. (ik fpionneeide , heb
fpionneerd) , (ond. woord , ) als fpion dienen , faire le metier d'espion, espionner,
epier.
Spionnetje, o. verkl. w. van Spion, vooral
laatfte beteekenis ; zie Spion.
Spiraallijn , yr. (in de meetk.) fpiraalvormige
lijn, flakkelijn, krullijn, spirale , spire.
Spiraai yeer, yr. fpiraalvormige veer, ressort
spiral, m.
e.
Spiraalvormig, b. n. flakvormig,
Kegel— of flakyormig, turbine , e. Spiraalvor-
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let cradles. Zich op lets — t. (op ietc ho=
pen), s'atiendre q. ch. aver joss; (that
op lets maken) , compter our q. ch.;
(iets vurig verlangen j , desirer ardernment'
q. ch. (zich op lets toeleggen, waarvoor
men ook zegt) zijn brein op lets — 7 s'aigiuiser l'esprit pour q. ch., s'appliquer bier
a q. ch. —, zekere ttraf bij de Turken ; zie

Spiritus, m. (ond. woord in de fcheikunde),
esprit; zie Geest.
Spit, o. (meerv. fpeten ,) een bekend fpits
keukentuig, waaraaa men vleesch en andere
dingen braadt broche, f Aan het — fleken , mettre en broche, mettre (Ha broche.
Het — in de asch wenden, (de zaak beSpiefen.
derven, verbrodden ,) gdter l'affaire. —, Spitsheid, yr. hoedanigheid van jets, dat fpits
is, etat pointu, m. qualite de ce qui est
zekere piju in den rug of in de lendenen,
douleur aux reins, f. (bij de geneesk.) heuppointu, e; fig. Schranderheid, ingenuitd.
jicht, lendenpijn, goutte sciatique , —, diepfpijtigheid, arrogance.
te eener fchop bij het graven, profondeur Spitshoofd , m. en vr. ieniand, welke een
fpits hoofd heeft, personne qui a la tete
d'une
anguille h la brochette, f.
pointue, personne a tete pointue.
Spitaal,
Spitdraaijer, m. degene , welke het fpit draait, Spitfig, b. n. fpits, puntig, pointu; 0. —I
vele fpitfen hebbende , met vele fpitfen , qui
tourne-broche.
a beaucoup de pointes, a plusieurs pointes.
Spithert, o. hert, dat nog geene volflagene
Spitskin, in. en vr. menton pointu, m.
horens heeft, jong herr,, daguet, m.
perfoon , met eene fpitfe kin , personne qui
Spitje, o. petite broche, brochette, f.
a le mentonpointu , f. fam. menton de galoche.
Spits, b. n. fcherp gepunt , puntig, in eene
fcherpe punt uitloopende, pointu, e. aigu , Spitskop , m. en yr. fpitshoofd personne qui
'
a la tete pointue, f. zie Spitshoofd.
e. Een fpitfe hoed, (een puntho.ek? fuikerbroodje) un chapeau pointu. Een fpitfe Spitsmuis, yr. zekere muis met. een fang en
fpits fnuitje , musaraigne.
neus, (een puntige neus), un nez pointu.
Eene fpitfe kin , (eene puntige of fcherpe Spitsneus , m. nezpointu, degenc, welke eenen
fpitfen neus heeft, perfoon met eenen fpit:
kin), un menton pointu; fig. fcherpzinnig,
vernuftig , inginieux ease. fpijtig,
fen neus, personne qui a le nez pointu, f.
bits, vinnig, caustique, arrogant , e. pi- Spitspaal, m. bij de Turken 7 pal.
quant, e. mordant, e. insolent, e. Een — Spitsregt, b. n. geheel regt, tout adroit , e.
antwoord , une reponse piquante. bijw. Spitsroede , yr. een dun en fpits rijsje, waar.
mede eertijds de foldaten geftrafc werden,
puntig, fcherp, en pointe. — toeloopen , se
baguette, houssine , verge. Door de fpitsterminer en pointe, aller en dos d'iine, titre
roeden loopen , passer par les baguettes;
en dos d'dne. — houwen, tallier en pointe.
fig. (duchtig gehekeld worden), titre cen— maken, rendre pointu, e. aiguiser; zie
sure, e. etre fort reprimands, e. recevoir
Spitfen.
une mercuriale. Eenen deferteur door do
Spits, yr. punt, pointe , fig. Door het —
fpitsroeden laten loopen, faire passer are
bijten, het — afbijten , (het grootffe gedeserteur par les baguettes. —, flak, voor de
vaar bij eene onderneming op zich nemen),
kleppejagt, tourtoire.
essuyer le plus grand feu, etc. hasarder le plus.
Het — bieden , (de punt bieden, tegenitand Spitstoeloopend , b. n. mucroue ,e ,spinescent,e.
Een blad, une feuille mucroude ou spibieden), faire face h, s'opposer a —, yr.
nescente:
punt , puntige top, fcherpte ,pointe,f. bout
pointu, bout, m. De — van eenen wren, Spitsvindig , b. n. fpitsvinnig, fpitsvondig,
fcherpzinnig in het beramen van looze von.
le haut d'une tour , la fliche. De — van
den, fin, e. raffine , e. piquant, e. pen&
eenen berg, (de top van eenen berg, de
train e, subtil, e. argutteux , ease. Leon
bergtop), le haut, la pointe, le sommet
fpitsvindige vraag, une question argutieuse.
d'une montagne. — van eenen Bevel (bij de
bijw. finement, subtilement , etc.
timmerl.) poineon, m.— eener galei (fcheepsw.
vinnigheid , fcherpzinfpits
taille-mer; zie Schegge.
voorhoede van Spitsvindigheid,.vr,
nigheid in het beramen van looze vonden, subeen leger, tete, als : zich aan de —
tilite,flnesse argutie,pinitration,pointille.
len , (zich aan het hoofd van het leger
ftellen ), se mettre a la tete (de Parmee). Spitsvindiglijk, bijw. fpitsvondiglijk , fpitsvinniglijk; zit Spitsvindig , bijw.
gedenknaald, gedenkzuil obdlisque.
Spitsachtig, b. n. eenigzins fpits, een weinig Spitsvindig, b. u. fpitsvindlg, fpitsvondig;,
zie Spitsvindig.
/pits, puntig , un peu pointu,, e. un peuen v, ,
Spitsvinnigheid, yr. fpitsvindigheid , fpitsvone.
, ptilvormig, cuspids e.
digheid ; zie Spitsvindigheid.
Spitsbaard, m. man met eenen fpitfen baard,
Spitsvinniglijk , kijw, fpitsvindiglijk, fpitsvonhomme qui a la barbe en pointe.
diglijk • zie Spitsvindig, bijw.
Spitsboef, m. een boef die op allerlei looze
fireken afgerigt is, filou, trompeur, fburbe, SpitsvonXig, b. n. fpitsviudig, fpitsvinnig; zie
Spitsvindig.
larron,voleur.
Spitsboor, yr. zekere boor, (bij wagenma- Spitsvondigheid, yr. fpitsvindigheid, fpitsvinnigheid; zie Spitsvindigheid.
kers) amorcoir, fraise, f.— (bij de fpelSpitsvondiglij k bijw. fpitsvindiglijk , fpitsvindem.) boutereau , m.
niglijk ; zie Spitsvindiglijk.
Spitsbroeder, m. een krijgsmakker, krijgsgeSpitszinnig, b. n. fcherpzinnig, fchrander ; zie.
zel , camarade de guerre.
Scherpzinnig.
Spitfel , 0. patroon voor fpeldenwerkfters , paSpitszinnigheid, yr. fcherpzinnigheid, fchrantron sur sequel on fait de la dentelle, m.
derheid; zie Scherpzisniigheid.
Spitfen , b. w. (ik fpittle , heb gefpitst), fcherp,
gepunt maken , punten, fcherpen , rendre Spitszinniglijk, bijw. fcherpzinuiglijk , fchranderlijk ; zoo Scherpzinniglijk.
pointu , e. aiguiser , demaigrir. Eenen
paal —, faire une pointe a un pieu,
Spitten, b. w. (ik fpittede , heb gefpit), met
een ?pits of fcherptoeloopend werktuig, fpamaigrir un pieu; fig. De ooren —, (de
de , opdelven, bicher, remuer (la terre)
ooren opfleken , van paarden, honden, en
ciergelijke) , dresser les oreilles , ekallyir
avec fine Ude creaser' avec one beche,
Www3
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forth; Den grond —, de aarde —, becher
la terre. Boter —, (boter met een zeoge-
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fora, son cheval se mit ten chicot dans
pied. Een — van eeu gebroken been , one
esquille ; fpr. w. Den — in eens anders oog

noemd boterfpaantje uit een vat, enz. iteken 5 ) firer du beurre d'un tonneau avec une
zien, en niet den balk in zijn eigen, (van
spatule. Iemand aan jets —, (hem aan jets fteeen' a'nder' de geringfte gebreken zien, en
ken ,)enfet. rer ou embrocher q. q. Zie Spitfen.
voor zijne eigene, .veel grootere , blind zip 9)
voir une paille dans l'oeil de son prochain,
Spitter, m. een man, die fpit, delft, delver, celui qui beche, qui foutt.
mais ne pas voir une poutre dans le sien.
Spitting, y r. het fp.itten, opgraving, action Splinterbreuk, y r. fplinterige breuk
(bij
de bicker, etc. foutssement, tn.; zie Spitten.
wondheelers,) fracture pleine
—
der herfenpan, impaction.
epitvarken, o. fpeenvarken aan het fpit gebraden , cochon de lair rdti a la broche, tn.
Splinteren, b. w. (ik fplinterde , heb gefplinterd), in fplinters breken of flaan, couper,
Spleet, verl. t. van Splijten.
fendre, rompre on briser par eclats, etc.
Spleet, y r. eene opening, welke door fplijten
ontilaan is, fence, crevasse. Er komen fpleo. w. fplinters van zich geven,
ter, se briser par eclats,
ten in den muur, de muur begint fpleten te
kr.ijgen, it se fast des crevasses au mut.. Er Splinterig, b, n. vol fplinters, plein, e, d'ichats, etc. Zie Splinter. —, ligt fplintezijn fpleten in deze deur, doze deur is vol
fpleten, it y a des fentes à cetteporte. Dodr
rend , qui est sujet, te, a s'eclater, (van
eene — kijken, gluren , regarder 4 travers
metalen ,) broos, aigre.
tune fente, au travers d'une fente. —, in Splinternetten, o. meerv. (fcheepsw.) filets
eene pen, fente. Er is geene goede — in
d'eclats, m. pl.
deze pen , de — dezer pen is niet goed, Splinternieuw,. b. n. fpeldernieuw, fpikfpella fente de cette plume ne vaut rien. Zie
dernieuw zie Speldernieuw.
liloof, Scheur. —, in het fchaamdeel, la Splinterswijze , b. n. en bijw. bij fplinters,
grand fente, fente de la partie honteuse.
in fplinters, par eclats.
Spleetbreuk, y r. beenbreuk in de lengte , frac- Splintertang, y r. fplin,tertrekker,, (bij wont!•
ture longstudinale. Haar—, (in platte beenheelers), tang om fplinters uit te halen,
deren ,) trichisme, tn.
acanthabole, m.
Spleetveer; zie Splits.
Splintgat, o. (fcheepsw.) trau de goupille , m.
Spletig, b. n. vol. fpleten , plein, e de cre- Split, y r. fplitgat, opening, welke de wonwen in de rokken laten , ouverture de jape, f.
vasses, plein, e, defences, crevasse' , e.
Splijten, b. w. (ik fpleet, heb gefpleten), in Splits, y r. een gefpleten of dubbel zamengeflagen ijzer, dat men door de gaten van
de Iengte van een doen fpringen, fendre.
ijzeren bouten fteekt, clavette.
Eene pen —, (eene fpleet in eene pen maken ,) fendre une plume. —, o. w. (met Splitfen , b. w. (ik fplitfle, hebgefplitst), de
draden, waaruit een dik touw bellaat, loszijn,) on de Iengte van een fpringen, se fenOre, se crevasser, s'entr' ouvrir. De aarde
draaijen , detordre, deméler, decorder. Een
fplijt van de hitte, la terre se fend de chatouw
decorder tine corde. Een' ouden
kabel decorder un vieux cable. — , de
lour. In tweedn —, se fendre en deux. Dit
gefplitfle einden van een kabeltouw in elBout fplijt ligt, ce bois se fend aisement.
Een gefpleten boom, on arbre fourchu.
kander vastmaken, ajuster, episser. Een
touw
ajuster ou episser une corde, on
Een viervoetig dier met gefpletene pooten,
cable. —, fmaldeelen, verdeelen, een lot
klaauwen, on quadrupede a pieds fourchus,
(in de nat. gefch.) De katten, de honden,
in eene loterij
divisor.
enz. zijn dieren, die gefpletene klaauwen Splitfer, m. onder-collecteur eener loterij ,
lebben, les chats, les chiens, etc. sent des
die de loten fplitstin onderdeelen , sous-

animaux fissipides.

collecteur d'une loterie.

Splitsgang, m. (fcheepsw.) in den boeg, aan
Splii.thout , o.; zie Wig.
den voorfteven van een fchip, barbe, f.
Spbring, y r. het fplijten, (in eenen bedrijvenden zin,) action de fendre, (in eenen Splitshoren , m. fplitsijzer , werktuig , hetwelk
bij het fplitfen van touw gebezigd worth,
onzijdigen zin,) action de se fendre.
aguillos ipissoir.
Splijtmilte, m. en yr. degene, welke de allergenngfle foort van munt zoekt te fplij- Splitfing, y r. action de ditordre, de decorder;
zie Splitfen. (fcheepsw.) action d'ipisten, , fplijtpenning, geldgierige fchraper,

avare,. m. personne avaricieuse, f. homme

ser, epissure, f:, avusse, ajuste; —, ac-

avaricieux, tn. femme avaricieuse, f. Zie
tion de divisor, division.
Splitsruiter, rn. (in den gemeenzamen fpreekSchraper, avaricieux, ns. avaricieuse, f.
trant) vrouw te paard, cavaliere, femme
Spl i.jtpenning., m. en yr. fplijtmijte, fchraper;
cheval , f.
zie Splijtmijte.
Splint, y r. in de gemeenzame verkeering , •Splitstong , y r. (fcheepsw.) fcherpe einden van,
eenen wimpel of vleugel, cornes de la kangeld, argent, tn. monnaie, f. dcus, tn..p.l.
derele d'un mat, de la fiamme, f.
pecune, 1. Dat meisje heeft —, dat meisje
keeft centen , beet geld, is rijk , cettefille Splitsvaantje , o. vaantje , dat aan het uiteinde
gefplitst is, drapeaux a deux pointes, m.
a des ecus, elle est riche, elle a e quoi.
gefplitst windvaantje girouette a deux
Splinter, m. een klein, langwerpig, fpitfig
pointes , 1.
flukje, dat van hout, been, enz. affplijt,
dcharde , f: Zij heeft hem eenen — uit den Splitsvleugel , m. (fcheepsw.) gaillardet.
voet getrokken, elle lui a tire une echarde Splitten, b. w. (ik fplitte, heb gefplit);; zie
Splitfen en Splijten.
eene fpleet (elders
du pied. Ilij heeft eenen — in den voet gefplits genoemd) in eene pen maken, fendre.
ltregen, it lui est entre une icharde dans
le pied. —, afgebroken ftuk hout, fpaander Spoed, m. haast, fnelheid, voortgang van zaken , diligence, hate, promptitude, celerivan gefpleten hout , enz. éclat, chicot ,
te, f. Met allen magelijken avec toute
&II. Zi4ne lans vloog in dnizend fplincelerite possible; fpr. w. Hoe meerder haast ,
ters, sa lance vola en mille eclats. Toen
hoe minder —, plus on se ha te, moins on ayanbij door het bosch reed , trad zijn paard
ce. Haastigen .—is zelden goe d , pressant trop
men — in den pot, en passage par la
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Paiguille on la pert'. Met —, hijw.(ijlings)
zie Spoedig, bijw.
maken, faire dill,Bence, se depicher, se later. Maak
depechez-vous.
Spoeden, 0. (ik fpoedde, heb gefpoed),
vorderen , voortgang hebben, avancer,, prospirer,, reussir. Dar werk fpoelt weinig,
cet ouvrage n'avance guere.
zich
wederk. w. (haast maken, zich haasten , voortgang maken,) se depecher, se
hal ter, faire diligence. Gij moet u — (reppen), indien gij er van daag wilt aankomen,
it fact faire diligence, si vous voulez y arriver aujourd'hui. Zich ergens heen —,
(zich met fpoed ergens heen begeven ,) se
rendre a q. lieu avec cdterite.
Spoedig, b. n. met fpoed, haastig, gezwind,
vlug , prompt, e, vi f, ye, agile , vise, expeditly, ve. Geef mij een — antwoord,faites-moi une prompte reponse. Len fnelwerkend middel, us; moyen expdditif.
bijw, met fpoed, promptement, rite, vitement, en hate , en diligence , tit , avec vitesse ,
en toute hate. Ten fpoedigfien , au plus vite.
Spoedigen , b. w. (ik fpoedigde, heb gefpoedigd); zie Befpoedigen.
Spoedigheid, yr. haast, promptitude, celirite, diligence.
Spoediglijk, bijw. fpoedig, met fpoed; zie
Spoedig, bijw.
Spoeijen, b. en o. w. (ik fpoelde, heb en ben
gefpoeid); zie Spoeden.
Spoel, yr. eertijds buis, goot, om water door
te fpoelen of te laken loopen; thans klos
van een fpinnewiel of weversklos, (bij wevers,) waarop het garen worth gewonden ,
da y , in de fchietfpoel gedaan, tot inflag voor het weeffel Itrekt, weversfpoel,
ipoulin on epolet,
Riet— (bij banketb.)
sepoule. (bij wearers,) het werk, waarmede zij het voor inilag beflemde garen
door de fchering fchieten, navette; zie
Schietfpoel. Zie ook Klos, Garenklos. Dikke en korte
waarmede men de zijde
wint, rocket, m.
Spoelbak, bak, waarin glazen, enz. worden gefpoeld, cuvette 4 rincer, f: cuveau
rincer , m.—, (bij papierm.) rinpoir.
Spoelen, b. w. (ik fpoelde, heb gefpoeld),
(bij wevers), het garen op de fpoelen,
klosfen winden; (zie Spoel in de 2. beteekenis,) bobiner, mettre (le fil) en bobines
ou sur les epoulins, divider du fil sur les
bobines, sur les dpoulins ou epolets.
charger les epoulins. Den inflag —, doorfchieten, Cramer.
Spoelen, o. w. (ik fpoelde, ben gefpoeld),
vloeijen, cäuter. —, (met Hebben,) van
vloeiftoffen, eene rigting hebben, loopen,
vloeijen, als: De rivier fpoelt langs de
muren , (de rivier befpoelt de muren,
vloeit langs de muren,) der flad, le
fieuve lave les mars de la ville , le 'leave
baigne les murs de la ville. —, b. w. reinigen , door iets in water heen en war te
bewegen, of door in water over te gieten,
rincer, laver. De wol, het laken (het
vet uitfpoelen,) degraisser,, degorger, la
laine. Het linnen
gueer ou aigayer le
hinge. Eene ftof, dock, in water uit—,
ebrouer. De glazen
rincer les verres,
(veroud.) fringuer les verres. Den mond
rincer sa bouche, se rincer la bouche;
fig. Iemand de voeten (iemand in het
water gooijen,) jeter q. q. dans Peau. De
keel —, (de keel bevochtigen, drinken,)
arroser ou humecter la gorge , noire.
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fNalende wegnemen, ale: De firoom heeft
de vruchtbare aarde van de velden gefpoeld,
le torrent a degraisse les terres , le torrent
a emporti la terre vegetate des champs. De
zwarigheden van het hart —, (zijn qerdriet
met een glas wijn, enz. verdripen,) noyer
son chagrin.
Spoeler, m. (bij wevers ,) degene,. welke het
garen op de fpoelen maakt, celus qui bobine, epoulleur.
Spoeling, yr. het fpoelen, action de laver, de
rincer. vocht, waarmede iets uitgefpoeld wordt, lavure, rinpure; fpr. w. Vele
varkens maken eene dunne (wanneer
men vele monden te voeden heeft, kan tie
fpijs niet goo zeer keurig zijn,.) quand on
a beaucoup de bouches a nourr:r,, les vats
ne peuvent pas etre tres-exquis.
Spoelingbak m. bak, waarin men de fpoeling
doet , auge oil Pon met la lavure (le mare de
bled) pour engraisser les cochons, f: etc.
Spoelingboer, boer, welke zijne varkens
met fpoeling most, paysan qui engraisse ses
cochons avec de la Tavure,' (avec du marc
de bled).
Spoelingpomp, yr. pomp, waarmede men de
fpoeling in de yawn werkt pompe a lavure.
Spoelingfehuit, yr. fchuit ter vervoering vaa
fpoeling tot mesting van varkens en ook
koeijen, bateau pour transporter la lavers,
(le mare de bled,) m.
Spoelingfpek , o. fpek, van varkens, die met
fpoeling gemest zip, lard d'un cochon engraisse avec de la lavure.
Spoelington yr. fpoelingvat, ton of vat waarin de fpoeling
'
wordt gedaan, tonneau a lavure , au mare tie bled , m.
Spoelingwijn 2 m. fpoelwijn, flechte wijn; zie
Spoelwijn.
Spoelkom, vr. kom, om de kopjes in te wasfchen , 'ate pour laver les Lasses.
Spoelrad, o. rad van een fpoelwiel, rouet , en.
7
zie Spoelwiel.
Spoelvarken , o. varken, dat met fpoeling
wordt gemest, cochon nourri ou engraisse de
lavure, m.
Spoelvat, o. vat, waarin men glazen, enz.
fpoelt; zie Spoelbak.
Spoelwater, o. water, waarin jets gefpoeld
is, rinpure, lavure, f.
Spoelwiel, o. (bij wevers), oriel,draairad
om bet garen te fpoelen, rdtorsoir, m.
Spoelwijn, m. fpoelingwijn, flechte wijn,
wijn na-fpoelfel , ripope m. ripopae ,
piquette, f: fap geperst nit den droesfem der
druiven, buvande, f.
Spoelworm , m. ingewandsworm , die de gedaante eener fpoel heefc, ascaride, strongle,m.
Spog, o. kwijl, fpeekfel, hetgene gefpogen
worth , crachat, m, salive, f,
Spoken, o. w. (ik fpookte, heb gefpookt),
als een fpook verfchijnen, als .een fpook
omwaren, revenir. Hij . fpookt, revient;
fig. Waarom fpookt ties morgens zoo
vroeg? (waarom fiaat pi des morgens zoo
vroeg op ?) pourquoi vous levez-vous si tot?
—, (met den onbepaalden derden perfoon,
als :) Het fpookt in dat huis, (in dat huis
verfchijnt een fpook), it y a un revenant,
des revenants, dans cette maison ; fig. Het
fpookt in zijn hoofd, it a le timbre file.
Het fpookt tusfchen man en vrouw, (man
en vrouw leven oneenig) le mars et la
femme ne s'accordent pas. Het begint (op
zee) te —, (de zee wordt onfluimig, zij
fchuimt ,) la mer deyient wage:d ye , elle mou.
tonne.
Www4
Spot.
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SPoker,, ma Iemand, die fpookt , fpookfel ,
fpook, revenant; fig. Iemand die veel gedruisch maakt, peen en weer loopt, homme
qui fait beaucoup de bruit, beaucoup de tapage, qui rode continuellement, qui tracasse.
Spokenj, yr. het fpoken, apparition de spectres, etc. f fig. gedrutsch, 'even, getter,
rumoer, geraas; zie deze woorden.
Spon, verl. t. van Spinnen.
Sponboor, yr. bondonniere.
Spon , yr. flop waarmede het gat midden in
een vat geiloten words, bondon, m. —,
of tap aan de fchietplank van zoutputten,
(bij de zoutz.) vertelle, f.; zie ook Tap,,
Stop.
Spondees, m. oud woord (in des dichtk.) voet
van een gr. of lat. vers, van twee lange
lettergrepen, spondee. Dubbele —,dispondee.
Sponde, yr. bedflede; en inzonderheid de yourkant , (bedfponde) devant, bord du lit. tn.
—, van een raam, coulisse.
Spongat, o. gat, waarin men de fpon fleekt,
fpon, tree du bondon, tn. bonde f.
Spongie , yr. (AANM. Men gebruikt' dat woord
hedendaags, ten minfle in de fchrijftaal,
zelden meer, en bedient zich daarvoor van
spons); zie Spons.
Sponmes, o. zeker mes der kuipers, aissette,
aisseau, m.
Spooning, yr. groeve, waarin lets fluit, feuillure. inzonderheid (bij kuipers ) groeve in de duigen van een vat , waarin de
bodem fluit , rainure; zie ook Gergel. —,
groef (bij horol.mak.) waarin het horologieglas fluit , drageoire. — (fcheepsw.) langs
de
, voor- en achterfleven van een fchip ,
reiblure, f.
Sponningfchaaf, yr. fchaaf om fponningen te
maken, guillaume, zie ook Gergelmes.
Spons, vr. hetwelk men vooral bezigt om iets
te reinigen, fpongie, eponge. Net eene —
afwasfchen , afvegen , reinigen , fchoonmaken, eponger, nettoyer avec one eponge. —,
Eene teekening met eene fpons (een fponszakje)nateekenen, aftrekken , calquer en dessin avec une ponce. — of borne"-, waarmede
fchoeumakers het leder fmeren, gipon, an.
Sponsachtig, b. n. naar eene fpons gelijkende
spongieux, Buse. De long is —, le penmen
est spongieux; (bij geneesh.) fongueux , se.
fponsachtige uitwasfen van vleesch, excrotssances fongueuses. uitwas,( bij wondh.)
fongus , tn.
Sponsachtigheid, yr. hoedanigheid , van hetgene fponsachtig is, qualite spongieuse,sponporeusheici, porosite.
giosite.
Sponsblad, o. poncis, m.
SpOnfen, b. w. (ik fponste, heb gefponst),
met eene fpons afwasfchen, reinigen of
fchoon maken , eponger, nettoyer avec une
eponge. (bij teekenaars), eene doorgeftokene teekening met fijn geflampte hootskool wrijven , om ze op sets antlers over te
brengen , poncer ; naar eene fpons teekenen , aftrekken, calquer. Het —, in teekeningen , poncage ou poncaye, m.
Sponsgezwel, o. fponsachtig gezwel, tumour
spongieuse, f. zie Sponsachtig.
Sponfing, vr. het reinigen met eene fpons,
action d'eponger, .action de nettoyer avec
une eponge. bij teekenaars , bet fponien ,
action de poncer.
Sponsfleen , m. zekere fponsachtige fleen, spongite, f.; zie Putmfleen.
Sponszakje, o. zakje, waarin men de boutskool heeft om te fponfen, ponce ,poncette f.
Sponturf, yr. zekere vane turf, Welke getre.
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den wordt, erphce de tearbet petites et prep
quo carries, de la figure d'un cube double.
Spoog, verl. t. van Spugen.
Spook , o. gefpens, eene verfchijnende fchim,
revenant, spectre, fantOme, lutin, tn. Bevreesd voor fpoken zijn , bang voor fpoken
wezen, craindre les spectres. —, elke
fci-xikbarende geflalte, faname, monstre,
tn.; fig. Zij is een leelijk —,(zoo leelijk als
de nacht), elle est luide come la unit.
gedruisch,getier, leven, geraas, bruit,
vacarme, fracas m. Veel fpooks maken,
(veel leven maken), faire beaucoup de bruit.
Spookdier, o. (in de nat. hist.) zeker flag van
zoogdieren, wegens deszelfs vervaarlijke
gedaante des genoemd, mak i,
Spookgefchiedenis , vr. verhaal met fpokerijen,
conte avec beaucoup d'apparitions,
Spookgoden , m. meerv. (in de oude gefchiedenis), larves, f.
e
Spookhuis, o. huis, waarin het fpookt,
son ou it vient des revenaws,
Spookfel, o. fpook , fantime , spectre, esprit,
revenant, tn. vaine image qu'on croft voir.
Zulke fpookfels kunnen mij geene vrees aan.jagen , de tels fantdmes ne me font pas peur.
Spookverfchijning, yr. verfchijning van fpoken , vision, apparition d'esprits. Kunst out
fpoken te doen verfchijnen , door eene foort
van tooverlantaarn, enz. fantomagorie ou
phantasmagoric.
Spoor , yr. prikkel aan den voet eens ruiters,
om zijn paard aan to fporen of te doen
voortp.aan , eperon, tn. De fporen aandoen,
chausser les iperons, mettre les eperons. De
fporen afdoen, dichausser let eperons. Een
paard tie fporen geven, (een paard met
de fporen voortdrijven ,) donner de l'eperon ou des eperons a nn cheval, diguer
un cheval. Een paard de beide fporen te
gelijk geven , (met de beide fporen te gelijk ptikken ,) piquer des deux, donner
des' deux. Naar de fporen luisteren, (gevoelig voor de fporen zijn, ) avoir Peperon
delicat, obeir a l'eperon. Ijsfpoor, crampon
a glace , m.; fig. Hij moet met harde fporen gereden worden, men moet hem met
fcherpe fporen rijden , (men moet hem flreng
behandelen ) id a besoin d'eperon, it fast
le gouverner avec rigneur; it faut lei donner un coup d'e'peron. Zie ook Gefpoord.
, prikkel achter aan de pooten van eenen
haan , ergot, Een haan met fporen , (een
gefpoorde haan ,) un coq eperonne ; fig. Eene
ben met fporen, (een ondeugend wijf,)
une diablesse.
, alles, wat dient, om aan
te prikkelen, aan te fporen, dperon,
Lon, tn. incitation.
Spoor, o. de indruk, welken een ding bij deszelfs gang maakt, (voetfpoor,) trace, piste , f , vestige, indice , tn. Het — van het
wild, la trace , les traces, les erres, la foulure, les foulures. Het — van een hers in
kreupelhout, abatture, f (bij jagers,) menee, f. Dwaling van bet — van een hers,
verkeerd contre-ongle, Het — van
een wagenrad, wagenipoor, Porniire, f:
Weg, dat eene njtuig maakt, voie, f.
De Franfche rijtuigen hebben het breedite
—, les voitures de France ont la plus large vole.
Half— rijden, quarter on cartayer. Iemand op
het —, op de %oetfiappen volgen, remands
volgen, suivre q. q. a /a trace, 4 la piste 5
fig. Het bijster zijn, (van den regtcn
weg afgedwaalci zijn,) etre egari , e, so
fouryoyer. Buiten het — treden, van het —
rain; (vau den regteu weg afdwalen,)
s'e-
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eigarer. Jets op het — hebben, (op het
punt zijn, om jets te vinden ,) Otre sur le
point de trouser q. ch. lets op het — komen, op het — van lets komen, (het —
van iets ontdekken,) decouvrir q. ch. depister. Iemand op het komen, (den weg
vinden, diets iemand is ingeflagen,) decouvrir le chemin qu'a psis q. q.; tig (remands
oogmerken ontdekken,) decouvrir les desseins de q. q. —, fig. keuteeken, kenmerk,
dat van iets overblijtt, trace, f., vestige,
indice, signe, m. De kunflen hebben in
dat land gebloeid, men ziet er nog de fporen van, (men met er nog de overblijffels
van,) les arts ont Puri en ce pays, it y en
reste encore des traces. Van al hetgeen gij
daar zegt, vindt men Diet het geringfte — in
de gefch:edenis, de tout ce que vows Bites
la it n'en reste aucnne trace, aucun vestige
dans l'histoire. fig. weg, voorbeeld, traces,
, m. Het — onzer
f pl. example, modest
voorvaders volgen , suivre les traces de nos an(fcheepsw.)porque,f.
cétres.
(fcheepsw.) corlingue ors icarSpoorbalk,
lingue de pied de mdt , f.
Spoorbijster, b. n. het fpoor bijfter,, verdwaald ,
qui est egare, 1. fourvoye, e.
Spoorgat , 0. (fcheepsw.) van den mast, Elambraie, emplanture,
haan met fporen, coq ergote,
Spoorhaan,
coq eperonne.
Spourhcn, y r. hen met fporen, poule qui a
des ergots, poule eperonnee.
Spoorhond, m. fpeurhond, (zekere jagthond)
limier.
Spoorloos, b. n. geen fpoor houdende, zich
aan geene regelmaat verbinden, buitenfporig , extravagant, e. dirtied, e. Een— gedrag , (een ongeregeld gedrag) sine conduite extrav/sgante. =, bijw. Op eene buitenfporige wijze, d'une maniere extravagante,
dereglement, d'une maniere der/glee, extravagamment. , zonder eenig teeken achter te laten , sans laisser des traces. — verdwijnen , disparaitre sans laisser des traces,
etc. Pat is — verdwenen , (men vindt daarvan geen fporen weer) n'en reste plus de
traces , on !Pen voitpoint de traces , de vestiges.
Spoorloosheid, yr. ongeregeldheid, buiteniporigheid , extravagance, f. direglement , m.
exces, tn. pl.
Spoormaker, m. werkman, die fporen maakt,
eperonnier.
Spoorriein , m. riem , waarmede de fpoor aan
den voet bevestigd wordt, monture de Piperon, garniture de l'eperon, f.
Spoorraadie, radertje van eene fpoor , waarsuede de zijden van het paard worden geprikt , o. rnolette, f.
Spoorflag, m. flag met de (poor, coup d'iperon; fig. aanfporing, apporring, eperon,
aiguillon, encouragement, tn. incitation, f:
Ten — verftrekken, een — voor iemand
zijn, ten — ciienen, (iemand opwekken
aanzetten , aanporren, aanfporen ,) exciter
q. q. anitzer. q. q., encourager q. q.
Spoorflags, b ijw. under gefladige tpoorflagen,
en dew ijl deze bet paard doen voortgaan,
fuel, a toute bride, a bride abattue,
ridden , (met alien niogelijgrand galop.
ken fpoed ridden ,) alter au grand galop,
courir a toute bride, alter a bride abattue.
Sporen, b. w. (ik fpoorde , heb gefpoord),
ipeuren , benierken, apercevoir, s'apercevoir
de, remarquer, observer. AANBIERK. Het
worth tegenwoordig bijna enkel in zamenAclling gebruikt; zie Nafporeu Opfporen.
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Sporen, b. w. (ik fpoordie, heb gefpoord),
van fporen voorzien, eperonner, chausser
les eperons; van hier: Gefpoord, eperonne,
e. Gelaarsd en gefpoord zijn, (klaar zijn
om te vertrekken ,) etre botte, e, et eperonne, e. —, de fporen geven, donner de
l'eperon, donner des iperons , piquer des
deux. Zie Spoor, ook Aanfporen.
Sporrelig, b. n. krakeelziek, twistgierig, qui
cherche noise, querelleur, euse. 1-lij is altijd even —, (hij . zoekt altijd twist ,)
cherche toujours noise. Hij is een mensch,
(bid is zeer twistziek,) c est un querelleur,
it asme la querelle.
Sporreligheid, vr. krakeelzucht, twistgierigheid , humeur querelleuse.
Sporreling, yr. krakeel, twist, _oneenigheid,
noise, querelle, dispute. Er ontflond eene
nieuwe (eene nieuwe oneenigheid,) it
s'eleva tine nouvelle dispute.
Sporrie , y r. zeker gewas , gemeenlijk fpurrie
genaamd; zie Spurrie.
Sport, vr. trede eener ladder, echelon, sm.
Eene ladder van vijf en twintig fporten,
tine ichelle a vindt-anq echelons. fpeek
van eenen ftoel, dwarshotuje, welke de ii2pels van onderen verbindt en aan den foci.
itevigheid geeft, baton, — of dwarshout
aan eene wagenladder, Oars, traverre, nr.
Spot, m. de daad van fpotten, moquerie, di.
rision, raillerie, f Den — met iemand
drijven, (met iemand fpotten, iemand befpotten,) se moquer, se jouer de q. q. Den
— met jets drijven, (met iets fpotten, iets
tot een voorwerp van befpotting maken,)
se moquer de q, ch. — voorwerp van befpotting, (objet de) twee, f. ItIj is een
— der menfchen, hij is den mentchen ten
— , ( hij client der wereld tot een voorwerp
van befpotting,) it est la risee des hormones, it sert de rises: a tout le monde.
Spotachtig, b. n. fpot aanduidencie, fpottend,
moqueur, euse, railleur, euse, satirique,
goguenard, e, goailleur, euse. Een — gezigt, (een gezigt, waarep de fpot te lezen
is,) un air moqueur. bijw. op eene
fpottencle wijze , met een fpottend gezigt
d'un air moqueur, par moquerie, par derision, dedaigneusement, avec didain. Iemand
— aanzien , regarder q. q. d'un air moqueur,
regarder q. q. didaigneufement ors avec
dedain.
,Spotachtigheid, yr. moquerie, raillerie, f.
persiflage,
Spotboef, m. fpotvogel, fpreeuw, moqueur,
railleur, boffin, goguenard,pasquin ., boutfon. is zelf een —, it est 'us-mime
on moqueur.
Spotgedicht, o. gedicht, waarin iemand ofiets
befpot wordt , vers satirique, nue satire en
vers, satire, f.
zucht tot fpotternij, fpotzucht,
Spotgeesi,
fpotlust, esprit moqueur, esprit satirique.
Spotgeld, o. fpotprijs, zeer lage prijs, yid
prix, non-prix, lets voor een — koopen, (jets fchandekoop hebben,) acheter
tine chose a vil prix. lets your ten — vexkoopen, (jets voor eenen fpotprijs afflaan,)
laisser ou vendre q. ch. a vii prix. Een
bieden , (eenen zeer lagen bieden, ala
of bet flechts nit fpotternij ware,) offeltbeaucoup au . dessous tie la valeur d'une .chose, inesoffrir. 1-iij beeft zijn huis voor ten
— (voor een' zeer lagen prijs) gekocht,
a ached sa maison a has, a y il prix.
Spotlijster, yr. foort van fpotvogel, die naafi
eene 'lister gelijkt, espece de moqueur.
Wwws

Spot.

1I4
S PO
S PO
fplijten fparten - zie Spouden.
Spotlust, tn. fpotzucht, fpotgeest, esprit mo0. W.
(met zijn); zie Spouden, o. w.
queur; zie Spotgeest.
Spouwen, b. en (3. w. (ik fpouwde, heb geSpotnaam, m. bijnaam, sobriquet.
fpouwd), fpuwen, fpugen; zie Spuwen.
alsof
Spotprije, m. fpotgeld, zeer lage
Spouwertje o. verkleinw. van het ongebruihet fpot ware; zie Spotgeld.
kelijke Spouwer, lekker gebakje , koek van
Spotrecle, vr. fpoctencie rede, discours
boterdeeg , sorts de biscuit qu'on fend aiseleur,, discours satirique, m. Bittere —,
meat, gateau feuillete, m.
sarcasms, m.
Spotfchrift, o. gefchrift, waarin met iemand Spouwwafel , m. wafel , die zich hat fpouwen,
fplijten, gaufre qu'on petit fendre.
of iets de fpot wordt gedreven, satire , f.,
derit satirique, placard, m. 1)e fpotfchrif- Spraak, vr. de daad van fpreken, parlor, m.
Het voortbrengen van allerlei geregelde en
ten van Boileau, let satires tie Boileau.
door eene verfchillende beweging vats keel,
bij de
blaauw boekje, pamphlet, m.
tong, lippen en tanden gewijzigde klanken,
Grieken, sills,
en daaruit gevormde woorden , door middel
Spotfpreuk, yr. fpotrede, discours satirique,
van welke men zijne gewaarwordingen,
Zie Spotternij.
denkbeelden , enz, aan anderen mededeelt,
Spotiter, yr. degene, welke (gaarne) fpot,
parole , facultd de parler. Hij ligt buiten
gausseuse, railleuse, moqueuse , rieuse.
—, (hij heeft het vermogen verloren om te
Spotswijze, bijw. al fpottend, fpottender,
fpreken,) il a perdu la parole. God heeft
fchertfender wijze , en raillant, en se moden mensch de — gegeven, Dieu a donne la
quant , par plaisanterie, ironiquement.
parole u Phomme. De — alleen ontbreekt
Spottelijk, b, n. befpottelijk , zot, dwaas,
er aan, (van een wel gelukt beeld fprekenridicule, sot, te.
bijw. op eene befpotde ,) it n'y manque que la parole, il ne lid
telijke wijze, d'une maniere ridicule. —,
manque que la parole. —, bijzondere wijfpottender wijze, satiriquement.
ze, waarop iemand fpreekt, maniere de
Spotten , o. w. (ik fpottede , heb gefpot), boerparler, parole. Zij heeft eene aangename
ten, fchertfen, fpotternijen voor den dag
—, elle a la parole agreable. Ilt heb haar
brengen of uiten, railler, se railler, se
aan hare — herkend, fe Pai connue a sa
Hij
fpot
met
de
heiligite
dingen
,
moquer.
parole. Zwaar van — zijn, eene zware —
(hij drijft met de heiligile dingen den fpot,)
hebben , (moeijelijk fpreken ,) parler avec
sl se moque , i1 raille, des choses les plus
peine. tongval-, langage, idiome, diasaintes. Op eene fijne wijze met iemand
lecte, m. Zijne — verraadt hem, (zijn tong—, railler finement q. q. God laat niet
val maakt hem bekend,) on le connait a son
met zich ne se moque point de Dieu.
hetgene gefproken worth,
langage.
Met eenen ongelukkige —, insulter a q.
als, De — gaat, (men vertelt, het gerucht
q. dans son maiheur. Men moet met ongeloopt,) on dit, le bruit court ; zie Taal.
Iukkigen niet ne faut point insulter
aux malheureux. Men fpot met mij, on se Spraakgebruik, o. het gebruik in de fpraak,
usage d'une langue, rn. Het — is de wetmoque de moi. Hij fpot flechts, hij zal het
gever der talen, Pusage est le legislateur
niet doers, (hij zegt het flechts nit fpot,)
des langues.
it ne fait que railler, it ne le fera pas. — ,
fmadelijk ichertfen, als: Met . . . —, rail- Spraakgeluid, o. geluid der fpraak, accent,
toon, accent , son de voix , rn.
ler, persifiler,, tourner en ridicule, se mose moquer Spraakkunde , vr. bedravenheid in de fpraakquer de. Met Gods woord
kunst
; zie Taalkunde.
de la parole de .Dieu.
Spotter, in boerter, die fpot, moqueur, rail- Spraakkundig, b. n. bedrevenheid in de fpraale,
kunst; zie Taalkundig.
leur,, rieur, gausseur. befpotter, persiffleur. — met heilige zaken, profanateur; Spraakkunst, yr. de kunst van behoorlijk te
fpreken, grammaire, (art de parler et d'dzie Spotvogel.
-crire correctement.) De — verthan, entenSpotternij , vr.fpotterij , fpotrede, boerterij,
dre la grammaire. Eene Fransche (eerie
moquerie, raillerie, f., persiflage; bijtende
fpraakkunst der Franfche taal , waarin de rege—, brocard, m.; fam. goguenarderie. Het
len der Franfche taal geleerd worden,) une
is maar fcherts, kreun er u niet aan,
grammaire francaise, une grammaire de ho
c'est tine pure plaisanterie , ne vous en fachez
langue
francaise.
pas. 1k wil zijne fpotternijen niet langer
verdragen, je ne veux plus soufrir ses rail- Spraakkunftenaar of kundige, m. iemand, welke de fpraakkunst verilaat, grammairien.. .
kries ; zie ook Scherts. Hij was aan de
fmaadheden en fpotternijen der foldaten bloat- Spraakleer, yr. (nieuw woord) book, waarin
de regelen eerier taal worden geleerd ; zie
gefteld , it fist expose aux insulter, et aux
het meer gebruikelijke Spraakkunst.
nioqueries des soldats.
welke eene of meer fpraken
Spotvogel, m. fpotter, moqueur, goguenard; Spraakmeestcr,
(talen) onderwijst ; zie Taalmeester.
zie Spotboef.
Spotwerk, o. fpotternij , fpot, boert, moque- Spraakorgaan; zie Spreekwerktuig.
Spraakregt , o. regt der fpraak, droit gram•
rte, raillerie, plaisanterie.
matical, m.
Spotwoord, o. fpottend woord, parole satiriSpraaktoon , m. toon der fpraak, accent gramque, parole qui se dit par raillerie, f.
matical , son de la voix , m. prononciation
Spotzucht, b. n. zucht om te fpotten; zie
Spraakvermogen, o. vermogen der fpraak of
Spotlust.
om te fpreken, don de la parole, tn. faculSpoud, yr. fpouw, fpleet, opfpouwing, fente de la parole, parole, f. Het — verliete , gercure , crevasse.
zen, perdre la parole.
Spouden, .b. w. (ik fpoudde, heb gefpoud,)
fplijten, fpalten, fendre, ouvrir. — 5 o. Spraakwending, bedreigende, yr. (in de redek.) van eenen redenttar,) commination.
w. (met zijn ,) fplijten, van elkander gaan ,
Spraakwerktuig, o. werktuig der fpraak, (zoo
se fendre, s'ouvrir.
als
tong,- lippen, gehemelte, keel, tanfence,
crevasse,
Spouw, vr. fpoud, fpleet,
den , euz.), fpraakorgaan organe de la
gercure.
voix , on.
Spouwep , b.,w. (ik fpouwde Jeb gefpouwd),
Spraak.
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Spraakwijze, yr. wijze van fpreken, tongval,
dialecte, idioms, m.
Spraakzaam , b. n. genegen om met anderen
over voorkomende zaken te fpreken , affable, abordable , etc. Zij is zeer vriendelijk
en —, elle' est fort amicale, accointable et
affable ; zie Vriencielijk, Genaakbaar. Spr.
w. De wijn maakt — , le vin delie la langue.
Spraakzaamheid , yr. genegenheid van eenen
mensch om met anderen over voorkomende
zaken te fpreken, affabilitd.
Sprak , verl. t. van Spreken.
Sprake; zie Spraak.
Sprakeloos, b. n. buiten fpraak , qui a-perdu
la parole, qui ne pent parler , muet , te.
Hij was —, tl itait tout interdit , it ne disalt mot; bijw. sans parler, sans dire
mot, sans votx.
Sprakeloosheid, yr. toefland van iemand, die
fprakeloos is , ftoutheid, eta; dune personae
qui a perdu la parole, mutisme, m. Wegens
— was hij daartoe nice in ftaat, ayant perdu la parole, it n'en dtait pas capable ,
ne pouvait pas le faire parce qu'il avait perdu la parole.
Sprank, yr. fprankel, vonk, etincelle, bluette ; zie deze twee woorden in het Franfche
deel. Er was geen fprankje vuur aan den
haard, it n'y avaitpoint de feu dans le foyer.
Sprankelen, o. w. -(ik fprankelde, heb gefprankeld), fparkelen, vonkelen ; zie Sparkelen.
Spree, yr. weinig gebruikelijk; zie het betere
Sprei.
Spreekachtig, b. n. gaarne veel fprekende,
qui aime beaucoup a parler.
Spreekachtigheid, yr. zttcht om veel te fpreken, loquacitd.
Spreekbeurt, yr. beurt, om in het openbaar te
fpreken, om eene redevoering te houden,
tour de faire an discours , tine harangue, m.
Spreekgeftoelte , o. geitoelte waarvan men
tot eene vergadering fpreekt; zie Spreekftoel.
Spreekhoren, m. horen of jets dergelijks ter
verfterking der item, fpreekrrompet; zie
Spreektrompet. — , Koren, waarvan doove
lieden zich bedienen, om de geluiden op te
vangen; zie Spreekhorentje.
Spreekhorentje, o. verkleinw. van fpreekhoren. inzonderheid, horentje of lets dergelijks , waarvan doove perfonen zich bedienen , om te beter te hooren , cornet acoustique , m.
Spreekkamer, yr. kamer, welke dient om diegenen te ontvangen, welke ons komen fpreken, parloir, ns. (op fchepen)converso, m.
Spreekkamertje, o. verkleinw. van fpreekkamer petit parloir, m.
'
Spreekmanier,
yr. wijze van fpreken, fpreekwijs,
fpreekwijze, maniere de s exprimer, maniere de parler, expression , phrase , locution.
archaisme, m. VerVerouderde, griekfche
bloemde , oneigenlijke
mitaphore ,f.figure 5 m. Franfche
gallicisme ,m. Duitfche
germanisme,
Zinfpreukige ---„ verkorte rede, brachylogie. Eene gebruikelijke
une expression usitie.
Spreekitoel, m.; zie Spreekgefloelte, tribune
aux harangues, 1. (AANMERK.) Een geitoelte, (in kerken) van hetwelk men godsdienftige redevoeringen uitfpreekt, draagt
gemeenlijk den naam van Preekiloel, chaire , f.
Spreektralie , yr. tralie aan een fpreekvertrek,
inzenderheld io ecu klooller, grille dans
ttta parloir.
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fpreekmanier, wijze van fpreSpreektrant
ken ; zie Spreekmanier.
Spreektrompet, yr. een trompetvormig inftrument , om zijne item te veriterken , zoodat
dezelve op eenen grooten affland gehoord
worde, porte-voix ,
sarbatane , f.
Spreekvertrek, o.; zie Spreekkamer.
Spreekwijs, yr. fpreekwijze, wijze van fpreken ; zie Spreekmanier.
Spreekwoord, o. een beknopt figuurlijk gezegde , dat ieder in den mond heeft , en
waaronder geheel lets anders verftaan wordt
dan het fchijnt nit te urukken, proverbe,
on. sentence , f. Een oud unancien proverbe. Een lief hebber van fpreekwoorden
zijn , aimer les proverbes ; fam. dicton , m.
zinfpreuk , adage, no. De —en van
Erasmus, les adages d'Erasnie.
Spreekwoorclelijk , b. n. naar een fpreekwoord
gelijkende, proverbial, e. Eene fpreekwoordelijke ultdrukking, une facon de parler proverbiale. — , bijw. proverbialement.
Spreekzaal, yr. zaal voor gefprekken beflemd ,
parloir, m. Salle destinee aux conferences.
zaal, waar redevoeringen worden gehouden ; zie Gehoorzaal.
Spreeuw, m. een bekende vogel, dtourneau,
sansonnet ; fig.fpotter, fpotvogel, fpotboef,
moqueur, railleur, plaisant, rieur, bouffon,
g oguenard.
Spreeuwbezie, vr. de vrucht van den fpreeuwbezienboom • zie Sperwerbezie.
'
Spreetwebezienboom,
m. zekere boom, anders
fperwerbezienboom, alouche, alouchier.
Spreeuwen , o. w. (ik fpreeuwde , heb gefpreeuwd) , fchertien , fpotten , se railler,
se moquer, railler.
Sprei , yr. kleed , dat over iets gefpreid wordt ;
courte-pointe , f. Geftikte japanfche of
borate deken , lodier, no.; zie Beddefprei ea
T afelfprei.
Spreiden, b. w. (ik fpreidcle , heb gefpreid),
nit een vouwen en vlak nederleggen , dtendre , ddployer. Een tapijt op den vloer —;
etendre un tapis Sur le plancher; van bier :
Het bed —, (het bed opmakeu ,) faire is
lit. —, uitfpreiden , verfpreiden , repandre,
disperser. — , effenen, batten, aplanir,
unsr, frayer. Een pad —, frayer un chemia.
Spreijen , b. w.
fpreide , heb gefpreid) ;
zie Spreiden.
Spreivisch, m. zekere visch, zonder buikvinnen , stromate,
Spreken , b. en o. w. (ik fprak, heb gefproken), zijne gewaarwordingen , denkbeelden ,
enz. door geregelde klanken, en daaruit gevormde woorden te kunnen geven, (hoewel
zulks ook dikwijls zonder woorden gefchiedt, doch in dat opzigt kan men het als
figuurlijk aanmerken , ) parlorprononcer
,
des mots, proferer des mots. V1rij — van,
over uwe zaken , nous parlons , nous dis-'
courons de vos affaires, zie ook Redeneren. Hij fpreekt goed Fransch, hij fpreekt
het Fransch goed, il,parle bien le francais.
Men fpreekt niet gunitig over hem ,.on parle de Jul peu avantageusement. Zij hebben
lang met crikanderen gefproken, ils oat pars;
long-temps ensemble , ils dtaient long-tempi
parler ensemble. Over het weer
over onverfchillige zaken
parler de
la pluie et du beau temps; s'entretenir de.
choses indiPrentes. Niet ophouden mot —,
ne pas deparler. Hij houdt met op met — , it
no ddparle point. Hij fpreekt als een bock,
it parts comic un liYre, comme ten homme
in-
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instrult. Dat fpreekt als een boek (dm is
duidelijk ,) dat fpreekt van zelf, cela s'entend. Min hart fpreekt voor haar,, mon
coeur prle pour parle ..en sa fal)eur.
De minister is niet, moeljelijk te — on
aborde facilement le ministre, le ministre a
Pabord facile, aise. Men kan hem niet
it est inaccessible ; (hij is niet bij de hand, )
it n'est pas visible. Eene taal , parlor
une langue. De Franfche taal worth schier
aan alle hoven gefproken, la langue Franfalse se parle presque dans toutes les cours.
1k zal met hem over die zaak ,
je lui parlerai de cette affaire ; fig. volmaakt gelijken , als : deze afueelding fpreekt,
ce portrait ressemble parfaitement Bien, ce
portrait est parlant ; (van bier fprekend , )
qui ressemble parfaitement. Eene fprekende
gelijkenis , une ressemblance parfaite: Sprekend , bij w. als : gelijken, ressembler
parfaitement.) Met iemand —, parler 4
q. q. s'entretenir avec q. .q. Iemand een
hart in het lijf —, (hem aanmoedigen ,)
animer , encourager q. q. Tot iemand
, adresser la parole
—, parlor a q.
q. q. lets —, parler, dire ou proferer q.
ch. Voor iemand —, parler pour q. q.,
en faveur de q. q. Voor iemand goed — ,
(borg voor hem blijven , ) repondre de q.
q. Iemand te na , in iemands nadeel —,
parler mal de q. q. offenser q. q. Iemand
naar den mond , — (zoodanig fpreken , als
iemand gaarne hoort , ) flatter q. q. amqdouer q. q., cajoler q. q. Schoon —, op
zijn fchoonst —, (mooije woorden geven , )
Bonner de belles paroles , flatter. Ter zake
, dingtaal , mannentaal —, ( taal voor
den dag brengen , welke van belang is, )
parler comme sl faut. Het fpreekt van zelf,
(dat is natunrlijk) la chose parle d'ellemime; fpreekw. wiens brood men eet ,
wiens woord men spreekt ; (ieder fpreekt
zijnen meester voor , ) chacun defend son
maitre, son protecteur. In iemands naam
parler au nom de q. q. Iemand zalig
(iemand voor zalig verklaren,) beatifier q.
q. Iemand vrij —, (hem voor onfchuldig verklaren , ) absoudre, declarer q. q. innocent.
Regt- , prononcer sine sentence , juges-.
Kwaad van iemand , parler , dire , mar de
q. q. (niet goed fpreken , ) parler mar,
parler diificilement. Nu fpreekt hij geheel
anders , si a bier change du langage. Wapenkundig —, parler blason. Van zich doen —,
aire parler de soi. Van iets hooren —, entenf
dre parler de q. ch. Ik heb er van hooren
je l'ai our dire. Men fpreekt er algemeen van , chacun en parle. Men fpreekt
er niet meer van , on n'en parle plus. Hebt
gij met hem over de bewuste zaak gefproken ?
in! avez-vous park de la chose en question ? Om
zoo te , pour ainsi dire. In het openbaar —,
parler en public , précher. Hoogdravend ,
(eenen hoogdravenden flijl hebben, ) parler en style pompeux et flour!. Te veel ,
(babbelen , ) parlez trop, babiller. Te veel
van zich zelven fpreken , egoiser. In het
algemeen gefproken, gineralement parlant.
Om in het algemeen te —, pour parler en
general. Tot eenen doove —, aan eene dooven mans deur kloppen ; tot iemand fpreken ,
die zich niet wil laten overtuigen , ) parler
A un sourd. Deze pijp fpreekt goed , ( bij
organisten ,) ce tuyau rend un bon son. In
(zotternij
het wild —, in het honderd
voor den dag brengen ,) parler inconsidereop
=eat. Op eenen gebiedeudeu toou
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eenen meesterachtigen toon —, parlor d'un
ton tie maitre, parler d'un ton imperieux.
Door den neus — , parler du nez. Met
de oogen —, parler des yeux. Gemaakt
—, parlortser. In zich zelven —, parler a soi-memo. Hij fpreekt er over , als
een blinde over de kleuren , ( als iemand,
die er niets van weet ,) it en parle comme
un aveugle des couleurs. Op eenen hoogen
toon — , (eenen hoogen toon voeren ,) parler hautatnement. Daar moet iemand van
gefproken hebben , (dat moet iemand gezegd
hebben ,) ilfaut que q. q. fait dit. Dit fpreekt
tegen hem, (dit getuigt tegen hem,) ceci
est contre lui. Hij fpreekt Hebreeuwsch,
(hij fpreekt wartaal , onzin , ) il parle
hibreu. Over iemand komen te —, commencer A parler de q. q. Het is niet waard
er van te —, het is geen fprekens waard,
it ne vaut pas la peine d'en parlor. Laat ons
van jets anders --,,, clzangeons de discours, etc.
Eenen vogel leeren —, apprendre 4 par' ler 4
an oiseau; fpr. w. Wanneer men van den duivel fpreekt, is hij nabij , parler du diable
et it se montrera; quand on parle du Loup
on en voit la queue.
Spreker,, m. degene , die fpreekt , parleur.
—, die in eene vergadering het woord voert ,
redenaar,, orateur. Hij is een van de beste
fprekers , dien wij dezen winter gehoord hebben , c'est un des meilleurs orateurs que noes
ayons entendus cot hiver. Gemaakte — ,
phrasier.
Spreking , yr. bet fpreken , action de parler,
conference, f. entretien , M.
Spreng , yr. in Gelderland gebruikelijk voor
fpringader, source d'eau vive.
Sprengbekken , o. bekken , (bij de R. K.) waarnit wijwater gefprengd wordt benitier, m.
Sprengen, b. w. (ik fprengde , he‘e gefprengd),
doen fpringen , fprenkelen , jeter, asperger,
arroser. —, met zout , met meet beftrooijen , saupoudrer. —, inzouten, sa.
ler.
Sprenger , m. degene die fprengt, celui qui
asperge , etc. ; zie Sprengen.
Sprengkwast, m. kwast, wijkwast waarmede men
fprengt, fprengkwispel, goupillon, aspersoir,,
asperges.
Sprengvat , o. wijwatersvat , beniiier,, tn. vat,
waarin men het water heeft om mede te
fprengen, gieter, arrosoir, m. —, vat,
waarin men vleesch , enz. fprengt; vleeschkuip , zoutbak , saloir,, tn.
Sprengvleesch, o. gefprengd vleesch, gezouten vleesch , viande :alit, f:
Sprengwater,, o. water dat nit de fprengen
( zie Spreng) komt. Bronwater, eau de source, eau minerale, f.
Sprenkel , m. om rotten enz. te vangen , assommoir; zie ook stottenval. —, fink ona
vogels te vangen , reginglette , f.; zie ook
Vogelknip.
Sprenkel, yr. vonk , fprank , fprankje , itincello. —, vlekje, petite ache. —,( fcheepsw.)
knoop , die twee touwen zamenvoegt ,
Kabelknoop , embossure, f. croupiat ,. tn.
Sprenkels op den kahel brengen ,. mazen ,
iteken , loggers, prendre un croup:at sur let
cable, faire une embossure au cable.
Sprenkelen , b. w. (ik fprenVlde , heb geaprenkeld,) met fprenkels befpatten, tsar, , moucheter. Een boek
queter,,tacheter ,fasper
op fnee befprenkeld, gefpikkeld , un livre
tachete sur marge. —, met vocht op iets
fprengen , bevochtigen , arroser, asperger.
Eene Ramer —, arroser une ohantbre. GPI
moe's
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reoet de ftraat eerst
,fprongen), (met hebben wanneer de eoortfastpremarement
arroser le pave.
during der beweging , en met Ziln, wanSprenkeling, yr. het fprenkelen action de
neer de plaatsyerandering bedoeld wordt),
tacheter, de marqueter, de jasper, de tnouzich fnel over de tusschenrnimte tusschen•
de eene plaats en de andere been bewegen,
cheter ; 'aspire. —, action d'arroser,aspersion, f: arrosement, m. ; zie Sprenkelen.
zonder die tussctenruimte aan te raken,
saucer, s'elever de terre avec effort, s'dlanSprenkelpot, in. pot, waarin de kleuren zijn
om te fprenkelen , vase, pots couleurs , (qui
cer d'un lieu a un autre. Wij zijn over
servent a marqueter) etc.
den muur gefprongen, nous sommes sautés
Sprenkelvat, 0. ; zie Sprenkelpot.
par dessus la muraille, nous avous franchi
Sprenkelvuur,, o. St. Antonis-vuur, feu de St.
la tnuraille. Uit het verifier sauter par
4ntoine, m.
la fenêtre. Ilij fprong uit de koets,
Spreuk, y r. kort en nadrukkelijk gezegde ,
Santa hors du carosse. De bond fpringt over
dat in eenen letterlijken zin moet opgevat
den flok, le chien saute par-dessus le baton.
worden , sentence ,f. korte zinrijke leerHij is in het water gefprongen, it s'est fete
-, zetregel, aphorisme, di; memorable,
dans l'eau. \Vij hebben den ganfchen dag
fam. dicton. — fpreekwoord proverbe ,
gedanst en gefprongen, nous avons danse
111 De fpreuken van Salomo, les proverbes
et sauté toute 1a journde. Deze hengst heeft
de Salomon. Kortbondige —,apophtliegme,
nog niet gefprongen, (heeft nog geen mertn. Zie ook de zamengettelde , Bijbelfpreuk ,
rie gedeltc,) cet etalon n'a pas encore sailli,
Kernfpreuk , enz.
n'a pas encore fait la monte ; zie BefprinSpreukachtig, n. naar eene fpreuk gelij
gen en Dekken in deze beteekenis. Huppekende , of vol fpreuken, zinfpreukig, sentenlen en —, sauter, sautiller (gemeen) gideux , ease, aphoristique.
guer; fans. fringuer. Van vreugde
Spreukenboek , o. eel] boek dat fpreuken, insauter ou tressaillir de joie. De vogela
zonderheid uit de heilige fchrift, bevat.,
— in plaats van gaan , les oiseaux sautillivre de sentences, livre de passages de Pierslent au lieu de matcher. Op bet paard
ture saints, on.
—, sauter sur le cheval. Van het paard—,
Spreukenfchrijver, m. iemand, welke fpreudescendre de cheval. Uit het bed —, sauken fchrijft , cella qui eerie des sentences,
ter a bas du lit , se lever en sursaut.
auteur de sentences, etc. zie Spreuk.
fnel om hoog gedreven worden, faillir,,
Spreukje, o. verkleinw. van fpreuk; zie Spreuk.
rejaillir. Her water fpringt uit de rots,
inzonderh. vertelfeltje ; zie Sprookje.
Peau jaillit du rocher. Het bloed fprong
Spreukmatig, b. n. overeenkomflig met eene
nit de aderen , le sang jaillit des vanes..
fpreuk, volgens den aard der fpreuken, fpreek.
De waterwerken laten
(laten fpelen),
woordelijk , proverbial, e.
aire fouer les eaux. Zij hebben eene mijn
f
Speukrijk, b. n. veel fpreuken bevattende,
ils ont fait sauter une mine. la
laten
zinrijk , plein, e, de sentences, sentencieux,
faire sauter. Een fchip
de lucht laten
euse, gnomique.
in de lucht laten
faire sauter un vaisSpreukfchrijver, m. fchrijver van fpreuken ;
seau. Zich in de lucht laten (het
zie Spreukenfchrijver.
fchip in brand fteken) se faire sauter; fig.
Spriet, m. eene gefpitile ftaaf, waarvan men
bankeroet gaan bankbreukig worden , fail•
zich vooral op de wilde zwijnenjagt bedient ,
lir, faire banqueroute ; fig. Eenen knecht
zwijn—, jagtfpriet , dpieu.—, (scheepw. ) ra ,
doen —,-(hem hard laten werken , ) faire
(tang, dwarshout , welke dient, oin een zeal uit
travailler un domestique tris-fort. Rond
te fpanneu , antenne, (aan den mast,)
—, sauter ph et la; fig. Met iets rond—,
balleston, m. , vergue en boutehors , livar(met jets omgaan), traiter q. ch. in het
de , f.
voeler der infecten, voelhoren,
touwtje
sauter dans la corde; fig.
antenne ,
Voor iemand in de bogt
(iemands partij
Sprietboom, , m. (fcheepsw.) flag of flaag,
kiezen , voor iemand fpreken ,)" se mettra
itai, mat en fourche.
la briche pour qq. parler pour q. q. Over
Sprietje , o. verkl. w. van fpriet , antenole, f.
de klink laten —, (over de kling jagen ;)
Sprietoogen, o. w. (ik fprietoogde, heb gezie Kling. Van den os op den ezet ,
fprietoogd), zijn gezigt door al te fcherp
van den halt op ben tak —, (van het eeee
kijken, derwijze verblinden , dat de oogaraonderwerp op het andere overgaan ) zie
len als gevorkt worden, en men twee voor
Os. Uit zijn vel
(zeer toornig woreen ziet, etre dbloui, (de sorte qu'on croit
den , ) se fdcher, entrer en colére; fpreekw.
voir deux objets au lieu de Pun qu'on volt.)
Men moet niet verder dan zijn ftok tang
Spriettouw,, o. (fcheepsw.) marticle d'aris, (men moet niets ondernemen, waartoe
raignee ,
de krachten niet toereikend zijn, ) qui trop
Sprietweg, fprietflaart, o. tweefprong, kruisembrasse, mai dtreint. beriten, crever,,
weg, carrefilur, tn.; zie Tweefprong en
se filer, rompre, se rompre, se gercer. Dit
Drieiprong.
glas zal —, wanneer het te digt bij het vuor
Sprietzeil, o. (fcheepsw.) voile a livarde, f.
gezet wordt, ce verre se felera, si on PapSpring, in. het fpringen, zie Sprong. —,
proche crop pris du feu. Bet kanon is gefpringbron , fontein, fontaine jaillissante,
fprongen, le canon a creve. De fnaar fpringr,
fontaine, source d'eau vive ,
wanneer zij te perk gefpannen wordt, la
fpringvloed, haute nsaree, f.; fig. oorfprong,
corde se rompt, &ant trop tendue. Het vuur
source, origine ,
— zie Sprenkel, Vogelfpringt , knarst, le feu pdtille; fig. Zija
knip.
goed zal moeten —, (hij zal genoodzaaet
Springader, yr. ader van water, source, veins
wezen zijn goed te verkoopen, it sera
d'eau vive.
oblige de faire sauter son bien de se diSpringbron, yr. fpring, fontein, fontaine jafaire de son bien.
culatoire ou jaillissante.
Springend, b. n. hetgene fpringt, sautant, e,
Spring- of klapbus, y r. pdtard, an.
jaillissant, e, pdtilleznt, e. — Springende
Springbusmaker,, m. petardier.
handen, (door de koude) mains gercies;
Springen o.
— water, Cate ViYe, f.
(ik fproaz heb en ben geSprin.
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Springer, m, remand, die fpringt, saateur,
celui qui sense, saltateur. kunstfpringer, die allerlei kunftige fprongen doet,
voltigeur. aardvloo , altise , f. zeker oud flak gefchut t (bij de art.) ook
wippertje van een klavter, sautereau.
Springhaas, 0. klein ftukje glas, dat bij het
breken der punt aanitonds met eenen knal
uiteen fpringt, larme de verre, larme batavique , f.
Springhaas, m. met' twee korte en twee lange
poten , jerboa.
Springhengst t m. hengst, welke dient, om
merries te aekken of te befpringen, cheval
entier, etalon; zie Hengst.
Spriughouten, o. meerv. (bij tapijtwerkers,)
sautriaux , en,
Springing, vr. de daad van fpringen , het
fpringen, action de sauter, de sautiller, de
se jeter, etc. f. Zie Springen. —, fprong,
van water, enz. jaillissement,
saut,
—, action de jaillir. berften, action de crever, de se filer, de rompre, de
se rompre; zie Springen.
Springkever, m. (in de nat. hist.) zekere kever, foort van drekkever, escarbot sauterelle, taupin, notopede.
Springkolf, tn. groot fpringglas, grande lartne de verre , grande larme batavique, f.
Springkomkomme r , m. (in de nat. hist.) concombre d'dne.
Springkoorts, yr. verfpringende koorts, fiévre
erratique, irriguliere ou dereglde.
Springkruid, o. eene foort• van wolfsmelk,
epurge ,
Springkunst, yr. kunst ter nabootfing , saltation.
Springnet, o. zeker vogelnet met twee vleugels , filet u deux battants pour prendre des
oiseaux,
Springplank, yr. waarvan de fpringers hunnen
fprong doen , tremplin, m.
Springpoot, m. poor van fommige dieren om
te fpringen, patte a saucer f.
aan den buikgordel van een
Springriem,
paard , martingale, f.
Springfier, yr. sauteuse.
Springftok, m. ftok, waartnede men over flooten fpringt, elders polo genoemd, brin d'estoc. Met eenen — over eene foot fpriugen , sauter un fosse avec un brin d'estoc.
Springtij, o. fchielijke opperfing van het water , fpringvloed , eau fort haute , haute
mat*, contre-tnaree, vif de l'eau, m.
— in de Garonne , mascaret, on. Springvloed, aan den mond der Seine, barge, f.
Springveer,, vr. vat. , die weder terugfpringt,
ressort, m.
p ringvisch, m. bonito, f.
ed , . tnfchielijke opperfing van het
Srinvlo
p
water, maline, f: ; zie Springcij.
irucht,
vr. zeker plant-gewas, van hetSpring y
welk men verfcheidene foorten heeft, fpring-komkommer, concombre a'ane.
Springvuur, o. fpringend vuur, foort van
zeker luchtmos, feu St. 4ntoine ., rn.
m.
verfchijnfel, metiore
Springzaad, o. Wilde' balfamine, balsamine
des bois, balsamine jaunt ,
Springzwam, yr. bovist, fluifzwam; zie Bovist en Stuifzwam.
Sprinkader; zie Springader.
Sprinkhaai , tn. foort van baai , die boven , het
water fpringt, esphce de sequin qui s'eleve
au-dessus de l'eau.
Sprinkhaan, m. act], infect van het geflacht der
rekels, sauterelle,f --e t end , acritiophag e.
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Sprits, vr, zetter gebak, waarvau het deeg in
gefmolten yet of in kokende boter wordt
gefpoten, pet de nonne, en.
Spritfen, b. w. (ik fpritfte, heb gefpritst),
fpuiten, seringuer, faire faillir, jeter. —,
fpeekfel door de tanden fpuiten, cracher
par les dents.
Sproet, yr. zeker vlekje in het aangezigt,
lentille. Zomerfproeten, door het iteken
der zon, zomerviekken, ephilies ou ephelides, rousseurs.
Sproetachtig, b. n. zie Sproetig.
Sproetel, vr. zeker vlekje in bet aangezigt;
zie Sproet en Zomerfproet.
Sproetelig, b. n. vul fproeten; zie Sproutachtig en Sproetig.
Sproetig, b. n. vol fproeten, fproetachtig,
fproetelig, lentilleux, se.
Sprokkelen, b. w. (ik fprokkelde, heb gefprokkeld), vergacieren, bijeen rapen, rassembler. Hour (ook: o. w.), (dor
hour in de bosfchen opzamelen ,) ramasser
du bois sec dans les bois.
Sprokkelmaand, vr. de tweede maand van het
jaar, Februarij , Ryder, mois de Fivrier,, m.
Sprokkig, b. n. broos, rouverain. ijzer,
du fer rouverain.
Sprong , tn. de daad van fpringen, sant, élan,
bond, m. Eenen — doen, faire un saut,
faire un élan. Hij kwam in eenen — over
de foot, it franchit le fosse de plein saut,
tout d'un sant , it s'elanca tout d'un saut
ou d'un plein saut sur l'autre bord du fosse.
De koordendanfers maken allerlei fprongen,
les danseurs de corde font toutes sortes de
saute. Kunflige, vlugtige fprongen (der
fpringers ) , tours de souplesse , tn. pl.
Lucht— , gambade, Ligte — van een
paard , courbette, f. Ligte fprongen maken , cone-better.--Valfche — (van een paard),
escapade, f: Len — der luchcfpringers over
het paard, waarbij men de eene hand op
den zadelknop zet, une pommade; fig. in,
een gefchrift gebrek aan onderlingen zamenhang, manque de connexion, en. Zijne
rede is vol fpronn,
.e (er is geen zamenhang
tusfchen de verfc' hillencle deelen zijner cede,) it n'y a point de connexion dans son
discours. Kroinme fprongen maken, (list
gebruiken, allerlei middelen te baat nemen,) user de ruse, user de finesse, faire
des tours et des detours; (buitenfporigheden
plegen,) extravaguer, faire des escapades.
Hij heeft eenen grooten — gedaan, (hij,
heeft het in eens ver gebragt,) it est alle
loin. Hij zal geene groote fprongen maken, (hij zal het niet ver brengen,) it n'ira pas lain, it n'est pas en etat de faire
rien de considerable. •Hij zal geene groote
fprongen weer maken , (hij zal niet 'ant;
sneer leven ,) it ne .fera pas vieux os. Gij
zult daar eenen — zien, (gij zult daar iets
vreemds, jets buitengewoons zien,) vous y
verrez q. ch. d'etrange , q. ch. de merveilleux. De natuur, maakt geene fprongen,
(de natuur gaat in hare werken fteeds trapswijze voort,) la nature opére toujours graduellement. (in de bouwk.) uitttek,
saillie, f. Op den — Itaan te vertrekken ,
(op het punt itaan 5 ) etre ordt, e, etre sur
le point de partir ; in (len getneenzamen
fpreektrant , als : Op flip en —, (aanftonds,,
dadelijk, onmiddellijk, onverwijld,) immediatement, sur-le•champ.. lrazenfprong,
(gebruikende op eene pijp,) talon, astragale de liavre.
Sprookje, Q. ee p falniachtig vertelfeltje, eonte,
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te, conte bleu, conte de la cicogne,
con•
te de ma mere foie, fable, historiette(faite
plaisir), narration fabuleuse et plaisante , sornette, faribole, f. Ik houd het voor
een (ik hood het voor eene onwaarheid, voor een verzinfel ,) je tiens cela
pour une fable. Sprookjes van het rood
kousje , ( zoo als de oude vrouwen , bakers
en kindermeiden aan de kleinen vertellen,)
contes de bonne femme, conte de vieille,
contes d'enfants, contes de la cicogne, contes de ma mere Pole, contes a dormir
bout , contes jaunts, conies bleus , comes
borgnes, tn. pl. Iemand fprookjes yertellen , ( hem jets op den mouw fpeiden , hem
jets diets of wijs maken ,) en faire accroire
is q. q.
t. van Spruiten.
Sproot ,
Sprot , yr. zeker klem vischje, dat tot het
geflacht der haringen behoort, en gerookt
geeeten worth, sardine, f: kleiner dan de
Sardine,
die aan de goudkust van Afrika
6
gevangen wordc, molette.
Sprouw, yr. zeker uititag op de tong en over
het algemeen in den mond, van jonggeborene en doodkranke menfehen, anders
fpruw genaamd, a_phthe, (in de geneesk.)
tepie. Tot de — behoorende, aphtheux,
euse.
Sprugtel , m. tak of arm van eene rivier,, (vol.
gens Halma) bras d'une riviere, m. De
Waal is een — van den Rijn , le Wahl
est un bras du Rhin.
Spruit, vr. een jong voortfpruitend deel van
een plantgewas, uitloopfel, loot, rejeton,
scion, jet, bourgeon, m. jeune branche,
Spruiten fchieten, pousser des rejetons.
Deze boom begint reeds fpruiten te fchieten, cet arbre commence 41.14 a pousser des
rejetons, tie jeunes branches. De geiten
vreten de jonge fpruiten van de boomen en
planten, les chivres breutent les tendronss, etc.
des arbres et des plantes. uitloopfel aan
is van favooi
kool, koolfpruitie, semotte , f,
kool, brocolt , m, van hier koolfpruitjes eten ,
manger des semottes. kiem, Berme, m.
—, top van eene plant, sommet, bout d'une
plante, m.; fig. kind, afflammeling, rejeton, heritier, enfant, descendant, us.
Spruitblok, o. (fcheepsw.) moque oblongue
a trois trous ,
Spruiten, o. w. (ik sproot, ben gefproten),
uit jets te voorfchijn komen, uitfchieten,
voortkomen, opkomen, pousser, bourgeonner, rejeter. De planten beginnen te —,
les plantes commencent a pousser, commencent 4 pousser des rejetons; fig. afflammen,
afkomen, voortkomen, voortfpruiten, descendre, étre issu, e. Uit mijn huwelijk zijn
zeven kinderen gefproten, de mon manage
sont issus sept enfants.- —, voortkomen ,
voortvloeijen, voortfpruiten , provenir, resuitor, naitre. —, (met Flebben) fpruiten
fchieten , fpruiten voortbrengen , pousser,
pousser des rejetons. De kool begint ce fpruiten, le chou commence a pousser, 4 pousser
des semottes, des brocolis.
Spruitgewas, o. gewas, dat geenen ftengel
vormt, plante qui ne se forme pas en tige
d'arbrc , f.
Spruitje, o. verkl, w. van Spruit; zie Spruit.
,Spruiting, yr. bet fpruiten, action de pousser,
etc.; zie Spruiten.
Spruitkool, yr. kool, welke fpruiten fchiet,
vert, m. Zie Spruit.
Spruitmaand, y r. ten tide der fr. republiek,
germinal ,
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Spruitfel, o. hetgene uitfpruit, uitfinuitfel,
fpruit, bouton d'arbre, rejeton, us. etc,
Spruw, vr. kleine witte zweertjes in den
mond ; zie Sprouw.
Spugen, b. en co. w. (ik fpoog, heb gefpogen ) , door den mond uitwerpen , (in NoordHolland frijen,) cracher. Hij beefc bloed
gefpogen, it a crache du sang. , il a vomi
du sang. Iemand in het aangezigt cracher au visage, au nez de q. q. Op iets
(gerneen,)
cracher sur q. c12. Dikwijls
graillonner. braken , vomsr; fpreekw.
Spugencle kinderen, dijende kinderen, (kinderen , welke de melk uitfpugen, groeijen
over het algemeen goed,) les enfants qui
rejettent le lait, croissent bien. De hond
heeft daar gefpogen, le chien a vow* Hij
heeft gal gefpogen, it a vomi de la bile;
fig. Deze berg fpugt your, ce mont vomit
des flammes, ce mont jette des flammes; ce
mont jette des cendres. Vuur en vlam —,
(fprekend als een razende,) jeter feu et
flamme ; parler en homtne transports de colere.
Spugen , o. de daad van fpugen , fpuwing,
crachement,. (bij geneeskundigen,) spuration , action de cracher, f. — , het braken , vomissement, m. action de vomir,
Spui, yr. eene waterkeering, die met eene
fchuif geiloten worth, en, wanneer men die
fchuif opligt , water fpuit of fpuwt , ecluse,
f. educe de chasse. (zeew.)
zuigkuil, tournant de mer, m.
Spuijen, b. en o. w. (ik fpuide, heb gefpuid),
water door eene fpui doen itroomen, laisser
&outer l'eau par une ecluse.
Spuijing, ve. de daad van fpuijen, het fpuijen,,
action de laisser ecouler l'eau par une ecluse.
Spuic,- yr. een werkcuig, one water of eenige
andere vloeiflof door middel eener drukking.
in eenen langen flraal op eenen grooteren
of kleineren affland te doen vloeijen, seringue. Gebruik liever eene fpuit, servez-vows
pint& d'une seringue. Zie 'verder Brandfpuit , Klisteerfpuit, Glazenfpuit, enz.
Spuitartfenij, yr. artfenij , dewelke door middel eener fpuit naar binnen worth gebragt,
klisteer, lavement, clystere, tn. injection,
lavement, m.
Spuiten, b. w. (ik fpoot, heb gefpoten), water of eenige andere vloeiftof in eenen langen flraal op eenen affland brengen, seringuer. Water op iets seringuer de l'eau
sur g. ch. —, door — reinigen, (bij
wondheelers,) seringuer. Eene won(' —,
(eene vloeiflof met eene fpuit in eene won•
de breugen, om dezelve te reinigen,) serin=
goer sine plaie. De heelmeester heeft
wond reeds driemaal gefpoten, le chirurgien
a def4 trots fois seringue la plaie. o. w.
( met Zijn) van vochten of vloeifloffen,
zoodanig infchieten, alsof het gefpoten
wend, jaillir, saillir. Het bloed fpuit nit
de ader, le sang jaillit Go saillit de la veine.
Spuiten , o. de daad van fpuiten ; zie Spuiting.
Spuitenhuis, o. plaats waar de brandfpuicen be,
waard worden, lieu 4 gander les pompes
incendie.
Spuiier, m, degene, welke fpuit, telui qui
seringue.
Spuitgast, m. degene, welke eene brandfpuit
bedient , brandfpuitgast, pompier. De fpuitgasten werden oproerig, kwamen in op..
nand, les pompiers se revolterent.
Spuiting, yr. het fpuiten, de daad van fpuiten action de seringuer, injection. —, het
action de samir, de faillir,
uitfpruiten,
'
f: jaillissement,
Spult.

SPU
TA
ti3o
noten afflaatt, abattre des fioix Avec une
Spuitnaclei, a. zie Spuitartfenij.
gaule. Staken , rijzen bij de erwten ZetSpuitpijp, yr. pijp eener fpuit, canon d'une
ten, ramer des pals. — of paal om eener*
seringue, m,
boom daaraan te binden , (bij. tuinl.) ecuyeK
Spuithang , yr. fling eener brandfpult, boyau, m.
— voor een how:0ot, darsvette, f. —,
Spuitvisch, m. een visch van het geflacht der
zeekatten, dos genoemd , dewijl hij een
van eenen wijngaard, enz. om de rankers
daaraan te bevestigen,
zeker zwart vocht van zich fpnit, om zich
m. —,
voor zijnen vijand onzigtbaar te maken,
tentpaal, ook om paarden aan vast te binden , piquet.
calmar.
boonentlaak, tuinflaak;
inkcvisch, sdche,
zie Boonenitaak , Tuinthak ; fig. —, linie van
Spuitworm , m. zeker flag van wormen , weleen geilacht, ligne, branche,
ker ligchaam de gedaante eener fpuit heeft,
Zijdeling.fche
collaterale, f.
firaalworm, siponcle.
Spul, o. in fommige fireken gebruikelijk voor Staakheining, vr.perchis, m.
Staal, o. gereinigd, verfijnd, gehard en van
fpel; zie Spel.
veerkracht voorzien ijzer, acier, m. In —
Spurrie, yr. zeker plantgewas, hetwelk door
veranderen, acierer; fpr. w. Het — wordt
den landman in den nazomer op de akkers
in het y our gehard, (rampen zijn heilzaana
waarvan het koren afgemaaid is, tot voeder
en fporen den mensch cot yerdanbelde vlijt
voor het vee, geteeld wordc , fpringkruid,
aan ,) les maux augmentent Pindustrie; fig.
epurge, f. spergule , lazerne.
Hij is van ijzer en —, (hij is zeer gehard,
Spurrieboter, yr. najaarsboter van koeijen,
hij kan alles doorflaan,) it est endurci
die met fpurrie gevoed zijn, beurre de seertout. Zij heefc ten voorhoofd van —, (zij
gule, m. de rnai.
weet van blikken noch blozen,) elle a un
Spurrieland, o. akker of veld, met fpurrie
front d'airain. Het — is er uit, (hij heefc
bezaaid, champ seme d'epurge, m. etc.'
al zijne kracht verloren ) it a perdu sa forSpuwen, b. en o. w. (ik fpuwde, heb ge•
ce et sa vigueur. Mies 'door het — verdelfpuwd, ) fpeekfel, enz. door den mood
gen, (alles door het zwaard verwoescen,)
uitwerpen, cracher; dikwijls en weinig —,
detruire et ruiner tout par le fer. —, mecrachoter ; fig. van levenlooze dingen ,
le
Vesuve
nigerlei
werktuigen van flaal, als: om your
your,
De
Vesuvius
fpuwc
als:
te flaan, briquet, m.; om mesfen te wetten
vomit du feu; zie Spugen.
of te fcherpen, zoo als de !lagers gebrui4
Spuwer, m. cracheur.
ken , fusil 4 aiguiser, ns.; fchaats, patio,
Spuwing, yr. de daad van fpuwen, action de
kwijm.; mes, couteau, m.; dolk, "ague, T.
crachement, us;
cracher,
stiles, ns. Zie ook de zamewnitelde woorling, sputatton, exeretation. Gedurtge
den, Mourdftaal, Graveeritaal, enz.
crachotement , m.; zie ook Bloedfpuwing.
Spuwpotje, o. potje van aardewerk, blik, me- Staal, o. een klein deel van eenig deel, orb.
taal, enz. waarin men fpuwt, kwispecloor,,
daarnaar het geheel te beoordeelen , monfier, monfierproef, monfieritaaltie , dehancrachoir tn.
ns. montre, epreuve, f. Het fink
Spuwfter, yr. cracheuse.
komt niet met het Itaaltje overeen, la piece
St, tusfchenw. om (late- aan te bevelen, st!
ne se rapporte pas a Pdchantillon. Ziedaar
Been woord, st, bouche close !
fpreek
een
Monfter, van de haver, die ik gekocht heb , voile) une montre de Pavoine
Sta; zie Stade.
que pal achege.
foort van lei als mon.
Staaf, yr. metalen flang, vierkant gegotene
iter, tillette, f.; fig. kenmerk, kenteeken ,
of gefmede hang van good of zilver, doch
dehantillon, essai, m.; fam. Een — van een
inzonderheid van ijzer, waaruit vervolgens
wijf, (een zeer ondeugend wijf, eene feeks ,
weder andere dingen vervaardigd worden ,
eene heks ,) une tres . tnechante femme.
barre ,f. lingot, m. Eene — goud, un linzilver, tin lingot d'argent. • Staalachcig, b. n. naar ftaal gelijkende, qui
got d'or. Een
tient de lacier, acdrain, e.
Staven ijzer, des barres de fer. Uzer in
"duig van een Staalader, yr. in eene mijn eene ader, Welke
flaven, fer en barres.
flaal bevat, veine d'acier.
vat, zeker langwerpig flak bout; zie Duig.
Staafgoud , o. goud in haven, or en linget, Staalbad, o. biro chabite ,
Staalboek; zie Staalkaart.
ou en barre, tn.
Staaf hour, o. hoot waarvan men Raven of Staalbruin , b. n. de kleur vat' na g hebbende,
couleur d'acier.
duigen maakt ; zie Kuiphout.
Staaftizer,, o. ijzer in Raven, fer en barres , Staalerts, m. erts, die flaal bevat, mine d'acier, f:
ir
plat,
m.
barres
de
fer,
f.
pl.
meer
Scaalfabrijk
, vr. fabrijk, waar men 1laal verf
vaardigc, acierie.
dik dan beeed, fer meplat , m. Plat —, fir
fer carre, m.
Staalhard, b. n. zoo hard als
dur, e,
plat, m. Vierkant
comme l'acier.
Staaffpel, o. fpel met haven of flaafjes, sorte
Staalhof, o, plaats, waar de lakens gelood
de feu.
worden, bureau, lieu ou l'on .plombe les
Staafvorm, yr. vorm om flaven te gieten,
draps, m.
fmeltvorm, lingotiare.
'Staag , bijw. fladig , gefladig, gedurig, zon- Staalhut, yr. fmederij, waar men that maakt,
ftaalbewerking, forge ole l'on convertit le
der ophouden , sans cesse, continuellement,
fer en acier , acierse.
•
constamment, sans interruption.
Staag, yr. (fcheepsw.) zeker zwaar touw; zie Staalkaart, yr. flaalboek, carte d'echantillons.
Staallood, o. lood, waarmede lakens gelood
Stag.
worden , plomb qu'on met aux drags, m.
Staagjes, bijw. zie Staag; inzonderheid gebruikelijk in: — aan, (zachtkens aan , zacht- Staalmeester, m. degecn , die met het looden der lakens belast is, plombeur.
ies aan,) tout doucement (gemeen) tout
Staalmiddel, o. middel, geneesmiddel , hetdoucettement.
welk flaaldeelen bevat, medicament chaliScaak, m. flak hoot, welks lengte de breedte
en dikte verre overtreft en 'overeinde in
be , m. preparation ole it entre de l'acier,
den grond , enz. geplant wordt , rijsje ,
f., mart:al , on.
perche, gauls rams, f; Met eenen
Staaloven, m. acidrie,
Staal.
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houden ,) se tenir droit, e, se tenir Bien
Staalpoeder of poeijer,, o. pondre d'acier, vs.
droit, e. De motor flaat nog, (de muur
Staalfmederij, vr. zie Staalhut en Staalfais nog niet omgevallen ,) la muraille est
brijk.'
Staaltinktuur, yr. tincture martial..
encore debout. Zoo als ik ga en fa, (zoo
Staalveer, yr. Italen veer, ressort d'acier, es.
als ik ben, zoo als gij mij ziet,) comma
Staalvijlfel, o. vijlfel van ftaal, limaille d'avous me voyez. een bedrijf oefenen,
cier,
etre, titre place, e, comme, exercer
Staalwater, o. water met flaaldeelea, eau
fonction de . . . a. Deze predikant flan
calibee, eau martiale, f:
te Delft, (deze man is predikant te Delft,)
cot homme est ministre a ce predicant
Staalwerk, o. werk , van flaal vervaardigd,
est ministre ei Delft. Waar ftaat hij.? (op welke
ouvrage d'acier, m.
Staalwerker, m. iemand die in flaal werkt ,
plaats is hij predikant?) ors est-il msnistre? Hoe
ouvrier en acier.
lang heeft hij te B. geflaan? (hoe lang is
Staan, o. w. (ik fond, heb geflaan,) ophouhij predikant te B. geweest?) combien de
den zich te bewegen, ophouden voort te
temps a-t-il etd ministre a B? Gevader
gaan, arriter, s'arrêter, ne pas bouger,
(een kind ten doop houden , of doopgetuiga
faire halte, demeurer, rester. Sta of gij
van een kind zijn,) 'etre parrain d'un enzijt een kind des doods, Cindien gij niet
fant, tenir ton enfant sur les fonts de bapflaat of blijfc than , breng ik u om ,) ar:time. zich ergens bevinden , ergens zijn,
rite, ou je te tue. Gij hebt — praten, (gij
(altijd met het nevendenkbeeld van cone,
hebt u opgehouden om te praten ,) vous
flaande hooding, hetwelk in de Franfche taal
vous ites arrite, amuse a caqueter; fig.
niet worth uitgedrukt,) etre, se trouver.
iemand , (hem het hoofd bieden , hem
De bezem ftaat er niet, (de bezem is er
niet,) le balai est pas. (AANMERK.
aandurven ,) tenir tete a q. 9., faire face
Indien men in het Nederduitsch zeide : Da
q. q. Hij fond zijnen vijand, it fit face
a son ennemi. Tot — komen , (in zijne
bezem ligt er niet, de bezem is er niet, de
oogmerken of plannvn verhinderd of tegenbezem hangt er niet, zou het in het Fransch op
gehouden worden, zijn oogmerk niet bereidezelfde wijze uitgedrukt worden; een bewijs,
dat de Nederduitfche taal de Franfche in netken ,) etre arrite, e, dans ses projets ; (beter worden, van zijnen dwaalweg terugheid verre overtreft). Het book that op
komen, bedaren , tot orde en een geregeld
de eerite plank, (bet bevindt zich daar,
gedrag terugkomen,) devenir meilleur. —,
hetzij flaande of liggende,) le livre est sur
niet rijzen, op dezelfde hoogte blijven,
la première planche. blijven beflaan,
niet hooger worden, als: het water flaat,
voortduren duren , in wezen blijven, titre,
het water is aan het —, (het water heeft
continuer. Zoo lang de wereld that, depust
quo le monde est monde. —, in den bijbelopgehouden te wasfen , l'eau ne croit plus.
niet meer draaijen, opgehouden hebben
ItijI, voor zijn , titre. Het flaat gefchreven ,
te draaijen, te loopen, te gaan, s'arriter.
est ecrit. Het flaat daar te lezen , (men kan
Dlijn horlogie flaat, ma montre s'arrite.
het daar lezen ,) on pout le lire la. Op de
onaangernerd blijven, niet aangeroerd
lijst —, (up de lijst gevonden worden, op
worden , als : Laten
(tiiet aanraken,
de lijst zijn,) etre sur la liste. Hij that
niet aanroeren ,) ne pas toucher a ; (niet geop de lijst , (zijn naam bevindt zich op de
bruiken , zich niet van iets bedienen, onlijst,) it est sur la liste, son, nom se trouva
,gebrinkt laten ,) laisser, ne .pas se servir
sur la liste; fig. Deze man ftaat in eenen
de, roe pas faire usage de. Hij heeft zijne
kwaden roep, heefc eenen kwaden naam,
medicijnen laten —, (hij heeft zijne mecot homme est marque. Met de handen over eldicijnen niet voortgebruikt ,) iln'a pas pris
kander , ( niets doer , werkeloos zijn., ) etre
samedecine. lemand laten — en heen gaan,
oisif, ive, titre sans rien faire. Hij flaat
(iemand den rug toekeeren en heengaan ,)
met de armen over elkander, it ne fast Hen.
tourner le dos a q. q. et s'en alle y ; planter
De legers — nog, zoo als voorheen, (zij
q. q. en quelque endroit et le quitter. Laat
zijn nog niet van flandplaats veranderd,)
dat — ! (laat dat blijven ,) laissez cela,
les armies sont toujours dans la mime pa.
(rack het niet aan,) 'y touchez pas! Ik
sition. De vijand flaat zeer voordeelig, (de
zal alles laten — en liggen , en er been
vijand heefc eene voordeelige flandplaats,)
gaan, (ik zal alles laten , zoo als bet is,
Pennemi est poste fort avantageusement. Onik zal mine bezigheden Taken, en er heen
der water —, (met water overdekt zijn,)
gaan,) j e laisserai ou quitterai tout pour
titre inondi , e. Het dorp ftaat onder water ,
m'y rendre; in den gemeenzamen fpreekvillage est inonde. De fallen vol paarden,
trant, Laat —! (laat mij met rust, floor
(de fallen zijn opgevuld :net paarden ,) ler
mij niet, laat mij ougemoeid,) laissez-moi
.curies soot remplies de chevaux. Hare oogen
tranquille, laissez-moi en repos, ne
Itonden vol tranen, (hare oogen waren met
commodez pas.
overeind zijn, zich in
tranen gevald,) ses yeux etaient baignes de
eene flaande houding bevinden, etre delames, elle avait les yeux baignes de Jarbout, se tenir debout. Dit kind kan reeds
mes. Her huis flaat te hour, (het huis is
(dic kind heeft reeds zoo veel kracht ,
te huur,) la maison est a loiter. Het bosch
dat bet zich op zijne beenen kan houden,)
that te koop, (het bosch is te koop,) la
dit kind ftaat reeds, cet enfant se tient dela
font est a vendre. Dit huis that te koop,
debout. Hij flaat, (hij is in eene ftaande
(eigenlijk : Er is een koopbrief opgeplakt,
houding ,) it est debout. Voor de deur — ,
it y a en dcriteau ci la porte,) cette maison
(voor de deur zijn, met het nevendenkest a vendre. Het that te kijk, (het is te
beeld van eene flaande houding, hetwelk de
kijken,) cola est exposé a la, vue. voeFranfche taal echter moeijelijk uitdrukt ,)
gen, pasfen , kleeden, als: Die rok flaat
it est devant la torte. In de zon (in
goed, (die role kleedt u goed ,) cet habit
den zonnefchijn zijn ,) se tenir au sole!!.
your va fort bien. Dat vest ftaat u zeer
Iemand in het licht
( iemand ftaande
flecht, (dat vest kleedt u zeer flecht, (cats
bet licht benemen ,) ter le jour ou le soleil
veste votes va fort mat. Deze twee ding=
q. q. Regt op —, (zich llaande regtop
goed bij elkantier, (deze twee dingei*
Xxz
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voegen goed bij elkander,) ces deux choses
figurent biers ensemble. Dat ftaat u leelijk,
(dat betaamt u niet, dat is leelijk van u,)
cela ne vous convient pas , it vous sied mai.
gevolgd door eene onbepaalde wijs, beteekent het verrigten van jets in eene
flaande handing, als : — te fchrijven (niet
zitten, bij het fchrijven in eene itaande houcling zijn ,) ecrire. (AANMERK. Dikwijls
beteekent het ook enkel , dat men met
lets bezig is, zonder dat de nadruk op
staan valt; b. v. Hij that (of zit) te
fchrijven, (hij is bezig met fchrijven, )
it est occupe a ecrire. Hij that te
flapen, (hij Ilaapt ,) it dort. De thee that
te trekken. (de thee trekt,) le the se pit.
Het huis ftaat te branden. (het huis ftaat
in brand, brandt,) la ;liaison brale. Het
water flaat weg te loopen , (het water loopt
weg,) Peau s'ecoule. Het vleesch flaat te
bederven, (het vleesch bederft,) la viande
se corrompt. Waarona that gij mij nit te
lagchen? (waarom lacht gij mij nit?) pour
quoi vous riez-vous de "moi? pourquos me
riez-vous? --duidt ook eene toekomst aan,
als : Hij that te vertrekken , (hij ftaat op zijn
vertrek hij zal fpoedig vertrekken ,) va
bienat partir, it partira bientdt, it est sur
le point de partir,9 ;1 est pret a (de)partir. De
vrede ftaat gefloten te worden , (de vrede zal
fpoedig gefloten warden,) la paix sera bient6t con clue. Dit huis that te vallen , (dit huis
ftaat op zijn' val, flit huis zal weldra vallen ,) cette maison tombera bientet en ruiose. ftaat nog te doen (dat moet nog
gedaan warden,) cela dolt encore etre fait.
Gij moet weten wat u te doen ftaat, (wat
gij te doen hebt ,) vous devez savoir ce que
vous avez a faire. lk weet , wat mij te
doen that, (wat ik doen moet ,) je sets ce
que j'ai a faire. Het fiat te gebeuren ,
( het zal weldra gebeuren ,) cela arrivera
hientet. verder komt het in verband
met voorzetfels, • in onderfcheidene meer of
min gewijzigde beteekenisfen voor, als: Aan
iemand —, (van iemand afhangen, in iemands magt of willekeur zijn ,) dependre
q. q. De beroeping van dien predikant flaat
aan den koning, (de koning moet dien predikant beroepen ,) c'est le rot qui dolt nommer ce predicant. Het flaat aan u, (het
hangt van u af,) it depend de vous. Indieu
het aan hem flonde , s'il dependait de lui.
Achter iemand (achter iemand zijn ,)
etre derriere q. q.; fig. (beneden iemand
zijn, door iemand overtroffen worden , bij
iemand achterflaan ,) etre inferieur a q. q.,
etre surpasse, e , .de q. q. Hij ftaat bij de
kerk, (1,ij is bij de kerk,) ii est aupres
Peglise. Zijn huis that digt bij kerk, (hij
woont digt bij de kerk ,) sa maison est aupres de Peglise, it demeure pros de Peglise,
bij
en pies Peglise. Wel bij iemand
iemand in een goed blaadje (bij iemand
wel gezien zijn, in iemands gunst deelen,)
etre dans les bonnes graces de q. q. Kwalijk
bij iemand bij iemand in een kwaad of
flecht blaadje — (iemands gunst 7erloren
hebben, niet sneer in iemands gunst deelen,) avoir perdu sa reputation aupres de
(voor eene vergadering,
q. q. Binnen
enz. verfchijnen,) titre devant une assetnblee,
etc. Buiten etre dehors. Hij moest buiten —, (hij moest voor een oogenblik het
vertrek verlaten), it recut ordre de se reti.
rer un instant, an moment. in iemands
magt
Ott iemands magt zijn , van iemand
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afhangen,) dependre de q. Indies het in
mijne magt fond, si cola dependait de moi.
In twijfel —, (twijfelen ,) flouter. In vreeze
(vreezen , vrees hebben,) craindre. In
gevaar —, (in gevaar zijn of verkeeren,)
etre en danger. In gunst —, • (in gunst
zijn ,) etre en faveur. In verbinding —,
(verbonden zijn,) titre lie , e. Het met iemand —, (het met iemand houden , iemand
voorltaan , zijne partij kiezen, op iemands
zijde zijn ,) prendre le parti de q. q., se
ranger du ate de q. q. , se mettre dot ate
de q. q., etre du parri de q. q., se declarer pour q: q. Met iets als : Hoe Ilaat
het met uwe gezondheid? (hoe gaat of hoe
is het met uwe gezondheid ?) comment vous
portez-vous? Het that. flecht met zijne zaken , (zijne zaken zijn in eenen flechten
flaat,) ses affaires vont ?nal, ses afraires
sont en mauvais etat. Het ftaat goed met
zijne zaken , (zijne zaken — goed, zijne
zaken zijn in eenen goeden ftaat,) ses affaires sont en bon etat, ses affaires vont hien.
Hoe ftaat het met de zaken? (hoe — de zaken ? hoe gaan de zaken ?) comment vont lee
affaires? Hoe that het met mijn bock ? (hoe
is het met mijn book ?) que fait mon livre?
Hoe flaat het met uwen Neef? (hoe is het
met uwen Neef? wat doet uw Neef? wat
voert hij nit ? que fait votre cousin? Hoe
that het met het werk ? (hoe ver is het
work gevorderd ?) dans quel etat est Pouvrage? Wel met iemand , (met iemand op
eenen goeden voet —, met hem op eenen
goeden voet zijn ,) kwalijk met iemand — ,
(op eenen kwaden voet met iemand —, op
eenen kwaden voet met iemand zijn ,) als:
Hoe that gij met A? sur quel pled étes-vous
avec 4? lk fta wel met hem, (hij is mij
weinig of niets fchuldig ,) it ne me dolt pas
beaucoup ; it ne me dolt mien. Ik fa kwalijk met hem, (hij is mij groote fommen
fchuldig,) sl me dolt de grander sommes.
Naar iets
(iets trachten to verwerven
of te verkrijgen ,) esperer a q. ch. Naar een
ambt (een ambt trachten te krijgen, naar
een ambt folliciteren ,) aspire,- a un emploi
meer in eenen flechten zin, (door kuiperij)
briguer un emploi. Naar het huwelijk — ,
(begeeren„ te tronwen , verlangen to trouwen ,) desire,- se marier. Verfcheidenen —
naar flat huwelijk, (het ondireekt niet aan
perfonen , welke dat meisje ten huwelijk
verlangen ) plusieurs recherchent cette fille
en niariage. lemand naar het leven
(iemand van het leven trachten te berooven ,)
attester a la vie de q. q. Onder
onder
iemands bevelen (aan iemand ondergefchikt zijn,) titre subordone, e, a q.q.,étre
sous les ordres de q. q. Onder het geweer —,
(in het geweer zijn ,) etre sous les armes.
Onder voogden (voogden hebben,)etre
en tutelle. Onder water —, (met water
overdekt zijn , overftroomd zijn door water,)
etre blonde, e. Op lets —, (in eene thande bonding zich op iets bevincien,) titre de.
bout sur q. ch.; fig. (lets volhouden, jets
doorzetten, op iets aandringen,) insister
sur q. ch. Op beuzelingen (aan beuze-lingen hangen, beuzelingen als gewigtige zaken aanmerken ,) s'appesantir sur des bagatelles, insister sur des vitilles. Op zijn punt
van eer
(zeer veel werk van zijne eer
maken ,) faire beaucoup de cas de son honneur. Op zijn woord (ftipt in het houden van zijne belofte zijn,) se tenir a ce
que Pon a promis. Op zijn fink —, (zijn
eind.

1133
STA
STA
zijn, etre libro ou exempt, e, de q. ch.
eindje vast houden, niet toegeven ,) persis(fchuld(g zijn,) etre coupable.
Schuldig
ter dans son opinion, s'y tenir. Op fchild(aals iets niet fchuldig zijn,) ne pas etre
(fchilderen,) titre en faction,
waeht
coupable de q. ch. Vast —, (vast ziju ,)
etre en sentinelle. Haar geld that op ren'etre fertne ; fpreekw. Dat is een man van,
ten, that op interest, (haar geld is tegen
{la-vast,
(dat is een man, die geld heeft,)
interest uitgezet,) son argent est mis a inc'est un homme riche. Te — komen, (kosterit, son argent est place. Er that geld
ten ,) co fiter. Hoe hoog komt u dat huis te
op zijn hoofd, (er is een prijs op zips
— ? (wat kost u dat huis?) combien vous
hoofd gezet,) sa tete est raise a prix.
route cette maison ? a combien vous revient
Er that eene zware ftraf op , (het is op
cette maison? Dat boek komt mij op den
zware Itaffen verboden, cela est defendu sous
gulden te , (dat boek kost mij tien gulden ,)
des peines severes. Op eenen goeden of vasce livre me route dix florins. Zijne dwaaseenen
goeden
voet
zijn,
)
ten voet
(op
heid is hem dour te — gekomen, (hij heeft
'dere sur on bon pied. Het op jets laten , —
zijne
dwaasheid dour moeten betalen,) set
(het op icts laten aankomen, zich aan jets
folio lui co:Atte cher.
houden ,) se tenir a q. ch. Over iets
(het beftuur over jets hebben,) avoir la di- Staande, (tegenwoord. deelw. van ftaan.)
b. n. inzonderh. , hij is gaande en Itaande,
rection de q. ch., diriger on administrer q.
(hij houdt het bed niet, hij blijft nog
Demands voogd
ch. Voogd over iemand
steeds op de been ,) it ne tient pas le lit ;
zijn ,) etre toteur de q. q. Als bevelhebber
n'est pat
it n'est pas retenu au lit ;
(bevelhebber van een leover een leger
reduit a garder le lit; it n'est pas, oblige
ger ziju, een leger aanvoeren ,) commander
de garder le lit. — blijven, zich — hou(gereed
one arnde. Iemand te dienile
den, (niet gaan zitten ,) se tenir debout,
zijn, om iemand te dienen ,) etre prét, e,
fig. (in fiend blijven, beftaan ,) se maina servir q. q. Dat (teat tot uwe dienst,
tenir,
subsister, — houden, (handhaven,)
cela
est
4
votre
(dat is te uwer dienst ,)
maintenir , (beweren ,) soutenir, priten•
service. Het fleet te uwer befchikking,(gij
dre. Ik houd — dat, enz. fe soot:ens quo;
kunt daarover naar welgevallen befchikken,)
etc. Een — bond, (eels jagthond, welke
cela est 4 votre disposition. Gij flaat bij mij
voor het opgefpoorde wild flaat, ) un chiers
voor honderd gulden te bock, (gij zijt mij
d'art-et. Staand wand, (fcheepsw. in tegen100 gulden fehuldig ,) vous étes sur mon lioverftelling van het loopende wand ,) manoeuyee . pour cent florins, vous me devez cent
vres dormantes, f pl. — wind, vent fait,
florins ; fig. Hij !teat bij mij Hecht te bock,
stable, —lijk , ralingue de chute. Staand
(ik heb eels' flechten dunk van hem ,) hij
bout,
(hout dat niet geveld. is,) bois qui
ftaat bij mij in een' flechten dunk, fat une
n'est pas coupe, boss sur pied, n/. Staandko - .
mauvaise opinion de lui. Hij fiaat bij mij
ten , koren dat nog te veld flaat, dat nog
Diet enders te bock , dan als een' eerlij ken man ,
niet gemaaid is,) bled ou ble stir pied,
(ik befchouw hem als een' eerlijken man,) je
qui
n'est pas coupe, m. Staandrijin, (laatfle
Ik
fta
honnete
homme.
le regarde comme un
lettergreep van een yore, die den klemtoon
zoo goed bij hem te boek, dat, enz. (ik
heeft,
in tegenflelling van liggend rijm,)
deel zoo zeer in zijne gunst, dat, enz.) fe
rime masculine, f. Staand water, (water,
suss si bien dans son affection, que , etc.
Bij iemand voor cenen fchurk te boek , dat niet vloeit, nietloopt, dat ftil flaat,)
eau dormante, eau croupissante , f: gen
door iemand voor eenen fchurk gehou{hand leger, (een leger Oat deeds in dienst
den worden ,) etre regarde comme un fripon
gehouden wordt,) armee sur pied f: Staand
par q. q. Ter goecler of kwader naam en
uurwerk, (uurwerk dat flaat, in tegenfaam ftaan, (eenen goeden of flechten naam
{telling
van een hangend uurwerk,) penduhebben,) avoir one bonne so one mauvaise
le, f. Staand fchrift, (gefehrift, dat regter
(van perfonen ,
reputation. Te pande
op ftaat , dan het gewone loopende fchrift ,)
borg voor iemand zijn ,) cautionner q. q.;
ecriture bdtarde, f. Een —lesfenaar, (cell
fig. l‘lijne eer flaat daarvoor te pande, (ik
lesfenaar, waaraan men that te fchrij.ven,)
heb mijne eer verpand, ik heb mijne eer
on pupitre a hauteur d'homme, pupstre
daarvoor verpand , ) mon honneur est engage.
ecrire debout. Op — voet , (aanfloncle,
, (van goederen , verpand zijn,
Te pande
dadelijk
, onmiddellijk, ) imme'diatement,
etre
mis,
e,
als onderpand gegeven ziju,)
sur le-champ. — en gelegen , sis, e, et
en gage, etre donne, e, en gage. Dat ftaat
Een
huis — en gelegen , une maitue, e.
er toe, (dat is de vaste prijs,) c'est le prix
voorzetf. gedurende,
son rise et situee.
fixe. Eene fiesch voor iederen perfoon itaat
hangende , pendant, durant. — de onderer toe , (het is eene vaste gewoonte, dat
handelingen, (terwijl men onderhandelde,)
iecler eene flesch krijgt,) on donne une bonpendant les negotiations.
teille par tete. Ik fta er voor, (ik fla er
voor in , ik blijf er verantwoordelijk voor,) Staander, m. eigenlijk al wie of wat ftaat;
zie Stander.
fen repent's. Verder komt het nog met
onderfcheidene andere woorden voor in weer Staauplaats, yr. plaats, waar men flaan moot,
(in eenen fchouwburg, enz.) parterre.
of min afwijkende bcteekenisfen , waarvan bier de voornaamfie voorbeelden zullen Staar, vr. zekere oogziekte, zekere verblinding, uit hoofde van welke men iemand
volgen, als: De wonde that wel, (de wonftarende aanziec, cataracte. Iemand de —
de ziet er goed nit,) la plaie parole asset
ligten, iemand van de — ligten, (iemand
wel, (de zaken
avorable. . De zaken
fhebben
van de flaar genezen,) abattre la cataracte
een gunflig aanzien,) lee . affaires
q. q., enlever la cataracte a q. q. eter
De
zaken
paraissenc titre en bon etat.
le glaula cataracte a q. q. De groene
kwalijle, (de zaken ziju in eenen flechten
la goutte sereine,
come. De zwarte
Chat ,) les affaires sont en mauvais etas. Het
bril
voor
degenen,
welke
mesa
flaat mij vrij, het te doen, (ik heb de vrij- Staarbril,
van de ftaar geligt heeft, lunettes 4 l'usagei
heid, om bet te doen,) j'ai la permission
de roux 4 qui 04 a abattu ou enlevd la Caou la liberte de le faire. Van jets vrij —,
taracte, f. pl.
(van lets vrij ziju, aan iets niet onderhevig
Staere
XXX2

1 134
STA
S TA
Staarligter, m. oogmeester, welke bedreven Staartpruik, yr. pruik met eenen Nate, peris in het ligten der Haar, opdrateur ocuruque a queue.
liste.
Staartriem, m. aan het getnig van een paard,
Staarnaald, y r. werktuig, waarvan oogmeeszekere riem welke om den ftaart worth bevestigd, croupiere, avaloire, trousse-queue,
ters zich bedienen om de flaar te ligten,
aiguille a cataracte.
tn. (van vrachtpaarden,) -bacule, f. — van
Staart, m. van een dier en van vele andere
den zadel, culiere , f.
dingen het uitftekende einde , queue ,f (bij de Staartfchroef,, vr. aan een fchietgeweer, fchroef
valkeniers en jagers van fommige vogelen,)
in het benedeneinde van den loop, culasse.
balai, m. Apen met lange ftaarten, dessinges
De — aan een geweer maken, enculasser
longue qn /ue , pl. Een dier den — affnijfusil ; tnettre la culasse au canon d'une
den, couper la queue a une bete. Een' hond,
arme a feu.
ten paard den — affnijden , ecourter, cour- Staartflar of Staartfler, vr. zekere dwaalfler
tauder un chien, un cheval. De bond kwismet eenen ftaart , komeet , comete. Staartpelt met den —, le chienflatte de la queue ;
flerren betrekkelijk, cometaire. Verhande•
le chien fretille de la queue. De — van
ling over de flaarcflerren, cometographie.
een paard, la queue d'un cheval. De — Staartftuk, o. achterftuk aan den flaart van
van eenen \Tisch, la queue d'un poisson, le
een rand, derriere du cimier , morceau
bat d'un poisson; fig. De — van eene koquel tient la queue, tn. queue, f. foort
meet, (lichtende ftreep van eene komeet,)
van klavier, espece de clavecin long, manila queue d'une comets. De — van eene letchordion , m.
ter, (het beneden uitftekende deel eener Staarttalie, yr. (fcheepsw.), eguilette ou ailetter ,) la queue d'une lettre. De — van
guilette a eguiller le canon.
eene muzijknoot, la creche; fpr. w. Men Staarttouwtje , o. touwtje om eenen flaart
te binden , corde a Tier une queue, f: —
kan er kop nog — aan vinden, (men kan
er niets van begrijpen ,) on n'y comprend
(fcheepsw.) hauban de voile d'etai, vs.
rien. Komt men over den bond, tau komt Staartveder, yr. veder nit of in den ftaart
van eenen vogel; zie Staartpen; fpr. w. Ik ,
men ook over den —, (heeft men het zwaarite
heb hem eene uitgeplukt, heb hem
dan zal het andere wel
volgen ,) quand on a avale le boeuf, it ne
voor eene aanzienlijke fom beet gehad,) je
l'ai trompe d'une somme considerable.
faut pas s'arreter 4 la queue. —, achterhoede van een leger, arriere-garde, queue, Staartvin , vr. yin aan den ftaart van eenen
— fain. mannelijk teellid, verge, f. memvisch, aileron , tn. nageoire de la queue
bre viril, nafleep, suite, f. cortege,
(d'un poisson,)
train, vs.; fig. Een eindelooze — van on- Staat , m. ftand , toeftand , gefleldheid, omgelukken , tine suite innombrable de malflandigheden, Otat, ns. condition, situation,
hears.
circonstances, f pl. assiette, f. In eenen
goeden — zijn , (in eene goede gefteldheid
Staartachtig, b. n. naar eenen ftaart gelijkende, qui ressemble a une queue.
zijn, ) etre en bon &at ; (van koopwaren,
zoodanig zijn, als zij behooren,) etre bien
Staartband, o. zie Staartlint.
conditionni, e. In den vorigen — brenStaartbeen, 0.; zie het meer gebruikelijke
gen, ( herflellen ,) retablir, rehabiliter In
Stuitbeen.
zijn, (vermogen ,) etre en itat. Niet
Staartblok, o. (fcheepsw.) poulie a fouet, m.
in — zijn, buiten — zijn, (niet vermogen,)
Staartbreidel, m. ftaartriem, croupiere, avatitre hors d'etat. In — flellen , (de middeloire, f: ate Staartriem,
len verfchaffen ,) mettre en etat. De huStaarteind , o. Staartleder van een vel, cuMe , f.
welijke —, (het huwelijk,) le mariage.
Staarteloos, b. n. zonder ftaart, geenen ftaart
hebbende, sans queue, anoure.
in den huwelijken — treden, (in het huStaarthaar,, haar van den ftaart, poll de la
welijk treden, trouwen ,) se marier, entrer
en mariage. In den — van zwangerfchap
queue, (van paarden) crin de la queue, tn.
zijn; in eenen gezegenden zijn , (zwanStaartje, o. verkl. w. van Staart; zie Staart;
ger ziju ,) etre enceinte. Hoe is de —
fig. klein overfchot , inzonderh. van dranken ,
van uwe gezondheid? (hoe that bet met
petit reste, m. Er is nog een (wijn)
uwe gezondheid? hoe vaart gij ?) comment
in de flesch, it y a encore un petit reste (de
vous portez-vous? Naar den van iemands
vii) dans la bouteille. Op een klein —
gezondheid vragen , (vragen hoe iemand
na, heb ik mijn werk af, (ik heb mijn werk
vaart, hoe het met iemands gezondheid is,)
bijna af, het is op een oor na gevild ,)
demander comment q. q. se porte. De
Pal presque fini mon ouvrage. — (van eene
der onfchuld, Petat d'innocence. berebetaling) queue d'un payement; fpr. w.
kening van de gefteldheid van deze of gene
Dat muisje zal een hebben, (die zaak
zaken, drat, tnimoire , inventaire , m. liste,
zal een' nafleep hebben, de gevolgen dier
Een — van ontvaugst en nitgaaf, sin
zaak konden wel eens onaangenaam wezen,)
&at de recette et de depense ; (in het financiecette affairs aura des suites.
wezen) budget. Is de — van oorlog gereed?
Staartlint, o. flaartband, lint, waarmede de
l'itat tie guerre estil en ordre ? Van hier:
ftaart eener pruik enz. gebonden of omwonHij maakt zijnen — wel, (hij maakt zijne
den worth, ruban pour la queue d'une
rekening behoorlijk ,) it fait bien son comp.
perruque, etc. m.
te. Hij maakt zijnen — kwalijk , (hij maakt
Staartmees, yr. (in de nat. hist.), mees met
zijne rekening niet behoorlijk,) il fait mal
eenen laugen ftaart , mesange a longue
son compte, ii ne fait pas bien son compte.
queue.
maken, (vertrouwen , rekenen,) faire
Staartnoot, yr. achtfle noot, creche.
fond. — op iemand maken , (op iemand reStaartpen , yr. pen uit den ftaart van eenen
kenen, vertrouwen ,) faire fond sur q. q.
vogel, ertz. plume de la queue d'un oiseau.
— op iets maken, (op iets rekenen, veretc.) Langflaart-pennen, plumes rectrices.
trouwen,) faire fond sun q. ch., compter
Staartpeper, vr. zekere peper, ook lange pesur 9. ch. Mask er geen — op , (vertrouw
Spaanfche
per genoemd, m. cubebe, f.
, Yang,
peper, piment. tn.
er met op,) no le croyez pas.
boo'

f.

5135
STA
S TA
hone (land, aanzien, waardighekl, condi. Staatsbelang, o. belang van den flaat, juteSion, dignite , f. rang, tn. Een man van—,
ret de Petat, en.
e-r, man van hoogen (een man van aan- Staatsberoerten , yr. meerv. flaatsonlusten,
guerres civiles ; zie Staatsonlusten.
zien, een aanzienlijk man ,) un homme de
condition, un homme d'un rang Revd. Van Staatsbefluit, o. befluit vau den flaat, arrit,
diet* de Petat , m. resolution, f.
hier: Pracht , luister, flaatfie, vertooning,
figure, parade, f. Eenen grooten voe- Staatsbeftuur, o. itaatsbewind, gouvernement
de Petat, ministire,
ren , (veel vertooning maken ,) porter un
grand etat. Zij behoorden zulk eenen — Staatsbode, m. bode van den fiaat, messager
de Petat.
niet te voeren, (zij behoorden zoo vecl
pracht niet ten toon te fpreiden ,) it ne Staatsbrief, m. depeche, note diplomatique, f.
Staatsdienaar,
m. ftaatsatnbtenaar, ftaatsbeambleur convieut pas de faire taut de parade.
te, flaatsbediende, ministre d'etat.
volksfland, die in eene algemeene vergadering wordt vertegenwoordigd , etat, Staatsgeheim. o, geheim van den Itaat , secret
d'etat, mystere d'etat, m.
en. De flaten-generaal, de algemeene amen,
gevangene van den ftaat,
les etats generaux. De flaten bijeenroepen, Staatsgevangene,
prisonnier d'etat.
convoquer les etas. De gewestelijke flaten,
tie provinciale flaten, les etats provinciaux. Staatsgevangenis, 0. prison pour ceux qui ant
commis un crime centre Petat.
De bijzondere oaten , les etats particuliers.
De flaten-vergadering, de yergaderiug der Staatsheraut, tn. heraut van den that, hiramt
d'etat.
•
flaten, Passemblee des etats. —, lid van de
flaten, membre des etats. beftuur van Staatshuishoudkunde , yr. wetenfchap , die
eenen flaat in al zijne deelen leers kennen,
een yolk, etat, gouvernement. Minister
statistique. Zich op de — toeleggen , s'apministre d'etat.
landen onder
van
pliquer a la statistique.
een zelfde beftuur, etas, royaume, empire.
un grand etat. Een bloei- Staatfie, vr, uiterlijke vertooning van flaat,
Een groote
bij gelegenheid van eenige plegtigheid, door
jende un hat Florissant. De grenzen
middel van eenen prachtigen opfchik, of eenen
zijner flaten uitbreiden, etendre les bornes
talrijken ftoet , parade ,pompe,magnificence,
tie ses fiats. De kerkelijke —, le patrif. grand appareil , m. — hetgene de {latnoine de St. Pierre, les etats du page. De
de uitmaakt, de plegtigheid zelve, (bij de
vereenigde liven van Amerika, les etats de
R. K.) plegtige, godsdienftige omgang, proPilmerique, les eta:: reunis de Pilmerique.
cession, gala, in.
De flaten van den koning van Pruisfen, les
etats du roi de Prusse. Peter de Groote Staatfiedegen, m. epee de parade, f.
Wilde de Franfche zeden in zijne flaten in- Sta.atfiegordijnen, vr. meerv. gordijnen tot
pronk, meubelgordijnen, rideaux de paravoeren , Pierre le Grand voulait introduire
de, no. pl.
les moeurs francaises dans ses etats.
o. praalgraf, mausolea, en.; zie
Staatfiegraf,
Staatdame , yr. , hofdame, flaatjuffer, eene
Praalgraf.
vrouw of jonkvrouw van aanzien, die eene
vorflin aan het hof of elders verzelt, tot Staatfiekleed, o. plegtgewaad, pronkgewaad,
habit tie parade, habit de cif-dims:se, tn.
haren hoffloet behoort, en haren ftaat verStaatfiekoets, yr. koets tot ftaafre, carrossede
groot, dame d'honneur.
parade, m. voiture de cdremonie.
Staathouten,o. meerv. (op fchepen ,) terms,
Staatfiekusfen, o. kusfen voor ftatie, conssitt
in. pl.
de parade, carreau de parade, in.
Staatjonker, m. edelknaap, hofjonker, page,
kamerheer,, een Neer van aanzien, die eenen Staatitiemantel, m. mantel tot flaatfie, manteas
de parade.
vorst aan het hof of elders verzelt , tot deszelfs hoffioet behoort, en zijnen ftaat ver- Staatfierok, in. flaatfiekleed, habit de cirdmonie • zie Plegtgewaad.
groot, chambellan, — van den Grooten
Staatiewagen, m. zie Staatfiekoets.
Heer, icoglan.
Staatskas, yr. kas van den flaat, openbare
Staatjuffer, yr.; zie Staatdame.
fchat , caisse de Petat, fi deniers publics,
Scaatkunde , vr, kunde van den flaat en deszelfs belangen, politique; fig. list, geflem. p1. zie Schatkist.
penheid , politique, adresse, finesse.
Staatslieden, m. meerv. van Staatsman.
S taatkundig, b, n, de flaatkunde betreffende, Staatsman, m. befluurder van ftaatszaken, homme
politique. Staatkundige bedenkingen , des
d'etat; politique.
reflexions politiques.
fielsel, systeme po- Staatsminfster, m. minister van flaat, ministre
litique, m.
gefprek, discours politique,
d'etat.
gedrag, conduite politique. Staatkundige StaAsomwenteling , yr. omwenteling in eenen
twist, querelle politique; fig. flim, genethat, revolution.
pen, politique. —, in de fiaatkunde bedre- Staatsonlusten , m. meerv. onlusten of beroeyen , verse, e, en politique. bijw. poringen , fchokken in . 'eenen feast, guerres
civiles, secousses , f. pl. troubles qui agitent
litiquement ; fig. fiim, geflepen, politiquemeat, d'une maniere adrolte.
Petat, no. pl.
Staatkundige , m, iemand , welke de flaat- Staatsraad yr, raadsvergadering, raad, wankunde verftaat, politique. Hij is een groot,
in de algemeene belangen van den ftaat beeen bekwaam c'est un grand, un habik
handeld worden, conseil d'etat. een lid
politique.
van die vergadering, conseiller
Staatkundiglijk, bijw. volgens de regelen der
van den Grooten Hoer , divan.
fiaatkunde; zie staatkundig, bijw.
Staatsregeling, yr. regeling van eenen flaat,
Staatsambtenaar, Staatsbeambte,
constitution. Strijdig met de —, anticanfonctionnaire de Petat. Staatsambtenaren , bewindstitutionnel , le; bijw. anticonstitutionnellehebbers, autorites constituies, f. pl.
silent , d'une maniere anticonstitutionnelle.
Staatsbediende , officier d'etat.
Staatsregering, Yr. regering van den that,
y r. bediening van eenen
Staatsbediening
gouvernement de Pdtat, in.
flaatsdienaar, ministere, m.
aanzien- Staatsregt , 0. regt van den flaat, droit de
Nke post, grande charge.
Petit, no. loi politique,
Staats.
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Staatsfchriften, o. meerv. archieven, bandvesftig zijn,) venir a ropos , venir d point,
ten, archives, f.
etre utile. Ons geld zal ons wel te koStaatsverandering, yr. flaatsverwisfeling, vermen, (wij zullen wel gelegenheid hebben
andering in iemands flaat, changement d'evan ons geld gebruik te maken,) nous autat,
rons bien besoin de notre argent, nous en
Staatsvergadering, vr. fiaten-vergadering, psferons un bon usage, nous anions occasion
de
semblee des hats (congrhs, m.), in Spanje ,
cartes, m.
Stadgenoot, en yr. degene, welke met ons
Staatsverhooging, yr. verhooging van iemands
in dezelfde flad woont, of met ons uit deitaat, bevordering, promotion.
zelfde flad geboortig is, medeburger, haStaatsverraad, o. misdaad tegen den flaat,
bitant de la mime ville, m. hizbitante de la
van gekwetfte majefteit, crime d'etat, Inmime ville, f. concitoyen, concitoyenne. Zij
trahison, f. crime de lése-majeste.
is mijne elle et moi nous habitons la
Staatsverwisfeling , yr. verwisfeling in iemands
mime ville. WTij zijn ftacigenooten, nous
flaat; zie Staatsverandering.
sommes habitants de la mime ville; nous
Staatswege, bijw. enkel gebruikelijk met van,
sommes natifs de la mime vine, nous sommes
als: Van —, (van wege den flaat, in naam
concitoyens , concitoyennes.
van het befluur, in naam der regering ,) au Stadhouder, m. plaatshouder, plaatsvervanger,
nom du gouvernement.
ftedehouder, gouverneur vicaire, prefer.
Staatswet , yr. wet van den flaat, loi politique.
—, (in de Nederlandfche
' gefchiedenis,)
Staatszaken, yr. meerv. zaken welke den fiaat
(eertijds) stadhouder. —, (in de oude
betreffen, affaires d'etat , aaires publiques.
gefch.) ethnarque.
Over — fpreken, zich met — bemoeijen, Stadhouderlijk, b. n.(in de Nederlandfche
politiquer. Gaarne over — fpreken, s'amugefchiedenis,) relatif au stadhouder. Het
ser a politiquer.
— beftuur, le gouvernement du stadhouder.
Staatzucht, y r. verlangen naar flaatsverhoo- Stadhouderfchap , o. waardigheid van fladhouging , eerzucht , ambition, f disir excessif
der, prefecture, f. vicarial, m. (in de
d'honneur et de grandeur, m. Eene onverNederlandfche gefchiedenis ,) stadhouddrat.
zadelijke —, tine ambition insatiable.
RAIJNAL heefc eene gefchiedenis van het —
gefchreven, RAIJNAL a dcrit une histoire
Staatzuchtig, b. n. verlangend of begeerig naar
ftaatsverhooging, eerzuchtig, ambitieux ,
du stadhouderat. (in de oude gefch.)
ease; bijw. ambitieusement, avec ambietharchie.
tion.
Stadhoudersgezind, b. n. (in de Nederl. geStaatzuchtigheid, yr. flaatzucht, ambition.
fchied.) de zaak van den stadhouder toegeStaatzuchtiglijk , bijw. ambitieusement, avec
daan , attaché, e, au stadhouder.
ambition.
Stadhoudersgezinde , m. en yr. degene, die,
de zaak van den fiadhouder was toegedaan,
Stad, yr. (meerv. fleden,) ville, cite. Eene
groote
tine grande ville. Eene kleistadhouderien, ni. stadhouderienne, f De
une petite ville. Eene fchoone —,
fladhouders geziuden,les stadhouderiens,tn. pl.
ne
fine belle ville. Eene — bouwen, beitir Stadhuis, 0. huis, waar de clads regering vervne ville. Eene ilerke
gadert , ook Steehuis, mairie , maisonde vilune ville forle, f., hotel de ville, tn.
te. Eene rijke
une ville riche. Eene
volkrijke —, tine ville bien peziplee. Eene Stadhuisachtig, b. n. naar een fladhuis gelijbandeldrijvende tine ville marchande,
kende, qui ressemble a un betel de ville.
vne ville commerccante. Eene — verflerken, Stadhuiswoord, o. regtsgeleerd woord, reline
de pratique , in.; van bier : Stadhuiswoorbelegeren, vercledigen, innemen, verwoesden termes de pratique, in. pl. Style de
ten, fortifier, assidger, defendre, prendre,
detruire une ville. In de — zijn, itre
palms, tn.
la ville; zie Ville, in het Franfche deel. Stadie , yr. bij de Grieken , enz. eene renbaan
IYIijn broeder is niet in —, mon frére n'est
van 125 fchreden, stade, tn.; van hier: afune
pas a la ville. Eene bevestigde
fland van 525 fchreden , (hoewel de lengte
vine fortifide. Eene opene
une ville
van de renbaan niet altijd dezelfde was, reouverte. Eene koop—, handel—, une
kent men de fladie als lengtemaat gemeenlijk
le de commerce, marchande. — door welop 125 fchreden ,) stade, m. De Grieken
ke veel doortogt is, ville de grand passage;
maten de wegen naar ftadien, les grecs mezie de met — zamengefl. woorden. Midden
suraient les chemins par stades. Zestig fiain de — wonen, demeurer au coeur de la
clien van Jeruzatem gelegen (a en een half
Jeruzalem werd de heilige — genoemd,
uur), distant de ,Jerusalem de soixante stades.
Jerusalem s'appelait la sainte cite. Om de Stadje, 0. fleedje, fain. villette on villotte.
wandelen , eene wandeling om de — doen, Stadig, b. n. en bijw. zamengetrokken nit gede — rond waudelen, faire le tour de la
fiadig; zie Geftadig.
Uit de — gaan, (de flad verlaten,) Stadigheid; zie Gefladigheid.
sortir de la ville. Eene wandeling in de — Stadiglijk ; zie Gefladiglijk.
doen, aller en ville. Naar de — gaan, al- Stacisafflag, tn. openbare verkoop, vente publique , plaats, waar in het openbaar
kr a la ville. Van — tot —, de ville en
verkocht worth , markt, marche,tn. Ik heb het
vine. Hij is met mij nit dezelfde —, nous
sommes de la mem vale, , inwoners eener
op den — gekocht , je l'ai ached au marche.
, habitants d'une ville, m. pl., ville. De -Stadsafflager,
afflager der ilad, vendeur pugeheele — is hem te gemoet gegaan, toute
blic, maitre des ventes.
la ville est allee au devant de lui. De ge- Stadsarmenfchool, yr. armenfchool der flad,
heele — is op de been, toute la ville s'est
waarin de kinderen voor niets onderwijs krijburgerij , bourgeoisie.
levee.
gen, ecole des pauvres enfants de la vale.
Stadachtig, b. n. naar eene flad gelijkende, Stadsbediende,
bediende van de overheid
fleedsch, qui ressemble a une ville; zie
eener Clad; zie Geregtsdienaar.
Steedsch.
Stadsbedieniag, y r. bediening der /tad, charge
Stade, yr. enkel gebruikelijk in: Te — komunicipale.
befluur
raen, (te pas komen, van dienst zijn, dien- Stadsbeftuur, 0. fiedelijke regering
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eener ftad, regence on administration minicipale , police mairie , le magistrat.
Stadsbode , m. deurwaarder der ftad, huissier
ou sergent de la ville. —, bode .der ftedelijke regering , messager de la regence, messager de la ville.
Stadsboek, o. boek, hetwelk ftedelijke zaken
bevat,fladsregr, livre de la ville, coutumier,
Stedsbolwerk , o. bolwerk der dad , bastion de
la ville, m.
Stadsbus, yr. fchild, waarop het ftedelijke wapen afgebeeld is , en hetwelk door eenen
iladsbode op de borst work gedragen, om
hem als eenen fladsbode van andere boden
te onderfcheiden , espêce de plaque que portent les messagers ou huissiers de la ville.
Stadsdienaar, m. dienaar der ftad, archer,,sergent (agent).
Stadsdoctor, m. medecin de la ville, medecin
poliatre.
Stadsgebied , o. gebied der ftad, jurisdiction
de la ville, f. ressort de la ville, tn. dependance de la ville, f.
Stadsgeld, o. fladspenningen , deniers communaux , argent qui appartient II la ville, m.
Stadsgoederen, o. meerv. gemeene weiden,
communes, f: pl.
Stadshuis , o. huis , dat aan eene flad toebehoort , maison qui appartient a line ville,
f: —; zie ook Stadhuis.
Stadsjongen, m. weesjongen, welke door de
ftad onderhouden worth, orphelin , entretenu
par hi ville.
Stadskas, yr. kas der, ftad, fiedelijke kas, caisse
• de la ville.
Stadskeur, yr. ftedelijke keur , ftedelijke wet,
loi communale. ftedelijke boete, boete,
Welke aan de ftad wegens de overtreding
eener ftedelijke wet betaald wordt, amende
en faveur , au profit, de la ville.
Stadskind, o. iemand, die van fiadswege onder voogdijfchap is gefleld; zie Steekind,
pupille sous la tutelle des magistrats
Stadsknecht, yr. knecht der ftad of der fiedelijke regering, geregtsdienaar,, sergent, archer.
Stadslast, m, fiedelijke belasting, imposition
communale, charge communale, f.
Stadslieden , m. meerv. bewoners eener ftad;
zie Stedelingen.
Stadsmajoor,
plaatsmajoor, major de la
ce'an , m. ftedman, (meerv. fladslieden,)
Stpadlasm
bewoner eener flad; zie Stedeling.
Stadsomroeper, m. omroeper der ftad, crieur
de la ville.
Stadsraad, m. fiedelijke raad, conseil de ville,
de regence, magistrat.
Stadsregering , yr. ftedelijke regering, fladsbefluur, regence, f. magistrat, in. administration municipale, municipalite.
Stadsregt , o. voorregt , vrijdom eener ftad,
droit de ville, droit municipal, lois et coutumes de la ville, pl. —, ftedelijke keur;
zie Stadskeur,, in de ze. beteekenis. —; zie
St adsgebied.
S tadsfehatkamer, yr. fchatkamer der ftad, trisorie de la ville.
Stadsfchout , m. fchout eener flad, in tegenfielling van eenen dorpfchout, bailli, maire
d'une ville.
Stadsfchrijver, m iledelijk ambtenaar, welke
met het fchrijfwerk , enz. eener flad belast is ,
secretaire d'une ville, de la mairie; zie ook
Griffier.
5tadsflot, o. kasteel, dat nevens eene flad ligt
ea hare voQrnaamite iterkte uitmaakt, cha-
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:eau, citadelle d'une vale. —, hangflot , waarmede van ftadswege een huts, enz.
van buiren wordt gefloten, cadenas avec lequel la justice fait fermer une etc.m.
Stad.sfoldaat,m. foldaat der ftad, (elders in de
gemeene yolkstaal ftoepje genoemd), soldat
de ville, soldat de la ville, soldat d'une
ville. De ftadsfoldaten moeten uittrekken,
les soldats de la ville doivent marcher.
Stadsvest, yr. vest of bevestiging eener flail,
ftadswal, rempart, boulevard, m.
Stadswaag , yr. balance publique, f poids de
la ville, m.
Stadswal, wal om eene ftad; tie Stadsvest.
Stadswapen, o. wapen eener ftad, armes toe
armoiries d'une ville, f pl.
Stadszegel, o. zegel eener flad, scent; on scene
d'une ville, m.
Stadvoogd , m. voogd of gouverneur eener
!lad, fteevoogd, gouverneur (d'une vine).
Stadvoogdes, yr. gouvernante.
Stadvoogdijfchap , o. gouvernement, in.
Stadwaarts, bijw. naar de ftad toe, vers la
ville, a la ville, Ilc ga
je vais a la
ville.
Staf, tn. wandelftok, baton, m. canne, f.
flok, baton, m.
herdersftok, herdersflaf,
houlette, f ; fig. herdersftok der geestelijken , crosse, f. —, ftok van eenen heraut ,
pedel , deurwaarder, rector, enz. masse,
roede van Mercurius, caducee, f. —des
ouderdoms, baton de vieillesse. — van commando , baton de commandement. —, van een
leger, de gezamenlijke perfonen, die tot
bet algemeen
e befluur over een leger of een
afzonderlijk ligchaam van krijgsvolk behooren , dtat-major.
Ileun , appui, soutien,
baton.
eigenlijk fiafdrager, zekere beStaffier,
diende, estafier.
Stafijzer, o. blok van de eerfte gieting, guease ,
Stafkogels , meerv. kogels , welke door middel van eenen Itaf vereenigd zijn, kettingkogeis , boulets a branches, boulets a deux
tetes, anges, boulets ramds.
Stafofficier, m. van den flaf, °Pier d'etatmajor.
Stag, vr. ftaag , (fcheepsw.) een zwaar touw,
met hetwelk men den mast aan den voorfleven verbindt, om hem ftaande te houden,
dtai , m. Looze —, faux itai, in. Bezaans-, etai de mat d'artimon. Over —loopen
of fmijten, (zonder noodzaak de hoogte zoeken of loeven ,) louvoyer sans necessite; fig.
Iemand over — werpen, (iemand den voet
ligten ,) donner le croc en jambe a .q. q.
S tagfok, yr. ( fcheepsw. ) petit foc t m. trinquette.
Staggarnaat, m. (fcheepsw.) kleme takel, bredindin.
Staggelen, o. w. (ik ftaggelde , heb geftaggeld), en ftaggeren, o. w. (ik flaggerde,
heb geflaggerd), verouderd, trepigner ;.zie
Trippelen.
Stagkraag, yr. (fcheepsw.) collier d'etai,
Stagmuis , yr. (fcheepsw.) pomme d'etai.
Stagoog , o. (fcheepsw.) oeillet d'etai,
Stagswijze, bijw. (fcheepsw.) a long p. c.
Stagtakel ,
(fcheepsw.) palan d'etat.
Stagzeil, o. driehoekig zeal, dat men nevens
de flag fpant , voile d'etai, f. Draaireep van
het —, faux etai ,
Stagzeilsringen, m. meerv. ijzeren ringen aan
de mastflengen (fcheepsw.) andaillots.
Stagzeilsval, m. (fcheepsw.) guinderesse, drisse
de voile d'etai, f.
Stak , verl. t. van Steken.
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Staken , b. w. ( ik ftaakte ,.heb geftaakt) , door
middel van eenen ftaak lets tegen houden ,
deszelfs voortgang beletten, zoo als men dit
ten aanzien van een wiel doet , als men eenen
Ilaak daarin fteekt, arreter,, retenir au moyen
dune perche; fig. ophouden , eindigen, arriter, cesser, suspendre, discontinuer. Zijcesser de travailler. Zijne
nen arbeid
(ophouden te klagen ,) cesser
klagten
(hoiden) op eenen itaak
de se plaindre.
uitrekken , paissonner (des peaux).
Staket, flaketfel, o. eene befchutting, nit underling zamengevoegde ftaken of palen beftaande , estacade, pallissade, f. Met een
omheinen , entourer d'une estacade.
Staking, fig. het ftaken, de ophouding, cessation, suspension, discontinuation.
Stakker, m. fukkelaar, ilumper, iemand die
niet voort kan; zie Sukkelaar.
Stal, verl. C. van Stelen.
plaats , waarop men koopwaren ten
Stal,
toon Reit, meestal flalletje, etal, boutique,
plaats,
waar men koeijen, enz. zet ,
,
.
f
dtable, (voor paarden) ecurie, (voor fchapen), bergerie, f. Op — zetten, mettre
Bans Pitable , etabler; zie Stallen. Op —
ftaan, etre dans Petabk, etre dans Pecurie.
Sprw. de beste paarden ftaan op —, (de
beste meisjes komen bet minfte op flraat ,)
it convient aux honnetes flies d'être sedentaires; fig. Het beste paard moet van —,
"(er moet niets ontzien worden, alle andere
buldmiddelen zijn uitgeput ,) it ne put rien
tnenager; it n'y a pas d'autre moyen. lets
op — zetten, (eene vaste plaats aan iets
geven , ) donner une place fixe a q. ch. Goed
voer op eenen warmen hebben, (wel gebuisvest zijn, en goed onthaald worden,)
'etre bien loge, e, et nourri, e. Iemand
buiten — brengen, (iemand van zijn fink
brengen ,) mettre 7. q. hors de combat, deconcerter q. q.; faire perdre les etriers a q.
veroud. rust,
q.; decontenancer q. q.
houden, (rusten ) rester, se
van hier:
reposer.
Stalband, m. band, waaraan een beest in den
ital words vastgemaakt, baffler, licou.
Stalboom, m. boom in eenen ital tusfchen de
paarden, latierboom., barre , f.
Stalbroeder,, m. iemand, die met eenen anderen logeert, compagnon de logis.
Stalen, b. n. van Baal vervaardigd, d'acier.
Eene — ketting, :me chaine d'acier; fig.
Een
betgeen hard is , de fer,
voorhoofd, (van iemand, die geene fchaamte
kent,) un front d'airain. Een geheu•
gen , (dat alles onthoudt ,) une memoire
heureuse.
• Stalen , b. en o. w. (ik ftaalde, heb geftaald)
een lapje laken of andere itof in de verwkuip doopen , om te zien , of de verw behoorlijk toebereid is, tremper un petit bout
de drap ou d'autre etoffe dans la teinture
pour Pessayer. —, het geverwde laken van
een looden merk voorzien, marquer,, mettre
des marques de plumb au drap , plomber tine
piece de drap. o. w. fig. bij elkander
kunnen gebruikt worden , aan elkander gelij k zijn, _als : Die twee paarden —, niet
(zijn niet van eenerlei haar en grootte , en
kunnen dus niet bij elkander gebruikt worden ,) ces deux chevaux ne se ressemblent
pas, et par consequent ils ne peuvent servir
•ensemble. Ik heb een paard gevonden, dat
bij het mijne ftaalt, j'ai trouvi a apparailler more cheval.
ftaalde, heb geflaald), hard
Stalen, b. w.
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maken , harden, (ijzer) in Baal veranderen,
acirer, durcir, fig. Veerkracht aan iets bijzetten, durcir ; rendre dur, e, rendre insensible. endurcir. Het hart —, endurcir
le coeur, fame.
Stalgeld , o. geld voor het flallen , itablage, m.
Staigezel, m. ftalbroeder, iemand die met een'
ander' logeert ; zie Stalbroeder.
Stalgreep , vr. drie- of meertandige vork in eenen
fourche d'etable, fourche d'ecurie.
Stalhengst, m. hengst, welke dienc om merries te dekken; zie Springhengst.
Stalhouder, m. herbergier,, welke eenen ftal
houdt , hetzij om paarden te itallen of te verhuren , aubergiste chez qui on met des chevans oft qui en lone, loueur de chevaux.
Stalhuur,, yr. huur voor eenen ital, loyer d'ecurie, loyer d'etable , m.
Staling, yr. het flalen of harden , action d'acerer, acerure.
Staljongen, m. italknecht , palfrenier; zie Stalknecht.
Scalkaars, yr. licht in eenen ftal, chandelle
d'itable , chandelle d'ecurie, f. —, fig. dwaallicht, feu follet, m.
Stalknechc, m. palfrenier, flaljongen „ palefrenier,, garcon d'ecurie, valet d'ecurte.
Stalkruid, zeker kruid, (in de kruidk.) prangwortel, arrdte-boeuf, m. bugrane, f.
Stallen, b. w. (ik !bide, heb geftald,) op ftal
zetten, mettre dans une etable ou a Pecurie;
zie Stal), etabler. Op deze boerderij is
plaats genoeg, om vele osfen, paarden,
fchapen, enz. te
y a dans cette ferme
asset tie place pour etabler un grand nombre
de boeufs , de chevaux, de moutons , etc. —,
o. W. op ftal komen , venir Pitable, venir
Pecurie. —, op ftal ftaan, op ftal zijn,
titre 4 Petable, etre a Pecurie ; fig. Met
elkander (zamen overeenkomen ,) s'acl
corder. Zij — niet met elkander, (zij kuunen elkander niet verdragen,) ils ne s'aceor.
dent pas. —, b. en o. w. (van paarden),
pisfen , faire de Peau,pisser.
Stallicht , o. flalkaars; zie Stalkaars.
Stalling, yr. het flallen, action de mettre dans
Petable, de mettre a Pecurie, action d'etabier; zie —, flal , (voor paarden ,)
ecurze, (voor runderen , enz.) itable; zie
flaigeld, etablage, m. De —
Stal.
talen, payer Petablage.
Stalmeester,, m. Imes .= over eenen vorstelijken ftal, welke het opzigt over alle daartoe
behoorende ftalknechten en verdere bedienden beefs, ecuyer. flalhouder, paarden-verhuurder,, loueur de chevaux.
Stalmeesterfchap , waardigheid, ambt of post
van fialmeester, charge d'icuyer, f.
Stalpaal, m. poteau d'ecurie.
Stalziek , b. n. wegens het te lang op ital ftaan
ziek worden , malade pour avoir ete trop
longtemps a Pdcurie. niet van Ital willen& , qui ne vent sortir de Pecurie, qui
aime Pecurie.
Stam, m. dat gedeelte van eenen boom, het.
welk zich van den wortel tot aan de takken
uititrekt, en waaruit de takken voortfprui•
ten, tige, fleche, f., tronc, caudex, m.
Hoogftammige boom , (bij tuinl.) haute tige.
Men heeft de takken afgehakt, daar blijft
niets weer dan de —, on a coupe les branches, it ne resteplus que le tronc. Onder—,
clomp, stobbe, souche , Doze onderflam,
stomp heeft weder uttgeflagen, cette souche u repousse. — van palmboomen stip.

Plant zonder
plante acaule ou tntigee.
Spr. w. De appel valt flier verre van den
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, or) loop n'engendra pas de moutons;
bon chien chasse de race; bon sang ne peut
mentir; fig. hoofd van een geflacht, race,
souche , age, maison, tribu, f. De
twaalf flammen van lsra0, les douze tribus
—, der Indifche volken , caste , f.
Stambefchrijver,, m. befchrijver der ftammen
of geflachten , genealogiste.
Stamboek, o. bock of register d.ergenen welke van denzelfden Clam zijn , livre de genevlogie, bock, llijst, waarin de namen van de leden eens gezelfchaps worden
gefchreven , liste des noms de tous les membres d'une societe, liste des noms, f. —,
album , vriendenrol , album, tn.
Stamboom , m. ftamlijst in de gedaante van
eenen boom, arbre genialogique ; estoc.
Stamboonen, yr. meerv. boonen , die zich aan
Beene {taken hechten, haricots non grimpants, m. pl.
Stamelaar, m. ftameraar,, degene , welke fiamelt , celui qui begaie, begue, homme begue.
Stamelbek , M. degene, welke flamelt , flamerbek celui ou celle qui begaie, begue, tn.
etc., homme begue, m. femme begue, f:
Stamelen, o. w. ( ilt ftamelde , heb geltameld),
met moeite fpreken , zoodat men de woorden of lettergrepen met werkelijke tusfchenpoozingen en dikwijls met herhalingen uitbrengt, flotteren , begayer, balbutier. —
hakkelen bredouiller. Hij flamelt zoo perk,
dat men volfirekt niet kan verftaan wat hij
zegt, begaie rl un tel point qu'il est impossible de comprendre ce qu'il (lit. Hij heeft
zijne rol maar geflameld , it n'a fait que
balbutier son rile; zie Hakkelen , Stotteren.
, b. w. flamelende, onduidelijk uitbrengen , iets gebrekkig voortbrengen, balbutier.
Stameling , yr. action de begayer, f. begaiewent, balbutiement , — itottering , psellisme, &n.
S t amelkees, m. en yr. zie Stamelbek.
S t ameltaal, y r. fiamelende taal , geftamel ; zie
Stameling.
Stameraar ; zie Stamelaar.
Stamerbek ; zie Stamelbek.
Stameren , b. en o. w. zie Stamelen.
Starnering ; zie Stameling.
Stamerkees ; zie Stamelkees.
Stamertaal; zie Stameltaal.
Stamet , o. zekere geringe wollen ftof, minder dan faaijet , estamet , m.
Stametten, b. n. van ftamet , d'estamet.
koufen, bas d'estamet, tn. pl.; zie Saaijet.
Stamgoed , o. goed , dat aan eenen itam toebenoort biens allodiaux , tn. pl.
Stamhouder, m. iemand , die een geflacht in
hand houdt , soutien d'une famille.
Stamhout , o. bout op clam, boss de brin, bois
en &at, no. non mid,
Stamhuis o. huis , dat van iemand affiamt ,
nsaison originaire ou ligne principale d'une
f.
premiere branche d'une
famille,tn.
race, soothe, f.
Crone,
Stamijn , y r. zekere hot geweven flof, zeefdock , etaime.
Stamijnen , b. n. van flamijn , d'etamine.
Stamlijst , y r. lijst van degenen, welke tot
eenen flaw behooren ; zie Stamboek in de
eerfte beteekenis.
Stammen o. w. (ik ftamde , ben geflamd ;)
zie Afftammen.
Stammet ; zie Stamet.
Stammetten ; zie Stametten.
Stamouders ,
nicety. eerite ouders , premiers
parents.
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Stampelien , o.
zie Stampvoeten.
Stampen , o. (ik ftampte , heb geftampt)
door geweldige flooten zulk een geluid voortbrengen , als in dit woord ligt opgefloten
inzonderheid met de voeten , frapper du pied,
taper du pied , trepigner ; fam. pietiner. De
aarde vast —, affermir la terre avec rine batte.
, door herhaalde dampen of flooten verbrijzelen , piler, broyei, dcraser. Suiker —, ecacher du sucre. Peper , , egruger
ou concasser du poivre. Geftampte kaneel
de la canelle concassde ; fig. Iemand met veel
moeite iets in het hoofd , (met veel moeite
iets in iemands hoofd brengen ,) imprimer
q. ch. dans l'esprit de q. q. bij fommige kunflenaars , hol maken , als : Metaal —,
amboutir ;-zie dimboutir in het Franfche deel.
, door ftooten indringen , enfoncer (dans
un tonneau), presser (dans tin tonneau).
Een fchietgeweer —, (de lading vast flooten,)
bourrer un fusil. —, o. w. rijden (fcheepsw. )
tanguer, donner des culdes. Ons fchip ftampl
te zeer,, notre vaisseau tanguoit beaucoup.
Het — van een fchip , tangage ,
Stamper , m. iemand , die ftampt , celui qui pile, etc. pileur. in eenen vijzel , pilon.
Houten — om aarde , leem te dampen, pison.
— werktuig , waarmede men tot onderfcheidene einden ftampt, vocral' die door
den molen bewogen wordt , martinet; ftraat- , batte, hie, f. demoiselle. —, heiblok
mouton. —, voor het gefchut, om hetzelve
aan te fiampen, fouioir, refouloir. —,
laadftok van een geweer,, baguette, f. Daar
heb ik mijnen verloren , je viens de perdre Ina baguette. —, (fcheepsw.) fchip
dat flampt , tangueur. Zekere hoedemakers
koperen
, chogne, tn. avaloire, f.
Stampertje , o. ( in de kruidk.) in eene bloem,
m., met twaalf —s , dodicagyne. —s
hebbende , staminifere; met lange —0, stamineux ,se. Van de —s, daartoe behoorende,
staminal, e.
Stamping, y r. het ftampen met de voeten van
een paard , wanneer het flit ftaat , trepigne
went, tn. —, action de tiler; zie verder
Stampen.
Stampmolen , m. molen met dampers, mouths
pilons, moulin d piler; — voor erts, bocard.
Stamppaarlen , y r. meerv. parelzaad , fieenzaad , semence de perles,
Stamprijden , o. w. zie Stampftooten.
Stampflok , m. flamper van het gefchut, fonloir,, refouloir; zie Stamper in deze beteekenis.
Stampftooten , o. w. (ik flarnritiét , heb geflarnpftooten), (fcheepsw.) tanguer, tanquer,, enfourner.
Stampvoeten , o. w. (ik flamp yoette , heb gefiampvoet), met de voeten flampen , trepigner, pietiner, taper du pied, frapper la
terre avec le ou du pied. Van toorn, van
woede —, trepigner de co/ere, pidtiner de
rage.
Stampzee , yr. (zeewoord), coup de met-, mg,
Stamregister,, o. geflachtsregister,, lijst van al
degenen , welke tot denzelfdea clam behooren , gendalogie, f.
Stamrekenaar, m. flambefchrijver, genealogists.
Stamvader,, m. perfoon , die een bijzcnder geIlacht van menfchen flicht, premier pere,
vs. , souche. f. Adam is de — van het menfchelijk geflacht, Adam est la souche de tout
le genre humain.
StamwaF en , o. wapen van een' bijzondercn
dam, armes de famille ,
pl.
X Zs
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Stamwoord , o. woord, van hetwelk eene menigte andere woorden afkomen, mot primitit', mot radical, m. racine, f.
Stand, m: de daad van flaan, het than, als:
houden, blijven ftaan,) se tenir debout,
se tenir ferme, tenir, tenir ferme , ne pas
cacher le pied; (niet wijken,) ne pas ceder,
faire tete, (niet inaorten, niet vallen ,)
rester,dprer,, demeurer; fig. (niet bewegen,
onbewegelijk zijn, onwrikbaar zijn,) etre
inebranlable. Tot — brengen, ten uitvoer
brengen,) effectuer, produire, executer. Ik
zal het wel tot — brengen, je Peffectuerai,
fe le feral, je le composerai bien. lets tot
— brengen, (zijn duel bij sets bereiken ,)
venir a bout de q. ch. Tot — komen, (nitgevoerd worden ,) se faire, etre conchs, e;
Flij begint tot — te komen , (hij begint
tot bedaren te komen,) it a fete sa gourme.
In blijven, (blijven beftaan op dezelfde
wijze, niet vervallen of veranderen,) rester, ne pas changer. —, wijze, op welke
jets ftaat, wijze van ftaan, attitude, posture, (inzonderheid van een beeld,) action ,
toeftand, gefteldheid, ftaat, waarin
zich eene zaak bevindt , etat, m. situation,
assiette, condition , f. De — des hemels,
Petat du ciel. De — der Iterren , Petat du ciel
aspect. De verite — van eenen der wachters
van Jupiter, Papofove. De- — eener planeet
alwaar zij het digfte bij de zon is, (bij de
ilerrek.) perihelie, f. De verfte eens hemelfchen ligchaams van de aarde, apogee, m.
De — der planeten, la disposition des planetes. —, rang , klasfe van menfchen , (meest
in zamenftelling ; zie Boerenftand, enz.)
rang, eta: ,m., condition, volde , De derde —, le tiers etat. Volgens zijnen — leven , vivre selon son etat. Buiten zijnen
— trouwen , (iemand van eenen geringen
trouwen,) se misallier. Ieinand overeenkomftig zijnen — behandelen, traiter q. q.
selon son rang. —, plaats, waar men flaat ,
place at Pon est. Zijnen — flier verlaten,
(bliiven waar men is ,) ne pas bouger. —,
meerv. Standen (waarvoor men dikwijls in
navolging van het Hoogduitfche eanbe ,
itenden zegt en fchrijft,) etats.
Standaard, m. vaandelitok, baton de pavilion.
ruitervaan, dtendard , m. , eertijds, cor, van munten , maten en gewigten,
vette, f:
itendard, (fcheepsw.) of breede wimpel , guidon. — der oude Franfche koningen ,
orylamme , f.
Standaarddrager, m. degene, welken eenen
flandaard draagt, porte-etendard, guidon.
Standaardtlang , m. lance d'etendard, f.
Standachtig , b. n, ftandvastig, itandhoudend ;
zie het tegenwoordig meer gebruikelijke
Standvastig.
Standbeeld, o. een overeind flaand gehouwen
beeld, statue, f. Een marmeren une
statue de marbre. Een — nit de oudheid,
nne statue antique. Een — oprigten,
ger,, dresser ou clever une statue. Bepalen,
dat er een — ter eere van iemand zal worden opgerigt, decerner une statue a q. q.
verminken, mutiler une statue. Een
Een
— omverhalen, abattre une statue. Een
te voet, te paard, une statue pedestre,
iquessre; fig. 1iij flaat daar als een c'est
tine statue. Verminkt — te Rome , pasquin , tn.
Standblok, o. (fcheepsw.) sep de drisse, bloc
d'issas, roc d'issas, bloc marmot , 1B.
Standelkruid, o. (in de kruidk.) zeker gewas
of kruid, kullekenskruid, hondekeuskruid,
orchis itityrion,
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Stander, In, die ftaat, meest in zamenflelling„
als: Bijftander, Omftander, enz.; zie die
woorden.
, ftaande fpil van eenen molen ,
— vat , kuip, tonneau,
arbre (de
7B. cuve, f:
Standgeld, o. Itaandgeld of ftageld, geld your
eene plaats, op eene markt waar men ftaat,
hallage, tonlieu, Otalage,
Standhouding, yr. het stand houden, during,
disree.
Standmatig, b. n. en bijw, overeenkomftig iemands stand, convenable a Petat, convenable a la condition, convenable a la qualite,
scion son, etat. — leven , vivre selon son
etat.
Standplaats, yr. plaats, waar men that, station, f. lieu oil Pon se place, on sit Pon est
place , poste, in. —, van eenen predikant,
(en anderen, die gezegd worden ergens te
ftaan , tot uitoefening van hun beroep,) benefice ,m. cure, charge ecclesiastique, f:
Standpenning, m. ftaudaard van munten, etendard.
Standpunt, in. punt, waar iemand flaat, station , f point de vtie, tn.
Standregt, o. krijgsraad, conseil de guerre,
Standsgelegenheid , yr. nand toefland , situation, assiette.
Standsverwisfeling, yr. verwisfeling van ftand,
changement d'etat ,
Standvastig, b. n. vast van Rand, lang in nand
blijvende , beftendig , duurzaam , constant,
e, durable; fig. Aan Beene verandering onderhevig , niet veranderende, invariable,
ferme. — , volhoudend, onwrikbaar ,
perseverant , e, ferme, constant, e. inebranlable. blijven, (volharcien, nice
veranderen, perszster,, demeurer ferme;
bijw. constaminent , avec constance, fermoment, avec fermete, avec perseverance;
fig. staquement.
Standvastigheid, vr. voortduring, olveranderlijkheid, duree; fig, constance, fermetd
perseverance, f. fig. stoicisme, m.
Standvastiglijk, bijw. flandvastig; zie Standvastig, bijw.
Stang, yr. of Itaak ,.barre. ijzer aan het
gebit van een paard, branche, (d'un mors.)
—; zie Steng (bijzonder op fchepen); zie
Staak. Uzeren (bij fmeden ,) waarmede
men groote flukken ijzer op een aanbeeld
omkeert, ringard , rn.
Stang-ladder, yr. die maar eenen poot of flij1
heeft, rancher, m.
Stank, m. onaangename reuk, (hoewel het
woord oudtijds de algemeene beteekenis van
[aangenamen of onaangenamen] reuk had,)
mauvaise odeur, puanteur, infection. Dix
riool geeft den groottlen —, cet egout est
de la plus grande infection. Van waar komt
deze —? d'ori vient cette puanteur? — van
zwetende voeten, escafignon, m. Met —
vervullen , empuantir. fig. Met — beloond
worden , — voor dank ontvangen , (met ondank beloond worden,) etre paye, e, d'ingratitude. Hij is met — van mij gefcheiden , (wij zijn niet als vrienden gefcheiden,
dewij1 ik ten laatfle zijn fchandelijk gedrag
ontdekt heb,) j'ai enfin decouvert sa turpitude; fig. Sleihte herinnering, mauvais souvenir. —, twist , oneenigheid, noise, quorelic , dispute, 1. Wat maakt hij een' —,
(hij twist gettadig,) c'est un querelleur iternel ; it fait bien du bruit pour une baalaillell,e. O. verkleinw. van Stank , inzonderh.
Stg
fig. in den gemeenzamen fpreektrant, als:
ie-
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d'empiler, action d'entasser, empilement,
onder in een fchip , arrimage oft arrumage, m.
Stapelmarkt, yr. fiapel, itapelplaats; zie Stapelplaats.
Stapeiplaats, yr. plaats, waar koopwaren als
het ware geftapeld worden , itape , f. entropic, lieu d'entrepdt , m. Deze ftad was
eertijds de algemeene cette ville fist autrefois Petape generale de toutes les marchandiscs. De itapelplaatfen der Levant , les
echelles du Levant , pl. De ftapelplaatfen ,
losplaatfen (bij de Spanjaarden 2 ) les debarcadours.
Stapelreede, yr. reede, waar eene ftapelplaats
is, rade qui sert d'entrepdt , rade °It it y a
une etape, .un entrepdt.
Stapelregt, o. regt, om eenen zoo genoemden
(lapel te hebben, droit d'etape, m. dat
van flapelgoederen betaald wordt, droit d'etape, m. Het — betalen, payer le droit
d'etape.
Stapelftad, yr. ville d'etape; zie Stapelplaats.
Stapelwaar, yr. waar, die aan fiapelregt onderhevig is, marchandise d'entrepet, sujetts
au droit d'etape.
Stappen, o. w. (ik fiapte, heb geflapt, wanneer de voortduring, en ben geflapc, wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt),
voortgaan, marcher, alter, faire des pas.
enfamber,, faire tine enjambee,
Wijd
faire de grands pas; fig. Hij gaat (hij
gaat ftrijken, hij kiest het hazepad ,) it a
recours a ses jambes; (hij gaat flerven,)
it mourra bienat. Wij zullen er maar over
been (wij zullen er maar niet verder
over twisten,) nous n'y regarderons pas de
si pres , nous passerons par-dessus. —, met
hoog opgehevene beenen voortgaan, trotsch
gaan , marcher Nrement. langzaam gaan,
enz. aller a petits pas; fam. , trotsch daar-henen — , se prelasser.
Stapper, m. degene, welke Rapt, celui qui
va a grands pas, bon pieton. Hij is eon ellendige (hij is een Hechtvoetganger,)
c'est un mauvais pieton.
Stapftee, yr. indruk van den voet bij het flappen , trace; zie Voetflap.
Stapfter, vr. degene , die ftapt, pietonne, bonne pietonne.
Stapswijze, bijw. en b. n. bij ftappen, flap
voor flap, pas a pas.
Stapvoets, bijw. al flappende, au pas ordinaire. — gaan, aller au petit pas, marcher
au pas ordinaire.
Star; zie Ster.
Starblind ; zie Sterblind.
Starrebloem ; zie Sterrebloem.
Staren , o. w. (ik flaarde , heb gefiaard), ltrak
en ftijf kijken, regarder fixement. Op iets
—, (ices aanflaren,) regarder fixernent sur
q. ch. , fixer q. ch. Zie verder Aanttaren.
Stark; zie Sterk.
Starken, b. en o. w. (ik fiarkte, heb en ben
geftarkt); zie Sterken.
Starkheid;.-zie Sterkheid,,
Starking; zie Sterking.
Starkmiddel; zie Sterkmiddel.
Starkte; zie Sterkte.
Starkwater; zie Sterkwater.
Scaroogen, o. w. (ik ftaroogde, heb geflar.
oogd); zie Staren, regarder fixement.
Starre of Sterrebloem , yr. aster, in.
f
Starrebosch; zie Sterrebosch.
Stapelgek , m. fig. braque.
Stapelhuis, o. huis ter berging van fiapelgoe- Starredistel; zie Sterredistel.
deren, maison d'etape ,,maison d'entrepet,f. Starrekenner; zie Sterrekenner.
Stapeling, yr. het fiapeiell opftapeling, action Starrekers zie Sterrekers.
StarS TA
lemand een maken, (iemand in verlegenheld brengen ,) mettre q. q. dans l'embarras.
Stankverdrij vend, Stankwerend, b. n.dienflig
ter verdrijving van den flank, (in de geneeskunde ,) antimephitique.
Stap, m, het ftappen, de daad van flappen,
voor
pas, m.
demarche , allure,
van — tot —, pas a pas. Ik heb flechts
twintig flappen EC doen, jen'ai faire que
vingt pas. —, tegenilelling van draf of galop, pas. Een paard in den — zetten, mettre un cheval au pas. Een paard uit den —
brengen, faire-quitter le pas 4 un cheval.
voetftap, trace, f. fig. Poging, demarche, f: effort, pas. Den eerflen —doer,
(de eerile poging aanwenden ,) faire la premiere demarche, faire le premier pas. Ik
zal er geen' om doen , (ik zal daartoe
geene enkele poging aanwenden,) je n'en
feral pas un pas. Hij heeft menigen om
die plaats gedaan , (hij heeft daartoe vele
pogingen aangewend,) it a fait bien des
pas pour obtenir cette place. Niemand wil
den eerflen — doen, (memand wil de eerfie zijn, om de zaak aan te vangen ,) personne ale veut faire le premier pas. Het komt
maar op den eerflen — aan , anneer men
den eerflen aanvang goed maakt , volgt het
overige van zelf,) tl n'y a que le premier
lengte van eenen flap ,
pas qui
fchrede, pas ; zie Schrede.
Stapel, in. op de fcheepstimmerwerven,
het fchuinsleggend houtwerk, waarop het
geraamte van een fchip of ander vaartuig
wordt opgezet en afgetimmerd, timmerwerf
chantier de construction. helling op eene
fcheepstimmerwerf, tale de construction, f. Op
— zetten , ( beginnen te bouwen, ) mettre sur
le chantier. Op — flaan , (gebouwd worden ,)
titre sur le chantier.Er flaan twintig fchepen op
—, it y a vingt vaisseaux sur le chantier. Van
loopen, (in het water gebragt worden,)
etre rnis , e, 4 l'eau, etre lance, e, a l'eau.
Van. laten loopen, (in het water brengen,) mettre a l'eau, lancer 4 l'eau. —,
hoop dingen, welke op elkander geflapeld
zijn, tas , monceau, amas , in. pile , f. Een
— bout, une pile de bois; in de zoutkeet,
houtmijt, chale, f. Een boeken, une
pile de livres. Een — turf, une pile de tourbes ; fig. plaats waar koopwaren als het ware opgeftapeld worden, ftapelplaats, itape ,
f: 're Dordrecht was eertijds de — der
Rijnfche wijnen, la ville de Dordrecht fut
auparavant i'itape des vies du Rhin.
Stapelbaar, A b. n. dat geflapeld kan worden ,
qui peut etre empild , e, ou entasse, e. —,
dat aan fiapelregt onderworpen is, sujet ,
e
te, au droit d'etape. goed, dapelba.r
waren, marchandises sujettes au droit d'etape, f. pl. Deze waar is —, eette marchandise est sujette au droit d'etape.
Stapelen , b. w. (ik flapelde, heb geflapeld),
opftapelen, aan ilapels zetten, empiler , entasser tnettre en pile. flout empiler du
bois. Deze turf moet geftapeld worden,
act mettre ces tourbes en pile , it faut emf
piler ces tourbes ; zie ook Stuwen.
Stapeigoed, o. flapelbaar goed, flapelbare
waren, goed of waren, van welke het ftapelregt wordt betaald of moet betaald worden , marchandises sujettes au droit d'etape,
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trier ce qu'il venal: de dire, ii eta son clzaStarrekijker; zie Sterrekijker.
peau.
Starrekijkeiii , Starrekijkkunde; zie SterreStede, yr. etandplaats, plaats, over het algekijkerij.
Starrekruid; zie Sterrekruid.
'men, place, f., lieu, tn. Indien ik in uwe
— of plaats ware, si Petals en votre place.
Starrekunde ; zie Sterrekunde.
Eten in — van drinken , manger au lieu
Starrekundig ; zie Sterrekundig.
de boire. —, flad, ville. flier ter —,
starrekundige ; zie Sterrekundige.
(in deze flad,) dans cette vine. De burSterrekunst; zie Sterrekunst.
gers dezer —,- (de burgers dezer flad,)
Starrelietit ; zie Sterrelicht.
Starreloop ; zie Sterreloop.
les bourgeois , les citoyens, de cette ville.
starreloopkunde; zie Sterreloopkunde.
AANMERK. Offchoon men zich van het
Starreloopkundig; zie Sterreloopktmdtg.woord ftede in de laatfte beteekenis , behalStarren, o. w. (ik ftarde , heb geflard), zie
ve in de opgegevene en eenige andere dergelijke uitdrukkingen, zelden bedient , is het
Staren.
Starrenbeeld, zie Sterrenbeeld.
fteden als meervoud van flad algemeen en
Starrendak ; zie Sterrendak.
alleen in gebruik; zie Stad.
Starrenhemel; zie Sterrenhemel.
Stedehouder, tn. eigenlijk hetzelfde als ftadStarrenplatkloot ; zie Sterrenplatkloor.
houder, hoewel het bij uitfluiting voor
Starrefchot, Starrefnuitfel; zie Sterrefchot.
plaatsvervanger gpbezigd wordt , gouverneur,
Starretje ; zie Sterretje.
lieutenant, vie-a:re. De pans laat zich —
Starretoren, m. ; zie Sterretoren._
van Christus noemen, le pape se die vicaire
Starrevormig ; zie Sterrevormig.
de Jesus-Christ. —, in de gemeenzame fpreekStarrewelf; zie Stergewelf.
trant ; zie Steehouder.
Stedehouderfchap , o. waardigheid van fledeStarrewigchelaar. ; zie Sterrewigchelaar.
Starrewigchelarij ; zie Sterrewigchalarij,
houder, charge de gouverneur, charge de
lieutenant, f: vicar:at ,m. — van den pans,
Starrig; zie Sterrig.
Statelijk , b. n. prachtig , grootsch , magnifilegatie , legation.
que, pompeux, euse, superbe. Eene irate- Stedelijk, b. n. hetgene eene flad aangaat,
tine
salle
magnifique.
Eene
flade vale, de bourgeois, de la ville, commalijke zaal,
telijke kleeding, un habillement magnifique.
nal , e, municipal, e. Het ftedlijke beEene flatelijke bruiloft, tine voce pompeuftuur,, (het befluur der flad,) l'administraLion municipale, la municipaliti, le magisse.- —, bijw. magnifiquement, superbement,
avec éclat, avec pompe, pompeusement.
trat.
Statelijkheicr, yr. hoedanigheid van hetgene Stedeling, tn. en yr. fladbewoner, ftadbewoonftatelijk is, magnificence , f. éclat , m.
fter, citoyen, habitant d'une ville, citadin,
spletzdeur, pompe.
tn., citadine, habitante d'une ville , citoyenne , f., bourgeois, bourgeoise.
Statenbode, in. bode der Staten , messager des
Steden, yr. meerv. van ftede en clad; zie Steetats.
Statenclom , o. al de fraten, de gezamenlijke
de en Stad.
Stedewaarts , bijw. naar de flad toe, vers ore
Platen, les etats, us. pl.
a la ville.
Statenkamer, yr. kamer der naten, ehambre
Stedig, b. n. en bijw. fladig, fteeg; zie Stades hats.
Statenpenning, in. gedenkpenning, medaille , f.
dig en Steeg.
Statig, b. n. deftig, itemmig , zedig, mates- Stedewijzer, in. carte poliontitrique, f.
tueux , euse , grave , solennel , le. Zijn Stee , yr. zamengetrokken nit ftede ; zie Stede.
— voorkomen mishaagde alien, son extern- Steedje, o. verkleinw. van ftede ,petite ville, f.
eur grave deplaisait a taus. Een — wezen,
Stad.
line mine serieuse. Hebt gij ooit zulk een Steeds , bijw. beftendig, beftendiglijk , gedu- wezen gezien? avez-vans jamais vu tine
rig, geduriglijk , geftadig, gefladiglijk, tonmine si serieuse? —, bijw. d'une maniere
yours, continuellement, sans cesse. Ilt zal
— gereed zijn om u to dienen, je serai tontnajestueuse, d'une man u re serieuse, gravement, avee gravite.
_fours pret a vous servir. Hij is — op de
been, il est toujours en mouvement. Die
Statigheid, yr. hoedanigheid van hetgene ftaoverdenkingen, tot welke wij — terugkeertig is, majeste, gravite.
Statiglijk , bijw. op eene ftatige wijze; zie
den , verfcheurden zijne ziel, ces re.fiexions
auxquelles nous reversions sans cesse, dechiStatig, bijw.
raient son lime.
Staven , b. w. (ik flaafde, heb geftaafd) ,
eigenlijk door middel van eene flaaf vast- Ste,,',,ch, 14 n. fteclelijk , van eene {lad, het
flellen ; doch in dezen zin ongebruikelijk ;
gene eener flad eigen is, de la ville, d'une
fig. bevestigen , bekrachtigen, confirmer ,
ville, de ville, a la mode de la ville, urbain, e. Eene fteedfche kleeding, (eene
attester. lets met eenen eed — (iets met
kleeding volgens de mode der flad,) un haeenen eed bevestigen of bekrachtigen ,) confirmer q. ch. par serment, (bij regtsgeleerbillernent 4 la mode de la ville. Zich op zijn
— kleeden, (zich naar de mode der {tad
den) affirmer. De echtheid eener kopij
kleeden ,) s'habiller 4 la mode de la ville.
fchriftelijk —, vidimer. Deze uitvaardiging
Steedfche manieren, (manieren, welke de
is fchriftelijk geflaafd, onderteekend, cette
fiedelingen eigen zijn,) des manieres dx haexpedition est vidimee. De befchuldigcle
liaafde zijne verklaring met eenen eed ,
bitants de la ville.
Paccuse affirma sa declaration.
Steef, verl. C. van Stijven.
Staven, b. w. (ik Itaafde, heb geflaafd), ei- Steeg, verl. t. van Stijgen.
genlijk , iemand het formulier van den eed Steeg, b. n. onverzettelijk, halftarrig, fleeg,
reveche , opinidtre , re tif, ive. Een — paarcl,
voorzeggen , om hem het te doen nazeggen,
(een ontembaar paard,) un cheval req. Van
lire on dire a q. q. la formule d'un sermetat
eenen ftegen aard zijn , (onverzettelijk zijn,
pour le lui faire repeter.
zich niet laten verzetten,.) etre opinzatre.
Staving, yr. fig. bekrachtiging, bevestiging ,
confirmation, sanction. Tot — van zijn ge- Steeg, b. n. fleil - zie Steil. ilanmerlei Die
woord is veroudera, behalve in eenige firezegde, cam 14 zijuen hoed af, pour confir.
ken,
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ken, waar het in de beteekenis van Nil nog
loms gehoord wordt.
Steeg, y r. naauw flraatje, kleine ftraat, petite
rue, ruelle. Blinde —, die roeloopt , cul-de
sac, m.; fig. Hij ke p t geene ftraten voor flegen, (hij maakt geen onderfcheid van perfonen,) it ne fait au cune distinction de personnes.
Steegbeid, y r. onverzettelijkheid, halflarrigheid , flugheid, opiniiitrete , obstination.
Steehouder,, m. zamengetrokken uit itedehouder; zie Stedehouder.
inzonderheid,
plaatsbewaarder, celui .qui garde une place
pour un autre. Wilt gib morgen in de kerk
mien — zijn? (wilt gij morgen in de kerk
mline plaais voor mij bewaren?) voulez-vows
garden ma place demain a Peglise?
Steettuis, o. huts in de clad, maison en ville,
maison urbaine, f.
Steek, het fteken, de daad van Ileken, action de piquer, piqU're; fig. Stekend zijdewee, point ou mal de ate, m. pleuresie,f. bijtend gezegde , lardon, coup de
langue, brocard, no. fig. Iemand eenen —
geven, (iemand van ter zijde berispen,)donner un coup de langue a q. q. Iemand fleken geven, donner des brocards a q. q.,
lancer des brocards. Hij geeft al lagchende
eenen — onder water, it mord en riant. ,
alles, wat grieft, tout ce qui blesse. Dat
was een — door mijn hart, (dat griefde mij
geweldig ,) cela me blessa, me perca le
coeur.
elke gang van eenen draad, point.
— voor — losmaken , ( los tornen , ) decoudre.
houden , (niet losgaan ,) etre cousu ,e , de
maniere a ne pas se ddcoudre ; fig. — houden,
(de proefdoorflaan, altijd waar bevonden worden,) etre a Pepreuve. Dat houdt geen
(dat bewijst niecs, dat gaat niet door,) cet
argument est faux, cela ne prouve rien,
n'est pas valable. femand in den — laten,
abantionner q. q.; planter q. q. —, toofchenruimte tusfchen den gang van eenen
draad, waarmede iets genaaid enz. is, point,
vs. merk van de maat Bens fcneenmakerst
point. Van hoe veel fteken zijn uwe fchoenn? a combien de points chaussez vous? —,
gang van eenen draad in breiwerk, maas
maille, f: Eenen — laten vallen, faire tornber une maille. Eenen opnemen, rarnasser une maille. — 2 eene bijzondere wijze
van breijen, enz. point; zie de zamenge.
ftelde woorden Kettingfteek, Kruisfteek,
enz. —, in het kaartfpel, flag, levee, main,
Deze — is voor mij , cette main est a
moi. Ik heb de eerfte — gehad, j'ai eu la
premiere levee. —, fteking van eene vlooi,
bij , enz, fteking met een
dolk, degen, enz. coup, zie Scoot; van
bier: wonde, door eenen — veroorzaakt,
plaie , blessurs, f. In den — laten, (in de
gefloken wonde laten ,) laisser dans la Nessure; (in het gat laten ,) laisser dans le
trou, laisser dans Pouverture.
Steekappel, m. doornappel, pomme epineuse,
f: (in de kruidk.) stramonium , mdtel , on.
noix metelle, f:
Steekbalk, m. (bij timmerl.) blochet, chovetre, m.
Steekbalken, m. meerv. tusfchen de dakpannen, waardoor de fchoorfteen het dak
gaat , (in de bouwk.), guigneaux.
Steekbeitel, m. beitel, waarmede men fteekt,
ciseau etroit, fermoir, ebauchoir. Halve
— , ciseau de lumiere , ciseau a deux biseaux.
Steekbekken, o. bekken, dat bij ziekte onder
iemand gefloken wordt ondertteekfel basson
a queue, m.
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Steekbijl, vr. (bij feheepstimmeriieden), besaigue ou bisaiguU.
Steekboor,, y r. fpitsboor voorboor, amorroir, m.
Steekbout, m. (fcheepsw.) raban de pointure
ors d'ernpointure de ris.
Steekdicht , fpotclieht, f .chimpdicht; zie
dicht.

Steekdoorn , m. (in de nat. gefch.) paliure ors
porte-chapeau.
Steekgaren, 0. zeker net, fleepnet (bij de
vogelaars), tirasse, f:
Steekgrond, m. (zeew.) fond de bonne tenue.
Sceekkoepel, (fcheepsw.) hoepelrand, die
rondom het fchip wordc gelegd, soufflage.
Steekijzer,, o. ijzer om te fteken, pointe, f:
graveernaald, graveerijzer,, graveerpriem , burin ; tracoir ou tracelet, tn.
Ste g kind, o. fladskind, mensch, welke, door
eene ftedelijke vierfchaar aan verkwisting
fchuldig verklaard, daarom van fladswege
onder voogdij gefleld is, personne qui est
Iemand —
sous la tutelle de la ville,
maken , (iemand voor onvermogend verklaren , om zijne zaken te befluren,) declarer
q. q. incapable d'administer ses affaires.
Steekkam , vr. (bij de fpeldemakers,) quarteron, m.
Steekkan, vr. zekere mast, mesure de vingt
deux et demi bouteilles , un demi-ancre.
Steekknien, y r. meerv. (fcheepsw.) betingsknien , contrebittes.
Steeklijnen, y r. meerv. (fcheepsw.) matafions , m. pl. lignes d'amarrage.
Steeknet, o. fleekhaam, ook fchepnet met
eenen langen ftok, (driehbekig) (bij visfchers), verveux ou vervier, m. rafle , f.
Steekpalen, m. meerv. met een iteeknet,
vischweer (bij vlsfchers) gord.
Steekpalm, m. hoist, houx.
wilde munt,
brusc , myrte sauvage.
Steekpenning, m. geld, hetwelk men iemand
min of meer bedektelijk in de handen fteekt,
tot belooning voor gedane dienften, mu
zich, in het vervolg, van iemauds dienstvaardigheid te verzekeren; ook om hem one
te koopen, pour boire, present pour cotrompre q. q. Iemand eenen — geven , (iemand oinkoopen,) corrompre q. q. —, op
fommige plaatfen, godspenning, handpenning , meepenning; zie Godspenning.
Sceekpil , y r. zetpil, pil, welke men iemand
door het fondament binnen brengt , ter bulkzuivering , suppositoire , m. Zie Zetpil.
Steekpomp, y r. (fcheepsw.) pompe a bliton.
Sceekpriem, m. prieaa , om to fleken, of OM,
gaten te waken, poincon.
(een fpel,) bague, f.
Steekring,
Steekfpel, m. joute , redder—. tournoi, m.
Steekturf, vr. turf, welke gefloken wordt,
in tegenflelling van gemodderde turf, espece de tourbe plate; — ook, Aardturf, motte.
Steekvrij , b. n. door geene fteken te wonders,
invulnerable (aux coups d'epee, etc).
Sceekwerk , o, borcluurwerk, broderie, f.
Steel , m. flengel van gewasfen , op welken do
bovenfle deelen rusten , tige, f:
houtachtig cieel, waarmede een appel, enz. aan
den tak bevestigd is, queue, f. ,pedicule,
pedoncule, no. De — van eenen appel, van
eene roos, van aardbezien, enz. la queue
d'unepomrne,d'une rose , des fraises etc. (in
de kruidk.) der bloemen en vruchten,
doncuk ou pódicule , en der bladeren en flengel, petiole, m. van fommige planten,
rdfle, f Zie ook Stengel. — (bij art.)

zie Schaft of Schacht. — , y ou eene
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tabaksplip , tfiYati tn. Yang liancivatfel,
als van eene bijl van eenen bezem, manche. Den — nit den bezem, enz. doen,
demancher. —, hoot, van gereedfchappen,
fat. Spr. w. Den — naar de bijI werpen,
( wanhopig van eenige onderneming afzien ,)
jeter le manche apres la cognee.
Steelachtig, b. rt. naar eenen fleel gelijkende,
qui ressemble a tine tige.
Steelbaar ; zie Befleelbaar.
Steelbloern , vr. bloetn , welke nit den feel
voortkomt, fieur qui sort de la tige; fieur
acaule.
Steelhaak , m. (fcheepsw.) haak met eenen
croc , m. gaff, percl2e de batelier,,
Steélieden, fn. meerv. van Steeman ; zie Steeman.
Steelkwast, m. kwast met eenen feel , teerkwast
Cop fchepen ,) bdton on manche de guipon.
Steelmaker, m. emmancheur.
Steelswijze, bijw. heimelijk , in het geheini ,
als of men jets fleelt, a la derobee, furtivement , en cachette.
Steeltje, o. ftijltje (in de kruidk.) style.
distyle. —s
'
Twee fteeltjes hebtiende,
hebbende , multicaude.
Steeman, (rneerv. fleelieden) fladbewoner,, edeling, burger , habitant de la vide,
citadin, bourgeois.
Steen, m. eene vaste en harde delfflof„ pierre, f. De fleenen zijn van eene oneindige
verfc'neidenheid , les pierres varient a Pinfitine pierre duce. Een
ni. Een harde
une pierre transparence.
doorfchijnende
, une pierre tendre. Platte,
Een zachte
harde, vloer—, dalle, f. Een ondoorfchijtine pierre opaque. Een kalkaarnende
, tine pierre calcaire ou a chaux.
dige
Een gipsachtige tine pierre gypseuse.
Elkander met fleenen finuten t gooijen,
werpen , se battre a coups de pierres.
Eenen — houwen , tallier une pierre.
tirer de la pierre
—uitengrovhal,
tl'une carriere. Den eerflen — van een geposer
la
premiere
pierre
d'an
houw leggen,
bdtiment. — die door den geheelen moor
gaat, (bij de metfel.) parpaing. Een brooze, drooge —, die ligt fpringt, une pierre
re. Een uitmuntende — (in zijne foort),
tine pierre franche. Een verfche, nog vochtige —, (die eerst onlangs uit de groeve
gehaald is,) pierre gelisse ou verte. Zware
—, (in de groeve ,) pierre au binard. Gezaagde — , pierre ddbitee. Uitgeholde —,
fleenen oliebak in den oliemolen , maye, f:
Behakte — pierre ebouzinee. Berolde — ,
pierre d'ecitantillon; zie verder Pierre in
het Franfche deel. Van fleenen, puin, zuiveren , epierrer, Metalen tot — maken,
verfteenan , (bij fcheik. ) lapidifier. Den eeriten — leggen , (een begin maken ,) jeter
les fondements. Een — des aanftoots, (iets
waaraan men zich floor, waarover men zich ergert,)pierre d'achoppement , de scandale. Het
`ligt mij als een' — op het hart , (dat beknelt
'inijnen boezem, dat bezwaart mij grootelijks,)
cela me pese sur le coeur. Er is mij een —
van het hart gevallen, (ik ben van eenen
zwaren angst bevrijd ,) voila vn grand fardean de dessus mes epaules. Hij heefc een
hart als , (hij is zoo ongevoelig , dat men
zijn hart met bewegen kan ,) it a le coeur
tres-dur. Steenen rapen, (tot twist aanzetten ,) exciter a des querelles. Iemand eenen
— in den weeg leggen traverser q. q. dans
zijn,
' als een
see desseins. Zoo hard
(gem gevoel bebben ;) n'ay air aucune sen-
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sibilltd ; fpr. w. Als men eenen bond wil
werpen , vindt men ligt eenen (wanneer
men twist met iemand wil maken, vindt men
daartoe ligt gelegendheid 9 ) quand on vent
noler son chien, on dit qu'il a la rage. —,
waarvan men huizen , enz. bouwt , pierre,
(tigchelfteen, bakfleen ,) brique , f. Van
- bouwen, batir en pierres , bdtir en briques. — aan een koord in plaats van fchietlood (bij metfelaars), renard; fig. Den —
der wijzen zoeken , (good zoeken ,) chercher la pierre philosophale. Dat is een flukje
van Jan Steen , (dit is een fpreekwoord ,
hetwelk ontleend is van den bekenden
der Jan Steen, wegens zijne grapjes genoeg
bekend ,) c'est tin tour . qu'on nous joue. —,
edel gefteente, edele fteen, pierre precieuse , f. (in het meerv. ook, pierreries „.c.' pl.)
graveerfleen , pierre, f. Ientand van
den — fnijden, tailler q. q. de la pierre;
fig. (iemand beet hebben ,) duper on denimser q. q. —, harde kernfchaal van zoogenoemde fteenvruchten , noyau; Spr. w. Het
is gevaarlijk kerfen te eten met de grooten,
zij werpen met de fteenen , (wanneer men
met aanzienlijke lieden al te gerneenzaan, is,
loopt dit wel eens tot ons nadeel uit,)
est dangereux d'être trop familier avec les
dobbelfleen , de, tn. —, damgrands.
lchijf, piece, dame, f.
hoekfleen aan
een verifier of eene cleur, (in de bouwk.)
ecoincon ou ecoinson. molenfteen, meule, f. Zie verder de met fteen zamengeftelde woorden, als: Arduirt—, Bak—L , Bind—,
Hoek— , Slijp—, Wet—, Tigchel— , Zeil—,
gewigt vale zes nude ponden , pierenz.
' — hennep , tine pierre de chanvre.
re, Een
Stecnaarde, yr. aarde , waarvan men fteengoed
(zie ,Steengoed) maakt, terre a faience.
Steenachtig, b. n. aan fteen gelijkende , min
of nicer met fleenen bedekt of vervuld , gruisachtig , pierreux , euse, graveleux, se. (bij
tuinl.) grouetteux , se. —e grond , grou,m.
— nand aan den oever der zee, met kleine
fleentjes, gravier, m. grave, grave, f: —
Arable (een van de drie deelen , waarin
Arabic' bij de ouden verdeeld werd ) Arable petree. Een fleenachtige grond, an sol
pierreux. — (in de ontleedk.) petreux , se.
Het boompje , dat aan onze fabrijken het
katoen verfchaft, tiert het best In eenen
droogen , fteenachtigen grond, l'arbrissean
qui fournit le coton a nos manufactures , demande en sol sec et pierreux ou grouetteux.
Steenachtigheid, yr. hoedanigheid van hetgene
fteenachtig is, qualite de ce qui est pierreux , ou graveleux. De — van den akker
was er de oorzaak van , le champ itait fort
pierreux, voila la cause.
Steenader, yr. ader in eene mijn , welke enkel
fteen bevat, veine de roche, veine dans les
pierres.
Steenaluin, yr. alun de roche, m.
Steenarend, m. een arend, welke op fleenachtige bergtoppen nestelt , ook goudarend,
landarend genoemd, in tegenftelling van zeearend en vischarend, ossifrague.
Steenbakker, iemand, die eenen fleenoven
heeft of fleenen bakt, briquetier.
Steenbakkerij , yr. het bakken van been ,
briqueterie.
S teen bank, vr. bank van fieen , banc de pierre, m.
Steenbeen , o. verfteend been , os pdtreux, os
petrifid,
Steenbeitel, m. beitel der fteenhouwers, ciseau plat, repoussoir, moienileenboor ;
perce-meule„
Steen-
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Steenbefchrijver of kenner, m. lithologue.
Steenbefchrijving, y r. lithologie, lithographic.
Steenbeuk, m. zekere foort van beukenboom,
drable.
Steenbik, o. bikfleen, om te fchuren,, enz.
gres broyd, on.
Steenbreker, m. iemand, die fleenen bikt
iteenhouwer, tailleur de pierres. inzonderheid degene, die oude fleenen afbikt
en van kalk reinigt, regratteur de pierres.
Steenbok, m. bok, die zich op klippen , enz.
ophoudt, bouquetin. (in de nat. gefcI.)
stairnbouc, steinbock. een der twaalf
teekenen van den dierenriem , capricorne.
Steenbokskeerkring, in. keerkring van den {leenbok , zuidelijke keerkring, tropique du capricorne.
Steenbolk, m. zekere visch van het geflacht
der kabeljaanwen , bij de Katwijkfche visfchers dus genoemd, gadus barbatus (latijnfche benaming.)
Steenboor, vr. om door fleenen te boren, alguille , f: trepan,
Steenbrafem, m. zekere visch, spare de roche.
Steenbreek , Steenbreke , yr. (in de kruidk.)
zeker gewas , dat inzonderheid op rotfen
groeit , saxifrage. (hydragee). Roode —,
filipendule. Geele —; zie Steenklaver.
arbeider in eene Steengroef,
Steenbreker,
carrier.
Steenbrekend, b. n. bij geneeskundigen, den
fleen in de blaas brekend en oplosfend, en
dus als middel tegen fleen en graveel dienend ,
lithontriptiques , in. pl. Zie Steenoplosfend.
Steenbreuk, yr. porocele.
Steendog, m. foort van honden, welke tot de
doggen behoort, doguin.
Steendruk m. eene voor eenige jaren uitgcvondene wijze van drukken door middel van
eenen fteen, waarop de te drukken woorden of teekening worden overgebragt , lithographic, 1. art lithographique, m.
Steendrukken, b. w. (ik fteendrukte, heb gefleendrukt), door middel van fleenen , ( zie
Steendruk) drukken , lithographier. Een gefteendrukte brief, une lettre lithographide.
Steendrukker,
iemand , die eene fleendrukkerij heeft, lithographe.
Steendrukkerij , y r. zie Steendruk. werkplaats van den fleendrukker, lithographie.
Steenduif, yr. foort van wilde duiven , die in
oud muurwerk en op rotfen nestelen, espece de pigeons ; biset , m.
Steeneik, m. zekere foort van eiken, yeuse,
f chine vert, rouvre.
Steeneter, rn. fleenwormje (in de nat. gefch.)
lithophage.
Steenen, b. n. van fleen, de pierre. Eene —
brug , on pont de pierre. Eene — kruik,
une creche de gres. — kruiken -en kannen,
om het water te bewaren, des jarres, f pl.
Een — ring, (een ring, welke met edelgeiteenten verfierd is,) une bague garnie de
pierres precieuses, ou de pierres fines. —
muur in eene haven, mine de port, m. Steenen- of fteendam, m. turcie , f. fig. Een —
hart , (een ongevoelig hart,) un coeur d'airain, un' coeur dur.
Steenen, b. w. (ik fteende, heb gefleend);
zie Steenigen.
Steeneppe, yr. (in de kruidk.) sison, en.
Steenesch, In. foort van kleinen esch, wilde
esch, fine sauvage.
Steengang, m. gangiteen (bij de mijnw.) gangue, f.
Steengeit, y r. wijfje van den steenbok, femelic du bouquetin.
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Steengeznurdzout, o.
tn.
Steenglas, o. kattengoud, mica, m.
Steengoed, o. zeker aardewerk, Delftsch pla.
teelwerk, faience ,f.
Keulsch aardewerk,
gresserie, f. Engelsch — of aardewerk,
gresserie d'iltigleterre.
Steengroef, yr. groef,, waaruit men fleenen
haalt , carrihre.
Steengrond, m. fteenachtige grond , fond pierreux, (fcheepsw.) bane pierreux, bane de
rockers. Zachte, gladde — , (zeew.) banche , f:
Steengruis, o. elders grim genoemd, zeer
grof zand , of gebrokene fleenen , gravier,
171. recoupe, f. — in eene laan doen, mettre
de la recoupe dans une
Steengruizig, b. n, met Iteengruis opgevuld ,
rnele, e, de sable et de gravier.
Steenhard , b. n. zoo hard als !teen, dur, e,
comme la pierre.
Steenhommel, yr. foort van hommel, welke
zich in fleenen ophonden, abeille lapidaire.
Steenhoop, m. hoop fleenen, tas ou monceate
de pierres, m. ruine ,f.
fteengruis, puin,
pierraille 5 f.
Steenhouwen, o. beroep van fleenhouwer, metier de tailleur de pierres, in. coupe des
pierres, f.
Steenhouwer, tn. iemand, welke fteenenhonwt,
tailleur de pierces.
Steenhouwerij; vr. het beroep van fleenhouwer; zie. Steenhouwen.
Steenhouwersbeitel, m. beitel van eenen fleenhou wer , ciseau de tailleur de pierres; repoussoir; zie Steenbeitel.
Steenhouwershamer, m. hamer van eenen fleenhouwer, kaphamer, marteau de tailleur de
pierces, m. lase, f.
Steenhouwersmortel of kalk , m. repous; badigeon.
Steenig, b. n. vol ileenen, pierreux, eusc.
Een fteenige weg, un chemin pierreux. Steenige peren, des poires pierreuses .
pl.
Steenigen, b. w. (ik fteenigde, heb gefteenigd, )met fleenen gooijen, en op die wijze
van het Leven berooven, lapider. De joden
fleenigden de overfpelers, de godslasteraars
en de valfche proleten, les fuifs lapiderent
les adulteres , les blasphemateurs et les faux
prophites.
Steeniging, vr. het fleenigen, action de lapider,, lapidation.
Steengal,
aan den hoef van een paard,
bleime.
Steenkalk, m. kalk, welke van kalkfteen gebrand wordt, in tegenitelling van fchelpkalk , chaux de pierces cuites ,
Steenkarper, m. foort van karper, die zich
gaarne op fleenachtige gronden ophoudt,
carpe qui aime les fonds pierreux,
Steenkenner, m.
Steeekernplanten, yr. meerv. (in de kruidk.)
pyrenacies.
Steenklaver, yr. zeker gewas, dat, eenigzine
naar de kla.ver gelijkt, (in de kruidkunde)
geele ileenbreke, mdlilot, m.
Steenklip, yr. fleenachtige klip, roche, f.
roc, rocker, m.
Steenklover, m. iemand, ,die fleenen klooft,
arbeider in de fteengroeve, celui qui fend
des pierres, carrier.
Steenkolenmijn, yr. houillere, f.
Steenkolenmijnwerker,
houilleur.
Steenkool, yr. charbon de terre, m. Steenkolen , charbons de terre, in. pl., fijne
voor kagchels, houille, f. Steenkolen branden, braller des charbons de terre, briller
do
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de la houille. Schaalkolen, houille fesillee.
clutte.
Slechte
Steenkoolader, yr. teroulle.
Steenkoolasch, yr. uitgebrande fnaidskolen,
fintel, fraisil, tn.
Steenkooper, m. iemand, die handel in fleenen ciruft, marchand de pierres, ou de briques.
Steenkosten, m. meerv. kosten der gevangenis, (eenigermate verouderd ,) frais d'emprisonnement.
Steenkraai, vr. eene foort van .hoppen , die
veel overeenkomst met de kraaijen heeft,
espece de corneille.
Steenkreeft, m. zeker flag van kreeften, dere.
visse saxatile, verfteende kreeft ,
icrevisse petrifiee, f.
Steenkrijter, m. fleenfinetfer , fleenvalk, zekere vogel; zie Steenfmetfer.
Steenkroos, o. fteenkroost, zeker zeegewas,
sari ddtache des rochers, goemon, m.
Steenkunde , vr. verhandeling over de fteenen,
lithologie.
Steenkuii, tn. fteengroeve, kuil, waaruit men
fleenen delft, carrihre , f.
Steenlaag, yr. laag fleenen aan eenen muur,
assise.
Steenlijm, yr. en o. lijm der beeldhouwers,
enz. waarmede fleenen aaneen worden gelijmd , colle des sculpteurs, colle a pierres ,
f. mastic 9 m. —, diamantlijm, lithocolle, f.
Steenlinde , yr. eene linde met kleine ruwe en
harde bladeren, phillyree.
Steenmakencl, b. n. lapidifique.
Steenmarter , m. eene flag van marters , agders,
in tegenftelling van boschmarters, huismarters genoemd, marte domestique, f. Het
vel van den boschmarter is meer waard, dan
dat van den —, la peau de la marte des boil
vaut mieux que colle de la marte domestique.
Steenmerg, o. zekere delfflof, agaric mineral, m. malle de pierre f. latt de lune,
Tait de montagne, guhr calcaire, m. chaux
carbonatde spongieuse, f.
Steenmortier, m. (oudtijds op fchepen,)pierrier.
Steenmos, o. perelle, orseille de t erre , f.
Steenmijt, yr. naam van zeker diertje , dat
zich in fleenen ophoudt, nom d'un insecte.
Steenmosfel, yr. naam van eene mosfel, (in
de nat. gefch.) palourde.
Steenoester,, yr. naam eener oester,, nom d'une
huitre.
Steennoot , yr. noix angleuse.
Steenolie , vr. zeker flag van olie i bergolie,
die nit fleenen vloeit , petrole, tn. huile
ndrale , de pierre, f. etc.
Steenoplosfend, b. n. — geneesmiddel, (bij
de geneesk. ) medicament lithontriptique.
Poeder dat den fteen doet breken en losien,
lithontribon on lithontripton.
Steenoud, b. n. zeer oud, hoog bejaard, decrepit, e; zie Stokoud.
Steenoven, m. oven, waarin fleenen gebakken
worden , four a briques, m. fleenbakkerij , briqueterie.
Steenplant, yr. (in de nat. gefch.) plant , welke tusfchen fleenen groeit, of eenen fleenachtigen grond bemint, enz. lithophyte , m.;
plante saxatile.
Steenpok, yr. meestal, ten minfle als ziekte
gebezigd, enkel in het meerv. gebruikelijk ;
ileenpokken, zeker flag van valfche pokken,
die met de ware niets gemee g hebben, en
in hardheid van de zoogenoemdewaterof windpokken verfchillen, petite verole volante,
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Steenpuist, yr. zekere harde puist, bouton de
petite verde volante, m.
Steenput, m. fleenkuil, fteengroeve, put,
waaruit men fteenen delft, carrare, f.
Steenraaf, yr. een bijzonder flag van hoppen ,
ook berghoppe genoemd, huppe de montagne.
Steenraket, yr. zeker kruid, nom d'une cerCaine her'be.
Steenrif, o. barre, f. (a Pentree d'un port,)
Steenroos, vr. een heestergewas met dikke
bladeren, die altijd groen zijn, en kleine
bleekroode bloempjes hebben , waaruit kleine
bezien voortkomen, alproos, bergrous, /aureole odorante.
Steenroosje , o. verkl. w. zie Steenroos. —,
naam van zeker kruipend plantgewas, garom
feuilies de romarin, m.
Steenrots, vr. rots, rotsfteen, rocker, m. roche, f roc, m.
Steenrotskers , vr. kers, die op fleenrotfen
groeit, cresson de montagne, m.
Steenruit, yr. zeker kruid, muurruit, rue de
muraille, saute-vie, doradille des mars.
Steenfchimmel, m. zeker gewas, amiantoide.
Steenfchrift, 0. (op graven) (oudtijds) lettres onciales, f. pl.
Steenflak, yr. (in de nat. gefch.) tritonie.
Steenilinger m. (der ouden ,) espringalle ors
espringarde, f.
Steenflijper, iemand, die zich met het flijpen van fleenen onledig houdt, lapidaire.
Steenfmel ter, m, fteenkrijter, fleenvalk; esp&e
de faucon.
Steenfnijder, in. graveur, die in fteen fnijdt ,
graveur en pierre, lithographe, lithotomiste. wondheeler,, die van den fteen fiuijdt,
operateur (qui taille de la pierre).
om de blaas, ter uithaling van den fteeu,
te openen , lithotome, —flaug (bij de
fteenh.) louve ,
Steenlnijding,. yr. het graveren in fteen, gravure en pterre. —, het fnijden van den
fteen, (bij de wondh.) lithotomie, (taille.)
— nit de nieren (bij de geneesk.) nephro.
tomie.
Steenftuk, o. groot fink gefchut, waaruit men
fteenen fchiet , pferrier, m.
Steentang, vr. (bij de wondh.) om den fteen
uit de blaas te halen, curette, tenette, f.
litholable , m.
Steentje , o. verkl. w. van fteen, pierrette,
petite pierre,
Steenuil, m. bijzonder flag van uilen, kerkuil
genaamd , chat-huant, m. grande houette, f.
Steenvalk, m. zeker flag van valken, laneret,
tn. faucon de roche, rockier. Het wijfje
hiervan , lanier ; zie Blaauwvoet. , muurvalk , crdcerelle, f.
Steenvaren, vr. zeker kruid, citerach, vs.;
zie lVlilckruid.
Steenverdrijvend, b. n. lithagogue.
middel
remade lithagogue.
Steenviool, vr. zekerebloem, nom d'une flour.
Steenvisch, m. flag van lipvisfchen , welke
fteenachtige gronden bemint, espéce de paissons , orbis; zie Stekelvisch.
Steenvlas 7 o. zekere fleenachtige draden , welke
zich als vlas laten fpinnen, asbest , amiante,
m. filasse de montage, f. —achtig, amiantacee.
Steenvormer, m. werkman der fleenbakkers,
welke de klei -in de . yormen drukt, modelleur de briques.
Steenvorming, yr. in het menfchelijk ligchaam,
(bij de geneesk, ) lithiasie. dat het aanzien van eenen fteen heeft, lithoide.
Steenvos , m. zekere vos, isatis , renard croisd,
renard blanc.
Steen-

S kr E
Steenvrucht, yr. vrucht, waarin een fleen
zit , fruit a noyau , tn.
Steenweg , m. geplaveide weg, cheminpavi,m.
Steenwording; zie Verfteening.
Steenwormpje, 0. iteeneter (der bijen), lithophage, m.
Steenworp, wore met eenen fleen, Jet de
Pierre, coup de pierre. —, zoo ver men met
een' fleen werpen kan, als: Een — ver,
iloigne , e, d'un jet de pierre.
zeker plantgewas met road, hard
Steenzaad,
zaad, orge per/e', grernil , m.
Steenzaag , yr. zaag, waarmede men _fteenen
zaagt, sae a pierre.
Steenzager, m. werkman, die fleenen zaagt,
scieur de pierres.
Steenzagerij , yr. scierie (de pierres.)
Steenzout , o. het hardfte en beste flag van
delfzout, sel gemme, ou fossile, m.
Steenzuur, m. (bij de fcheik.) acide lithique.
Steenzwaluw, yr. eene zwaluw, die in oude
bouwvallen nestelt , apode , martinet noir, m.
Steévoogd, m. ftadvoogd, gouverneur eener
flad gouverneur d'une vine.
Stedvoogdij, yr. waardigheid van fleevoogd,
iteévoogclijfchap, charge de gouverneur d'une
voile.
Steevoogdijfchap, yr. ftavoogdij , waardigheid van fleevoogd; zie Steevoogdij.
Steèvrouw, vr. ftadbewoonfter,, habitante d'une ville.
Steg, m. yonder, vionder,, enkel gebruikelijk
in de uitdrukking: Weg noch — weten,
als: Ik weet /tier weg noch (ik ben
bier geheel onbekend met den weg,) je ne
sacs pas le chetnin ici.
Stegel , m. flijgbeugel van eenen miter, etrier.
Stegelreep , tn. reep, waaraan de ftegel hangt,
longe, ou courroie d'etrier,, etriere ,
etriviere,
Steiger, m. zoom van eenen dijk, waar de fchepen aan liggen , en waarop men daaruit klimt,
quai. — , houten gevaarte , hetwelk de metfelaars oprigten, om hunnen arbeid in de
hoogte voort te zetten , echafaud.
Steigerbalk, m. balk van eenen fteiger, poutre d'un echafaud,
Steigeren , o. w. fleigerde , heb gefleigerd,) van paarden, op de achterfle pooten
overeinde rijzen, se cabrer, se dresser sur
les pieds de derriere. Dit paard fleigert,
ce cheval se cabre. Het — van een paard,
(in de rijfchool,) la pesade ou posade , (in de
wapenk.) pesade acculee. —, van den prijs,
verhoogen, toenemen , klimmen, monter,,
hausser, encherir. De prijs dier waren fteigert, klimr dagelijks , le prix de ces marchandiaes hausse de jour en jour.
Steigeren, o. w. (ik iteigerde', heb gefleigerd), bij mecfelaars, enz. een Iteiger of
itellaadje opflaan, echafauder, dresser un
echafaud, elever un echafaud.
Steigeren, o. her oprigten van een' of weer
fleigers, action d'echafauder, f. echafauda, m. Om aan dezen toren te werpen,
zal men veel voor het moeten betalen,
pour travailler a ce dime , a cette eglise , it en
couitera beaucoup pour ichafauder; pour Pechafaudage ; Spr. w. Ik heb zoo veel van
het als van het metfelen, (het bijwerk
brengt mij even veel op als het eigenlijke
werk ; ik verdien even veel wanneer ik aan de
toebereidfelen arbeid , als wanneer ik met bet
werk zelf bezig ben,) je gagne autant aux
preparations qu'a Pouvrage mime.
Steigergat , o. gat in eenen inner voor eenen
neigerbalk, tree dans une vouraille oet entre
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sine 'nitro d'un echafaud, tree de boag:67g% yr. het fleigeren van een paard, action
Stellin
de se cabrer, cabriole. —, fig. verhooging, rijzing , opflag van den prijs, encherissement.t
m. action de monter, de hausser. (bid
metfelaars, enz.) action d'echafauder, .f:
echafaudage , in.
, fteiger; zie Steiger 12
de ze beteekenis.
Steigerplank , vr. plank van eenen fteiger,
planche d'un echafaud.
Steigerfchuit , yr. fchuit , welke aan een' fleiger
laadt en ontlaadt, barque qui charge et decharge au quai. fchuit , waarop men eete
Iteiger plaatst, barque h ichafauder.
Steigertouw, o. touw, waarmede men de verfchillende deelen van eenen fleiger aan
kanderen bevestigt, corde 4 dchafauder,,
meerv. chabots , m. pl.
Steil, b. n. hetgene zich regtflandig omhoog
verheft, escarpd , e, roide ou raide.
fteile trap, un escalier roide, ou raids.
Een Ilene berg, tine/ montagne escarpee,
ens montagne raide. Het huis is op eenenopgaanden berg gebouwd, la maison est bdtie sur une montagne escarpee. — afloopen,
aller beaucoup en pente. Eenen berg — afgraven, escarper une montagne. Eene fleile
brug , en pont qui a beaucoup de pente , qui
est roide. Eene fleile knot, (fcheepsw.)
une the escarpee, une cite accore ; tine &ore.
Een fteile wind, (fcheepsw.) een fterke
wind ,) un vent force. Een fleile oever,
un ravage escarpd. Eene fteile rots, en rocher escarpe fig. Steile begrippen, (zon.
derlinge begrippen, van welke iemand niet
of te brengen is ,) des iddes singulieres ,
pl. —, bijw. d'une inaniere escarpde.—, loodregt , ptc
Steilheid, yr.. hoedanigheid van hetgene flea
is, hauteur escarpee , f escarpement, m.
raideur on roideur.
Steiloor , tn. al wat fteile ooren heeft, inzonderheid een ezel, dne. m. en vr. per.
foon, die fleile halflarrige begrippen heeft,
onverzettelijk, hardnekkig mensch, flijfkop
of flijf hoofd personne opinidtre , personne
entétee , caprscieuse.
Steilooren, 0. W. (ik fleiloorde, heb gefteiloord), zijne gevoelens met hardnekkigheid
verdedigen, s'opinidtrer, afendre ses opinions avec opiniatrete.
Steiloorig, b. n. fig. onverzettelijk, flijfkoppig , halaarrig, opinidtre, entete , e, capricieux , euse , fantasque ; zie Stijfhoofdig. —
van paarden, Iteeksch; zie Steeksch. —,
bijw. opinidtrement.
Steiloorigheid, yr. hoedanigheid van iemand,
die fleiloorig is, ftijfkoppigheid, ftijfhoof
digheid , ouverzettelijkheid, opinidtrete ,
entétement, m. obstination, f: caprice, m.
Zijne — is zeer ondragelijk, son opinidtret6
est fort insupportable; zie Stijfhoofdigheid.
Steilte , yr. het fleile van nets, (naar beneden), precipice , tn. (naar boven), hauteur
escarpee, roideur, f. escarpement, m. pinto, f.
Stek, o. in fommige oorden ftaketfel ; zie dit
woord. —, van planten, afgefneden lootje
of planrje , dat in den grond worth ge110ken , en daar wortels fchiet en bladeren
voortbrengt tot eene nieuwe plant, bout:ire , f. De wing hat zich door ftekken voortplanten , le saule vient de bouture..
Stekade , Yr. een lang puntig ijzer,, dat in eened
wandelitok verliolen is en daaruit kan worden getrokken , om als eenen iteekdegeu to
worden

gebruikt zie Rapier.
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Stekeblind , b. to, geheel blind, tout-4-fait
aveugle.
Stekel, m. een puntig ftekend ding, piquant,
epine, pointe, f. Deze dIstelen zip vol
ftekels, ces chardons sent pleins de.piquants.
e ftekels van eenen egel, les piquants ou
les aiguillons d'un hdrisson ; zie ook Prikkel.
Stekelachtig, b. n. flekend, piquant , e: fig.
fcherpbijtend, bits, beleedigend , piquant,
e, satirique , clioquant e, caustrque , densant, e, mordant, e, mordicant, e.
bijw. fig. d'une maniere piquante.
Stekelachtigheid, yr. hoedanigheid van hetgene ftekelachtog is, qualite de ce qui estjiquant; fig. Scheipheid, bitsheid, fpijtigheid, aigreur, qualite piquante, f. piquant, m.
Stekelbaars, m. baarsje met eenen ftekelachtigen kop, petite perche dont la tdte est ar'née de .piquants, f. dp.inoche, Opinarde, f.
Stekelbezoe, yr. in fommoge oorden voor kruisbes; zie Kruisbes.
Stekelboom, m, boom, welke flekels heeft,
epine, arbre pineux.
Stekelbrem, yr. (on de kruidk.) ichinop?tle, tn.
Stekeldoorn, of Stekeldoren, m. epine
quante, f.
Stekelgrondeling,
zeker vischje ; zie Gran' deling.
Stekelhaag, yr. doornhaag, haie d'epines.
Stekelig, b. n. flekels hebbende, vol flekels,
met ftekels bezet , piquant , e, °ursine , e,
distelvorherissonne , e, epineux, euse.
z, mig, acanace , e, on acanthacd, e; fig. Stekelachtig , bits, fcherp, fpijtig; zie Stekelachtig in de fig. beteekenis; ook ale bijw.
Stekeligheid, vr, hoedanigheid van hetgene
ftekelig is, qualitd de ce qui est piquant,
qualite piquante; fig. S tekelachtighent, i cherpheid, bitsheid, fpijtigheid; zie Stekelachtigheid in de fig. beteekenis.
Stekelkrab, yr. eene krab met flekels, espice
de crabe qui a des piquants.
Stekelkroon, yr. (in de kruidk.) echinophore.
Stekeltrekker, no. uittrekker van flekels, arracheur d'epines. —, werktuig, om ilekels
nit te trekken, echardonnoir, m.
Stekelvarken, Stekelverken, Stekelzwijn, o.
zeker bekend dier, wiens rug met flerke
ftekels bezet is, waarvan men wel pijpuitbalers maakt, port-epic , m.
Stekelvisch, m. ronde (in de natuurl. gefch.)
orbis.
Steken, b. en o. w. (ik flak, heb geftoken),
douwen, duwen, mettre, fourrer, passer.
Eenen ring aan den vinger (eenen ring
aan den vinger doen ,) mettre tine bague an
doi&t. De hand in den zak mettre sa
warn dans la poche, fourrer , passer sa main
dans la poche. Den beet in den mond —,
(den beet in den mond brengen,) mettre le
morceau dans la bouche, porter le morceau
a la bouche. Den degen wetter in de fchede —, (den degen weder opfleken,) remettre l'epee dans le fourreart rengainer l'epee ;
fig. Het zwaard in de fchede (vrede
makes, ophouden te oorlogen ,) faire la
joaix , quitter la guerre, rengainer l'epee,
remettre l'epee dans le fourreau. Het geld
in de beurs, —, (het geld in de beurs doer
of laten glijden,) mettre l'argent dans lfo
bourse, embourser l'argent. Het tentijzer
in eene wonde —, (het tentijzer in eene
wonde brengen, eene wonde met het tentijzer onderzoeken,) introduire la sonde clans
nne plaie. Het vleesch aan het fpit —,
(het vleesch aan het fpit doen ,) mettre
Mande a la broths, embrocker la viande.
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Zijne handen in de mof (zijne handen
met de mof bedekken ,) passer ses mains dans
le manchon In de aarde —, (in de aarde
bevestigen,) ficher en terre. Pijpen in. elkander (pijpen in elkander doen fluiten,) embolter des tuyaux. Het hoofd uit
het raam —, het hoofd buiten het raam—,
( het hoofd buiten het raam brengen ,) passer la fete hors de la fenitre. t-let hoofd
in de hoogte —, (het hoofd opheffen ,) laver la te'te. Den arm in eene mouw — passer
le bras dans une manche. In het graf —,
(in het graf leggen, begraven ,) enterrer.
( AANMERK. Floewel de boven opgegevene
beteekenis een duwen inhoudc, is evenwel
de tweede nevenbeduidenis van naauwte of
engte, waarin of waarcloor het duwen gefchiedt, niet te miskennen, zoodat de beteekenis altijd met de volgencle in een naauw
verband 'hat.) — inzonderheld jets puntigs
in jets douwen, ficher, enfoncer. Tentpelen in de aarde (tentpalen in de aarde
bevestigen,) planter des piquets ; fig. Zich
ergens on
(zich met iets betnoeijen, zich
met jets inlaten ,) se miler de q. ch..; fig.
Naar jets
naar jets Bingen, naar jets
flaan,) aspirer d q. ch. Iemand naar de
kroon (remand trachten te overtreffen ,)
tdcher d'emporter le prix sur q. q. ;
fpreekw. Die honing wil eten , moet
lijden dat hem de bijen —, (die jets hebben
wil, moet ook jets wagen ,) celui qui lieu*
avoir du profit, doit risquer q. ch. De kraan
in een vat —, (een vat van eene .`,-.kraan
voorzien,) mettre le robinet dans un tonneau. —, met eenig geweld gepaard gaande , pousser, chasser. Naar iemand (iemand eenen Reek trachten toe te brengen,)
alonger un coup a q. q. , porter un coup 4
q. q. Hij flak hem den , degen in het lijf,
(hij doorboorde hem met zijnen degen ,)
it l'enfila de son epee. een fcherp ding
ergens door duwen, percer. Hij flak hem
met het mes door de hand, hij flak hem het
mes door de hand, it lui passa le couteasi
au travers de la main. lemand een ponjaard
door het hart —, (iemands hart met eenen
ponjaard doorboren, )poignarder q. q. —, met
een fcherp werktuig (ider den grond affnijden , als : Aspersies
couper des asperger.
—, met een fcherp werktuig prikken en wonden, piquer. Net eene naald piquer
avec une aiguille. Zij heeft zich gettoken,
elle s'est piquee. De muggen hebben hem
geltoken, les moucherons Pont piqué. De
vliegen zullen het kind —, les munches piqueront l'enfant. De bijen ftaken hem, les
abeilles le piquaient. Door de vlooijen gefloken worden , titre pique, e, des paces.
Hij heeft zich gaten in de ooren laten —,
it s'est fait percer les oreilles. Een paard met
de fporen
(een paard de fporen geven,)
piquer un cheval des eperons, des deux. Een
(een varken de keel affleken,)
varken
saigner un port. Eenen os
(eenen os
door middel van eenen (leek in den nek dooden ,) pointer un boeuf:
een gevoel yen.
wicket), als het fleken van jets doet,
,Ilett .fterekt mij in de zijde, (ik heb eene
Mike le pijn in de zijde,) le cite m'elance,
j'ai des points au cote, j'ai des elancements
an cite. De milt fteekt mij, (ik gevoel
cone fteking der milt,) j'ai des picotements
de rate, je sent des douleurs de rate. Het
fleekt mij door al mijne leden, (ik gevoel
eene flekende pijn door dl mane leden ,)
je tens des picotements par tout le corps.
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sons la-dessas, n'en parlons pins. In koper
De zon fieekt, (de zou is fterk,) le Weil
—, (in kopci graveren,) graver en suture.
brÜle. De zon ileekt van daag zeer, (de
zon is van daag bijzonder heet,) le swell
Dat is goed geftoken, cela est fort biers
est ardent aujourd'hui ; fig. Het ileekt hem
grave. Turf —, (turf van boven affteken,)
bicker ou enlever la tourbe. Doter —, (met
niet
in den krop, (dat kan hij niet
een fpaantje, enz. uit eenen pot nemen,)
uititaan,) it ne pent le digerer. Dat ileekt
prendre du beurre dans an pot. Bier —,
hem in de oogen (dat verwekt afgunst bij
hem, hij haakt naar het bezit daarvan,)cela
(bier bij de maat verkoopen,) vendre de ia
(aal met eene aallui donne dans la vue, c'est ce qu'il a en
biere au pot. Aal
(peer vangen,) prendre des anguilles avec
vue. —, van women aan- vruchten, als:
la fouene. De trompet — , (op de tromDeze appels zijn door de wormen geftoken ,
pet blazen,) sonner la trompette, sonner de
(de wormen hebben deze appels doorvre,
ten ,) les vers ant ronge ces pommes, ces
la trompette. Daar fteekt iets achter,(daar
heeft eenige geheimzinnigheid bij plaats,)
pommes sent rongees des vers ; fig. Het flak
1/ y a q. ch. de cache lh-dessous, ii y a die
mij geweldig, dat ik zoo behandeld werd,
( die behandeling hinderde nnij geweldig ,)
mystere. lemand met fchampere woorden
(iemand fchampere woorden toevoegen,)
petals fort facile de ce traitement. Die gezegden {taken mij door het hart, (die woorpiquer q. q. de paroles. Iemand over hoop
(iemand dood ileken,) tuer q. q. d'ute
den griefden mij zeer,) ces paroles me blesblijven zijn, rester,
coup d'epee. Den gek —; zie Scheren.
saient le coeur.
Den draak —; zie Draak. De broodetre. De degen fteekt in de wonde , (de
hem ; zie Broodkruimel. Daar
degen zit in de wonde ,) Tepee est dans la
kruimels
ileekt geen kwaad in , ( daar is geen
blessure. Mijn degen ileekt reeds in de fchede (mijn degen is reeds in de fchede Oman
kwaad in , ) it n'y a point de mat. Dat
fteekt hem in de oogen, (hij ziet het met
epee est &fa rengainee. Bet vaandei flak
afgunst ,) it en est envieux. Ik fleek hem
uit het vender, (het vaandel waaide uit
in de oogen, (hij benijdt mij ,) , i1 m'envie.
het venfler,) le pavilion flottait hors de la
Iemand in de hoogte —, (iemand prijzen,)
fenétre. lk west niet waar hij fteekt , (waar
o. w. (met zijn) als : Van
hij is, waar hij zit, waar hij zich ophoudt, )
loner q. q.
iu zee —; (zee kiezen, van land
je ne sais pas 04 it est, 04 tl se trouve ; fpr.
land
w. Hij fteekt in een kwaad vel, (hij gezeilen ,) (van een klein fchip,) faire canal,
niet eene fiechte gezondheid,) it jouit d'une
(van een groot fchip ,) mettre a la voile.
(verhinderd
Dieper in zee —, (het ruime fop kiezen,)
enauvaise sante. Biijven
worden , niet voortgaan, ) s'arriter, se
prendre le large, tenir le large. Zeewaarts
boucher, 'etre retarde , e. In jets blijven—,
in —, (zich in de voile zee begeven,) COtfr
rir au large , se mettre au large. Aan den
( met jets niet voortgaan ,) etre arréte , e,
discontinuer q. ch. In den nood blijven—,
wind —, banter de lof. Bij den wind
(in den nood blijven, niet nit den nood gealter au plus pros du vent. Over zee —,
(de zee overvaren, ) traverser la niers,
red worden,) rester clans la necessite. Het
werk blijft — , (het werk words niet voort- Steken, o. de daad van het werktv. action de
ingezet , ) l'affaire en demeure la, Pouvrage
mettre, etc.; zie bij het werkwoord
ook enkel:
zond. fiekende butte der zon, hale, tn.
cesse. In zijne reds blijven
Blijven —, (zich in zijue rede zoodanig Stekend, (teg. deelw. van iteken.) —, b. n.
verwarren , dat men niet kan voortgaan ,
hetgene fleekt , piquant, e. Stekende woor•
den draad zijner reds verliezen 5 ) demeurer
den , des paroles piquantes , f. pl.; fig. Zie
Stekelachtig, itekende winds (zekere wor•
court, se brouiller dans son discours,
tel,) salsepareille,
ter. Nadat hij een half uur gefproken had,
bleef hij
, apres avoir parle sine demi- Steker, m. degene, die ileekt, piqueur, celai
, inzond.dolk,
heure, it demeura court. Laten —, (laten
qui pique, etc. Zie Steken.
priem, poinfon.
dague, f. poignard.
varen 7 met lets ophouden ,) abandonner,
railleur.
Eene
dochter
Spreeuw,
quitter, laisser , planter 14.
fchoffel, sarcloir; fig.
(zeew.) meerv. tickers in het zog, geIn een klooster — 5 (haar in een klooster
doen,) mettre use fills dans en convent.
noux de revers, tn. pl.
Hooi tip den hooizolder— (hoof met eene Steking,- y r. de daak van fleken, action de pi..
gaffel op den hooizolder brengen,) engraninzonderheid
quer, etc. Zie Steken.
ger du foin. Aan iets —, (met fpelden ,
iteek , piqare, f. picotement ,m. Ik heb eene
enz. aan jets bevestigen ,) attacher q. ch.
— in den vinger, j'ai en picotetnent art
avec des epingles , etc. In brand —, in den
ftekende pijn, cuisson.
doigt.
brand —; ((Wen branden,) mettre le feu h. Stekken, b. w. (ik ilekte, heb geflekt), door
Een huis in brand —, mettre le feu a une
middel van ftekken voortplanten, faire der
Zich in fchulden —, ( fchulden maboutures de. De aalbesfen laten zich —,
les groseillers viennent de boutnre.
ken, ) s'endetter. Zich in ongelegenheden
(zich in ongelegenheden wikkelen,) Stel, m. gefchikte plaats, disposition, place
s'embrouiller dans des troubles. Ergens den
convenable. Op — zijn, (in orde zijn,)
mond in —, (zich met jets bemoeijen.) se
étre en ordre. Van --zijn, (niet in orde
toiler de q. ch. Zij ileekt overal den mond
zijn ,) 'etre en desordre.
in, elle se mile de tout. Zich ergens in
Scel, o. itelling, chantier,
eene ver.
ergens de handen in —, (zich met iets bezaineling van bij elkander behoorende dinnweijen,) se miler de q. ch. Ergens den
gen , assortiment, tn. garniture, f service,
neus in —,'(zich met iets bemoeijen ,)fouron. suite, f. Een — platen, toutes les plan-,
rer son nez dans q. ch. ; fpr. w. Men kan
ches (d'un livre, etc.) Len — porcelein,
geenen vinger in den aseh . —, of zij weer
nn service de porcelaine. Een — prenten,
het , — (zij is onderrigt van allies wat men
une suite de gravures. Een zeilen,(fcheepscloet ,) on ne saurait rien faire sans qu'elle
w.) un jet ou feu de voiles.
le Bache. Ergens eene fpeld bij
als: Steken, b. w. (ik ital, heb geilolen), heime•
Laat ons char eene fpeld, een fpeicije bij
lijk wegnemen en zich toeeigenen, voter,
—, (tau ons daar thans van zwijgen,) bro .dirober, &ever,, prendre furtivetnent.
neelt,
Vyyst
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fleet, it est sejet a voter; a dirober. Gij
zult niet to ne deroberas point. Men
heeft zijn paard geflolen, on lui a vole son
cheval. Men fiat hem in de opera zijn horlogie uit den zak, on lui deroba sa montre
Popera; fig. Dat is een allerliefst kind,
men zou het —, c'est un enfant fait a peindre. Iemands hart —, (iemands hart winnen ,) gagner le coeur de q. q. , surprendre
Pamitie de q. q. -7-, uit eens anders fchriften affchrijven , en voor het zijne uitgeven ,
voler dans un livre, voler d'un livre, conzmettre un plagiat. Listig
filouter,, escroquer.
Stelen , o. action de voter, vol , m. De armoede heeft hem tot — verleid, la ndcessite Pa force a derober.
Stelen, b. w. (ik fteelde, heb gefteeld), mesfen , enz. van ftelen voorzien, emmancher.
Steler,, in. iemand, die fleelt , voleur ; weinig
gebruikelijk behalve in : fpr. w. De heler is
zoo goed als de —, (degene, welke het geflolene goed koopt of verbergt , is niet beter dan
hij , welke het ontvreemd heeft ,) le receleur
ne vaut pas mieux que le voleur. Was er
geen heler, er was geen , (indien er geene
lieden waren 5 die geflolene goederen verbergen of verkoopen , dan zou men ook geene diey en vinden , )point de receleur,point de voleur.
Stelhamer, m. hamer, waarmede toonkunstenaars fommige fpeeltuigen ftellen of Itemmen; zie Stemhamer.
Stelhout , o. (fcheepsw.)lisse de vibord , carreau , m. Stelhouten, traversins d'affeet, m. pl.
Steling , yr. het flelen , action de voler , vol, m.
Stelkunst, yr. algebra , het rekenen met letters in plaats van cijfers, algebre. De —
beoefenen, fam : algebriser.
Stelkunftenaar, Stelkundige, m. iemand, welke
de ftelkunst beoefent of verflaat algebriste.
Stelkunffig ,-b. n. van de ftelkunst , op de ftelkunst betrekking hebbende , algebrique. Eene
ftelkunflige berekening, eene ftelkunflige bewerking, eene fielkunflige oplosfing, un calcul algebrique. Eene ftelkunfiige kromme
lijn, one courbe algebrique. bijw. suivant les regles de Palgebre.
Stellaadje, yr. fielling, echafated, theatre, in.
Praehtige treur— waarop het lijk of enkel de doodkist van eenen vorst of voornaam
perfoon in de kerk te pronk geplaatst
wordt , catafalque, m. — met touwen tegen
eenen muur vastgemaakt, triquet, chevalet ,
tn. zie Stelling.
Stellen, b. w. (ik flelde, heb gefteld), doen
flaan , poser, tnettre debout. Stel den be,zem achter de deur, mettez le balai derriere la porte. —, plaatfen , brengen , doen
zijn , zetten, mettre, placer, poser, porter.
Iemand op zijne plaats —, (iemand plaatfen,
waar hij behoort,) mettre q. q. en sa place.
lets op zijne plaats (aan iets zijne behoorlijke plaats geven) mettre q. ch. en sa
place, placer q. ch. en son lieu; fig. Zijne
hoop op iemand (vestigen , bouwen,)
mettre son espoir en q. q. Voor oogen —
(duidelijk doen zien) mettre devant les yeux,
exposer, representer. Stel hem dikwijls voor
oogen de deugden zijner broeders , remettezltei souvent devant les yeux les vertus de ses
freres. -lk flel alles voor, (ik vertegenwoordig alles aan mijnep geest,) fe me
represents tout. Zijn vertrouwen op iemand
—, (iemand zijn vertrouwen fchenken, het
beste van hem verwachten ,,) mett re sa coniance en q. q. Iemand weder in bezit —,
fremettre
q. q. en possession. Te bock —,
.c opfcluniven 2 ) teeter dans un livre, mar-
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quer dans en livre. Op rekening (tea
taste van iemand oPichrijven ,) porter, mettre en compte, mettre en ligne de compte;
fig. lets op iemands rekening (iemand
van iets befchuldigen, iemand iets te laste
leggen ,) accuser q. q. de q. ch., attribuer
q, ch. a q. q. Zich te weer —, (zich verweren , zich verdedigen, het hoofd bieden, )
faire resistance, resister , se defendre; fig.
In het licht , in den dag (duidelijk
maker, verklaren, uitleggen ,) donner tine
explication de, expliquer. Ten toon , (ter
bezigtiging plaatfen0 exposer pnbliquement;
mettre en evidence; fig. Iemand ten toon —,
,) (iemand aan de be(iemand ten fpot
fpotting van anderen prijs geven ,) exposer
q. 4 la honte, a l'infamie. Eene eer in
lets (roem op iets dragen,) se glorifier
de q. ch. Zijne zinnen op jets — 5 (zich
uitfluitend met iets bezig houden ,) attacher
son esprit ti q. ch.; (verzot op iets worden,) devenir amoureux, Buse, de. Zijne
(verliefd op een
zinnen op een meisje
meisje worden,) devenir amoureux d'une
fills. lets uit den zin , nit zijne zinnen
(iets trachten te vergeten ,) s'elter q. ch. de
I'esprit. Ter zijde zetten , mettre a
cote. Iemand iets ter hand —, (iets aan
iemand bezorgen , overgeven ,) remettre q.
ch. a q. q. , delivrer q, ch. a q. q. Stel,
geef den ingeflotenen (brief) aan zijn adres
over, remettez Pincluse 4 son adresse. Iemand in bewaring —, iemand in verzekering —, (iemand gevangen zetten,) mettre
. q. en prison. Op vrije voeten —, (los
qaten, nit de gevangenis ontflaan ,) elargitq. q. , mettre q. q, en liberte. Iemand te
vreden —, (hem voldoening geven , maker
dat iemand te vreden is, hem bevredigen ,)
contenter q, q. vooronderftellen, aannemen , als waar aannemen , daarvoor houden,
supposer, poser. Stel eens, het ware zoo,
(laat ons voor een oogenblik aannemen, dat
het zoo ware ,) supposez que ce . soit ainsi.
Gefleld eens dat het zoo ware , wat zoudt
gij doen? pose que cela felt, que feriezvous? zie Gefteld. opfiellen , fchrijven,
composer , ecrire , mettre par ecrit, coucher.
Hij ftelt, uitmuntend , (hij heeft een' uitmundcrit un style excellent. —,
tenden
fchikken , rigten, ranger, placer, mettre.
, (in ilagorde fcharen ,) ranIn flagorde
ger en bataille, mettre en bataille; zie
(rigten ,) pointer
Slagorde. Het gefchut
(een fpeeltuig
le canon. Een fpeeltuig
flemmen ,) accorder en instrument de musimettre lee notes ; fpr. w.
que. De noten
of fig. De pijpen (\Teel geraas en getier
maken ,) faire bien du bruit ; agir en despote ,
'etc. De markt—, (den prijs der levensmiddelen
vastftellen) fixer le prix des denrees , regler
le prix des deter-des. Prijs op jets —, (groom
waarde aan iets hechten ,) faire beaucoup
de cas de q. ch., estimer q. ch. Iemands
een' prijs op iemands
hoofd op prijs
hoofd (eenen prijs beloven aan dengenen , welke het hoofd van eenen voortvlugtige brengt ,) mettre la tate de q. q.
prix. lets op geld op prijs , (eene font
gelds als den prijs van iets bepalen ,) fixer
une Somme d'argent pour prix de q. ch.,
mettre 4 prix. Zichtegen iemand —, (zich
tegen iemand aankanten, hem weerfireven,)
s'opposer
, (fchikq. q. Zich naar iets
ken , regelen, rigten;) zie Schikken, zich
naar werken
(beginnen te werken ,) se
mettre a Pouvrage. Iemand naar .zijne hand
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(zijnen wil buigen ,) gomverner q. q.
Ik heb wat met hem te (hij veroorzaakt
mij veel moeite ,) j'ai beaucoup de peine
avec lei, j'ai beaucoup de besogne avec lui.
1k kan het buiten u wel (wel redden,
ik heb u niet noodig,) je puis me passer de
vous ; je puis bier; vivre sans vous, je n'ai
pas besoin de vous. Hij . kan het wel —,
hij kan het goed
(hij zit er warm in ,)
a de quoi, (vivre); it pent vivre a son
aloe; it est dans ., l'aisance, etc. Ik zal he:
wel (ik zal het wel doers,) je le feral
bien. Hoe zal ik bet nu —? (wat zal ik
itu aanvangen?) que feral je a present? leeland de wet —, (iemand de wet voorfchrijven,) faire la lot 4 q. q.
overlaten,
verblij y en , als: Ik flel het aan uwe kens,
je le laisse a votre
geven, als:
Borg —, donner caution, garantir pour.
Zich zelven borg
(borg blijven,) repondre pour q. q. , se rendre caution. pre
mettre en gage, donner en gage;
pande
zie Verpanden. In het work
(aanwenden,) employer , mettre en oeuvre. remand
te werk
aan het werk
mettre q. q.
a l'ouvrage, employer q. q.
Stellen, o. action de mettre, etc. Zie boven.
— van het gefchut, affiltage , m.
Steller, m. celui qui pose, etc. Zie Stellen.
inzonderheid, opfleller, fchrijver, auteur,, redacteur. Wie is de — van dien
brief? qui a .dcrit cette lettre?
Stellig, b. n. bepalend', beilisfend, afdoenend,
positif, ive, peremptoire, absolu, e. —,
vast bepaald, certain, e, sur, e.
positivement.
certainement, assurement.
Stelligheid, yr. hoedanigheid van hetgene ftellig is, qualite de ce qui est positif:
zekerheid, Write.
Stelling, yr. de daad van ftellen, het flellen,
action de poser , de placer, de mettre, etc.
Zie Stellen. flellaadje, ftel, een ding,
om er jets op te plaatfen , Chantier. Op
itellingen leggen , enchanteler. — , boutwerk under eenen vloer, contignation. —,
fleiger, echafiard, echafaudage, —,
wijze, waarop iemand of iets geplaatst of
gefteld is, disposition, position, f. arrangement, m. ordonnance. inzonderheid,
wijze waarop eenig werk of gefchrift vervaardigd is, style, m. maniere d'ecrire. —,
leerfluk , these. Hij heeft zijne flellingen
over de godgeleerdheid goed verdecligd,
a bien defendu ses theses de theologie. —,
vooronderttelling, supposition. —, hetgene
iemand Itch of beweert, bewering , onderhypotlzese. —, (in de meetk.) befpiegelend yoorftel, dat bewezen moet worden , theorame, in. Eene — die nog omgekeerd waar is, un theoreme reciproque. Voorafgaande lemme, m. leerbegrip,
systeme, tiogme, m. Eerfte — eener fluitrede , majeure , f. antecedent, ns. De twee
eerfte ftellingen eener fluitrede, premisses.
(febeepsw.) om den mast , van windboomen , triangle, m. houtwerk van
eene zaag, monture, f., fist d'une scie ,
Stelpaard, o. voor eene postkar, tnallier, m.
Stelpen, b. w. (ik flelpte, heb geftelpt,)
Itillen, doen ophouden , tegengaan, elancher, arréter. Den buikloop —, (den buikloop doen ophouden ,) faire censer le flux
de ventre. Het bloed —, (het bloeden doen
ophouden,) stancher le sang. Eene wonde
, (eenewonde fluiten ,) couvrirune plate;
fig. lemands droefheid (iemands droefheld verdrijven,) arreter la douleur, arra3
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ter la tritesse de q.
—, met eene itolp
of ftulp dekken , ats : lets under een dekfel
(een dekfel over iets zetten,) couvrir
q. ch. d'un couvercle, d'une cloche de verre.
Stelping, vr. de daad van flelpen , action d'titancher, action d'arréter,,f. etanchement , tn.
Stelregel, zetregel, maxime,f. aphorisms.
Stelfel, o. eene zamenvoeging van aangenomenu begrippen, systetne, m. Het — van
COPERNICUS, le systeme tie COPERN1C. Zijn
verdedigen, defendre son systems.. Zie
ook de zamengeftelde woorden Zamenftelfel ,
enz. eenige bij elkauder behoorende
dingen, assortiment, m. garniture, f. —,
bij fommigen ftel; . zie Stel , o.
Stelielmatig, b. n. iystematisch, systematique.
Stilt , yr. eene lat met een dwarshout, waarop men den voet zet, mu daarmede voort
te itappen, hetzij om ongehinderd door wa=
ter cif' flijk te gaan, of tot uitfpanning voor
kinderen , echasse. Op ftelten gaan, (op
Itelten loopen ,) monter sur des echasses ,
marcher avec des echasses; fig. Op ftelten
rijden, (vol rumoer of verwarring zijn,)
etre en rumeur, titre en desordre. De we.
reld rijdt op ftelten, (het gaat er vreemd
toe in de wereld,) le monde est an theatre
sur lequel on joue beaucoup de farces. Miju
hoofd rijdt op ftelten, .(mijn hoofd loopc
om, het hoofd loopt mi.rom,) la tote me
tourne. Het huis rijdt op ftelten, (er is
een vreesfelijk gedrutsch in huis ,) on fait
beaucoup de bruit dans la maison; chacutz
est occupe dans la maison. houten been,
jambe de bois.
Steltvogel,- m. langpoot , echassier.
Stem, yr. vermogen , om met den mond een hoorbaar geluid voort te brengen , ook dit geluid
zelf, voix. Verlies der Item, door ziekte,
aphonie. Eene fierke — hebben, avoir une forte voix. Zij heeft eene flerke —, elle a la
voix forte. Eene piepende hebben, n'avoir qu'unfilet de voix. Zet uwe—wat uit,
wat door,, soutenez un pen votre voix. Met
luider itemme roepen, (luidkeels roepen,)
crier a haute voix. Met eene zachte —
fpreken , parler d'une basso voix. Zijne —
verneffen , (luider fpreken of fchreeuwen,)
clever sa voix. Met verheffing van —, ere
elevant sa vols. geluid van dieren,
voix, f. cri, m. De liefelijke — der nicktegalen , le chant agreabie des rossignols.
—, van levenlooze dingen, voix. De —
des bloeds, la voix du sang. De — der
natuur, la voix , le cri de la nature. De
— van zijn geweten, le cri, la voix de sa
conscience. De — der rede, la voix de la
raison. De — des donders, le bruit du
tonnerre , le tonnerre. De — der klokken ,
le son des cloches. —, (in de toonkanst,)
om de hoqgte of laagte der verfchillende
menfchen aan te duiclen, voix, partie ; (van
bier: zanger of zangeres , chanteur, m.
chanteuse, voix.) De vier itemmen, de
discant, de alt, de tenor en de bas , lee
quatre parties, le dessus, la haute-contre,
la taille et la basse.
noten, notes, f:
pl. —, keurflem, voix, f. suffrage , m.
opinion, f. Zijne
geven, donner sa
sa vote ; opiner, voter. De meerderheid
der itemmen, /a majorite ou la pluraliti des
voix. De meerderheid der ftemmen voor
zich hebben, avoir la pluralite. Bij meerderheid van itemmen beflisfen, decider 4 la
pluralitó des voix. Hij is eenftemmig met
algemeene flemmen verkozen, it est din tout
&rine voix. De itemmen opnemcn, recueit.
lir
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lir les voix. De itemmen zijn verdeeld , les
opinions sons partagdes; les avis sons partages. lemand zijne geven, donner sa
voix, son suffrage, son voeu dq. q. Zijne
— het eerst geven, prdopiner; fig. Zijnetot iets geven , (zijne toeftemming tot iets
geven ,) consenter u q. di.; donner son consentement a q. ch.; fpr. w. Hij wil ook
eene — in het kapittel hebben, (hij meent ,
dat hij ook iets te zeggen heeft,) it pretend
cuss! d avoir q. ch. 4 dire. —, ftemregt ,
regt om te itemmen, droit de suffrage, droit
de donner sa voix , droit de vote.
Stembaar, b. n. op wien men ftemmen kan,
verkiesbaar, eligible.
Stembriefje, o. briefje, dat iemands item bevat, billet qui contient le vote, 71 ; bulletin, tn.
Stembuiging, yr. bulging of leiding der item;
zie Stemleiding.
Stemburger,
ftemgeregtigd burger, citoyen
actif;
Stembus, yr. bus waarin men de itembriefjes
(boonen, enz.) werpt , capse.
Stemcedel, vr. lijst der itemgeregtigde burgers, liste des crt?yens
Stemdraad, yr. klein ijzerdraad om de toonen
zwaar of zachter voort te brengen, door te
drukken op het tongwerk der orgelpijpen,
rasette, .f.
Stemgeluid, o. geluid der Item, son de la voix,
voix, f.
Stemgetegtigd, b. n. het regt hebbende, om
te flemmen, qui a le droit de voter. Een
— burger, en citoyen actly: De flemgeregtigde burgers zamen roepen, convoquer les
citoyens, ayant droit de voter. Stemgeregtigde geestelijken, weleer itemgevers in
kloosters, vocaux. —e van een kapictel,
capitulant.
Stemgefchal, o. gefchal der item, itemgeluid;
zie Stemgeluid.
Stemgever,, m. degene , welke zijne item geeft;
votant; zie Stemmer.
Stemhamer, een werktuig, waarvan toonkunflenaars zich bedienen , om fommige fnaartuigen te flemmen flelhamer, accordoir.
Stemleiding, yr. itembuieing,
'
leiding of bulging tier Item, modulation.
Stemlijst, yr. lijst van ftemgeregtigde burgers ;
zie Stemcedel.
$teinmelijk ; zie Stemmiglijk.
Stemmeloos, b. n. zonder item, (tom, sans
voix, te. niet flemgeregtign,
die geen regt heeft om zijne Item te geven,
qui n'a point de voix, quo n'a pas de suffrage , de voter, qui ne peat donner sa voix.
niet willende flemmen, als Ilt wil
blijven, (ik wil mijne item niet geven , ik
wil niet itemmen,) je ne veux pas donner
ma voix.
Stemmen, b. w. (ik ilemde, heb geitemd),
bij eenige raadpleging uitfpraak doen, voter
pour. verkiezen (bij meerderheid van
itemmen), &ire 4 la pluralitd des voix. —,
een fpeeltuig zoodanig
dat het den
regten toon geeft, accorder un instrument.
discorder. Eene viNiet overeen
accorder un violon. Hooger —,
ool
hausser, monter. Lager —, descendre. Niet
discorder; fig. wegens gemoedsregeling,
niet geneigd, bereid zijn, disposer. 1k ben
daartoe niet geftemd, je ne suis pas dispose
4 cela. o. w. zijne item geven, zijne
item uitbrengen, donner sa voix, donner son
s'uffrae,opiner. Tot het — overgaan , aller
IIIHN PM, voter. Men !weft reeds geftemd,
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on a déjà vote. Diegenen, welke het tent
hnnne item uitbragten, iteinden voor den
dood , les premiers opinants opinerent 4 la
Mort.

Stemmer, tn. degene welke zijne item uitbrengt,
ftemgever, votant , celui qui opine , celui qui
donne sa voix, son suffrage, opinant. —van
muzijk inftr. accordeur.
Stemmig, b. n. ingetogen, befcheiden, bezadigd, deftig, retenu, e, modeste, serieux,
ease, pose, e, grave. Eene —e houding,
une contenance modeste.
bijw. modestesdrieusement, gravement.
Stemmigheid , vr. bezadigdheid, deftigheid,
retenue , modestie ,
serieux , air grave , tn.
Stemmiglijk, bijw. op eene itemmige wijze ;
zie Stemmig.
Stemming, vr. de daad van ftemmen, het geven zijner item , votation, action de donner
sa vox, son suffrage, — door flembriefjes, scrutin, no. kegs van —, voix deliberative. —, het. ftemmen van een fpeel.
tuig, action d'accorder un instrument de musique. —, gemoeclsgefteldheid, disposition,
assiette; Hij is in geene goede it n'a
pas l'esprst dans une bonne assiette. Ver-keerde
, liaat van een fpeeltuig, dat niet
itemt, disaccord.
Stemoefening, yr. voor den zang (bij de on.
den), phonascie.
scrutateur.
Stemopnemer,
Stempel, m. werktuig om te itempelen, d. i.
om figuren in iets te drukken, om te munten , coin, poincon,tn. frappe, f. merk,
( bij papier-fabr.) estampille, f. ; (bij fnikerraf.) houteu estampeur. zegel, op
brieven, enz. timbre, on. De — op dezen
brief is Parijs, le timbre de cette . lettro
est Paris. —, of keur op goud en zilver,
contrdle. — (in de tolliuizen gemaakt), van
uitgaande of inkomende regten, bouille, f.
Bloem—, ( bij boekdr. en vergulders,) bouquet.
—; fig. geaardheid, inborst, trempe , f., ca.
libre , m. Dat zijne lieden van denzelfden
(dat zijn lieden van hetzelfde flag, van
gelijken aard,) ce sent des gens de la mime,
trempe: Dat is van den echcen (dat is
van de echte foort ,) cela est marque au boo
Coin. Hij is van eenen goeden (hij is van een
goed karakter,) it a un bon caractire. lk
druk mijnen — daar niet op, (ik geef daaraan mijne toeftemming niet ,) je n'y consens pas.
Stempelaar,
zegelaar, timbreur ; marqueur ; plombeur.
Stempelbeeld , 0. beeld, dat op iets geffempeld is, image frappe°, image, figure d'un
coin, d'un poincon, f:
Stempelen , b. w. (ik flempelde, her geitempeid), met eenen itempel maken, estampiller, estamper, marquer ou _trapper au coin,
timbrer, battre monnaie. Men ilempeIt de
munten met de fchroef, on estampe la monnaie avec le balancler. Het patent is
onderteekend en geftempeld, le brevet est
signe et estampilld. Papier —, timbrer
du papier. Een geflempelde fchelling, (jadis) un escalin marque pour avoir court
sur lepied de six sous (actuellement cinq
sols); L oud of zilver , contreler; quinter.
Stempeijaar, o. jaar in hetwelk iets geftempeld
is , 'annee dans la queue tine chose est margale, timbree,
Stempeling, yr. het itempelen, action d'estamper, etc. — van geld, muntflag frappe ;
zie Stempelen, en Stempel.
Stempelplaats, vr in de mint ) inonsairie.
Stem-

STE
Stenipelregt , 0. zegelregt , droit de timbre ,m.
Stempelfchroef, yr. fchroef om te ftempelen,
vis el timbrer ou 4 estamper, etc. —, voor
munten, balancier, tn.
Stempelflag , m. flag van den ftempel, marque
du coin ou du poincon, etc. f.
Stempelfnijder, in. iemand die ftempels fnijdt,
graveur de poincons.
Stempen , b. w. (ik ftetnpte , heb geftempt),
(het bloed) ftillen, itancher.
Stemping , b, n. het hempen, action d'etancher,
f. etanchement , tn.
Stetnregister, o. ftemcedel, lijst of register
der flemgeregtigden, lisee ties citoyens actill , des votants, f. —, in een orgel, (gemeenlijk vox humana genoemd,) votx humane, f.
Stemregt , o. regt om te ftemmen, droit de vot,er, droit de suffrage, m.
Stemvalligheid , yr. (in de toonkunst), cadence,
perielese.
Stemwijze , yr. wijze van fiemmen, maniere
de voter, f. mode de scrutin, m.
Stenden , in. meerv. ltanden; zie op het woord
Stand.
Stenen, o. w. ik (fteende , heb gefteend),
fleunen, zwaar adeithalen , emir, soupirer,
lamenter , se lamenter; zie verder Steunen.
Steng, yr. itang, flaak, perche, verge, f. baton, m. —, (fcheepsw.) fiaak, die boven
aan de masten van groom fchepen vastgeheck worth , om dezelve te verlengen ,perroquet ,m. Blinde, boeg— , mat de perroquet tie
beaupri, perroquet de beaupre , petit beaupre ; tourmentin, m. Marszeilen ter halver
—, huniers 4 mi-mat, tn. pl. De flengen
op de masten hebben, avoir les mats de hutie hauts. Stengen fchieten, amener les mats
de hune. De ftengen omhoog winden, mettre les mats tie dune hauts. Zie ook Stang.
Stengel, m. eene kleine flang of 11am waarop onderfcheidene plantgewasfen rusten, derzelver foe]. of heel, tige, f. — van den honingkelk, pidicule, tn. Bloem—, yrucht—,
pidoncule. Plant zonder — of Elam, plante
acaule, queue, f. De lelien hebben eenen
langen —, les lis viennent stir une haute
;iv. Stengels maten , monter en tiges.
Ster, Yr. een bekend hemelligchaam , filar,
etoile, f. astre, 7n. De hemel is vol fterten , (de hemel is met flerren bezaaid, le
del est fort etoile, le ciel est semi d'itoiles;
van bier: Er is eene — verfchoten, (dit gezegde flaunt op een vooroordeel der domme
rnenigte , die 'nets van de flerrekunde weet,)
it est tombi tine etoile. 1k zag eene — verfchieten , fe vis tomber une etoile. De fterren aangaande , betreffemde , sidiral, e.
Aanbidding der fterren, (bij de Heidenen,)
astrolatrie. —, (volgens het aloude begrip ,
dat de Herren op het lot der menfchen invloed hebben ,) geboortefler, planeet ; zie
Planeet en Gefternte ; fig. lemand tot de
flerren verhelfen, (iemand hemelhoog verheffen , iemand grootelijks prijzen ,) elever
q. q. jusqu'au ciel. — , alles, wat naar eene
— gelijkt, etoile. —, (bij boekdrukkers,)
zekere figuur ; zie Sterretje. —, voorhoofd
van eenen mensch , weinig gebruikelijk, (en
dan nog meestal flar,) front, m. — op het
voorhoofd van een paard , etoile. —, zeker
ongemak der oogen, (in. de geneesk.) hypochyme, cataracte.
Steranijs, m. badiane, f:
Stere , yr. kubiek el , (nieuwe tuaat ,) stare, sae
Sterblind, b. n. gelled blind, ftekeblind, toutafait ayeugle.
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Sterfbed, o. doodbed, bed Bens flervenden,
lit de la mart, lit de mort, on.
dag, waarop iemand fterft of
Sterfdag,
geflorven is, four de la mort.
Sterfelijk, b. n. hetgene flerven kan en moet,
sujet, te, a la snort, mortel, le. Alle menfchen zijn tons les hommes sons mortels.
Hij heeft zijn flerfelijk hulfel afgelegd, (hij
is geflorven,) it a quitte sa dipouille mor-.
Celle; fig. —, fmoorlijk verliefd zijn, etre
ipertlument amoureux, se.
Sterfelijkheid, Yr. toeitand van hetgene flerfelijk is, mortalite, condition mortelle. EecCURUS geloofde de — der ziel, EPICURE
croyait la mortalite de fame. De zoon Gods
heeft once aangenomen, le fils de Dieu
s'est revétu de notre mortalite.
Sterfgeval, o. geval van eenen dood, cat de
mart, dices, m. mart, f. Door —, par
suite de dices. Dat is een ongelultkig —,
voila tine mort malheureuse.
Sterfhuis, o. huis, waarin een doode is, of
waarin onlangs iemand geflorven• is, maison
mortuaire, maison ou it y a un mort.
Sterfjaar, o. jaar van iemands dood, jaar,
waarin iemand geflorven is , an, tn. ou amide de la mort d'une personae, f. Men weet
zijn — niet, Pannie de sa mort n'est pas
confine; on de salt pas Pannie de sa mort.
Sterflijst, yr. lijst dergenen, welke geflorven
zijn, rigistre mortuaire, m.
Sterfput , m. put , waarin water, enz. als het
ware fterft, puits tari; zie ook Zinkput.
Sterfte , yr. het gezamenlijke wegflerven van
ten groot aantal menfchen of beesten door
eene befmettelijke ziekte , mortalite. Er
greep eene onder de troepen , onder het
vee plaats, la mortalite se mit dans ler
troupes, dans le Mail, sur le bitail, stir
fterfelijkheid, mortalite.
les bestiaux.
dood, wort, f. dices, m.
Sterfuur,, o. uur van iemands dood, heure
la snort d'une personne , heure fatale, f le
dernier moment. Hij voorfpelde zijn eigen
predit lui-meme l'heure oh it mono-rait. Wie kan zijn weten? qui pent
savoir l'heure de sa mort?
zie Sterfgeval.
, eene onSterfval ,
verwachte erfenis, heritage imprivu,
succession inattendue.
Sterfwol., yr. wol van aan eene ziekte geftorvene fchapen , moraine.
Stergewelf, o. voute etoilee, f.
Sterk, b. n. en bijw. ftijf, hard , als: Stijf en
— beweren , iti.jf en — flaande houden,
(met alle geweld flaande houden ,) maintenir a tort eta to-avers. Stijf en — ontkennen , nier fort et ferme. flevig, vast
en onverbrekelijk, fort, e, ferme. — linnen , (vast of ftevig linnen ,) du Tinge
fort. —, kracht bebbende, fort, e,
robuste, vigoureux, euse. Een —
mensch, un homme fort, an home robuste.
Dat is een zeer paard, c'est tin cheval
bien fort. Sterker worden , weder — worden , se fortifier, se raffermir. Het regt
des fterkften, le droit du plus fort. Eene
flerke vuist hebben , — in de handen zijn,
avoir le poignet ferme, avoir la main ferme
on forte. — van lendenen zijn , avoir les
reins fermes. Eenen fterken . arm hebben,
avoir le bras fort. Hij is niet — genoeg,
om dat alles te dragen, it n'est pas assez
fort pour porter tout cela. Een flerke mullezel draagt zes honderd pond, on mulet fort
porte six cents pcsant. Deze balk is niet
eenoeg, ewe poutre n'est pas asset forte.
YyY4
Men
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Men moet daartoe eene fierker'ijzeren flaaf
nemen, it faut une Barre de fer plus forte.
Spr. w. Het zijn fierke beenen , die de
weelde kunnen dragen , (het is moeijelijk,
oni in voorfpoed niet weelderig te worden,)
la prosperite gate Phomme. Die niet — is,
moet flim wezen, (die iets door zijne flerkte niet kan tot Band brengen, moet zijne
toevlugt tot list nemen ,) si la force n'est
pas assez grande, it faut avoir recours el la
ruse; fig. Nlijn broeder is — in het grieksch,
(mijn broeder is zeer ervaren in het grieksch ,)
mon frere est fort sur le grec; mon frére
est bien verse dans le grec, it sait le grec
4 fond. Deze man is — in het dammen,
in het fchaken, damt, fchaakt —, (deze
man is zeer bedreven in het dammen, in het
fchaken,) cet homme jone fort bien aux dames, aux echecs, it est fort aux dames,
aux Macs. Hij is fierker dan ik, (in het
fpel ,) it est plus fort que moi ; it joue mieux
que moi. Een — geheugen, (een geheugen
dat veel bevatten kan, en lang behoudt,)
sine bonne memoire, une memoire heureuse.
—, hevig, geweldig, aanmerkelijk, fort ,
'e, violent, e, impitueux, euse, rand, e,
massif, ive. Een Berke regen , een hevige regen ,) une forte pluie, en iterke
wind, (een geweldige wind,) en vent fort..
Eene iterke vorst, (eene hevige vorst,) une
gelee. Sterke win, (krachtige wijn ,)
f-yorte
in fort, yin vineux. Dit middel is veel
te —, cette medecine est beaucoup trop forte.
Deze genren zijn te —, ces odeurs sent trop
ortes. Eene iterke vloot, (eene magtige
fvloot,)
une puissante flotte. Eenen fterken
maaltijd doen , (veel eten ,) faire un repas
copieux. — eten, (veel fpijzet gebruiken,)
onanger beaucoup, copieusement. Een —e
eter, an grand mangeur. — afgaan, (veel
outlasting hebben , ) faire tine evacuation copieuse , une selle copieuse. Eene fterke itof, Ceene ftof, welke veel kan doorItaan,) tine etolre forte. Sterke lijm, (lijm,
die goed houdt ,) de 'la colle forte, Eene
iterke uitdrukking, (eene overdrevene nitdrukking,) une expression forte. Hetgene
gij daar zegt, is een weinig —, (is
een weinig overdreven,) ce que vous -di'es lel , est un pen fort; ce que vous
17enez de dire, est un pen fort ; fig.. Zich
— maken, (durven aannemen, durven ondernemen ,) entrependre, oser entrependre,
se faire fort, e, de. 1k maak mid —, bet
ten uitvoer te brengen, je me fail fort d'en
yenir a bout. Sterke, geestige dranken ,
des,- liqueurs fortes on spiritueuses. Sterke
brandewijn, (brandewijn, die kracht heeft,)
de Peau-de-vieCorte, f. du brandevin fort.
Sterke azijn, zeer zure azijn,) du vinaigre fort. Ster e boter , (rahige boter ,)
du beurre fort, ranee, f. pl. Een iterke
reuk , (een al te veel prikkelende en daardoor onaangename reuk,) une odeur forte.
Een fierke geest, (iemand, welke zich als
bet ware van de godsdienst aftrekt, en enkel
bet licht der rede volgt ,) un esprit fort.
Eene fterke fiad, (eene wel verfterkte fled ,)
sine ville forte. De buitenwerken zijn flerker dan de hoofdwal, les dehors sent plus
forts que le corps de la place. Eene Berke
liefde voor iets hebben, (zeer aan iets gebecht zijn,) avoir une forte inclination,
sine forte passion pour q. ch. Dat maakte
eenen flerken (gevoeligen) indruk op zijnen
geest, cela fit sine forte Impression sur son
esprit. Dat is een van de iterkile bewijs-
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om te toonen, enz. c'est des pito
forts
forts arguments pour prouver. Die reden is
veel flerker dan tie andere, cette raison est
plus forte que Pautre. — , van een getal,
fort, e, considerable. Hij is — in ruiterii,
(hij heeft veel ruiterij ,) it est fort en cawel getroost, console , e.
valerie.
bijw. hevig , geweldig, zeer, fort, fortemoat, vigoureusement. — zeilen, faire force
de rames. Het regent —, it pleat fort. Het
waait
vente fort, it fast un vent fort.
aanzien, regarder fixement, fixer.— twijfelen, douter fort. — loopen , courir fort.
Sterken , b. w. (ik fterkte, heb geflerkc),
Jerk maken, fortifier, rendre fort, e, donner plus de force a; zie het in dezen zin
weer gebruikelijke Verfterken; fig. opbeuren , troosten , bemoedigen , con foster, consoler, encourager, donner du courage a,
Iemand in iets (remand in iets Itijven,)
fortifier q. q. dans q. ch.; zie Stijven.
Sterkheid, yr. eigenfchap van hetgeue fterk is,
force, vigueur; zie Sterkte.
Sterking, yr. zie Verfterkine; fig. bemoediging , action de fortifier, f. encouragement,
no. confortation.
Sterkmiddel, m. middel ter verflerking, corro.
boratif, confortatif, m.
Sterkte, yr. het iierke, fort, tn. Dat is zijne
(daarin is hij fierk.) c'est son fort. —,
fterkheid, kracht, force ,vigueur , puissance.
De — des ligchaams, la force du corps. De
— van een gebouw, la force d'un b_dtiment;
zie Hechtheid, Vastheid. De — van bet
lijnwaat, la force de la toile, —, kracht,
vermogen, vertu. —, getal, talrijkheid,
f—orce, f. grand nombre, notnbre, m. De
van dezen fiaat beftaat in het aantal van
deszelfs bewoners, la force de cet dtat consiste dans la multitude de ses habitants. —,
fcherpheid van fmaak en geestrijkheid, force.
— der borer, (ranzigheid der boter ,) rancidite du beurre; fig. opbeuring, conforta.
tion, consolation, f., encouragement, no.
e
flerk
plaats of vesting, fOrteresse, place forte.
Sterkwater, o. zeker fcheikundig vocht, eau
forte ; (van graveurs ,) eau forte a couler,
(van juweliers,) eau de depart, f. Met —
zuiveren , ddrocher.
Sterpolyp , yr. (in de nat, gefch.) side'rolite,m.
Sterrebefcnrijving, yr. astrographie.
Sterrebloem, yr. aster; zie sterrekruid.
Sterrebosch, o. bosch of boschje , hetwelk in
de gedaante eener fter is aangelegd, bosquet en forme d'dtoile, no.
Sterredistel, in. (in de kruidk.) chardon
le , tn. chausse-trappe etoilde, f.
Sterrehoogtemeter, in. astrolabe.
Sterrekenner, m. iemand , welke de hemelloopkunde verflaat, fterrekundige , astronome.
Sterrekers, yr. zeker plantgewas, kors, kers,
tuinkers , cresson, tn. zie Tuinkers.
Sterrekerszaad, o. tuinkerszaad, graine de
cresson , /2

Sterrekijker, m. fpotnaam voor flerrekundige ,
astronome; van daar: Sterrewigchelaar, astrologue.
Sterrekijkerij, vr. fpotnaam voor fterrekunde,
astronomic.
Sterrekijkkunde , yr. fierrekijkerij, flerrekunde , iterrewigchelarij ; zie Sterrekijkerij.
Sterrekruiti, o. aster, fterrebloem, zekere
bloem, welke tot fieraad in de tuinen gekweekt worth, en meestal den latijnfchen
naam aster draagt, aster, m. —, (in de
kruidk.) zie Moederkruid.
Ste.
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Sterrekunde, yr. hemelloopkunde, kennis der
iterren en andere hemelligchamen, astronomic.
Sterrekundig, b. n. tot de flerrekunde behoorende , astronomique. Verzameling van fterrekundige en meetkundige waarnemingen,
almageste, m. fterrekundige tafelen van ALrnoNsus , (koning van Castili6 ,) tables alphonsines , f. pl. —, in de fterrekunde ervaren of bedreven, .verse, e, en astronomie;
bijw. astronomiquement.
Sterrekundige, m. en yr. iemand, die in de
fterrekuncie ervaren of bedreven is, astronotne , ns.
Sterrekuust, vr. flerrekunde, hemelloopkunde ;
zie Sterrekunde.
Sterrelicht , o. het licht der fterren, lueur des
itoiles, Bij het —, a la lueur des eloiles.
—, b. n. door de fterren verlicht, &laird
e, par les itoiles, itoile, e.
Sterteloop, m. hemelloop, loop der flerren,
tours des astres.
Sterreloopkunde , yr. hemelloopkunde, flerrekunde , astronomie.
Sterreloopkundig, b. n. fterrekundig, hemelloopkundig; zie Sterrekundig.
Sterrenbeeld, o. gefternte, constellation, f.
asterisme, —, in den dierenriem, signe
du Zodiac, m.
Sterrenttak, o. (bij dichters,) zie Stergewelf.
Sterrenhemel, m. de met Herren bezaasde hemel , firmament, ciel itoile , firmament.
Sterrenplatkloot, m. zeker werktuig, om de
hoogte der fterren te meten; zie Sterrehoogtemeter.
Sterrefnuitfel, o. fterrefchot , verfchotene of
verfchietende fter, etoile tombante, f.
(zeker zeegewas,) iterkoraal,
Sterrefteen,
astrdite, f.
Sterretje , o. cone kleine ilea, verkleinw. van
inzonderheid bij
Ster,, petite itoile,
boekdrukkers, zeker figuurtje, dal naar eene
(ter gelijkt (*), asteriq.ue, tn.
Sterretoren, m. observatoire.
Sterre-voorzegkunde ; zie Sterrewigchelarij.
Sterrevormig, b. n. en bijw. in den vorm eener
fler, en forme
Sterrewigchelaar, m. iemand, die zulke fterren
gadeflaat, aan welker stand bet bijgeloof of
het vooroordeel eenjgen invloed op de algemeene ,of bijzondere Iotgevallen der menJebel' toefchrij.ft, astr ologue.
Sterrewigchelarij , vr. het raadplegen der fterren, over iemands lotgevallen ; ( zie Sterrewigchelaar ,) astrologic, astrologie judiclaire. Hetgene tott-de -- behoort, astrologique.
Sterrig, b. n. ftijf, verouderd, nog enkel in
Halsfterrig, thans meestal Halstlarrig.
weinig gebruikelijk , vol fterSterrig, b.
ren, itoile , e, plein, e, d'itoiles.
Sterveling, m. en yr. iterfelijk mensch, 'nortel, homme mortel, tn. femme mortelle, morun heureux
telle, f Een gelukkig
Zij heeft niet het voorkomen van
eene —, elle n'a pas Pair d'une mortelle.
Geen—, (niemand ter wereld ,) ne ... personne. 1k heb geenen gezien, je n'ai
yu personne.
Sterven, o. w. (ik flierf, ben geftorven,)
zijn leven einchgen, ophouden te leven,
mourir, expires . , deader, trepasser, rendre
fame, tester de vivre, etc. Aan eene ziekte —, mourir d'une maladie. Aan zijne
wonden —, (ten gevolge van bekomene
wonden ophouden te leven,) mourir de ses
blessures. Waaraan is bij geflorvesa ? Aan
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welke ziekte is hij geflorven de poi mil moot? de quelle maladie est-il s mort? Hij
is aan de longtering geftorven , it est`
moot de ta phythisie pulmonaire. Eenen
natuurlijken dood (niet gewelddadig omgebragt worden,) mourir d'une moot nail,.
rale ; mourir de sa belle moot. Eenen gewelddadigen dood —,(gewelddadig omgebragt
worden ,) mourir d'une mart violente ou de
moot violente. Indien hij kwame te s'il
venait a mourir, s'il allait mourir, s'il arrivait qu'il mono sit, etc. Van ouderdom —,
mourir de vieillesse. Van hunger — , you,rir de faim. Er — dagelijks veel menfchen,
it meurt tons les fours bien du monde. Hij
leefde en Itierf als een good christen, it vicut et mourut en bon chretien. Plotfeling
—, (met een gezond ligchaam), mourir
tout en vie. Der wereld of—, mourir au
monde , au peche. Hij zal haast s'en
va mourant. Volgens de regelen der kunst
—, (in zijne ziekte naar de gewone rege,
len der kunst behandeld worden en fterven,)
mourir dans les formes. lk fled van koude,
van ongeduld, je meurs de froid, d'impts,
tience. lk mag indien het niet is, zoo
als ik u zeg, je veux mourir, je puisse mourir, que je meure tout presentement, si cela
n'est comme je vous le dis. Zijn naam zal
nimmer —, son nom nemourra jamais. Deze
boomer wilien in het zand niet groeijen, zij
—, er alle in , cos arbres ne viennent pas biers
dans les sables , ils y meurent , de dessechent ,
tout. lk heb perenboomen gepiant, welke geftorven zijn, j'ai plante des poiriers qui sons
marts. Op — liggen, se mourir, etre aux abois,
etre a Pagonie, agoniser. Hij is zijnen eigenen dood niet geftorven , hij is geenen
natuurlijken dood geftorven, it n'est pas mart
d'une moot naturelle; fig. Spr. w. Men flerft
het liefst in zijn vaderland un liévre va tonfours mourir au gite. Er — zoo wel jonge
als .nude menfchen, autant meurt veau qua
vache. fig. in den gemeenzamen fpreektrant,
als : Dat kind zal wel eenen zachten dood
(die zaak zal geene fiechte gevolgen
hebben ,) cela n'aura point de suites filchersses. Een flervende, zieltogende , un marlbond, agonisant.
Sterven, 0. dood, overlijden, moot, f. dices,
,trepas, tn. Wanneer het op het — aankomt,
wanneer bet om te doen is, (wanneer
men zijnen dood nabii is,) quand on est A
Particle de la mart. Bij leven of —, (men
weer niet hoe lang men leven zal,) on ne
salt qui vit, ni qui meurt. Op — liggen ,
titre a Pagonie.
Stervensuur; zie Sterfuur.
Steun, m. een ding, waarop mein fleunt,
flut , appui, soutien, support, eta:Icon,
etaie, zie ook Schoor, Stut. Hij
kan zonder — niet loopen, it ne peat
marcher sans s'appuyer; fig. Die zoon was
een — van zijne familie, (die zoon onderfteunde zijne familie . grootelijks,) ce file
etait l'appui ou le soutien de sa _tamale.
Steunbalk, m. racinal.
Steunder, m.. (fcheepsw.) enkel in het meerv.
gebruikelijk, fleunders, (ra.banden , touwwerk,) eguillettes , ors aiguillettes, f. p1.
Steunen , 0. w. (He iteunde, heb gefteund),
leunen , zich door middel van drukking met
de hand , enz. itaande houden , s'appuyer,
se reposer sue. Op eenen ftok
s'appuyer
sue un baton; fig. Op iets (zich op lets
verlaten ,) s'appuyer sue q, ch., se fonder
sue q. ch., se reposer stir q. q. , se fier suf.,
Y5
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, en q. q. zie Vertrouwen. Op iemands aanzien s'appuyer sur Pautorite de q. q. —,
van levenlooze dingen , rusten, appuyer.
Deze gewelven — op zuilen, ces vales appuyent sur des colonises.
Steunen, o. w. (ik fteunde, heb gefteund);
zie Stenen.
Steuning, yr. de daad van fteunen, action de
s'appuyer, etc. zie Steunen.
Steunmiddet, o. middel , waarop men fleunt,
soutien, m. zie Steun.
Steunmuurtje, o. (in de bouwk.) allege , f:
Steunpilaar, m. pilaar, waarop iets fteunt,
soutien, appui, pilier, arc-boutant; zie het
enkele Pilaar ; zie ook Toevlugt , Toeverlaat.
Steunpunt, o. in de werktuigkunde , punt,
waarop lets fleunt , point d'appui , tn. — van
eenen hefboom, hypomochlion, m.
Steunfel, 0. alles, waarop men fleunt, fleun,
soutien, support, appui, etancon, etaie,
f. ; fig. toeverlaat, soutien, appui , m.
Steur, m. een welbekende groote visch, esturgoon. Groote belluge; fig. hamper —,
(harde eijeren met mosterd); zie Ei.
Steuren , b. w. (ik fteurde , heb gefleurd) ; zie
het meer gebruikelijke Storen.
Steurkrab, yr. zeekreeft, ecrevisse de mer,f.
homard, tn.
Stevel m. eene flijve ruiters laars, (in fommige fireken algemeen voor laars in gebruik,)
botte, f. zijne Revels aantrekken, se better;
zie Laars.
Stevelen , b. w. (ik ftevelde, heb gefteveld),
van (levels voorzien, better. Zich —, se
botter, mettre ses bottes. Gefieveld en gefpoord , butte, e, et eperonne, e.
Stevelkap , yr. kap van eenen (level, genouil'ere de botte.
Stevelknecht, m. een werktuig om de ilevels
of laarzen uit te trekken ; zie Laarzenknecht.
Stevelmaker, m. laarzenmaker, bottier.
Steven , m. (fcheepsw.) een zwaar over eind
flaand kromhout voor en achter aan de kiel
van een fchip , (voorfleven,) etrave,
f. capion de prone; chef, cap, m. (achterfteven,) poupe,
etambord, capion de
poupe, m. Looze fausse &rave, contre-êtrave , f. Over —, lang over —, (van
den voor- tot den achter—, ) de Petrave el
l'etambord. Den — van land wenden, (onder zeil gaan,) se mettre a la voile. Den
naar land wenden , (landwaarts aanzeilen ,) faire voile vers terre.
Stevenen, o. (ik flevende, heb geftevend,
wanneer de voorcduring, en ben geftevend,
wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt ),
porter le cap, mettre le cap, cingler. Gij
moet needs vooruit faut toujours
mettre le cap en avant; fig. (men moet altijd trachten vooruit te komen ,) it faut
toujours faire des efforts pour avancer.
Steveukroon, yr. kroon van den fteven, conronne navale , ccuronne rostrale.
Stevenfchoor, m. (fcheepsw.) enkel in het
meervoud gebruikelijk, ftevenfchoren, (onder, een fchip , ) accordes de l'etrave, f. pl.
Stevig, b. n. ftijfachtig, vast , fort, e, solide, dur, e, ferme, raide. — linnen, de
la toile forte , du lingo fort. Een — gebouw,, un bdtiment solide; zie ook Sterk ;
fig. Een ftevige knaap , een ftevige vent, un
homme robuste; bijw. fortement, solidement.
Stevigen, b. w. (ik flevigde, heb geftevigd),
flevig maken , fortifier , affermir, rendre
solide.
5tg vigheid, yr. hoedanigheid van hetgene fie-
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vig is , firmed, force, solidia.
wtjn, corps, tn. (du vin.)
Steviglijk, bijw. op eene flevige wijze ; zie
Stevig, bijw.
Sticht, o. geflicht, gebouw ; zie Geflicht.
kloosdomkapittel, chapitre, m.
abdij , abbaye, f.
ter,, monastere, m.
gebied van eenen bisfchop , eveche, m.
diocese,1.; fig. de bewoners van een van
een bisdom, les habitants d'un eviche , m.
tons les habitants de
pd. Het geheele
Peache.
Stichtelijk , b. n. gefchikt om te ftichten, d.
i. tot het goede op te wekken, edifiant,
e, exemplaire. Een zeer — boek , un livre fort edifiant. Hij heeft eene zeer ftichtelijke redevoering gehouden , it a fait an
sermon fort edifiant. leidt een zeer —
'even, it mêne une vie tres-exemplaire , ohswoord fpreken, dire un
ediflante. Een
mot d'edification; bijw. d'une maniere
edifiante, exemplairement. — leven, vivre
exemplairement. — preken , precher avec
edification. vol zalving, onctueux, se.
Stichtelijkheid, yr. hoedanigheid van hetgene
ftichtelijk is, qualite edifiante, qualitd de
ce qui est ithfiant , edification.
Stichten, b. w. (ik flichtte , heb geflicht),
ianrigten, daarftellen , te weeg brengen,
veroorzaken, verwekken , causer, susciter,
exciter, faire naitre, produire, etre la cau•
se de. Tweedragt verwekken, semer la
discorde. Vijandfchap —, exciter ou susciter des inimtties. Twist —, (twist verwekken, ) susciter des querelles, faire naitre des
querelles. Daardoor is veel kiraads gefticht,
cela a produit beaucoup de mal. Vrede —,
(den vrede herflellen ,) ritablir la pais,
procurer la paix. Vrede bevredigen,
gefchil bijleggen, pacifier. Brand—, (brand
doen ontilaan ,) incendier,, causer une incestdie. —, oprigten, bouwen,fonder,itablir,
eriger. Eene orde (eene orde oprigten,) fonder, instituer tin ordre. ISSN
DRIB In flichtte de H. Geest-orde , Henri
trois institua l'ordre du saint-esprit. —; zie
Smeden, Brouwen. bouwen, aanleggen,
fonder, bdtir, construire. Een paleis
bdtir un palais. Eene flad —, fonder sine
Wile; fig. Godsdienftige aandoeningen en
vrome vooruemens opwekken, edifier. Hij
kwam zeer gefticht nit de kerk terug,
s'en retourna Ores edifie du sermon. Hij fticht
ieder door zijn voorbeeld, it edifie tout le
monde par son exemple. Dat boek heeft mij
zeer gefticht, ce livre m'a beaucoup edifie?
Hij is Hecht geflicht over hetgene zijn zoon
gedaan heefc , it est mal edifie de ce que sort
fits a fait. Hij is zeer gefticht over het
onthaal, it est Bien edifie de la reception
qu'on lui a faire.
Stichtenaar, m. bewoner van een fticht, bijzonder van het fticht van Utrecht, habitant
de l'eveche d'Utrecht.
Stichter, m. degene , welke jets fondatour, auteur,, instituteur. CYRUS was de —
van het Perzifche rijk , Cyrus fut le fondatour de Pempire des Perses. De ftichters
der geestelijke orden , les fondateurs des ordres religious. — eener ketterij , hiresiarque. — van valfche getuigen, subornateur ;
zie ook Uitvinder.
Stichtig , b. n. hetgene fticht; zie het meet
gebruikelijke Stichtelijk.
Stichting , yr. het ftichten, action de fonder,
oprigting,
causer, etc. Zie Stichten.
itabltsseactin de fouler, ftmdatiom,
totems ,
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meth, m. institution, f. De Romeinen telden hunne jaren van de — hunner flad, les
Romains comptaient leurs annees depu:s la
fondation de Rome; fig. het verwekken of
ontvangen van vrome aandoeningen , edification. lets doer ter eere van God en tot
— van zijnen naaste, faire des chases pour
In gloire de Dieu, et pour Pedification de son
prochain. Ik heb zijue preek met veel —
gehoord, j'ai e;itendu son sermon avec beaucoup d'ediftcation.
Stichtsch, b. n. tot een flicht behoorende of
daarin wonende, qui appartient a un eveche ,
ou qui demeure dans Peveche d'Utreclzt.
Stichtiler, yr. zij , die lets iticht, fondatrice,
f: institutrice, f. De heilige Therefia was
de — van de ,orde der Karmeliten , saints
Therese fut la fondatrice des carmelites. De
koningin ANNA, dochter van LODEWIJK
, is de — van de orde van Marraboodfchap , la reine Jeanne, fills de Louisonze , est institutrice de l'ordre de l'annonclods.
Stiefbroeder, m. broeder, welke met eenen
anderen enkel dezelfde moeder of denzelfden vader heeft, halve broeder, bow-ft-ere,
demi-ft-ere, (van den zelfden vader,) frere
consanguin, (frere de pert), (van dezelfde
moeder,) frere utdrin, (ft-ere de mire).
Stiefdochter , y r. dochter, welke iemand met
welken men trouwt, uit het bed van een' ander
heeft, belle-ftlle, fille d'un autre lit.
Stief kind, o. kind , hetwelk iemand met welken men trouwt, van een' anderen reeds
heeft, enfant d'un autre lit m.
Stiefmoeder, vr. tweede moeder, die een kind
verkrijgt, wanneer zijn vader de plaats van
deszelfs overledene mueder door eene andere
vrouw vervult, belle-mere. Booze, harde
— die hare fliefkinderen mishandelt , maratre ; fig. De tegenfpoed is ooze moeder,
de voorfpoed is flechts ooze —, (de tegenfpoed is heilzaam, de voorfpoed nadeelig
voor ons ,) Padversite est notre mere, la
Prosperite n'est que notre mat-litre. De forcoin is geene voor a geweest, (de fortuin
heeft u niet mishandeld,) la fortune ne vous
a pas ete defavorable.
Stietinoederlijk ., b. n, van eerie (ilechte) ftiefmoeder , de belle-mere; de mardtre; fig.
Wreed , wreedaardig, ongunftig, onmenfchelijk, flecht , de mardtre, cruel, le. —,
bijw. fig. en mardtre, cruellement, d'une
maniere defavorabie, defavorablement.
Stiefmoederfchap, o. that van eene fliefmoeder,, etat d'une belle-mere ; 'tat d'une mardtre.
Stiefvader, m. vader, welke een kind verkrijgt , wanneer de moeder de plaats van den
echten vader door eenen anderen verkrijgt,
tweede vader, beau-pere, (homme qui spouse
la mere de q. q.)
Stiefzoon, m. Stiefzuster, yr. zuster,, welke
niet denzeltden vader of de zelfde moeder
met iemand heeft, demi-soeur, belle-soeur,
( van den zelfden vader ,) soeur consanguine ,
soeur de pere, ( van dezelfde moeder ,) soeur
uterine, soeur de mere.
Stiefzwager, m. man eerier fliefzuster, marl
d'une belle soeur.
Stier, m. mannetje van het rundvee , taureau.
Gefneden (os,) taureau coupe, boeuf.
Wilde —, boeuf sauvage, huge; fig. Onhandelbaar mensch, bufiel, brutal, gros buteur. —, een teeken van den diereuriera
taureau, signs do ;wean.
Stier; zie Stour.
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Stierachtig , b. 11. fig. onhandelbaar,, onbefchoft , brutal, e.
bijw. brutalement.
Stieren , b. w. (ik ftiercle heb gellierd;) zie
Sturen.
Stierendienst, yr. aanbidding van eenen flier,
adoration d'un taureau.
Scierengevecht, o. gevecht tusschen fiieren,
of tufchen eenen flier en eeneu mensch,
— ter eere vau Neptunus, tauries , combat
de taureaux , m. Stierenoffers fpelen , fpelen , waarbij men flieren offercte , en het
vleesch aan her yolk gar, yeux tauriliens.
Een — geven , tauricider.
Stierenlijm, yr. en o. taurocolle, f.
Stierenoffer, o. offer van eenen flier of
van flieren, sacrifice d'un taureau , sacrifice de taureaux, taurobole , m. (bij
de ouden ) offer van honderd flieren , hicatombe , f.
Stierenperk , o. firijdperk voor fiierengevechten , arene ou se fait , oh se donne, le combat des taureaux,
Stierevet, 0. vet van een' flier of van fileren, 4.raisse d'un taureau, graisse de taureaux , f.
S tierevleesch , o. vleesch van eenen flier,
chair de taureau, viande de taureau,
Die —eet, taurophage, m.
Stierf, verl, t. van Sterven.
Stierkalf, o. btakalf, jonge Bier, veau male,
jeune taureau, tn.
Stiet, verl, t. van Stooten.
Stift , yr. een klein , hard en van voren min of
meer puntig coeloopend pennetje, poinpon ,
points. graveerijzer,, burin, m.
—vanepms,
points on bout de manche d'un canif, m. — aau een horologierad , om het flagwerk te regelen, (bij de
horologiemakers)itouteau. Scompe
waarmede men op eene fpons nateekenc, calquoir.
Stijf, b. n. onbuigzaam, raide , fort tendu,
maker, raidir, engourdir. Dit paard
e.
was goed, maar een te zware arbeicl heeft
gemaakt, ce cheval itait
het de beenen
bon, mais un travail excessif lui a raidilet
jambes. De koude heeft mane handen
gemaakc, le froid a raidi mes mains. —
worden , raidir, se roidir. Het natte linnen worth door de vorst —, de vorst doer
het natte linnen — worden , le linge mouilou se roidit par la gelee. Zijn
le
linkerarm is geheel (hid kan denzelven
niet buigen ,) son bras gauche est tout raide, it a le bras gauche tout raide. Een ftijve nek , un torticollis. 1k ben — van koude, je suis tout roide de froid. Een
vervangen paard , un cheval courbatu , un cheval qui a les jambes raides. — van good, (geheel met gaud bedekt , ) tout couvert d'or. —
van luizen , ( geheel met luizen beclekt,) tout
couvert de poux. Zij is — van luizen, zij zit
— van luizen , (de luizen, vrecen haar op,)
les poux la mangent. — in den bek (van
paarden , die zich moeijelijk met den toom
later fluren ,) pesant 4 la main , qui ont
bouche dure , qui n'ont point de bouche ; fig.
koppig , on verzettelij. k , onbuigzaam, hal"
ftarrig , opinidtre, inflexible, obstind, e,
onwrikbaar, vast , (in dezen zin bijna
enkel als bijw. gebruikelijk , zie beneden._
krachtig, kracht hebbende , fleck , als
— in de hamlet, zijn, avoir la main forte,
ferme. Een — geluid, (een flerk geluid,)
un son trésfort. Eene ftij ve koelce, (een
frisfche wind ,) un vent frais; fig. Eetl
uur gaans ,( een groot of goed our gaans,
fine bonne neurc de chemin. jets met ftijva
ka-
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kaken (halide houden , (sets bardnekkig be.
weren ,) difendre q. ch. opinidtrement.
gedwongen, gemaakt, gene , e, contraint,
e, dur, e, gauche, force, e. Een — compliment , (een gemaakt of linksch compliment, ) un corhpliment gauche. Eene ftijve
vertaling, (eene al te letterlijke vertaling,)
line traduction dare, trop litterale. Eene
N y e buiging, (eene gedwougene of gemaakte buiging , ) une reverence gauche.
, gedwougen (van fchilderwerk). fiance,
e. Een — man, (een man, die zich niet
weet te voegen,) un homme empese. Een
flijve gang , (een gang waarbij het ligchaam
de natuurlijke bevallige bewegiug mist, )
une demarche genie. Eene flijve houding,
(eene gemaakte houding, (un air gene, un
air contraint, une attitude genie. Eene
flijve figuur, tine figure dare. — 2 bijw.
roidement. — , fortement, fermement, obstinement. Er — op ftaan, — op zijn fink
fiaan, — en flerk beweren, ftaande houden,
(niet wegeven; ) zie Sterk. Iemand —
ainzien , (iemand aanflaren,) regarder q.
q. fixement, fixer ses regards sur q. q.,
fixer 1. q.
Stijfachtig , b. n. een weinig flijf, unpeu raide,
etc. zie Stijf.
Stijl hals, m. en yr. iemand, die ftijfkoppig
is, personne opinidtre, f. zie Stijfkop.
Stijfheid, y r. hoedanigheid van hetgene ftijf
fpanning, tension. —, inis , raideur.
krimping der fpieren, contracture. Is er
geen middel, cm de — van dezen arm weg
te nemen ? n'y a-t-il point de remede pour
amollir la raideur de ce bras? —, vervangenheid (van paarden,) courbature; fig.
onverzettelijkheid , opinidtreti ,raideur , inflijve houding , air gênd , air
flexibilite.
gauche, air contraint, ns. , itramheid
in de leden, pesanteur, courbature dans
les membres.
Stijfhoofd, m. en vr. onverzettelijk mensch;
zie Stijfkop.
Stijfhoofdig, b. n. onverzettelijk, onbuigzaam, koppig, halftarrig, hardnekkig, opiniatre , entete, e, tutu , e, inflexible,
bijw. opini iltrement , obstinerill!, ye.
- went, avec obstination ; zie oak Eigenzinnig.
Stijfhoofdigheid, vr. onverzettelijkheid, onbuigzaamheid, koppigheid, halsaarrigheid ,
opinititrete , obstination, entitement, tn.;
fig. aheurtement.
Stijfhoofdiglijk , bijw. koppiglijk , koppig ;
zie Stijfhoofdig, b. w.
Stijfhouder , m. fig. fleun , onderfteuner ,
fteunpilaar, soutien, appui, support. De
oudfte zoon is de — van dat huisgezin, le
fils (tine est le soutien de cette famille ; le
fils aind maintient cette famille; zie Steun
in de laatfie beteekenis.
Stijf knie , m. en yr. iemand, die eene ftijve
knie heeft personne qui a le genou raide.
Stijfkop , m. en yr. ftijf hoofd halsitarrige ,
re , personne tetue, f. entipersonne
, tn.
Stijfkoppig , b. n. onverzettelijk, onbuigzaam ;
zie Stijfhoofdig.
Stijf koppigheid, vr. onbuigzaamheid, onverzettelijkheid; zie Stijfhoofdigheid.
Stijfkoppiglijk,bijw. onverzettelijk ; zie Stijfhoofdig, bijw.
Stijflinnen, m. bougran.
Stijfmiddel, o. middel om icts flijf te waken,
remede a raidir.
Stijffel, o. (bij flijfflers en waschvrouwen
tneestal yr.) toebereid en brokkelig opge,
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droogd tarwenteel, hetwelk men in water
kookt en dan bezigt , om linnen, enz. te
ftijven, of ook om er mede te plakken,
(droog,) amidon, (nat,) empois , tn. Door
— halen, emptier, passer par l'empois.
Stijffelachtig, b. n. naar ftijffel gelijkende,
den aard van ftijffel hebbende, amilace, e,
qui ressemble ti de Parnidon.
Stijffelfabrijk, yr. flijffelmakerij, amidonnefabrtque d'amidon.
Stijffeikwast , m. kwast, waarmede men ftijffel ftrijki, brosse a empois , f.
iemand, die fiijffel vervaarStijffelmaker,
digt, amidonier.
Stijffelpap, vr. chas, tn.
Stij ffelpot, m. pot, waarin gekookte fiijffel is,
pot a l'empois.
Stijffelvat , o. vat of ton met of voor fiijffel,
tonneau a amidon, tn.
Stijffelwater, o. water, in hetwelk gekookte
ftijffel gedaan is, eau d'empois ; eau ou
Pon a delayd de Pamidon (gedroogde
fel).
Stijffter, yr. vrouw, welke linnen, enz. ftijfr,
empeseuse.
Stijfte, yr. eigenfchap van hetgene fitijf is,
raideur; zie Stijfheid.
Stijfzinnig , b. n. ftijfkoppig flijf hoofdig
zie Stijfkoppig.
Stijfzinnigheid, vr. ftijfkoppigheid, flijfhoofdigheid; zie Stijf koppigheid.
Stijfzinniglijk , bijw. flijfkoppiglijk, ftijf hoofdiglijk ; zie Stijfkoppiglijk.
Stijg, vr. twintigtal , focus , hier en daar ge.
bruikelijk, inzonderh. van dingen welke
men bij twintigtallen verkoopt, vingtaine.
Een — eijeren, une vingtaine d'oetifs , vingt
oeufs.
Stijgbeugel, m. beugel, die aan den flegeIreep vast is, en waarin de paardrijder den
voet zet, eigenlijk om op te ftijgen, maar
ook om met meer gemak en vastheid te zitten , &Her. Zijn de ftijgbeugels op de
vereischte lengte ? hangen zij goed voor
u? les etriers sont-ils a votre point? Hij
zit vast in den — ; fam. hij blijft bij zijn befluit, it est ferme sur ses etriers. De —s
twee gaten 'anger of korter toegespen,
longer ou accourcir les etriers de deux points.
De —s achter den zadel opbinden , retrousser
les etriers. Iemand den — houden, wanneer
te paard ftijgt , tenir Petrier a q. q. lorsqu'd
monte a cheval. Hij had reeds den voet in
den —, ofn op te ftijgen, it avail dejti le
pied a l'etrier pour moister el cheval. De
ftijgbeugels verliezen, perdre les elders.
Stijgbeugelriem, m. etriere etriviere, f.
Stijgblok , o. groote fleen om op lets (een
paard) te ftijgen, montoir,
Stijgen, o. w. (ik fleeg, ben geftegen) zich
op- of nederwaarts bewegen ; opwaarts —,
monter, s'elever. Berg-op —, op eenen
berg —, (eenen berg beklimmen , op eenen
berg klimmen ,) monter sur une montagne.
(oprijzen ,) s'elever,
Naar de hoogte
monter. Te paard (zich te paard zet.
ten ,) monter a cheval; fig. toenemen , opflaan , verhoogen , hooger worden , monter,
hausser de prix, encherir. De prijs der
levensmiddelen flijgt dagelijks , (de prijs
der levensmiddelen worth dagelijks hooger,)
le prix.des denries monte ou hausse de jour
en four. —, nederwaarts, descendre. Van
het paard —, (van het paard happen,) descendre du cheval. Berg-af —, van eenen
berg afkomen of afklimtnen ) descendte
d'une montagne.
Stijl,
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Stijl, tn. een pilaar of andere (tut van een
gebouw of ander ding, pilier, poteau. —,
deurpost , poteau, montant , fambage. —
waarop een hek of eene zware deur draaic,
chardannet. —van een ledekant , quenouille,
— eener zuil, (in de bouwk. ) tige, f.
— met holligheden of groeven aan zuilen,
tigette. grifFel, waarvan de Ouden zich
bedienden om op was te fchrijven, style,
poincon, m ; van hier: fig. voor fchrijfwijze, fchrijftrant, style. Een verheven —,
tin style sublime. — Kanfelarij—, style du
Een zwellende
een gezwollen
un style ampoule. —, elke andere :rant,
als: — van handel (wijze van handeldrijyen ,) style de negoce. — van het hof, (wijze
van het hof,) train de la cour. — van huishouding, (wijze van huishouden ,) conduits
de ménage, economie, f.; fig. Dat is geen
van huishouden , (dat is geene manier
van handelen,) ce n'est pas ainsi qu'il faut
agir, pas la maniere d'agir. inzonderheid wijze van tijdrekenen, style. De oude
—, (de tijdrekening van JULIUS CEZAR.
volgens welke het jaar 365 dagen en zes
urea had) , le vieux style. De nieuwe —,
(de tijdrekening van Paus GREGORIUS, ook
de Gregoriaanfche tijdrekening of fliji genoemd, volgens welke het jaar zoo veel
korter, dat men in vier honderd jaar ongeveer drie dagen minder telt, dan volgens
tie Juliaanfche tijdrekening, ) le nouveau
wijzer of naald van eenen zonnewij zer,, aiguille, sciatere, f., style, m.
Stijleren , b. w. (ik ftijleerde , heb geftijleerd),
tot zekeren trant van doen of handelen afrigten, dresser, instruire, accoutumer ; fain.
styler.
Stijven, b. w. (ik flijfde, heb geflijfd,) flijf
maken , raidir, rendre raide. (AANMERK.
In dezen eigenlijken zin komc het zelden
voor; doch des te menigvuldiger in den
volgenden figuurlijken,) ale: Dat flijft de
beurs , (dat volt de bears,) maakt dezelve
als het ware ftijf,) cela fait eviler la bourse; fig. onderfleuiten door toevoeging van
het eene of andere, soutenir, appuyer. —,
verflerken , bevestigen , fortifier , affermir;
consolider. Iemand in het kwaad — , (iemand in het kwaad flerken, door toegevendheid als anderzins,) fortifier q. q. dans sa
malice. —, o. w. (met zijn) van de markt,
hooger worden , oploopen , rijzen , hausser,, monter. —, b. w. (ik fteef, heb gefleven), met ftijffel ftijf maken, empeser.
Dat is te flerk gefleven , (er is te veel
flijffel in,) cela est empese trop ferme.
Stijving, yr. de daad van flijven, action de
raidiri action d'affermir, f affermissement,
In. etc. Zie Stijven. —, van linnen, enz.
action d'empeser, f: empesage, m.
Stik, een wooed
zamenflelling gebruikelijk, als:
Stikdonker, b. n. geheel, volkotren donker,
zoodac men niets ken zien, fort obscur,
e, tout-h-fait obscur, e.
Stikhoest, m. hoest, welke den lijder doet
ftikken, tons surocante,
Stikken, b. w. (ik flikte, heb geftikt); zie
S tekk en.
Stikken, b. w. (ik ftikte , heb gen:kr), door
berooving der levenslucht van het aanzijn
berooven of dooden, fmoren , su.roquer,
"tourer. —, 0. w. (met Zijn .,) van de
noodige levenslucht beroofd worden, verflikken , etre Itoure , e, ou suffoque, e. Hij
Rikte in zijn Woed, it fat d toure par le
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sang. Eene keelziekte heat Naar doer:
, one esquinancie Pa suffoquie ; fig.
Ik ttik van hitte, (ik fmoor van hitte ,)
fetouffe de chaud. Er is geene lucht
deze kamer, men ftikt er, it n'y a point,
d'air dans cette chambre, on y itouffe. Wij
meenden van den rook te —, nous pensdmes
itouffer de la furnee. Rijg deze vrouw los,
zij itikt , dela-cez cette femme, elle etouffe;
in den gerneenzamen fpreektrant, als : Van
lagchen
zich te barfien lagchen &our.
fer de rice. Van fpijt
itouffer de apt.
Stikken, b. w. (ik ftikte, heb gefiikt,) bij
herhaling fleken, eenig naaiwerk borduren,
piquer , broder. Eene beddedeken pt•
quer tine couverture de lit. Schoenen —,
piquer des souliers. Eene geilikte deken ,
une courte pointe. Rand van eene ttoffe met
bloemen
liserer. —, door iteken vangen ; zie Steken in dezen zin.
Stikker, m. iemand, welke itikt, celui qui
pique.
Stikking , yr. het ftikken, door gebrek aan levenslucht, suffocation, f. ótouffement, tn.
apopsychie.
Stikking , yr. het flikken , van eenig naaiwerk,
action de piquer.
Stiklucht, yr. lucht, welke doet flikken, air
mephitique, m.
Stikluchtproever, m. zeker werktuig om zonder gevaar de Itikkende uitwafeming te kunnen beproeven, respirateur-antimephitique.
Stiknaald , vr. naald om te ftikken, aiguille 4
piquer, a broder.
Stikfel, o. gettikt werk, ouvrage piqué, ouvrage fait au point, derriere-point, on.
Stikiler, yr. degene, welke itikt, (borduurt,)
femme ou idle qui pique (qui brode).
Stikftof, vr. gaz, azote, m.
Stikvol, b. n. vol om te flikken, geheel vol,
tout-el-fait , plein, e, rempli, e.
Stikwerk, o. geflikt werk , ltikfel, ouvrage
zie Stikfel.
pique, (brode,)
Stikwortel, m. zekere wortel, waarvan men
zich plagt te bedienen, om flikking voor to
kotnen , bryone, f.
Stikziende , b. n. zoo kortzigtig, dat men al-,
les war men zien wit, digs onder de oogen
moet houden, qui a la vue basse.
ziende, myope.
Stikzienclheid, yr. hoedanigheid of flaat van
eenen flikziende , bijziende , vue basse,
myopic.
Stikzinking, vr. zinking, welke iemand doet
ftikken, catarrhe suffocant, m.
, ftilletje, een gemakkoffertje;
Stil, o.
zie Stelletje.
Stil , b. n. al wat geen geluid geeft, silencieux , euse, taciturne, tranquille, pacifique. Zich houden , (niet fpreken , geen
gelnid geven, zwijgen ,) garder le silence,
se taire; (zie ook beneden). Alles was —
rondom ons , (wij hoorden hoegenaamd geengeluid , ) tout etait tranquille autour de
nous. Een — bosch,- un bois tranquille.
Eene ftille plaats, (eene plaats waar men
door geen gedruisch worth gelloord,) un
lieu paisible, un lieu came et hors du bruit.
Zich van iets — houden, (van iets niet gewagen, hetzelve met flilzwijgen voorbijgaan,) passer q. ch. sons silence. Het was
er — van, (niemand fprak er van,) personne n'en parlait. Een gebed, (een gebed dat niet hoorbaar worth uitgefproken,)
tine ()raison mentale. Het is des nachts op
flraat heel —, (men hoort des nachts op
flraat niet het minite gedruisch,) pendant
14
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its emit on seentend pas le snoindre bruit
gepeins, eene
dans lei rues. Een
overdenking, une meditation tranquille. Een
genoegen , (een genoegen, dat men niet
door luidruchtigheid aan den dag legt ,) en
plaisir paisible. Een — levee leiden, ( niet
veel gerucht in de wereld maken ,) mener
ens vie paisible. Eerie Rifle liefde, (eene
geheime . liefde ,) un amour secret; fig. waarbij of waarop weinig gedruiscli gemaakt
worth, tranquille, paisible, silencieux 5 euse. Ben dills avondflond, une soirée tranquille. Het dills graf, le tombeau
silencieux. Eene flille zee, (eene zee , die
niet onituimig is ,) une mer calme. De
flille Zuidzee , (in de aardrijkskunde ,) la
mer pacifigue. — weer, temps calme, in.
Het is — weer, het weer is —, bet is —,
it fait en temps calms, n'y a point de vent.
Een —, dof geruisch , un bruit sourd. Len —
gefprek 5 (een fluisterend gefprek ,) un entrelien paisible. De flille week , (de week voor
Paschen,) de laathe week der vastendagen ,
( bij de Roomfchen ,) la semaine sainte.
Stifle Vrijclag , (goede Vrijdag ,) vendrt:di
saint. — water„ (water, waarin weinig
beweging is, of dat fill that,) eats dortnante, eau croupissante. Spr. w. Stifle waters
hebben diepe gronden , (menfchen , welke
zedig fchijnen, zijn het dikwijls niet ,)
n'y a pire eau que celle qui dort. — than ,
s'arriter, cesser d'aller, faire halte. Blijf
daar — than ! arre';:e-toff 14! fig. Voor iets
— than, (lets niet begrijpen , ook dikwijls
enkel: Voor lets tlaan, buiten that zijn,
om daarin door te dringen,) ne savoir que
faire, n'y rien comprendre. Bijjets —
ftaan, (bij iets vertoeven ,) s'arriter a q.
ch. — liggen , (zich niet bewegen of verroeren 5 ) se tenir tranquille, se tenir coi,
te. — houden, (b. w.) (de beweging doen
ophouden , beletten voort te gaan ,) arréter ; (ook : niet bewegen , in rust houden ,)
tenir en repos. Houd den arm, het hoofd ,
enz. terez le bras, la tete, etc. en repos; (o. w. ) (ophouden, blijven than,) s'arr'eter, faire halte. Hij liet zijne koets
houden it fit -arreiter son carrosse. Voor
een huis — houden, s'arriter devant une
maison. Mijn horlogie that van tijd tot tijd
(blijft van tijd tot tijd flaan,) Ina ?nontre s'arrite de temps en temps; fig. Te lang
bij een onderwerp —than , (te veel over een
onderwerp zeggen ,) s'appesantir sur en sujet. Blijven —than, s'arreter. De zandlooper is blijven —than, that —, le sable
dart. De zee that crijst noch daalt bij
ebbe of vloed, zeew.) la mer est stale. —
iitten , se tenir tranquille, se tenir coi, to ;
fig. — niets doen, niets uitvoeren , werkeloos zijn, de hander in den fchoot leggen ,
ne rien faire. ingetogen , bezadigd,
paisible, tranquille, pose, e , sage. Een —
leven , une vie caltne. Een mensch, en
home paisible, tranquille, pose , sage. Zich
- houden (zich niet bewegen ,) ne pas
vredeliebouger, se tenir tranquille.
"vend, paisible. gerust, secur, e. —5
bijw. trtinquillement , sans bruit, paisiblement. — zacht fpreken , parlor doucement.
— ademen , respirer doucement.
Stil, tusfchenw. zie Sus.
dons, ce.
Stilachtig, b. n. een weinig
Stilheid, vr. hoedanigheid van al wie of
wat - nil is , taciturnitd, tranquillite; zie
Stilte.
Stille ; zie Stilletje.
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Stillekens, bijw. ongemerkt, ailletjes, in het
geheim, en secret, en cachette, doucement,
sans bruit, el la sourdine, sourdement, en
tapinois; fain. en catimini. weggaan,
wegfluipen , s'esquiver.
Stillen,o. w. (ik ftilde, ben geftild), 1111
worden , zich bedaren , zich gerust flellen,
se calmer, se tranquilliser, s'appaiser. —,
b. w. een geluid doen ophouden , fill ,maken, apaiser ou appaiser, faire cesser.
jets anders doen ophouden , faire cesser,
calmer, etancher, arréter. Het bloed —,
(het bloeden doen ophouden,) etancher le
sang, arriter le sang. De baren —, (het
geweld of de onttuimigheid der golven doen
bedaren ,) appaiser les fiats. De zee wordt ftil,
zij bedaart , la mer se calme. lemands tranen
(iemands tranen doen ophouden,) etancher les larmes de q. q. , faire cesser les pleurs
de q. q.; fig. bedaren, bevredigen , (tot vorige fluke, rust of orde doen terug keeren,)
appaiser , pacifier, adoucir, amoindrir, diminuer, faire passer, etancher. Een opassoupsr, appaiser une sedition.
roer
De onlusten —, pacifier les troubles. De
pun verzachten, appaiser, adoucir lee
douleurs. Den honger —, (den hori-er verclrijven ,) assoupir, assouvir, appaiser la
farm. Den dorst —, (den dorst lesfchen
of verflaan,) etancher on appaiser la soil.
Iemands dorst —, desaltirer, q.
Een kind
appaiser en enfant, qui me, le faire
taire.
Stilleruimer,
fekreetruimer, nachtwerker ;
zie Sekreetruimer.
Stilletje, o. draagbaar fekreet op eene ziekenkamer, enz. chaise perch, f.
Stilletjes, bijw. ftillekens, in flilte; zie Stn.
lekens.
Stilleven , o. (in de fchilderkunst) fiuk dat het
groeijend leven voorflelt , tableau qui represente la vie vegetate, tn.
Stilleveger , m. flilleruimer; zie Sekreetruimer.
Stilligheid; zie Stilheid.
Stilling , yr. de daad van {Mien, action d'appaiscr, , de calmer, de tranquilliser, etc.
Zie Stillen. De — van een oproer, Passoupissement d'une sedition, in. 1)e — van het
bloed, Petanchement du sang , m. De —
van den- dorst , eitanchement de la soif, m.
De — der tranen /a suppression des larmes.
De — van den honger, Passouvissement de
la faim, m.
Stilftand, m. het ophouden eencr beweging,
cessation d'un mouvement, ou d'une action
pour quelque temps, discontinuation, intermission, suspension, f. stase. Een — van
wapenen , (ophouding van vijandelijkheden
gedurende eenen korteren of langeren tijd,
wapenfchorfing,) une suspension d'armes ,
une trove, un armistice ; zie Wapenftilfland.
Tot — komen , (ophouden,) cesser, discontinuer; fig. ten Biller levee beginnen te
leiden,) jeter sa gourme. De zaak is tot
eenen — gekomen, (de zaak is afgedaan ,)
Paffaire est terminee. Een — in het' bloed,
une cessation de la circulation du sang. —
in het bloed, door volbloedigheid veroorzaakt , hemostasie, f. — der vochten , stase,
stagnation des humeurs; ook der wateren ,
stagnation des eaux. — van de zon ; zie Zon.
nettilfland. — van het hart, (bij de geneesk.)perisystole,
Stilte, yr. het flille van iets, itilheid,
held, tranquillite, f. silence, calme,
Een oogenblik
nn moment de silence.
Eene groote
heerschte bier , en grand
si-
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silence revolt lei. In de — van den nacht,
dans le silence de la nuit. bijw. In —,
(zonder te fpreken,) silencieusement i ) in
het geheim, in het verborgen , ongemerkt, )
a la sourdine, en secret, en cachette, secreCement ; (zonder gedruisch ,) a petit bruit,
doucement, tout doucetnent. —, op zee,
winclitilte, bonace, f. calme. Zie Windftilte.
Stilzittend, b. n. weinig ultgaand, sedentaire.
Een — leven, tine vie sedentaire.
Stilzwijgen , o. zwijgen , silence, tn. Iemand
het — opleggen, (iemand gebieden om te
zwijgen,) imposer silence a q. q. IVIet —
voorbijgaan 9 (van iets niet ipreken of gewagen ,). passer , ne pas faire mention, ne
pas tnentionner.
Stilzwijgend , b. n. fill, weinig of niets fprekende , taciturne, silencieux, ease. —,
waarvan Beene melding is of wordt gemaakt,
sacite. Eene ftilzwijgende voorwaarde , (eerie
voorwaarde, die men van zelve weet ,) fine
condition tacite, bijw. zonder melding
van iets te maken, tacitement.
Stilzwijgendheid., vr. zucht tot zwijgen, silence, m., taciturnite.
Stilzwijgends, bijw. zonder er van te gewagen , sous silence, en silence, tacitement,
sans parley.
Stinkaard , m. iemand, die flinkt ; zie het meer
gebruikelijke Stinkerd.
Stinkappelboom, m. zekere Indifche boom,
welks vruchten naar knoflook ruiken, tapis ,
tapie ou tapin. De Malabaren noemen den
nurvalla, les Malabares donnent au tapin le notn de nurvalla.
Stinkbok , m. fig. flinkerd , ftinkaard zie Stinkerd.
Stinkbonfem, m. fig. flinkbok, flinkerd; zie
Stinkerd.
Stinkboom, m. zekere boom, anagiris ou anagyris.
Stinkdier, o. iltis, (in de nat. gefch.) monfette ou tnofette , zorille, f. oonepate, on,
zeker dier, (bnnfing,) putois, m.
Stinken , o. w. (ik honk, heb getionken ,) onaangenaam ruiken , eenen onaangenamen reuk
mauvais. Dat vleesch
verbreiden , puer,sentir
,
ftinkt, cette viande pue, cette viande sent
mauvais. Naar jets Auer q. ch. Zijne
kleederen — naar tabak, ses habits puent le
tabac. Uit den mond —, uit den hals —,
(uit den mond of hals ruiken,) avoir Phalane puante. Uit den neus titre punais ,
e; fig. in den gemeenzamen fpreektrant. Hijk
is zoo lui dat hij flinkc, hij ainkt van lutheid , (hij is ten hoogfle lui,) it est paresseux au dernier point. Hij ltinkt daar, (hij
is daar niet gezien ,) on ne le volt pas 14 de
bon oeil. Het zal er —, (het zal er ongemakkelijk toegaan,) it sera dangereux 14.
Zie ook Stinkend.
Stinkend, (tegenw, deelw. van flinken ,) —,
b. n. het gene flinkt , puant, e, fetide. Een
flinkende adem , fine haleine puante. Stinkende voeten, des pieds puants. Een —,
vuil ei, fin oeuf couvi. Stinkende pillen,
des pilules !elides. —e krnisdistel , panicaat
fetide; fig. Het. ergens — maken, (zich
flecht gedragen, ) se conduire mal. Zich ergens — maken, (zich ergens gehaat maken,)
se rendre odieux.
Stinkerd , m. iemand, die flinkt, personne qui
pue, f. ou puante; fig. lage vent, vilain.
Stinkerdje , o. verkl, w. van ftinkerd; zie Stinkvlieg.
Stinkgat, o, ffinkenci gat, troy puant, vs. —,
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it. en yr. gemeenw. iemand, die flinkt ;personae qui pue, f. —, modderpoel, cloaque,m.
Stinkhout, o. hout van den itinkboom, anagyris , Bois puant, m.
Stinkkever, m. zekere foort van kevers, bupresto.
Stinkkolk , m. ftinkpoel, flinkende kolk; zie
Stinkpoel.
Stinkkruid, o. zeker ftinkend gewas, anserine
fetide, f,
Stinkmoer, yr. zie Stinkerd ; fig. —,inzond.
van eerie vrouw, morfebel, salope.
Stinknest, o. flinkgat, vuil hol, trou puant,
vilain trots, tn.
Stinkneus , m. punais.
Stinkpoel, m. ttinkende poel,
tnarais d'eau croupissante et puante; cloaque.
Stinkpot, m. een itinkende pot , fin pot puant.
bij vuurwerkers, holle ijzeren bol, die
met flinkende brandftoffen opgevuld in brand
gefloken wordt, baffle a feu composee de matieres puantes, f.
Stinkfloot , yr. flinkende flout, fosse d'eaa
croupissante et puante.
Stinkfteen, m. pierre puante, pierre pore,
Stinkvilder,, m. in den gemeenzamen fpreektr.
(zeemtouwer,) mêgissier, chatnoiseur.
Stinkvisch, m. bedorven visch , poisson gate,
qui pile.
Stinkvlieg, vr, zekere vlieg, welke ftinkt, himerobe , tn.
Stinkvogel, m. zeker flag van kaauwen , choucas. — indiaanfche fpreeuw, tnainate.
Stip, yr. een zeer klein vlekje, ftipje Fiat men
op iets ftipt, point, m. Het fchilderen,
graveren met flipjes , le pointillage; fig, ylek,
fmet , tache , souillure.
Stippel, m. flip , point , tn. ; zie Stip.
Stippelen , b. w. (ik aippelde, heb geftippeld),
met ftippels opvullen, fpikkelen, tnoucheter , marquetter, tacheter. Geftippeld papier, papier tachete,
Stippen , b. w. (ik flipte , heb geftipt), even
indoopen , tremper. Stip het in de fans,
trempez-le dans la sauce. — , met — fchilderen pointiller.
Stiprekenaar,, m. flipwaarzegger,, geomancien.
Stiprekenkundig, b. n. geomantique.
Stiprekenkuust, Stipwaarzeggerij, yr. geomancie, f:
Scips; zie S,tipt, bijO.
Stipt , b. n, naauwkeurig, naauwgezet, precis,
e, exact , e, ponctuel, le , strict ,e.—, bijw.
precisement , exactement , ponctuellement
strictement.
Stiptelijk ; zie Stipt, bijw.
Stipcheid, yr. naauwgezetheid, precision, exactitude, ponctualite.
Stipwaarzegfter, vr. geomancienne.
Stobbe , yr. clomp van eenen boom ; zie Stomp.
Stoeijen, o. w. (ik ftoeide , heb geftoeid),
uit jok en dartelheid worflelen , foldtrer,
batifoler, s'Obattre, se battre en jouant.
Stoeijer,, m. vriend van ftoeijen , celui qui aims
a batifoler,
Stoeijertj,
floeijen, gefloei, batifolage,
folatrerie.
Stoeijig, b. n. van floeijen houden, folaitre,
qui acme a ba.tifbler.
Stoeifler, yr. zij , die van floeijen houdt, femme ou fille qui acme a foMtrer,, 4 batifoler.
Stoeiziek , b. n. van floeijen houdend zie
Stoeijig.
Stoel, m. zetel, chaise, f. siege,
Neem
eenen — en ga zitten, prenez fine chaise et
asseyez-vows. Een honten
wine chaise de
boil, an siege de bolt. Ben rieten
, troz
pia-
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deren voornamen perfoon, train, et. snits,
1. cortege. —, pracht, pompe, f. Met
grooten —, (met veel pracht,) avec beaucoup de pompe. bende, fchaar, train,
m. troupe, I.
Stoeterij , yr. paardenfokkerij, haras, m. Opziener over, eene
harassier.
Stof, yr. weeffel, itoffe. Eene wollen —,
une etoffe de laine. Eene zijden —, une
dtoffe de sole. Effene ftoffen , etoffes unies.
Ge bloemde floffen , etoffes fieuries, etoffes
ramage. Rijke ftoffen, riches etoffes. &techte —, lump, vod, chiffon, m. (bij
pierm.) chiffe. De kleermaker heeft de —
geleverd en het kleed gemaakt, le taillekr
a fourni Pitobre et la facon.
bettanddeel, etoffe. Tot de hoeden worden onderfcheidene iloffen genomen, it entre diverse,'
sortes d'etoffes dans les chapeaux. Men heeft
de — daartoe niet gefpaard, on n'a pas Oargne Petoffe, on n'a pas plaint Petoire. Gefchilderde zijden — uit Indie, foulard, m.
grondbeginfel, materiaux, m. pl. maHere; fig. onderwerp, matiere, sujet, m.
Welke — heeft hij gekozen? quelle matiere
a-t-il choisi? In verdere figuur, als: Hij is
kort van —, (hij is korc aangehonden, hij.
gebruikt niet veel woorden ,) it a la tete
pre; du bonnet; it s'emporte facilement;
est prompt 4 se mettre en colere. — ,
leiding, cause, f. sujet, m. occasion. —
tot verdenking geven , (aanleiding geven,
om in verdenking te komen,) donner lieu
de soupponner. Aanftekings —, (in de geneesk.) miastnes, m.
Pest—,. miasmes
pestilentiels.
Stof, o. iets, dat zeer fijn is, poussiere, poudre, Wolken van — re g en in de hoogte , it s'eleva des tourbillons de poussiere.
De regen heeft het — verdreven, la pluie
a abattu la poussiere. Mijne fchoenen zija
geheel wit van het —, met souliers son:
tout blancs de poudre. Wij zijn flechts —
en asch voor God, nous ne sommes quo poutsiere et cendre devant Dieu. — van Iteenkolen, aspiure de bouille, f. Iemand uit
het — verheffen , (iemand uit eenen nuderigen ftaat verheffen,) titer q. q. de la
poussiere, de la misers. Het — van zijne
voeten fchudden, secouer la poussiere de set
souliers. Tot — vermalen, reduire en poussiere, mettre en poussiere. Tot — vergaan,
etre reduit , e, en poudre.
Stofachtig, b. n. naar flof gelijkencle, qui ressemble el de la poussiere, poudreux, outs.
—, met een fijn ftof bedekt , (in de kruidk.)
pulvdrulent, e.
Stofbezem, m. bezem, om het flof op te
gen ; zie Scoffer in de 2. beteekenis.
Stofdeeltje , o. (in de natuurl.) corpuscule,
m. Zonneftofje, atoms, In. Uit
beftaande, corpusculaire. Voorfiander, aanhanger
van de leer der —s of zonneitofjes, atomisme , corpusculiste.
Stoffaadje, vr. datgene, waarvan iets wordt
gemaakt, etoffe.
Stoffe; zie Stof, yr.
Stoffeerder, m. hij, die floffeert, garnisseur,,
appareilleur.
Stoffeerfel, o. hetgene ter floffering client,
garniture, f. ornement, ameublement , m.
Stoffeeriter, y r. zij , die floffeert, cells qui
garnit; zie Stofferen.
Stoffelijk, b. n. uit eenige deelbare en ligchamelijks flof beftaande, (tegenftelling van
geestelijk, onfloffelijk,) materiel , le. De
;wet, m. bet gevolg Tan eenen vorst of anziel des ineacheu 4 onaoffelijk, fame de
Mom-

1162
STO
siege de Mine. De — van eenen domheer
op het koor, le stalls. Een zonder leuDing, zonder rugleuning, un tabouret. Leaning—, fauteuil; fpr. w. Tusfchen twee floelets in de asch zitten, etre entre deux chaises
le cul a terre. zetel van eenen bisfchop
of-epaus, siege. De pausfelijke —, le siege
papal. De apostolifche —, le siege apostolique ; zie Siege in het Fr. Ned. creel.
in den gemeenzatnen fpreektrant, (verkort
van) preekftoel, chaire. fteel van fommige gewasfen , ftronk , (van eene artisjok,)
cul, (talon) d'artichaut, (van eene plant)
pied. —, kinderfloel, poepitoel, selle, chaise
percee, f. Stoel met vedren, tremoussoir.
Stoelbezitting, yr. het zitten op eenen ftoel,
action d'étre assis sur une chaise, sur un
siege.
Stoelboontjes, o. meerv. flamboonen, (elders
voetboonen genoemd ,) tegenftelling van klimboomen, haricots non grimpants, m.
$toelbroeder, m. ambtgenoot, iemand, die
denzelven post met eenen anderen bekleedt,
collegue.
Stoeldraaijer, m. itoelenmaker, faiseur de
chaises.
Stoeldraaijerswinkel, m. winkel of werkplaats
van eenen floeldraaijer, boutique d'un faiseur de chaises.
Stoelengeld , o. geld , dat men voor eenen ftoel
in de kerk betaalt, argent qu'on pale pour
une place a Peglise , m.
werkman , die floelen maakt,
Stoelenmaker,,
ftoeldraaijer, faiseur de chaises , m.
r.
Stoelenmarkt, y markt , waar enkel ftoelen
verkocht worden , marche aux chaises, m.
Stoelenmat, yr. mat van eenen ftoel, meestal
- van biezen gemaakt, natte de chaise, natte
d'une chaise.
Stoelenmatiler, yr. vrouw, die zich met bet
ftoelenmatten onlsdig houdt, empailleuse.
Stoelenmatten, o. het matten van itoelen, action d'empailler des chaises , f:
Stoelentnacter , m. iemand, wiens bezigheid
het ftoelenmatten is, empailleur, rempailleur.
Stoelenzetfter, yr. vrouw, welke in de kerk
de ftoelen zet, femme qui place les chaises
Peglise , et donne des chaufferettes aux
dames.
Stoelgang, m. her ontlasten van de verteercle
fpijzen hugs den natuurlijken weg, selle,
evacuation , dejection , f. benefice de nature,
Hij heeft eenen goeden — gehad, it a
eu une selle copieuse.
Stoelkleed, o. overtrek over het kusfen van
eenen ftoel, fourreau de chaise, m.
cousStoelkusfen, 0. kusfen van eenen
sin de chaise, coussinet de chaise, no.
Stoep, y r. een optrapje voor de deur van een
huts, le devant d'une maison a Pentree,
( wanneer dezelve hoog is, ook wel: hooge
, bordes genoemd,) perron, m. fig. in
den gemeenz. fpreektr. Hij is van geene
hooge — gevallen , (hij is van geene aanzienlijke afkomst,) ii est de baste extraction.
Stoepbank, yr. bank op de itoep van eon huis,
basic devant la maison, m.
Stoepen, o. w. (ik ftoepte, heb geftoept,)
op de floep fiaan of zitten, etre devant la
maison, etre sur le perron, titre assis , e ,
sur le person.
Stoepje , o. verkl. w. van StOep. —, in den
gemeenen fpreektr. (vooral op univerfiteiten) fiadsfolciaac, soldat, m. garde, f: de
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bijw.
Phomme fives: point materielle.
materiellement.
Stoffelrjkheid, y r. hoedanigheid van hetgene
ftoffelijk is, materialise.
Stoffen, o. w. (ik ftofte, heb gefloft,) pogchen , fnoeven, fnorken, faire des rodomonfades , habler, se vanter. Hij floft op zijne
afkornst, it se vante de sa naissance.
Stoffen, b. w. (ik flaw , heb geftuft,) van
flof reinigen , afitoffen, titer la poussiere,
balayer, housser epousseter. Heeft de meid
de kamer gefloft?
' la servante balaye
la chambre?
Stoffen, b. n. van (inzonderheid zijden) flof
vervaardigd, d'itofire, de sole.
Stoffenwinkel, m. winkel, waar men ftoffen
verkoopt, boutique d'etoffes,
winkelier, die floffen
Stoffenwinkelier ,
verkoopt , marchand d'itoffes en detail.
Stoffer, m. pogcher, fnoever, hableur, gascon, fanfaron; zie Stoffen.
Stoffer, m. werktuig om . te ftoffen, ftof bezem , houssoir.
Stofferen, w. (ik ftoffeerde, heb gefloffeerd,) met zijde bekleeden , garnir de soie.
- met een zijden behangfel optooijen ,
orner de rideaux de soie ; van bier: Van dC
noodige verfierfelen , meubelen, enz. yourzien , garnir, meubler. Gefloffeerde kamers
te hour, a loner des chambres garnies. Een
goed gefloffeerd, van alles wel ,voorzien
huis, one maison bien itoffee ; zie Etoffer in
het Franlche deel. — fig. verfieren, opfmukken, orner, verfieren,
uitvinden, verzinnen, forger , inventer,
controu yer, imaginer.
Stofl'erig, b. n. met ftof bedekt, vol ftof,
(elders ook floffig ,) plein, e, de poussiere,
poudreux , euse. Uw rok is zeer votre
habit est fort poudreux; zie ook Stofachtig
in de laacite beteekenis.
Stoffering, yr. de daad van ftofferen, action
de garnir, f:; fig. fieraad, ornement, m.
—, action de forger, invention ; zie Stofferen.
Stofgoud, o. gotta, dat in kleine korreltjes,
die naar flof gelijken , wordt ingezameld ,
goudkorreltjes, grains d'or , m.pl. (AANM.
poudre d'or is goudflof.)
Stofhagel, m. zeer fijne bagel, welke naar
itof gelijkt, grisil.
Stofhagelen, o. w. met den onbep. 3 perf.,
( het itofhagelde , heeft caul hageld , ) van
het weer, itofhagel laten vallen, gresiller.
Het flofhagelt, it gresille. Het —, o. le
gresillement.
Stufmaking, yr. flampen of wrijven tot poeder,
pulverisation.
Stofmeel, 0.(op molens), meel, dat wegftuift , folle farine, f.
Stofregen, m. zeer fijne regen, die in naar
itof gelijkende droppels nedervalt, pluie
menue, polite pluie. Kouele — in den winter, brume, f:; fig. Men dronk er de glassjes zoo digt als —, (men dronk er ducILtig,) on y but comme s'il en pleuvait.
Storregenen, o. w. met den onbep. 3 perf.,
Chet flofregende, heeft geflofregend), van
het weer, flofregen laten vallen, pleuvoir
doucement, bruiner. Het is maar flofregen,
het ftofregent maar, it ne fait que bruiner.
Stoffcheider, m. fcheikundige, chimiste.
Stoffcheiding , yr. het fcheiden der ftoffen door
middel der fcheikunde, chimie.
Stolvarken, o. (in den gemeenz. fpreektrant);
zie Stoffer.
Stofzand, o. floffig zand, fju zand, sablon,
sable menu, m.
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Stok, m. tang en dun ftuk hod. Itam offcheut
van eenen boom , die als ftok gebezigd
worth, baton, tn. canne, f Met eenen —
than, frapper avec ten baton, donner deg
coups de canne. Eeneu dragen, porter
une canne. — waarin een degen fteekt,
dolon. Spr. w.. Een — in het wiel fteken,
(een plan verijdelen, iets voorkomen of beletten ,) traverser ten dessein ; fig. flenn,
ftaf, support, appui, soutien. Hij is mija
— en itaf, (hij is mijn fleun,) it est mots
soutien, :non tuteur.
grijsaard , vieillard, homme fort age. itaf van eenert
ambtenaar, die openbare verkoopingen houdt;
van daar: Met den — verkoopen, (openlijle
opveilen ,) vendre a Pencan, vendre publiquement. Vlagge—, Oars, baton de pavilion. —, van een ranker; zie Ankerftok.
—, van eenen bezem, tnanche; zie Bezemflak. —, van eene trommel; zie Trommelflok. Lange —, flaak, ftang, gaule,
Vlagge—, gaule d'enseigne, lance de drapeau ; zie verder de met — zamengeftelde,
woorden , als : Helmitok Hengelitok , Kardoesftok , Pompftok, enz. — aan den hale
van eenen bond of van een varken om het
loopen door de heggen te beletten , tribord.
Looijers—, om de huiden te ftampen, enfoncoir; zie ook Stang. eene hoevedheid bijeen geplaatfle dingen, ter lengte
van zekeren maatftok , als : Een — turf, :me
pile de tourbes.
blok, waarin boosdoenders met de beenen gefloten worden, ceps,
fers , ns. pl. lemands voeten in den — leggen, mettre q. q. aux fers , mettre ks ceps
a q. q. bijenkorf, huche, f. —, over.
blijvende kaarten, in fommige kaartfpelen,
talon, ce qui reote de cartes apres qu'on a
donne a chacun des joueurs le nombre qu'il
leur en taut.
hoenderrek, juchoir. Op
den — zitten, etre juche , e. (fcheepsw.)
meerv. Stokken, (onder eene galei, ) tins,
(sous une galore).
Stokbeeld, o. blokbeeld, flandbeelci,statue,f.
Stokbeurs, yr. eene ouderwetfche groote beure
met een handvatfel daaraan, hetwelk naar
een klein ftokje geleek, escarcelle.
Stokbewaarder, m, ftokwaarder, ftokmeester,
cipier, opziener over eene gevangenis, waarin men de voeten der misdadlgers in eenen
ftok fluit, galier, concierge.
Stokblind , b. n. volkomen blind , geheel blind ;
zie Stekeblind.
Stokboon, yr. boon, die tangs ftokken groeit ;'
zie Klimboon.
Stokduif, yr. eene bijzondere foort van wade
duiven, biset, m.
Stokdweil m. dweil, die aan een' ftok bevestigd is, torchon. , (bij bakkers,) ovendweil, ecouvillon. —, (op fchepen,) zwabber, fcheepsdweil,faubert,m. vadrouille ,f.
Stokebrand, m. twistftoker, twistverwekker,
onrustftoker, boute-feu, esprit seditious,
instigateur, seditieux, brouillon.
Stokebranden , o. w. (ik flokebrandde, heb
geftokebrand), twist verwekken, oneenigheld veroorzaken, settler la discorde.
Stoken, b. w. (ik ftookte, heb geflookt),
het vuur aaninaken, attiser ou allumer la
feu ; fpr. w. Hij zal u daar een vuurtje —,
(hij zal u daar kwaad doen,) it votes brassera du mal. doen branden, braler.
Hout en turf —, (bout en turf als brandftof bezigen ,) brfiler du bole et de la tourbe.
, door vuar bereiden, (bij de fcheik.)
distiller. Brandewijn —, distiller de feats
de vie; fig. verooriaken, to weeg brengen,
Zzz
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causer , sensor , exciter, brasser. Tweedragt
, seiner la discorde. Oneenigheid —,
causer de la dissension. Kwaad —, exciter
le mal. o. w. vuur hebben of branden,
avoir du feu, faire du feu. Wij — nog
niet, nous n'avons pas encore du feu. Stookt
gij reeds ? avez-vous du feu delis?
Stoken , b. w. ( ik flookte , heb geftookt), zijne tanden , door gefiadig daarin te fieken ,
reinigen, als : Zijne tanden —, de tanden
—, se curer les dente, se nettoyer les dents ;
fpr. w. leder flookt er zijne tanden van,
(iedereen drijft er den fpot mede ,) tout le
monde s'en divertit, tout le mohde en raille,
chacun s'en moque.
Stoker ,
degene , die flookt, attiseur.
,
hevige wind op zee , gros vent, vent fort
rude.
drankftoker, distillateur. SterItendrank
liquoriste. — van eenen tigcheloven, cuiseur ; fig. zie Stokebrand.
Stokerij, yr. plaats, waar men dranken, enz.
flookt, distillerie, f. endroit o 1:1 Pon distille, nt.
branderij.,
Stokgeld, o. beloop van zekere belasting,
waaraan men den naam van flok geeft, en
welker berekenaars flokzetters heeten,
pit sur les distilleries.
Stokgoed, o. bijna enkel in het ineerv, flokgoederen, flamgoederen, biens hereditaires, us. pl.
Stokhouder, m. ambtenaar, die openbare verkoopingen verrigt, maitre des ventes; zie
Stokzetter.
Stokhuis, o. gevangenis, waar misdadigers
in den flok worden gefloten, prison ()is Pon
enferme lee criminels ,
Stokje, o. verkl. w. van Stok, petit baton,
tn. petite canne . f., baguette. Wip—, beltonnet m. Kruifelings geplaatst — in eenen
bijenkorf, croisee; fpr. w. Alle gekheid op
een ('laat ons met ernst te werk gaan),
badinage it part.
Stoking, yr. het floken, action d'attiser. —,
floken van zoogenaamde gebrande wateren,
distillation; fig. aanhitfen, opfloken, action
d'exciter, action d'exciter, excitation, incitation.
Stokkeknecht ,
knecht van eenen ftokbewaarder, cipiersknecht , guichetier.
Stokken, b. w. (ik flokte , heb geflokt),
(fcheepsw.) bet anker van eenen ftok voorzien , ale: Het anker , enjauler oft enjaler l'ancre.
Stokker; zie Stokkeknecht.
Stokkerig, b. n. van wortelen en rapen, flokkig, houtig, voos, ruig, cora , e, cotonneux, euse, boiseux , se. Stokkige radijs ,
des raves cordees , f pl. — worden, se
corder.
Stokkerigheid, yr. hoedanigheid van hetgene
flokkerig is, qu.alite de cc qui est corde
cotonneux en boiseux.
Stokkig , b. n. fiokkerig , houtig; zie Stokkerig.
Stokkigheid ; zie Stokkerigheid.
Stoklantaarn, Stoklantaren, yr. lantaarn, die
op eenen flok vastgemaakt is en gedragen
wordt, falot, on.
Stokmeester, m. flokbewaarder, ftokwaarder;
zie Stokbewaarder.
Stoknar,
gek in folio, groote war, volflagen nar, fou fief e, sot ou fou acheve.
Stokottd, b. n. zeer oud, hoog,bejaard, fire
vieux, (vieil) vieille, decrepit, e, casse ,
e. Eene flokoude vrouw, une femme decrepite.
Stokouderdorn, m. zeer hooge ouderdom, age
fort avance
ildri-dpirrige,
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Stokpaard, o. flok met een houten paarclje
daaraan vast, voor de kinderen om er mode
te fpelen , dada, m.; fig. alles, waarmede
men zich kinderlijk vermaakt, marotte, f.
leder heeft zijn itokpaardje, (ieder heeft
iets , waarmede hij zich bij verkiezing onledig houdt,) chacun a sa marotte.
Stokproef, yr. geld, dat de muntmeester van
het gemunte geld bewaart, argent quo
garde le directeur de la monnaie , argent
monnayó,
Stokregel , nt, zetregel, onveranderlijke grondregel , maxime , f.
Stokroos, vr. zekere plant, welke men in de
tuinen kweekt, en welker bloem veel naar
eene roos gelijkt, rose trimiere, rose d'outre-mer.
Stokflag, flag met eenen flok, coup de
baton. meerv. bastonade , f. Stokflagen krijgen , etre batonne , e. Stokflagen aan iemand geven , batonner q. q. , dowser des
coups de baton, a q. q., jam. rondiner;
fig. Hij heeft flokflagen ontvangen, it a
rep huile de cotret. Eene dragt ftokflagen,
une rossee, volee de batons.
Stokflang , (in de nat. gefch. ) yr. zekere Hang,
zuilflang, die veel naar eenen ftok gelijkc ,
scytale, m.
Stokftijf, b. n. geheel flijf, zoo flijf als een
flok, raide comme une perch&
Stokftil, b. n. geheel fill, onbewegelijk, ins..
mobile, fort tranquille, tnuet, te.
Stokfuiker, yr. sucre candi, m. ; zie Kandij.
fuiker.
Stokviolier, m. zekere bloem, nagelbloem
giroflier.
Stokvisch , m. gedroogde kabeljaauw of leng ,
(merluche) stock-fisch; (bacaliau.) Beste
pinee, f. fig. — zonder boter (itokflagon ,) des coups de baton, no. pl. de la
bastonade, f.
Stokvischkist, yr. esclipot, 111.
Stokwaarder, m. ; zie Stokbewaarder.
Stokzetter, m. degene , welke het flokgeld
regelt, commissaire priseur.
Stokzetting, yr. het regelen van het flokgeld,
action de rigler une certaine imposition ;
zie Stokgeld.
Stolksch, b. n. ter aanduiding van zekere kaas,
die tenets zeer fcherpen fmaak heeft, als
fiolkfche kaas, espece de fromage d'un gait
fort piquant.
Stollen, o. w. (ik fiolde, ben geflold,) firmmen, dik worden , van boter, vet en dergelijke vettigheden, se figer. Het vet Holt,
la graisse se fige. poen figer..—, van
andere dingen , se figer, se coaguler, se
cailler. Het bloed itolt, le sang se caille.
Stolling , yr. bet ftollen, figement, tn. —,
coagulation, f. caillement , m.
Stolp vr. flulp, dekfel, dat men over iets
heen flolpt , couvercle, (voor den haard ,)
couvre-leu, tn. Glazen — , cloche de verse.
Stolpen, b. en 0. w. (ik flolpte , heb gefiolpt), couvrir,, former avec un couvercle.
Scorn, b. n. buiten itaat, om eenig geluid te
geven, niet kunnende fpreken, meet, te.
— geboren, muet , te, de naissance.— worden, perdre la parole. Zij is — en doof,
elle est sourde et muette. Een — beeld,
une statue muette. Een — man, eene lion,.
me , un muet. Eene flomme vrouw; een
rneisje, eene fiomme, une muette; fpr.
w. Geld dat — is, maakt regt dat krom is,
(het geld beweegt den regter fointijds, om
het kromme regc to makers,) l'or redresse le
Mitt; fig, Het itvrnrtle dier (het redelooze
dier,)
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dier ,) !a bete brute, la brute; oak: (het
bout, m. —, van eenen boom, tranc oil
chicot d'un arbre, m. souche, f. Doode
arme dier ,) la pauvre bite. Het ilomme vee,
boomftomp, etoc, m. — van eenen arm,
(het redelooze vee,) les brutes , f. pl. Een
perfoon, (op het tooneel, perfoon, die
van een been, moignon d'un bras coupe,
eene flomme rot vervult, die niet fpreekt,)
d'une jambe coupes, tn. — van eenen tand,
knoest van eenea
personnage muet.— flomme rol, (rol van
chicot d'une dent, in.
een' fiommen perfoon ,) role d'un personnage
afgehakten boom, picot, m. Het —e einde
vtvet, feu meet, lazzi, m. Stomme zonde,
van eenen paardenflaart, (bij den hoeffmid)
(affchuwelijke zonden , welke men niet
tronpon, tn. zie ook Stompje.
d.urft of niet mag noemen,) peché abomi- Stomp, m. foot, douw, coup, heart.
nable, (qu'il n'est pas permis ds nommer,)
(fcheepsw.) kleine mast, matereau, mápeche contre nature , to. Stomme podzij ,
terel.
(fchilderkunst,) peinture. Eene ilomme let- Stompelijk, bijw. fig. dom, bot, stupidement.
ter, (in de spraakkunst, eene letter, die Stompen, b. w. (ik flompte, heb geflompt),
men niet uitfpreekt,) une lettra muette. De
Romp of bot maken, imousser. —, den top
ilomme e, Pe muet; fig. in den gemeenen
wegnemen , dater.
fpreektr. dom, stupide. Dat was — van u, Stompen, b. w. (ik fompte, heb geftompt),
cola stair stupide.
bijw. sans dire mot ;
ruwelijk ftooten, eenen ftomp geven, pout.
sans parler; zie Stommelijk.
ser rudement.
Stom , m. (bij wijnkoopers) wijn, waaraan Stompheid, vr. toeftand van hetgene ftomp is,
alle fcherpte ontnomen is , 'du via etouffe.
etat de ce qui est emousse, m. fig. botheid,
(ik floomde 9 heb geftooind),
domheid, stupidite, bétise, f. manque d'ese•
Stomen , o.
doom van zich geven, jeter ou exhaler des
prit ou de fugement, m.
vapeurs , fumer. —, b. w. met loom bedek- Stomphoek, m. figuur met een' flompen hook„
ken , met iloom omgeven , couvrir do vafigure obtusangle, f:
peer • fig. in de gemeenz. fpreektr. (out- Stomphoekig, b. n. (in de meetk.) van eenea
leend' van de floomwerktuigen, die alles met
driehoek, met eenen ftompen hook, obtusverbazenden fpoed verrigten, ) faire 4 la
angle, amblygone. Een ftomphoekige driebate.
hook, en triangle obtusangle. —, (in de
plantk.) van bladeren, met ftompe hoeken,
Stomheid, yr. toeftand der flommen, mutisme,
etat des meets , m.; fig. in den gemeenz.
obtusanguld , e.
fpreektr. lompheid , stupidite ; zie Stom- Stompje, o. verkl. w. van ftomp; zie Stomp;
migheid.
inzond. eindje kaars, bout de chandelle, vs.
Stoming, yr. het (omen, action de jeter des
Stompjes branden, briner des bouts de chanvapeurs, de fumer.
delles. —, in den gemeenz. fpreekt. kort
Stommelen, o. w. (ik ilommelde, heb geftottipijpje, petitepipe.
meld), gedruisch maken, faire du bruit, Stompneus, m. ftompe neus, nez camas, nez
tracasser,, faire du vacarme. \Vie flommelt
camard. — m. en vr. degene, welke eenea
daar toch zoo? dui fide ce bruit là?
ftompen neus heeft, camas, camard, vs. ca.
Stommelijk, bijw. tig. in den gemeeni. fpreektr.
muse, catnarde, f.
lamp, stupidement.
Stompflaart , m. dier met eenen ftompen ftaart
Stommeling , yr. geftommel, bruit, tracas,
courtaud,
vacarme, tintamarre, m.
Stompvoet, m. ftompe voet, pied bor. —,
Stommeling, m. en yr. fig. in de gemeene
en yr. iemand, die eenen flompen voet of
volkstaal, dom mensch, stupide, ignorant,
ftocape voeten heeft, personne qui a un pied
rn. be'te, f.; zie Lomperd.
bot, ou des plods boos.
Stommeil , b. w. (ik floinde, heb geflomd), Stond, m.(oul. yr.) tijdflip , moment instant.
van wijn, vervalfchen. sophistiquer,, mixTe dezer —, (op dit oogenblik,)) dans co
tionner,, frelater, falsifier.
moment, 4 cette heure. Van don en aan,
Stommetje , o. verkleinw. dom perfoon , en(van nu af, van dit oogenblik af,) sur le
kel gebruikelijk in: Voor — fpelen, (zich
champ, des ce moment, immediatement. —,
gedragen alsof men dom ware, door teemeerv. louden, maandelijkfche zuivering,
kens fpreken ,) parler par des signes; faire
der vrouwen , menstrues; zie Maandftonden.
le sourd.
Stoof, verl. t. van Stuiven.
Stommigheid, yr. fig. in de gemeene taal, Stoof, vr. (o) werktuig, om lets te (oven of
lompheid, stupidite, betise.
met eene matige warmte te bereiden, ewe.
Stomp , b. n. van fcherpte ontbloot of beroofd,
werktuig ter verwarming der voeten
niet fcherp, emousse, e. Een met, un couteau
chauffe-pied ,
chaufferette. Zijne voeten op
emousse. Een —e degen , zonder fuede of punt,
eene
zetten , mettre ses pieds sur one
tine epee rabattue. Stompe wapenen , (bij de
verwarmd vertrek , chamchaufferette.
iteekfpelen), armes courtoises.
maken ,
bre echauffee au moyen d'un pale, f. zie
emousser.— worden , s'emousser. De tanden
Badfloof, Zweetfloof, enz.
maken, (dezelve eggerig maken,) emousser ou Stool, bijw. in het kootfpel, als : Mijne koot
agacer les dents; fig. Geftadig blokken maakt
ligt —, mon osselet est has.
het verfland
(d. dof) , un travail conti- Stoofhuis o. vertrek , waar men de kerkflo,
nuel emousse i'esprit. Een —e hook, (in de
yen volt, chambre oil Pon apprete les chatif.
meetk.) un angle obtus. Met eenen itomferettes dans les eglises, f.
pen hoek, (van eenen driehoek, in de meetk.) Stoof ketel , m. ketel eener badftoof, chart.
obtusangle, (van bladen , in de plantkunde,)
diere d'etuve,
— of pan , waarin men
obtusangule , e. Een —e neus, un nez
kruiden laat uittrekken , (bij apoth. ea
camas, an nez camard. Iemand, die eenen
fcheik.) digesteur.
, waarbij men zich
—en neus heeft , on camard, one caviarvan gloeijende houtskolen bedient, braisiere.
Een
—e
toren,
de.
one tour sans polo- Stoofpan, v. pan om iets in te (oven, casse.
to ou flêche; fig. traag van begrip , lourd,
role; cloche.
e, pesant, e, emousse, e, hada , e. — Stoofpeer, y r. peer, gefchikt ter floving
bijw. zie Stompelijk.
poise propre a etre etuvee.
Stomp , y r. kort en dik overblijffel van jets, Stookgat, o. in eenen fraelt:oven , admire , f;
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aanval eener
estocade, tin coup d'epee.
Stoolchnis, o. (werkhuis der fcheik, en aporh.)
flag , bons,
laboratoire, m
ziekte, rude attaque , f.
zamenbotfing, (in de leerk.) percussion, I.
Stookijzer, o. pook, attissoir, tn. —, roeriizer der gieters, attessonnotre, f. — (der
Een —, geluk— of flag, raccroc. outfmeden , ) tisonnier , in. ( der fuikerraf. )
roering , commotion , f. — van een fchip
stoqueur.
tegen den grond, (fcheepsw.) culie,f. —,
botfing, looting, (in de natuurk.) colliS rookkas , yr. warme kas, trekkas, serre chaude;
zie Trekkas.
sion. — , verlies , perte, I. coup , ; fig.
in den gemeenz. fpreektrant, tijdsverloop,
Stookkunde, yr. fcheikunde; zie Scheikunde.
poos, als: Het is nog maar om een' kortea
, kunst om te (token , art de distiller, tn.
— te doen, (bet kan niet langmeerduren,)
Stookoven, m. oven waarin geilookt worth,
l'affaire ne saurait plus darer long-temps ;
fournaise.
l'affaire est presque achevee. Gij zijt er
Stookoven, m. ftootgat in den fmeltoven,
een' heelen — geweest, (gij zijt er eenen
voor fpiegelglas, tisard.
tn.
geruimen tijd geweest, ) vous y avez ere
Stookplaats, yr. haarditede , haard,
fchuenmakers ,)
Stool, yr. zeker o yerkleed der R. C. priesassez longtemps.
ters, eta&
meestal ftootje; zie Stootje.
Lange degen , waarmede men
Stoom , m. damp van kokend water , vapeur , f. Stootdegen ,
loot, brette , estoc , no. Onde S lange
Stoomachtig , b. n. naar loom gelijkende
—, ook de loot zelve daarmede , estocade, f,
plein, e, de vapeur, vaporeux, ease.
Stoombad, o. bad van loom, bain de vapeurs, Stooten, b. w. (ik fliet, heb geflooten), lamProper, Ocraser avec on pilot:
pen ,)
m. fomentation, f.
ou autrement, egruger. Jets in eenen yozel
Stoomboot, yr. tegenwoordig bekend vaarpiler q. ch. dans un mortier. Peper
tuig , bateau a vapeur,
—, piler egruger ou concasser du poivre.
Stoomboot-maatfchappij , y r. vereeniging ter
Geflooten kaneel, de la cannelle concassee.
bevordering der loom yaart compagnie pour
- duwen, douwen, eenen flout geven ,pousles bateaux a vapeur.
ser, frapper, heurter. Met den voet —,
Stoomketel ,
ketel eener floommaehine,
pousser avec le pied. Net den elleboog —,
chaudiêre a vapeur, f.
coudoyer q. q. , donner tin coup de coude
Stoommachine , yr. werktuig, hetwelk door
q. q. Hij fliet hem met den voet van zich,
tuiddel van loom in beweging wordt geit le poussa avec le pied. Iemand heurbragt, machine a vapeur.
ter q. q. Iemand over hoop —, renverser
Stoompaket, yr. paketboot, welke door loom
q. q. en le poussant , toucher q. q. parterre
wordt.voortgedre yen, paquebot a vapeur , tn.
d'un coup d'epee , de lance, etc. Iemand
Stoomfchip, o. floomvaartnig; ,zie Stoomboot.
den degen, enz. door het lijf —, passer sort
Stoomvaart , yr. vaart met floombooten , naviepee, etc. au travers du corps de q. q. Iegation des bateaux a vapeur.
mand in het water —, plonger q. q. dans
Stoomwagen, tn. (op ijzeren fpoorwege'n, )
Penn. Iemand van eene rots —, pricipiter
wagen , die bewogen worth door loom,
q. q. d'un rocher. Iemand nit de deur —,
chariot ti vapour.
chasser q. g. de la maisen , nattre q. q.
Stoomwerktuig , o. floommachine, machine,
la porte. lemand geregtelijk uit zijn bezit
welke door middel van den loom werkt;
—, zetten, evincer q. q. Iemand den dolk
zie Stoommachine.
in de Borst —, enfoncer ou plonger le pingStoop, yr. (oo.) zekere oude moat van twee
trard dans le sein de q. q. Den bal (op het
mengelen of vier pinteu, mesure de deux
biljard) in den zak bloquer la bille,
pots ou de quatre pirates. Een — brandeblouser; fig. Iemand uit een ambt —, (hem
wijn , quatre pintes d'eau de vie.
zijn ambt doen verliezen, hem van zijn ambt
Stoorder,, degene , die de voortduring
outzetten,) deposer q. q. lemand nit het
van iets op eene ongeoorloofde , of ten
ch.
bezit van iets
deposseder q. q. de
minfle onaangename wijze afbreekt of y erchasser ou rejeter q.
lemand van zich
hinclert, celui qui trouble , perturbateur;
dett
6Eeuen
koning
van
den
croon
—,
q.
zie Storen.
ner un roi.
tegen jets aanbonzen , hearStoorloos, b. n. niet gefloord kunnende worter de. Het hoofd tegen den moor —
den ; zie Storeloos.
heurter ou donner de la tete contre
Stoornis, yr. floring, trouble, tn. perturbamuraille; fig. se cogner la tete centre in
tion, interruption, f., disordre, derangemar; zie ook Hoofd. Met de koppeii
ment , Zonder —, sans le moindre detegen elkander—, (van rammen ,) se cosset-.
rangement.
De
flier loot gaarne , le taureau est su•
coup,
ftooten
,
Stoot, tn. (oo) de daad yam
jet a frapper de la corne. Zica —, se cheruk , saccade ; f: Een
heart , choc, m.
quer, se heurter; fig. (zich ergeren ,) s'ol:
, fchop met den voet, en coup tie pied.
enser, se formaliser, etre offense , e, de q.
Een — met den degen ge yen, donner
fch.
Stoot u niet, het is duister, gardezcoup d'epee. lemand geduchte flooten gevous de vous heurter dans l'obscurite; fig.
y en , donner de bons coups a q. q. De —
Hij
durft
alles nit zijnen mond — ii use
le
choc
van een ligchaam tegen een ander,
tout dire. —, o. w. van eenen wagen, .faieu le heurt d'un corps centre un autre corps.
re des cahots. Deze wagon loot, on e.$t
Een — met den elleboog, on coup de condo.
cahote dans tette voiture ; cette voiture fait
Hij vattede hem bij den kraag, en gaf hem
cahoter;
cette voiture fait des cahots. —,
ii
le
prit
au
collet,
et
lui
drie flooten,
van een fchip, titre battu (par le vent). Het
donna trots saccades. Een heimelijke —
— van een fchip op eene zandbank, la cuflreek, fig. un coup fourre. Genade —,
- van een fchietgeweer, repousser.
coup de grace; fig. Zonder flag of —,
ergernis yerwekken , dormer sujet de
(zonder de geringfle moeite ,)sans coup
scandale, choquer. Een gedicht, dat loot ,
fchok van een rijtuig, cahot ,
rir.
un poétne dur. —, met zijn , als: Het fchip
cahotage. —, in bet fchermen , coup, tn.
diet op eene rots, le vaisseau heurta
estocade, botte, f, Eenen — doen, porter
donna contre an reciter. Aan flukken — 4
fine bow, On coup, allonger one botte, note
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bricer en pieces, se casser. Het — van
een rijtuig, le cahot.
Ttooter, m. degene, welke hoot, celui qui
fpringhengst,
pousse, etc. zie Stooten.
etalon. zekere oude munt van twaalf
en cen halve cent, deux sous et demi , douze
cents et demi, m. pl.
Stootje o. verkl. w. van Stoot; inzonderh.
bij fchoentnakers,
ftukje, dat aan de zool
'
worth gezet, bout de semelle, m.
Stootig, b. n. die of dat gaarne foot, qui
heurte ; qui frappe des corner (des animaux.)
Stooting, y r. het flooten, action de pousser,
de heurter, etc. zie Stoot.
Stootkant, m. onderfte oingeflagene rand aan
een' yrouwenrok, enz. bord de lupe, 7B.
"Stootplaat, y r. ian cell' degen, enz. garde
d'epee.
'Stootsch, h. n. gaarne ftootende; zie Stootig.
Stootschheid, yr. begeerte om te flooten , envie de bent-ter, de frapper (des cornes.)
Stootvogel, m. in Gelderland, roofvogel,
oiseau de prole.
Stootvrij , b. n. door Been' foot te-wonden,
el Pabri des coups, invulnerable.
Stop., yr. hetgene om lets te foppen ,
inzonderheid prop eener flesch, bouchon, m.
—, van een vat, bondon, tampon, na. —,
eeuige kruiswijze over en door elkander
•geflingerde Braden, waarmede een gat in eenig
gebreid werk , enz. worth digt gemaakt,
itopfel , rentraiture ; zie Stopnaad.
-Stopanker , o. .groot anker,, maitresse - ancre, f.
Stopdarm, m. (in den mensch,) eoecum.
Stopcioek, m. doek, waarop meisjes leeren
It9ppen, hinge a apprendre a rentraire.
Stopgaren, o. garen, waarvan men zich bedient om te Itoppen, fil a ravauder ou di
rentraire, vi.
Stophamer,
klavaatshamer; zie Kalefaathamer.
Stophars, o. vulfel, bars, om gaten en retell
in bout te floppen, futee, f.
Stopmes, o. (zeker mes der kuipers of wijny erlaters, enz.) etanchoir, m.
Stopnaad, geflopte naad, rentraiture, f.
Dat is zoo wel geflopt, dat men den —
(hut ftopfel) niet ziet, cela est si biers rentrait , qu'on ne voit pas la rentraiture.
Stopnaald, vr. naald, om te floppen, tegenfelling van breinaald, naainaald,_aiguille
a rentraire.
Stoppel , m. een overgebleven en nit den grond
ftekend einde van cen afgebroken korenhalm , eteule, chaume, m. De Stoppels
affnijden , uitrukken, etraper le chaume,
chaumer ; fig. van vogelen, meerv. floppels,
tuyaux, m. pl. Stoppels van een gefchoren baard, brats de barbe, tn. pd.
Stoppelig ; zie Strooachtig.
Stoppelbaard, m. korte en harde baard, barbs
courte et dure , f.
Stoppelbrand, m. verbranden van fioppels op
het veld, feu d'eteules, m.
Stoppelen, o. w. (ik ftoppelde heb geftoppeld)
een baard beginnen te krijgen, als. : Hij
floppelt, le barbe lui vient.
Stoppelgans, yr. galls, die Naar voedfel op de
floppelvelden zoekt , oie d'ao iit.
Stoppelhaar, 0. kort en fed overeind flaand
haar, poll court et rude, m. cheveux courts
et modes , in. p1.
Stoppelknollen , ftoppelrapen , yr. meerv. knollen of rapen die op een ftoppelveld groeijen en in augustus gezaaid worden, nayets
lutes an molt d'ao4t,

x167
STO
Smppelveren, y r. meerv. nieuwe veren die
onder het ruijen der vogelen te Yoo cbija
komen , nouvelles plumes des oiseaux.
Stoppelvlam, y r. vlam van verbrand wordende
Itoppelen, flamme d'eteutes.
Stoppelzeis, yr. etrape, estrapoire.
Stoppen, b. w. (ik flopte, heb geflopt ,)
met lets toefluiten, firmer, boucher, remplir, tamponner. Work in een gat —
boucher un trou avec
een gat met werk
eene
de Petoupe. Tabak in eene pijp
, charger ou remplir tine pipe de
pijp
remplir un ore:ttabac. Een oorkusfen
refier de plumes. Een fink linnen
(eene
tauper une toile. Eene flesch
flop op eene flesch doen,) boucher ung
bouteille. Een lek (d: digten,)
etancher ou boucher one vole &eau. Ruiten —, (gebrokene ruiten met itopverw
digt maken, ) boucher les fences dans lee
vitres avec du mastic. Beulingen faire
des boudins. Den doorgang —, former on
boucher le passage; fig. Geld flopt geene
gierigheid, (een gierigaard heeft nooit genoeg , ) l'argent ne satisfait pas l'avare.
Zijne ooren (niet willen hooren,) se
boucher, les oreilles , ne pas vouloir entendre.
lemand den mond —, (iemand tot zwijgen
q. q. , le
bouche
brengen , ) former
Een gat —, (eene fchuld befare faire.
boucher
un
trou,
payer
zone
dette.
talen ,)
Dat gat is niet te —, (die fchuld is to
groot om betaald to kunnen worden ,) coil;
dette est trop grand° pour itre payee, c'est
tin abime. eene breuk in eenig breiwerk, enz. digt maken, als Een gat in
raccommoder an bets. Laken
eene kous
, rentraire. —, den loop van lets firemmen en doen ophouden, ammeter, etancher.
Eenen buikloop — , arreter us; cou ps de
ventre. Die fpijs flopt (namelijk: de fpijsverteering), cette nourriture resserre le venire; van hier: floppend, b. n. opilatif, ive.
Stoppende fpijzen , des viandes opilatives ,
. p1. duwen , pousser, jeter, mettre.
fWie
heeft hem in dien hoek geflopt? qui
est-c° qui l'a vas dans cc coin?
Stoppend, tag. deelw.; zie Stoppers. — b. n.
hetgene flops, verftoppend, opilatif, ive,
obstruct/. f, ive. Stoppende middelen, des,
remedes obstructirs on opilatifs, des renaldes obstruans, in: pl.
Stopper, m. degene , die flopt Cehli qui remiemand , die kou•
plit , etc. Zie Stoppen.
iemand, die lakes
fen Itopt, ravaudeur.
rentrayeur. — (fcheepsw.) De floppers van het ankertouw losmaken, debosser.
Stopping, yr. het floppen , action de boucher, de remplir , etc.
Stopfel, o. hetgene, waarmede lets geflopt
worth, bouchon, bondon, m. ;. zie Stopfel.
Stopfleek,
piqure, f.
Stopfteen , m. fleen, waarmede een in den
muur gelaten gat wordt geflopt, (bij metf. )
vulfteen, pierre avec laquelle on bouche use
trou qu'on a laisse dans line moraine,
blocaille, f. blocage, garni.
Stopfer, y r. zij, die flopt , cello qui bouche,
, die koufen enz. ftopt
etc. zie Stoppen.
, die lakes
ravaudeuse, raccommodeuse.
ftopt, rentrayeuse.
Stopfluk, o. (fcheepsw.) fermeture de bordage, f. palardeaux, vs. pl.
Stopftukje , o. verkl. w. ;.zie Stopftuk, —, fluitfinkje aan timmerhout , about , in.
Stopverf, ftopverw., Yr. mengfel van krijt en
olie , hetwelk door verwers gebczigd wordt,
Zzz3
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ftormachtige hoek , (bij zeeam reten to digten , en venfierglazen in bout Stormhoek,
varenden ,)promontoire tourmenteux.
te zetten, mastic (des vitriers), vs.
Stopwas, o. zeker was, maagdewas, pro- Stormig, b. D. flormachtig, vol form en onweer ; zie Stormachtig.
polls, f.
Stopwerk, o. (in linnen ,) vivelle,f.— werk, Stormkat , yr. (in de oude krijgsk.) zeker formtuig , flormram, biller, ns. —, (in de heetoupe, f.
dendaagfche krijgsk.) eene verhevene batStopwoord, o. overtollig woord in een vers,
terij, om daarmede bres te fchiecen, cavaenz. cheville, f — 7 aanvullend woord , mot
lier, tn.
expletif
Storax , Itoraxboom , m. (in de kruidk.)storax. Stormklok , yr. alarmklok, (brandklok), tocsin, beffroi, m.
Storeloos, b. n. floorloos, gerust, tranquille.
Stormladder, vr, ladder, om de muren eener
bijw. tranguillement.
belegerde fad te beklimmen, echelle h 6%i-eaStoren, b. w. den loop van sets op eene onlader,, echelle pour monter 4 Passaut. Met
aangename wijze flremmen , troubler, inflormladders beklimmen , escalades.
quieter. lemands rust, vreugde — , troubrandladder, echelle 4 feu.
hler le repos, la joie de q. q. Zij ftoorde
paal tot afwering van het formmij in mijn' eerflen flaap, elle me troubla Stormpaal,m,
loopen, palissade, fraise, f. Met ftormpadans mon premier sommeil. Een vogelnest
len
voorzien
, (in de vestingen ,) fraiser.
(verftoren ,) denicher des oiseaux. —,
kinderen, empécher, distraire. Iemand in Stormplank, vr. kleine flormegge , hersillon,m.
zijn werk —, (hem daarin hinderen) em- Stormram , m. biller; zie Stormkat.
q. Stormfcherm, m. (in de krijgsk.) mantelet ;
pecker q, q. de travailler, distraire
zie ook Stormdak.
je ne
eie son travail. 1k wil u niet
eux pas vous interrompre. Zich aan lets Stormtoren , m. zekere muurbreker der Ouden,
helepole, f:
(zich aan lets laten gelegen zijn , ) se
so:icier de q. ch. Ik floor mij daaraan niet, Stormtuig, o. flormgevaarte, flormgereedfchap,
machines de guerre qui servent 4 un asje ne m'en soucie pas; je n'en fais pas de
sant, f. pl.
sas; je n'y fais pas attention. Wat behoeft
gij u daaraan te —?qu'est-ce gtie Bela vous fait? Stormvisch, m. noordkaper, epaulard.
Storing, yr. het floren, trouble, tn. interrup- Stormvogel, m. (in de nat. gefch.) oiseau de
tempite, petrel.
tion, f.
Stormweder, Stormwar, o. ftormachtig
Stork, m. ooijevaar, cigogne , f:
der, temps orageux, gros temps, tn.
Storm, m. geweldige wind, orage, ns. tempete , f Er kwam een — op, it s'eleva tin Stormwind, m. ilormachtige wind, vent orageux,
ouragan, m, tempéte, f: etc.
orage, tine ten:pile. In die fireken zijn de
ilormen zeer gewoon, les tempétes sont fort Stormzeil, o. op eene gales, mezzabout, m.
— der Tartaren, in de Middell. zee, voile
requentes dans ces regions. De — wierp
f
de triou, f — van eenen legger,
de boomen om, en ligtte de daken af,, la
vent , tn.
tempéte renversa les arbres, et enleva les
lofts. Een hevige — op zee., met vlagen, Stortbad, o. bad, dat op iemand geftort worth,
douche, fi Iemand een — geven Boucher
sine tourmente. Eenen — verwekken, ex'
q. q. Een — gebruiken, se faire doucher.
titer une tempête. Een plotfeling opkomende —, windvlaag op zee, tine bourrasque. Storten, b. w. (ik itortte , heb geftort), plotfeling en met geweld van eene hoogte doen
ouragan.
uit her noorden ,
orkaan,
nedervallen, jeter (avec violence) de haut
anordie, f. Stormen op de kust van Guien bas, precipiter. Men heeft hem door
mea, travates, —, hevige aanval
het vender op de Itraat nedergeflort, on l'a
van krijgsvolk, assaut. — loopen, donner
precipire
par la fenétre dans la rue. Iemand
J'assaut, monter 4 l'assaut. Met — innein eenen afgrond precipiter q. q. dans
men; zie Stormenderhand innemen op Storan ablaze (abyme), dans us; precipice. Zich
menderhand; fig, geweldig krakeel , orage, m.
—, se precipiter. Hij florae zich nit een
Stormacbtig, b, n. vol ilorm en onweder,
veniler van de derde verdieping, op de
buijig, flormig, orageux ,euse, tempetueux,
plaats, it se precipita d'une fenetre, du
se, tourtnenteux , euse. Een flormachtige
troisiOme etage, dans la cour ; fig. Iemand
wind, un vent orageux. — weer, gros
in het verderf—, (hem ongelukkig maken ,)
temps, temps orageux, m.
ruiner q. g., le plonger clans la mine, le
Stormbok, o. zie Stormram.
rendre malheureux. Zich in het verderf
Stormdak, o. beweegbaar dak, waaronder
(zich ongelukkig niaken,) se ruiner,
men oudtijds form liep, tortue de biller, f.
se rendre maiheut eux. Zich in gevaar —,
Stormen, o, w. ( het florinde , heeft geftormd , )
geweldig waaijen, faire de forage, faire
( zich daarin begeven ,) se precipiter dans
to danger. —, plotfeling uit sets werpen
sine tempéte. Her Itormt geweldig , it fait
of gieten, jeter. Ik itortte het geld op de
lin grand orage. —, met bepaalde perfoonstafel, je Jetta l'argent sur la table. Stort
aanduiding, form loopen, monter a Paseen
weinig wijn uit uw glas, versez un pen
saut, donner Passaut. Op eene fad form
de vin de votre verre. laten wegvloeiloopen, donner Passaut ei une ville.
jen, repandre. Gij hebt geflort, vous avez
Stormenderhand, bijw, met form, (in het
repandu (de Peau, du yin , etc.); van hier
krijgswezen) d'assaut , tie force, d'emblie;
Tranen — , (weenen,) verser on repandre
ale: — innemen, prendre ou emporter d'asdes larrnes, pleurer. Bloed (blood versaut, emporter d'emblee.
gieten,) repandre du sang. Jets het onderStormgat, o. gat , waardoor men met form in
ile boven —, (het omkeeren ,) tourner q.
eene dad dringt, bres, bréche, f
ch. —, o. w. (met Zijn,) plotfeling en
Stormgereedfchap , o. flormgevaarte ; zie Stormmet geweld nedervallen, tomber (avec pretuig.
cipitation). Van het paard somber du
Stormhamer, m. groote Hamer, bij het formcheval; van hien Hij is met zijn paard
loopen gebruikelijk, masse d'artnes , f.
geftort, son cheval s'est abattu sous lui. Hij
Stormhoed, rn. koperen of ijzeren helm, casilortte met lice lioofd naar beueden, it samquo, armet (veroud.) heaume.
ba

ST0
ha la t:to la premiere. In het water —,
somber dans Peau.
Stortgat , o. gat, waardoor sets fort, trou
par lequel se repand q. ch.
Storting, yr. het ftorten, action de precipiter,, effusion, f: overftorting van geld
in de kas; (bij het financiewezes,) versewent, m.
overloop van gal, epanchemiskraam, ontijdige
meat de bile, m.
bevalling , avortement, m. fausse-couche.
Stortkar, vr. in Gelderland, zekere kar voor
zand, puin, euz. tombereau, in.
Stortplaats, yr. overlaat aan een' molen,
versoir (d'un moulin).
Stortregen, m. geweldige regen, ilagregen
grosse pluie , ondee , lavasse d'eau , averse,
Stortregenen, o. w. (het flortregende, heeft
geftortregend), fleck regenen, ,eleuvoir
verse. Bet ftortregent, it pkut a verse.
Stortfchotel, m. fig. verkwister, prodigue,
depensier.
Stortvat, 0. fchotel, die onder iets wordt gePlaatst, om het geilorte op te vangen, soucoupe qui recoit ce qui se /*and, f.
—(bijdefchk.)ontvagr,
recipient.
Stortwijn, m. die onder het aftappen in een
vlootje loopt, lekwijn , baquetures , f. pl.
Stotterbaard, m. en yr. zie Stamelaar, Sta.
melaarfter.
Stotteren , o. (ik flotterde, heb geflottent ,) hakkelen, ilamelen of ftameren, begayer, (in het lezen,) Lam. dnonner. —,
b. w. ftotterend fpreken , parler en begayant.
Stuttering, yr. het flotteien, flamelen, action
de begayer, f. begaiement, Cin de geneesk.)
psellisme, m. (in het lezen,)anonnement,m.
Stout, b. n. koen , driest, moedig, onverfaagd, audacieux, euse, hardi, e, hasardieux , se, intrepide, ose, e, temeraire,
entreprenant , e. — maken, enhardir. Stouter maken , renhardir. —, van kinderen ,
moedwillig. , ongehoorzaam, michant, e,
volontaire, desobeissant, e; fam. mievre.
onbeichaamd , insolent, e, impudent,
e, hardi, e, Trona, e. Eene ftoute taal
voeren, parler librement. Deze fchrijver
fchrijft cet auteur a la plume hardie.
Stoute beelden, des figures hardies, f. pl.
Stoutelijk , bijw. onbefchroomd, hardiment,
audacieusement, rdsolument, effrontement,
insolemment.
Stouthartig, • b. n. onverfchrokken , moedig,
Nardi, e, courageux, euse , assure, e, intrepide, resolu, e, determine,
—,bijw.
hardiment , courageusement, etc.
Stouthartigheid, yr. onverfchrokkenheid, onverfaagdheid, hardiesse, intrepidite, f: courage, m...
Stouthartiglijk, bijw. zie Stouthartig.
Stoutheid, Stoutigheid, yr. koenheid, audace , hardiesse , f: courage, m. into dpidite.
moedwilligheid, onbefchaamdheid, insolence, impudence, effronterie, (van kinderen ,) mechanchete , desobeissance , mievrerie ou mievrete.
Stoutigheid, yr. zie Stoutheici.
Stoutmoedig; zie Stouthartig.
Stoutmoedigheid; zie Stouthartigheid.
Stoutmoediglijk; zie Stouthartig , bijw.
Stouwen, b. w. (ik Itouwde, heb geflouwd),
zie Stuwen.
Stoven
w. (ik ftoofde, heb geftoofd),
clkoi
eener gematigde warmte koesteren ,
geneesk.) , fomenter, ichaufj;:r pa. ,'es fomentations. , van fpijzen ,
door eene zachte kokiug bereiden, itu.
Yet.
cuire 4 petit frt. —, a. w. door
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eene zachte koking bereid worden zacht
koken, titre itayi, e, titre e, 4 path feu.
Stovenfl, b. n. fomentatif,
Stoving, yr. (bij geneeskund.) het floven
daube, — in de keuken, action d'etuver,
f ituvement,
Straal, m. (oulings)pijl, van bier thans :
wat als een pijl voortgedreven wordt,
als —, van vocht, jet, rejaillissement, m.
—, van licht, rayon, trait de lumiere,
m. De ftralen der zon , les rayons , les rais
du soleil. Stralen fchieten, werpen, uitfchieten , rayonner, jeter des rayons, irra.
ker. Verbreiding, uitfchieting der firalen,
irradiation, f. Gezigt—, (in de gezigtk.)
rayon visuel. Leer van de breking der
lichtftralen, anaclastiqwe; fig. Een — van
hoop, un rayon d'esperance. —, van den
blikfem, eclat (de la foudre); zie Blikfemftraal. —, (in de wiskunde ,) eene regte
lijn, die uit het middelpunt van eenen cirkel naar deszelfs omtrek getrokken wordt,
rayon.
Straalbloem , yr. (in de kruidk.) Fleur radiee.
Straalbreking, yr. breking der lichtftralen
refraction, ': transmission, changement de
direction qui se fait dans un rayon de
lorsqu'il passe obliquement par der
milieux differents, m. Eene
veroorzakend , retringent, e, refractif, ive.
Straalkroon , vr. (op eenen gedenkpenning)
couronne radiee.
Straalswijse bijw. bij. wijze van firalen , ale :
Het bloed liep uit de wonde, (het bloed
ilraalde uit de wonde ,) k sang coulait avee
violence de la blessure. —, in den vorm van
eenen lichtftraal of van lichtftralen, en fern's
de rayons, en rayons. gefchikt, radie , e.
Straaltje, o. verkl. w. van ftraal, petit rayon;
fig. (in den .gemeenz. fpreektr.) van vochten, een we:nig, un pen, un filet. Een —,
fcheutje azijn, un filet do vinaigre, an pea
de vinaigre.
Straalwormen, m. meerv. radihres.
Straam; zie Striem.
Straat, yr. in eene fad of dorp, breed pad,'
dat aan weerskanten door de voorzijde der
huizen afgeperkt is , rue. Deze kamer ziet op
de — uit, cette chambre donne sur la rue.
Op de —, dans la rue. — zonder uitgang,
blinde cul de sac, tn. impasse. Op de
—, op — loopen, courir les rues; fpr. w.
geene firaten voor flegen kennen,.(geen on.;
derfcheid weten te maken, ) ne fa ire aucune
distinction de personnes ; fig. &ante, pas,
detroit, m. De — van Gibraltar, le detroit
de Gibraltar. De — Davis, le detroit de Davis.
Straatarbeider, m. iemand , die in de ftraat
arbeidt, homme qui travaille dans la rue.
fjouwer, kruijer, crocheteur, brouet.
teur , portefaix .-m.
Straatdeun , m. gemeen liedje, ftraatliedje,
Vaudeville (qu'on chante dans les rues), m.
chanson trivsale , f:
Straatdeur, yr. deur, welke aan de ftraat is,
porte gut donne sur la rue, porte de devant.
Straatgeld, o. belasting, welke men voor het
onderhoud der firaten moet geven, impac
pour l'entretien des rues m.
Straatgerucht, o. gerucht cp ftraat, bruit qui
se rdpand dans les rues, m. — makes), (gerucht op ftraat maken,) faire du bruit dans
les rues , crier dans les rues.
Straatgefpuis, 0. gemeen yolk , dat men gemeenlijk op ftraat vindt, bas ?wide, m.

canaille , racailk , f.
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S traathamer.., in. hamer, waarvatt de firaat- Straatweg , m. beftrate of geplaveide weg,
makers zich bedienen , decintroir, grelet,
fteenweg, chemin pave.
tnarteau a deux pannes, m.
Straf, b. n. flreng, gefireng, severe , rlgou.
reux, ease, austere, rigide. Een ftratfe,
Straathoek, m, hock van de ftraat, coin de
ftrenge regter , un juge rigoureux. Onze
la rue.
meester
was zeer —, notre maitre fast biers
Straathoer, yr. gemeene hoer, die op ftraat
rigide. Hij behandelc zijne leerlingen firaf,
loopc , coureuse , garce , raccrocheuse ,
gouine,gourgandine,prostituee, barbeteuse.
ftreng, id rudoye ses disciples. Een — wezen; een —, norsch, gelaat, une mine ausStraatje, o. verkl. w. van ftraat, kleine !haat ,
tere, severe; un air rebarbatif: Straffe,
ruelle, f. — zonder uitgang, impasse, f.
eel de sac, tn.
( flerke en flrenge) taal, ( garde woorden,)
des paroles dures, f. pl. Eene araffe zedeStraatjongen, m. gemeene jongen, welke geleer, (eene gearenge zedeleer,) une morale
woonlijk op ftraat loopt en allerlei baldadigaustere. Straife wijn , (wrange wijo) tin vim
heden uitvoert , polisson, m.
Straatliedje , o. gemeen liedje ; zie Straatdeun.
41pre, astringent ou rude.
Straatlooper, m. iemand, die gefladig langs Straf, vr. firenge vergeiding voor bedreven
kwaad, punition, peine, f. chdtiment, supde flraat flentert , itraatflijper, batteur de
plice, m. Zich de bij de wet hepaalde —
pave.
op
den hats halen, encourir la peine portde
meisje
of
vrouw
van
eenen
Straatloopfter,, yr.
par la loi. Een geringe misflag verdient
verdachten naam, die gefladig op ftraat
geene zoo zware —, une faute legere ne
loopt, coureuse.
rnerite pas une si grande penitence ou puni.
Straatmadelief, vr., Straatmadeliefje , o. klein
tion. Hij verdient — omdat hij gelogen
kind, dat gaarne op ftraat of ten minfle buiheeft, it Write penitence pour avoir nid.
ten het huis is,. petit enfant qui aime el
Op ftraffe, sous peine, ei peine, sur peine.
etre dans les rues ou hors de la mason, tn.
Tot —, pour penitence. Op ftraffe des doods ,
Straatmaker, in. iemand, wiens beroep is , de
sous peine de vie. Tot owe —, pour vows
firaten te maken of te herftellen , paveur.
punt!, pour penitence, en penitence, pour
Straatmakerswerk, o. pavage, tn..
punttion. Eene — opleggen , infliger slue
Straatpikker ? m. Coon van houweel der firaatpeine. De firaffen der hel , les supplices iternels.
makers , 1i:oche de paveur, f.
Straatpraatje ,. o. jets, dat op flraat verteld Straf baar, b. is. firaf verdienencle, ftrafwaardig , punissable, condamnable , róprehen.
bruit
de
ville,
bruit
vulgaire
,m.
worth,
sible , bldmable , reprochable, — , bijw.
Straatroover, m. ftruikroover,, brigand, vod'une tnaniere punissable. Straf bare, berisleur de grand chemin.
pelijke daad, dendrite, m. Waarin ligt het
Straatrooverij , vr. het rooven op de groote
itrafbare van deze daact? ou est le demerits
wesen, volerie sur les grands chemins, f.
de cette action?
,brigandage, M. Van — leven- , zich aan —
fchuldig maken, voler sur les grands che- Srafbaarheid , yr. qualite par laquelle une ac.
tion cst reprehensible.
mins , brigander.
Straatrumoer,, o. rumoer op firaat, rumeur Strafdag, m. dag, waarop eene firafoefening
publiqtte, qui se fait dans les rues, f.
plaats heefc, jour d'execution, jour du
j ugement. i
Straatfchans , yr. verfchanfing op ftraat, barriStraffe; zie Straf, yr.
cade; zie Verfperring.
Straatfchenden, o. w. enkel in de onbep. wijs Straffelijk , bijw. severement , rigidement,
rigoureusement.
gebruikelij.k , commettre des violences dans
lee rues, insulter en pleine rue.
Straffeloos, b. n. zonder te worden geftraft,
impuni, e, quitte de peine, exempt, e, tie
Straatfchender,, m. degene , die zich aan flraatpeine. — , bijw. sans etre puni, e, impufchenderij fchuldig maakt, celui qui viole la
tranquillite publique, qui commet des violet:nement.
. ces dans les rues , perturbattur du repos Straffeloosheid, vr. ' het niet gefiraft worden,
impunite.
public.
Straatfchenderij , yr. violence qui se commet Straffen, b. w. (ik ftrafte, heb geftraft), iemand eenige firaf doen ondergaan, punir,
dans les rues.
Straatilijpeno. w. (enkel in de onbep. wijs
infliger line peine 4 q. q., chatier. Men
gebruikelijk,) op ftraat loopen, battre le
moet dezen jongen voor , over , zijne luiheid
— , it feint punir ce garcon de sa paresse.
pave , fameanter.
lemand aan den lijve —, (iemand eene ligStraatflijper,, m. ftraatlooper,, batteur de pachamelijke ftraf doen ondergaan , ) punir
ve , faineant.
q. q. corporellenient. Ik heb dit kind met
Straatflijping, yr. het firaatflijpen , action de
battre le pave, faineantise.
de roede geftraft, gekastijd , fai donne le
Straatflamper , m, firaatmakers-Hamper, hie ,
fouet a cet enfant. Iemand met den docd
demoiselle, f:
— , (iemand de doodftraf doen ondergaan,)
Straatfteen, m. fieen, waarmede ftraten worpunir q. q. de mort, le supplicier. Men heat
den geplaveid, caillou, m. on bnique qui
cirie moordenaars met den dood geitraft , on
sert a paver les rues, f. pave , tn.
a supplicie trois assassins. Iemand wegens
of voor zijne misdaden —, punir q. q. de
Straattaal, yr. gemeene taal, langage de la
canaille, langage des halles, vi.
ses crimes. lemand in de beurs —, (iemand
Straatvaarder, m. zeeman of fchip, dat naar
eene geldboete doen betalen,) tnettre q. q.
eene firaat, inzonderheid naar die van Gia l'amende. Met het zwaard —, (iemand
bralter of naar de firaat Davis, enz. vaart,
het hoofd afflaan, trancher la tete 4 q. q.
navire Cu capitaine qui passe un detroit,
Den tienden man uit een regiment ftraffen,
capitaine de vaisseau ou vaisseau qui nadecimer un regiment. —, befchamen, pire
vigue vent le detroit do Gibraltar on vers
honte 4.
celui de Davis, etc.
Straffer, tn. degene, welke ftraft, celui qui
Straatvarken,. o. varken dat op ftaat loopt,
punit, etc. zie Straffen.
cochon qui court dans les rues , as. fig. Strafing, yr. het itraffen 2 action de punir,
itraathoer; zie dit word.
etc. zie Straffen.
Strat-
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Stramheid,, yr. flrengheid, fcherpheid, siverite, rigueur, rigidite , austerite , (van
woorden) gettrengheid , hardigheid , rudesse, (van wijn ,) wrangheid , dprete.
Strafoefening, vr. volvoering der opgelegde
ltraf, execution (d'une peine infligee.) De
— werd uitgetteld l'execution fat differee;
zie Regtspleging.
Strafopleggend, b. n. (bij regtsg.) penal, e;
zie Straiwethoek.
Strafplaars, vr. plaats, waar de flrafoefening
getchiedt , lieu d'execution, de supplice, m.
Straffchuldig , b. n. itraf verdienende, coupable , criminel, le.
Straf fchuldigheid, yr. qualite par laquelle une
personne est coupable.
Straftooneel, o. tchavot, dchafaud, rm.
Strafuur, 0. uur, in hetwelk eene firafoefening plaats heefc, heure a laquelle tine panition dolt etreril
, heure du supplice, j.
Strafvaardig , b. n. gereed om te itraffen ,
prit , e, a punir.
Strafvorderend, b, n. zie Strafopleggend.
Strafvrij , b. n. vrij van firaf, exempt, e, de
punition.
Strafwaardig, b. n. flraf verdienende, coupable, eriminel , le. lets ---s doen, deineriter. lk heb niets ftrafwaardigs tegen u begaan , je n'ai point dendrite auprés de
yens. bijw. criminellement , d'une manidre criminelle.
Strafwaardigheid , vr. qualite par laquelle une
personne ou une chose est punissable.
Strafwet, vr. firaffende wet, loi penale.
Strafvverboek, a. bock hetwelk de flrafwetten
bevat, code penal , m.
Strafzwaard , o. zwaard , van eenen beul, waarmede misdadigers worden geftraft, glaive,
m. (de la justice).
Strak , b. n. gefpargien, ilijf aangehaald, tendu, e, raide ou roide. Die touw is niet —
senoeg, cette corde n'est pas assez raide.
flreng , geflreng; zie Straf in dezen zin.
lemand — houden , (iemand kort houden ,)
tenir q. q. de court, tenir la bride haute a
q. Iemand — aanzien , regarder q. q.
bijw. zie Straks.
fixement.
Strakheid, yr. toettand, van lets dat fterk gefpannen is, raideur.
flrafheid, firengheid, gefirengheid, severite, rigueur, rigidite, austeriti , rudesse.
Strakjes, bijw. ftraks, firak, aanfionds, onverwijid; zie Straks.
Straks, bijw. flrakjes, ftrak, aanflonds, onverwijld, oogenblikkelijk, bientet, tout a
l'heure, dans pea, d'abord, a l'instant,
aussitit. —, zoo even , tout a l'heure,
dans l'instant, fralchement. Hij is — binnen gekomen , it vient d'entrer dans l'instant.
Stralen, o. w. (ik ftraalde, heb geftraald),
als een flraal uitloopen, ftraalswuze uitloopen, couler avec violence. Het blued ftraalcle de wonde, le sang coulait avec violence de la blessure. —, van bet licht, of
van lichtgeventie voorwerpen, firalen fchieten, rayonner, darder des rayons, jeter des
rayons, luire. De zon begun hare — op
de kruinen der bergen te fchieten, le soleil
commence a rayonner sur les cimes des montagnes; fig. Bet firaalt seder in de oogen,
(het is voor ieder duidelijk,) cela saute
aux yeux, chacun le volt. De blijdfchap
Straalt baar nit de oogen, (de blijdfchap is
in hare oogen te lezen,) la joie .parait sur
son visage.
Stralend, tegenw. cleelw. zie Stralen. —, b.
rt. firalen werpend, rayonnont,
radieu.v,,
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ease, radiant, e. De zon is een , firmlen van zich werpend ligchaarn , le soleil est
sin corps radieux, en bij Laren ondergang,
un corps rayonnant. Radiant, e, zegt men
van ligchamen die bun , hunnen glans
van een ander ligchaam ontvangen 5 zie ook
Schitterend.
Stralenkroon, yr. glorie om het aangezigt der
heiligen, gloire, f., limbo, nimbe , m. —,
ftralenkrans, aureole.
Stralenvormig , b. n. (in de kruitik.)
jts , des folioles rayonnantes.
Straltng, yr. het firalen, action de rayonner,
(weinig gebr.) tytyonnement , — ,
uirfchieting van de firalen der zon , la radiation do soleil.
Strain, b. n. ftijf, onbWgzaam , raide, engourdi , e. Zijne beenen zijn —, it a les
jambes raides. Een clot, (ten flot, dat
moeijelijk geopend kan worden ,) une serrate difficile a ouvrir. bijw. raidement.
Stramheid, yr. firainmigheid, itijfheid , onbuigzaaniheid, raideur, f. engourdissement, tn.
Stramijn, o. zekere liof; zie Stamijn.
Strammigheid, vr. zie Stramheid.
Strand, o. rand of board van een land langs
eene zee of een meer , oever , rivage, m. rive,
f. Zand— , dat flechts met zeer hoog water ondervloeit, (zeew.) plage, f. —,
zandige oever , grove, f: zie ven'ter Oever.
Langs het —, het — langs, le long du rivage. Lungs het — varen, het — langs
varen, cdtoyer. Op — loopen dchouer ;
zie Stranden. Krijt— fleile kust , falaise , f.
Strandbewoner, m. iemand, die aan het flrand
woont, riverain.
iemand die gefirand goedfteelt,
Stranddief ,
vagant.
Stranden, o. w. (ik ftrandde, ben gettrand),
op firand loopen, op bet itrand vastraken,
echouer. Het fchip ftrandde op eene zandbank , le vaisseau ichoua sat . un bane de
sable. Een geftrand fchip weder vlot maken , (een fchip van firand halen ,) dechouer
un navire , remettre a flot un vaisseau
echoue. —, op Brand geworpen worden;
doch enkel gebruikelijk in het vent. deelw.,
als : Gettrande goederen (ftrandvonden)
varech, m. epaves, f. pl. ; fig. mislukken,
ichouer.
Strandgoed, 0. al wat de zee opwerpt, lagan, tn.
Strandharing, m. haring, die aan het firand
worth gevangen , hareng peche prds de la cite.
Strandheer,, beer of eigenaar van bet ftrandregt, seigneur riverain , seigneur qui a
droit-d'epave, de rivage, de varech, etc.
zie Strandregt.
Stranding, yr. het firanden l dchouement „ tn.
Strandkei, m. keifleentje, oat aan het firand
worth gevonden , galet, m.
Strandkrab, yr. krab, die zich aan het &and
ophoudt , crabe qui vit psis de la cite.
Strandlooper, m. werkman aan bet firand
homme qui court ou qui travaille le long du
rivage. —, zekere vogel , glareole, f: tringlcr,
, fteendraaijer,, (in tie nat. getch.) tourtn.
ne pierre. ftranddief; zie dit woord.
Strandregt, o. refit, om geftrande goederen te
naasten, droit d'epare, droit de varech
droit de bris et nasifrage.
droll de ri.
vage,
walvischvanger, techeur
Strancifoijder,
baleine.
Strandvisch, m. visch, die aid, bij het firand
ophoudt, poisson de rive.
Zzz5
Strand-

STR
Strandvogei
Yogel , die zich op het ftrand
ophoudt, oiseau de rivage.
Strandvond, m. meerv. ftrancivonden, varech,
epaves, f. pl.
Strang, o. zeeboezem en deszelfs firand, in
dezen zin verouderd; van hier : Oevers van
cane golf, elites d'un go/ft, f. pl.
Strang, yr. ftreng, flreen ; zie het meer gebruikelijke Streng.
Strange, o. zie Strang, o.
Straten, b. w. (ik itraatte, heb geftraat),
vloeren, plaveijen, paver.
Streed, verl. t. van Stridden.
Streek, verl. t. van Strijken.
Streek, yr. het ftrijken, de daad van flrijken,
coup, Toen hij eenige ftre pen op de
viool gedaan had, ayant fait quelques coups
d'archet.
fireep, lijn, ligne, raie. Eene
— met de pen, un trait de plume. Eene
— met een penfeel, an coup de pinceau.
-- met het meetfnoer, rameneret, m. Eene
— door jets halen, (uitfchrappen ,) effacer,
rayer, buffer, barrel . , canceler; fig. Eene
— door iemands rekening halen , (iemand
dezelve kwijtfchelden,) zie Kwijtfchelden;
(te leur ) tromper q. q. dans ses
espdrances, desappointer q. q., tromper l'attente de q. q. Er loopt eene — door, (zegt
men van iemand die niet regt bij zijn verfland is) it a un coup de hache , it a le timbre
file.—, een 32fte deel van het kompas , trait,
rhumb ou rumb de vent, m. , pointe de compels de mer, aire de vent, pointe de boussole. Eerie hooger of lager zeilen , aug.
'venter ou diminuer d'un point ; van bier:
cours, m. course, f. sillage, chemin, m. route. Eene kwade nemen,
(verkeerd zeilen ,) faire fausse route. Het
nemen van eene kwade —, la manoeuvre
tortue. Van — veranderen , (antlers zeilen,)
reprendre les amuses en l'autre bord. Dezelfde houden , (zeilen als te voren ,)
courir mime bord. Geene — houden, (gedurig van tftreek veranderen ,) vaciller, varier. — houden, tenir la route; fig. (op
den goeden weg blijven,) rester dans le bon
chemin. De regte — , le chemin le plus
droit. Hij is nog niet op —, (hij is nog
niet regt aan den gang,) it n'est pas encore
en train. Hij is niet op —, hij is van — ,
(hij is ongefleld,) it est indispose. gedeelte lands, contree , f. canton , quartier,
vs. tiage, f. environs , m. pl. In ooze ftreken,
nos environs. Eene — huizen,
(een gehucht, eene buurtfchap,) un hamean. luchtftreek, zone, f. climat, m.
Zee—, parage. De zee is in deze fireken
zeer onfluimig, la mer est tiis orageuse dans
ces garages.
Streektafel, yr. (in de fcheepvaart) table
loxodromiquc.
Streektafelbroek, o. (in de fcheepvaart,) routier,, m.
Streelen, b. w. (ik fireelde, heb geftreeld,
roskammen, (veroud.)
Streelen, b. w. (ik ftreelde, heb gefireeld),
zachtjes firijken, caresser , flatter de la
main, passer doucement la main par-dessus
q. ch. Een paard (hetzelve zachtjes
met de hand flrijkenn ,) flatter un cheval de la
main. De houden —, lief kozen, aanfporen,
( bij jagers) rebaudir. Den vloer —, het zand,
dat daarop ligt, met eenen bezem, zachtjes
effen flrijken , balayer doucement ; fig.
vleijen vermaken , lief kozen , caresser ,
flatter, cajoler , amadouer. Dat fireelt
esJne zinnen, cola flatte ses seas. clemands
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eigenliefde — ? flatter Pawns. propre de q.
g. ; zie ook Kittelen, Troetelen.
Streeler, m. fig. vleijer, flikflooijer, flatteur,
cajoleur.
Streeling, yr. het fireelen, caresse, flatterie,
action de caresser, de flatter.
Streelfel, o. hetgene ftreelt, ce qui Platte, m.
flatterie 5 f.
Streelfter, yr. fig. vleifter, flikflooffler, fiat.
tense, cajoleuse.
Streem, m. (ee) Itreep, zoo als door eenen
zweepflag verwekt wordt; zie Striern.
Screen, vr. fireng garen, echeveau, m. Twee
firenen garen , deux echeveaux de fil , m. pl.
Streep , vr. (e) eigenlijk een reep van het
eene of andere ding; in het gebruik hetgene
daarnaar gelijkt , flreep , ligne, raie 5 f. Star
met ftrepen , (geftreepte ftof,) ftreepjesgoed , itoffe rayee. Bonte ftrepen, in fervetgoed , liteaux, nt. pl. Strepen, kringen op
fchelpen , fascies , f: pl. — met de pen op
de kant eener rekening , waardoor men eenige
posten bij elkander neemt omhaling, (in den
kooph.) accolade. Strepen in het hoot, conches ligneuses. —en, die onafgefchoren op het
laken blijven zitten, (bij droogfcheerders of
hkenb.) ecriteaux , m. p1. Eene — door
door jets halen , rayer, buffer; zie Doorfirepen ; fig. ,Ergens eene — doorhalen,
(niet meer op jets rekenen,) rayer q. ch.
cle ses papier). , ne plus compter sur q. ch.
Er loopt eene — door, (er loopt eene
ftreek door,) zie Streek in dezen zin. —,
welke men door woorden in een gefchrift
baalt, en onder een wuord ; ook — op
hour , waar het moet wordea doorgezaagd,
barre.
Streepje, o. verkl. w. van Streep. inzonderh. itreep op eene ftof, raie (sur une
itoffe), j: van bier: Geftreepte itof, I tee,
(het' is eene
rayee, f: Het is een mooi
fraai geflreepte ftof,) c'est une etoffe biers
je pris
rayee. Ik hood sneer van een
fare une etoffe rayee.
Streepjesgoed , o. geflreepte ftof, fireepje,
etoffe rayee, f.
Streepswijze, b. n. en bijw. geftreept, met
ftrepen, raye, e, — maken , verwen , enz.
rayer.
Strek , b, w. flijf gefpannen, flrak , tenth', e,
raide ; zie Strak in dezen zin.
Strekkelijk, b. n. voordeelig in het gebruik,
profitable, utile.
Strekken, b. w. (ik flrekte, heb geflrekt),
rekken , uitrekken , tendre, dtendre; zie
Rekken. o. w. zich uitfirekken, uitgerekt worden, om eene rigting to yerkrij.
gen , die ergens op uitloopt , en zeker eindooginerk bereikt, s'etendre, aller; fig. dienen , servir de, itre utile on .propre a; zie
Verflrekken. voordeelig in bet gebruik
zijn, etre profitable, etre utile. Dit brood
firekt niet, (dit brood is onvoordeeling in
het gebruik,) ce pain n'est pas profitable.
Het geld Itrekt bij hem niet ver, (hid verfpih zijn geld in korten tijd,) it de'pense
son argent en pen de temps.
Strekking, yr. het firekken, action de tendre,
inzonderh. voord'elendre; zie Strekken.
deeligheid in het gebruik , profit, m.
rigting, neiging, near zeker ooginerk, tendance, f. but m. Dat heeft cone — tot
yrede, (dat firekt om den vrede toe ftand
te brengen, ) cela tend a la pais.
Strekmes, 0. der yergulders, aysvoir, vs.
Stremmen 0. w. (ik ftremde, ben geftremd),
flollen ffijf worden , se Eger, se culler ,
Si
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se coaguler. Doen , tiger, cailler, geler,
congeler, coaguler. De koude doet het water —, le frond gels l'eau. —, b. w. doen
cailler, coaguler, figer, faire prendre; van hier; Gettremue melk, (dik gewordene melk , ) du lait caille , pris ou
tourne, du callie; zie Stollen; fig. ituiten ,
belennneren , beletten , verhinderen 9 arri.
ter, empdcher, retenir, mettre obstacle a.
Wecten die —, betengelen, des lois repressives Een rad of wiel — (een rad doers
flepen, door het vast te binden, in het afloopen -van eenen berg, enz.) enrayer ace
roue. Den loop van het geregt —, (den
loop van het geregt verhinderen ,) ernpicher
le colts de la justice.
Stremming- , y r. het ftremmen, de foiling ,
caillernent, figernent, m. coagulation , f.;
fig. verhindering, beletfel , empichement ,
obstacle , m. itilitand , (in den kooph.)
stagnation. —, (bij ‘ de fcheik.) verdikking ,
fixation.
Strentfel , 0. hetgene , waarmede men melk doet
zie Leb.
ftremmen, presure,
Streng , b. n. eigenlijk flijf aangehaaid, dock
in dezen zin thans buiten gebruik ; fig.
naauwgezet, firikt , ftipt , austere , raide,
rigide. Een — regter, un juge austere,
raide, rigide, severe, rigoureux. Een —
leven leicten , (ftrengelijk leven , ) mener une
vie austere. Eene ftrenge , harde ftraf,, unepunition severe. Eene —e koude , un froid rude,
4pre. — tegen iem and zijn , (harde maatregelen tegen hem gebruiken,) agir avec rigueur
contre, q. q.; Strenge zeclemeester,, rig°.
riste. Spr. w. Strenge heeren regeren zelden fang , (wanneer men al te ftreng is,
words men fpoedig tot last,) la tropgrande
siverite West de durde; — bijw. met gefrengheid, frengelijk , austérement, rigoureusement, rigidement, severement. fraffen , punir rigoureusement.
Streng, vr. eene ftijf zamengedraaide, en in
een gevlochtene koord, cordon, van eenen
kabel, touron ou toron , VT.; zie Streen.
Een touw van drie frengen , une corde
trois cordons. Een kabel van drie ftrengen , an cable a trois tourons; van bier :
trekreep van een paard , reep , trait, m.
leireep, large; fig. Zijite — vasthouden , (niet toegeven, fiandvastig zijn,
volhouden, doorzetten ,) ne pas ceder, tenir
ferme, ne pas demordre. Elk trekt aan zijne
—, (elk handhaaft zijn begrip, ) chacun
defend son sentiment; van liter : Aanhang,
—, van garen, ftreen.,
parts, in. cabale,
echeveau, Drie firengen garen, troll
icheveaux de fil. Twee firengen zijde ,
deux icheveaux de sole.
Strengel, m. tresse, f
Strengelen, b. w. (1k ftrengelde, heb gefirengeld) , ftrengswijze zamendraaijen, vlechten , tresser, natter, entrelacer.
Strengelijk , bijw. op eene ftrenge wijze,
freng , hard ; zie Gefreng , Streng , bijw.
Strengeling, vr. het frengelen, action de tresser, de natter, etc. f., entrelacement, m.
Strengen , b. w. (ik ftrengde , heb geflrengd),
ftijf aanhalen, tendre. —, tot firengen ma.
ken , mettre en dckeveaux. —, met eene
ftreng vastbinden, Tier, lacer. Net kind is
gefrengd, (het is met de navelfireng omwonden,) Penfant est entourd du cordon
ombilical.
Strengheid , sevdrite , rigueur, ricridite,
austeritd. Ilij ftraft hen met —, it les punit avec siverite. De te groote , is wrecd-
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heid, la trop grande severite est une cram:a. Met — handelen , (ilrengelijk to
werk gaan ,) prodder a la rigueur. Hij bebanciett zijne fcholieren met to groote —,
ii traite ses ecoliers avec trop de rigueur.
Eene wet met de uiterfie — in ant nemen , observer line loi avec ace extreme rigidite. De — zijner zeden, la rigidite de
ses moeurs ; zie Geftrengheid. De —, fcherpheld der koude, la rigueur, l'aprete, du
froid.
Strepel, m. in fommige freken voor amok,
bands, f:
Strcpen , b. w. (ik ftreepte , heb gefreept),
met frepen maken , rayer; van hier : Gefireepte ftof, ftreepjesgoed. , flrepen op
lets trekken, tirer ou tracer des lignes sur,,
rayer. — , geefelen , donner le fowl ra , for:otter ; fig. doorftrijken , doorhalen, laver
la tete a q. q., donner une forte reprimande
q. q. etc.
Streven, o. w. (ik ftreefde, heb geftreefd) ,
kracnten infpannen, zich beijveren , om hindernisfen door te worftelen, s'eforcer, 14cher , faire des efforts pour venir a bout do
q. ch. Naar lets (iets trachten to verwerven ,) tendre a q. ch., aspirer a q. ch.,
pretendre a q. ch., ambitionner q. ch., conrir aprês q. ch. Naar de volmaaktheid —,
de vulmaaktheid pogen te naderen ,) tendre
C
a la perfection. Te boven —, (dour zijne
pogingen te boven gaan ,) zich ergens boven verheffen, surpasser, s'elever au-dessus
de, passer; zie Overtreffen.
Streven , y r. hoe freven , action de s'efforcer ,
f. effort, m.
Stribbelaar, m. degene, die gefladig fribbelt ,
querelleur, chicaneur, chicanier.
Stribbelaarfter , yr. zij , die aanhoudend firibbelt , querelleuse, cnicaneuse, chicaniere.
Stribbelen, o. w. (ik ftribbelde , heb geilribbold) , zich tegen jets aankanten , se quoreller,, chicaner,, disputer, contester, meest
gebruikelijk in : Tegenftribbelen.
Stribbelig, b. n. geneigd tot ftribbelen, querelleur, euse, chicaneux, euse.
Stribbeligheid , yr. aard van eenen firibbelaar,
caractere d'un chicanier, m.
Sribbeling, yr. Let ftribbelen , moeijelijkheid,
onaangenaamheid , querelle , contestation ,
dispute, chicanerie. Wat gaan al die firibbelingen mij aan? (wat heb ik met al die
harrewarrijen to maken?) qu'est ce quo tosstes ces disputes me regardent?
Striem , yr. fireep , rare. itreep , welke
door een' zweepflag, eene geefeling, enz.
op iemands ligchaam verwekt wordt , marque (d'un coup de fouet, etc.), meurtrissure.
Men ziet er nog de ftriemen van op zijnen
rug , on en voit encore les marques sur sots
dos ; fig. flag, coup, m.
Strijd, m. gevecht, combat, m. bataille, f;
fig. oneenigheid, twist , querelle, dispute,
f. different, m. contestation, f. deméld , ddworfteling, lutte, f; zie ook
bat , m.
Gevecht, Worfteling. gemoedsonrust,
inquietude d'esprit, f ; van hier : — van lets
hebben, (met begeerte op eene ongeregelde
wijze naar lets bezield wezen ,) convoiter
q. ch., le 4-Wirer avec ardour. tegen lets
hebben , (eenen afkeer van lets Reuben,)
avoir une aversion pour q. ch. Om —, (om
het best ,) a l'envi, a qui mieux , a qui
Pemportera.
Strijdbaan , yr. plaats , n-tar men frijdt , frijd.
perk, lice, arene, carriere; zie Strijdperk.
Strijdbaar, b. a. gefchikt tot .11-rijden , propra
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au combat, capable de combattre, capable
de porter les armes; zie Weerbaar. Duizend
Itrijdbare mannen, mille hommes en etat de
porter les armes, on. zie Strijder. —,
moedig, clapper, oorlogzuclitig, beiliqueux,
euse , guerrier , ere , brave, courageux ,
euse. Een — y olk , un peuple guerrier.
Strijdbaarheid, vr. hoedanigheid van ftrijdbaar te
ij n, qualite guerriere , valeur, f. courage,
vaillance , bravoure, f.
Strijdbijl, vr. hache d'armes ; — der Amazonen , bipenne.
.Strijden, o. w. (ik flreed, heb gefireden),
vechten , combattre , se battre , en venir aux
mains, militer. Voor de vrijheid , (daarvoor vechten ,) combattre pour la liberte ;
fig. twisten , ktbbelen , harrewarren, disputer sur q. ch., contester q. ch., debattre q.
ch., etre en dispute sur q. ch. Hij ftrijdt er
er tegen , (hij ontkent het , fpreekt het tetegen iets worgen ,) it le contredit.
Itelen , latter. Tegen zijne begeerlijkheden
(dezelve pogen te overwinnen,) letter
contre ses passions. —, niet overeenkomen ,
firijdig met jets zijn , titre contraire etre
oppose , e, el, repugner, a, choquer q. ch.
Dat ftrijdt tegen het gezond veritand, (dat
is onbettaanbaar met het gezond veritand,)
cela choque ou heurte la raison, Bela repugne au bon sees. Dit bewijs , deze grond
itrijdt , pleit tegen hem, cette raison milite
contre lui. Dat ftrijdt tegen de flaatsregeling , (dat is er ftrijdig mede ,) cela est
contraire a la constitution.
Strijdend, tegenw. deelw. zie Strijden. —, b.
n. zie Strijdig. — inzond. in: De ftrijdende
kerk , Peglise militante.
Strijder, m. krijgsman , combattant, guerrier,
champion. — , twister, kibbelaar, disputeur, querelleur.
,Strijdhamer,, m. marteau d'armes, maillotin.
Strijdig, b. n. niet overeentlemtnende , contraire, oppose , e, contradictoire. Dat is
— met Gods wet, (dat komt niet overeen
met Gods wet,) cela est contraire a la loi
de Dieu. Strijdige gevoelens (tegenovergeftelde gevoelens ,) des opinions contraires,
- met het regt, onwettig, attentaf
tozre. bijw. Strijdigl4k d'une maniere
contradictoire, d'une maniere opposee, avec
contrariete, au contraire.
Strijdigheid, vr, het ttrijdig zijn , contrarietd,
contradiction; zie Tegenftrijdigheid.
Strijdiglijk, bijw. firijdig, op eene ftrijdige
wijze; zie Strijdig, bijw.
Strijdkolf, m. kolf, waarvan men zich in den
Itrijd bediende , masse d'armes, massue, f.
Strijdperk, o. ftrijdbaan , lice , arene, carriere , f: Met iemand in bet — treden,
(met iemand den ftrijd aanvangen ,) entrer
dans la lice avec q. q.; fig. entrer en lice ,
descendre dans l'arene ou sur Paretic. —.
Slagveld, champ de bataille , m.
Strijdplaats, vr. ftrijdbaan ; zie Strijdperk.
Strijdfchrift, o. twistfchrift , ouvrage de controverse , dcrit polemique, m. ; zie Twistfchrift.
Strijdveld, o. flagveld , ftrijdperk; zie Slagveld.
Strijdvraag , yr. twistvraag , question contraverse.
Strijkbloem , yr. (in de plantk.) zeker gewas ,
espece de camomille.
Strijkblok , o. (fcheepsw.) zeker blok, varlope a onglet , f.
Strijkbord, o. aan eenen ploeg, oreille de
charrue, f: _ der pottebakkers,
f.
(bij de lakeubereiders)
f
z
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Strijkelings, bijw. rakelings, even rakende of
bijna rakende, en glissant.
Strijken , b. w. (ik itreek, heb geftreken),
door ftrijken affialen , als: Geld naar zich
, (in de beurs iteken ,) embourser de l'argent, tirer a soi Pargent que Pon a compd.
De broek —, (de bruek affirijken , ) mettre
bas sa culotte. De zeilen
(fcheepsw.)
( tie zeilen neerlaten, ) amener, baisser ou caler
les voiles. De marszeilen op den rand —,
(wiener les huniers sur le ton du mdt. Een
fchip doen
faire amener un vaisseau.
leen fleng op het dek
depasser en mat
de hune. Schielijk
amener en paquet.
Stadig aan
amener en douceur. Met, de
riemen scier. Strijk fluurboord, haat
ap bakboord, scie tribord , avant babord.
De vlag —, (de vlag innemen ,) amener ou
haisser le pavilion, mettre pavilion bas ; fig.
De vlag voor iemand (voor iemand onder been ,) cider a q. q., mettre pavilion
has devant , q. q. Den mast —, (den mast
eeerlaten ,) abaisser le met. —, op eene
flepende wkize wrijven of drukken, passer
ligerement tine chose sur anti autre , ou pardessus une.autre. Iemand met de hand over
het aangezigt —, passer la main sur le visage de g. q. De hand over den baard —,
met de hand over den baard —, passer la main
sur sa barbe. De wind flrijkt door de fcliuur,
le vent passe par la grange; fig. De hand over
het hart — , (de goedheid hebben ) avoir la
bonte. Hij ftreek de hand over het hart en
gaf het mss , it eut la bonte de me le donner.
Eene wonde (dezelve zachtkens wrijven,)frotter une blessure. Linnen —, (linnen met een zoogenoemd ftrijkijzer glad
maken ,) repasser ou lisser du liege. De viool —, (op de viool fpelen,) jouer du
violon. Slecht op de, viool fpelen, racier du
vioion. Laken —, tuiler du drap. —, over
jets heen wrijven, als: Boter op brood —,
etendre du beurre sur du pain. Zalf op eene
pleifter
itendre de l'onguent sur du linge;
fig. Er is geene zaif aan te (apes is
verloren , er is niets aan te verbeteren ,)
tout est perdu, it n'y a pas de ressource.—,
ramasStrijkend bewegen, als: Breen
(een vonnis velser ; fig. Een vonnis
len , uitfpreken, ) prononcer ace sentence.
Met den prijs gaan
(den prijs behalen , )
remporter le prix. o. als : Met de
voeten —, (bet eene been achter uit trekken , otn te groeten ) tirer la jambe pour
saluer. Het paard drijkt, (het paard flaat
met den eenen voet tegen den anderen ,)
le cheval se frotte. Gaan (ftilletjes heen
gaan, ) s'en alley , montrer les talons, decamper, deguerpir, s'eclipser; fig. fam. als :
(hetzelve verkrijgen,)
Met jets gaan
obtenir ou remporter q. ch. ; fig. Voor
iemand (voor hem onderdoen ,) voor
hem wijken, ceder a q. q., mettre pavilion
has pour q. q.
Strijker,, degene, welke ftrijkt , celui qui
froue, etc. frotteur. —, priem, waarop de
(lagers hence mesfen ftriiken, om ze fcherp
te maken, wetitaal, fusti. — der loodgieters , plane.
Strijkgeld, o. trekgeld, dat men bij eene openbare verkooping na zich Itrijkt als men het
hoogfle bed gedaan heeft , denier d'enchere
(destine pour le dernier encherisseur;.), rn.
Strijkhoek , m. (in den vestingb.), de hoek
van een eestingwerk, welke gevormd words
door eene gordijn (courtine) en eene der
xijden van eene itrijkveer, van welke meta
die
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(lie gordijn beftrijken kan, angle du flanc Strikken, b. w. (1k firikte, heb gefirikt), tot
eenen link bsnden, toeknoopen, nouer;
d'un bastion.
Gij moet bet lint —, (niec;
colleter;
Strijkhout, o. hout, waarmede men eene koknoopen,) ii faut en faire en noeud coureti maa t , enz. affirijkt , racloire, (voor
lant. —, in eenen ftrik vangen, prendre
zotirmaten ,) radoire , f: — om de fcheuren
avec un lacet, prendre au lacer, prendre
in de fuikervormen digs te maken, (bij fuiavec des lacs.
kerral.) estriqueur,, m.
jager die ftrikken legt,
Strijkijzer, o. ijzer, waarmede men linnen, Strikkenfpanner,,
colleteur.
enz. glad ftrijkt , fer a repasser, (van eenen
kleennaker, anders persijzer genoeind,) car- Strikknoop ; zie Schuifknoop bij Strik.
Strikletters, vs. meerv. entrelacs, tn. pl.
reau ,
Strijking, yr. het ftrijken, action de frotter, Striklis of Ins, yr. eene flrikswijze gevormde
lis, flrikfnoer, ganse faire en noeud.
f. 5 frottement, m. friction; zie Strijken.
kalk , welke opgefireken worth, Strikrede , vr. reds, om iemand te verftrikken,
Srijkkalk
,
raisonnement ou discours captieux, m.
crepi , pldtre de stuc.
drogrede, bedriegelijke rede, sophisme ,
Strijklap, m. lap, waarop men een fcheermes,
cavillation. Zie Drogrede.
enz. afveegt, frotroir stir lequel, on essuie
Strikt, b. n. naauw, eng, etroit , e.
ust rasoir, etc.
naauwkeurig, ftipt, exact, e, ponctuel , le,
Strijkleder, o. een leder, waarop de barbiers,
strict, e, etroit, e, précis, e. Een — beenz. Insane fcbeennesfen ltrijken, om dezelvet, un ordre expres , précis , strict, etroit.
ve te fcherpen, cuir a repasser, in.
— naanwgezet, ftreng, severe, strict, .e.
Strij klijn, vr. (in den vestingb.) linie van debijw. exactement , austerement, stricfefie,
ligne de defense.
n
cement.
Strijkfel, o. hetgene op iets gefireken worth,
Striktelijk , bijw. zie Strikt.
zalf, fmeerfel, liniment, m.
Strijkfteen , m. fleen, waarop fijne gereedfcbap- Striktheid, vr. ftiptheid , exactitude, rigueur,.
austeritd.
pen worden aangezet, oliefteen , pierre dou.
Strikvraag, vr. listige, arglistige vriag, ona
huile,
erre
ce, pierre
iemand te veritrikken , question captieuse,
Strijkfter, vr. meisje of vrouw, wier gewone
demande captieuse, insidieuse.
bezigheid het ftrijken van linnen, enz. is,
Stripmeid, yr. meisje, hetwelk tabak flript;
repasseuse.
zie Stripiter.
ftrijkhout 5 racloire 5 radoire,f:
S t r ij kflok,
khout;
fig.
Er
blijft
veel
aan
de
Stippeling
, in. geftripte tabak, tabac effeuillete.
zie Stni
maat en den — bangen , (ieder neeint er Strippen, b. w. (ik firipte, neb geflript,)
firepen geefelen, donner le fouet a q. q.,
5 werkjets van ,) chacun en prend q..clz.
fouetter, fustiger. — de tabaksbladen van
tuig, waarmede men eene vsool en andere
de Helen afftroopen , effeuiller (les planter
firijkinftrumenten befpeelt , archet. Alijn— is
de tabac).
nergens te vinden, ft ne trouve pas mon archer.
Strijktafel, yr. caret, Op welke lioness , enz. Strips , yr. (in den gemeenzamen fpreektrant ,
krijgen, etre rose, e,
flagen, als:
wordt geftreken, table a repasser.
etre itrille , e.
Strijkvoeten, o. w. (ik ftrijkvoette , heb geftrilivoet) de voeten beurtelings achter nit Stripfler, vr. meisje of vrouw, welke tabak
ftrijken, om zijne onderdanigheid jegens fiript, fille on femme qui effeuille le tabac.
iemand aan den dag te leggen ; een ftrijk- Stripzolder, m. zolder, waar tabak worth geaript, lieu oil l'on effeuille le tabac.
voetje maken, saluer du pied, tirer injambe en arriere pour faire un compliment , Strobbelen; zie Struikelen.
aire la reverence; zie Strijken in dezen Stroef, b. n. niec glijdend, niet glad, qui no
fzin.
0. als: fig. Hij heeft het met — glisse pas, qui West pas glissant ; fig. koel,
onvriendelijk, frond, e, rude, dpre, revden flikflooijen ver gebragt, (zijne kompliche. Stroeve, gewrongene verzen, des very
menten en vleijerijen hebben hem vooruit
marteles.
— bijw. fig. rudement , dpredoen komen,) ses flatteries et ses compliments
ontvangen ,
ment, froidement. iemand
Pont pousse bien loin.
(hem koel ontvangen,) recevoir q. q. froiStrijkvoetje, 0. verkleinw van bet ongebruidement, d'une maniere revetche.
=ken; zie
kelijke itrijkvoet, als: Een
Stroefheid, yr. hoedanigheid van het gene
Strijkvoeten.
ftroef is, niet glijdt, qualite de ce qui no
Strijkweer, vr. zie Borstwering eener vesting.
glisse pas; fig. koelheid, onvricndelijkheid,
Strik, m. eene gedraaide koord of lint, enz.
mine reharbative ; maniere,
ituursehheid,
tot een oog gemaakt, om daarin jets vast te
rebutante, manieres froides et repoussanmaken, lacs
lacet, (bij jagers ) collet.
tes, . .
Een paardenharen 5 un lacs de crin. Eenen
(ik ftrompelde , heb en ben
Naas, eenen patrijs in eenen — vangen , Strompelen , o.
gettrompeld); zie Struikelen.
prendre un lievre au lacs, tine perdrix art
lacet; fig. —, net , piege, panneau , lacs. Strompelig , b. n. hobbelig, oneffen , raboteux , Buse, rude.
lemand ftrikken fpannen, (iemand lagen
leggen,) tendre des lacs on des pieges a q. Strompeling, y r. bet ftrompelen, flruikelen ;
zie Struikeling.
q. , tendre des panneaux a q. q. In den —
geraken (gevangen worden ,) donner dans Stronk , m. Itam van onderfcheidene planten
inzonderheid
van kool, trognon de chou.
le panneau e
(trop; zie Strop. —, leis,
—, afgehouwen flam van eenen boom, tronc.
waaraau men jagthonden gekoppeld boudt ,
laisse ou Jesse, f.
fchuif knoop, noeud Stronkelc.'n,• o. w. (ik Itronkelde heb en ben
geflronkeld); zie Struikelen.
coulant; van hie,: (verflerfel,) noeud de
Stronkeling, yr. het ftronkelen firompelen
rubans. Zie ook het verkleinw. Strikje.
flruikelen; zie Struikehng.
Strikje, o. verkl. w. van Strik ; zie Strik; inzonderheid in: Kwikjes en ftrikjes, (allerlei Stronkelvoeten, 0. w. (ik itronkelvoette, het)
gettronkelvoet ,) ftrompelen, ftronkelen; zit;
kleine verfierfelen van linten enz.) tortes
Struikelensortes d'ornements de rubans, fanfreluches,
1. pl. — op een vroowenkapfel fentange ,f; Stront, in. hoop afgang van menfchen en bees+
ten; a
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ten, erotte, f. dtron. drek, afgang,
excrements, m. pl. merde, fiente, gadoue,
snatiere ideate, f., bran; zie ook Drek en
de zamengeftelde woorden Koefront, Vliegenflront, enz. ; fpr. w. Er is — aan den
knikker, (er fchuilt lets achter, dat niet
goed is,) it y a quelque anguille sous rOche ;
I y a q. ch. la-dessous. Hoe meer men den
— roam, hoe meer hij flinkt, (als men de
zaak aanroert, kan zij ligt nog erger worden ,) it ne put pas toucher cette corde-I4,
de pent que l'affaire n'aille plus mai ; plus
on retnue la merde, plus elle pue. voor
dank krijgen , (met ondank beloond worden, )
etre payj, e , d'ingratitude. Van boven
bont, van onderen venire de son, robe
de velours ; fig. onaangenaam.heid, gefchil,
oneenigheid , noise, dispute, querelle, f.
Maak toch geenen (veroorzaak toch
geene oneenigheid,) ne causez point de dispute. — , ijdelheid, yerwaandheid, vanite ,
(hij laat zich
fierte. Hij maakt veel
veel vooritaan ,) it fait le tier. Het is maar
, (het heeft niets te becluiden, het is
van geene waarde ,) cela ne vane rien.
Strontachtig , b. n. ftrontig, ftronterig ; zie
Strontig.
Stronthoop, m. hoop front of drek, firont,
misthoop , tas de fumier.
etron,
Strontjager, in. zekere vogel, die een ander
flag van vogelen zoo lang vervolgt tot dat
deze hunnen afgang loozen, welke dan door
hem opgevangen words, stercoraire, labbe
longue queue, chasse-merde.
SErontje , o. verkl. w. van front ; zie Stront.
zweertje op het ooglid; Weegfcheet ,
orgelet ou orgeolet, m.
Strontig, b. n. vol front , plein, e, de fiente,
plein , e, de merde, etc.; fig. van weinig
of geen waarde, nietig, ellendig , de peu de
ive.
valour, miserable, pitoyable, cheti
bijw. als: Er — afkomen , (te leur
gefteld worden,) titre desappointe , e.
Strontkar, yr. drekkar,, tombereau de gadouard. Van eene — overreden worden , (door
een nietig wezen beleedigd of mishandeld
worden,)étre injurie,e,d'unhomme de ;dant.
Strontkever, m. fouille-merde, scarabee
tairc , m.
Strontpot, m. pot, waarin men zijn gevoeg
doet, pot a chier.
Strontjongen, m. frontzak, gemeene jongen,
(als fcheldwoord,) polisson , petit morveux.
Strontvlieg, y r. drekvlieg, vlieg die op drek
aast, mouche tnerdevore.
Strontvogel, yr. zekere kaapfche vogel, eene
base, f.
foort van goer, busard,
Strontwisfewasje , o. ftrontzaak , beuzeling,
nietigheia , bagatelle, aff'aire de peu de valour.
Strontzak , m. fcheldwoorcl, ftraatjongen , gemeene jongen zie Strontjongen. gemeene keret , rakker, merdeux, gueux,
vauriett.
o. halmen van, inzonderh. gedorscht
koren, zonder meerv. Een hoed
van —, (een frooijen hoed ,) un chapeau
de paille; fig. Hij is een mannetje van —,
( hij kan niet veel uitfaan,) c'est an homme
de paille, c'est un homme faible. Op — liggen, (geen bed hebben, otu op te flapen,)
coacher sur la paille; (in verdere figuur,
dood.zijn,) dire mort, e; fig. Iemand geen
in den weg leggen, (iemand niet het ge.
ringfte feed veroorzaken ,) ne pas donner
snoindre chagrin a q. q. , ne s'opposer aucuneinent th q, q. , ne le traverser en rien. Het
bDeedte (er fcheeide
fcheelde mast een
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bijna niets aan,) it s'en fallait Hij laat
zich aan een — binden, (hij laat zich zeer
gemakkelijk weerhouden,) ii se laisse arri•
ter facilement. Hij laat zich met een —
trekken, (hij laat zich niet lang bidden ,)
ne se fait pas prier longtemps ; fpr, w. Ik
laat mij aan geen binden , zoo lang er
touw te bekomen is, (ik laat mij niet zoo
gemakkelijk dwingen ,) je ne me laisse pas
arrester st facilement.
ftrooifel, waarop
de paarden in den ital, enz. liggen, litiere,
Versch
—
aan
de
paarden
geven, dormer
f
de la litiere fraiche aux chevaux. dakfro°, chaume, glui, Een huis met —
dekken , (een huis van een ftroodak yourzien ,) couvrir une maison de chaume, de
glui. Met — vullen , empailler.
Strooachtig , b. D. itoppelig, calm:fere.
Strooband, in. band van aro°, lien de paille,
m. accolivre de paille, f:
Stroobed , o. ftrooleger, bed van fro°, ftroozak , paillasse, f.
Stroobinder, m. degene, welke het ftroo tot
bosfen
botteleur.
Stroobloem, vr. zekere bloem, (in de nat.
gefcb.) die in de tuinen wordt gekweekt,
xerantheme, m. (xdranternum) grande insmortelle.
Stroobokking, m. in flroo gepakte bokking,
hareng saur, ou sauret , ou en torquette.
Stroobos, m. bos
firoobundel, butte de
paille, f:
Strooboter, yr. boter van koeijen, welke met
firoo gevoederd worden, winterboter, bearre de fourage, beurre d'hiver, on.
Stroobundel, m. 5 zie Stroobos.
Stroodak , o. ftrooijen dak , couverture de
chaume , Een huis met een une maison couverte de chaume.
Stroodek, o. desk van firoo, couverture era
chaume, f.
Stroodekker,
tegenftelling van leidekker,
enz. couvreur en chaume.
Stroofakkel , yr. brandende firoobosch aan eenen
flak , brandon ,
Strooflesch, yr. eene in ftroo gepakte flesch,
bouteille empaillde.
Stroogeel , b. n. firookleurig ,, couleur do
paille
Stroohalin, m, balm van firoo , tuyau de
paille, brin de paille, chalutneau fitu. De
kinderen makes ook wel zeepbellen met
eenen — , les enfants font aussi des bouteilles de savors avec un chalumeau; fig. zich
aan eenen vasthouden, (zich op eenen
zeer ligten fleun verlaten ,) se tenir 4 en
brin de paille. Ergens om- trekken, enz.
met ftro6haltnen, titer au court fetu, on a
la courts paille.
Stroohandelaar,, tn. iemand, die handel in firoo
drijft , pailleur.
Stroohoed, m. hoed van ftroo, ftrooijen hoed,
chapeau de paille.
Stroohuisje , o. froohut, klein huis met firoo
gedekt ; zie Stroohut.
Stroohut, yr. ftrooijen hut, eene met ftroo
gedekte hut, chaumiere, cabaret, butte do
paille.

Srooijen , b. n. van ftroo, de paille, fait , e,
de paille. Een — band, un lien de paille.
Een — bed, ens paillasse, tine conchs de
paille. Een — hoed, un chapeau de paille.
Eene

matras, une paillasse.

Strooijen, o. w. (ik frooide , heb geftrooid),
een — bed voor paarden of ander vee fpreiden, faire M litllre, Is er al geftrooid ?
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er-t-on difel fait la litiere? —, b. W. met
loovers, bloemen en palm beftrooijen, als:
jeter des
Den bruidegom en de bruid
fl eurs sur les maries, , ' joncher onparsemer
"cur passage de flours , etc. ; zie Beftrooijen ,
ginds en herwaarrs , epandre, jeter
et la. Zaaikoren op eenen akker (eenen
akker met zaaikoren beftrooijen, eenen akker bezaaijen,) epandre du grain dans tine
terre. Bloemen op den weg —, (den weg
met bloemen beftrooijen,) parsetner nu joncher le chemin de flours. Geld onder het
Yolk —, (geld onder het yolk te grabbel
werpen,) repandre ou jeter de Pargcnt
(met zand beitrooipeuple. Met zand
jen,) zand op lets sabler, couvrir de
sable. Zand op het gefchrevene —, het
gefchrevene met zand beftrooijen,) poudrer
Pecriture. Zout op het eten (het eten
met zout beftrooijen ,) jeter du sel stir la
viande, saupoudrer la viande. blest —,
( denzelven over den akker verfpreiden ,)
iparpiller du filmier. Spreekw. Rozen
voor de varkens Cleeringen of guestbewijzen aan onvatbaren of onwaardigen
verfpillen fete,- des roses aux porceaux ;
zie ook Paarlen voor de zwijnen werpen;
fig. Zijn geld —, (zijn geld verkwisten ,
bet your nuttelooze dingen uitgeven , ) jeter
Pargent par les fenêtres , gaspiller ou dissiper son argent; epatpiller son argent. — ,
bier en daar laten vallen , '(van drooge
zaken, van natte zegt men florten,) laisser
tomber ca et M.
Strooijing, yr. het ftrooijen , action d'epandre, de joncher, etc. f (zie Strooijen.) —
van bloemea, enz. bij een feest of eenige
andere plegtigheid, fonchee. — flrooifel,
litiere, f.; zie Strooifel.
Strooi-jonker, hij , die eenen bruidegom en
eene braid firooit celui qui jette des flours
norles maries.
Stroojonker, m, kale jonker, (met veracht.)
hoberau, pauvre gentilhomme.
Strooikruid, o. zeker gewas, verveine, f •
Scrooimandje , o. mandje , waarin men de bloemen, enz, om te firooijen heeft, corbeille
fleurs pour en, joncher le passage des maries, f.
Strooimeisje , o, meisje, dat eenen bruidegom
en eene bruid ftrooit; zie Strooitter.
Strooifel, o. hetgene men itrooit, tout ce
qu'on jette fa et M. —, leger voor paarden , enz, firooijing, litiere, f.
Strooifler, yr. flrooimeisje , fille qui jonche de
fleurs les passage des manes ; zie Strooimeisje.
Strooifuiker,, y r. poeijerfuiker,, losfe fuiker,
tegenfielling van kandijfuiker, enz. ; zie
Poeijerfuiker, ook Bruidfuiker.
Strook , yr. (oo) eene reep, die van lets afgefneden words, bande, courroie, longe. —,
inzonderheid gazenitrook aan de mutfen der
Hollandfche vrouwen, tour de bonnet, in.
visagêre, f: — papier of parkement, hetwelk men tusfchen de bladen van een boek
inbindt, um er platen, kaarten enz. op te
plakken onglet.
Strookap, y r. firooilen kap, kap van ftroo,.
op eenen hooiberg, enz. count-titre de
chaume, couverture de paille.
Strooken , b. w. (ik ftrookte , heb gefirookt),
flreelen, firijken, passer la main stir q. ch. ,
flatter, caresser. —, vleijen, ftreelen, caresser, flatter, amadouer.
Strooken , o. w. (ik ftrookte , heb geltrookt) ,
overeenitemmen, overeenkomen , accorder,
s' accorder s'accommoder,, etre analogue. Uwe
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daden niet met ewe woorden (uwe daden
komen met uwe woorden niet overeen,)vos
actions sae s'accordent pas avec vos paroles.
Strooking, yr. het ilrooken, caress°, fiatte.
rie. —, model (fcheepsw.) gabarit , m.,
figure, f. relêvement, m.; zie Gabarit in
'het andere deel.
Stroolid, o. lid van ftroo, firooijenlid, cotivercle de paille.
Stroom, m. (oo) het firoomen, courant.
aan of in lij , (fcheepw. ) maree qui soutient
f: Doode motto-can , morte-maree , f.
Tegen Glen — opvaren, alter contre la matie. Voor den — afdrijven, etre porte , e,
par la maree. Voor of tegen
hebben,
avoir la maree favorable oil. contraire. Den
dood zeilen, refouler la maree.. Den —
boeijen , soutenir ; fig. Stroomend water , courant, 711. eau, f fit de reale , m.
rivier
torrent, fictive, m. riviere,
breede
mond eener rivier , courant, in. embouchure, Op — liggen, 'etre prit, e, dans
la riviere. Een lchip op — brengen, conduire tin vaisseau dans la riviere; fig.
Straal, menigte waters of ander vocht, torrent. Zij ftortte eenen — van tranen , elle
versa un torrent de lames. Stroomen bloeds
vergieten, verser des torrents de sang. De
— der tijden, le tours des temps. De — der
algemeene . denkwijze , le torrent de Popiniog
publique. Den — volgen, (met den grooten hoop mededoen ,) suivre le torrent. Een
— van woorden, nn torrent de paroles. Een
— van yolk , tine foule de gens. Tegen den
- opwerken , (tegen wederfiand aanftreyen ,) s'opposer ate torrent. — op, bijtv.
amont.
af, aval , a , van — , Peau.
Stroomachtig , b. n. r;aar eenen firoom gelijkende , comme un torrent.
Stroomagazijn , o. magasin de paille, m.
Stroomat, yr. natte de paille, voor glazen op
broeikasten, enz. paillasson 5
abat vent, no.
Stroomatras, yr. ftrooijen matras, mateas van
thou, ook firoozak , paillasse.
Stroomen, o. w. (ik firoomde , heb gefiroomd,
wanneer de voortduring, en ben geftroomd,
wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt,)
voortvloeijen in een en dezelfde rigting
els : Deze rivier ftroomt te ... in zee, (zij
loopt daarin uit,) cette riviere se jette dans
la mer a vloeijen, avoir son cours,
cooler, cooler a grands floes, passer rapidement. De rivier itroomt onder de brag
door , /a riviere passe rapidenzent du dessous
du pont ; fig. Er firoomde een vloed van
woorden uit zijnen mond, (hij fprak veel,)
les mots coulaient de sa bouche comme n,e
torrent. Er zal bloed (er zal veel
bloed geftort worden ,) on versera beaucoup
de sang , on repandra beaucoup de sang.
Het yolk firootnt derwaarts, (het y olk loopt
er in menigte been , ) le peuple y court
en foule.
Sroomgod ,
riviergod, diets de riviere
dieu de Heave.

Stroomgodes, yr. ftroomgodin , riviergodin,
riviergodes, ftroommaagd, firoomnimf, naiade.
Strooming, yr. het firoomen, action de cooler, coulement, m.
Stroomkeering, yr. krib, keerdam in bet water, (gemaakt van gevlochten hout,) hatardeau.

Stroomling, m. naam van zekere visfchen, nom
d'une sorte de poissons, de petit hareng de

Suede, f
Stroommaagd, y r. ftroomgodin, ftroomgodes,
ftroomnimf; zie Stroonigodin.
Srraoui-
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Stroommeter, m, werktuig om de fnelheid van
eenen flroom te meten, reunsamêtre.
Stroomrijk , b. n. rijk in flroomen of rivieren
abondant, e, en rividres.
Stroomswijze , bijw. bij wijze vaif firoom,
comme un torrent , par torrents, a grands
flats; fig. en abondance.
Stroomvisch, m. visch, die in firoomen leeft;
zie Riviervisch.
Stroomwater , 0. rivierwater, eau de riviere , f.
(bij fuikerraff.) het dikke zoete*
Stroop ,
vocht , dat nit tie fhikerbrooden zijpt, als
zij in de vormen te droogen hangen, Indkeukenflroop of firoop, sirop, m.
lasso.
afkookfel van mentgerlei planten met
fuiker toebereid, sirop, m. — van violen,
— van punch, sirop de punch.
sirop violas ,
Stroop , (firoopen , roofzuchtige aanval,
plundering, irruption , course, f: Eenen
— doen, faire une irruption.
Stroopachtig , b. n. naar firoop gelijkende,
qui ressemble a du sirop, comme du sirop.
Stroopbende yr. bende rouvers, 'batteurs d'estrade , m. pl.
Stroopen, b. w. (ik flroopte , heb gefiroopt),
jets derwijze van jets af halen , als men de
huid van eenen paling gemeenlijk doet, afilroopen , apouiller, denuer. Het vel van
den haas (eenen haas affiroopen,) depouiller un liévre. Den bast van eenen boom
(eenen boom af fchilien ,) ecorcer un
arbre. Iemand de koufen van de voeten
—, (hem de koufen derwijze van de voeten trekken dat het birmenfle buiten
komt ,) deer les bas a q. q. Iemand het hemd
van het lijf titer la chemise a q. q. —,
trekken , tirer. De muts over de oogen — ,
firer le bonnet sur les yeux ; fig. lemand het
vel over den nek —, (iemand het vel over
de ooren halen, hem geheel uitplunderen
arm maken ,) ruiner q. q. , reduire q. 9.
h la besace. ontrooven, voler,, depoulller., titer, pilfer. Dat heeft hij geftroopt ,
id l'a void. Zip — alles, wat zij vinden,
ils prennent tout ce qu'ils trouvent. — o.
w. ftrooperij plegen , rooven , plunderen,
toiler en course, butiner, faire des courses,
picorer, faire des incursions, (op zee zeerooverij plegen ,) pirater, ecumer la user.
inzoncterh. zich met eene verbodene jagt
of visfcherij onledig houden, (oak b. w.)
braconner.
.8trooper, m. roo yer,, vrijbuiter, batteur d'estrade, partisan, brigand, pillard, (in de
krijgsd.) maraudeur ; picoreur (veroud.) —
op zee , zeelchuitner,, zeeroover , vrijbuiter,
icumeur de met-, pirate, corsaire ; l'orban.
inzonderheid degene , die zich met
eene verbodene jagt of visfcherij onledig
houdt, wilddief, braconnier.
_S:Tooperij , yr. het ftroopen, course, irruption, incursion, f pillage, m. picorie.
wilcidieverij , action de braconner..
pijp van tiro°, ftrooijen pijp,
,Stroopijp,
chalurneau , m.
Strooping, y r. het ftroopen, action de depouiller, dater, etc. f: ; zie Stroopen. —, het
plunderen , action de piller, f.pillage, m.
, het fielen van wild, action de braconner.
Stroopkoufen, y r. meerv. lange wijde koufen,
die met de broek aan de knian worden zamengerold, grands bas qui se roulent avec
la culotte, f. pl.
lepel, waarmede men ilroop
Strooplepel,
fchept , cuiller a sirop, f:
$trooplikker, m. degene, welke gaarne firoop
4ikt cekti qui aims a licher du sirop.
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Strooplust, in. lust of trek tot ftroopen,
sir de piller ors de commettre des brigandages.
Stroopnest o. plaats, waar ftroopers zich verfchuilen, lieu oit les pillards ou les brigands
se retirent, m.
Stroopneus, m. met firoop befmcerde neus,
als: Eeneu — hebben, avoir le nez convert
de sirop. in. en yr. degene , welke den
neus met droop befmeerd heeft, personne
qui a le nez couvert de sirop, f:
Strooppartij , yr. firooping, ftrooptogt, irruption, excursion, course. Eene — in het
vijandelijke, land doen, eene — op het vijandelijke land doen, (in het vijandelijk land
gaan ilroopen , d. medenemen, wat men
vindt en medeeemen kan en wil,) ravager
le pays ennemi.
Strooppot, m. pot, waarin men de firoop
heert , pot a sirop, pot au sirop, (bij apoth.)
chevrette, f:
Strooptogt, m. fizooping, firooperij ; zie
Strooppartij.
Stroopvat , o. vat, waarin de firoop is, of
hetwelk dient om er !hoop in te doen, sou.
neau a sirop, m.
Stroopwafel , m. wafel, die zich laat fpouwen ;
zie Spouwwafel.
Stroopzucht , y r. ftrooplust, zucht om te ftroopen ; zie Strooplust.
Strootje , o. verkl. w. van ftroo; zie Stroo,
(met een meerv.) inzonderheid gebruikelijk
in: Een — bokking, (een zeker getal in
ftroo gepakte bokking ,) un certain nombre
de harengs saurets empailles ; en in : —s trekken , (zekere wijze van onderzoek , wie iets
doen of niet doen, hebben of niet hebben,
zal: men neemt een zeker getal ftrootjes
of nokjes , waarvan het eene merkelijk Ja g
-gerofktis,danher gne , welke het -langfte of kortfte trekt, is
verpligt, om het verlangde te verrigten of
krijgt zulks ,) tirer a la course paille.
Strooverkooper,
pailleur.
Stroowisch, m, wisch ftroo, torchon de paille, then men op de fchouders of op het
hoofd legs, om jets zwaars ce dragen, torche de paille, bourrelet de paille. Spr. w.
Hij is bier op een' komen aandrijven,
(dtt wordt gezegd van iemand, die van elders in armoedige omftandigheden op eene
plaats aankomt en daar zijkie fortuin maakt, )
c'dtait un pauvre misdraale en arrivant kr,
c'esc nn parvenu.
Stroozak, m. een met ftroo gevulde zak , hetzij om onder het bed te leggen , of daarop
te flapen, paillasse, f Op eenen — flapen , coucher sur une paillasse.
Strop, m. firik, (zie Strik in de a. beteek.)
corde, f. inzonderheid de koord, welke de beul eren veroordeelde om den hale
doet, om hem op te hanger, of waaraan
iemand zelf zich verhangc, corde, tout-souse, f. — om te worgen , (bij regtsgel.)
hart; zie Koord. fig. Hij dingt naar den
hij draait zijn' eigen' (hij gedraagt
zich zoodanig, dat hij vroeg of laat aan de
galg zal komen ,) it file sa corde. Doze
daad verdient den —, (dezelve is zoo erg,
dat de dader daarvoor verdient opgehangen
te worden,) cette action merite la corde.
(fcheepsw.) van eenen riem, dtrope,
., astroc, estrop. — van het roer, herse
fde
gouvernail , f: Met eenen binden,
aiguilleter.
Stropdas, yr. das, welke gemeenlijk van achteren met een gesp wordt vastgemaakt,
col , tot,
Strop--

it7q
S 1-' R
STU
Stropgesp,m. gesp aan een' flrop of flropdas,' Struikrooverij , Yr. het rooven langs de openbare wegen , brigandage, tn.
boucle de col , 1:
Struikwaard, m. rijswaard, waard met firniken
Stropje, o. tour de con, m.
beplant; zie Rijswaard.
Scroptouw, o. (fcheepsw.) zie Strop in de
Struis, yr. ftruisvogel, autruche, f.
laatfte beteekenis.
Strot, m. gorgel, het boveneinde van den Struis, yr. loodwit , ceruis, cdruse.
flokdarm en de luchtpijp, dat aan des men- Struiscafuaar,, m. oosteriche vogel, (in de
nat. gefch.) dronte.
fchen hals eene zigtbare uitpuiling veroorZaakt 7 gorge, I; fig. Eenen goeden — heb- Struisdotje , o. doekje met firuis, firuisje; zie
Struiszakje.
ben, (hard kunnen fchreeuwen ,) avoir la
Struisei, o. ei van eenen ftruisvogel, oeuf
voix perrante, crier biers fort.
d'autruclze, m.
Strotader , yr. eene ader in de nabijheid des
Struifeu 7 b. w. (ik ftruiste , heb geftruist),
flrots, veine jugulaire.
met ftruis beftrooijen, couvrir de cdruse.
Strotklapje, 0. Itrotlap , lel, huig, epiglotte,
Struisgras, o. zeker kruid, ftruiskruid, agrosluette, f.
tide, f.
, Strotlap,m. flrotlapje, huig, lel, firotklapje;
Strnismees, y r. zekere vogel, eene foort van
zie Strotklapje.
mees , mesange createe.
Sirottenhoofd, o. bovenfte gedeelte van den
Struisveer, y r. veer van den ftruisvogel, pits(trot, larynx, on.
me d'autruche.
Struif,, yr. een eijergebak van onderfcheidene
foorten, omelette, f. Spr. w. ['den moet Struisvogel, in. ftruis; zie Struis.
Beene — om een ei bederven, (men moet Struiszakje , o. zakje met ftruisgevuld, om het
op iets to firooijen 7 sac a ceruse, no.
aan geen ding iets onthouden, hetwelk
noodzakelijk daartoe behoort,) it ne faut Struweel, in. (ee) itruwel, ftruik, itruikgewas
, arbuste, arbrisseau.
pas gilter zone afaire pour une bagatelle. — ,
Scudeerjaren , o. meerv. jareu , gedurende welpannekoek ; zie Pannekoek.
ke iemand ftudeert, annees d'etude, f pl.
SLruifkoek, nn ftruif, eijerkoek; zie Stria.
Struifpan, y r. pan, waarin men firuif bakt , Studeertijd, m. tijd, gedurende welken iemand
ftudeert, temps destine aux etudes.
poêle'el omelette.
Sauik, m. hecstergewas, arbrisseau, arbuste, Studeerkamer, yr. ftudeervertrek, etude, f.
cabinet d'etude, m.
buisson, rn.; meerv. Struiken, broussailles,
f: pi. lzalliers, m. pl. —, ftronk, trognon, Studeerlamp, yr. lampe de cabinet, el etadier.
tronc , m. lige, f.
Struikachtig, b. n. naar eenen firuik gelijken- Student, in. iemand die aan eene hoogefchool
of aaa een atheneum ftudeert, etudiant.
de , qui ressemble a tin arbrisseau.
S:rnikboseh, o. plaats met flruikgewas be- Studentengrap, yr. grap van fiudenten, farce,
f. divertissement d'itudiant, tn.
groeid of beplant, lieu convert de buissons et de broussailles ; lieu plantd d'arbris- Studentenregt, o. droit de scolaritd, m.
Studeren, o. w. (ik ftudeerde , heb geftudeerd),
seas, on.
zich oefenen, leeren, etudier, faire ses
Struikelaar, m. iemand, die 11ruikelt, celui
etudes. In de regten —, etudier le droit.
qui bronche, celui qui tribuche.
In de godgeleerdheid —, etudier la theoloStraikelaarfier, yr. zip die ftruikelt, celle qui
gie. Zijne zonen laten —, faire etudierser
bronche, celle qui tribuche.
fils. —, op de hoogefchool verkeeren,
Struikelblok, o. fig. fteeu des aanfloots, pierre
étre a l'universitd, etudier. Wij hebben
d'echoppement , f.
zameu geft9deerd, nous avons &wad ensemStruikelen, o. w. (ik flruikelde, ben geftruible. —, zich door gepeins en overdenking
keld,) firobbelen, ftrompelen, itronkelen,
tot lets voorbereiden , etudier, mediter. Op
tegen lets aanflooten en vallen, broncher,
eene preek — , (eene preek beftuderen,)
trebucher. I-Iij flruikelde over eenen "leen ,
etudier ou tnediter ion sermon.
hij filet tegen eenen fleen en viel, hij viel
over eenen fleen ,) it a heurte contre une Studie, yr. naarftigheid, vlijt en ijver in het
onderzoek van eenige wecenfchap, etude,
pierre qui l'a fait tomber. Ik heb mijn
f etudes, f: pl. Een man van —, (iemand
paard verkocht, dewijl bet bij elken voetdie veel en goed geftudeerd heeft; van hier:
flap firnikelt , Pal vendu mon cheval puisgeleerd man,) savant, tn. —, opzet,
qu'il bronche 4 clzaque pas; fpreekw. Er is
voordacht, als: Gij doet het met —, met
geen paard zoo goed, of bet ftruikelt wel
opzet, vous le faites de propos delibird ,
eens, (elk begaat wel eens eenen misflag,)
vous le faites exprês.
it n'y a si bon cheval qui ne bronche jatnais ; fig. Zich aan iets ergeren, fiooten , Stug, b. n. onbuigzaam, onverzettelijk, fii.jfhoofdig-, fteeg, revdche, opinidtre, bourru,
so scandaliser de q. ch. —, (met Hebben,)
e, tétu , e, retif, ive. —, bijw. opinideenen geringen misflag begaan , faire un faux
trement.
pas , broncher.
Stugheid,
action
de
bronyr. flugge geaardheid, humeur re.
SLrnikeling 7 y r. het firuikelen,
ve'clze, obstination, opinidtretd, f;entétecher, bronchade, f.; fig. geringe misflag,
ment, no.
faux pas, in. faiblesse, 1.
Struikgewas, 0, ftruik, broussailles, f pl., Stuifaarde, y r. bijzondere foort van Garde,
waartoe de teelaarde , veenaarde, enz. betallier, m.
hooren, terreau, tn.
Struikrooven , o. w. (ik firuikroofde 7 heb geftruikroofd,),langs de openbare wegen roo- Stuifmeel, o. meel, dat in eenen molen, enz.
ftuifc , folle farine , f. —, in de plantkunyen , en zich daartoe in de flruiken verfchuide, pollen, in, poussiere prolifique, f. etalen , voler sur 1J grand chemin, commettre
mines, f. pl.
des brigandages.
Struikroover, m. iemand, die langs de open- Stuifwol, yr. wolligheid, die op de Karen van
fommige planten grocit, poussire des etabare wegen ruoft, en zich daartoe als bet
mines.
ware in de ftruiken verbergt, voleur de
grand chemin, brigand, bandoulier, chew- Stuifzaad, o. fluifixteel; MO Stuifrucel in de ado
beteekenis,
pan, coupe-jarrct.
Aaaa,
Sttlif,
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Stuifzand, o. los nand, dat bij Glen minfien
wind ftuift, sable mouvant,
Stuik, yr. het lluiken, action de remuer; zie
Stuiken. fluikmande; zie Stuikmancie.
Stuiken, b. w. (ik fluikte, heb geftulkt) , getredene druiven in eene zoogenoemde ftuikmantle heen en weer fchudden, om er den
wijn te laten uitzijgen, reinuer (les grappes)
dans tsn panier pone- en faire cooler le ins.
Stuilcmande, yr. mand, waarin de wijndruiven
geiluikt (zie Stuiken) worden, panier daps
levee/ en remue les grappes peter en faire
couler le jos, Tn.
Stuip, Yr. onwillekeurige vertrekking van .lijf
en ledematen , convulsion. Stuipen hebben ,
avoir des convulsions, etre sojet , te, a des
convulsions; fig. gril, caprice, in.
Stuipaclatig, b. n. van den aard van fluipen,
convolsif, inc. Stuipachtige bewegingen,
des mouvements convolsifi , an. pl.
Stuipboorn, zeker gewas, dat bij de minfle
aanrakingdeszelfs bladeren zamencrekt, kruidje roer mij niet, sensitive, inimense, f. on
mimosa.
Stuipje, o. verkl. w. van Stuip; inzonderheid
van kinderen, petite convulsion, f.
Stuiptrekking, y r. zennwtrekking , fillip, convulsion, f: Aan fluiptrekkingen onderhevig
. zijn, avoir des convulsions, etre safes, te,
a des convulsions.
Stuit, m. het fluiten, action d'arreter, f.
arrét, bond, sant, ricoc;iet.
Stuit, yr. het niterfle van het achterdeel des
ligchaams, croupion, — eener duif, culotte de pigeon.
Stuitbeen, 0. (in de ontleedk.), coccix, m.
Stuiten, o. w. (ik ftuitte , ben geftuit)
tegen lets aanflooten, en daardoor tegengehouden worden, titre arrete, e. Terug —, wederorn —, rebandir ; fig. Voor niets —,
niet veel , (ongebonden en teugelloos
zijn ,) se conduire anal. —, b. w. keeren en
tegenhouden , arréter ; fig. tegenhuuden,
voorkomen , beletten, verhinderen, prevenir, empicher. Dat fluit mij , (dat weerhoudt mij ,) cola m'empêche, cola met on
obstacle a men desseins; (inzonderh., dat
itaat mij tegen , eat hindert mij grootelijks ,)
cola me tipugne. Dat fluit mij tegen de
burst, cela me cause on sentiment desagreable. lemand in zijnen loop — , (iemand in
zijne ondernemingen tegenhouden,) are é ter
q. q. dans sa marche.
o. w. pogchen,
fnoeven, pralen, brallen, linden, se ranter,,habler.
bikkelen, loner aux osselets.
Stuiter,
iemand, die fluit celui qui arrete, qui empéche.
pogcher, hableur.
Stuiteren , o. w. (ik fluiterde heb gefluiterd),
met ftuiters fpelen, jouer avec des boules de
terre cuite, avec des chigoes.
Stuithout, o. can de naaibank, (bij boekb.)
templet, ne.
Stuitklamp, m. (op fchepen), achter de affuiten , cabrion.
Stuitknikker, m. zekere groote knikker van
aarde gebakken, boule de terre cuite, chigoe, f:
Stuitlip, yr. (fcheepsw.) aan de hiel van eon'
bramfleng, crochet du pied de (mat.)
Stuitfluk, o. fink, waaraan de fluit zit, (van
een' es, enz. lenclenfluk,) filet, (van een
— van het gevopert, enz.) cinder,
geltc, sot-Py-laisse, m.
Stuiting, vr. het ituiten , etas de ce qui est
arrétó , empechement, f11. •
fnoeverij ,
pogchen, vanterie, hablerie.
2 bikkelen,
feu des osselets, m.
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Stuitvos, m. pogcher, fnoever, pochhani,
hableur, gaseous.
(zeew.) revolin; zie Reyolin in
Stuitwind,
het Franfche deel.
Stuiveling, in. turf, welke door de worst
tourbe gatee par le froid,
dorven
Stuiven , 0. w. (ik itoof, ben geileven),
itof Avegvliegen, s'envoler comme de la poussiere; fig. Het is getloven, (het is gebia•
Zen , het is weg ,) cela s'est envolc' , cobs est
pris , ceia n'y est-pit's. Men weet trier waar
hij geiloven of gevlogen is, ( men weet niet
waar hij gebleven is ,) on ate salt ce qu'il
est devenu. 1-lij hoof nit het huis (hij verliet het huis met groote fnelheid ,) sl quitta
la maison a la hate on brusquemcnt. —,(met
Hebben ,) Ituf maker of verwekken, faire
de la poussiere. , met den onbep. 3 en perf.
flofierig zijn, als: Het fluff:: geweldig op de
Ifraat, (er verheft zieh geweldig veel floe*
op de flraat,) it fait mine poussiere horrible
dales la roe; it s'eleve beaucoup de poutsieve dans la rue; it se repaid beaucoup de
poussiere dans la rue.
Stuiver , m. iemand, die veel geraas of gedruisch
maakt, homme qui fait beaucoup de bruit. -- ,
voorheen zekere Nederlandlche zilvermunt,
de waarde van vijf centen, sou ,sol ; fig. Zij
heeft of bezit eenen mooijeu , ( zij heeft of
bezit een mooi fluivertje, zij zit er warm
zij- bezit een aardig vermogen ,) elle a
one belle fortune. Een mooi fluivertj e erven,
(eene belangrijke erfenis doer, een aardig
fommetje erven , her/tea- one grande somme
d'argent.
fchuldbrief, die uit fluiverStuiverbrief,
gelden fpruit, reconnaissance, fi ots billet,
provenant d'une diminution on d'une augmentation d'un son par florin.
Sturvergeld , o. toelage of korting van eenen
fluiver per gulden, augmentation on diminution d'un sou par florin, f.
Stuiverkruid, o. (in de plantkunde ,) zeker
gewas, obolaire,
Stuivertje, o. verkl. w. zie Stuiver.
Stuk , o. gedeelte van jets, brok, piece, f:
morceau, tn. partie , f in Ilukken broken,
Nan, flooten, fnijden, mettre en pieces,
depecer. —, lap , lambeau. In ilukken fehenren nmettre en lambeaux. Een vleesch,
one piece de viande, tin morceau de viande.
an.; fig. Len lump
Groot — vleesch, abat
vleesch, (ten zwaarlijvig en onhebbelijk
mensch,) une piece de chair, one masse de
chair. Len oolijk — vleefeh , (een oolijk
wijf,) one egrillarae, one friponne, tine
ccrine; boertend zegt men , met zekere
minachting : Een — van eenen kamerdienaal,
enz. (eene foort van kamerdienaar, enz.)
one espece de valet de chambre. Len — van
een' bakker, one esIece de boolanger; verder zegt men: Een werk , (een voortbrengfel , ) one piece , on ouvi age , one
production, one composition. Een — brood,
on morceau de pain, (ook voor eene boterharn,) one beurree. — gewijd brood, chanteau,
tn. Len afgefprongen — van eenen afgehouwen Been, epaufrure, f. Len afgeltoten ftuk
van den hock van eenen item, ecornure,f. Af( eener zuil), fragment (d'une
gebroken
colonne), m. Een weg, (een eind wegs, )
on bout de chemin. In het — van godsdienst, (in het punt van godedienst,) en
fait de religion. Van — tot —, (van punt
tot punt ,) de point en point, avec toutes
les circonstances. Van — tot —, (in den
gemeenz. fpreektr. vau flukje tot beetje, )
ver.
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verhalen (zeer ornflandig en met de kleinfte bijzonclerhed.en verhaleu, ) ditailler ,
particuiariser. Van — tot — opgeven of
ontleden, specifier. .Gene rekening van —
tot onderz,,eken , (clezelve post voor post
onclerzoeken,) examiner on compte article
par article. — voor — rekenen, compter
par le menu. Een — lands, tone piece de
(-erre. Een goads, one piece d'or ; muntfink , eer het geltempeld is , flan , m. ; fig. Hij
bood hens ten braaf — gelds, (hij bood hem
eene aanzienlijke fom , ) it dui °frit one
deel van ten
grosse somtne d'argcnt.
bock, tome, volume, us. —, kleiner onderbij boekha,ndelaars en uitduel, partie,
gcvers, aflevering , livraison, Bij finkken uitgeven, publier par tivraisons. —,
elk, ale: la piece, chacun , chacune. Zij
kosten mij Brie gulden het — , ils me colttent troisflorins /apiece ; van hier Een — of
twee appels, (een paar appels,) tone couple
de pommes. Een — of zes , zeven ( ongeveer
zes of zeven,) six a sept. Een — of teen,
environ dix. Zeventien finks (osfen, enz.),
dix-sept (boeufs , etc.). —, zeker getal el,
len van onderfeheidene floffen, piece, f.
laken , one piece de drap. Bij het
Een
— verkoopen, niet in het klein,)
vendre par pieces. Stukken aan elkander
zetten, verftellen, raboutir. Een — wijn,
tine piece de vin ; van hier: (vat, dat zoo
veel bevat,) tonneau qui contient autant ,
92E kanon , ook — gefehut , piece,
piece de canon, f: canon, m. piece &tortillerie, f: IVIetalen flukken , canons de
onte, en. p1. De flukken aan boordleggen,
fmettre
les canons aux sabords. Houten Itukken , fausses lances , pl., passe-volants,
In. pl. De flukken fjorren , amarrer les
canons. —, op eels fehaakbord , piece, f.
—, op een dausbord, fehijfileen, pion , en.
fehilderij, fehilderfluk, piedame, f:
, tooneelituk, piece
ce, f. tableau, en.
, muzijkfluk , piece
de theatre , j:
de musique , f: voortbrengfel van den
geest in het algemeen, ouvrage , no. piece
d'ouvrage, production, composition, f.
elk bedrijf, action, f. fait, an. Zie verder
Boevenituk, Guitenfluk, enz. enz. —, de
zaak , welke iemand behandelt , ouvrage ,
tier,, sujet, no. matiere, affaire,f. De laatfie ftukken van een regtsgeding , les derniers
errements d'un procis; fig. Hij verilaac zijn
(hij veritaat zijn yak, zijn beroep ,)
it entend biers son metier. Op zijn — letten, (op zijne zaken acht geven, ) prendre
garde a ses offaires. Zijn -- aanbiuden,
(de zaak doorzetten ,) pousser l'affaire. Van
zijn — geraken, (verlegen worden,) perdre lee at—cons, se deconcerter, perdre sa
tramontane; (blijven fteken , den draad kwijt
rakers;) zie Steken. Iemand van zijn —
brengen, ( iemand verlegen makes, ) detourner q. q, de son dessein, le mettre Cans l'embarras , embarrasser q, q. , le desorienter.
Van zijn — zijn, (den draad kwijt zijn ,)
ne plus savoir ou l'on en est , perdre
tramontane , se confondre. Voet bij — zetten , (niet van het behandelde onderwerp
afgaan,) se borner an sujet qu'on traite ;
fig. Iemand van zijn — brengen, deferrer q. q.
Voet bij het — houden, voet bij houden,
(ijverig aan iets werken ,) s e rendre assidu,
et a quelque ouvrage; (zijne ftreng vasthouden,
met toegeven One pas demordre , tenir ferene.
Stijf op zijn — fiaan, ftijf op zijn — blijven
flaan, (zijn opzet halitarrig doordrijven ,)
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persister, ne pas demordre, tenir ferrite.
(bij regtsgel.) enz, meestal meerv. fink.
ken, (bewijzen, bewijsftukken, bewijsfehriften, berigtfehriften,) pieces, papiers,
icrits, an. pl. Ilet zal bij de itukken blijken , de flukken zullen het uitwijzen, (de
papieren zullen het doen zien,) cela paraitra par lee pieces, les pieces en feront
—, in het kaartfpelen, de koning en de koningin van troef. Het —, le rot et la refine

d,a-tout.

Stukadoor, m, gipfer, stucateur, plafonneur.
Stukgoederen , o. meerv. goederen, die in afzonderlijke bales, kisten, enz, bevat zijn,
marchandises emballies, marchandises en futailles, f. p1. .Met — laden , charger a
cueillette.
Stukje, o. verkl, w.; zie Stuk ; brokje, parcelle; loquettc; inzonderheid inakerij , grap,
guiterij , piece, f , tour, m. Een — van
Jan Steen; zie Steen. In den gemeenzamen
fpreektrant zegt men: Van — tot beetje,
(van punt toe punt ,) de point en point,
brin a brin; zie Stuk.
Stukswijze, bijw. ten deele, gedeeltelijk, en
partie, bij het fink, par piece, par
pieces. — verkoopen, (bij enkele flukken
verkoopen,) vendre par piece; (in het
klein verkoopen ,) vendre en detail. —,
fink your fink, als: — verhalen, (met al
de bijzoncferheden verhalen ,) &taller,, particulariser. voorrekenen , (van punt tot
punt voorrekenen,) particulariser, specifier.
Srukwerk, o. werk , dat ilukswijze wordt afgeleverd, besogne qu'un ouvrier delivre par
pieces, f:
Stulp, Yr. een hol dekfel, waaronder men lets
fielpt of influit; zie Stolp. inzonderh.
eene haardklok, waarmede men het vuur
toedekt, couvercle de foyer , couvrefeu, en.
boerenwoning welker deelen alle cutler
een tick befloten zijn , chaumiere.
Stulpen , b. w. (ik fiulpte, heb geftulpt),
lets onder eenen dekfel —; zie Stelpen
dezen zin.
Stulpje , o. hutje , cahutte. f.
Stulpkooi, yr. kooi voor kuikens, mete. Hoe
vele kuikens hebt gij onder die — ? combien
de poulains avez-vous dans cette mete-la ?
Stulpswijze, bijw. (in den vorm eener flulp,)
en forme de couvercle.
Stumper, m. in den gemeenz. fpreektr, fukkelaar, broddelaar,, bloed,•hals, iemand, wient
het aan de noodige bekwaamheid hapert,
gate-métier, ate-pate ,boussilleur.
dramapoco.
2 arme,
merik , ezel,
behoeftige, pauvre-homme.
Stumperachtig , b. n, armzalig, miserable, pi.
bijw. tnisirablement.
toyable.
Sturen, b. w. (ik ftuurde, heb geftuurd),
voorwaarts doen gaan in eene bepaalde rigting, en dus zoo veel als zenden, naar
iemand, enz. doen gaan, envoyer. Iemand
naar den fchoenmaker envoyer q, q, chez
le cordonnier. Iemand eenen bode —, envoyer on messager 4 q. q, lets naar den post
envoyer q, ch. a la poste. Om iemand
—, (iemand eene boodfchap zenden, on;
hem to doen komen,) envoyer querir q. q.,
envoyer chercher q. q. Iemand om cove
boodfchap (iemand met eene boodfchap
uitzenden,) donner tone commission . t.1 q. q.
renvoyer. De boeken zijn nog
Terug
n'a pas encore een.,
islet terug geftuurd,
—, befiuren , de vereisehte
voye les
rigting aan lets geven,Conduire,gettVcrner
re,
,Aaaaa
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rnener,, diriger. Eenen wagen — 5 conduire
un chariot. Een fchip gouverner tin
vaisseau, conduire un vaisseau. Zijnen loop
diriger sa course. —, o. w. zich- met
het befluren van een fchip bezig houden,
gouverner, naviguer. Op het anker —,
gouverner sur l'ancre.
Storing, vr. het fluren, action d'envoyer. —,
befturing, action de conduire, action de
gouverner, f:
Stut, fli,j1 of ander fleunfcl, waarmede men
jets, dat antlers welligt zoo vallen, onderfchraagt en over einde houdt, support, etanfon, appui, etaie, f etresillon; zie
Schoor; fig. perfoon of zaak , waardoor
iemand of jets onderfchraagd en flaande gehouden wordt, upped, soutien 5 secours, refuge, protecteur. — eener fluisdeur, bracon,,m. (fcheepsw.) Hek—, corniare ,
f: Stutten, berkoenen, dwarsbalken onder
de fcheepsverfchanfing zetten, epontiller.
Dek—, epontille de pont, f. Oor—, herpe
d'eperon, f: Spiegel—, montant de poupe,
— onder een fchip, accore, tot
kielen, bigue, f. Boven— van het voorile
fpant, revers de coltis , tn. Schuine — tegen den mast en het boord van eenenonderlegger, guiterne, f.
Stutbalk, m. fchoorpaal of balk, (bij timmerl.) sommier, pointal.
Stutje, o. verkl. w. van Scot: zie Stut ; inzonderh. gebruikelijk Stutjes draaijen,
zetten of loopen, fpijbelen, (van jorgens,
die uit de fchool, uit de kerk of van hun
wcrk wegblijven, om te fpelen of ander
vermaak te nemen,) jouer au lieu d'aller
Pecole, a Peglise, jouer au lieu de travailler, faire Pecole buissonniere,braler Pecole.
Stutfel, o. slut, fleun, fchoor, alleswat dient
om jets te flutter, dtancon, appui, support,
etaie, f.
Stutfieker, m. (fcheepsw.) alonge , f.
Stutten, b. w. (ik flutte, heb geflut), onderfchragen, onderfleunen , voor vallen bewaren, stayer, etanconner, appuyer, soutenir,
appuyer avec des etaies, soutenir par des
etancons. Eenen muur (een' flat of
Mitten tegen eenen muur zetten,) stayer
one muraille, etanconner une muraille , assurer une muraille. IN/let fchoren —, (met
fchoren voor vallen bewaren ,) etresillonner;
fig. onderfleunen, ftaande houden, fchragen,
soutenir, appuyer. Eene zaak met zijn gezag
(eene zaak met zijn gezag onderfleunen , appuyer une affaire par son autorite. o. w. de fchool, de kerk of zijn
werk verzuimen, om zich te vermaken, flutties draaijen; zie Stutje.
Stuur , 0. het werktuig , waarmede een fchip gefluurd worth , roes , gouvernail, helinflok timon,m. Geen in het fchip hebben , (zcew.)
bij gebrek van wind niet kunnen zeilen,
etre en bapaume. Aan het — zitten, aan
het — flaan, gouverner, manier on tenir le
timon; fig. Aan het flour van jets zitten ,
(het befiuur over of van jets in handen hebben ,) gouverner q, ch., diriger q. ch. Het
— van lets zijn, (het opzigt of befluur over
jets hebben ,) etre le directeur de q. ch.,
diriger q. ch. Het — kwijt zijn, (in eenen
radeloozen toefland verkeeren ,) avoir perdu
la tete. Hij was het — kwijt, (hij wist
zich niet te helpen ,) it avait perdu la tete.
Over —, (in Gelderland en Vriesland gebruikelijk voor : in verwarring, in de war,)
en desordre. Over — brengen, (in de war
`,.,rengen 2 ) mettre en desordre, dtranger.
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Over , (in Gelderland en elders voor
te loor, te leur, verloren,) als : Over —
gaan, over — raken , (te loor gaan ,) etre
perdu, e.
Stuurboom, in. boom van bet flour of het
roer, timon, tn.
Stuurboord, o. de regter zijde van bet fchip,
als men van het roer naar den voorfleven ziet,
tribord ou stribord, dextribord, tn. — in de Levant, poge , m. Over — zeilen, avoir Parmure a striboi d, m.; fpr. w. Iemand van —
naar bakboord zenden, (iemand van Pontius
naar Pilatus zenden, hem herwaarcs en derwaarts zenden ,) envoyer q. q. de Caiphe a
Pilate, ballotter q. q.
Stuurboordwacht, y r. wacht aan fluurboord,
stribordais ou quart de tribord, m.
Stuurlastig, b. n. te zwaar beladen aan het
fluur , charge trop par derriere , sur Parriere.
Stuurlieden,
meerv. van Stuurman; zie dit
woord.
Stuurmal, 0. mal van het flour of roer, gabarit de gouvernail, m.
Stuurman, (meerv. Scuurlieden ,) de perfoon, welke bijzonder met het befluur van
een fchip belast is, pilote, (fcheepsw.) timonnier. Een —, die de hoogte neemt,
un pilote hauturier; fpr. w. De bests fluurlieden of fluurlui flaan aan wal, (degenen,
welke eerie zaak het beste verflaan, zijn er
niet bij ,) ceux qui entendent mieux
`afire, n'y soot pas.
Stuurmanfchap, o. Stuurmanskunst, vr. kunst
van den fluurman, art de la navigation, pilotage, De —leeren, apprendre Part de
la navigation.
Stuurniansmaat, m. helper van den fluurman ,
iluurmansieerlin g , adjudant pilote, apprentif de timonier.
Stuurplaats, y r. op een vlot, boutage, m.
Stuurplecht, yr. het achterfle halfdek van een
fchip , gaillard (Pat-dere, chateau de poupe, chateau d'arriere, m.
Stuursch, b. n. barsch, onvriendelijk, norsch,
refrogne , e, rebarbatif, ly e, rebutant , e,
rude, austere. —, (fam.) rechigne, e. —,
bijw. rudement, d'un air rebarbatif:
Stuurschheid , y r. barschheid, onvriendelijkheid, norschheid, rudesse , , manieres rebarbatives on rebutantes, f. pl. , mine re-_
barbative , f:, air rebarbatif, refrognement , m.
Stuurfloel , m. fluurplecht , gaillard d'arriere;
zie Stuurplecht.
Stuurflok, m. fiok van het fluur of roer, barre , manivelle (du gouvernail,)
Stuwaadje, y r. al, wat gebezigd wordt, om
jets vast te fluwen, arrimage, entassement ,
Stuwen, b. w. (ik fluwde, heb gefluwd),
duwen , douwen , pousser , serrer. —,
(fcheepsw.) behoorlijk fchikken, arrimer,
entasser.
Stuwer, m. degene, die met het fluwen van
een fchip belast is, arrimeur.
Stuwing, vr, her ftuwen , action de pousser,,
action de serrer. het ftuwen der goederen in een fchip, action d'arrimer, action
d'entasser,, f:, arrimage , m.
Subiet, b. n. (ond. w.) plotfeling, cubit, e.
bijw. subitement, m.
Sublimeerpot, m. (ond. w.) zeker vat bij de
fcheik. gebr., aludel.
Sublimeren, b. w. (ond. w. ik fublimeerde,
heb gefublimeerd,) de vlugtige deelen door
middel van het your nit jets doen oprijzen,
sublimer.
Su b

SUB
Sabi1ancie, vr, (ond. w.) het wezen of we- Suikerdeeg, o. deeg, waarvan men fuikergezenlijke , substance, essence.
bak maakt, pate de confitures,
Subititueren, b. w. (ik fubflitueerde, heb ge- Suikerdoos, vr. doos, waarin men de fuiker
fubftitueerd ,) toevoegen , adjoindre. —,
doet, sucrier, tn., drageoir,, m.
in de plaats
substituer.
Suikerij, o. zeker plant, anders fuikerwortel;
Subifitutie, yr. (ond. w.) substitution.
zie Cichorei.
Subllituut ,
(ond. w.) medehelper,, aan Suikeren b. w. (ik fuikerde, heb gefuikerd ,)
eenen openbaren ambtenaar toegevoegd ,
met fuiker beflrooijen of zoet maken , sucrer.
plaatsvervanger,, substitut, sub-delegud , ad- Suikererwt, vr. (in to kruidk.) pois goulu,
joint.
pois sans cosse ; zie Peal. Zeker fuikergoed
Subtiel, b. n. (ond. w.) slim, geflepen , subin de gedaante van erwten, pois sucre, 113.
til , e, ruse , e, fin, e.
bijw. liscigdragee (ronde), 1.
lijk, subtilemcnt , finement.
Suikergast, m. zeker cliertje, lepisma sacchaSudde, y r. (veroud. woord,) hetwelk moeras
rena, f.
beteekende , n2arais, tn.
Suikergebak , o, gebak dat met fuiker zoet
Suf, b. n. beuwelmd, zwak van herfenen, qui
gemaakt is, sucreries, f:
radote, hebete, e, imbecille, simple. — Suikergoed, o. allerlei gebak, dat met fuiker
maken, rendre stupide , rendre imbecilic,
zoet gemaakt is , gerltenfuiker, penide, tn.
hdbeter.
zie Suikergebak.
Suffaard, m. degene , welke fufc, celui qui Suikerhandel, m. handel in fuiker, traffic en
radote, radoteur.
sucre,
Stiffen , o. w. (ik fufte, heb gefuft,) zwak Suikerhuis o. fctikerraffinaderij , lieu cis Pon
van herfenen wezen, etre imbecilic, etre
ra fine le sucre, m. raffinerie, f.
stupide, radoter, etre faible de cerveau.
Suikerig , b. n. eenen fuikerfmaak hebbende,
Suffer, m. degene, welke fufc; zie Suffaard.
ayant un goat de sucre, sucre, e.
Safferd, m. iemand, die zwak van herfens is; Suikerkist, vr. kist voor fuiker, cause sucre.
zie Suffaard.
Suikerkoekje, o. gefaikerd koekje , anijsbeSufferij , yr. het fuffen, fuffing, radotage ,
fchuitje, gateau sucre, biscotin, tn.
reverie , radoterie.
Suikeri:olter m. zie Suikerraffinadeur.
Saffing, vr. het fufren , fufferij; zie Sufferij.
Suikerkokerij , y r. zie Suikerraffinaderij.
Suf held, y r. toeltand van iemand, welke faf Suikerkorrels, yr. meerv. muisjes, nompareilles.
is, imbecilite.
Suikerlepeltje , o. theelepeltje , lepeltje, waarSuffter, yr. degene , welke fufc , celle qui ramede men de fuiker in de kopjes roert, culldote, radoteuse.
ler on cueillere a sucre, f.
Suiker, y r. het foete fap uit zeker Indisch Suikermommetje o. colin-maillard , m.
riet, fuikerriet genoemd, sucre, rn. Ruwe Suikermolen ,
molen tot verbrijzeling van.
, sucre brut. Gedraaide —, sucre tors,
het fuikerriet en ter uitperfing van het merg,
alfinic , m. Witte —, snore raffine , sumoulin a sucre.
ere blanc , m. Bruine
sucre his ou noir, , Suikernetels, vr. meerv. zekere foort van ne•
cassonade,
Kandij—, sucre candi.
tels, in tegenilelling van brandnecels, enz.
Gebrande
foort van —kandij, caramel,
ortics blanches.
fn. Zie venter de met — zamengeft. woor- Suikerpan, yr. (bij de fuikerraf.) couleresse.
den: als: Borst—, Gerfle—, Brood—, enz. Suikerpapier, o. papier met fuiker, papier au
Suikerachtig, b. n. naar fuiker zweemende ,
sucre, m.
qui a un goat tie sucre, qui ressemble a du Suikerpeer, yr. een zeker flag van zoete pesucre , saccharoide. —, bijw. zoet als fui- ren, poire suet* , blanquette, f. rousselet, m.
ker, doux, ce, comme du sucre , qui a un Suikerpeul , vr. zekere zeer malfche peul,
god: de sucre.,
tres-doux, ce.
fuikererwt, pois goulu, 211.
Suikerahorn , m. ahorn, die fuiker voortbrengt , Suikerplanten , yr. meerv. planten die fuiker
arable a sucre.
in zich bevatten, .plantes sacchariferes.
Suikeraluin , tn. gefuikerde alum, alun sucre, m. Suikerpopje , o. popje van fuiker gemaakt, •fi%
Suikeramandel,
gure fidte de sucre, poupee 'ate de sucre,f.
amande sucree, f. Verfuikercle amandelen , amandes lissees ; fuiker- Suikerpot , m. (in de fuikerraffinaderijen ,) pot
boon, bruidfuiker, praline, f.
waarin de fuikerbrooden gemaakt worden,
Suikerappel,
zekere zeer zoete appel,
pot a sucre. --, in de huishouding, pot
pomme sucree, f.
waarin men de fuiker heefc, sucrier.
Suikerbakker,m. faikerkoker ; zie Suikerkoker. Suikerraffinaderij , yr. werkplaats van den fui-, iemanci , die allerlei fuikergebak, enz.
kerrallinadeur, affinerie de sucre, raffinerie.
remand, welke zich met
maakt en verkoopt, banketbakker,, confitu- Suikerraflinadeur,
tier, confiseur.
raffineren der fuiker onledig houdt , raffineur.
Suikerbakkerij, yr. fuikerkokerij; zie Suiker- Suikerriet, o. riet, this genoemd wegens de
buitengewone hoeveelheid fuikerftof, die
kokerij.
werkplaats van eenen fuikerbakker, sucrerie.
het bevat, canne a sucre, canarnelle ,
Suikerberk, m. zekere foort van berkenbooOngekookt — fap , vesou , etc. tn.
men, bouleau sucre.
fmaak tier fuiker , gait de
Suikerfmaak,
SuikerLfchuit, y r. gefuikerde befchuit, hissucre.
cuit sucre, m.
Sttikerflof, o. (bij de fcheik.) principe saccharin , tn.
Snikerboom , m, boom, welke veel fuikerfiof
bevat, arbre a sucre.
Suikerfiroop, yr. melasse.
Suikerboontjes, o. meerv. zekere fijne boon- Suikertangetje, o. tangetje , waarmede men de
tjes 7 petits haricots delicats , m. pl. goeritukjes luiker aanvat , pincette a sucre, f.
ganes , f. pl. — , (bij banketbakkers,) des Suikerton, yr. fuikervat, ton waarin fuiker
verzonden worth; zie Suikervat.
amandes sucrees ; zie Suikeramandel.
Suikerbrandewijn, m. tafia.
Suikervat, o. vat, ter berging van fuiker,
Suikerbrood, o. fuiker in de gedaante van een
—, vat met fuiker,
barrique a sucre,
brood, pain de sucre, m.
barrique de sucre, f:
misvormde
fuikerbrooden, des cassons, in. pl.
1 Suikervogeltje, o. zeker flag , van boomkruipert-.
A aaa3
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pertjes, (in de nat. gefch.) fuikervreter,
sucrier, m.
Sulkerwortei, m. (in de kruidk.) chervis.
Suikerzoet, b. n. zoo zoet als fitiker,, (lotix ,
ce, comme du sucre; fig. honigzoet, vleijend , als : fuikerzoete woorden, des paroroles emmiellees , f. pl.
Suikerzuur, b. n. (in de fcheikunde ,) sucre, e.
Suikerzure zouten , sels sucres. Melkfuiker
( bij de fcheik. ) saccho-lactique. Melkfui•
ker, gezuurdzout, saccholacte. Het — zout ,
l'acide saccharin; zie Zuringzout.
Sullen , b. w. (ik fuilde , heb gefuild) , aan
het ftrand visfchen met een fchepnet, welks
beide einden door paarden getrokken worden , pécher entre les banes, avec one tirasse
ilepen, trainer,
tiree par des chevaux.
o. w. voortgefleept worden,
porter.
lanterfanteren, leutedralen , tralter.
ren, lambiner; zie Lanterfanten.
Suiloor, o. oreille pendante, f.
Suilooren , o. w. (ik fuiloorde, heb gefuilcord), hangende ooren hebben, avoir les
oreilles pendantes.
Suiloorig , b. n. moedeloos , bekommerd , narflagtig , triste, melancolique.
Suizebollen, o. w. (ik fuizebolde, heb gefuizebold), door eenen flag of foot aan
het hoofd derwijze bedwelmd worden, dat
.men daarin eene fuizing gewaar worth 5
avoir des etourdissements causes par un coup.
Suizelen, o. w. (ik fuizelde, heb gefuizeld),
bedwelmd worden, fuizebollen, avoir des
vestiges, chanceler, tournoyer; zie Suizebollen.
Suizelig, b. n. die fuizelingen heeft, qui a
des vestiges.
Suizeling , yr. bedweiming , duizeling, vertige, tournoiement de tete, tn. —, fuizing,
een fuizend geruisch; zie Suizing in de tide
beteekenis.
Suizen , b. w. (ik fuisde, heb gefuisd), zacht ruifelen, bourdonner, murmurer , rendre un bruit
sourd et confus , bruin. inzonderheid
een zacht geruisch in de ooren veroorzaken ,
even als van ruifchende bladeren, of zacht
kokend water, tinter. Het fuist mij in de
Doren, les oreilles me tintent; zie Tuiten.
— , ruifchen van water, tier het,begint te
koken, elders ruifchen, zingers; zie Zingen.
Suizig, b. n. ruifchend, bourdonnant, e, qui
murmure.
Suizing, vr. het fuizen , gefuis, murmure,
—, in de ooren,
bruit sourd et confus,
bourdonnetintement, m.; zie Tuiting.
went, tintouin, m.
Sukade , vr. gekonfijte fchil van zekere vrucht,
hetzij meloen, citroen, of wel die vrucht,
welke de joden in hunne looverhutten bezigen en onder den naam van paradijsappelen
bekend flaan ecorce de citron, etc. confite.
Sukadekoek , m. koek met fukade, gateau
ecorce de citron confite.
Sukadig, b. n. eenen ftnaak van fukade hebbende , qui a ungait d'ecorce de citron confite.
Sukkel, m. het fukkelen , als : fig. in den
gemeenz. fpreektr. Aan den — zijn, (in de
kroeg liggen en zuipen , ) passer son temps
dans les cabarets. —, fukkelaar, Bumper,
bloed ; zie Sukkelaar.
Sukkelaar, m. traag mensch, lambin, landore , niveleur.
Sukkelaarfler, yr. traag meisje, trage vrouw,
lambine.
Sukkelachtig, b. n. ziekelijk , die gedurig fukkelt , valetudinaire, maladif, ive.
Sukkelarij, yr. het fukkelen, traagheid, action
de lambiner , f., lambinage , m.

Sus
Sakkelen , 0. w. (ik fulikelde , heb gefukkeld ,)
ziekelijk zijn, kwijnen, aanhoudend ongefield zijn, etre maladif, ive, etre valetudinaire, languir; fig. traag in zijne bewegingen zijn, langzaam te werk gaan , lambiner, lanterner. gedurig door allerlei
wederwaardigheden en tegenfpoeden in zijne
ondernetningen belemmerd worden, avoir
beaucoup de desappointements. Op zee —,
(flecht vorderen, niet voortkomen, heen en
weer geflingerd worden door de winden en
de golven ,) error ca et la sur user, titre
le Jones des vents et des floss. een kom.
mervol leven leiden , naauwelijks het noodige
hebben , armoedig 'even, vivrepauvrement,
titre dans la disette, trainer sa vie. —,
(met Zijn ,) langzaam ergens heengaan , aller lentetnent, marcher lentement, se trainer.
Sukkeling, vr. het fukkelen, action de languir, langueur, f.; fig. leuteren, action de
lambiner, f. lambinage, tn.
Sukkelwerk, o. fukkelpartij, fukkelarij, het
fukkelen , traag voortgaan , lambinage , tn.
Sul , m. een cloud goed mensch, bonne pdte
d'homme, eenvoudige ziel bloed,
Bumper, hale, focrisse, bendt, nigaud,
niais, m.
Sulachtig , b. n. gelijk een ful, fullig, eenvou•
dig, fimpel, niet zeer fnug, simple, niais,
e.
bijw. simplement.
Sulachtigheid, yr. de aard of geaardheid van
eenen ful, eenvoudigheid, simplicite, niaiserie.
Suffer, yr. zwavel, soufre, tn.; zie Zwavel.
Sulferachtig, b. n. gelijk fulfer of zwavel,
zwavelachtig, soufre, e, sulphureux, euse.
Sulferbalfem, balfem van zwavel of fulfer,
baume de soufre, onguent de soufre.
Sulferdamp, m. zwavelachtige damp; zie Zwaveldamp.
Sulferen , b. w. (ik fulferde, heb gefulferd),
zwavelen, ensoufrer, soufrer.
Sulferlijm, yr. en o. zwavelachtige lijm, coils
sulphureuse. f.
Sulfermijn, yr. mien, die fulfer of zwavel oplevert, zwavelmijn , mine de soufre.
S ul ferf/ank , m. zwavelflank , zwavelachtige
flank, odour de soufre, f.
Sulferwortel,
zeker gewas, queue de pourceau, f.
Sullebaan, yr. bean, waarop men fult, glijbaan; zie Glijbaan.
Sullen , o. (ik fulde, heb en ben gefuld),
langs eene baan, (inzonderheid op digt getrapte fneeuw,) glijden; zie Glijden.
Sullig, b. n. en bijw. gebik aan ful, fulachtig, eenvoudig ; zie Sulachtig.
Sulligheid, yr. infachtigheid, eenvoudigheid;
zie Sulachtigheid.
Sultan, m. oppergebieder van het Turkfche
rijk en andere Mahomedaanfche rijken , sultan.
Sultane, vr. fultanin, vrouw van den fultan ;
zie Sultanin.
Sultanijn, naam van zekere goudmunt met
het beeld des fultans van Turkije, sultanin.
Sultanin, yr. fultane , vrouw van den fulcan,
gemalin van den grooten heer, sultane. De
begunfligde. — , la sultane favorite. De —
moeder, la sultans mere.
Sus , tusfctienw. om itilte aan te bevelen , paix:
paix la!
Susfen, b. w. (ik fuste, hub gefust,) doen
zwijgen , ftillen 5 tot flilte brengen, • appaiser, faire taire. —, door wiegen, zingen of anderzins, doen influimeren, als : It
flaap (doen inflapen,) endormir. Hebt
gij het kind al in flaap gefust ? avez von;
dd-
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teeken , aanduicling eener verandering in
eenig orgaan, waardoor de artfen den aard
der ziekten trachten op te fporen, symptame , en.
Synagoge, yr. joodfche kerk , synagogue.
Syndicaat, o. syndicat, m.
Synodaal, b. n. eene fynode betreffende, synodal, e. Synodale vergadering, assembles
synodale, f:
Synode , yr. kerl;elijke vergadering, synode ,
, synode national, synode geneA igerneene
ral, an.
Synoniem, b. n. van woorden, welke in hunne
be t eekenis eenige gelijkheid hebben of fchijnen te hebl,en, synonyme, synonymique. De
woorden Verbolgenheid en Thorn zijn —,
les snots Courroux et Colare sent synonymes. Synonieme woorden, dcs synonymes,
so. pl.
Synoniemen, o. meerv. fynonieme woorden,
(zie Synoniem,) des synonyn,, es, m. pl.
polEyllabe.
Syntaxis, y r. (ond. w.) fchikking der woorSymbolisch, b. n. (ond. w.) symboliqut.
vooritellen, symboden , enz. volgens den eigendommelijken
bijw. par symboles.
geest eener taal, woordvoeging, syntaxe;
liser; zie symbole, symbolique et symboliser
zie Woordvoeging en Woordfchikking.
in het andere Frani-sone deel.
Syminetrie , yr. (oud w.) regelmatigheid der Syring, vr. zekere heester, als ook deszelfs
bloefem, lilas,
Perzifche
lags —,
deelen, symetrie.
lilas de Perse, m. Gemeene
Arabifche
Sympathetisch, b. n. (ond. w.) dat op de
— lilas common, lilac des Jardine , no. Jafympathie betre.kking heeft, sympathique.
panfche
lilas du Japon . m. forsythie, f:
poeder, poudre de sympathie, f: Sympazie Syring.
thetifche inkt, encre de sympathie. Sym- Syringe, vv.
em,
Syringbfoef
bloefena der fyring, flour
patherifche kracht, vertu sympathique.
de lilac, f.
Symphathie, yr. (ond. w.) overeenkomst van
fyring , fyringen ; zie Syring.
aandoeningen en neigingen, medagevoelig- Syringenoom ,
Syringeflruik,
fyring in den vorm van cenen
heid, sy;npathie.
fcruik, lilas en arbrisseau.
Sympathiferen, (ik fympathifeerde, heb
gefvmpatifcerd), fympathie zamen hebben, SYringetak, m. tak van eenen fyringeboom,
branche de lilas, f:
oyereenflemmen met elkander, sympathiser.
niet, lours humeurs Synema, 0. (ond. woord) ftelfel, leerflelfel,
Ilunnue humeuren
systeme,
zie
Nederd. Stelfel.
symthiscnt pas ensemble.
Symphonic, vr. in de toonk. gebruikelijk, Syflematisch, b. n. tot een fyftema of flelfel
behoorende , systimatique.
bijw. systd.
symphonic.
matequernent.
Symptoom, o. (in de geneesk.), zoo veel ale
sits
(.144 endormi Penfant; fig. nadenkeloos maken , in flaap wiegen, endormir.
Susfing, y r. het fusfen, action d'appaiser,
action de faire taire; fig. action d'endormir.
Swifent, zekere foort van Virginifchen
tal, ak, nom d'espece de tabac de Verginie.
Syllabe , yr. ecu grooter of kleiner getal letters, die te zamen in cenen adem worden
ttgefproken, dikwijls ook eene cnkele letter, (b. v. a-dem , o-ver ,) die altijd een
klinker moet zijn, syllabe zie Lettergreep.
In het woord maakt a cone — nit,
dans le snot avoir, a fait one syllabe. Eene
iange —, one syllabe longue. Eene korte —,
one syllabe breve. Een woord van cone —,
un mot d'une syllabe, on mono.syllabe. Een
woord met twee fyllaben, on mot de deux
syllabes , on dis-syllabe. Een woord van drie
f'v ilab.n, on ni,,t de trois syliabes, on trissyliabe. Een woord van vete fyllaben , no

T
T, Yr. nen,entiende letter van de letteriijst, t, Taaiachtig, b. n. kleverig , gloatat , e, tenue ,
on peu souple, etc.
en. — op zich zelve bekleedt zij , rnec een
affnijdingsteeken van voren de plaats van Taaiheid ofTaaijigheicl, vr. buigzaamheid, souplesse , fiexibilite. —, hardigheid , flevig.
bet ; als : 't iy elk , le quel , la quelle; % is
held, kleverigheid , enz. , durete, fermetd ,
gedaan, c'est fini; zie Het. Met een affnijtenacite, etc. De — van het metaal, der
diugsteeken van achteren, bekleedt zij de
yochten, la tenace du metal , des humeurs.
plaats van te, zoo ale t' huis , el la maison,
—, ihinugheid , vzscostte. — , karigheid ,
au logls, chez hie, t' Arnhem, a Arnhem;
cloickete , ladrerie , avarice. —, fierkte des
zie Te.
ligchaams, vigueur,, force.
Taai , b. n. buigzaim , souple, flexible, pliant,
e, pliable. Een taaije 1piiker, on clou sou. Taaijaard, Taainagel; zie Gierigaard.
plc, flexible. Een taaije , buigzame tak, , Taak , vr. bepaald work, taakwerk, tdche. Ik
one branche souple. — , hard , flevig, vast, heb mijne — volbragt, Pal acheve ma tdche.
— ais leer, coriace, dur, e, ferme. Dit ' Taal, y r. al vat er gefproken wordt; ook
verfchillende zigtbare en andere teekenen,
vleesch is —, cette viande est there a mdwaardoor men zijne gewaarwordingen, enz .
cher. Een — leven hebben, avoir la vie
te kenicen geeft, onderfcheiden van fpraak,
dove ; fig. avoir Paine cramponnee dans le
dat eigenlijk de daad van fpreken aanduidt ,
corps. IIij is —, karig, vasthoudend (in
langue,
f. langage, tn. De Franfche —,
het bctalen), it est tenace, deer a la desla langue francaise. De leveude talen, les
serve; fig. coriace. Taaije wijn , du vin
langues vivantes. Eene doode —, (die niet
gras. Een — geduld, one patience infati.
meer gefproken wordt ,) unel angue morte.
gable. —, kleverig, tenace, adherent, e.
:Eon — metaal, un metal tenace. — 7 die
De Oosterfche talen, les tangoes orientates.
veel kan uiLflaan, robuste, endurci, e. Een
De — der oogen, le langage des yeux. De
— der vingers, de vingerfpraak, la chiro—, flerk man, un homme roboste. —, llij.
logic. Het is de — der H. Schrift, c'est le
merig, flijmachtig , gloant, e, visqueux ,
langage de Pecriture saints. Dit is niet de
sc. —, flijmachtig vocht, humeur visqueo-- van eenen vriend, cc n'est pas le langage,
se, g,luante i viscosia, f mucilage, m; zie
d'un ami. Wat voor eene mannelijke — in
ilijui.
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eenen vrouwelijken mond, quel langage male
dans la bouche d'une femme. Dat was eene
vloeijende en krachtige — c'etait un langage , un discours , coulant et energique. Hij
is wel ter —, (wel befpraakt) it parle,
s'exprime, ii s'explique Bien. De — die aan
eene natie , aan een yolk, aan eene provincie , aan een land eigen is , landfpraak , langue, idiome; m. De Turkfche —, la
langue, Pidiome des Tures. In vele talen
gefchreven of gedrnkt, (gelijk de bijbel ,)
(bible) polyglotte; zie verder Spraak. Befchrij ving over de talen , glossographie. Schrijver over de taal , glossographe.
Taaldeel, 0. partle de discours, f:
Taaleigenheicl, y r. taaleigenfchap , taaleigendommelijkheid ; bijzondere fpreekwijze eener
taal tegen den regel; eigenaardige fpreekwijze eener taal, idiotisme, m. als: mon
antie, (voor ma amie,) son epee.)
Taalfout , yr. taalgebrek , faute, f. vice de
langue , de langage,m. faute grammaticale,
contre la regle, incongruite,f.solecisme,m.
Taalgrond, m. principe d'une langue.
Taalkenner, m. zie Taalkundige.
Taalkennis, Taalkunde , yr. connaissance, intelligence des langues. — , fpraakkunst, grammaire. — 5 taalgeleerdheid, (in de leerk.)
philologie. Tot de — betrekKelijk , grammatical, e.
Taalkundig, b. n. letterkundig , bedreven in
de taalkunde , verse, e, dans les langues,
dans la connaissance des langues , philologique.
Het is eene —e foot, c'est une faute grammaticale.
Taalkundige, tn. fpraakknndige , letterkundige,
taalminnaar,, gramtnairien, litterateur, philologue, qui est verse dans les langues.
Taalkundiglijk , bijw. fpraakkundiglijk, grammaticalement.
Taalminnaar, m. amateur des langues ; zie
Letterkundige.
fpraakmeester, maitre de
Taalmeester,,
langue.
regle
d'une fatigue, regle gramTaalregel, tn.
maticale.
Taalregter,, In. jugs en fait de fatigues; critique.
Taalrijk, b. n. riche, abondant, e, copieux,
se, en mots. —, welfprekend , eloquent, e.
Taalfchikking, vr. construction, f. arrangement des mots, m.
Taalsman , m. tolk , vertaler, interprete traducteur,, trucheman.
Taal- of fchrijfteeken , o. accent, m.
Taalvitter of zifter, puriste.
Taalvitterij , vr. purisme , m.
Taalvoerder,, m. advokaat , zaakbezorger, avocat, (procureur.)
Taalwoestheid , yr. oorkwetfende misflag in
de taal, barbarisme,
Taalzifter ; zie Taalvitter.
Taan, yr. tan, m.; zie Run, (in Vriesland
Kif genaamd.)
Taanbloem , yr. tanaisie.
Taanketel, m. chaudiere a tan, f.
Taankleur, yr. couleur de tan.
Taankleurig , b. n. tanne, e, basand , e.
Taankring, yr. Taanrond , o. dierenriem, zonzoneweg , (in de flerrek.) dcliptique,
diaque , m.
Taarling; zie Teerling.
Taart , yr. tourte, tarte; fig. Daar heb ik
van de — gehad , cela m'a coutd beaucoup, etc.
Taartje , o. tartelette, f:
Taartkoek , m. gdteau a la tourtiere, qui se
cuit dans tone tourtiere.
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Taartpan , yr. tourtiere.
Taats of Taatstol, m. bekend kinderfpeeltuig,
priktol, (onderfcheiden van drijftol,) tonpie, f.
Tabak , m. tabac. Gefponnen
, tabac
cords. Rol —, tabac en rouleau. Rook — ,
tabac a framer. Snuif , tabac en poudre.
Geftipte —, tabac sans cites. — kaauweia ,
pruimen , prendre du tabac en mdchicatoire,
chiquer. Spr. Dat is andere —, (dan kanaster,, ) c'est q. ch. d'une nature route dip
ferente.
Tabaksasch, yr. cendre de tabac.
Tabaksblad, o. jeuille de tabac, f:
Tabakfchuur, yr. sechoir (pour le tabac), m.
Tabaksdoos , vr. boite a tabac , tabatière.
Tabaksfabrijk , vr. fabrique de tabac.
Tabakshandel, m. commerce, traffic , negoce
de tabac.
Tabakshandelaar of kooper, m. marchand , debitant de tabac.
Tabakskaauwer of pruimer, no. mdcheur de
tabac.
Tabakskamer,, yr. vertrek in een koffijhuis,
waar tabak gerookt worth, tabagie.
Tabakskerver, m. coupeur de tabac.
Tabakskerverij , yr. lieu oi.‘, l'on coupe ouhache
le tabac, m.
Tabakkistje , o. tabagie, f:
Tabaksklisteer,, yr. fumee de tabac en guise
de clystere.
Tabakskomfoor, o. rdchaud pour allumer la
pipe, tn.
Tabakskooper ; zie Tabakshandelaar.
Tabaksland , o. terre ou Pon cultive le tabac, champ plants de tabac , m.
Tabaksmannetje , o. petite figure quo l'on expose devant les boutiques de tabac , ragot on
nagot, m.; fain. margafat, m.
Tabakspapier,, m. mauvais papier , dont on
fait des cornets a tabac, m.
Tabakspijp , yr. pipe ,
tabac.)
Tabaksplant, vr. plante de tabac, nicotiane.
Tabaksplanter, m. planteur de tabac.
Tabaksplanterij , vr. plantation de tabac, f:
plantage de tabac.
Tabakspot , m. pot a tabac.
Tabakspruitn , y r. chique (de tabac.)
Tabaksrasp , yr. grivoise.
Tabaksreuk , m. odeur de tabac,
Tabaksrol, yr. role, f: rouleau de tabac,
andouille de tabac. — of karot ( your fnuiftabak , ) carotte, torquette.
Tabaksroller,, no. releur de tabac.
Tabaksrook , m. fumee de tabac,
Tabaksfnuiver, m. preneur de tabac.
Tabaksfpinner, m. fileur de tabac, torqueur,
tabac. Den tabak fpinnen , tot roller/
draaijen , torquer le tabac.
Tabaldpinnerij , yr. filerie de tabac.
Tabaksfleel , tn. tige de tabac f.
Tabaksitof, o. poussiere
tabac, f.
Tabaksfloppertje, o. fouloir m.
Tabaksvat, o. boucaut de (a) tabac, 111.
Tabaksveld ; zie Tabaksland.
Tabaksverkooper ; zie Tabakshandelaar.
Tabakswinkel, m. boutique de tabac, as Pon
vend du tabac.
Tabakszak, m. sac, in. bourse a tabac,
—
van eene blaas, blaque,
Tabbard, Tabberd, m. een Lange flatierok ,
robe, f. tabard, tn. Lieden van den —
regtsgeleerden , gens de robe. —, toga
der oude Rommel] , togs, f. — der raadsheeren , togs des sdnateurs.
Tabernakel,
hut, tent, velcihut, de ftichtshut van de Blofaifche eeredienst, tabernr,-,
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a gile, pavilion, tn, tente, f.; fig, ligebaam
des menrchen , corps. Spr. w. Iemand op
zijnen — komen , tomber sur le corps de q.
q. rosser, etriller q. q. Ergens ---s maken ,
bouwen, (er ergens eer. gevestigd verblijf
houden,) (faire un bon sejour q. part. Hij
zal daar geepe —s bcuwen, `niet lang tabarnatelen , it n'y fera pas un long selour.
Tabijn, y r. gewaterde taf of armezijn , tabis,
du taffetas onde ou moire ,
Tabouret, m. (ond iv.) Itoel, zetel zonder
leaning, tabourer.
Tachtig, telw. quatre-vingt, octante (AANM. )
vingt neemt eene s aan in quatre-vingt en
six vingt, voor cent vingt, I2©, wanneer
een zelfft. naamw, zonder een ander getal
hierop volgt, (gelijk cent) als: — osfen,
quatre-vingts boeuf.i. Vier en — koeijen,
quatre-vingt-quatre vaches.
Tachtiger, m. iemand die tachtig jaren cud
is, homme de quatre-vingts ans , octogenaire ,
(zeew.) vaisseau , bdtiment de quatre-vingts
pieces de canon.
Tachtigja.rig; zie Tachtiger in de eerste bereek., eat — jaren duurt , als: De —e oorlog , la guerre de quatre vingts ans.
Tachtigmaal, bijw. quatre vingts fois.
Taf, o, zekere itof, taffetas, in.
Tafel , yr. table. Vierkante, ronde —, table
carree, ronde. Ronde — met eenen poor,
table 4 tin pied, monopode. Neerflaande —,
hangoor,, table pliante , qui se plie. Men moet
over — niet fpreken , it ne fact pas parler
el table, pendant le repas. Eene uithaal- of
uittrek —, une table qui se tire. Opene
— houden, tenir table ouverte. Gewone,
ordinaire — 'louden, waar een iegelijk voor
eenen vastgestelden prijs aan den maaltijd
kan deelnemen, ,tenir table d'hete. De —
dekken , couvrir la table, mettre la nappe.
De — opnemen, lever la table, liter la
riappe. De —, de fpijzen afnemen , desservir la table. Aan — gaan, aller a table.
Aan — zijn , zitten , etre table , se mettre
it table. De — bedienen , servir la table.
Van — opflaan, se lever, sortir de table.
iUe — des Heeren, (het nachtmaal bij de
protestanten , ) la table du Seigneur, la
Sainte table, la salute cenc , (en bij de R.
Rath.) hoogtijd, communion. Ter —, aan
het nacht- of avondmaal gaan, aller it la
salute chne, communier. Lets ter — (te
berde) brengen , opperen , (bij eene raadsvergadering , die aan tafel zit in overweging
brengen ,) proposer q. ch. 4 une assemblee.
—tierzango,
gamine. De wet der twaalf tafelen , les lois des douze tables. Jets, hetwelk
ook nog op zulke talelen gegriffeld werd , een
kort overzigt van het een en ander, als : Een
geflacht aardrijkskundige , une table
genealogique, geographique. De tijdrekenkundige — der Nederlandfche gefchieelenis,
la table chronologique des Pays-Bas; fig.
IVIaattijci, als : Hij houdt eene goede ,
it tient bonne table. Echtgenooten van —
en bed fcheiden, (alle gemeenfchap tusfchen
separer de corps
man en vrouw ophouden
et de lit un mari et une femme, fleenen , koperen, houten pleat, plaque, planche. — , register, bladwijzer, table , re:
gistre, index , — tot het laboreren, (bij
de art.) table d'artificier. — tot het mengen
der compofitien 5 table a tnéler les compositions, Wrijf —, table a egrayer la poudre.
Werk — der kleedermakers, itabli de tailleur.
Tafelappel,
pomme fine, delicate, pour le
dessert , f:
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Tafelbaai, yr. bale au pied de la montagne de:
la Table au cap de Bonne-Esperance.
Tafelbediener; zie Tafeldienaar.
Tafelbediening, yr. action de servir d table,.
Men heeft bier goede —, on est ici biers
servi a table.
Tabelitel of fchel, yr. sonnette de table.
Tafelberg, m. montagne au cap de Bonne.,
Esperance, table, f.
Tafelbefchuit, yr. biscuit de table, de dessert,
Tafelbezemtje, o. boussoir de table, M.
biere de menage, biere ordinaire,
Tafelbier,
que Pon sert a table, f.
Tafelblad, tn, dessus d'une table.
Tafelboelje , o. zakboekje , aanteekeningsboekje , tablette 4 ecrire, f.
Tafelborel, o. assiette, f:
Tafelbroeder,, m. fig, likkebroer, tafelbezem
ecornifleur; parasite.
Tafeldekker, in. in een klooster, refectorier.
Tafeldekfler,, yr. in een klooster, refectoriere.
Tafeldienaar, m, celui qui sert a table. —van
des konings huis, serdeau.
Tafelen, o. w. (ik tafelde , heb getafeld,)
aan tafel zitten , etrea table , faire son repels.
Tafelgast, m. genoodigde , verzochte gast,
connive, convie.
Tafelgebed, o. priàre avant on aprês le repas, etc.
Tafelgeld, o, co que Pon pale pour les ?nets
qu'on recoit a la table, indemnite, depense
de table, f., (op fchepen ,) traitement de
table, (in kloosters ,) mense,
Tafelgemeenfchap , o. communaute de table,
f. commerce de table (entre epoux).
Tafelgenoot ; zie Tafelgezel.
Tafelgereedfchap, o. ustenciles de table, f: pl,
convert, m, vaisselle, f.
Tafelgeregt, o. service, m. (mets qu'on sert
a la fois stir la table.)
Tafelgezel, dischgenoot, kostganger, die
eene kamer en den kost ergens heeft, commensal, pensionnaire.
Tafelgezelfchap, o. compagnie de table ,f. —
de genoodigden , les connives,
Tafelgoed , o. liege de table, m, la nappe et
les serviettes.
gaarkok, aubergiste qui tient
Tafelhouder,,
table d'hOte , restaurateur, traiteur.
Tafelkleed, 0. tapis de table, m. — vooreene
kaptafel met kanten bezel, toilette a dentel.
les, f.
Tafelknecht, m, garcon, valet de table.
Tafelkomfoor,, o. rechaud de table, m. chewf
ferette, f.
Tafellade, vr. tiroir de table, m.
Tafellaken , o. nappe , f.
Tafellikker; zie Tafelbroeder.
Tafellikfter, vr. ecornifieuse.
Tafellinnen; zie Tafelgoed.
Tafelmandje 5 o, manne, f.
Tafelmes, 0. couteau de table, in.
Tafeimuzijk, vr. musique pendant le repas.
Tafelpeer, vr. poire fine, delicate pour le
dessert.
Tafelpoot, m. pied de table.
Tafelpraat, vr. discours pendant que l'on est
a table, m
Tafelpracht, vr. luxe de la table, tn.
Tafelring, m. porte assiette, garde-nappe,
Tafelfcheidfel, o. (in de ontleedk.) zekere
fponsachtige zelfilandigheid tusfchen de herfenbeenderen , diptoe, m.
Tafelfchel ; zie Tafelbel.
Tafelfchraag , yr. triteau de table, m.
Tafelichuimer; zie Tafelbroecier.
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Tafelfchuimfter; zie Tafellikiler.
Talelferyies, o. service de table, m.
Tafelfpel, 0. feu de table, m.
Tafelfprei; zie Tafelkleed.
kinderfloel, chaise d'enflint ,f.
Tafelftoel,
TaFeltje, 0. tablette, f.
bezijden het altaar,, (in de R. K. kerk ,) credence, f.
heure du repas , f.
Tafeltijd,
Tafelvol, yr. tablie.
Tafel yreugd, yr. plaisir de table , tn. deuces
de la table, f. pl.
ami de table, convie.
Tafelvriend,
Tafelweelde , yr. profusion de wets, etc. luxe
de la table , m.
Tafelwijn , m. vin de table.
Tafelzilver, o. vaisselle d'arzent,argenterie,f.
Tafereel, 0. (ee) verbeelding, fchitderij ; fig.
Schilderachtige befchrijving van eenig ding,
tableau , . description, peinture. Dat is
een — van het menfchelijke Leven, c'est un
tableau tie la vie humaine.
(in de wisk,)
raaklijn, tangents, f.
Taffen, b. n. van taf, de tafetas.
Tagent, o. fpringertje, wippertje aan een klavier,, enz. sautereau, tn.
Tailje , yr. (ond. w.) ligchaamsgeftalte, gedaante, grootte, taille.
Talc, tn. branche, f: rameau. Voornaamfte
maitresse branche. — of rank van eenen
wijngaard, sarment de vigne. Kleine takken
der hertenhoornen, andouillers, f:pl. cons,
tn. pl. — of telg van eenen boom, lien
:men afhakt om to poten , plantfoen , plan. Pon ou plantard. Plant van eenen dooden
—, waterloos, (bij tuinl.) argot. —, (in
de geflachtrekenk.) branche, — der natutsrkunde , branche de physique. De vlugt
of takken van eenen boom, branchage. Verfpreiding van verfcheidene takken, rami,
fication, f: Takken, aanbeijen, hemorrhoides , f. pl.
Takbout,
(fcheepsw.) close de fiche, in.
cheville a barbes, f.
Takel, (fcheepsw.) palan. Zij—, caliorne de malt, f. bressin; zie verder de met —
zamengeftelde woorden.
Talcelaar ; zie Takelmeester.
Takelaaclje yr. al het takelwerk, flaand en
loopend want, (op fchepen,) manoeuvres,
f. pl. agrês, in. pl. limit), sartie, f;
zie Touwwerk.
Takelblok , o. moufle de palan, m.
Takelen , b. w. (ik takelde , heb getakeld,)
betakeling , een fchip met takels en verder
touwwerk toerusten, garnir un vaisseau de
cordages, agreer, funer,, surlier ; zie Optakelen.
Takelgaren, o. fil de surlifire.
Talcelhaak , m. (op fchepen ,) croc de palan
a poulie, croc,a brasser.
Takeling, yr. betakeling, action cl'agreer,, de
funer, greement ou grement , In. surlinire.
Takelmeester,
agrieur, funeur.
Takeltouw , o. corde tie palan, f.
Takeltuig of werk, o. cordages , agres
Takje , 0. petite branche, f: petit rameau ,
tn. Wild — order aan eenen boom, nitfpruitfel, petreau on drageon,
Takkebos, m. fagot. Gepikte of in pik gedompelde
poisse, f. Leger —, fasciae,
bos dik brandhout , falourde, f.
Takkebosje, o. petit fagot , ticulet. van
dunne rijsjes , bourree , f. tnarcotin , cotret, in.
Takkebosfenmaker, m. fagoteur. Takkebosfen maken, fagoter. Leger —,fascinage , tn.
Takken , b. en o. w. (ik takte, heb getakt ,)
takkig maken en takken krijgen, pousser,,
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Peter des branches. Eenen boom —, fnoeijen, ebrancher en arbre. Getakt , fourchu , e, branche, e.
Takkig, b. n. digt getakt, dat veel takken
heeft, touffu, e.
Takmaking, yr. ramification.
Takmos, o. mos, dat op de takken der boomen
groeic , mousse des branches , m.
Taktiek, vr. (ond. w,) legerkunde , tactiqus ,f.
Taktieker,
legerkundige, tacticicn.
Takwerk, o. alle takken van eenen boom,
vlugt, branchage,
Ta.1, o. zie Getal, nombre, m. Zonder —,
sans nombre, innombrable.
Talon, o. w. (ik taalde , heb getaald ,) ergens naar vragen, vernemen, s'informer,
s'enquerir de q. ch. --, Berk naar eenig
ding haken , desirer ardemment q. ch. aspirer
apses q. ch. Het kind taalt Diet naar
moeder,, l'enfant ne montre point de desir
de voir sa mere.
Talent, o. (ond. w.) zeker gewigt van good
of zilver, talent, tn. bekwaamheid,
begaafdheid , natuurlijke aanleg, enz. talent ,m. capacite. ii ij heeft groote talenten,
bekwaamheden , it a de grands talents, de
grandes capacites.
Taihout , o. hoot,- dat bij den tel verkocht of
gekocht wordt, knuppelhout , Lois q uo Pon
vend on achete au nombre, rondin, m.
Talie , vr. geftalte; zie Tailje.
Talie, yr. kleine takel, (fcheepsw.) palan ,
palanquin, bressin, Achter- of inhaal— ,
palan de retraite. Reef—, palanquin de
ris. Poort—, palanquin de sabord. Groote
boelijn—, palan des dimanches. Hals— op
den fokkehals, vretac, m. Want—, palan
de revers, palan pour rider les haubans.
— of val van de blinde ra , palan de bout.
Noot—, palan de gouvernail. — voor het
gefchut ophijfchen, drosse. Rakke—, palan
de drosse, tie bassevergue. Haak—, palan 4
croc. Scoot- palan de roulis. Zij—, palan
de cite d'affut. Gefchut—, palan d'affut.
Rake—, neerhaler, calbas ou calebas. Staart—,
palan a fouet.
Talien ; zie Takelen.
Taling , m. vogel, cercelle on sarcelle , f.
Talk, yr. fmeer, talk, vet, suif. Rowe —,
suif en branclze.
Talkkaars, yr. chandelle de surf.
Talkachtig, b. n. talqueux , se. —e rotfen , des
roches talqueuses. --e aarde , terre talqueuse.
'Talkolie, yr. huile de suif.
Talkfleen, m. talc.
(bij de kaarfenm.) culot.
Talktrechter,
Talkvat , o. tonneau a suif, tn.
Talletter, yr. Romeinfche letter, als: M. D.
L. X. V. lettre numerale. talmerk,
chilfre, nombre numeral, in.
Tallijk, b. n. telbaar, berekenbaar, umbrable , calculable.
Talloos , b. n. ontelbaar, onberekenbaar, innornbrable , incalculable.
Talm; zie Getalm.
Talmachtig, b. n. fultkelend, lambin , e, lent,
e, qui temporise; en lambinant, lentement.
Talmachtigheid, y r. lambinage, tn. lenteur.
Talmen, o. w. (ik talmde, heb getalmd ,)
dralen , fukkelen, lambiner,, temporiser, etre
lent , e, tarder ; fans. lanterner,, bargisigner.
Talmer, m. draler, fukkelaar, drentelaar, enz.
/ambit; , temporiseur ; fig. lanternier,,• barguigneur ; fans. chipotier. •
Talnierij , yr. fukkelarij, enz. lambinerie,barguignage, us.
verfehuiying,
temporisation.
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Tairnfler, vr, lambine, etc.
Talmud, m. het wetboek der hedendaagfche
joden, talmud. Tot den — behoorende,
talmudisch, talmudique. Schrijver van den
, talmudistc.
Talrijk, b. n. nombreux, se, en grand hombre; bijw. nombreusement.
Talflok, (bij de art.) echelle de calibre, f.
Tam, b. n. getemd, prive, e, apprivoise , e,
dornestique. Eene tamrse cend, no canard
prive. Een tamine, geteincie leeuw ,
lion apprivoise. De tamme huisdieren, les
aniniauix domestipes. Een — paard,
maken; zie Temineo. —
cheval doux.
van boomen, planters, enz. die kunstmatig
aangekweekt en behandeld worden , franc,
ranche. Een tamme boom, ma arbre franc.
fEenen
tammen tak op eenen tammen Ram
enters, enter franc sur franc. Eenen tammen tak op eenen wilden boom of clam enten , enter franc sur sauvageon; fig. geeft
men den naam van — ook aan ieniand die
gedwee en handelbaar is , mak, als Hij is
—, il est traitable , docile ; zie Mak , voural
in dezen zin.
Tamarinde, yr. (in de kruidk.) tamarin ,m.
Tamarindeboom, m. (in Indie ,) tamarinier.
Tamariksboom, m. (in de kruidk.) tamaris or"
tamarisc.
trommelflager,, tambour. —,
Tamboer,
yr. trommel, tambour, m, caisse, f.
Tamboeren, o. w. (ik tamboerde, heb getamboerd ,) trommelen , battre la caisse , le
tambour. —, (van kinderen ,) op eene trom
tambouriner ; fig. ergens op aandringen , insister sur q. ch.
Tambourijn, m. rinkelbom, tambourin. — of
trommel der Negers, guiriot.
Tamelijk , b. n. middelmatig, redelijk, passable, mediocre, raisonnable. Die wijn is —,
ce via est passable. Hij heeft een —, middelmatig vermogen, it a rose fortune biers
mediocre. Het koren is op eenen tarnelijken,
redelijken prijs, le bled est a un prix raisonnable ; bijw. passablement , mediocrement ,
raisonnabletnent , assez bien ; fain. zoo wat,
cocci • cocci. Dat is — wel gefchreven , c'est
passablement, assez bien , ecrit.
Tamheid, yr. qualite de ce qui est apprivoise,
nature/ doux,
Tammen; zie Temmen.
Tand, m. dent, f. Oog—, oeillére, f Bak-, dent macheliere ournolaire , grosse dent,
f Melk— , dent de Tait. Wijsheids—, deist
de sagesse. Hondstanden , dents canines.
Muize —, dent de rat. Een aangefloken,
bedorven sine dent caries. Een losfe —,
cue dent qui branle. Een afgebrokene,
ilompe , une chicot. Een fink van eenen —
af brekeu 9 of bij ten , s'ebrecher tine dent. Ingezette , vatfche tanden , des dents artificielles,
Zij heeft eenen fchoonen mond met
fausses. elle
a de belles dents, une belle denture.
tanden,
Hij heeft flechte tanden, il a de manvaises
dents ; il a un vilain ratelier. Tanden krijgen,
faire des dents. Het kind krijgt tanden, les
dents viennent, percent, a set enfant. Zijne
tanden fchoon maken, se nettoyer,, se curer
les dents. Men moet de tanden niet te Berk
fchuren , dat maakt het tandvleesch los, il
,se fact pas frotter les dents si rudement,
cela des dechausse. De tanden worden flomp,
les dents s'agacent. De zieke knarst op de
tanden, le malade grince les dents. Klappertanden , claque,- des dents. Het krijgen der curIle tanden, /a dentition. Tot de tanden behoorend , (in de geneesk.) dentaire. De
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kunst om tanden te bewared, l'odontechnie
Verhandeling over de tanden, odontologie , f. Befchrijving der tanden, odontographie. De kunst om kunstige of valfehe tanden zoo te maken , die geiijk natnurlijke
nitzien, odontotechnie, f. De fcherpe tanden der paarden, horden , enz. les crochets.
I--let gebit op de tanden nemen, (van paarden fprekende,) Omar geen belluur sneer
luisteren), prendre le Mors aux dents. Ientand
de tanden wijzen , (hem bits bejegenen ,)
montrer les dents ii q. q. Spr. w. het eenen
mood vol —en fla.an, (befchroonid , verle.
gen zijn om te fpreken ,) etre embarrasse,
e, re pas pouvoir ou savoir parler. Het
water loopt mij daarvan om de —en, (ik
hunkers daarnaar,) cela use pit avoir ou
venir l'eau a la bouche ; fe desire ardensmeet cela. Het water loopt inij om de tanden, (ik begin flaauw van honger te wonden,) je commence a defaillir de faim. Met
hand en — vasehouden , tenir blessforme. Het gaat nit de hand in den —, (het
wordt zoo haast verteerd acs ontvangen ; hij
leeft als een vrolijk Fransje , ( c'est aussitiit
depense que gagne, it vit au jour la journee, journee grande, journee mangee.tiaar
op de —en hebben, (gaged kl11111e11 fpreken, )
avoir bec et ongles , arch- du sang au-v ongles oil au bout de ses orgies. laat zijne
—en zien, (hij is boos) si montre ses dents,.
il est irrite , etc. Zijne— en erger-s mecie ftoten, ( ergens mede ipotten, ) se moque,- de p. ch.
Liggen de handen dan liggen ook de tanden,
(als er niet gewerkt wordt , is er niet te eten, )
si Pon ne travaille pas, on n'a pas de qusi
vivre. Zijne tanden doen hem niet weer
zeer, ( hij is reeds tang flood, ) it y a
long-temps qu'il n'a plus mal aux dents.
Met lange —en eten ,) (geenen trek tot
eten hebben ,) manger avec pen d'appetit.
lets op zijne —en netnen , (met kracht iets
doorzetten , ) entreprendre q. ch. avec
rigueur. breuk of fchaard in een mes,
dent. —, van eene vork, gaffe!, enz. fourchon. Eene hark met houten —en, un mateau 4 dents de bois. — in een flot, (bij
flotenm.) rateaux. — of kam in een kam..
rad, (in de werktuigk.) alluchon. De tanden van eene zaag , van een' kam , uitbreken ,
onttanden, edenter. Een onttandskam, en
peigne Mena.
Tandarts, m. zie Tandmeester.
Tandbeen, o. zie Kakebeen.
Tandbeitel , m. ( bij de hoeffm.) om de kalk van
de —en der paarden te flaan, riflard.
Tandborflel, m. brosse a dents, f.
Tandbrafem, m. zie Tandvisch.
Tandeloos, b. n. edente, e. Eene tandelooze
vrouw, sine identee.
Tanden, b. w. (ik tandde, heb getand ,) getand maken, denteler, endenter. Eene zaag;
fcherpen, denteler une scie, (bij de
(horol. makers) en (in de bouwk.) creneler.
Tandengeknars, o. geknars der tancten , cris,
sement , grincement des dents, ns.
Tandenkalk, m. concretion de chaux phospho.
see, chaux des dents, carie des dents, f.
Tandhol, o. of kas, alvdole, f: Dat het
aangaar, alveolaire.
Tandhoren, o. tandfchelp , yr. dentale , f:
Tandenrij , vr. ranges de dents, ns. Ism. dentier, ratelier, m.
Tandenfloker, in. cure-dent.
Tandig, b. n. dente, e, dewele, e. Tandige
of getande bladeren, des feuilles dentees.
Minder regelmatig getande bladeren
feuil•
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les a boulons. — met eenen beugel,
feuilles dentelees. Zaagswijze getand, (in de
les a boucle. Rek—, (bij glasbl.)
k ) denti cu le , e.
wapen.
les, f. pl. Verlos—, (bij vroedm.) forceps,
Tanclkas , zie Tandhol.
m. —semen,, blok van eenen voorwagen,
Tandkruid , o. dentaire , odentite
(bij de art.) armons d'avant-train, m. —
Tandletter,, yr. letter , die men met de tanden
om wielen , raderen te beflaan , tenailles
tegen de tong uitfpreekt , lettre dentate.
crochet. — van den langwagen , arm van het
dentiste, odentalge. (*)
Tandmeester,
lamoen , empanon , m. fourchette. Houten
Tandmeesters•gereedfchap , om de tanden los
— der mandenmakers, trestoire.
te maken, o. dechaussoir,, m. De tanden
Tangenkever,, yr. foort van oorworm ,forficule.
losmaken , dechausser les dents.
Tandmiddel, o. reméde odontalgique ; remede Tangetje , o. (bij wondh.) om den fteen nit
de blaas te halen , tenette , f. Haar— , pincentre la douleur des dents,
cette. —, om fplinters , doornen , enz. nit
Tandopiat , o. opiat , m.
het vleesch te halen , acanthabole, m. Trek— ,
mal
de
ou
aux
dents,
kiespijn
,
Tandpijn, yr.
(bij flotem. en fpeldem.) bequette, f. —,
it a mat
m. odontalgie , f: Hid heeft
(bij emailjeerders, ) bercelles, f. pl.
aux dents. Zij heeft eene hevige —pijn ,
(kiespijn ,) elle a on fisrieux mal de dents. Tangvol , yr. tenaillee.
Tandpijnaillend, b, n. odontalgique ou odon- Tangwerk , o. (in de vestingb.) tenaille , f.
tenaillon, m. De tangwerken zijn niet meer
tique.
in gebruik , les tenailles ne sont plus en usage.
Tandpleister,, yr. empldtre odontalgique pour
Tanig , b. n. bruin , verbrand van de zon,,
les dents.
hale , e, basand, e.
Tandpoeder of poeijer,, yr, dentrifice, m. pouTaning , vr. (der zon ,) eclipse, f: obscures'sdre aux dents, f.
sement , m.
Tandrad , o. roue dens* ou endentelee.
Tandfchrabber,, m. rugine , f. odontoglyphon. Tapgat , o. fponclgat , aan eenen vijver,, opt
het water te laten afloopen , ook aan een
Tandfchelp , vr. zie Tandvisch.
vat, bonde , f. — aan de fchietplank van
Tandfchilfer, yr. dcaille , f: eclat d'une dent, m.
,zoutputten, vertelle , f.
Tandfchuijer,, zie Tandborscel.
Taphuis, o. tapperij , bierhuis, kroeg, wijnTandfchuurzel ; zie Tandopiat.
huffs, cabaret , estaminet taverne,
Tandflak , yr. dentale.
houden , tenir cabaret.
Tandswijze, bijw. en forme de dents, dentele, e.
Tandtang, yr. (bij tandm.) tandtrekker, da- Tapijt, o. vtoerkleed , tafelkleed, tapis de
pied , de table. Een Smirnaasch
un tapis
vier , pelican , 7X.
de Smirne. Een — of tafelkleed , waarmede
Tandtrekker,
arracheur de dents. Trek.
de tafel van eene raadsvergadering, enz. betang, (bij tandm.) odontagogue. — voor de
dekt is ; ook biljardlaken, un tapis yert de
wortels der tanden , repoussoir du dentiste.
table. — met fchoone figuren gewerkt , hauTandtrekking, yr. action d' arracher sine (grosse)
te-lice, f. Spr. w. Op het — (te berde ,
dent,
ent.
ter tafei) brengen , mettre sur le tapis, le
Tandvleesch , o. gencive , f. Ontfteking aan
proposer. —, kamerbehangfel , tapisserie,
het —, parulie , m.
tenture de tapisserie. — van febeerwol
Tandvijl, yr. zie Tandfchrabber,
tontisse , f.
Tandvisch , foort van brafem , ook tandfchelp ,
Tapijtfabrijk , yr. fabrique ou manufacture
entale, f.
d
de tapis.
Tandvormig , b. n. dentiforme , odontolde,
Tandvormige kerf of keep, (bij de fchrijnw.) Tapijtmaker, in. tapijtwerker, tapissier,, fa.
bricant de tapis. — met fchoone figuren
(mortaise) odent , m.
van hooge fchering , haute-licier on liceur,
Tandwerk , o. (bij de horologiem.) ook de
dat Tapijtfpijker,, m. broquette , f:
tanding, het gebit , denture,
tandswijze gemaakt is, (bij beeldh. en in de Tapijtwerk , o. tapisserie, f.
fnijwerk met Tappen , b. w. (ik tapte , heb getapt ,) het
bouwk.) dentelure, f
vocht uit een vat door het tapgat laten
tanden , kalvertand genoemd , denticule, f.
uitloopen , tirer. Wilt gij eene kruik bier
Tandwortel , m, racine de dent, f. —, (in
—? voulez-vows tirer one cruche de biere?
de kruidk.) dentaire.
wijn , flerken drank, enz, in het klein verTandzweer,, yr. ontfleking aan het tandvleesch ,
koopen , wijnhuis houden , vendee de la
lie
para.
biere, du vin on des liqueurs fortes en detail.
Tanen, b. w. (ik taande , heb getaand ,) het
leder met run bereiden, tap er, passer le Tapper, afftandsmeter, ijzeren ring of Rang,
met
eenen vierkanten beugel , (bij de art.)
(fcheepsw.)
cuir par la teinture de tan;
regle a anneau carre , (pour mesurer l'emtendre les voiles. o. w. bezwalkt , verduisplacement des tourillons.)
terd of rosgeel worden , ( van de zon of
maan gefproken ,) s'obscurcir,, s'eclipser. De Tappendekplaat , yr. (bij de art.) sus-bands
d'affut , m.
zon begint te
le soleil commence a s'obsTappen-kruifen , o. meerv. (bij de art. om
curcir, a s'eclipser.
te onderzoeken of de as der tappen wel ge.
Tang, yr. vuurtang, pincettes , f. pl. Spr. w.
plaatsc is ,) croix de bois a cylindre ,
Dat Itaat als eene — op een varken , (daarin
is geen verband noch slot ter wereld in ,) cela Tappengat , o. (bij de art.) logement des tonn'a ni rinse ni raison. Men kan het er met
rillons ,
uitkrijgen , (men kan met de groot- Tappenfluk , o, second renfort , m.
geene
moeite naauwelijks eenig befcheid van Tapper, m. celui qui tire du yin, etc. —,
kroeghouder, cabaretier,
hem krijgen , ) on a de la peine a lui arracher un snot on sine syllabe. Nijp—, tenail- Tapperij, zie Taphuis.
— om kogels te ontbaarden , te- Tappersnering, vr. metier de cabaretier, m.
:les, f:
nailles a ebarber. — met eerie veer, te- Tapperswinkel; zie Taphuis.
Groote Tapileutel, m. clef de robinet , f.
nailles a rouleaux ,
souverain,
—, tnordache , tenailles d'etabli. Brand- Tapfter,, y r. cabaretiere.
fchilders— , nijptang, alegate. Buig— , te- Taptoe , yr. een getrommel tot waarfchuwing
voor de folclaten , om zich naar hun nachtnailles a plies, a courber. Bout—, tenailver.
tip

TAR
verblijf te begeven, retraite, ook wel tot
waarfchuwing voor kroegjes of tapjes om
te iluiten, enz. couvre-feu , tn. De — Nan,
battre la retraite; fig. Dat is —, (hierbij
moet het blijven , het is genoeg,) c'est
asset, c'est fins.
Tara of terra, yr. het gewigt van een vat,
van eene kist of iets anders, waarin koopwaren gepakt zijn , tare.
Tarantula, yr, cane zekere groote fpin, ta.
rantule.
Tarbot, yr. turbot, tn. Kleine — , turbotin ,
— die op zijde menu, bombe, m.
Tarbotvisfcherij , yr. (in Provence ) romatiere.
Tarif of tarief, o. (ond w.) eene lijst van
waren met bijgevoegde prijzen, prijsbepaling, aanllag (voor tollen en andere belastingen ,) tollijst, tarzf, m. Het tarief van
inkomende regten, le tarifdes droits d'entree.
Tarotkaarten, yr. ineerv. tarots, m. pl.
Tartaan, Yr. vaartuig op de Middellandfche
zee, tartane.
Tartarus, m. (in de fabell.) het fchimmen- of
doodenrijk, de benedenwereld of hel, tartar:are. — (in de medecijnen,) wijnfleen
genoemd , tartare.
Tartan, b. w. ik tartte, heb getart ,) trotferen, uitdagen, met eene trotferende vertooning kwellen, braver , provoquer, defier;
zie Uitdagen.
Tarter, m. grootfpreker, kwetfer, celui qui
defie , etc. bravache. — (bij dichters 5 ) de
helfche afgrond, de tartan's, tartare.
Tartuffe, (ond. w.) huichelaar, fchijnheilige,
(naar een tooneelfpel van Moliere,) tartufe.
Tarwachtig, b. ii. fromentace, e
Tarwakker, m. champ de bled(ble)defroment.
Tarwbouw in. culture du froment, f.
Tarwe of Tarw, vr. froment, tn. Soort van
— alien, 172, Soort van — welker' aar
turquet, m.
blaanw is blaauwe
Tarwebrood,
' o. pain de froment,
Tarwerneel, o. farine de froment ,fromentee ,f.
Tarwoogst, in. recolte du froment, f.
Tas, m. hoop , hoop koorn of veldgewas,
monceau, auras, tas.
Tasch, Tesch, vr. buidel of zak , poche ,bourse. Granaat—, grenadiere. Zie de met —
zamengeftelde woorden , als : Beugel— , Herder— , Patroon— ; fig. Het is eene 'ooze —
of feeks, c'est une fine piece, une fine
mouche.
Taschkruid, o. (in de kruidk.) tasjeskruid,
bourse a berger, f. tabouret , thlaspi , m.
Tasfen, b. w. (ik taste , heb getast,) opeen
ftapelen, entasser, mettre en tas.
Tast, m. toucher , attouchement. Bij den —
iets koopen, acheter q. cit. a tatons , en tatonnant , a l'aveuglette.
Tastbaar , b. n. tastelijk, voelbaar, sensible ,
palpable, tactile, tangible. Eene tastbare
logen, un mensonge palpable on visible.
Tastelijk, bijw. dune maniere palpable, sensiblement , palpablement.
Tastes, b. w. (ik tastte, heb getast ,) voelen
toucher , sentir,, tas ter, tatonner ; manier,
Zie Voelen, Grijpen. Toe—, prendre, se
scrvir de q. ch. hardiment. Spr. w. Hij tasz.
ale een blinde naar het ei, it devine sans
reflexion.
Taster, m. tdteur, tatonneur.
Tasting, yr. betasting, tiitonnement , tatemeat , M. taction.
Tateren, o. w. (ik taterde, heb getaterd,)
flotteren , flamelen, begayer.
Tatewalen, b. w. (ik tatewaalde, heb getate
waald,) krom praten (zoo als. de kleine
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kinderen doen 5 ) parle y mal , ne pat bier;
prononcer les mots.
Taxateur, m. (on&
waardeerder,, taxateur.
Taxe yr. fchatting, prijs, taxe . f. taux,
zmpet, m.
Taxatie , yr. (ond. w.) fchatting, waardering,
taxation, evaluation.
Taxeren , b. w. (ik taxeerde , heb getaxeerd ,)
waarderen, taxer , evaluer,, estimer.
Taxis of Taxisboom, m.
Taxisblad, o. feuille d'if, f.
Taxishegge, vr. haie d'if:
Taxistak, m. branche d'if, f,
Taxiswortel,
racine d'if , f:
Te, voorzetfel en voegwoord, dat op menigerlei wijze gebezigd words, de, a, au,
a la, a P , par, en, dans ,sur , etc. Als
voegwoord tusfchen twee werkwoorden voor de onbep, wijs, als:
Ik vrees — y allen, je crains de tomber.
Ik bid u — komen, je vous prie tie venir.
Hij begint — vleijen, II commence a flatter.
Hij is veroordeeld om gegeefeld — worden,
il est condamnd el etre fouette. In w e r kwoorden met onfcheidbare voorzetfels wordthet voor het wooed,
in de onbep. wijs gezet, als: —
verlangen , de desirer. Hij . begint — herLeven, il commence a revivre. Ik bevele
u het — verzoeken, je vous ordonne de In
demander ; en bij die met fcheidbare voorzetfels, ftaat het tusfchen het voorzetfel en het werkwoor d; als: In — clrukken , a imprimer.
Toe — ilemmen, de consenter. Eveneens
plaatst men — na een zelfftandig of
bijvoegelijk naamwoord,bijwoord
en voegwoord; als : Doe mij het genoegen — komen, fais-moi le plaisir de yeah. 1k heb de eer niet (van) hem — kennen , je n'ai pas Phonneur de le connaitre.
Dit bock is goed om — lezen, ce livre est
bon a lire. 1k ben vergenoegd, tevreden,
u — zien, je sods content de votes voir. Zij
is klaar — vertrekken, elle est . prete a partir. Ik heb veel — doen , Paz beaucoup a
faire. Hij zeide het van — voren, il le dit
auparavant. Gij hebt ltwalijk gedaan haar
zoo — verlaten, vous avez mal fait de Pabandonner ainsi. Als voorzetfel voe..t
het zich voor zelfft. naamw.; ars:
— land, a terse; — voet, pied; — paard,
h cheval; — post , en diligence; — (cheep,
en bateau. Hij zit — water en — brood,
il est au pain et a l'eau. Het leger is —
veld, Parmde est en campagne. Bij ons —
land, dans notre pays. Alles — your en —
zwaard verwoesten , mettre tout a feu et a
sang. Mijn broeder is nog — bed, mon fre.
re est encore au lit. — water, (zee ,) of
— land vertrekken, ,iJartir par suerou par
terre. Hij zal — (Lop) pfnkfteren mij bezoeken , it viendra me volt- a pentecete. —
paard rijden, aller a cheval. — (naar de)
markt gaan, aller au marche. — (om twaalf
uur) zal hij bier zijn, il sera ici a midi.
— ( naar de) kerk gaan , aller a Peglise.
Ik heb het nog niet — bock gezet, je an
l'ai pas encore concise , mis sur le Byre, icrit
dans le livre. —ftaat ook als voorzetfel voor eigennaamwoorden
van fteden en dorpen; als: — AinAmsterdam. —.Delft,
Delft.
fterdam
a Voorbourg. Voorts geeft —
'
- Voorburg,
eene Veelheid of minderheid te kennen, zoo
op zich zelf , als in vereeniging met al of
v e e 1, bijv, of bijw, — lang, Clanger data
het
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het behoort, ) tro f long, longue. Al— kart,
(korter clan, het ehoort ,) trop court, e.
Veel — laat, trop Lard. weinig, trop
pet,. — klein , trop petit , e. Zoo veel
beter,, taut mieux. Zoo veel — crger, rant
pis. Nu wordt — ook gebruikt bij verfcheiclene werliwoorden, zonder dat het in het
Fransch bijzcnder wordt uitgedrukt. Zie bier
eenige derzelve Iemand — leer
,
manquer tie parole a q. q. niet doen,
aneantir, annuler. I-let — kwaad hebben,
avoir du pire. le:nand — boven gaan, surpasser, surmonter q. q. Iemand jets — laste
leggen , (over jets befchuldigen ,) accuser
q. q. de q. ch. Zich — buiten gaan, (te
veel vrijheid nemen ,) se donner crop de liherte s'imanciper. — goede houden , flare
credit. — ilade komen , venir a propos ;
etre utile. Iemand — vriend houden, se
conserver l'amitie de q. q. Iemand — regt
helpen, raider h q, q.; le mettre cur le vrai
chemin. — kort fchieten, avoir du dessous.
Iemand kort darn, faire tort a q. q.
Iemand — geinoet gaan , alter an devant de
q. q. alter a la rencontre tie q. q. Zie het
otiderfcheid bij Gernoet. — rade worden ,
etre d'avis. kort komen, kort zijn,
Wavoir pas assez; manquer. — leen geven,
preter. — leen nemen, etnprunter. Een kind
— vondeling leggen , exposer un enfant. —
goed hebben , avoir bon; revenir. —binnen
brengen , reveler dans la memoire.
onpas
komen , venir mad a propos, a contre-temps.
vriend houden , se conserver l'aIemand
naiad de q. q.
weten , (namelijk ,) savoir, etc.
Teeder,, Teer, b. n. nit zwakke en fijne deelen beflaande , onvast , oniterk, zwak, tenth?, fable , delicat, e, douiliet, te, fleet,
te; fig. tenu, e. De teedere jeugd, la tendre jeunesse. In zijne —e jeugd, dans sa
verte jettnesse. Eene —e liefde, on amour
tendre. Eene —e plant , une jolante tendre.
Een — kind , on enfant ddlicat. Eene —e
li crchaamsgefteldheid, une constitution, complexion, delicate. Men bederft de kinderen , wanneer men ze te — opvoedt , door
ze te veel te koesteren, c'est gilter les enque de trop les ddlicater; dorloter.
fantsdun,
(in de leerk. ,) Eene —e huid,
—,
sine membrane tenue. Dit meisje heeft eerie
zeer —e , fijne huid, file a la peals
delicate, bien douilette. Het is een zeer
—, zwak mannetje, c'est tin douillet , un
homme blest douillet. Een
zwak lig(bij fchilders,)
chaam , on corps fleet.
morbide. —, week vleesch , (als levend vergevoelig, sentoond ,) chair morbide.
sible; zie Fijn, Zacht , Zwak. bijw.
tendrement , delicatement. Iemand — beminnen , aimer q. q. tendrement, cherir. Iemand
— aanzien, regarder q. q. d'un oeil , d'un
air tendre.
Teedergevoelig, b. n. delicate, bijw. MicaCement.
Teedergevoeligheid vr, weekelijkheid, delicatesse.
Teederhartig , b. n. tendre. Hij heeft een—,
week , hart, it a le coeur tendre. Een —
gevoel , geweten, une consience tendre. —,
bijw. tendrement , avec compassion.
Teederhartigheid , vr. zwakheid, tendresse,
dilicatesse, faiblesse. De — zijner gezondheid laat hem niet toe om nit te gaan , /a dilicatesse de sa sante ne lui permetpar de sortir.
Teederlijk, teedertjes„? big/, tendrement, avec
tendnisse, dilicatetirent.

TEE
Teel, yr. het wijfje van eenen hond , chienne.
— van eenen jagthond, lice. Eene clragtige
—, one lice nouee. Eertijds de algemeene
naam der vrouwen, thaus een fieciat, ontuchtig vronwsperfoon, garce, coureuse,
gosh; gandine.
Teefje, o. petite chicnne. Klein —, babiche.
Teeg, onv. verl, tijd van Tijgcn.
'reek, vr. honden- of fchapenluis, tiglle.
Teeken , o. meerv. teekenen en teekens. Al
wat diem oin eenig ding voor te Itellen ,
aan te duiden of te onderfcheiden, signs,
in. -, bewijs , signe, f. marque, f. etc.
Maak het teeken des kruifes, voor dat gij
begint te bidden , fais le signe de la croix
avant de commencer a prier. De twaalf teekenen des zodiaks of dierenriems, les douze
signes du zodiaque. De knoop, dien ik in inijnen zak- of neusdoek gemaakt heb is een — om
mij er aan te lierinneren , le nceud que j' ai
fait a mon mouchoir, est one marque pour
m'en souvenir. Vfanneer de zwaluwen laag,
vliegen is het een — van regen, quand les
hirondelles volent bias, c'est un signe tie
pluie , qu'il pleuvra. Geen — van leven
nicer geven , ne donner aucun signe de vie.
Hij gaf hem een — met de hand, it lei
donna un signe de la main. Tot een —
vats vriendfchap geef ik u dit bock, cif signs, en marque, d'amitie je vous donne cc
livre. Dat is een — van goede gezondheid,
c'est un signe de bonne sante. Er werd eels
groot — aan den hemel gezien,
grand
signe parut ciel. De bunde roeclen en
de bijl was het — van de oppermagt der
eerfle Romeinfche koningen , les faisceaux et
la hache etaient la marque des premiers
rois remains. Mijn knecht heeft mij veel
teekens van getrouwheid gegeven , mon do.
mestique m'a donne bien des marques do
fiddlite. Indien ik in zijne handen niet zie
het — der nagelen , enz. si je ne vois pat
les marques des clous en ses mains, etc. Het
kenmerk van zijn papier is eene kroon ,
la marque des son papier est une couronne.
Elke papierfabrijk heeft haar eigen—, Itempel, it y a une estampile pour chaque manufacture de papier. Een eere— , une
marque d'honneur ; zie verder de met — zamengeftelde woorden , als: Voor— , Gedenk7
— , Klank— , Merk— , enz. ook Bewij-s.
(bij fcheik. enz.) caractere
Verkort—
Uiterlijk— der H. Sacramenten , (zinnebeeld) symbole, fein , signal, tn.
Op Bit— itond elk een op , a ce signe tout
le monde se leva. — eener ziekte, symp.
tome. De teekenen der vijf wonden van JEzus CRISTUS , les cinq stigmates de Jesus-Christ. — op eenen te vellen boom, le
martelage.
•
Teekenen, b. w. (ik teekende, heb geteekend,) door middel van een kenmerk on.
derfcheiden , marquer. De verkochte fchapen zijn alle geteekend, les 711014t017S (brebis) Boost toils marquis , (toutes marquees.)
De boomen , die geteekend zijn, zullen verkocht worden, les arbres qui scoot marques,
seront vendus. Boomen — 5 die bij het kappen
moeten flaan blijven, layer des arbres. Dit
kind is zeer van de kinderziekte geteekend,
(pokdalig) cet enfant est fort marque de la
petite verole. —, door onderfchrijving van
zijnen naam bekrachtigcn, signer. De vrecle
is reeds geteekend , la paix est deja signet.
Zij hebben het verdrag als vrienden, made
onderteekend, its ont signe au contra:, consme amis.
eene of bedding voorftellen
met
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met teekenkrijt , potlood, houtskool, cra•
yonner, dessiner au crayon. Een landfchap
dessiner un paysage. Eenc figuur naar
het leven dessiner une figure d'apres
'nature, au vif, car naturel ; zie Schilderen. —onderteekenen,soussigner. Ik ondergeteekende bekenne ontvangen te fiebben,
je soussignd reconnais d'aroir refit. Voor
(zich fchriftelijk voor iemand
iernand
verbinden,) se rendre caution pan ecr7t pour
q. q. , o. w. words colt van paarden gezegd , wanneer men aan zijne tauden niet
meer zijnen oucterdom lean zien, daarom het
fpreekwoord: Van den Land zijn , le cheval
tae marque plus, est hors Wage. Met letters
toter. De akten, flukken —,
of cijfers
corer les 'pieces.
Teekenaap, pantographe, (singe.)
Teekenaar, in. die teekent, de teekenkunst
verftaat, dessinateur. —, met teekenkrijt
of potlood , crayonneur, —, inteekenaar ,
onderteekenaar , souscripteur , signataire;
zie ook Aanteekenaar.
Teekenaarffer, yr. celle gssi dessine, dessinatrice; qui marque, qui souscrit.
Teekenboek, o. livre a dessiner, (1)4 portrec-fchilders) livre de portraiture.
Teekening, yr. dessein. Eerie — met de pen
gemaakt, on dessin 4 la plume. — in het
papier, filigranime, M. Ingewevene —,
chinure. — van jets door zigtbare lijnen,
scheme on schema. —, het afteekenen eerier
legerpiaats , enactment , In. — van een y enflerfieraad , signage, in. Hand —, signature. Onder—, in—, conscription. Irene
hand— met eenen trek, no seing avec une
parafe.
Teekenkrijt, o. potlood, crayon, f. van allerhande kleuren, pastel.
Teekenkunst, Yr. art tie dessiner, dessin.
Teekenkunitenaar, m. dessineiteur.
Teekenmeester, m. maitre de dessin, a des.
siner.
Teekenpen, yr. porte crayon, in.
Teekenfchool, yr. ecole de dessin.
Teekentje, o. kenteekentje, indicale , (point,
virgule , accent.)
Teekenwijs, yr. maniàre de dessiner.
za,adbal, testicole. De teelbal.
Teelbal,
len, les testicules, les genitoires , in. pl. —
van een wild zwijn , laites, f. — van
hanen, muskusdieren, enz. rognons. — van
harten, (bij jagers) daintiers.
Teeldeelen , o. meerv. parties genitales. Befchrijving van de —, aedoeagraphie. Ontleeding der —, aedoeatomie. Verhandeling
over de —, aedoealogie.
Teeldrift, yr. instinct naturel qui porte a la
generation, facultó genitale.
Teelland, o. terre labourable, f:
Teellid, 0. inembre visit, m. verge, f. —der
walvischen, baleinas, in.
Teellieden ; zie Bouwlieden.
Teelman ; zie Bouwman.
Teelfap, o. teelvocht, het zaad der dieren,
sperme , liqueur spermatique , f. — der
menfchen, semence humane.
Teelt, yr. de daad van teelen, action d'elekweeking van vruchten , temps prover.
pre a la culture, recolte. aard, geflacht
van rundvee, paarden, enz. het geteeide,
la race; fig. Van kincleren , enfants descendants.
Teeltijd, m, der dieren in het algemeen , temps
d'accouplement des animaux.
rijtijd der
visfchen, frai.
(bij jagers,) bronstijd ,
loopschheid tier Herten en ander ros wild,
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rest.
zaaitijd, temps d'ensemen:er les
terres, les semai:les
pl.
Teelzaad, semence graine a semen, f:
Teelzucht, yr. desir tie la generation, in.
Teem, teernachtig, b. n. zie Temerig.
Teems , vr. rivier in Engeland, Taniise.
zeef; zie `Terns.
Teen, m. (cc) Loon, vinger van den voet
orteil , doigt du pied. De groote —, le gros
orteil ; fig. Iemand op den — treden ,
(zwaarlijk beleedigen ,) of eraser q. q. Van
top tot gansch en al, de cap en pied,
depuis la tete jusqu'aux pieds; fain. Het
fchort hem in den — daar de boeren den
hoed op dragen, (hij is wat gek ,) it a on
coup. tie hache ,il a la cervelle timbree.
Teen, yr. (ee) twijg, eene dunne en taaije
booinloot , osier tn. —, (in de rijfchool)
roede , garde , gaule.
Teenakker, m. teenland, champ plante d'osier.
Teenboompje, o. osier, in.
Teenbosch, o. oseraie,
Teenen, b. n. d'osier. Een — band voor talckebosfen, hart , 171. Fiesch met een — matje , bouteilie clissee.
Teenen-matje, o.
f
Teenperk, o. (visfcherij ) gemaakt van teenen
horde.:, op het ftranci, bouchet m.
Teer, o. vloeibaar pek, goudron,
— voor
fchepen , guitran, — voor het touwwork , coudran, 771. 1-liermede teeren, condranner,, en die zulles doer, worth coutfranneur genoemd.
harpais, brai ,
Verdroogd. fcheeps— , zopissa,
Teer, b. n. z,e Teeder.
Teerdag, m. dag , waarop de pot van opgezaineide boeten verteerd worden, jour de
s'amuser, de faire bonne chere.
Teergeld, o. teerpenning, argent pour le voyage,
viatique, in.
Teerhok, o. cabane oit l'on garde le goudron ,f;
Teerhuis, o. maison
Pon fait bonne chere
Teerketel,
chaudiere a mire le goudron,f;
Teerkist, yr. espece de baguet 4 goudron.
Teerkleed, o. banne goudron/de, braie ,
Teerkoker,
celui qui fait du goudron.
Teerkokerij , yr. lieu oa l'on fait du goudron.
'reerkooper,,
marchand on vendeur de goudron.
Teerkost , m. depense de bouche, f. provision
tie manger dans un voyage, f. De teerkosten , de vertering voor iemand betalen, hem
vrij houden , defrayer q. q.
Teerkwast, m. guipon on guispon, m. brosse
goudronner, t.
Teerling, In. dobbelfteen, de. — of taarling,
(in de meetk.) cube ; fig. De — is geworpen , (het lot is beilist,) le de est fete.
Teerlingsvormigbeen , o. (in de ontleedk.,)
oscuboide, m.
Teeilingswortel,
racine cubique, f
Teerloos , b. n. moeijelijk te verteren, indigeste.
Teerloosheid, y r. indigestion.
Teermaal, o. feest, fete, f:
Teerpenning, m. zie Teergeld.
Teerpot ,
Teervat , o. pot a goudron.
Teeriloof, yr. goudronnerie.
Teertjes, bijw. teedertjes, teederlijk, Mica,
tement.
Teertouw, o. corde goudronnee,
, cable
goudronne.
Teerton , yr. tonneau a (de) goudron, m.
Teerwater, o. eau de goudron, f.
Teezen, b. w. (ik tcesde , hebgeteescl,) pluie
zen , eplucher.
Teezing , vr. het uitpluizen van de wol,
tion treplucher, 1. epluchage ,
Tef-
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Teffens, bijw. tevens, te gelijk , en mlnie temps.
Tegel, m. tigchel, bakiteen, gefchikt om de
vloer en wanden van een hues te bekleeden,
(estrik ;)ook om huizen te dekken , dak. of
dekpan, brique, carree, tuile , Een dak
met tegels bedekken, couvrir un toit de tuiles. De tegels, pannen , op de latten hangen , brocher les tuiles. Vierkante vloerlteen, carreau. Rijtegels, die men plat legt
om een riool te maken, sous-doublis ; zie
ook Tigchel.
tuilier, carrelier; zie TigTegelbakker,
chelbakker.
Tegeibakkerij , Yr. tuileric, briqueterie; zie
Tigchelbakkerij.
four 4 briques, el tuiles ; zie
Tegeloven ,
Tigcheloven.
Tegeltje, 0. (estrik ,) petit carreau blanc
peint, m.
vloer.
Tegelvloer, Yr. pave de carreau, m.
work , carrelage ,
Tegelvorm, yr. moult a tulles, a briques.
Tegen , voorz. jegens, de rigcing van eenen
Band naar Beni; ding aanduidende, vers.
— den
vers Pest, vers
—hetosn,
yijand, vers l'ennemi. — het gebergte, vers
les montagnes. De naderiug van iets aanduidencle , vers, sur , — (omtrent) den
avond, vers, stir, le soir. — den morgen,
vers, sur, le matin. — het midden van deze
eeuw, vers le milieu de ce siècle. — het
erode der maand, sur la fin du mois. Hij zal
zes uren bij u komen , it viendra chez
volts sur les six heures. lk ben — het aanbreken van den dag opgettaan, je me suis
love sur I'aube du jour. In vijandfchap
met ...., ook onder eene algemeene tegenwerking, contre. Zijn haat blijft — hem,
sa haine reste contre lui. — den itroom opy aren , alder contre le fil de l'eau. — wind
en tlroom varen, (zich in eene zaak tleken ,
ondanks derzelver moeijelijkheden,) aller
contre vent et maree. Hij heeft jets — mij ,
it en vent d inoi. Hij heeft zijne aanrnerkingen gefchreven, it a Ocrit contre ses
iemand vechten , se battre
femarques.
centre q. q. Ik heb er fists — te zeggen,
je n'ai den a dire centre. Voor ik ben
er —, pour nisi, j'y suis centre. Dar is mij
— de borst, cela me repugne; fen ai
l'aversion. heug en meng, avec repugnance on aversion. — wil en dank, bon
gre , mil gre. Zoo God voor ons is , wie
zal — ons zijn , si Dieu est pour nous , qui
sera centre nous. Het is met her hooka —
den muur loopen , (dat zijn onmogelijke Bingen,) c'est se donner de la tete centre la
muraille. Wegens verruiling, centre. \Vaar( voor) waar verruilen , verwisfelen , changer
marchandises contre marchandises. lets —,
(voor) cenen matigen prijs overdoen, ceder, transmettre q. ch. a un prix modique.
In vergelijking van , vis-4-vii, au prix de ,
contre. Hij is een kind — hem, it n'est
qu'un enfant vis-a-vis de lui, au prix de lui.
Dir is Brie — een, cela est trots contre un.
Eene weringaanduidende, pour,,contre. Een
iniddel — de koorts, un remede centre , pour,
la _P yre. Zie hierover de kunsttennen als
ken woord op Anti in het Franfche deel.
Zie ook de bier volgende woorden met —
zamengefteld.
Tegen, 0. le contraire. Het heeft zijn voor
en —, it y a du pour et du centre.
Tegenaanmerking , yr. remarque contraire, f.
Tegenafdrukfel, o. contre epreuve, (contrYpreuve.
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Tegenantwoord , o. weder antwoord 7 befcheid,
Tegenartikel, u. article contraire ou oppose ,m.
Tegenbabbelen , b. w. (ik babbelde tegen , heb
tegengebabbeld), contredire en marmottant.
Tegenbatterij , vr. contre-batterie.
Tegenbede , vr. priere contraire.
Tegenbed.enkelijk, b. n. qu'on pent objector.
Tegenbedenking , yr. objection.
Tegenbeding-, yr. condition reciproque.
Tegenbeeld, o. antitype, m.
Tegenbeklag, o. reconvention, f.
Tegenbeleediging, y r. revanche, pareille 5 f.
Tegenberigt, o. information contraire, avis,
rapport contraire, m.
Tegenbefchikking, yr. tegenbefchik , disposition
contraire, f.
Tegenbefchuldiging, yr. wederbefchuldiging,
recrimination, (in de prakt.) antanagoge.
Tegenbefchuldigen, o. wreken, recriminer.
regenbelluur; zie Tegenbefchikking.
Tegenbetoog, o. demonstration du contraire,
Tegenbeurt, vr. tour reciproque, m.
Tegenbevel, o. ordre contraire, contre-ordre,
contre-mandement, m.
Tegenbeweging, yr. mouvement contraire ou
oppose , m.
Tegenbewijs, o. preuve du contraire, f:
Tegenbewind, o. gouvernement oppose, e, administration opposee, contraire, f.
Tegenbezending, vr. deputation, mission contraire, ambassade contraire, reciproque.
Tegenbezoek, o. visite reciproque, f.
Tegenbezwaar, o. zie Tegenbelchuidiging.
Tegenbieden , b. w. (ik bond tegen , heb tegen geboclen ,) encherir sur q. q. surencherir, ofrir plus qu'on autre, ofrir davantage.
Tegenblaffen , o. w. (ik blafte tegen , heb tegen geblafc,) aboyer
Tegenblaten, o. w. (ik blaatte tegen, heb tegen geblaat ,) Idler a.
Tegenblazen, b. en o. w. (ik blies tegen, heb
cegen geblazen,) souifier centre ou vers q.
g. ou q. ch.
Tegenblik, in. regard reciproque.
Tegenblikken , o. w. (ik bhikte tegen , beb
tegengeblikt ,) lancer ou jeter des regards
reciproques.
Tegenblinken, o. w. (ik blonk tegen , heb tegengeblonken ,) refidchir on resplendir sur.
Tegenbocl, o. hooger bud, surenchére, nouvelle opt, f.
Tegenboek, o. contr6le,
Tegenboert , yr. raillerie reciproque.
Tegenbolwerk, 0. - (in de vestingb. ,) coversbatterie , f.
Tegenboomen , b. w, (He boomde tegen, heb
tegen geboomd,) pousser vers, repousser
(un batiment).
Tegenboord, o. bord oppose ou contraire, m.
Tegenboren, b. w. (ik boorde tegen , heb tegen geboord ,) van den anderen kant doorboren , contre-percer.
Tegenbots of floor, m. centre-coup.
Tegenbotfen , o. w. (ik bottle tegen, heb tegengebotst ) pousser centre.
Tegenbuurt, y r. hameau , voisinage , oppose , m.
Tegendeel, o. contraire, oppose, tn. Her —
Itaande houden, soutenir le contraire. In
—, au contraire. — der waarheid , centreerncleur,, yr. contre-porte.
Tevgeit
Tegendicht, o. wederlegging in verzen 3 refutation en vers, f.
Tegendienst, tn. service reciproque.
Tegendinger, m. mecledinger,, antagonists, m,
par
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partie adverse , f. compititettr,, concurrent,
adversaire.
(ik doolde tegen, heb teTegendolen, o.
gengedoold,) error 4 la rencontre de q. q.
Tegendoop, m. herdoop, nouveau ou second
baptime.
bovendorpel, linteau de porte.
Tegendorpel,
contre fil. Tegendraads, bijw.
Tegendraad ,
contre-fil.
Tegendraai, m. tour contraire.
Tegenciraaijen; zie Tegenwerken.
Tegendrang, tn. presse contraire.
Tegendrank, m. potion, f: remàde contre quelque maladie, m.
Tegendrift, y r. courant d'eau oppose , m.
Tegendrijvcn, b. en o. w. (ik dreef tegen,
heb, ben tegengedreven,) pousser ou chasser
vets, floater vers; fig. contrarier, contrecarrer.
Tegendringen, b. w. (ik drong tegen, heb
tegengedrongen ,) s'opposer au passage de
q. q., empecher a'avancer.
Tegendruipen, o. w. (ik droop tegen, heb
tegengedropen ,) degoutter sur q. q. qui s'approche; s'ecouier; fig. Uiteen gaan, en de
eene na den anderen remand tegenkomen , se
dissiper, se disperser et venir 4 la rencontre de q. q.
Tegenciruk , m. tegenwerking , (in de natuurk.
reaction, f. —, weer- of herciruk, ( bij
boekdr.,) retiration.
Tegendrukken , b. w. (1k drukte tegen, heb
tegengedrukt,) reagir.
Tegenduwen, b. w. (ik duwde tegen, heb
tegengeduwd ,) pousser contre q. ch. dans
un sens oppose.
Tegendwalen, o. w. (ik dwaalde tegen, heb
tegengeciwaald,) error, s'egarer ou se fourvoyer en allant a la rencontre de.
Tegenebbe , y r. re flux qui retient an vaisseau.
Tegeneiland, o. isle ou ile situe'e a l'opposite
d'une autre, f.
Tegeneisch, m. pretention, demande reciproque,
Tegeneten, b. w. (ik at tegen, heb tegengegeten ,) se degouter de q. ch. 4 force d'en
manger; manger a contre-coeur.
Tegenfint, yr. (in het fchermen,) contreappel , tn.
Tegenflank , yr. (in de vestingb.) contre flanc,
flanc oppose, no.
Tegengaan, o. w. (ik ging tegen, ben tegengegaan ,) to gemoet gaaa , alder au devant;
marcher 4 la rencontre de q. q. Zie op Gernoet, het onderfcheid tusichen alder au devant en a la rencontre. ; zie Tegenloopen; fig. b. w. (met Flebben,) tegenwerken , d warsboomen , contrarier, traverser,
.Waarom gaat gij dat niet tes'opposer
gen? pourquoi ne vous y opposez-vous?
Tegengalerij of gaanderij , vr. galerie opposee.
Tegengalm, m. echo, retentissement.
Tegengalmen, o. w. (ik galmde tegen, heb
tegengegalmd, ) retentir,, resonner.
Tegengalming, y r. retentissement,
,
Tegengang, yr. outmoeting, rencontre,
beletfel, empéchement,
Tegengapen, b. w. (ik gaapte tegen, heb tegen gegaapt ,) regarder.
Tegengebabbel, o. action de contredire en
marmottant, contradiction qui se fait avec
bruit.
dw. van Tegenbieden.
Tegengeboden,
Tegengeblonken, — — — Tegenblinken.
Tegengedrag, o. conduite reciproque.
Tegengedreven , veil. dw. van Tegendrijven.
Tegendringen.
—
Tegengedrongen,
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Tegengedropen, y eti. dw. van Tegendrnipen.
Tegengedruisc h, o. bruit qui s'approche de q. q
Tegengegaap, o. action de regarder en bail
Cant,
Tegengehuppel, o. action de s'approcher de q.
q. en sautillant, f.
Tegengekakel of gekef, o. contradiction, f.
Tegengelegen; zie Tegenlegger.
Tegengelutd, o. retentissement, echo, m.
Tegengereden, veil. dw. van Tegenrijden.
Tegengethhenk, o. present ou don reciproque, m.
Tegengefchreven, yeti. dw. van Tegenfchrij yen.
— — Tegenfpreken.
Tegengefproken,
Tegengeiteld, b. n. oppose, e, contraire.
TegengeAreden, yeti. dw. van Tegenftrijden.
Tegengeweest, — Tegenziju of
Tegenwezen. •
Tegengewezen, — Tegenwijzen.
Tegengeworpen, — — Tegenwerpen.
Tegengezworen, — — — Tegenzweren.
Tegengifc, o. contre poison, antidote, orvidtan , mithridate, f.
Tegengift, yr. tegengefchenk cadeau ,
sent ors don reciproque, m.
Tegengraauw, m. action de rabrouer q. q.
qui s'approche, parole on repartie rude, f.
Tegengraanwen, b. w. (ik graauwde tegen,
heb tegengegraauwd,) rabrouer q. q. qui
s'approche.
Tegengraven, h. w. (ik groef tegen heb
tegengegraven) contreminer.
Tegengraving, yr. action de contreminer.
Tegengroet, m. contre-salut, saint rendu
reciproque.
Tegengrond, m. raison contraire on opposer° f:
Tegengunst, yr. favour reciproque.
Tegenhanger, m. (van fchilderojen) pendant.
Tegenheid, yr. wederwaardigheid, tegenfpoed,
ongeval, revers, malheur, m. disgrace,
calamite. of keer, tegenzin , repugnance, aversion.
Tegenhoek, m. coin qui est au ate oppose.
Tegenhoofd, o. aan eene haven, mole oppose, m.
Tegenhouden, b. w. (ik hield, heb tegengehouden 7 arrdter, retenir.— ( iets waarop
men flaat, contre-tenir; fig. beIetten, verhinderen , empdcher.
Tegenhouding, vr. action d'arréter; fig. be.
letfel, empêchement m.
Tegenhouw, m. contre-coup.
Tegenhuppelen, b. w. (ik huppelde tegen
heb tegengehuppeld,) venir au devant de q.
q. en sautillant.
Tegenjagen, o. w. (ik joeg tegen, heb tegen
gejaagd,) venir a la rencontre en courant,
b. w. chasser, pousser vers.
Tegenijlen, o. w. (ik ijlde tegen , heb tegengeijld ,) se hater d'aller au devant de q. q,
Tegenijver, m. emulation, rivalite, concur.
rence, f.
Tegenij y eren, o. w. (ik ijverde tegen, heb
tegengeij y erd,) tegenwerkeo, s'opposer avec
zele. — , wedijveren, rivaliser, s'eforcer
a l'envie.
Tegenkaai, yr. quai oppose, no.
Tegenkaart, yr. carte contraire.
Tegenkakelen, o. w. (ik kakelde tegen, heb
tegengekakeld,) tegenpraten tegenkeiren,
se rebequer.
Tegenkamp, m. tegenkamping , yr. action do
resister, resistance.
Tegenkampen , o. w. (ik kampte tegen, heb
tegengekamt, ) combattre contre, resister.
Tegenkans, yr. chance contraire, f.
Tegenkant , tu. cote oppose.
Tegenkanten o. w. (ik hum tegen , loch
Bbbb
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tegengekant ,) s'opposer, resister , faire resistance.
Tegenkanter, in. celui qui s'oppose, adversaire, opposant.
Tegenkanting, yr. opposition.
Tegenkantfter, yr. opposante.
Tegenkeffen ; zie Tegenkakelen, Tegenbabbelen.
Tegenkeper, m. centre-chevron.
Tegenkerf, vr, entaille opposee, on qui repond
a une autre.
Tegenkerfflok, m. contre-taille, f.
Tegenkiel, yr. (fcheepsw.) contre quille, contre-cargne , carlingue.
Tegenklagt , vr. reconvention.
Tegenklank , m. reoentissement, echo.
Tegenklopper, in. contre-heurtoir.
Tegenkomen , o. w. (ik kwam tegen, ben tegengekomen ,) rencontrer.
Tegenkomst, yr. rencontre.
Tegenlagchen, 0. w. (ik lachte tegen, heb
tegengelagchen ,) rire, sourire a.
Tegenlast, m. contre.poids.
Tegenleer, yr. doctrine opposee.
Tegenliefde, yr. amour reciproque, retour
d'amour, on.
Tegenliggen , 0, w. (ik lag tegen , heb tegengelegen,) etre situe, e, vis-à-vis.
Tegenlist, yr. contre-ruse, contre-finesse.
Tegenloop, m. ongeluk , malheur.
Tegenloopen , o. w. (ik liep tegen, ben tegengeloopen); zie Tegemoetloopen ; fig.
Niet gelukken, desappointer,, titre contraire,
n'etre pas favorable, (zeew.) De wind loop:
tegen, le vent se range de l'avant.
Tegenloopgraven , m. meerv. contre-approches , f: pl.
Tegenmarsch, m. contre-marche, f:
Tegenmerk , o. contre-marque, f.
Tegenmiddel, o. remede specifique, nt.
Tegenmijn , yr. contre-mine.
Tegenmijnen , b. w. (ii: mijnde tegen , heb
tegengemijnd), contre-miner.
Tegenmin, yr. zie Tegenliefde.
Tegenminnaar, m. rival.
Tegenmompelen , o. w. (ik mompelde tegen ,
hob tegengemompeld), murmurer, gronder.
Tegenmompeling, vr. murmure, m.
Tegenmorren, o. w. (ik morde tegen , heb
tegen gemord,) murmurer.
Tegenmuur, m. Iteunmuur, contre-mur.
Tegennatuurlijk, b. n. onnatuurlijk, tegennatuurlijke zonden, des peches antiphysiques.
Tegenomwenteling, yr. centre-revolution.
Tegenontwerp , o. plan oppose a un autre,
contreprojet, tn.
Tegenopening, yr. contre ouverture.
Tegenover, voorz. vis-a-vis, a l'opposite de.
Tegenpand, o, contre-gage, m. (itypotheque ,
surete).
Tegenpartij, yr. partie adverse on contraire.
—, tegenfl-rever, adversaire,antagoniste.
Tegenpartijdig, b. n. contraire, oppose, e;
bijw. d'une maniere contraire ou opposee.
Tegenpilaar, m. contre-pilastre, contre-boutant.
Tegenpoging, yr. centre-effort, m.
Tegenpraat, m. contradiction. —, wederlegging , refutation.
Tegenpraten, b. w. (ik praatte tegen, heb tegengepraat ,) contredire.
Tegenpruttelen; zie Tegenmorren, enz.
Tegenrede , yr. wederlegging , discours par
lequel on refute, In. refutation. —, wedergntwoord 7 replique.
Tegenreden, yr. raison contraire.
Tegenrekening , yr. tegenkorting, decompte,m.
Tegenrijden, o. w. (ik reed tegen , ben te-

TEG
gengereden,) alter a cheval on en voiture
au devant ou a la rencontre de q . q.
Tegenroede, yr. (bij fiuweelwevers,) conore-verge.
Tegenroem, m. gloire , reputation semblable a
cello d'un autre, ou opposee a cello d'un
autre , f.
Tegenronde, yr. tweede ronde, centre-rondo.
Tegenruimte, yr. espace oppose, m.
Tegenruk, m. centre-coup , coup oppose , m.
Tegenrukken , b. w. (ik rukte tegen, ben tegengerukt,) mouvoir on remuer dans un sons
oppose. — , o. w. marcher au devant, rapprocher.
Tegenfchaduwigen, m. meerv. antisciens.
Tegenfchans, yr. contre-vallation.
Tegenfchemering, vr. anticrepuscule.
Tegenfchrift , o. reponse, replique ou refutation par ecrit, f. ouvrage antirhetique, m.
Tegenfchroef, vr. contre ecrou , tn.
Tegenfchrijven, b. w. (ik fchreef tegen, heb
tegengefchreven,) re'pondre ou repliquerpar
ecrit.
Tegenflepen , b. w. (ik fleepte tegen, heb
tegengefleept,) trainer au devant de.
Tegenfluititeen, m. (bij metfelaars ,) centreclef, f.
Tegetifmaak , m. afkeer , degoilt, m. aversion,
repugnance , f.
Tegenfhaauwen , b. w. (ik fnaauwde tegen,
heb tegengefnaauwd ,) rebuter,, maltraiter
de paroles.
Tegenfnap , m, contradiction, f.
Tegenfpannerij , yr. intension ,intensiti.
Te ..enfpartelen, o. W. (ik fpartelde tegen,
heb tegengefparteld,) se ddbattre; fig. s'opposer.
Tegenfpleet, yr. contre-fente, fissure.
Tegenfplijting, yr. (in de leigraven,) centrefendis , m.
Tegenfpoed, m. infortune, adversitd, fortune
adverse, f: revers, malheur, m.
Tegenfpoeden ; zie tegenijlen.
Tegenfpoedig, b. n. malheureux , se, infortune , e, contraire.
Tegenfporrelig, b. n. repugnant, qui repugne.
Tegenfporreling, yr. repugnance.
Tegenfpraak, vr. contradiction, f. contredit,
tn. Vonnis op —, jugement contradictoire.
Zonder —, sans contredit , sans replique.
Tegenfprekelijk, b. n. contradictoire; bijw.
contradictoirement.
Tegenfpreken, b. w. (ik fprak tegen, heb tegenge fproken ,) contredire. Zich zelven —,
se couper, se dementir.
Tegenfprekend , b. n. contredisant, contrartant, e.
Tegenfpreker, m. contradicteur; opposant.
Tegenfpreking, yr. contradiction; opposition ;
zie Tegenfpraak.
Tegenflaan, o. w. (ik flond tegen, heb tegengeftaan ,) resister, s'opposer , faire resistance. —, walgen, repugner, degouter. De
knollen flaan mij tegen, les navets me degoutent me repognent.
Tegenfland,
' m. weerfland, resistance, opposition, f: Iemand — bieden, s'opposer on resister a q. q.
Tegenflander , m. opposant, adversaire, antagoniste.
Tegenflellen , b. w. (ik flelde tegen , heb tegengefteld,) opposer, mettre obstacle.
Teg-enfleller, m. celui qui s'oppose, opposant.
Tegenitelling, yr. opposition. — (In de redeneerk.) waarbij tegenflrijdige denkbeelden
nevens elkander geplaatst worden, als: aan
de eene zijdc firijdt de fchaamte , aan de
an-
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andere zijde de ongebondenheid; aan deze
de trouw , aan gene het bedrog, antitlzese.
Tegenftellig, b. n. wat eene tegenflelling te
kennen geeft, (in de fpraakk.) adversatif,
ive. —, (in de redeneerk.) antithetique.
Tegenflem , yr. (in de muzijk ,) contre-partie,
f. centre chant, tn. — cegen iets, vote,
suffrage contre q. ch. on q. q.
Tegenflemmen, b. w. (ik itemde tegen , heb
tegengeflemd,) voter centre , donner son
suffrage contre.
Tegenftoot, m. centre-coup.
Tegenftooten , b. w. (ik ftiet tegen, heb tegengeflooten,)repousser, heurter, chequer,
pousser contre.
Tegenflooting, yr. action de repousser,,de chequer ou de heurter.
Tegentireeffter, yr. concurrente, adversaire.
Tegenftreven, b. w. (ik ftreefde tegen, heb
tegengeftreefd,) resister u ; travailler contre. dwarsboomen, contrecarrer, contrarier , taquiner; fig. s'opposer 4.
Tegenftrever, m. adversaire , concurrent , conspetiteur,, antagoniste.
Tegenarevig, b. n. oppose, e, contradictoire;
bij w. d'une maniere opposde , contradictoirement.
Tegenftreving, vr. resistance, opposition, concurrence.
Tegenftribbelaar, m. celui qui resiste, adversaire, antagoniste, disputeur.
Tegenftribbelaarfter, yr. cello qui rdsiste, qui
s'oppose, adversaire.
Tegenftribbelen, b. w. (ik ftribbelde tegen ,
heb tegengeftribbeld,) resister 4, disputer
centre, contrarier, recalcitrer.
Tegenftribbeling, yr. resistance, opposition ,
dispute.
Tegenitrijd, tn. repugnance, opposition.
Tegenftrijden, o. w. (ik freed tegen, heb
tegengefireden,)repugner a, etre contraire 4.
Tegenftrijder, m. adversaire, antagoniste,opposant, m. partie adverse.
Tegenftrijdig, b. n. contradictoire, oppose ,e,
qui repugne , disparat , e. contraire.
wonderlijk, paradoxal, e. Eene —e =ening, une opinion paradoxale.
ongerijmd, inconsequent , e, incompatible. De
liefde tot God en de liefde tot de wereld
zijn —e dingen, kunnen niet met elkander
vereenigd worden, l'amour de Dieu et l'amour du monde sent incompatibles. — teeken
in eene ziekte, contre-indication; bijw. contradictoirement , d'une maniere contraire,
en opposition. —e zin, contre-sens.
Tegenfrijdigheid, yr. contradiction, contrariete , opposition, repugnance, implication,
inconsequence. In zijn gezegde ligt eene
y a de l'inconsequence dans son discours. wederfpreking van twee woorden
of fiellingen cans fchrijvers, antilogie.
Tegenfpanning, vr, contre extension.
Tegenfirijdfter, yr. cello qui s'oppose, partie
adverse.
Tegenftroom, m, contre-maree, f:; fig. torrent , rn. opposition gdnirale, f.
Tegenfluk , o. weerga, pendant, tn.
Tegenftuit of foot, m. contre-coup.
Tegenfluttenmaken , b. w. contre-venter.
Tegentrekken, o. w. (ik trok tegen, heb tegengetrokken,) te gemoet gaan , marcher
ou aller au devant de, aller a la rencontre de.
Tegentrommelen , o. w.(ik trommelde tegen,
heb tegengetrommeld ,) battre le tambour
on la caisse au devant de.
Tegenvallen, o. w. (tic viel tegen, ben tegengevallen,) no pas bien reussir, ne pas
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trouver son compte. De wind is tegengevallen, (zeew.) le vent est tombe.
Tegenvenfter, o. dubbel venfter, contre-chas.
sis ,
Tegenvergift ; zie Tegengift.
Tegenverfchanfing, yr. contre-vallation.
Tegenverzekering, vr. assurance reciproque.
Tegenvieug, vr. contre-poil, m.
Tegenvloed, m. zie Tegenitroom.
Tegenvoeter of voeteling , m. antipode.
Tegenvoetig of voetsch, b. n. qui appartient
aux antipodes.
Tegenweer, yr. resistance, opposition, defensive.
Tegenweren, b. w. (ik weerde tegen, heb
tegengeweerd,) resister , empecher, se defendre contre.
Tegenwerken, b. w, (ik werkte tegen, heb
tegengewerkt,) contre-carrer, contrarier,
etre contraire. o. w. (in de natuurk.)
reagir. Bet geflootene ligchaam werkt tegen of terug op hetgeen dat het geftooten
heeft, le corps heard reagit sun celui qui
l'a heurte.
Tegenwerkend, b. n. (in de fcheik.) reacti f,
ive. —e eigenfchap, proprietd reactive.
Tegenwerking, yr. action de contre-carrer,
contrariete, opposition, (in de natuurk. )
reaction.
Tegenwerkfler,, yr. cello . qui contre-carte, qtzi
est contraire, adversaire.
Tegenwerpen, b. w. (ik wierp tegen, heb
tegengeworpen) jeter q. ch. aux pieds da
q. q. pour l'empecher d'avancer ; fig. opposer,
objecter.
Tegenwerping, yr. objection, opposition.
Tegenwezen, o. w. (ik was tegen, ben tegengeweest ,) etre contraire, s'opposer 4.
Tegenwigt, o. contre-poids,
Tegenwigtig, b. n. qui centre balance, qui
peso autant, egal, e.
Tegenwijzen, b. w. (ik wees tegen, heb tegengewezen,) prononcer une sentence contre, debouter.
Tegenwil, m. volonte contraire. — en dank,
bon gre, mal gre , de gre ou de force.
T egenwillie, b. n. contraire.
e m. vent contraire. — en ftroom,
Tegenwind,
(zeew.) avoir vent et mareecontraires. Tegen wind en itroom varen, aller contre vent
et maree.
Tegenwoelen, o. (ik woelde tegen, heb
tegengewoeld,) se debattre, resister, s'op•
poser.
Tegenwoordig , b. w. present, e, qui n'est pas
absent ,e, assistant, e, qui assaste 4; bijw.
presentement, a present, maintenant , d cetta
heure. De —e tijd, le temps present. 1k
was daar j'y fus present. Wat doet gij
—? que faites-vous presentement?
Tegenwoordigheid, vr. presence. — van geese,
presence d'esprit.
Tegenwoordiglijk ; zie Tegenwoordig, bijw.
Tegenworftelen , b. w. (ik worflelde tegen,
heb tegengeworfteld,) hitter centre, resister a.
Tegenworfleling, vr. resistance, butte.
Tegenwrijten, 0.
(ik wrijtte of wreet tegen , heb tegengewrijt of tegengewreten,)
resister ou s'opposer h.
Tegenzang, m. contre-chant, centre-point.
Tegenzegel, o. contre-scel, m. Ben —
drukken, contrcsceller.
Tegenzijde, yr. cite oppose , on.
Tegenzijn, o. w. (ik was tegen, ben tegen
geweest,) etre contraire, s'opposer
Tegenzin , m,
keer,, aversion, reptignanBbbb2
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ce, antipathie, f elego4t, m. Zijn brooder
heeft een' in het huwelijk, son frare a
rine repugnance pour le, au , man age. Ik
heb er eenen — cela me reptigne. Ergens eenen — in krijgen , avoir de i'aversion
pour q, ch., se degotlter de q. ch. —, bijw.
Wet contre-coeur ; fig. a ecorche-cul.
--, (in de redeneerk.) Spreekwijs in eenen
firijdigen of tegengeftelden zin gebruikt,
antiphrase, contre-veritd , f. Deze figuur
vindt plaats in : la clemence de Neron , l'humanitd de Louis XI.
Tegenzuur, o. antiacide, m.
Tegenzweren, o. w. (ik zwoer tegen, heb
tegengezworen ,)abfurer.
Teil, yr. aardenvat of fchotel, (in Overijsfel wordt het gebezigd voor eenen diepen
honten bak , in het huishouden gebruikelijk ,)
plat , pot de terre , tn.
Teisteren , b. w. (ik teisterde , heb geteisterd ,) ruwelijk behandelen , en daardoor
befchadigen , mishandelen, maltraiter. —,
tergen , kwellen , harceler, tourmenter. —,
wond.en, blesser.
Teistering, vr. mattrais traitement,
Tekst, m. eigenlijk de zamenhangende inhoud
van een gefchrift, in tegenoverflelling van
de aanteekeningen; voorts ook eene gedachte van den inhoud van een gefchrift, eenige
tekstwoorden, en bijzonderlijk die, waarover men wil uitweiden, texte, sujet, m.
inatiere, f. -De predikant heeft eenen fchoonen — gehad, le predicateur,, le ministre
a et: un beau texte ; van bier die fpreekwijze: Bij den — blijven, (voet bij flak
houden ,) s'en tenir a son sujet. Van den
rakeu , (daarvan afdwalen , het eigenlijke
onderwerp der retie nit het oog verliezen 2)
s'icarter de son sujet, battre la campagne.
Iemand van den — helpen , (hem in verwarring brengen ,) troubler q. q. dans son
discours. Al te diep in den — dringen, (te
wed van iets zeggen ,) dire trop de son (sur
son) sujet. Door deze verklaring worth de
— nog duisterder, c'est la glose d'Orleans,
qui est plus obscure que le texts. zekere
drukletter, texts. Dat in of van den — is,
tot den — behoorende , textuel, le.
Tekstfchrijver, m. auteur d'un texte, etc.
Tekstverdraaijing, Tekstvervalfching, vr. fansser l'interpretation d'un texts, falsification
d'un texte.
Tektsverklaring, Yr. explication d'un texts.
Tekstverflandige , m. textuaire.
Tekstvertaler,, m. of tekstnitlegger, interprete
d'un texte.
Tekstwoord, o. parole du texts, f.
Tel, in. telgang, pasgang van een paard, (in
de rijfchool, ) amble. Ten —gaan, aller
l'amble.
Tel, Tulle, yr. een paard, een telganger,
pasganger, haquenee.
Tel, m. en o. de daad van tellen , tal, action de compter. Bij den —, (nice bij den
hoop) verkoopen , vendre par le nombre,
(par douzaine , par centaine , etc. ;) fig. Hij
is in geen (komt niet veel in aanmerking , wordt niet veel geacht,) it ne jouit
d'aucune consideration; on fast peu de cas
de lui, it n'est point estimd, etc.
Telbaar, b. n. qu'on pent comper on nombrer,
nombrable.
Telbaarheid, yr. qualite de ce qu'on pent compter on nombrer.
Telen, (ik teelde, heb geteeld,) (kinderen,)
engendrer,, procrder des enfants. Abraham
te,elde Isaac en Jacob, eibrahain engendra
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Lac et Jacob. Het oogmerk van het bthve.
lijk is om kinderen te telen, la fin du ma.
riage est de procreer des enfants. — (van
dieren , ) produire. leder dier teelt zijng
gelijken, chaque animal protluit son semblable. voortbrengen van planten, enz,;
zie Voortbrengen.
Telegraaf, m. telegraphe.
Teter, m. al wie teelt, celui qui engendre ors
procree. —, (in de fpraakk.,) tweede naamval , genitif
Teleskoop, m. telescope, Een — of vet,
rekijker van vier voet, un telescope de quatre pieds.
Teleurflellen, b. w. (ik flelde te leur, heb
te leur gelleld), disappointer.
Teleurftelling , yr. ddsappointernent , tirelaisse , m.
Telg, yr. lootboom, eene fcheut op een jong
boomtje, rejeton, jet, surgeon, rameau,
arbrisseau , on. fig. afflamineling, fpruit van
een of ander geflacht, descendant, rejeton.
Het is eene eerwaardige — van zijne voorouders , c'est use digne rejeton de ses ancetres.
Telgang, m. (in de rijfch.) traquenard.
Telganger , m. zie Tel in de tweede beteekenis.
Telgkweeker; zie Boomkweeker.
Teljoor, o. tafelbord, assiette,
—; zie
Panlikker.
Teling , vr. kinderteling, procreation, encl.ration. — van dieren , production. — van
planten, gewasfen, culture; zie Kweekerij.
Teling, (vogel,) zie Teling,
Telingbont,
cuisse de cereelle, f.
Telingskracht , yr. vertu d'engendrer.
Telkens, bijw. chaque fois , toutes les fbis
continuellement, en tout temps. —, gefla.
dig, a tout moment.
Telkunst , yr. rekenkunst, arithmetique, science des nombres.
Telle; zie Tel in de tweede beteekenis.
Tellen , b. vt. (ik telde, heb geteld,) compter, nombrer, calculer. Hebt gij de takkenbosfen reeds geteld ? avez-vous dejá
compte les fagots? Ik tel of reken u onder
mijne vrienden, je y eses compte parmi ot: an
nombre de ones amis. De inwoners —, faire
le denombrement des habitants. Van eenen,
zekeren dag beginnen te —, dater d'un certain jour; fig. Iemand weinig
achten,
faire peu de cas de q. q. Hij kan geen tien
est fort ignorant ou mars.
Teller, m. celui qui compte, com_pteur,, celui
qui fait le denombrement. —, (in de rekenk,
van eene break, numerateur.
Telletter, vr. Talletter, lettre numerale.
Telling, yr. het optellen, action de nombrer,
de compter, f. denombrement, recensement , m.
(d'un people.)
berekening, supputation,
(in de rekenk,) numeration.
Telmosfel , yr. kleine mosfel, (in de nat. gefch, )
tellinite.
telline. Veraeende
Teipaard, o. tel, cheval qui va 4 l'amble,
haquenee f:
Telpas ; zie Telgang.
Telfler, yr. celle qui compte.
Tembaar, b. n. domptable ou domtable.
Ternbaarheid yr. qualite domptable.
Temen, o.
(ik teemde, heb geteemtl),
talmachtig fpreken, trainer ses paroles.
Temer, m. parlour ennreyeux.
Temerig, b. n. trainant, e,
d'unc maniere trainante.
Temerij , yr. langage ennuyeux ,
Temet, tements, 130.; zie Altelliet•
Temmen b. w. (alt temde a laeb getemd,)
tam
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tam maken, dompter ou donster, apprivoiser. Eenen leeuw dompter un lion. —,
bedwingen , gedwee maken , dompter, reprimer, refrener. Hij kan zijne driften niet
ne salt pas refrener ses passions. Zijne
gramfelvp —, reprimer sa coldre.
Tetrmer,
tiompteur.
Temmir,.'„
apprivoisement,
Tempe,?s ,onweder, orkaan, tempite , f.
erage, gros temps, m.
Tempeescen; zie Scormen.
Tempel, in. temple; fig. kerk ,
f. temple. Opene — bij de ouden, hypêthre. lndiaanfche
afgods—, pagode,
Tempelbewaarcler ; zie Tempelwachter.
Tempeldienst, y r. service du temple, service
divin, culte, office divin, tn.
Tempelfeest , o. dedicace d'un temple, f.
Tempelgereedfchap , o. ustenciles, f. pl. tout
re qui sert dans un temple, m.
Tempaier, Tempelheer, —ridder, m. templier.
Tempeloffer, o. sacrifice, m., offrande, oblation, f.
Tempelorder, m. ordre des templiers.
Tempelpracht , vr. pompe du culte d'un temple.
Tempelpriester,
presto d'un temple.
Tempelpriesteresse , yr. pr'dtresse.
Tenipelfieraad, o. ornement d'un temple, m.
Tempelitad, yr. ville neocore. Efeze , Smirna
waren tempelfteden van Augustus , Ephbse,
Smirne etoient des villes neocores
gusts.
Tempeltje, o. voor de huisgoden, laraire, tn.
Tempelvoogd , m. grand-pretre.
Tempelwacht , yr. garde du temple.
Tempelwachter, m. garde du temple, f.
(bij de ouden ,) neocore.
Temper , in. tempering , de daad van temperen ,
matigen , action de temperer, temperature,
f — van geest, moderation.
Temperament , 0. (oud. w.) temperament.
bijzondere gefleldheid der menichelijke vochten , complexion, constitution, f.
Temperatuur, y r. luchtsgefteldheid, temperature , disposition de Pair.
Tempering ; zie Temper.
Temperen , b. w. (ik temperde , heb geftemperd,) matigen, temperer, moderer.
Tempermes ,) o. (bij fchilders , ) amassette, f
Temperoven , m. fburneau a temperer.
Tempteren 5 (ond. w.) zie Kwellen.
Terns, Yr. teems, eene digte zeef van paardenhaar, tarns's, crible, sees, zie Zeet:
Temfen, teemfen; zie Zifcen.
Ten, voorz. zamengetrokken uit t e en den,
a, au, u la, a , pour le, pour la, par,
chez, en men net het voor mannelijke en
onzijdige woorden in het enkelvoud, als :
huize, au logis,
zijnen huize , chez lui,
sa maison. — mintle , au mains.
dienfie, au service. — deele, en partie. dien
einde, a cette fin, pour cette raison. —
aanzien , — opzigce van , en consideration
de, a i'egard de ,
egard ; quant ,
relativement
behoeve , en faveur.
koste van hem, aux depens de lui,
noorden , au nord.
overftaan van deze
heeren , en presence de ces messieurs. — tijde
van , des temps de. —, bijw. — eerfle , prerniàrement, en premier lieu. — tweede ,
secondement, en second lieu; voegw.
einde , opdat , afin que, pour que, etc.
Tenarus, m. (in de godenl.) hel, benedenwereld tenare.
Tenger,, b. n. rank, teeder van lijf en leden ,
tendre, delicat, e, fleet , te, veule. Het is
eon — kind ., c'est un enfant delicat, (bij
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zwakke tak,
fehilders ,) svelte. Een
14118 branch° veule; zie Teeder.
Tengerheid, yr. delicatesso.
Tenietdoen , b. w. mettre au niant; zie Vernietigen.
Tenietlooping, vr. vernietiging , aneantissement , m.
Tenor , in. (in de toonk. ,) tenorflem, faille,
1., tenor,,m. Diepe , lage basse-taille,f:
Tenorist , m. tenorzinger, tenoriste, tn. taille , f:
Tent, yr. veldverblijf van dock , tente, ,
pavilion (de campagne),tn. Tenten opilaan ,
tenth e , dresser des tenses, des pavilions.
Onder tenten legeren 5 camper sous des tentes.
Toeflaande tendelet a souglet, m. — of zeil
voor eenen winkel , banne. Kleine kermis—,
loge; zie Kraam. —, loof hut , (der Jodeu ,)
IVIonalfche ftichtshut , tabernacle, tn. —, hat
op eene tchuit , cabane; zie lint. — op eene
gaiei, — met ijzeren fchepter over het achter gedeelte van eene floep, tendelet, tn.;
zie Zonnedek.
Tentdoek, o. toile d'une tente,
tijk ,
coutil, m.
Tenten , b. w. (ik tentte , heb getent,) (iii
de heelk. gebr.) eene wonde peilen sonder
une plaie.
Tentenmaker,, m. faiseur, fabricant de tentes.
Tenteren , b. w. (ik tenteerde , heb getenteerd,) (ond. w.) zie Onderzoeken.
Tentijzer,, o. (bij heelm. ,) sonde , eprouvette, f.
Tcntkoord, o. corde d'une tents ,f.
wowwork, cordage d'une tente, nt.
Tentoonftellen, b. w. (ik flelde ten won , heb
ten toongetteld,) exposer au public.
Tentoonfielling , yr. exposition, parade, f.
Tentpaal, fiok of pin, m. piquet d'une tente.
Tentfchuit , yr. barque couverte, gondole.
Tenware , Tenzij , voegw. a moins que; si
ce n'est que. —, zoo gij uwen tijd wel in
acht neemt, zult gij er in Hagen, 4 moist:
que vous preniez bien votre temps, vous en
viendrez 4 bout.
Tentflutten , 0. meerv. (fcheepsw.) montants
pour tentes, m. pl.
Teorbe , yr. groote buit, theorbe, tdorbe ou
thuerbe , archiluth, m.
Tepel, m, het uitpuilend middelpunt van eene
borst , mamelon, tetin. Zeere tepels, (in
de geneesk. ,) poll. fpeen der dieren ,
tette, 1. — eener wolvin, (bij jagers,)
—, (in de ontieedk. ,)papille,
brane,
f 'repels hebbende , mammifere.
meerv, roode kringen om de
Tepelkringen ,
tepels, areoles, f. pl.
Tepelpijn , vr. mastodynie.
Tepelfpieet of kloof yr. gerpurc au mamelon.
Tepelvormig , b. n. mamitlaire , (in de oatleedk.) mastoide ; papillaire. —e klier,
f. —e druipfteen, stalagmite, f.
Tepelzalf, y r. onguent pour les gercures des
tetins, m.
Ter , voorz. nit t e en d e r, tot , aan, op,
in de, enz. , a, au, a la , par, en, etc. ,
(meestal voor de vrouw. zelfil. naamw.) -dozer uur, a cette heure, maintenant.
goeder uur,, a la bonne heure. — loops,
wereld, au monde. — zake
a la Cults.
van , a cause de. — zijde , a clad; —
eere van , , en Phonneur de. — goeder
trouw, de bonne foi. — gedachtenis, en
memoire. — linker , — regter hand, a (la
main) gauche, a droite. —week, —maand ?
par semaine , par mots. — naauwernood ,
peine. Eene ftad — plundering geven , donner ti ne ville au pillage. — tafel gaan ,
ler a table. — zee varen, naviguer. —
hand
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hand ftellen, reviews, mettre en mains. —
aarde brengen, begraven, enterrer. lets —
harte nemen , prendre q. ch. 4 coeur. —
dege , comme it faut.
Teregtbrenging, yr. action de rapporter q. ch.
de perdu.
Teregthelping, yr. clisabusement ,
Teregtplaatfing, Teregtzetting, yr. detransposition.
Teregtflelling, yr. vase en justice, execution.
Teregt-wijzing , yr. eenen dwatenden van zijnen
weg, dwaalweg; zie Teregthelping.
Teren, b. w, (ik teerde , heb geteerd 9 ) met
teer beflrijken , goudronner. — van het
touwwerk der rivierfchepen , coudronner. —,
verteren, digerer. —, gastreren, traiter,,
regales.. — en fmeren faire bonne chere;
o. w. achterfaire ripaille et gogaille.
, interen , eene vertering makes , welnit
ke de inkomften overtreft, aipenser au de
, au dessus de son revenu. Op zijne
eigene kosten —, vivre 4 ses propres frail
nu depens. Op zijnen fmeer —, vivre de ce
que Pon a gagne ou epargne.
Tergen , b. w. (ik tergde, heb getergd ,) farren , agacer,, irriter,, harceler,, acharner,,
provoquer, ulcerer ; fig. picoter,, piquer.
Elkander —, s'agacer. Terg dies man niet,
s'irritez pas cet homme. Hij tergt hem gedurig , it le harceie toufours. Hij heeft u
gefcholden, maar gij hebt hem getergd,
vous a dit des injures , mais vous Pavez
provoque.
Tergend, b. n. agacant, e, piquant, e, etc.
Terger, m. celui qui agace , zrrite , etc. harceleur.
Terging, yr. irritation, agacerie, provocation ; picoterie, bravade.
Tergmiddel , o. remede irritant.
Tergfter, yr. cells qui irrite , agace , etc.
Tergtaal, yr. langage piquant, mordant, in.
Tergwoord, o. snot piquant , .711.
Terhandftelling, vr. remise , tradition.
Terig , b. n. enduit , e, de goudron.
Tering, yr. phtisie, (phthisie,) consumption,
atrophic, f. marasme ; zie Uittering. Hij is
aan de — geftoryen , it est snort de phtiste.
vertering van fpijs, digestion. —, uitgave aan fpijs en drank; all: fpr. w. De —
naar de nering zetten , (niet sneer verteren
clan men wint ,) regler sa ddpense sur ses
revenus. Zet uwe naar uwe nering, selon
ta bourse, gouverne ta bouche; zie Verteren.
Verhandeling over de —, phthisiologie.
Teringachtig , b. n. phthisique, tabide. De
tering veroorzakende, tabifique.
Teringkoorts, yr. fievre Otique.
Teringziekte , yr. zie Tering in de r. beteek.
Term, m. uitdrukking , korte volzin of woord,
Melling, ternie. De termen eener reeks,
progresfie, les termes d'une progression f De
drie termen of flellingen van eene fluitrecie,
lee trois termes d'un syllogisme. Kunst—,
terme d'art, technique. —, tijdvak, ook
eene grensfcheiding, terme. Niet in de termen vallen, van te dienen , n'étre pas oblige, n'étre pas compris dans lee termes de servir.
Termijn, in. een bepaald tijdvak, terms. Men
kan de belastingcn in twaalf termijnen be
tales], on petit payer les intpilts en douze tervies. De — van de buur is verftreken , le
terme de loger est echo. Loopende conrant. Termjnen, (in Overijsfel,) kinderfiuipjes, convulsions, f. pl.
Tertnijt, yr. witte mier, termite ou terrines, m.
Ternen ; zie Tornen.
naamw., beTerp, yr. een verouderd
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teekenende eigenlijk eene hoogte, getnaakt
om bij overftroomingen zich derwaarts to
begeven, ten chide daar voor het water beveiligd te zijn , terpe.
Terpentijn,
vloeibaar hays nit den terpentijnbooni terebenthine, f.
Terpentijnboom , m. terebinthe.
Terpentungeest , m. esprit de terebenthine.
Terpentijnolie , yr. huile de terebenthine.
Terpentijnitoker„m. celui qui fait de la terebenthine.
Terpentijnftokerij , vr. lieu cis Pon fait de la
terebenthine,
Terras, yr. eene opgeworpene hoogte van
aarde of graszoden, eerrasse.
Terts , m. (in de toonk.)derde toon van eenen
hoofdtoon, tierce, f.
Terftond, bijw. aanilonds, dadelijk, onverwijid, tout-h-l'heure , d'abord , stir-lechamp , immddiatement , incontinent , de
suite, etc.
Terug, bijw. en arriere, d reculons.
Terugbegeren, b. w. (ik begeerde terug, heb
terug begeerd), redemander.
Terugbegeven , wederk. w. (ik begaf rcij te.
rug, heb mij terug begeven,) s'en aller,
s'en retourner.
Terugblij yen, 0. W. (ik bleef terug, ben teruggebleven), rester , demeurer en arriere ,
tarder. — met eene betaling, uitftellen,
arrierer.
Terugbrengen, b. w. (ik bragt terug, heb
en ben teruggebragt ,) rapporter, ramener,
remener.
Terugbrenging, yr. action de rapporter on de
remener.
Terugdeizen , o. w. (ik deinsde terug, ben
teruggedeinsd,) faire un mouvement en arriere ou retrograde.
Terugdeinzing , yr. mouvement retrograde, m.
escousse,
Terugdenken, o. w. (ik dacht terug, heb teruggedacht ,) refiechir de nouveau sur le passé.
Terugdrijven, b. w. (ik dreef terug, ben en
heb teruggedreven,) repousser, rechasser,
repercuter.
Terugdrijvend , b. n. naar binnen drijven , (in
de geneesk.) repercussi f, ive. —, (in de
nat. hist.) reputsif, ive.
Terugdrijver
rechasseur.
Terugdrijving, yr. action de repousser, (in
de nat. hist.) repulsion. —, (in de geneesk.)
injaging, repercussion.
Terugeifchen , b. w. (ik eischte terug, heb
terug geeischt ,) revendiquer, reclanier, redemander.
Teruggaan, o.
(ik ging terug, ben terug
gegaan , ) retourner sur ses pas , rebrousser
chemin, aller en arriere. —, vervallen,
achteruitgaan , deehoir, s'appauvrir.
Teruggang, yr. terugwijking der planeten,
retrogradation des planetes.
Teruggave , y r. restitution. —, tot gelijkma.
king der verdeeling in eene erfenis, (bij de
regtsgel.) soulte.
Teruggebogene takjes , o. meerv. (in de kruidk.)
rameaux reylechis, m. pl.
Teruggebragt ,
verl. dw. van Terugbrengen.
Teruggedacht,
— — — Terugdenken.
Teruggedre yen ,
— — — Terugdrijven.
Teruggedrongen,
Terugdringen.
Teruggekregen, — Terugdrijven.
Teruggenomen,
—
Terugnemen.
Teruggereden,
—
Terugrijden.
Teruggefchenen,
Terugfchijnen.
Tcruggefchoven ,
Terugichuiven,
Teruggefprongen, — Teruglpringen,
Te-
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la cliambre. —, (in het kegelfpel ,) rabatTeruggetrokken, verl. dw. van Terugtrekken.
tie; zie Terugdrijven.
Teruggeven , b. w. ( ik gaf terug, heb terug-,gegeYen,) rendre, redonner,, restituer, Terugfpringen, o. w. (ik fprong terug, ben
teruggefprongen,) rejaillir, faire un saut
rembourser.
en arriere.
Teruggeving, yr. zie Teruggave.
Teruggeweken, verl, dw. van Terugwijken. Terugfpringing, yr. saut en arriere,
Ti eruggewezen, — Terugwijzen. Terugftooten, b. w. (ik itiet terug, heb teruggeitooten,) repousser, faire reculer en
leruggeworpen, — — Terugwerpen.
poussant.
Terugzenden.
Teruggezonden, — —
Terugzwem.
Terugflooten, 0. (het achteruit loopen van
Teruggezwommen, — —
het kanon, recul ,
men.
Terughalen, b. w. (ik haalde terug, heb te- Terugflootend, b. n. rdpulsif, ive.
ruggehaald) , alter reprendre, querir de Terugitooting, yr. repoussement, m. repulsion.
Terugituit , m. weerftuit, rebondissement, bond.
nouveau, de retour, ramener.
Terughouden, b. w. (ik hield terug, heb te- Terugftuiten, o. w. (ik fluitte terug , ben teruggefluit,) rebondir,, bondir, bricoler.
ruggehouden), retenir.
Terugfluiting, yr. van eenen bal op de trokTerughouding, yr. retenue.
bricole. De — van het licht door een
Terugjagen, b. w. (ik joeg of jaagde terug,
voorwerp, ( in de natuurk. ) le renvoi
heb terug gejaagd), rechasser zie Terugla lumiere par un objet.
drijyen.
Terugkaatfen, b. w. (ik kaatfte terug, heb terug- Terugtreden, o. w. (ik trad terug, ben teruggetreden ,) se retirer en arriere.
gekaatst,) renvoyer, re'fidchir,, reverberer,,
erugtreding, yr. reculade.
repercuter. De Ipeler kaatst, ilaat den bal
terug, le *fencer rcnvoie la bile. De maan Terugtrekken , b. w. (ik trok terug, ben toruggetrokken,) retirer , reenter, tirer en
kaatst het licht der zon terug, la lune renarriere. —, ( in het krijgsw., ) se replier.
vole , riflechit , la lumiere du soleil. De
— van de zee, van het laud, droog laten,
zonneflralen kaatfen tegen dezen moor terug,
intrekken, diles rayons du soleil reverberent contre cette , warner. Eene belofte
promettre.
rnuraiile.
fik vi gil terug, ben terug
Terugkaatsbaar,, Terugkaatfend, b. n. riflexible. Terugvallen , o.
gevallen ,) retomber.
Terugkaatsbaarheid, yr. refiexibilitd.
Terugkaatfend , b. n. reflechissant , e. —, (in Terugvalling, yr. (bij regtsgel.,) reversion.
Terng yaren, o. w. (ik voer terug, ben terugde gezigtk. ,) anacamptique.
gevaren,) retourner en naviguant,
Terugkaatfing, yr. reflexion, reverberation;
repercussion, f. riflechissement , tn. — van Terugvloeijen, o. w. (ik vloeide terug, ..hen
teruggevloeid , ) refluer.
licht, rappel de lumiere, m. Door —, riflexe.
Terugkeeren, o. w. (ik keerde terug, ben te- Terugvragen , b. en o. w. (ik vraagde en vroeg
terug
, heb terugge yraagd 5 ) redemander,, reruggekeerd,) retourner , rebrousser le chemin.
vendiquer,, reelamer.
— van het hert naar zijne fchuilplaats ,) se
Terugvraging, yr. reclamation.
rembetcher.
Terugkeering, yr. terugkomst, retour, tn. — Terugwerken, o. w. (ik werkte terug, heb
teruggewerkt,) reagir.
van het p ert in zijne fchuilplaats, rembilTerugwerking, yr. reaction, retroaction.
chement ,
Terugkomen , o. w. (ik kwam ,i terug , ben terug Terugwerkend, b. n. retroacttf, ive.
Terugwerpen, b. w. (ik wierp terug, heb tegekomen,) revenir.
ruggeworpen, ) rejeter, jeter en arriere.
Teruggelaten, b. w. (ik liet terug, heb teruggelaten ,) laisser en arriere, abandonner. Terugwijken, o. w. (ik week terug, ben teruggeweken,) se retirer en arriere, retroTerugteggen, b. w. (ik legde of leide terug ,
grader.
heb teruggelegd of geleid,) mettre q. ch.
Terugwijking , yr. retrogradation, reculade,
part ou tie cite , mettre en reserve.
f: reculement ,
Terugloopen, o. w. (ik liep terug, ben terug geloopen, ) retrogarder en courant, Terugwijzen, b. w. (ik wees terug, heb teruggewezen ,) renvoyer
refiner.
Terugmarsch of togs, tn. retraite , centre- Terugzenden, b. w. (11E zond terug, heb teruggezonden,) renvoyer.
marche , f.
Terugnemen , b. w. (ik nam terug , heb terug- Terugzending, yr. renvoi , m.
genomen, ) reprendre. Zijn woord —, we- Terugzien, o. w. (ik zag terug, heb teruggezien,) regarder en arriere , regarder derder intrekken, se retractor, se didire, deriere soi.
gager sa parole.
Terugneming, y r. reprise ; zie ,Terugtrekking. Terugzwemmen, o. w. (ik zwom terug, ben
teruggezwomtnen,) s'en retourner 4 la nage.
Terugreis, yr. retour , m.
Terugreizen, o. w. (ik reisde terug, ben te- Terwijl, voegw. pendant quo , tandis que.
bijw. cependant , en attendant , sur cos enruggereisd,) etre en route pour revenir.
trepites.
Terugroepen, b. w. (ik riep terug, heb teTest, yr. vuurtest of pot in eene Hoof, terrine.
ruggeroepen 5 ) rappeler.
Testament, o. uiterite wil, la derniere volonTerugroeping, yr. rappel, fol
a par dcrit , le testament. Een voor den
Teragrijden , o. w. (ik reed terug, hen tenotaris gemaakt un testament passe parruggereden , ) retourner , s'en retourner
devant notaire. Een ondergefchoven, ingecheval.
un testament suggere , suppose.
geyen
Terugfchijnen, o. w. zie Terugkaatfen.
un testament olographe.
Een eigenhandig
Terugfchuiven, b. en o. w. (ik fchoof terug,
(NJ regtsgel. ,)
Een mondeling gemaakt
heb teruggefchoven,) reculer, repousser.
an testament noncupatif. Zonder — flerven,
Terugfchuiving, yr. reculement , m.
Zonder
nit
decider,
mourir
intestat.
Terugflaan, b. w. (ik floeg terug, heb ternkracht der wet erven, hither ab intestat.
geflagen , ) repousser , rejeter,, refouler.
maken, tester, faire son testament.
Zijn
De wind flaat den rook tot in de kamer
wel maken, (hij
Spr. w. Hij mag zijn
terug, le vent refoule la funsie jusque dans
loopt
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loopt gevaar van te fterven ,) it pent bien
aire son testament; it est en danger de moufrir.*—,
het oude en het nieuwe verbond,
(in den bijbel,) le vieux on l'ancien, le
nouveau testament, (la bible).
Testamentair,, testamenteel , b. n. testamentaire.
Testamentmaakfter, yr. testatrice.
Testamentmaker, in. testateur.
Testamentfchrijver, m. celui qui fait, dresse ,
un testament.
Testeren, b. w. (ik testeerde, heb getesteerd, ) tester, faire un testament.
Tets, b. n. tetfig, kleverig, cleegachtig, pdteux , euse,, gluant, e, visqueux, ease.
Tetshent, Tetligheid, y r. etat piiteux ,
Tettig, b. n. al te zindelijk, propte jusqu'a
l'exces • bijw. avec une proprete excessive.
' yr. proprete excessive.
Tettigheid,
1.'eug, y r. ademhaiing, ademtogt , respiration.
—, bij het drinken, coup, trait, m. Hij
heeft het glas in eene — uitgedronken,
a vide le verre d'un seal trait. Met lange,
groote —en drinken, bare 4 longs , a
grands coups. —, een ilokje , mondvol,
gorgee.
Teugel, m. leizel, toom, bride, rine, f.
Een paard. den — of toom aandoen, optoomen , mettre la bride el un cheval. Wilt gij
dit paard eens bij den — leiden ? voulez-vous
un pen mener ce cheval par la bride, aux
houden, temr en bride. Den
reties ? in
rijden, levieren, met eenen losfen
cher la bride; fig. Zijne hartstogten den —
vieren , lather la bride el ses passions. Alle
teugels atwerpen , tie pas garder ancun frein.
De teugels der regering in handen hebben,
tenir les reties du gouvernement.
Teugelbaar, b. n. qui peat etre bride, e;
qu'on pent brider, rept-liner.
Teugelen 7 b. w. (ik teugelde , heb getengeld ,)
briefer, mettre la bride el; fig. refrener,
reprirner, brider. Men moet leeren zijne
tong te beteugelen, in toom te houden,
act apprendre a refrdner sa langue.
ftemmen,
dompter.
Teugeling, yr. action de brider, de dompter,
repression. De beteugeling, liremming der
misdaden, la repression des crimes.
Teugelkoord, Yr. teugetriem, leireep, leizel,
rene, guide.
Teugelloos , b. n. zonder teugel, debride, e,
effrene, e , sans frein.
Tent; zie Tenter.
Teutachtig, Teutig, b. n. babillard, e, en
trainant la vox.
Teuten, o. (ik teutte , heb geteut,) teuteren, trainer la voix en bavardant, en babillant , chipoter.
Tenter, m. bavard, bavillard en trainant
la voix.
Teutfler, vr. teutkous, teutmoer, cello qui
traine la voix en babillant.
Teutig; zie Teutachtig.
Tevens, bijw. zie Tettens.
Tevrecten , b. n. en bijw. content, e, satisfe suis
fait , e. 11t ben met uwen zoon
content de votte fils. Hij is met weinigit est content de lieu (de chose). Zij leeft bier
, elle vit ice avec contentement, d'une
maniere contente, satisfaisante.
Tevredenheid, y r. contentement,
Thans, bijw. it present , pour le present ,maintenant.
Theater, o. (ond. w.) theatre, en.
theatin.
Theatijnermonnik,
Theatraal, b. n. thedtral, e.
, the vent.
Thee , Yr. the, m. Groene
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Zwarte of bruins
the bon. Keizer
joostjes
the imperial. — zetten. faire
du the. drinken , prendre du the. Attrekfel van —, the infuse. — van Paraguay,
matte.
Theehlad, theeblaadje o. cabaret a presenter
le the, m. Theebladen, meerv. feuilles de
the, f. pl.
Theeboei, yr. zwarte thee , the-boa,
Theeboom, m. arbrisseau qui ports le the, anbye a the.
Theebus of bos, Yr. bate a the. Tinnen,
Chinefche theedoozen , barses, f. pl.
Theedoekje , o. hinge pour essuyer les tasses
the, m.
Theegoed, o. service a the, m.
Theenandel, m. commerce de the.
Theeketel, m. bouilloire 4 the , f. coque.mar, tn.
Theekistje; zie Theebus.
Theekooper, m. marchand de the, m.
Theekopje , tasse 4 the ,, f.
Theelepel, m. cuiller a the,;
Theemachine, yr. urne a the.
Theepot, m. trekpot, theiere, f: pot 4 then.
Theerak, v. tabiette aux tastes 4 the, f.
Theefchoteltje, o. soucoupe, f:
Theeitoof, yr. rdchaud 4 the, tn.
Theetafel, yr. table a the.
Theewater, o. eau pour le the, f:
Theewinkel, m. boutique ole l'on vend du the, f.
Theoloog, m. godgeleerde , theologien.
Theologie, vr. godgeleerdheid, theologie.
Theologisch, b. w. godgeleerd, theologique;
bijw. theologiquement; zie Godgeleerd , ewes
Theriakel, y r. wort van triakel, artfenij , theriaque,
Thesaurie, Trezor;e, vr. fchatkamer, trisor, m.
Thefaurier,, Trezorier, yr. fchatbewaarder,
fchatmeester, rentmeester, trdsorier.
Thirs, m. eene fteng die met wijngaarden omflingerd was, en door de priesters van Bacchus gedragen werd, thirse.
Tjaik, yr. Friesch vaartuig, tialque.
Tien, telw. dix. —dagen, dix fours; fig. fair.
Hij kan geen tellen, (hij is zeer dom,)
ii est fort ignorant.
Tiendboek, o. registre des dimes, m.
Tiende, b. n. dixieme, dix. Het — jaar, la
dixieme annee. Karel de —, Charles dix.
gedeelte , la dixieme pantie , le
dixieme. Hij is erfgenaani voor een
it est hdritier pour un dixieme. dag van
eene week, (bij de fr. rep.) decadi. Loting
om den — man te ftraffen, decimation. Den
—n man van een regiment ftraffen, decimer
an regiment.
Tiende, y r. bet tiende gedeelte van het gewas op akkers, enz. dime, f. Het tiende
gedeelte der geestelijke inkomflen, ook van
een' frank, decime, f. (*) Ten —, bijw.
dixiemement.
Tiendeelig, b. u. decimal, e. —e breuk, frac•
Lion eldczmale. — itelfel , systeme decimal.
—, (in de plantk.) ddcafide.
Tiendehalf, b. n. neuf et demi, e.
iendeheffer,
dimeur, ou aismeur, &cf.
mateur.
Tienderhande, Tienderlei, b. n. de dix sorter
ou especes.
Tiendpachter,
fermier des dimes.
Tiendregt, 0. droit decimal ou des dimes, tn.
Tiendrekening, yr. compte des dimes, tn.
Tiendfchrijver,
contrOleur des dimes.
Tiendfchuldig of pligtig, b. n. decimable.
Tiendubbel, b. n. dix fois autant.
Tiencluizend telw. dix
Tie ad-

TIE
Tiendverpachter; zie Tiendheffer.
Tiendverpachting, yr. ferme, f. ou fermage
des dimes, m.
Tienen, b. w. (ik tiende, heb getiend,) de
tiende van jets heffen , dixmer ou dirtier,
prendre la dixieme partie.
dixaine, f.
Tiengetal, o. nombre de dix,
Tienhoek ,
decagone
Tienhoekig , b. D. decagone, de dix angles.
Tienhothterd, telw. dix fois cent, mille.
Tienjarig, b. n. de dix ans , decennal, e.
Tieniettergrepig, b, n. ddcasyllabe, ddcasyllabique.
Tienling, m. en yr. un ou une de dix.
Tienmaal, bijw. dix fois, deca ; zie Tiendvoud ; zie ook verder de met deca en did
zarnengeitelde woorden in het Franfche deel.
Tienman, m. (in de oude R0111. gefch.)ehcemvir.
Tiennianfchap, o. decemvirat, m.
Tienponder, in. de dix livres.
, (bij de
art.) piece de dix /lyres* de balk , f.
Tienregelig, b. n. de dix lignes. Een
gedicht, un dizain, en.
Tienlharig, b. n. a dix corder. —, fpeeltuig,
decacorde, m.
Tiental, o. nombre de dix, m., dizaine, f.
tijdvak van tien dagen, decade, f:
Tientallig; zie Tiendeelig.
Tienvoucl, o. tieninaa1 zooveel, dicuple, tn.
Dat bij den gaat, decennaire. — vergrooten , decupler.
Tienvoudig, b. n. dix fois autant.
Tienwerf, bijw. dix fois.
Tier,. yr. groei , welige aanwas, vigueur,
crotssance , flour, vegetation; zie Groei;
fig. flij is hier niet in zijne — 5 it n'est pas
ici dans son element. Zij heeft daar geene
(haar behaagt het daar niet, zij kan
daar niet aarden,) elle n'y est pas a son
case ou aisance; elle ne s'y plait pas. —,
geraas; zie Getier.
Tieren, o. w. (ik tierde, heb getierd,)welig
groeljen, croitre, venir bien, pousser avec
vigueur, r,ussir. Doze planten — hier goed,
ces plantes croissent bien ici; fig. aarden,
feussir,, s'accoutumer, s'acclimater, titre
dans son aisance, etc. Hij kan in de had
niet —, it ne peut s'accoutumer dans la vale;
sl ne s'y trouve pas bien , it n'y est pas a son
aise ou aisance. — , razen, bulderen, tempéter,
sapager, criailler,, faire du bruit ou du
vacarrne, latiner. Wat raast of tien gij ?
quel vacarme, quel bruit faitez-vous? quo
sempetez-vous?
Tierentijn , 0. half linnen en half wollen wee&
fel , tiretaine, f. Van —, de tiretaine.
Tierig, b. n. wetig groeijend , qui croit bien,
qui pousse avec vigueur, qui vent on reussit
bien, etc.
Tjerk, m. zeker flag van fnippen in NoordAmerika , espece de becasse en iimerique, f
Tiersje, o. het derde deel van eon okstiootd,
tierfon, m.
Tigchel, Tigchelfteen, tn. brique, f.; zie
Oegel , Bakileen.
Iteenhakker, briTigchelaar, Tichler,
quetier.
Tigchelbakkerij, yr. fteenbakkerij, briqueterie.
Tigtheloven, m. four a briques.
'Iigchelwerk, o. ouvrage fait de briques, briquetage, f.
Tigten; zie Betigten.
Tij , o. (bij verkorting van Getij; zie dit
woord, (zeew.) Dood—, maree morte.
half—, derni flot. Zijwaarts— vent et
maree, maree qui suit le vent. Spring—,
ware*. vire. Hot
komt, la maree s'eta-
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blit. Neergaand , verloopen —, ebbe , jar
sant , m. Het — iloppen, etaler la maree.
breekt den halo, le jusant est a la
Het
fin. Wan—, conti e-maree, f. Weer— , changement , retour de maree, m. —kavelen,
calculer les marees , observer la maree. Het
— verloopt, la maree se passe. Spr. w.
Alijn — is verloopen , (ik heb mijn' tijd
gehad, ) mon temps est passé ; fat. vicu.
Ms het — verloopt , verzet men de Baken ;
zie Baak.
Tijanker, o. ancre de flot on de jusant, tn.
Tijd, m. temps. De verledene tijd, le temps
passé, le preterit. De bepaalde —, (in de
werkw,) le temps difini. De toekomende
, le temps futur. De vastgeftelde —,
le temps prefix, le ;erme. De — gaat
voorbij , le temps se passe, s',:coule. Hij
kwam op zijnen visit au temps fixe.
Uw broeder heeft den — zijner jeugd niec
wel befleed, hij bragt denzelven door met
niets te doen , votre frhre n'a pas bien employe le temps de sa jeunesse, it le passa
ne rien faire. De — valt mij hier lang,
le temps me dare id; je m'ennuye ici. Het
is hoog —, le temps presse, point de tempo
de ?este. Gij zult zijnen broeder in langen
— niet wederzien, hij vertrekt naar Amerika, vous ne rererrez pas son frere de long.
temps, it part pour l'ilmerique. Voor langen — was hij hier, it y a longtemps
qu'il fur Voor onheugelijke tijden gebeurde dit, cela arriva de temps immemorial. Voor korten — zag ik hem, it y a
peu de fours quo je le vas. Spr. w.
gewonnen, veel gewonnen, (komt komt
read,) qui a temps a vie. Het is nog tijds
genoeg, le temps est 4 Dieu et a nous. Zich
in den — fchikken, prendre le temps comme
it vient; s'accommoder au temps. Alles wil
zijnen hebben , avec le temps et la paille
les nefles murissent. — of middelen tot iets
hebben, avoir la masse. lets op — koopen
of verkoopen, acheter ou vendre q. ch. 4
termes. Voor den — behoeft men niet te
betalen, qui a terme ne doit rien. Die nog
- heeft, behoeft niet te z.orrn, le terme
vaut l'argent. Zij kraamde voor den —
elle accoucha avant terme. —, jaargetij
saison, f: Zijnen voorraad ten behoorlijken 2
regten — opdoen , faire ses provisions dans
la saison ou en temps de saison. Dat is buiten den —, cela est hors de saison.
ruimte van —. Zijne zuster zal in den — van
vier weken terugkomen, sa soeur reviendra
dans Pespace de quatre semaines; ook bijw.
Bij tijds, ei temps, de bonne heure. Op — en
wipe, en temps et lieu. Van — tot —, de
temps en temps, de temps a autre. Met der
—, par la suite de temps. Voorcijcle , in
onze tijden was het zoo , ci-devant, autreois , de nos fours ce fat ainsi. In mijnen
f—,
de mon temps. Op —, en temps. Ter
regter — , bien apropos. In den —, ten tijde
van zijn huwelijk , lots de son mariage. Van
dien — af, betloot hij, des lots it resolut.
Ten tijde , au temps de...etc.
Tijdbegin , o. commencement du temps, m,
(in de tijdrekenk. ,) begin eener tijdreke
ning, tijdftip, tijdperk, epoque , ere, f. De
geboorte van jezus Cn,istus is het begin van
de tijdrekening der Christenen, la naissance
de Jesus-Christ est Pere des Chretiens.
Tijdbefchrijving, vr. chronographie.
Tijdbefchrijver, Tijdrekenaar,
chronographs.
Tijdboek , 0. gefchiedverhaal naar tie orde des
tijds, chronique, f:
ISbbb5
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Tijdelijk, b. al wat niet tot de eeuwigheid, Tijdwijzer, calendrier, almanach. — der oude
inaar tot den tijd behoort, temporel, le. De
Romeinen, fastes , m. pl.
--e vergankelijke goederen, les blocs tem- Tijdwainer, m. uitfteller, temporsseur. Tijdporels. Dit —e leven, cette vie temporelle.
winnen , temporiser.
Het —e met het eeuwige verwisfelen, iter- Tijdwinning, yr. temporisation.
ven , mourir, decider. Men moet de —e , Tijdwoord, o. werkwoord, verbe,
wereldfche goederen niet boven de geeste- Tij en, b. w. (ik tijde , heb getijd) voorlijke de voorkeur geven, it ne fact pas priwaarts gaan, trekken, firer. o. w.
Op den loop — , s'en aller, s'enfutr.
ferer les biens temporels aux spirituels 5 bijw.
temporellement. .Men moet leven om -- en Tijgen, b. en o. w. (ik teeg , ben en heb geeeuwiglijk gelukkig to zijn, it faut vivre
tegen) ; zie Tijen. —, betigten, befchuldi•
pour etre heureux dans le temps et dans l'dgen, accuser q. q. de q. ch.
ternite ou temporellement et iternellement.
Tijger, m. tigre.
Tijdeloos; zie Tijloos.
Tijgerhond, m. chien tigre.
Tijdgebrek , o. manque de temps, tn.
Tij gerhuid, vr. peau de tigre.
Tijdgebruik, o. zeden, moeurs , f. usages , tn. pl. Tverin, yr. tigresse.
Tijdgeloof, o. dat flechts eenigen tijd stand Tijgerkat, yr. chat tigre, m. Amerikaanfche
chat ipard, tn. — op Java, melds, m.
houdt, foi de temps ,
foi de circonstance,
foi chancelante.
Tijgerpanterkat:, yr. (in de nat. gefch.) serTijdgenoot, m. en yr. contemporain , tn. conval, m.
Tijgerpaard , o. cheval tigre,
temporaine.
Tijdgenootfchap , o. gelijktijdigheidj, contem- Tsjgerwolf, m. guipard.
Tijk, o. bed—, coutil, m.
porainite.
Tijdig , b. n, op zijnen tijd komende , qui vient Tijkavelen ; zie op Tij.
a son temps; bijw. a temps, de bonne heure. Tijkwever, m. tisserand qui fait du coutil,
, e.
coutier.
rijp,
id, vr. rijpheid, maturite.
Tijkweverij , m. tisseranderie de coutil.
Tijdighe
Tulloos, tijdeloos, yr. (zekere bloem ,) fonTijdiglijk ; zie Tijdig, bijw.
quille , f. colchique, m.
Tijding, vr. nouvelle, f berigt, avertissement , avis, m. Hebt gij reeds — van Tijlpen, o. w. (ik tijlpte, heb getijipt,) gelijk de vogels, piepen , pepier.
uwen noon ? avez-vous dejd des nouvelles de
Tijm, m. (in de kruidk.) thym , wilde —,
votre fils ?
heidebloem, serpolet.
Tijdingziek, b, n, qui dime les nouvelles, cu.
Tijne , vr. ton , tonne, tonneau, tn.
rieux , se, avide de nouvelles , nouvelliste.
Tijdkorting, yr. passe-temps, divertissement, Tijnweg, m. (zeew.) courant rapids.
Tik, in. petit coup. — tak , tic-tac.
amusement, tn. recreation.
Tikken , o, w. (ik tikte, heb getikt ,) donne?'
Tijdkring , m, periode, f. espace de temps.
un petit coup , frapper, heurter legerement.
Tijdkunde ; zie Tijdrekenkunde.
Tik eens aan de deur, frappez, heurtez
Tijdmeter, m. chronometre. — met een
pea doucement el la ports. Gib moet hem op
werk , ehronoscope.
de vingers —, wanneer hid eet uit den fchoTijdnaald, yr. gedenknaald,pyratnide, obilisque.
tel, it faut lui donner sur les doigts, quand
Tijdorde, vr, ordre chronologique, m.
it mange dans le plat.
Tijdperk , o. periode, f:
Tijdpunt , o. tijclitip, (in de tijdrekenk.) epo- Tikker, m. celui qui donne an petit coup, qui
frappe legeretnent, qui ne fait quo toucher.
que, f terms, moment, m.
Tijdregister, o. table chronologique, f.
Tikkertje , o. (in de nat. geich.) boorkever,
vrillette, (perce-boss.)
chronologists, chronographs
Tijdrekenaar,
— van den kerkelijken almanak, computiste. Tiktak , o. zeker fpel, trictrac , m. — fpeler, joueur au trictrac.
Tijdrekening , yr. chronologie. eener natie,
ere. Christelijke — ire chretienne ; zie Tijd- Tiktakbord, o. trictrac, m.
begin. —, tijdberelening voor den kerkelij- Tiktakken , o. w. (ik tiktakte , heb getiktakt ,) jouer au trictrac.
ken almanak , comput , tn. IVIisilag in de —,
Tiktakfpel, o. trictrac, tn.
anachronisms, vs.
Tijdrekenkunde , yr. chronologie.
Til , vr. eigenlijk de daad van tillen , ophefTijdrekenkundig , b. n. chronologique.
fing, action de lever; fig. Er is iets op —,
Tijdrekenkundige; zie Tijdrekenaar.
in beweging, it y a q. ch. sur le tapis.
Voorts is — een werktuig dat men optilt,
Tijdruimte , yr. tijdbeflek , espace de temps:,
periode.
de valdeur van een duivenhok, vogelknip,
Tijdsbegin , o. zie Tijdbegin.
battant d'un colombier, etc. tribuchet , m.
Tij. dfchrift, 0. dagblad, feuille periodique, f. Tilbaar, b. n. qu'on pent lever on hausser.
Het zijn tilbare , roerende, goederen , tilj ournal, m.
bare have, ce font des meubles, des biens
Tijdsomilandigheden, yr. meerv. conjonctures
meubles ou mobiliers.
du temps.
Tillen b. w. (ik tilde , heb getild,) ophefTijdsorde, yr. ordre du temps , m.
fen , opligten, lever, soulever. 1k kan het
Tijditelling, yr. action de fixer un terme; zie
, j e ne saurais le lever; fig. Ergens
vier
Tijdbegin.
aan (zich daarmede inlaten , ) se railer
Tijditip ; zie Tij.dpunt.
de q. ch. Hij tilt zwaar, it fait des kgTijdvak, o. periode, époque, f.
Tijdverbeuzeling, Tijdverkwisting, vr. temps
cultes.
vial employe, an.
Tilling, yr. ophaal,brng, pont-levis, m.
Tijdverdrijf, o. vermaak, divertissement, tn. Timber, ook Thijmber,, tn. de top des helms
waarop de vederbos rust, timbre.
fam. ebats, m. pl. Zijn vermaak nemen,
Timmer, o gebouw, appartement, tn.
prendre ses ebats.
Timmeraadje
, y r. getimmer,, charpenterie
Tijdverdrijvend , b. n. amusant, e, divertischarpente.
sant , e.
een gebouw, un bdtiment,
Tijdverlies, o. peace de temps, f.
edifice. Het is een fchoon — c'est an beats
bdtiment.
cours du temps.
Tijdverloop
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TimmerbijI , yr. hackie de charpentier.
Timmeren , b. w. (ik timmerde , heb getimmerd ,) het houtwerk , dat tot een gebouw
behoort , oprigten en in orde brengen ,
charpenter. — bouwen over het algemeen ,
construire, bfltir, dlever, iriger, dresser
tin bdtionent; fig. Hij timmert niet hoog
it n'a pas beaucoup d'esprit.
Timmergereedfchap , o. outils, instruments de
charpentier, in. pl.
Timmerhout , o. bois de charpente, m. Spr. w.
Alle hoot is geen (alle voorwerpen zijn
niet even bruikbaar ,) tout bois West pas
bien a faire fieche; zie Flout.
Timmerhuis, o. maison oh Pon charpente, f.
Timmerkunde , vr. charpenterie.
Timmerman, m. in het meerv. timmerlieden ,
charpentier.
Timmermansbaas, m. maitre charpentier.
Timmermansdisfel,
kleine —, pichon.
Timmermansjongen , leerling , m. apprentocharpentier.
Timniermansknecht , m. garcon charpentier.
Timmermanswerk o. ouvrage de boos de charpouts, m.
Timmermanswinkel, m. attelier de charpentier.
Timmerwerktuig , o. zie Timmergereedfchap.
Timmerwerf, yr. chantier de construction, m.
Timmerwerk , o. charpente, charpenterie. f,
waaraan eene klok hangt in eenen klokkentoren , beffroi,
Timmerziek , b. n. qui a la manie de Mar.
Timpaan , o. zeker perkament dat de boekdrukkers aan de pers gebruiken, tympan,`rn.
Timpje , 0. langwerpig broodje , dat aan weers.
kanten fpits toeloopt , petit pain pointu par
les deux bouts.
Tin , o. stain, no. Vaatwerk van — , vaisselle d'etain, f. Blinkend —, bismuth, tn.
— van Peru , stain de melac. — (bij de
fcheik.) Jupiter.
Tinachtig, b. n . qui ressemble a de l'itain.
Tinader, yr. veine d'etain.
Tinasch, yr. potee.
Tinerts, m. —groen , yr. mine d'etain, miniere d'etain, f.
Tinkalk , m. oxyde ou oxydate d'etain, m.
Tinketel , groote ketel, waarin bij de pottebakkers tin wordt gefmolten , losse, f.
Tinne , yr. eene opflaande omheining van de
bovenfle oppervlakte van eenen muur, crdneau,m.—, ook een plat dak op een gebouw,
pinacle,
Jefus Christ werd op de — des
tempels geleici, Jesus Christ fut transports
sur le pinacle du temple.
Tinnegieter,,
potier d'etain.
Tinnegoed of werk , o. vaisselle d'etain, f.
Tinnnegietersknecht of jongen , m. garcon du
potier d'etain.
Tinnekas , yr. armoire vitree, oh Pon met
la vaisselle d'etain.
Tinnen , b.
d'etain. Een — fchotel , un
plat d'etain.
Tint, m. tintwijn , visa de teinte , yin de Rota.
Tint , yr. kleur,, teinte, nuance, (de couleur.)
Tintel , Tontel, o.
f:
Tinteldoos, yr. bone a meche.
Tintelen, o. (ik tindelde , heb getinteld) ,
fiikkeren , briller, etinceler, scintiller, reluire. zachtjes prikkelen, (van koude)
avoir Ponglee. 1k kan niet fchrijven , want
mijne vingers — van koude , je ne saurais
icrire, car fai Ponglee.
Tinteling, yr. geflikker,,
—
der vingers, koude in de toppen der
gers s Ponglec.
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Tintwijn ; zie Tint.
Tinzand , sable d'etain, on.
Tip , bout , m. extremite,pointe,f.point, m. De
—, het tipje van het our , le bout de l'oreille.
Hij is op het tipje van henen te gaan ,
est sur le point de s'en aller. Uw broeder
Ilan op het — van zijn verderf, votre frere
est sur le point de sa ruine.
Tipmuts, yr. bonnet pointu.
Tippen , b. w. (ik tipje, heb getipt, ronger,
decouper les bouts de q. ch.
Tiran , no. dwingeland, tyran. Kleine —, tyranneau.
Tirannenfchrik , m. terreur des tyrans , f:
Tirannenmoorder, rn. tyrannicide.
'rirannisch ,
n. tiranniek , tyrannique; bijw.
tyranniquensent.
Tirannij , vr. tyrannies
Tiranniferen, b. w. (ik tirannifeerde, heb getirannifeerd) , tyranniser.,
Tiras, o. fleepnet om gevogelte te vangen ,
tirasse, f. traineau,
Titel, in. titre. —, opfchrift, rubrique. De
— van een boek , le titre d'un livre. Bock
zonder — of opfehrift , livre anipigraphe.
— van iemands waardigheid , eernaam, titre. Welken — heeft hij ? quel titre a-t-ii?
Titelblad, o. m. fi-ontispice.
Titelen , b. w. (ik titelde , heb getiteld ,) betiteien , intituler, donner un titre a; qualifier.
Titelplaat , — prent of print, yr. taille-douce
du frontispice.
Titelregt , o. droit de porter un titre, m.
Titelrijk , b. n. riche en titres.
Titelvoerder,, m. titulaire.
Titelzucht , yr. ambition, manic d'avoir des
titres.
Tittel , m. fiipje, point. Dat er geen — aan
hapere , que den n'y manque. 1k zal geenen — van mijn regc afitaan , je ne cederai
Tien de M011 droit. Daar is geen — van gemeld , on n'a fait aucune mention .de cela.
Tituleren , o. w. (oud. w.) (ik tituleerde ,
heb getituleerd ) tituler,, donner tin titre.
Titulair,, b. n. (and. w.) titelvoerend , titulaire.
Tjalk, m. een fang en final vaartuig met eenen
mast, vooral op de Zuider zee, tialque.
Tobbe , yr. kuip , cuve. vol , envie. Wasch—,
envier, m. —, (op fchepen ,) bailie, boute.
waarin, bij de papiermakers , de kortgefnedene vodden gedaan worden, eer dezelve
afgewasfchen worden , grelon on grelot, m.;
zie de met — zamengeitelde woorden.
Tobben , o. w. (ik tobde, heb getobd 2 ) zich
affloven , zich afmatten , se fatiguer,, se leiner,,se travailler. Hij tobt, kwelt zich om
niets , it se travaille pour rien.
Tobber, m. celui qui se peine, se travaille
beaucoup; fig. fukoselaar; zie dit woord.
Tobberij, yr. peine, fatigue, f., travail excessif, m.
Tobbetje , o. cuvette,
— voor zand tot
bakfieenen , (in de fleenb.) minette, —;
zie Vlootje ; fig. fam. Een —, even road,
kort en dik vrouwsperfoon of kind, petite
femme rondelette, petit enfant gras et
gros.
Tobiasvisch , m. (bij Linaeus ,)zandaalof fmelt
anguille de sable, f , ammodyte, m.
Tobiter,, yr. cells qui se peine beaucoup.
Toch, bevestigend en aandringend voegw.
zekerlijk, si ,si fait, assurement,certes.
Verlaat mij niet , bid ik u , ne me quittez pas, je vous prie. Doe het — tot uw
cigen best, faites-le pour votre bien-étre.
Eveneens verlierkt — den zin tier gezegden,
wan.
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waarbij het gevoegd wordt. Hoe kunt gij Toebidden, b. w. (ik bad toe, hob toegebe.
xnij — zoo kwellen ? pourquoi me tourmentezden ,) al biddende toewenfchen,.) souhaiter
vows ainsi? — vervangt ook de plaats van
q. ch. a. q. q. en priant.
bijw. cependant, Toebidding; zie Toebede.
eveuwel, donc ; zie Duch.
vianmoins, pourtant. Er zal — wel ergens Toebieden , b. w. (ik bood toe, heb toegeecne plaats zijn, waar ik kan rusten, it y aura
boden ,) aanbieden,
boven jets,
pourtant quelqu'endroit Dine puisse me reposer.
dat men voor iets anders verruilen wil , nog
jets bieden, ofrir par dessus (le marche).
Todde , yr. romp, vodde, guenille. Zij is met
todden en vodden omhangen , elle est habillee Toebijten, o. w. (ik beet toe, lieb toegebe•
de guenilles, de vieilles nippes.
ten,) zie Aanbijten; fig. toegeven , zich
tot eene zaak laten vinden, préter Poreille
Toddewijf, o. voddewijf, frippiere, f:
Toe, voorz. en bijw. Als voorz. komt het
el q. ch. accepter q. ch. —, bijtend, fnaaumeermalen in plaats van tot , in , daartoe ,
wend toevoegen; zie Tocfnaauwen.
hiertoe, waartoe, enz. voor tot dat, tot Toebinden, b. w. (ik bond toe, heb toegebonden,) Tier, serrer, termer en nouant.
dit, tot wat, enz. Als bijwoord is het de
tegenoveraelling van open: de deur is toe ,
De oogen —, bander les yeux. Spr. w. Men
de deur is gefloten. Oak wordt het voor eene
bindt wel eenen zak toe , eer htj vol is,
(men houdt wel op met eten, voor dat men
bijvoeging bid jets anders gebezigd: op den
enz. Zie Toegeven
geheel verzadigd is ,) on se /eve biers de table
hoop, op den koop
in dezen zin Toebedingen , Toeblijven ,
avant d'avoir mange son soil/.
Toedoen, enz. Elders heeft —, als bijw. Toebinding, vr. action de fermer en Bans,
eene aanmoedigende kracht : — jongen I —!
en nouant.
In zameatelling met werkwoorden, waarbij Toeblaffen, o. w. (ik blafte toe, heb toegehet altijd fcheidbaar is, heeft bet verfcheiblaft, ) voortblaffen, continuer d'abboyer.
dens beteekenisfen ; zie hier de volgende.
—, aanblaffen , aboyer
aboyer apses. De
Toeademeu , b. w. (ik ademde toe , heb toebond blaft maar toe , le chien ne fait qu'abuyer; b. w.fig.Op een en fnorkenden woo toegeademd,) beademen, adem balsa , pousser
q. ch. vers q, q. en respirant.
voegen, dire en grondant , d'un ton grondeur.
Toebakereu , b. w. (ik bakerde toe, heb toe- Toeblazen, orn w. (ik blies toe, heb toegegebakerd ,) digt bakeren, emmailloter toutblazen ,) aanhouden met blazen, continuer
a ou de souffler , souffler ou venter fort. —,
el fait, entierement; o. w. aanhouden , voortb. w. digt brazen , boucher en soufflant, fermer
gaan met —, continuer d'emmailloter,
a force de souffler. Al blazende toedrijven,
Toebakken, o. w. (ik bakte toe, heb toegebakken ,) beginnen te bakken , commencer A
pousser vers a force de souffler.
cuire. Voortgaan met bakken , continuer de Toeblijven, o. w. (ik bleef toe, ben toegebleven, ) gefloten, digt blijven, rester fercuire. Bak wat toe , depechez vous a cuire.
-, (met Zij],) se fernier par la cuisson.
me, e. De deur beef den ganfchen dag toe,
Toebene, yr. wensch , voeu, souhait,m.priere
la porte restait fermee toute la journee.
par la quelle on souhaite q. ch.
Toeblikken, o. w. (ik blikte toe , heb toegeToebedienen ; zie Toedienen.
blikt, ) aanbiikken , jeter ten regard ,un coup
d'oeil sur q. q.
Toebedingen, b. w. (ik bedong toe , heb toebedongen ,) op eenen gemaakten koop, con- Toeblinken , o. w. (ik blonk toe, heb toegeblonken ,) reluire aux yeux.
ditionner (un marche), acheter q. ch. sous
condition d'avoir encore q, ch. lk heb op Toebolwerken , b. w. (ik bolwerkte toe, heb
den hoop nog drie pond toebedongen , Pal
toegebolwerkt,) met verfchanfingen fluiten,
conditionne d'avoir encore trois livres par
barricades, fermer de barricades; zie Verfchanfen.
dessus le marche.
Toebedongen, verl. dw. van Toebedingen.
Toebonken, b. w. (ik bonkte toe , heb toeToebehooren , o. w. (ik behoorde toe, heb
gebonkt ,) flerk door kloppen, fermer 4 force
toebehoord ,) appartenirel. Dit bock behoort
de battre, de frapper.
o. w. voortklop.
pen , continuer de, a frapper, a battre.
mij toe, ce livre m'appartient , est 4 moi.
Wettiglijk —, (in praktijk,) competer.
Toebonken, o. w. (He bonsde toe, heb toegebonsd ) heurter ou battre fort. Beginnen toe
Toebehooren , o. appartenances, dependances ,
te
, commencer de, a frapper, el battre.
pl. Hij heeft zijn huis met al zijn — verkocht, it a vendu sa maison avec toutes.ses
Voortgaan met —, continuer de, 4, heurter
appartenances et dependanees.
a frapper, a battre. —, b. w. Hij bonsde
de deur toe , it ferinait la porte avec force.
Tocbehoorend, b. n. appartenant, e, (in de
praktijk ,) afferent, e.
Toebouwen, o. w. (ik bouwde toe, heb toeToebereiden , b. w. (ik bereidde toe , heb toegebouwd ,) gefladig voortbouwen, continuer
bereid ,) preparer, apprêter, accommoder,
de bdtir, de labourer. —, b. w. door bouconfectionner. De fpijzen zijn nog niet toewen fluiten, digt bouwen , fermer q. ch. en
bereid, lee wits ne sont pas encore apprétes;
bdtissant on par nose beitisse , en labourant.
on n'a pas encore fait la cuisine.
Toebraken, o. w.
braakte toe, heb toeToebereicler, m. gercedmaker, assaisonneur.
gebraakt, ) van vlas, enz. voortgaan met
Toebereiding, vr. appret, assaisonnement,
braken, continuer de, 4, broyer le lin.
accommodage, preparatil, m. preparation.
Toebranden, b. w. (1k brandde toe , heb toegebrand,) door brancien fluiten , fermer par
Toebereidfel , o. preparatif, m. —, van fpijfaction du feu, fermer en y appliquant let
zen , apparel/ ,
toefchroeifen. De ader van een paard
Toebetrouwen, b. w. (ik betrouwde toe, heb
toebetrouwd, ) aanvertrouwen, jets aan iemand
jen , barrer la veins d'un cheval.
betrouwen, conger. Zielt —, le livrer. Gij Toebreeuwen , b. w. (ik breeuwde toe , heb
toegebreeuwd,) digt breeuwen, fermer en
hebt u to veel aan hem toebetrouwd, vous
calfeutrant.
voile etes trop livre a lui.
Toebeuken , o. w. (ik beukte toe , heb toege- Toebreiden, Toebreijen ; b. w. (ik breidde
toe, heb toegebreid,) digt breiden , termer
beukt,) digt beuken, former en frappant
en tracotant.
on avcc force; 0. w. voortgaan met beuken,
o. w. voortgaan met breijen, continuer de tricoter.
continuer a ou de frapper, battre.
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Toebrengen, b. w. (ik bragt toe , heb toegebragt,) aanbrengen , porter q. ch. a q. q.
Hij heeft hem twee fleken toegebragt,
lui a porte deux coups, deux bottes. —, toedrinken , lets waaruit men drinkt aanbieden,
porter on toast, une sante a q. q. boire
q. q. Breng hem (het glaasjc) toe , buvez
4 lui. Iemand sets —, aatsbrengen , ap,
porter , q. ch. a q. q. —, bijdragen , eontribuer,, aider Dat heeft niets toegebragt,
cela n'a rien contribue, aide. Den tijd met
doorbrengen , passer le temps a q. ch.
sets
(ik bromde toe , heb toe,
Toebrommen , 0.
gebromd ,) grander, grommeler, murmurer
contre. , voortgaan met brommen, conti
nuer a gronder,, etc. —, b. w. dire q. ch. en
grondant, en murmurant.
Toebruijen , b. w (ik bruide, heb toege
bruid ,) toegooijen , jeter q. ch. a q. q.
—, beginners voortgaan met bruijen, commencer, continuer , de, jeter.
Toebuigen, b. w. (ik boog toe , heb toegebogen ,) al buigende sluiten, fermer en
courbant. gebogen worden, se firmer en
se courbant.
Toebuiging, yr. action de former en courbane , etc.
Toebulderen, b. w. (ik bulderde toe , heb
toegebulderd,) dire q. ch. 4 q. q. en grondant.
Toedammen , b. w. (ik damde toe, heb toegedamd ,) fermer on boucher d'une, avec
rine digue, etc. —, o. w. voortgaan met
dammen , (fpelen) yr. continuer a jouer
aux dames.
Tdedeelen, b. n. (ik decide toe , heb toege.
deeld ,) iemand sets bij verdeeling toewijzen , donner en partage, assigner, distilbeer q. ch. a q. q.
Toedekken, b. w. (ik dekte toe, heb toegedekt ,) couvrir. Warmtjes — fam. emmitoufler. Hij heeft zich met eenen mantel
warmtjes toegedekt, it s'est emmitovfle d'un
manteau ; zie Bedekken. afkloppen
rosser , etriller,, q. q.
Toedelven , b. w. (ik dolf toe, heb toege.
dolven,) combler, remplir de terre.
Toedempen , b. w. (ik ciempte toe , heb toegedempt), digt dempen , combler,, remplir;
fig. Eene kwade zaak —, het gerucht daarvan fmoren , dtouffer, faire cesser, empecher d'eclater.
Toedenken , b. w. (ik dacht toe, heb toegedacht, ) in zijne gedachten iets acts iemand
toeleggen , destiner. Ik heb hem 25 gulden
toegedacht, je lui ai destine 2 5 florins.
Toedeur, yr. eene geflotene deur, porte fermee ou close.
Toedichten , b. w. ( ik dichtte toe , heb toegedicht , ) aandichten, iemand sets als zijn
werk toefchrijven , attribuer, q. ch. a q. q.
Toedienen , b. w. (ik diende toe, heb toegediend,) servir , orrir , presenter q. ch. Mag
ik u hiervan jets —? Vous serviraije q. c12.
de ceci?
Toediening, yr. action de servir.
Toedijken, b. w. (ik dijkte toe, heb toege•
dijkt ,) met eenen dijk fluiten , former ,
boucher d'une digue.
Toedoen, b. w. (ik deed toe, hob toegedaan ), fluiten, former , clone. Nadat hij
het book had toegedaan, begon hij to bidden , aprés avoir • forme le livre , it commenra a prier. 1k heb den ganfchen nacht geen
oog kunnen fe n'ai pu fermer l'seil de
route la suit. Doe de deur toe , fermez la
eb
Porte. Ergeus icts
, daarop invloed heb-
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ben, bijdragen, contribaer h q. ch. influer
sur, alder ; zie deze woorden in het Franfche deel. Dat doet et- niets toe , cela eat
indifferent, cela n'y fait rien. Hij kan er
niets toe noch afdoen , it n'y pent rien chan, medewerken, coopirer.
ger.
Toedoen, o. tnedewerking, cooperation, f;
hulp , bijaand , secours, m. assistance, f.
Dat is buiten mijn gefehied , cola est arrive sans ma cooperation, sans que j'y ai
contribue, sans moi. Her is door zijn toedoen geheurd, it en a ete la cause.
Toedonderen , b. w. (ik donderde toe , heb
toegedonderd); fig. Op eenen verschrikkelijken toon toevoegen , dire q. ch. d'uns
voix de tonnerre, d'une voix de stentor. —,
voortdonderen, continuer de tonner.
Toedouwen, b. w. (ik douwde toe, heb toe.
gedouwd, (iemand sets al douwende toedrittgen ,) pousser vers ou a; fig. Iemand sets op
eenen harden coon toevoegen , dire q. ch.
a q. q. brusquement. Hij douwde haar eenige
woorden toe , it lui disait quelques paroles
d'un ton brusque. —, iemand jets in fiat°
fchenken , toefieken, glisser q. eh. dans la
main de q. q. le lui donner en cachette. —,
al douwende fluiten. Douw het vender ter
dege toe , fermez la fenetre en poussant.
aanvangen , aanhouden met douwen, cornmencer,, continuer de, a pousser.
Toedraaiien , b. w. (ik draaide toe , heb toegedraaid ,) al draaijende fluiten, fermer en
tournant. Draai de kraan van het biervat
goed toe, fermez biers le robinet du tonneau
de biàre. Hij draaide zich naar mij toe ,
se tourna vers, a, moi. Zij heeft hem des
rug toegedraaid, elle lui a tourne le dos-.
aanvangen , voortgaan met draaijen,
commencer, continuer de, a , tourner.
Toedragen , b. w. (ik droeg toe , heb toegedragen); zie Aandragen , Bijdragen; fig.
Iemand haat , een kwaad hart —, hair q. q.
avoir de la rancune centre q. q. Iemand ge.
negenheid —, porter affection a q. q. Beginnen voortgaan met dragen , commencer,
continuer a porter. \Vederkeerig is zich — betrekkelijk tot de wijz , waarop sets voorvalt
of afloopt, se passer, avoir lieu, arriver.
Hoe heeft zich die zaak toegedragen? consment cette affaire s'est elle passee?
Toedragt, y r. de wijs waarop jets voorvalt
of afloopt, circonstances d'une affaire , d'un
evenement , f pl. Dit is de ware — van
het gebeurde, voici comme cela s'est passé.
Toedraven, 0. (ik draaide toe , heb toegedraafd), trotter. Aanvangen, aanhouden
met d.raven , commencer a ,de trotter. Lustig —, trotter plus fort.
Toedrijven , b. w. (ik dreef toe , heb toegedreven ,) al drijvende doen naderen, chasser, pousser vers. De generaal dreef ons den
vlugtenden vijand toe , le general nous
clzassa vers P ennemi fugitif. —, ineenkuipen.
Gij moet het vat ter dege votes fate;
Bien chasser les cercles du tonneau. —, verwijten , reprocher. beginnen, aanhouden
met drijven , commencer, continuer de, a
chasser, pousser. Al drijvende naderen, s'a.
Vance? en flottant , s'avancer en surnageant.
Toedringen , b. w. (ik drong toe, heb en ben
toegedrongen) , al dringende toevoeren
pousser vers. —, dringende toefchieten, naderen , avancer,, s'approcher en se serrant,
en se ponssant. Sterk pousser fort. Aanvangen of voortgaan met dring,en , commencer on continuer 4, de serrer au pousser.
Tocdrinkeu, b. w. (ik drunk toe, loch toege.
drore.
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dronken), zie Toebrengen in de tweede be- Toegedreven, yen'. dw. van Toedrijven.
teekenis. Toegedrongen, — — — Toedringen,
Toedrukken, b. w. (ik drukte toe, heb toe- Toegedronken, — — — Toedrinken.
gedrukt,) drukkende fluiten, firmer en ser- Toegeeflijk, b. n. toegevend, indulgent , e,
condescendant , e, complaisant, e, facile.
rant on en pressant. Hij heeft de oogen .
Een — meester, un maitre indulgent ; bijw.
zijner ftervende moeder toegedrukt, il a
d'une manure indulgence ou complaisance,
fermi les yeux a sa mare mourante. —, aanvangen met clrukken, commencer a serrer ,
avec indulgence, facilement.
a presser. Voortgaan met drukken, continuer Toegeeflijkheid, yr. toegevendheid, indulgence , condescendance, complaisance, facilite.
de presser, de serrer ; zie Drukken , (boeZij heeft te veel — voor hare kinderen,
ken , platen,) clerk —, presser, serrer fort.
elle a trop d'indulgence pour ses enfants.
Toeduwen ; zie Toedouwen.
veil. dw. van Toefluiten.
Toeeigenen, b. w. (ik eigende toe, heb toe- Toegefloten,
—
geeigend ,) attribuer,, itnputer. Iemand een Toegegeten,
Toegrijpen.
gefchrift —, (hetzelve aan hem opdragen ,) Toegegrepen, — — — Toeeten.
Toehebben .
—
&tiler. Zich —5 s'attribuer,, s'approprier. Toegehad,
Toekijken.
—
Zich onregtmatig lets —, s'arroger q. ch. Toegekeken,
Toeknijpen.
Toegeknepen , —
anticiper sur q. ch.
Toekunnen.
—
Toeeigening, vr. appropriation. — van een Toegekonnen,
— — — Toekrijgen.
bock, opdragt, didicace. Onregtmatige— 5 Toegekregen,
Toegekroden, — — — Toekruijen.
empietement, m. zie Toerekening.
Toeerkennend, b. n. recognitif, ive. (bij de Toegekrooijen, — — Toekruijen,
Toeleggen.
—
regtsg.) toeerkennende en bekrachtigende Toegeleid ,
— — roeluiken.
akten , des actes recognitift et confirmatifs. Toegeloken ,
— — — Toenijgen.
Toeeten, b. w. (ik at toe, heb toegegeten ,) roegenegen ,
boven hetgeen men gegeten heeft nog jets Toegenegen , b. n. zie Toegedaan.
eten, manger par dessus. Ik zal nog een Toegenegenheid, yr. bienveillance , affection,
inclination, f. a l/one:went , attachement ,m.
ilukje brood —, je mangerai encore un mor— voor iemand hebben, avoir de l'inclinaceau de pain. —, fchielijk eten , manger
tion pour q. q.
vice. Eec wat toe, haast u met eten, mangez plus vite. Beginnen te eten, commencer Toegeneigd, b. n. zie Toegedaan.
veil. dw. van Toenijpen.
a manger. Voort mil, continuer de manger. Toegenepen ,
— — — Toenemen.
Toefluisteren, b. w. (ik fluisterde toe, heb Toegenomen,
— — — Toerijden.
toegefluisterd,) iemand ices al fluisterende Toegereden,
— — — Toerijgen.
toevoegen , souffler a q. q. dire a l'oreille Toegeregen,
•— — Toefchijnen.
Toegefchenen,
—
de q. q.
.... Toefchieten.
—
Toefluiten, o. w. (ik floot toe , heb toege- Toegefehoren ,
--— Toefchuiven.
floten, ) donner des sign aux par des coups Toegefchoven, ——
Toefchrijven.
—
—
—
Toegefchreven,
de sifflet.
—
— --_.—
Toegeflagen,
—Toeflaan..
Toegaaf; zie Toegifc.
Toefluiten.
Toegaan,, o. w. (ik ging toe, heb en ben Toegefloten,,
— — — Toefinijte.n.
toegegaan ,) geiloten worden, se fermer. Toegefmeten,
— — — Toefnijden.
De deur ging van zelve toe, la porte se fer- Toegefneden,
malt d'elle mime. —, zich toedragen, se Toegespen , b. w. (ik gespte toe, heb toegepasser, avoir lieu, arriver, se faire; zie gespt ,) bonder , firmer avec une boucle.
Toedragen. Zoo gaat het in de wereld toe , Toegefpogen, veil. dw. van Toefpugen.
tel est le cours du monde. Het gaat er vreemd Toegefproken , — — — Toefpreken.
toe, on y volt d'etranges choses. Dat zal Toegefprongen, — Toefpringen.
— — Toeiteken.
Toegefloken ,
zoo niet —, cela n'ira pas ainsi.
Toegang, m. plaats om te naderen , avenue, Toegefloven , — — Toeftuiven.
f. passage. Al de toegangen zijn gefloten , Toegeftreken , — — — Toeftrijken.
touter les avenues sont fermees. —; tot iemand Toegetrokken , — — Tosetrekken.
te mogen komen , accis , abord. Hij heeft Toegeven , b. w. (ik gaf toe , heb toegegeven,) inwilligen , itre indulgent , e, a ou
den — bij den minister, il a accis aupras
pour. Hij geeft zijnen kinderen te veel toe ,
du tninistre.
il est trop indulgent a ou pour ses enfants.
Toegankelijk, b. n. genaakbaar, accessible,
— op den koop , meer dan bedongen is,
abordable.
donner
pour le par-dessus , donner pardessus
Toegapen , o. w. (ik gaapte toe, hob toegele marche, pour le comble. Op 25 eijeren
gaapt ,) aangapen, regarder en beiillant ou
gaf hij een toe, sur vingt cinq oeufs il donna
a bouche ouverte.
un pour le par-dessus. —, onderdoen, toeToegebeden, veil. dw. van Toebidden.
aaan , infchikken , cider , conceder , condes— — — Toebijten.
Toegebeten ,
cendre, difirer,, acquiescer , consenter,
— — — Toeblijven.
T oegebleven,
se pricer a. Hij geeft aan ow oordeel
Toegeblonken, — — — Toeblinken.
toe, willigt het in, onderwerpt er zich
—
—
—
Toebieden.
Toegeboden,
— — — Toebuigen.
aan, il defer° a votre jugement. Hij
Toegebogen,
heeft in alles toegegeven, dat men van hem
Toegebonden, — — — Toebinden.
begeerde , il a condescendu a tout ce que
— — — Toebrengen.
Toegebragt ,
l'on voulait de lui. Het is een man die in
— — Toedoen.
Toegedaan ,
alles toegeeft, toegevend is, c'est un howToegedaan, b. n. genegen, affectionni, e,
me qui se price a tout. Dat Beef ik gaarne
devoui , e, attaché, e, adonni, e, sujet,te.
toe, c'est de quoi je ne disconviens pas; zie
Hij is den wijn zeer —, il est fort adonni au
Toeflemmen , Inwilligen , enz.
y in. Zij is Karen brooder zeer —, elle est fort
attachie a son frere. Zij is hem geheel —, Toegevend, b. n. infchikkelijk, indulgent,
e, condescendant , e, difirant, e, etc.; zie
elle lui est entiarement divouie.
Toegeeflijk.
Toegedacht,
veil. dw. van Toedenken.
Toegevendheid , y r. toegeving , infchikkelijk— — — Toedelven.
Toegedolven ,
beid ,
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held, indulgence, complaisance, condeseendance , deference, facilite. — (in de redekunst) van een punt, dat men zoude kunnen betwisten , concession.
Toegevioden, verl. dw. van Toevlieden.
Toegevlogen, — — — Toevliegen.
Toegevroren en Toegevrozen, verl. dw. van
Toe vriezen.
Toegeweest , verl. dw. van Toezijn.
— ToewJjzen.
Toegewezen, —
— Toewegen.
Toegewogen,
—
Toegewonden ,Toewinden.
—
Toewerpen.
—
Toegeworpen ,—
— Toewrijven.
Toegewreven ,
Toewringen.
Toegewrongen, —
— Toezeggen.
Toegezeid,
— Toezuigen.
Toegezogen,
— Toezenden.
Toegezonden,
— — Toezingen.
Toegezongen ,
— Toezweren.
Toegezworen, —
Toegieten, o. w. (ik gout toe, heb toegegoten 5 ) voortgieten , continuer de verses, de
fondre. Beginnen te gieten, commencer a
verser on a fondre. —, b. w. door ingieten
van jets dat gefmolten is, fluiten, fernier
ou remplir (de plomb fondu, etc.). Len gat
met gefmolten food remplir an tree de
plomb fondu.
Toegift , yr. op lets, overflag, surplus , stirpoids , pardessus, m. overmaat, surmesure , surcroit , m.
Toegooijen, b. w. (ik gooide toe , heb toegegooid,) naar iemand jets gooijen, jeter
q. ch. vers ou a q. q. Al gooijende fluiten,
fermer en jetant. Men zal het graf met
aarde —, on remplira, comblera la fosse de
terre. 0. beginnen te gooijen, commencer a, de, jeter. Voortgaan met gooijen,
continuer de, , jeter.
Toegorden b. w. (ik gordde toe , heb toegegord, ) met eenen gordel fluiten , fermer
avec tine ceinture.
Toegraauwen; zie Graauwen.
Toegraven, b. w. (ik groef toe, heb toegegraven , ) al gravende digt maken, toedelven 5
combler on remplir de terre; zie Toegooijen
in deze beteekenis, ook Toedelven. Beginnen, voortgaan met graven , commencer,
continuer de, a creuser, etc.
Toegrendelen, b. w. (ik grendelde toe , heb
toegegrendeld ,) verrouiller, termer au verrou. De deur is nog niet toegegrendeld,
la porte n'est pas encore verrouillee.
Toegrijnzen, o. w. (ik grijnsde toe , heb toegegrijnsd.) aangrijnzen, faire lee moue on
les grimaces a q. q.
Toegrijpen , o. w. (ik greep toe , heb toegegrepen ,) s'eforcer de saisir ou d'empoigner,
fig. fam. Hij grijpc gaarne toe , ii n'a pas
les mains nettes.
Toegrimmen , o. w. (ik grimde toe, heb toegegrimd), donner des marques de cohere;
zie Aangrimmen.
Toegroeijen , o. w. (ik groeide toe, ben toegegroeid) , se fermer en croissant. —, van
eene wonde , digt, groeijen, se former , se
consolider.
Toegrommen , b. w. (ik gromde toe , heb toegegromd , ) knotren, gronder , gronger ,
grommeler centre; zie Aangrommen.
Toehaken, b. w. (ik haakte toe, heb toegehaakt), met haken fluiten, former avec un
croc, avec des crochets, agrafer; weder— ,
regrafer.
Toehakken , o. w. (ik hakte toe, hub toegehakt ,) toehouwen , donner des coups de haeginthe, de sabre, etc. teacher, sabrer. Begin-
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nen, aanhouden met —, commencer, continuer de, a, hacker, etc.; zie Bakken.
Toehaken, b. w. (ik haalde toe , heb toegehaald,) digt halen, toetrekken , fluiten
former. Haal de deur achter u toe, fermez
la porte stir vous. Haal dit hout naar u
toe , tirez ce bois a vous. Eenen knoop —,
serrer un noeud. Haal de gordijnen toe,
tirez, fermez les rideaux.
Toehangen , b. w. (ik hing of hong toe , heb
toegenangen ,) couvrir avec un rideau, un
hinge, etc.
Toehappen , o. w. (ik hapte toe, heb toege.
hapt,) eene poging doer, om jets al happende te grijpen , hopper, se jeter avidement stir q. ch. ; fig. Toebijten , een aanbod
aanvaarden, accepter avec empressement.
Toehebben, b. w. (ik had toe, heb toege.
had), avoir par dessus le marche. gefloten hebben, wilt hij het venfler —? voulez-vous avoir la fenitre fermde?
Toeheelen , b. en o. w. ( ik heelde toe ,
heb en ben toegeheeld), al heelende digt
maken , fluiten , guirir, former, consolider,
se _termer. De wonde is wel gefloten, maar
men heeft haar nog niet kunnen —, la plait
est Bien rejointe, mail on n'a pu encore la
consolider.
Toe heeling eener wonde , yr. consolidation d'une
hen
et'ij 5 b. w. (ik heide toe , heb toegeTopelai
heid),fermer, boucher en pilotant , en hiant
avec des pious. beginnen , voortgaan met
heijen, commencer, continuer de hier.
Toeheiligen , b. w. (ik heiligde toe, heb toegeheiligd) , toewijen, adier, consacrer.
Zich —, se consacrer.
Toeheiliging, yr. toewijding, consecration,
dedicace.
Toehek, 0. barriere fermie ou close, f.
Toehijgen, o. W. (ik hijgde toe, heb toege.
hijgd,) aanhijgen , haleter ou souifier a ou
contre, s'approcher de q. ch. en haletant.
Toehoorder, m. auditeur. Vergadering van
—s, auditoire , m. Die predikant heeft fleeds
veel —5, ce predicateur, ce curd, ce ministre a toujours beaucoup d'auditeurs,
nombreux auditoire.
Toehooren, o. w. (ik hoorde toe , heb toegehoord), aanhooren , luisteren, &outer ottentivement , priter Poreille. — voor Toebehooren. 1)at boek hoort mij toe, ce livre m'appartient, est a moo.
Toehooring, vr. action d'ecouter, attention.
Toehoorfter,, yr. toehoorderes, cello qui dcoute.
Toehouden , b. w. (ik houde toe, heb toegehouden), iets naar iemand gerigt houden,
tendre. De fchenker hield hem den beker
toe , richanson lui tendait la coupe. —, gefloten houden , tenir fermi, e. Houd de
deur toe, tenez la porte fermie , close.
Waarom houdt gij uwen mond niet toe?
que ne fermez vous pas la bouche ? zie ook
Toefluiten.
Toehouwen ; zie Toehakken.
Toehuis, o. geiloten huis , maison fermee ou
close, f.
Toejagen, b. w. (ik joeg en jaagde toe , heb
toegejaagd ,) chasser vers q. q. s'approcher a bride abattue etc.
Toejuichen, b. w. (ik' juichte toe, heb toegejuigd), al juichende toeroepen, applaudir
q. q. on q. ch. —, door toejuiching vereeren , applaudir,, acclamer, recevoir avecdes acclamations de joie, accueillir avec des
cipplatidissements. Hij werd overal toegejuicht , it fist applaudi partout.
Toe-
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accla•
Toejuiching, yr. applaudissement,
?nation.
acclamatour. •
Toejuicher,
Toekeer, m. toekeering, action de tourner
vers en a. Bijzonderlijk toevlugt, refuge,
recours.
Toekeeren, b. w. (ik keerde toe, heb toegekeerd), naar iernand wenden, tourner yens
00 4. Hij heeft mij den rug toegekeerd,
it m'a tournd le dos. —; zie Vegen.
Toekeering, yr. action de tourner vers.
Toekeffen, o. w. (Lk kefte toe , heb toegekeft ) gekef tegen iemandaanheffen, aboyer
Aanhouden met keficen, continuer d'aboyer; fig, Aanhouden met op eenen keffenden soon to kijven , continuer de cri.
oilier.
Toekennen, b. w. (ik kende toe heb toegekend ,) erkennen, dat iets aan iemand toebehoort, attribuer, de'ferer decerner, accorder. Men kent hem de overwinning toe,
on lui attribue la victoire. Geregtelij k —,
adjuger.
Toekijken, 0. w. (ik keek toe, heb toegekeken), met vestiging der oogen op eenig
ding kijken, regarder, fixer: Kijk toch ter
dege toe, regardez bier attentivement. —,
aanfchouwen over het algemeen, etre speccareer. Ik heb flechts toegekeken, je n'ai
ete quo spectateur.
Toekijker, m. spectateur
Toekiemmen, b. w. (ik klemde toe, heb toegeklemd), fermer en serrant.
Toekletfen, b. w. (ik kleate toe, heb toegekletst), firmer avec fracas, avec bruit.
voortkletfen, continuer de claquer avec
un fouet.
Toeklinken, b. w. (ik klinkte toe, heb toegeklonken), river, joindre en vivant.
Toektouwen, o. w. (ik klouwde toe, heb
toegeklouwd,) se mettre apras q. ch. hardiment; y travailler fort et ferme; zie ook
Breeuwen, Harken.
Tot:kite/len, b. w. (ik knelde toe, heb toegekneld), knellende toefluiten , serrer avec
force.
Toeknijpen, b. w. (ik kneep toe , heb toegeknepen), digt knijpen, former en pincant. —, Clerk dooranijpen , continuer de
pincer. Toeknijpende , zamentrekkende fpier,,
muscle constricteur, us.
Toeknikken, o. w. (ik knikte toe, heb toe
geknikt,)falre tine inclination, signe , de
la tete a q. q. applaudir, q, q. par un
signe de ate.
Toeknoopen, b. w. (ik knoopte toe, heb toe.
geknoop.t ,) boutonner (un habit , nouer) avec
en ruban.
Toekomen , o. w. (ik kwam toe, ben toegekomen), geworden , parvenir , arriver,,
venir. Het geld is mij toegekomen, geworden , Pargent m'est parvenu. —, toebehooren , appartenir,, etre de droit a q. q.
Wien komc dit geld toe ? a qui appartient
cet argent? Die eer kornt mij niet toe ,
cot honneur ne m'apppartient pas. Hoe komt
bij daartoe? a quel titre cola lui vient-il?
rondfchieten, alle behoeften befirijden , genoeg zijn, etre, avoir assez, etre
suffisant, e, suffire, se passer. Hij zal met
dac geld niet cot argent ne lui sera pas
asset, ni lui suffira pas. Hij komt met
weinig toe, it se passe tie, , pen.
Toekomend, b. n.aantlaande, nabrj, prochain,
e, futur, 0, a venir, proche. De —e week
la semaine prochaine. De goederen van
het --c levee, les biers de la vie future.
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De —e eeuwen , lee siêcler a venir. De
tijd, (in de fpraakk.) le temps future In het
voortaan, in het vervolg, bijw. a l'avenir, dordnavant, desormals. Ik zal in het
voortaan niet nicer zoo laat uitgaan, je
ne sortirai plus desormais si tard,
Toekomende, o. Pavenir, le futur. In het
, a l'avenir,'desormais; zie Toekomst.
Toekomst , yr. avenir, fUtur,
Toekomftg, b. n. fittur, e, qui est a venir.
Toekooijen, b. w. (ik kooide toe, heb toegekooid ,) (bij drukkers,) former les formes avec les coins.
Toekrijgen, b. w. (ik kreeg toe, heb toege.
kregen, ) als toegift op den koop ontvan, gen , obtenir, recevoir par dessus le marche.
gefloten krijgen. Hij kan de deur
niet
ne pent former, ou venir 4 bout
de former, la porte.
Toekruid, o. (bij de falade ,) fourniture, f.
(petites herbes quo Pon met dans la salade).
Toekruijen, b. w. (ik kruide toe , heb toegekruid,) brouetter vers. —, o. w. beginnen , voortgaan met kruijen, commencer,
continuer de brouetter.
Toekruipen, o. w. (ik kroop toe, ben toegekropen,) romper vers.
Toekuipen, b. w. (ik kuipte toe, heb toegekuipt.,) digs kuipen, former ou serrer aver
des cercles , corder ; zie Kuipen.
Toeiaag, y r. addition, f. supplement, tn. Zie
Aanhangfel. vermeerdering eener bezoldiging , eener jaarwedde , augmentation d'appointement on de gages. —, (in het krijgs■
wezen ,) verhoogde foldij, ) haute paye.
Toeladen, o. w. (ik laadde toe , heb toegeladen 9 ) aan yangen, voortgaan met laden,
commencer, continuer , de, charger.
Toelagchen, o. w. (fa lactite toe, heb toegelagcnen ,) zie Aanlagclieu.
Toelakken , b. w. (ik lakte toe, heb toegelakt ,) met zegellak digtfluiten , verzegelen,
cacheter. Wilt gij dien brief eons —? y oulez vont un pen cacheter cette lettre?
Toelangen , b. w. (ik laugde toe, heb toegelangd ,) zie Toereiken.
Toelast , eon groot wijnvat , grand tonneau
qui contient six cent quarante bouteilles
de yin.
Toelaten, b. w. (ik Het toe , heb toegelaten, )
gedoogen , dulden , permettre, toldrer. Ik
zal dac nooit je ne le permettraijamais.
Hij zal komen, indica zijne bezigheden het
toelacen, it viendra si ses occupations le permettent. Wanneer de tijd het toelaat, si le
temps le permet. Alle god.sdienften worden
in dit land toegelaten, geduld, toutes
religions soot tolórdes dans ce pays. —,
ten naderen, admettre, donner audience,
donner acas a q. q. Oogluikend —, ( door
de vingers zien,) conniver. —, gefloten
laden , laisser forme, e.
Toelating, vr. gedooging, permission, tolerance; admission. —, gefloten later, action
de laisser fermi , e Oogluikende —, connivenco.
Toeleg, in. de daad van toeleggen, aanflag,
ontwerp, entreprise,
dessin, profet.
inbreuk op de wetter,, Jttentat.
Toefeggen, b. w. (ik legde toe, leide toe,
bob tuegelegd en toegoleid,) fluiten door
er jets op to leggen; ook dat het fluit,fertner ou boucher en mettant q. ch. dossier.
Een graf —, den iteen er opleggen, former
tine fosse, un sipulcre. Leg het luilt toe,
forme la trappe, Pdcoutille; zie Toedoen,
Toemaken.
toei,vijzen, toeitaan , vergun-
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maakt,) digt maken, firmer, boticher,, cannen, accorder. Men heefc hem lit voor
cl2eter. Eenen brief —, cacheter, fernier
zijne mocite toegelegd, on lui a accorde
une
lettre. Maak, fluit de deur achter
cela pour sa peine. Men. heeft hem eene
toe, fermez la porte stir vow. Men heeft
jaarwedde van 500 gulden toegelegd, on lui
de foot met pain toegemaakt, on a combld
a accorde une pension de cinq cents fi'orins;
le fosse de decombres. Weder
bijleggen, contribuer.
refermer,
zie Toewijzen.
reboucher,
om de onkosten te
toeknoopen, boutonner.
Elk een moet wat
toebereiden, appréter, preparer, accommovinden
,
chacun dolt contribuer pour trouver
der ; assaisonner. De fpijzen waren goed
les frais. Zich ergens op —, zich met intoegemaakt, les viandes etaient bien apprifpanning van kraciaten tot behartiging van
tees. De falade
assaisonner, fatiguer la
jets begeven , s'appliquer a q. ch. Hij legt
salade. Zich —, (in het algemeene leven,)
zich op de wiskunde toe , it s'applique aux
zich vuil maken,) bemorfen , se salir.
mathematiques. Het er op —, het daarop
gemunt hebben. Hij legt het er op toe , hem Toemaker,
celui qui ferme, apprite, qui
accommode, etc.; assaisonneur,
te benadeelen, it a dessein de lui faire tort ,
de lui nuire. Zijn broeder legt zich op le- Toemaking, yr. toefluiting, action de'fermer,
de cacheter, debaucher, cloture;
diggaan toe , son frere ttlehe de passer sa vie
toebereiding, action de preparer, d'appriter,„
a ne rien faire. Zich jets van eene zaak
d'assaisonner,
zich
daarvan
sets
aanmatigen
,
beloven
,
assaisonnement.
Toemalen, b. w. (ik maalde toe, heb toegec h dunechose.
q . ch.
p
se promettre
maald,) al malende toevoeren, faire venir
Toelegging , yr. action de termer en mettant
a, au moyen d'un moulin, amener en mouq. ch. dessus; entreprise ; application. —,
last.
aanflag op iemands leven, listige aanflag,
o. w. aanvangen en voortgaart
met maken,, commencer et continuer de, a,
in g
attentat, m. machination; zie B eram.
moudre.
Sterk doormalen, tnoudre fort.
Toeleveren, b. w. (ik leverde toe, heb toeToemand, yr, geilotene wand, corbeille fergeleverd.,-) livrer par dessus on en outre,
wee, f. panier fermi, m.
Toelichten , b. w. (ik lichtte toe, heb toegelicht,) bijlichten, eclairer; fig. ophelde- Toemeeuwen; zie Toemaauwen.
ren, expliquer,, donner des eclaircissements, Toemeten , b. w. (ik mat toe , heb toegemeten,) meten in tegenwoordigheid van hem,
o. w. blikfemeti, faire des
eclaircir,
die het hebben moet, mesurer q. ch. a q. q.
eclairs
Taeliggen, 0. w. (ik lag toe, heb toegeleGib hebt ow toegemeten , bepaald. gedeelte, vous avez votre portion destinee. Begen ,) digt liggen, titre fermi, e. Waarom
ginnen te meten, voortgaan met meten„
ligt het luck niet toe? la trappe, l'ecoutille
commencer, continuer de, a, mesurer,
pourquoi n'est-elle pas fermee? —, met ijs
gefloten zijn , titre pris , e, par la glace. De Toemeting , y r. action de mesurer q. ch., f,
mesurage, m.
waterer' liggen toe, les eaux sent prises par
Toemetfelen, b.
,glace,
couvertes de glace.
(ik metfelde toe, hob
la
toegemetfeld ,) digt metfelen , murer, bonToelij men, b. w. (ik lijrnde toe , heb toegecher avec de la maconnerie. Dit
,) met lijm fluiten, firmer avec de
ig
toegemetfeld, cette fenêtre est mut*.
la coe.
cone,
(ik lonkte toe, heb toege. Toemoffelen, b. w. (ik moffelde toe, heb toeToelonken, o.
gemoffeld,) flordig inwikkelen of met sets
lonkt,)aanlonken, lorgner, jeter des oeillades,
bedekken, envelopper negligemment. —, op
yr. oeillade,.
Tg,
oelonkin
eene bedekte wijze toevoegen, apporter ere
Toeloop, in. de daad van toeloopen , zamensecret, donner en cachette.
action de s'assembler, d'accourir.
vloeijen,
eene fchare van toeloopende menfehen, Toemollen , b. w. (ik monde toe , heb toegemold ,) fam. envelopper, couvrir.
zamen yloeijing, concours , in. affluence, foule, multitude, vogue, f. Deze predikant Toemuren, b. w. (ik muurde toe, heb toegemnurd, door micldel van eenen muur affluice ministre, pasteur, prediheeft veel
ten, firmer tie inurailles , usurer , boucher
cateur,, est en vogue , a la vogue , est fort suivi.
avec de la maronnerie.
Toeloopen , o. w. (ik liep toe, ben toegeloopen ,) bijeenloopen , s'assembler, wecourir. Toemurinelen, b. w. (ik murmelde toe, heb
toegemurmeld,) dire q. ch, en murmuranO
Er kwam veel yolks —, le monde accourut
ou entre ses dents.
en foule. — 5 met bekorting van zijnen weg
loopen; Dit pad loopt toe, is korter, ce Toen, bijw. (ten dien tijde,) alert, en ca
temps la.
beefde de aarde, alors tremsentier est plus court. Spits —, uitloopen ,
bleat la terre. — zeide ik u mijne onfchuld,
se terminer on aboutir enpointe, pyramitier,
en ce temps-la je vous dis mon innocence.
clerk doorloopen, courir vise. Loop
voegw. wanneer, lorsque, quand. — ikpl vIte .
wat
toe , cou rez plus
w. (ik look toe , heb toegelonog ecu kind was, lorsque fe fus encore
Toeluiken,
enfant.
fernier
ken ,) luiken, flutten; De oogen
Toenaaijen, b. w. (*ik naaide toe , heb toeles y eux .
genaaid,) digt naaijen coudre, former etc
Toeluisteren , o. w, (ik luisterde toe, heb
cousant ; onz. desk doornaaijen, coudre
toegelnisteni, ) faire atten2ion e..,outer
Beginnen met naaijen, commencer a
zie
Toehooren.
tentivement, pri ter l' °veil le ;
Toeluisteriug , yr. attention, action d'ecouser
coudre. Aanhouden met naaijen, continuer
de coudre.
attentivement.
Toemaakfie.r, vs. cello qui ferme , apprise on Toenaam, m. bijnaam, surnom. Frederik II,
koning van Pruisfen, heeft den — de Grootc
mmode.
acco
verworven, Frederic II, roi de Prusse , s'est
Toemaat
,
yr. al wat boven de eigenlijke maat
acquis
le surnom le Grand. —, fpotnaam,
aan iemand toegemeten wordt, overmaat,
sobriquet.
sur plus, comble de mesure, snrmesure.
Toemaauwen, o. w. (ik maauwde toe , heb Toenaderen, o. w. (ik naderde toe, ben toegenaderd ,) s'approcher.
toegereaauwd, tegen iemaed maauwen ,
Toenadering , vr. approche.
auler
contre.
Toemaken b, w, rile maalte toe , heb toege- Toenagelen, b. w. (ik nagelde toe, bib toe-.
Cccc
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genagelet,) digt fplikeren, clouer, fermer
avec des clous.
Toenamen, b. w. (ik naamde toe, heb toegenaamd,) met eenen toenaam beftempelen,
surnommer. Scipio, bij- of toegenaamd de
Afrikaan, Scipio; surnomme l'Africain.
Toeneigen , b. w. (1k neigde toe, heb toegeneigd,) lets derwijze neigen , dat men het
naar iemand rigte , incliner vers ; tourner
vers, a, faire la reverence.
Toeneiging, vr, genegenheid; zie Toegenegenheicl.
Toene,men, b. w. (ik nam toe, heb toegenomen,) boven hetgeen genomen of gegeven
is, nog jets nemen, prendre par dessus le
marcher ou en outre. lk verkocht hem honderd eijeren, en hij nam er nog vier toe,
is lui yendis cent oeufs, et it en pi-It
encore quatre par dessus le marcher. o.
w. in getal, omvang, krachten, enz. -verflerkt worden, croitre, augmenter ; accroltre , s'augmenter ; avancer , faire des progres.
De dagen nemen toe, worden langer,, les
jars croissent. Hij neemt in rijkdom toe ,
zijne rijkdommen vermeerdeten zich, it s' accroft en richesses, ses richesses s'augmentent. De ziekte mijner jongfte dochter nam
toe, en zij flied den 17. September 1837,
la maladie de ma fille cadette criit , et elle
mourut le 17 de Septembre 5837 Deze flad
heeft door haren Mandel zeer toegenomen ,
cette vale s'est fort accrue par son commerce.
avancer en sagesse, en science.
In kennis
fierker worden, enforcir,, s'enforcir,
se renforcer. Dit paard neemt in krachten
toe , wordt fterker, ce cheval enforcit ,s'enforcit. 1Vliju zoon neemt in het reketien
goed toe, IBM fils se renfbrce Lien dans le
calcul , dans Parithmetique.
Toenemend , b. n. bloeijend, florissant , e.
Toeneming, yr. aangroeijing, voortgang, accroissement , avancement, in. progres ,m.pl.
augmentation. — der koorts, accroissement
de la _Pyre.
Toeiiestelen , b. w. (ik nestelde toe , heb toegenesteld,) met eenen nestel fluiten, toerijgen, tuguilleter, lacer. Wilt gij mijti
keurslijf tens —? voulez-vous an peu lacer
mon corps de lupe?
Toenijgen, o. w. (ik neeg toe , heb toegenegen ,) tegen iemand nijgen , fare la reverence.
Toenijpen ; zie Toeknii.pen.
Toenijping; zie Toeknijping.
Toenmaals , bijw. toen, aloes, en, dans ce
temps la.
Toenmalig, b. n. d'alors. De —e gebruiken
waren aldus , les manieres d'alors etaient
ainsi. De —e keizer was wreed, Pernpereur
qui regnoit alors fut cruel.
Toenoemen; zie Toenamen.
Toepad, o. een pad dat toeloopt, korter is,
sentier qui abrep , qui sst plus court pour
venir a q. endroit.
Toepakken, b. w. (ik pakte toe , heb toegepakt, ) pakswijze ineenfluiten en omwinden , inpakkeii , empaqueter.
Toepalen , b. w. (ik paalde toe, heb toegepaald,) met paalwerk afflaiten , palfssader,,
environner ou former de pieux.
Toepand, o. bijpand, dat bij een eigenlijk pand
gevoegd worth, gage qua Pon elate a un
premier gage.
Toepasfelijk, b. u. applicable.
Toepasfelijkheid , vr. qualite de ce qui est applicable.
Toepasfen, b. w. (ik paste toe , heb toegepast,) tot lets enders te huis brengen , of
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daarmede overeenbrengen, eippliquer. De
flerrekunde op de aardrijkskunde appliquer l'astronomie a la geographies
Toepasfing, application„ Do— der algebra op de meetkunst , l'apjlication de Palgebre a la geomitrie. De — van zijne predicatie was treffend, l'applicatien tie sonsermon etait touchante.
Toepekken, b. w. (ik pekte toe, heb toegepekt,) mat pek digt waken, former , boucher avec de la poix.
Toepennen , b. w. (ik penile toe , heb toegepend,) cheviller, boucher ou fermer avec
ties cheyilles.
Toepenning vr. toepinning, toeflaan van pennen, chevillage,
Toeperfen, b. w. (ik perste toe, heb toegeperst ,) al perfende fluiten, fermer en pressant ou en serrant. o. w. aanhouden
met perfen, continuer de presser.
Toepinnen; zie Toepennen.
Toeplakken, b. w. (ik plakte toe, heb toegeplakt ,) digt plakken, backer on former
avec' q. ch. De ruiten zijn met papier toegeplakt, les nitres, les carreaux sent benches avec du papier.
Toepleifteren, b. w. (ik pleifterde toe, heb
toegepleifterd,) digt pleifteren, boucher,
former avec du pldtre.
Toeprangen, b. w. (ik prangcle toe; heb toegeprangd ,) fermer en serrant , server fort.
Toeproppen ; zie Toefloppen.
Toeprevelen , b. w. (ik prevelde toe , heb
toegepreveld,) binnen 's monds fpreken,
marmetter. —, 0. w. voortprevelen, continuer de marmotter, a parler entre ces dents.
Toer,,m. ronde kring, tour, circuit. — 5 wandeling te voet of te paard , promenade, f.,
tour. , Wij hebben na den eten een groat
toertje te voet gedaan, sous 'aeons fait aprês
le diner sine grander promenade a pied. Hij
zal een toertie te paard doen, sl fera an
tour de promenade a cheval.--, rondloopend hoofdtooifel van valsch hear, ass
tour de cheveux.
een rondloopend halefieraad , an tour de gorge. —, of fnoer
paarlen, an tour de perles. beurt, ook
in het kaartfpel, tour. Op zijnen —, op
zijne beurt fpreken, fpelen, parlor, jouer
a son tour.
Toeraden; zie Aanraden.
Toebeurt , yr. tour.
Toereeden, b. w. (ik reedde toe, hob toegereed ,) uitrusten, equiper,, agrder. 'Een (chip
optakelen, equiper, agreer onvaisseati.
Toereeding, yr. uitrusting, equipement ,
Toeregenen, o. w. onperfoonlijk, (het re.
gende toe, heeft toegeregeed,) flerk regenen. Het regende dapper toe, it pleuvait
ort. Aanhouden met regenen, continuer de
f
pleuvoir. Dit word wordt ook perfoonlijk
met zijn, se termer cu se boucher par l'effet
de la pluie; als; De reten of bartlen zijn
toegeregend, la pluie a fervid, bouche , lee
crevasses.
Toeregten , Toerigten, b. w. (ik rigtte toe,
het) toegerigt,) toebereiden, bijzonderlijk
van fpijs, appreter, priparer, accommoder,
assaisonner. Het avondmaal is reeds toegerigt, le soupe est déjà prepare, etc.
Toereiken, b. w. (ik reikte toe, heb toegereikt ,) al reikende naar iemand rigten, tentire, presenter, donner. Gij moet hem de
regterhand Taut lui tendre la main
droite. Zij reikte hem eons aalmoes toe ,
elle lui donna nice
, o. Av. het
duel, dot men zicia veoefieit, bereiken,
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toucher a son but; zie Bereiken. genoegzaam zijn, sz.ffire, etre assez, etre slit:
fisant, e. Zane kracitten reiken niet toe,
zijn 'net toereikend, tot dezeonderneming,
ses forces ne suffisent pas a cette entreprise.
Toereikend, b. n, suffisant, e, assez.
Toereiking , yr. action de tendre , presentation.
Toerekenen b. w. (ik rekende toe, heb toegerekend,)
' te taste leggen, Wii tell imputer, attribuer; porter au compte de. Reken
hem dozen misilag niet toe, fie lui impute
pas cette fizute. , digt rekenen, couvrir
de cendres; zie Inreeenen.
Toereketeing, yr. imputation, attribution.
(ik toerde, heb getoerd, )
Toeren, 0.
eenen toer doen, vooral met een rijtuig,
us; tour de promenade, en voiaire
un
tour,
f
ture; zie Toer.
Toerijden, o. w. (ik reed toe, heb en ben
toe gereoen ,) voortgaan met ridden, continuer
clerk
d'aller a cheval on en voiture.
doorrijden. Rijd wat toe , om vroeg te huis
te wezen, touclze pour etre de bonne heure
chez nous. —, met bekorting van zijnen
weg rijden, prendre le chemin le plus court.
— van eenen weg, korter zijn, etre plus
court. Deze weg rijdt toe, ce cizemin est
plus court.
Toerijgen, b. w. (ik reeg toe, heb toegeregen ,) ineenrijgeu , lacer. Wilt gij mijn
Iteurslijf eens —? voulez-vous un pen lacer
mon corps de lupe?
Toeroepen, b. w. (ik riep toe, heb toegeroepen ,) iemand iets roepende toe.voegen crier
q. ch. 4 q. q. (fcheepsw.) zie Pretaijen.
Toeroeping, vr. action de crier a q. q.
pour appeler ou avertir q. q., m.
Toeroeren, o. w. (ik roercie toe, heb toegeroerd,) beginner, voortgaan met roeren ,
retzwer.
commencer, continuer de,
Toeroesten, o. w. (ik roestte toe, heb toegeroost,) door roes: vertiopt worden, se bencher,, se fermer par la rouillure, par la
ou en se rouillant.
Toerollen , b. w. (ik rolde toe, heb toegerold,) ineenrollen, router, enrouler,7 metore en rculeau. Rol die papieren toe , roulez ces papiers. —, rollenee doen naderen,
fouler revs q. q. Roi nil.' den bal toe, roulez la bottle y ore moi. voortrollen, continuer de router. -- , fterker rollen, router
plus vice.
Toerooken; zie Toewijdcn.
Toert, vr. zie Team
Toerukken, b. w. rukte toe, heb toegerukt,) al rukkende toehalen, jërzner en tirant. Elij rukte de deur toe , it ferma!t la
parte en tirant. , o. w. beginner met rukken, commencer tirer, Vooetrukken, continuer de tirer.
Toerusten, b. w. (ik rune toe, hob toegerust ,) toebereinen, app. reter,, preparer,,
fairs ties preparatils. Hij rust zich toe,
maakt zich gerecd, tot tens eels, it se prepare pour :en voyage. Ten oorlog equiper,, ariner. Toegerust , klaar, pret , o.
Toerusting, yr. y oorbereiding , preparation,
toebereidlel, toebe.reicling, preparatif, One geheele leven moet eene. — tot
den flood zij n, toute notre vie dolt etre une
preparation a lee inert. Groote —en, toebereidingen tot een feest makes, faire de grands
preparatifi pour une fete; zie Toebereidfel.
— tot den oorlog, equipment, armement ,
en. De uitrusting van de 'loot heeft
veel gekost, t'equipenient de lee flot:c a coded
beaucoup.

f.
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Toefchateren, to. (ik fchaterde toe, heb
toegefehaterd ,) dclater tie rire, rire a gorge
deployee; zie Schateren in de laatile beteek.
Toefchieten, b. w. (ik fchoot toe,. heb toegefchoten ,) iemand iets. toewerpen, jeter
q. ch. a q. q. —, al fchietende toetellen,
compter par jets, en jetant; fig. Iemand
eenen fchimpfehoot toeduwen, dire q. ch. 4
q. q. brusquement, lui reprocher q. ch. —,
o. w. toeihellen, toeloopen, accourir,
lancer , se rendre promptement dans un lieu.
Het y olk kwam in menigte —, le peuple
accourut en foule. Een bond fchoot op hem
toe, un chien s'elanpa sur lui. aanhouden met fchieten, continuer de tirer.
Toefchijnen, o. w. (ik fcheen toe, heb toegefchenen ,) als waarfchijnlijk voorkomen,
dunken , sembler, paratere. Doze kleur
fchijnt mij niet zoo levendig toe, cette couleur ne me semble pas aussi vine. Het fchijnt
mij toe, (inij dunkt, ) alsof het weder wit
veranderen, it semble , it paraft. que le tempsveuille changer. Het fchijnt mil toe, (mg
dunkt,) dat gij bedrogen zijt, al me.parait
que vows etes trompd. Het fchijnt my toe,
dat relies zich nog wel fchikken zal, it 1114
semble que tout ira encore bien.
Toefchikken , b. w. (ik fchikte toe, heb toe.
gefchikt,) door befchikking doen geworden,
toezenden, envoyer, expedier q. ch. eiq. q.;
faire parvenir. Ik heb hem den brief toegefchikt, dien ik ontvangen had, je lui ai
envoye lee lettre quo j'avais recue.
Toefchikking, vr, action d'envoyer. —, be.
{lemming, noodlot, destination, f. sort , us.
Toefchreeuwen, b. w. (ik fchreeuwde toe,
heb toegefchreeuwd,) op eenen fchreeuwenden Loon toevoegen, crier a q. q. Metz
fchreeuwde hem toe: zwijg ! on lui cria,
taisez vous ! o. W. tot iemand fchreeuwen , crier contre q. q. Aanvangen , aanhouden met fchreetvwen, continuer de, a ,
crier.
Toefchrijven, b. w. (ik fchreef toe, heb toegefchreven ,) iets aan iemand toekennen en
toewijzen, toerekenen , ale zijn work of
zijn eigendom , imputer,, attrzbuer; Men
is oet het alleen aan Gods goedheid
sae fact Pattribuer qu'es lee borate de Dieu. Lie
fchriji mij zelven zoo veel doorzigt niet toe,
je ne fn attribue pas taut de penetration
d'esprit. 0. w. voortgaan met fchrijven,
continuer d'ecrire.
Toefchrocijen, b. w. (ik fchroeide toe , heb
toettefehroeid,) door fchroeijing {kite'),
bcucher , former par faction du feu.
(bij. heelm.) eene woitde
cautiriser une
plane; fig. E'en toegefchroeid geweten, une
conscience cauterises, f.
Toefchroeven , b. w. (ik fchroefde toe , heb
toegefchroefd ,) door middel van fchroevea
finiten 5 former a vie.
Toefchuiven, b. w. (ik fchoot toe, heb toe.
gefchoven ,) al fchuivende fluiten , pousser
pour former q. ch. , fernier q. ch. en poussant.
Al fchuivende doen naderen , approcher tine
chose de q. q. en la poussant, pousser vers.
Sterk doorfchuiven, pousser fort. —, o. w.
aanvangen , voortgaan met fchui y en, commencer, continuer de, , pousser.
Toefjouwen, b. w. (ik fjouwde toe, hob toegefjouwd ,) al fjouwende aan yoeren, apporter q. ch. avec peine. o. w. voortfjouwen, continuer d'apporter.
Toeilaan , b. w. (ik floeg toe, heb toegeflagen ,) al iiaande toevocren, pousser on chasy q. ch. 6'12
(7. 1k za,,11c,
ien
(.:
c2
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den bal je pousserai la bottle vers vows,
je vous enverrai la balle. —, met eenen
flag fluiten of toevouwen, plier, fermer en
pliant. Hij floeg het boek toe, en ging
lienen, it ferma le livre et s'en alla. Hij
floeg hem de deur voor den neus toe, it
lui firma la porte au nez. Voorts is den
koop
befluiten, conclure le marche , adjuger le marche a q. q. o. w. Eene
poging doen om te treffen, frapper, battre;
fig. Hij flaat gaarne toe, it a la main prompte. \Vanneer hij twist heeft, flaat hij aan
itonds toe, viand it a dispute, ii est haut
a la main. Voortgaan met flaan, continuer
de [rapper, de battre. Sterk, harder doorflaan, frapper, battre plus _Art. In het geineene leven zegt men van aardappelen, dat
zij wanneer zij beginnen kond te worden , en zich fluiten , les pommes de terre
deviennent froides.
Toeflag,
geregtelijke toewijzing, adjudication, f:
Toeflede, y r. traineau convert, carosse trainant, (gelijk in fommige fteden, als in
Amfterdam, enz.)
Toeflepen, b. w. (ik fleepte toe, hob toegefleept,) al flepende toevoeren, trainer q.
ch. vers on a q. q. Hij fleept ons alles toe,
it traine tout vers nous , it nous traine tout.
o. w. aanvangen of voortgaan met flepen, commencer ou continuer de, a , trainer.
Toeflijken , o. w. (ik flijkte toe, ben toegeilijkt,) met flijk verftopt worden, itre boucle, e, de bone, etc. Zic Slijk.
Toeflingeren, b. w. (ik flingerde toe , heb
toegeilingerd,) iemand al flingerende toevoeren , jeter ou lancer a on vers q. q. —,
o. w. aanvangen of voortgaan met flingeren,
commencer on continuer de, a, jeter, lancer, fronder.
Toefluiten , b. w. (ik foot toe, heb toegefloten,) digt fluiten, firmer a la clef. De
deur achter zich former la porte sur soi.
Toefluiting, vr. fluiting, action de fcrmer,,
fermeture. —, verfperring, barricade.
Toeflnakkett, b. w. (ik fmakte toe , heb toegefmakt ,) met eenen fmak fluiten, fermer
avec force, avec bruit. IIij was vertoornd,
en fmakte de deur achter zich toe, it holt
irrite et fermait la porte sur soi avec bruit.
Toefmeden, b. w. (ik fmeedde toe , heb toegefmeed , ) digt fineden , termer en forgeant.
Toefmeren, b. w. (ik fineerde toe, heb toegefmeerd,) digt fmeren, fermer ou boucher
en graissant. , 0. w. beginnen , voortgaan
de graisser.
met fmeren , commencer , continuer.
Toefmijten, b. w. (ik frneet toe , heb toege
fmeten, ) iemand a/ fmijtende toevoeren ,
jeter q. ch. a q. Hij fmeet rnij den appel
toe, it use jeta la pomme; zie Toewerpen.
fmijtende fluiten; zie Toefmakken, lets
vullen, dempcn, combler,, remplir q. ch.
o. aanvangen of voortgaan met finijten , commencer ou continuer de, a, jeter.
Toefnaauwen, b. en 0. w. (ik fnaauwde toe,
heb toegefnaauwd,) iemand jets al fnaauwende toevoegen, dire ou parlor a q. q.
d'un ton rude, rabrouet , gourmander; fig,
,
; zie Graauwen.
fam. mdtiner,t:egouler
Toefnellen, o. (ik fuelde toe , heb toegefneld,) fnellijk aankomen, toefchieten, accourir vice, s'elancer sur.
Toefnijden , o. w. (ik fneed toe , heb toegefneden,) zoo fnijden, dat men trefc, toupee.,
tallier; zie Snijaen. Sterk doorfnijden ,
aver force. Kum gij niet beter — n.'a-
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vez-vous pas plus de force de couper? Aanhouden met fnijden, continuer de couper.
Toefpelen, b. w. (1k Ipeelde toe, heb toege.
fpeeld,) boven hetgeen gefpeeld is, nog
jets fpelen, jouer encore (d'un instrument)
on en outre. onz. Met eene fpeling van
het verntift ergens op doelen, zinfpeling
doen , faire allusion a q..ch.
voortgaan
met fpelen, continuer de jouer.
Toefpeling, vr. zinfpeling, allusion.
Toefperren, b. w. (ik fperde toe, heb toegefperd,) digt fperren , former, barren, barricarder. De firaten wares met tonnes,
banken, enz. toegefperd, lee rues etaient
ba'rricardees de tonneaux, de banes, etc.
Toefpijkeren, b. *. (ik fpijkerde toe, heb
toegefpijkerd,) digt fpijkeren, former avec
des dons, clouer. De deur is toegefpijkerd,
la porte est fermee avec des clone.
Toefpfjs, y r. eene fpijs, welke bij jets antlers
gegeten wordt , sets, legumes qu'on mange
avec d'autres viandes. Bij of tuslchengeregt,
(bij eenen maaltijd,) hors d'oeuvre, m.
Toefpraak, xr. de daad van toefpreken, action
de parlor ou d'adresser la parole a q. q. IIij
is geene waardig, it ne merite pas qu'on
lui parle. — , (in de welfprekendheid,)
aanfpraak apostrophe.
Toefpreken, b. w. (ik fprak toe, heb toegefproken,) lets tot iemand fpreken, dire q.
o. w. , apostropher.
ch. a q. q.
aanfpreken, parler q. q. voortgaan met
fpreken , continuer de parler. Spreek maar
toe, continuez de parler.
Toefpringen, o. (ik fprong toe, ben toegefprongen,) eene poging doen, on) zi-j.n
oogmerk al fpringende te bereiken , accourzr
en sautant, sauter. De kat fprong toe, en
greep de mobs, le chat sauta et grit la Souris. Op iemand, op jets toefchieten,
s'elancer, se jeter sur q, q. ou q. ch. —,
helpen, venir, voler au secours , secouriro
Door eene fpringveer toegedrukt worden
se former par un ressort. Aanvangen, aanhouden met fpringen, commencer, continuer
de, a, sauter.
Toefpugen, b. w. (ik fpoog toe, heb toegefpogen,) fpugende toewerpen, jeter en crachant , vomir sur. o. w. beginnen,
voortgaan met fpugen 5 commencer , continuer
de, a, vomir.
Toefpuiten, b. w. (ik fpoot toe, heb toegefpoten,) iemand lets al fpuitende toevoeren , seringuer vers. Beginnen te fpuiten,
voortfpuiten , commencer, continuer a, de,
seringuer. Sterk doorfpuiten, seringuer fort.
Toefpuwen; zie Toefpugen.
Toeflaan , o. w. (ik flond toe, heb toegethan, ) vergunnen, inwilligen, accorder,
conceder, consentir, permettre, approuver,
admettre, octroyer. gefloten etre
ferral , 0.
Toeflamelen , b. w. (ik flamelde toe, heb toegeftameld, ) dire en begayant.
o.
voortgaan met flamelen, continuer a, de,
begayer.
Toeftarnpen, b. w. (ik flampte toe, heb toegeflampt,) al flampende digt taken, fernier
en pilant , en poussant. Het gat worth toegeftampt , on ferme le trou en pilant, en
poussant. Voortgaan met ftampen, continuer
dc, a , piler.
Toeftand, no, flaat, gelegenheici , etat, tn.
condition, situation, disposition, occurence,
posture, J. fig. Ellendige --, galore, misere,
dlSleehte ftaat , reddol'ooze
labrement,
•
'7oz,
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'foeflappen 5 o. w. (ik ftapte toe, heb toegc.
fine tamp ete.
, voortgaan met fiormen,
flapt, ) aanvangen met Itappen, commencer
continuer de faire tin orage; fig. Aanvangeti
ti marcher. Voortgaau met ftappen , contiof voortgaan met onituitnig toe—te loopen.
suer de ?marcher. Hij flapt maar toe, il conHet yolk itormde van alle kanten toe, le
tinue de marcher. Sterk dooritappen, marpeople accourut de tous cotes, impetuensecer, avancer plus fort. hunt gij niet war
meet, se jeta impetueusement sur.
—? ne pouvez-vous pas marcher plus _Art?
Toeftralen, b. w. (ik flraalde toe, heb toegeToelleken , b. w. (ik flak toe, lieb toegeitoflraalcl,) firalencle toevoeren, darder. De
ken ,) in eene near iemand gerigte houding
zoo fchiet, ftraalt ons hare ftralen toe, le
ititfleken
,
tendre a q. q. Hij flak mij beide
so/oil nous darde ses rayons. —, o. w. al
'handen toe, om hem te redden, IL me ten
flralende toekomen, rayonner sur
11015 ks deux mains pour le sauver.
ik ftrengde toe , heb
ale ToeftreroYen , b. W.
een gefchenk. Gij tiebt hem fiechts iets toe
toegeftrengd,)
flrengswijze zamenknoopen,
b
te fteken , en hij zal u binnen laten, y our
fermer en tressant ou entrelarant.
n'avez qu'a id donner q. ch., et il vous Toettrijken, b. w. (ik flreek toe, heb toegefera entrer. —, al ilekende digt maken,
ftreken,) - al firijkende toevoeren, pousser
vers, h. Strijkende floppen, boucher, ferfermer en cousant ou avec des dpingles, rentraire. o. W. aanvangen of voortgaan met mer avec on enduit, avec de la chaux ou
ffkeo , commencer on continuer de , a piquer. du pldtre , etc. — o. w. aanvangen of
Toeitel re, erne reeks van toebereidfelen, • voortgaan met ftrijIten, commencer ou contipreparation ,
fly er d'enduire, etc.
prepares/fl apprets, M. pl.
om de bociplanken Toeitrikken, b. w. (ik flrikte toe, heb toegecppareil apparat.
ilrikt , ) ftrikswijze zamenknoopen, fermer
van een fchip te buigen , bridole f.serrer avec on nom! coulant.
Toeitellen, b. w. (ik flelde toe, heb toege) vervaardigen, appreter, preparer. Toeftrooijcn, b. w. (ik (iroolde toe, heb toegettrooid,)
ftrooijende toevoeren, semer,,
opfchikken,
parer
;
lam.
fig.
Zich
veil Timken, se salir ; zie Bevuilen.
parsemer , dpandre, etc.; zie Strooijen.
beginnen , voortgaan met ftrooljen,
Toeflennnen, b. we (ik flemde toe, heb toeo.
commencer, continuer de, 4, seiner 4 epangettemd,) inwilligen , bewilligen, goedkeuten , consentir, nose/stir, adherer, toper,
dre, etc.
acquiesce,- a q. ch. approuver q. ch., Conve- Toettroomen, o. w. (ik firoomde toe, heb
toegettroomd,) al Itroomende toevloeijen
f!:73" de. ilk item toe , dat gij dat doer, je
zoo eigenlijk als oneigenlijk , a uer, arriver
conscas que volts fassiez cela.
flemt ow
gevoelen
toe,
approuve votre. sentiment;
en abontlance; accourir en look.
_
.
(ikhoof toe , b en toegefig. ik heb daarin toegeflemd, y ai tope.
o.
Toeflernmend, b. n. inwilligend, enz. eevsenfloven,) fluivende naderen, s'diever centre,
s'approcher de. Er Roof ons eene wolk van
;ant, e, etc.
Toeflemming, y r. goedkeuring, inwilliging,
asch toe, ii s'e'leva CO nuage de cendre
vers nous; fig. onfluimig naderen s'approconsentement, acquiescement, assentiment,
cher brusquement , impdtueusement.
avezt, no. approbation. Dat is zonder mijne
gefchied, ccla s'est fait sans mon Consen- Toefluren, b. w. (ik fluurde toe, heb toegefluurd,) toezenden , envoyer. Stuur mij den
tomcat.
brief toe, envoyez moi in lettre. Een Ichip
‘roeflolten , o.
(il: flookte toe, heb tocgedoor befluur does naderen diriger ou geeflookt,) fterkdoorfloken , chauffer fort. Annverner un navire vers.. —, onz. Met het
vangen, voortgaan met floken, commencer
beituur van een fchip voortgaan, continuer
4, continuer de cliauffer.
de diriger on de gouverner on vaisseau.
lottilooten, b. w. (ik Itiet toe, hcb toege'itoten,) naar iemand iets flootende doer na- Toetakelaar ; zie Takelineester.
&rent pousser vers q. q. q. ch. 5 fibre Toetaltelen b. iv. (ik takelde toe, heb toegetakeld, ) van takelaadje voorzien daarmede
aeancer q. ch. a q. q. en poussant. —, met
ttitrusten, finer, greer. Een fchip —, opcalico hoot fiuiten, ferwer, clorre en powtakelen, finer , agreer , greer un vaisseau;
sant. flet venfler was open, en ik lieu het
lig. fam. opfchikken, kleeden, alubler,
toegertoten , In fendtre etoit ouverte, et je
equiper, accoutre,- , parer. —, door flagen
i'ai fermde en poussant.
o. w. aanvanen wooden misvormen, bien rosser, battre,
gets , voortgaan met ftooten , commencer, continier de, ci, pousser. Stoot maar toe ik
Toetakeling, yr. van cell fchip, uitrusting,
ben niet bang, poussez! je n'ai pas ;n ezir.
; fig. Lam. belagcherunin eyuienzent
w.
Toefloppen,
ftopte toe , heb toegelij lte kleeding , dwaze opfchik , affublement,
flopt,) met cone flop fluiten boucher, tansaccoutrement on.
ponner. Stop de fle.sch toe, bouchez la boltreboucher. Eene. ton —, Toetasten, o. w. (ik tastte toe , hob toegeto/lie. Wetter
tast,) de handen ergens naar uitfieken , oin
tainponnee on tonneau. Met werk, enz, een
het te grijpen, tendre la main pour saisir ;
kalfateren calfater on
gat — , etouper.
fig. Werkzame maatregelen ten opzigte van
ealfeutrer. De wijn loopt weg, men moot
eenig ding nemen. Het wordt tijd , dat gij
de reten van het vat met werk —, le yin
eens toetast, il est temps de prendre des mes'enfitit, ii faut etouper les fences du tonsures serieuses (pour executer q. ch.)
;lean; fig. Zijne ooren
niet willoti hon.
infloppen, Toetellen, b. iv. (fit telde toe, heb toegeren, etouper ses oreilles.
teld, ) in tegenwoordigheid van ieinand,
warmpjes toedekken, couvrir, envelopper.
die het hebben moet, tellen, compterâ. Hij
lieiinelijk toereiken, fourrer, donner en
heeft mij het geld toegeteld, ii en'a comptd
eachette, secrêtement. De moeder fiopt haren zoon dikwijls geld toe, geeft hem dikPargent.
wijls heimelijk geld, la mire fourre souvent Toeten, o. w. (ik toette 5 hob getoet ,) op
cenen Koren blazen, canner du cornet, cartie l'argent ei son file.
eel, Bonner du car. Voorts worden iemands
Toeflonnen, o. w. (iic flormde toe, heb toeto tuiten, wanneer zij
gettormd , ) door ecnen flormwind toegedreneoren gezegd te
foortgelijk
een geluid Ichijnen te verwek pew
Van wordeti etre poussO e vers
q
ken
Ccect
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ken , als ieinand, die op eenen horen blaast
tinter ; fain, corner; zie Tuiten. Spr. w. Hij
weet van — noch blazen, (hij weet niets ,)
al ne salt rien, it ignore tout, etc.
Toeter, m. celui qui come, qui Bonne ducat-,
du cornet.
Toeteren, 0. w. met den klemtoon op tê ,
(ik teerde toe , heb toegeteerd, ) voorttexen, voortfmullen, faire bonne chere , etc.
flij teert onbekommerd toe, it fait toujours
bonne chere. —, b. w. met teer digt maken , fermer, boucher avec du goudron.
Toethoren,
cot-, cornet.
Toetimmeren, b. w. (ik timmerde toe, heb
toegetimmerd ,) digt timmeren, fermer avec
du bois , avec des planches, fermer en charpentant. llt heb die deur laten Pal fait
fermer cette porte avec des planches, etc.
o. aanvangen met tirnmeren, con;
vnencer a charpenter. Voorttimmeren, continuer a charpenter. Hij timmert needs toe,
it continue toujours , de charpenter.
Toitooveren , b. w. (ik tooverde toe, heb
toegetooverd,) iemand sets heimelijk doen
geworden, faire parvenir adroitement q. ch.
q. q. Digttooveren, fermer d'une maniere
magique, adroitement.
Toetrappen, b. w. (ik trapte toe, heb toegetrapt,) digt trappen, former ou boucher en
',Jarchow dessus. o. w. aanvangen met
trappen , commencer a fouler. Voortgaan
met trappen, continuer de fouler.
Toetreden, b. w. (ik trad toe, heb toegetreden ,) digt treden; zie Toetrappen. o.
ay. met Zijn, naar iemand toetreden, hem
raderen, approcher de q. q. avancer vers.
Tot jets
daaraan deelnemen, prendre part
q. ch. acceder a; donner son adhesion a q.
ch. Aanvangen of voortgaan met treden,
commencer ou continuer de, 4, marcher.
Sterker —, marcher plus vita.
Toetreding , vr. action d'approcher. — tot een
gezelfchap, accession.
Toetrekken, b. w. (ik trok toe, heb toegetrokken,) al trekkende fluiten, former en
tirant ;
Toehalen. Weder
resserrer.
o. digt worden. De fcheur zal door
den regen wel —, la fente se fermera bien
par la pluie. Beginnen, voortgaan met trekken, commencer, continuer de tirer.
Toetrommelen , b. w. (ik trommelde toe , heb
toegetrommeld,) in de gemeene volkstaal,
digt kloppen. Hij heeft hem de oogen toegetrommeld , (door Haan,) it lvi a poche les
yeux (en battant). o. w. aanvangen of
voortgaan met trommelen, commencer 4 on
continuer de battre le tambour.
Toets,
beproeving van metalen, touches
De klavieren van een orgel, piano, klaveenz. die met de vingers aangeraakt
worden, dragen mede den naaiu van toetfen,
touches. —, proef, beproeving„ epreuve ,
j: essai , examen, us.
Toetfen, b. w. (ik toetite, heb getoetst ,)
met den toetfteen aanraken, daarmcde beproeven, toucher, eprouver avec la pierre
de touche. , beproeven, polfen, essayer,
mettre a la preure, sender, pressentir.
Toetfing, yr. zie Toets.
Toetsnaald, yr. (bij de goudfin.) toochau, us.
Toetsfleen,
pierre de touche,
Toeyal,
bijval, toejuiching , applaudissemew ; zie deze woorden.
Toeval, 0. onverwacht
hasard, cos
fortuit, accident, incident , aventnre,
occurrence , rencontre imprevve 071 fortuite , f.
Deze outdekking heeft men ;Ian het — re
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danken, cette decouverte est due au hasard,
Bij —, par hazard. Dat is bij gebeurd,
cela est arrive par hasard , par accident , accidentellement, Ile hub dat bij — gekocht,
fai en cela de rencontre. Een gunitig —,
tine occurrence favorable.
(ik viel toe, ben toegevalToevallen , o.
len,) door eenen val gefloten worden. se
Het luik viel van zelve
ormer
en
tombola.
f la trappe, l'ecoutille
se ferma d'elle . metoe ,
use. —, ten deele vallen, &hair, tomber
Een
leen
is
hem toegevallen,
en parage.
fin fief lui est echo en portage. Hij hoops
dat bet groote lot hem zal toevallen, clan
zal hij u betalen, it espere qua le gros lot
lui echerra, alors it vous payera. bijvallen , embrasser le parti ele q., q.; se joindre
q. q. Den vijand —, se ranger, se mettre
daa parti de l'ennemi.
Toevallig, b. n. al wat bij toeval gebeurt,
accidentel , le, fortuit , e casuel , , adventif, ive, eventuel, le, occasionnel, le. Goederen die men bij toeval krijgt, biens advent:Ts. Toevallige oorzaak, cause occa5 bijw. bij toeval, par hasard,
sionnelle.
accidentellement , fortuitecasuellement
ment, etc.
Toevalligheid, yr. casualite, contingence.
Toevalliglijk, toevalligerwijze bijw. zie Toevallig, bijw.
Toevalling , vr. vervalling, devolution.
Toevaren, b. w.
your toe, hub toegevaren, ) al varende toevoeren, transporter q.
ch. par eau. —, 0, w. met Zijn, met bekorting van zijnen weg, prendre sine route
plus course, naviguer par la route, la plus
course. aanvangen, voortgaan suet varen, commencer, continuer de, , naviguer
h aller en barque; zie Varen.
Toeven, b. w. (ik toefde, heb getoefd,) ophouden, doen wachten, doen blijven , faire
attendee, arreter.
onthalen, (bij Vondel,) regaler, traiter.
onz. blijven
Nvachten, tareler,, s'arriter. Ik zal er nice
je ne m'y arreteral pas long-temps.
lang
Toevenfler, o. fenitre fermee, f.
Toeverlaat , refuge, recours, etc.; zie ooh
Toevlugt. God is mile eenigfte —, Dieu
est mon unique refilge.
Toevertrouwen, o. zie Toebetrouwen.
Toeeijlen, b. w. (ik vijlde toe, heb toegevijld,) Hiner, former en limant. Spits —,
Hiner de maniere a terminer enpointe. Aanvangen , voortgaan met vijien, commencer,
continuer de, 4 limes.
Toevlieden, o. w. (ik vlood toe, ben toegevloden,) om befenerming en hulp to vinden , se refugier. Hij weet niet, waar hij
zal, zijue toeYlugt nemen, it ne salt en
se refugier.
Toevliegen, 0. w. (ik vloog toe, ben toegeylogen ,) al vliegende toefnellen voles vers.
De duiven vliegen naar hare duiventil, les
pigeons v,olent vers lens colombier. Spr. w.
Waar duiven zijn, daar vliegen altijd duiven
toe, it view toujours du Lien a ceux qui
sent dans l'abondance. toefnellen over
het algemeen, zoo tot hulpbetoon als anderzins, accourir,, s'elancer vita.
Tocvloed, rn. futile, affluence , f: De — van
het water was zeer groot, 1' affluence de l' eau
etait for; grande; fig. Eene toedringende
rnenigte van evenveel Welke dingen , concours , m. foule, f. Een — van menfehen,
one foule de gens.
Toevloeijen, o. w. (ik vloeide toe, ben toegevlocid ,) vloeijende naderen, confer vers ,
ap
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of gefloten wordent Het vender is toege.
eipprother en eculant; fig. zatnenviocijet
waaid, le vent a fermi la fenetre. —, ona luer. Het geld vloeit hem van alit kanten
perfoonlijk , Aanhouden met waaijen, contitoe, Pazgent dui ape de tons cdtes. Begintruer de venter; zie yraajjen.
nen, aanhouden met vloeijen, commencer,
continuer de, a , couler. Het water vloeit Toewagen, chariotcouvert,carossefertni,etc.
Toewallen, b. w. (ik walde toe, heb toegeHeeds toe , Peau continue a colder.
weld ,) door middel van eenen wal affluiten,
Toevlocijing, vr. action de couler vers. —5
entourer, environner de remparts.
(in.(Ie geneesk.) afflux , tn.; fig. affluence.
Toevlooijen, W. (ik vlooide toe , heb toe. Toewandelen, a. w. (ik wandelde toe, heb
en ben toegewandeld ,) aanvangen met wangevlooid ,) voortgaan met vlooijen te zoedelen of daarin voortgaan, commencer on conken of te vangen, continuer de chercher des
tinuer a, de, sepromener. —, met bekorting
puces; zie Vlooijen.
van zijnesi weg wandelen, prendre en chemin
Toevlugt, yr. vlugt tot iemand of lets, om
plus court, en se pronzenant.
hulp, refuge, recours, aside, m. retraite, f.
Mijne geheele — is tot God, tout mon re- Toewas, m. accroissement; zie Aanwas.
cours (refuge) est en Dieu. Gij zijt mijne Toewasfen , o. w. (ik wits toe, ben toegewasfen , ) digt wasfen, digt groeijen, se
—, y ens hes mon refuge. Hij neemt zijne
ermer en croissant. Aanvangen met wasfen,
alleen tot u, id n'a recours qu'a vous.
fvoortwasfen,
co.inmencer, continuer de, 4,
Men moet zijue — tot den geneesheer uscroitre.
men , ii filet avoir recours , recourir au medecin. Hij vond in Frankrijk , fchuil- Toewater, o. digt, befloten, toegevroren
water, eau prise on fermee de glace, f.
piaats, ii trouva asile en France. Eene -,
fchuilplaats der dieven, tine retraite des Toeweg, m. een weg die toeloopt, en this
nader is dan andere wegen, chemin plus
voleurs.
court, chemin qui abrege.
Toevoegelijk,
n. adjectif, ive ; zie BijToewegen, b. w. (ik woog toe, heb toege.
voegelijk.
wogen,) in tegenwoordigheid van iemand,
Toevoegen, b. w. (ik voegde toe, heb toedie het hebben moet, wegen, peser q. ch. c
gevoegd,) bijvoegen, adjoindre, joindre q.
q. q. en sa presence. — 5 onz. beginnen to
q. on q. ch. a, adjoindre , ajouter Men
wegen, commencer a poser. Voortgaan met
had mij nog drie man toegevoegd, on m'awegen, continuer a peser.
vait ac/joint encore trois hommes. zegToewelven
, b. w. (ik welfde toe, heb toegen , dire, ajouter. Hij voegde er nog toe,
gewelfd , ) van boven met een gewelffluiten ,
ii disait encore, II y ajoutait encore. —,
overwelven, voater.
digt ftrijken, boucher, joindre les joints
Toewenden, b. w. wendde toe, heb toe.
avec de la chaux; zie Voegen.
gewend,) tourner (le dos) a. Hij wendde
Toevoeging,
bijvoeging, adjunct/on, admij den rug toe , il me tourna le dos.
dition.
Toewenken,
b. vs. (ik wenkte toe, heb toe.
Toevoer, in. de dead van toevoeren, amenage.
geveenkt,) door weaken te kennen geven,
Aanbrenging van voorraad voor een leger of
indiquer en fa/sans signe des yeux, de ice
eerie vesting, convoi, transport de vivres de
iemand eenen
o.
main, de la tete.
provisions , de denrees. Ann acne itad den
etc.
wenk geven, faire signs de
affnijden, cooper les vivres a nne
Toevoereu, b. w.
voerde toe, het) toege- Toewenfehen, b. w. (ik wenschte toe, heb
1k
wensch
u veel
son/miter.
toegewenscht ,)
voerd,) met vaartuig of voercuig aanbrengenoegen toe , je vans sonhaite Men du plaisir.
gel') iezener, rworrer, transporter. -Men
heat den yijand leverstaiddelen toegevcerd, Toeweniehing, yr. toebede, souhait,
Toewerp of Toeiyorp; zie Toegift.
Op a amene (Ep t. 55 Z dcs 71'77.1S a Pen:zeta.
Toewerpen, b. w. (ik wierp toe , heb toegeefoevorring, vs. tie Toevoer.
worpen,) al werpc...ncle toevoegen, deter a.
Toevoorzigt, o. oplettende voorziening tegen
\Verp naij den appel toe, jetez moi la pornIced, gnreic preteetion , surveillance ,
Bij jets werpen, alt cone tcegift daarbij
me.
spection, threction, f sic Opzigt.
( in den bijbel, ) Alle deze
voegen.
Toevouwen, b. w. (ik vouwde toe, heb toe.
dingen zullen U toegeworpen worden, tongevouwen, ) plier. Vouw den brief toe,
tes
ces
/hoses
-eons
scront donnees par dessus,
pliez Ia lettre. onz. Aanvangen, aanwerpen, vullen, combler, remplir q.ch. de.
'louden lost vouwen , commencer a plier,
Toewigt, 0. toeflag, overwigt surpoids,
continuer de plier.
Toewijden, b. w. (ik wijdde toe, heb toegeToevouwing, y r. opvouwirsg, fliage, in.
consacrer, ilea/otter,
wijd, ) toeheiligen
Toevreten, b. w. (ik y rat toe, heb toegevreinwijden, consacrer
vouer. Eene kerle
ten ,) manger au dela de cc qu'on a mange.
Zijne
kinderen
San God —, Hem
one
onz. Aanvangen met vreten commencer
vetoer
ses enfants a Dies.'.
dezelve
opdragen
,
a manger. Voortgaan met vreten, continuer
Zich der yroornheid—, geheel vroomleven,
de manger.
se vouer ei la vie religieuse; fig. opdragen,
Toevriezeu, 0. W (ik voor toe , ben toegeelddier
devoner. demandeon bock —,
yroren,) digt vriezen, prendre 5 se geler,
opdragen, dódier sin divre a q. q. Hij heeft
geler, Dc civics is toegevroren, la riviere
zijne
kinderen
tot de dienst des vaderlands
cc gele. ladien de koude aanhoudt, zal
il a &vane ses enfants an service do
greue.t
Si le field continue, ie canal
la patrie.
ren.ara.
Toevullen, b. w. (ik vulde toe, heb teege- Toewijding, y r kerkinwijding, dedicace ; consecration
,f ; devouement , m. ; zie
void , ) door aanvulling digz maken combler,
Toewijen; zie Toewijden.
remplir.
Toewijf; zie Bijwijf.
Toevulling, yr. re;i2pliSS'egC, COMMCMCIlt
Tocivaaijen, b. en a. w. (ik waaide toe , heb Toew;jzen, b. (ik wees toe, heb toegewezen,) door regterlijke of andere nitwijzing
en ben toegewaaid ,) waaijende toevoeren
toeyoegen, adluger, etrousser.
amener lar le vett, De noordoosten wind
waait ons koude toe, is vent 1101d-3Ft 1207s Toewijzend , b. n, tee ■;rketnieud adiudice,
6;Eefh; Is fluid. Dour den wind teegegeidt ,f, 155.
Toe.
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Toewijzing, y r. (bij de regtsgel.,) adjudica.
:ion. aan den meestbiedende, (bij notar.)
&rousse, f, accensement, m. ( )
Toewilligen ; zie Inwilligen , Toeftemmen.
Toewinden , b. w. (ik wood toe , heb toegewonden,) ineenwinden, envelopper. Op een
kluwen winden, pelotonner,,-devider.
0. w. beginnen, voortgaan met winden ,
commencer h divider, continuer de divider.
zie Toegift.
Toeworp,
Toewrijven, b. w. (ik wreef toe, heb toegewreven , ) wrijvend digt maken , fermer,
bouc tier cn frottant. o. w. beginnen,
voortgaan met wrijven, commencer 4, continuer de frotter.
Toewringen, b. w. (ik wrong toe, heb toegewrongen,) digt wringen, fermer en tordant , server. o. w. aanvangen , voortgaan met wringer, commencer, continuer 4,
de, tordre.
Toewui-ven 5 zie Aanwuiven.
belofte, promesse, f.
Toezeg,
Toezegelen, b. w. (ik zegelde toe, heb toegezegelc1,) met een zegel fluiten , sceller,,
catheter.
Toezegeling, yr. action de sceller,, de cacheter , (bij do fcheik.) scellement , on.
Toezeggen, b. w. (ik zeide toe, heb toegezegd en toegezeid ,) beloven , promcttre;
zie Beloven.
belover, celui qui promet,
Toezegger,
prometteur.
Toezegfler, yr. prometteuse.
Toezenden, b. w. (ik zond toe, heb toegezonden,) envoyer, adresser.
celui qui envoye.
Toezender,,
Toezending,vr. action d'envoyer,,f. , envoi, m.
Toezend.er, m, celui qui envoy& verzender van koopwaren, (in den handel,) expeditent.
Toezien, o. W. (ik zag toe, heb toegezien ,)
eanfchotiwen, toekijken over het algemeen,
voir,, regarder, etre spectateur. 1k heb
flechts toegezien, toen hij fpeelde, je n'ai
gue regarde , lorsqu'il jouait. —, met zorgvuldige vestiging van tie oogen op ietnand
of jets zien, toezigt hebben, veiller,, surveiller,, avoir l'inspection de. Wees zoo
goed van een weinig op hem toe te zien ,
ayez la bona de veiller no; pen 4 lui. Bezorgd en waakzaam zijn, prendre garde,
regarder de pres, avoir l'oeil au guet. Zie
toe , dat gib niet valt , prenez garde de tomber.
Toeziend, b. n, een toeziende voogd, an onbroge tuteur, protuteur.
Toeziener, toekijker, spectateur. —, opzigter, opziener, inspecteur,, surveillant.
—ophetrgderin- uitgandergtn,
commis.
Toezigt, o. het toezien, surveillance, garde.
opzigt 5 inspection , f:
Toezingen , b. w. (ik zong toe, heb toegezongen,) chanter q. ch. 4 q. q. Beginnen ,
voortgaan met zingen , commencer, continuer
de, a , chanter.
Toezuigen, b. w. (ik zoog toe, beb toegezogen , ) zuigende digt maken, former
force de sneer. digt zuigen , (feheepsw.)
super. Beginnen. , voortgaan met zuigen,
commencer, continuer de, 4, sneer.
Toezwaaijen, b. w. (ik zwaaide toe, heb toegezwaaid ,) al zwaaijende toevoeren. Men
zwaaide hem den wierook toe, men bewierookte hem , on l'encensa. Iemand lof
loner q. q. , lui donner des lonanges.
Toezweren, b. w. (ik zwoer toe, heb toegezwoien,) al vitt
toezeggen , jurer q,

Tot
ch. d q. q.
, o. w. (met Zijn, ) d'Ige
etteren, se fermer en suppurant.
TofFel; zie Mud, P_antoffel.
'rogen , b. w. ( ik toogde , heb getoogd )
trekken, flepen, tirer,, trainer.
Tort,
trekking van den wind , trekwind,
vent coulis, courant d'air. Op den — zitten, Byre au vent coulis. heentrekken
van de eerie plaats Naar de andere, eeno
reis, voyage. Het fchip heeft twee togten
ter zee in ein jaar gedaan, le vaisseau, le
statue, a fit deux voyages , traversies par
vier, deux expeditions maritimes , par an.
—, het optrekken van krijgsvolk tot eenige
oncierneming, expedition, marche , f. —
begeerte, verlangen, desir,, no. en vie 7 f.;
fig. Eenen harden — cloorriaan,
endurer beaucoup. Zte vender de met —
zarnengeffelde woorden , als : Aftogt Krijgs.
togt, Leettogt, Reistogt, enz.
Togten, o. w. (ik togtte, hob getogt,) vol
van trekwinden zijn, faire du vent coulis.
Dit vender togt, it vient ton vent coulis par
cette fenetre. — onperf. Het togt hier,
it y a lei un vent coulis. fterk verlangen , desirer ardemment.
Togtenaar, m. al wie eenig goed in lijftogt
heeft, het vruchtgebruik daarvan trekt,
ustofruitier.
Togtenares, yr. vruchtgebruikfler, usufruitiere.
Togtgat, o. gat, waardoor de tog. komt ,
trot;, par leinei entre le vent coulis; zie
Luchtgar.
Togtgenoot , m. reisgenoot, compagnon de
voyage.
Togtig, b. n. vol van togtlucht, expose, e
au vent coulis, oh it y a du vent co:olis. —
ritfig, (van fommige dieren gefproken ,) en
rut on en chaleur. .Oeze koe is —, cette
vache est en rut. —, begeerig, verlangende,
disireux , se.
Togtigheid,vr. ridfigheid, chaleur, f. rut ,on.
winderigheid, qualiti d'un ;lets oh it y
a du vent coulis.
Togtkruid 0. zie Kliskruid.
Togtlucht, vr. vent coulis, courant d'air, on.
Togtpaard, o. trekpaard, ckeval de pied, doe=
val du train de bagdge, no.
Tokkelen , b. w. (ik tokkeicle , heb getokkeld, )
gedurig aanraken , toucher continuellement.
De fnaren van een muzijkinitrument —,
toucher les cordes d'un instrument de muslin°.
Tokkeling, yr. action de toucher.
Tokken; zie Lokken, Aanlokken.
Tot , doortogtgeld , om door eenig oord
of eenige plants te trekkers, douane ,f. droit
d'entree on de sortie , piage , droit de passage,
tribut, rn. Toilets op den in- en uitvoer,
traites fbraines ; fig. Den — der natuur
becalen, flerven , payer le tribut a la nature,
mourir, decider.
Tol ,
een bekend fpeeltuig der kinderen,
were—, oupie, Drijf—, sabot. Brom—,
tottpie b'ourdonnante. Met den clrijitol fpelen , saboter.
Tolbeambte, tolbediende, tn. douanier, prepose des dounnes, commis.
Tolboek, o. tarif des droits d'entrie et de
sortie, in.
Tolbriefje, o. acquit a caution , billet d'acquit
de la douane, no. permission, f. voor
vrachtvoerlieden, transit, acquit de transit,
passavant,
Tolgaarder, m. pdager; zie Tolman.
Tolgeld, 0. we ggeid, barrage, pdage,,droit
de passer la barriere, chauss,',7;:e, m. doteatie
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Tolhek, 0. barriers du peage,
Tolhuis, 0. douane, f. bureau de douane, /71
Tolk on. interprete ; trucheman ou truchement.
Tolkaart, yr. collijsc, pancarte des peages.
Tolkoord, o. corde dune toupie, f.
Tollen, o. w. (ik tolde, heb getold,) met
den tol fpelen, jotter a la toupie , au sabot.
Tolman, m. tollenaar, peager, douanier,, (in
den bijbel.)publicain.
Tolmeester,
administrateur des douanes.
Tolontvanger,
receveur de la douane.
Tolopzienier, m. c'ntentlant de la douane.
Tolpachter, m. fermier des douanes.
ontvanger van het weggelci, barrages.
Tolpligtig ,
n. oblige, e, de payer la douane.
Toiregt; zie Tolgeld.
Toitchrijver, in. contrOleur de la douane.
Tolfnoer, yr. zie Tolkoord.
'l'olfpeler,
sabotenr.
Tolvrij , n. exempt, e, de pdage ou de payer
la douane. Spr. w. Gedachten zijn —, (men
behoeft aan niernand verantwoording en reItenfchap van zijne gedachten te geven,) 'on
n'est pas responsable de ses pensees ; on n'a
pas besoin de rendre coupe do ce que Pon pease.
Tol y rijheid, yr. exemption du peage , de la
.douane.
Tombe, vr. praalgraf, rombe ,f.,toinbeau , no
Ton, yr. ten welbekend gekuipt houten vat,
van verfchiliende grootte , tonne, j: , tonneau , basil, bcticaut , 714 Eene — goods,
ion,coo gulden, ) une tonne d'or. Eene
bier—, nu tonneau 4 biere. Eene — turf,
une tonne de tousbes , (nu eene mudde turf,
un inuid de tourbes.) In de tonnen doen,
entonner. eene inaat van het hol van
eon fchip , ( fcheepsw. ) bedragende 200o
ponden in zwaarte, een fehip van twee honderd tonnen , on vaisseau de deux cent; tonneaux.
(bij de art.) eene bnskruid—,
vn basil a pouare. Eerie — haring, une
caque de harergs. klein vat op fchepen,
gcnne. —, in zeegaten, baak, tonne, baIlse, bone.
Tondel, tonder of tontel , o. ineche, f.
Tong, vs. van menfchen en beesten, langue.
Eene gerookte
,une fatigue
Eene
Inefiagene une larguechargee. Uitfleking
of terugtrekking der —, glossocele. Vurige
Tongen , (op het Pinkfterleest ,) laugues de
feu. Fiij Ileekt de — achter zijnen meester
flit, it the la langue a son maitre. Eerie
liwaadfprekende une langue medisante
eu irechante. Een leeuw met cone uitftekende roode —, (in de wapenk.) un lion
impasse de gueules. Het ligt mij op de —,
(ik ben gereed om bet te uiten ,) cola
our le bout de la langue. Eene gladcle,
vleijende — hebben, avoir la langue qui
flotte; parlor flatteusement. Zijne — is hem
gebonden , (hij kan of durft met fpreken,)
it a la langue filde. lemand de — farapen,
(hem uithooren,) tires les vers du nez
fi. q. Het hart lil t hem op de —, (hij
ipreekt naar de gevoelens van zijn hart,)
ii a le coons stir les levres. Eene goede —
in den mond hebben, ( wel ter —, wel
befpraakt zijn,) avoir la langue bien affilee,
bien [endue. Lang van — zijn, (ants ver
helen, verdubbelen, ) divulguer tout; avoir
la langue b ien longue; avoir beaucoup de
habil. Zijne — in room houden, (niet meer
fpreken clan betaamt,) etre maitre de sa
langue, refrener, retenir,,domptes sa langue.
Op de rijden, (het onderwerp der gefprekken zijn, ) etre le sujet des diS.cours
Verhandeling over de tong , gics-
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sologie; fig. Worth voor natie, of voor
de — eener natie gebezigd , nation, langue.
Ook beftempelt men dingen, die de gedaante
van eene hebben, met den naam van —
of tongetje, zoo als de — of naald van
eenen evenaar, languette, aiguille a'une balance. — van een gesp , ardillon, m. —
in den riem van een rijtuig, dent de Loup.
— of fchoot van een Plot, pone. — of tongwerk der orgelpijpen, anche des tuyaux
d'orgue. — of koperen mondfluk van blaasfpeeltuigen, cuivrette. — of fplit van tenon
itandaarct , ( fcheepsw. ) fente d'un guidon.
— van den mast, méche de mat.
Tong, vr. foort van zeevisfchen , sole. Verfleende vischtongen, tongfieenen, (in de
nat. gcfch.) glossopetres, in. pl.
Tongader, y r. kikvorschader,, (in do ontleedk.)
veirte racine ou ranulaire. Tongflagader,
artere linguale.
Tongbeen, o. Os lingual, (in de ontleedk.)
os hyoide ou hypsiloiele, m.
Tongbeenborstfpier, yr. ( in de ontleedk.)
sterno-hyorlien,
Tongbeenspier, yr. (in de ontIeedlt.) muscle
hyoglosse, 117
Tongbefchrijvirtg,vr. (in de ontleedk.) glossographic.
Tongblad, o. (in de kruidk.) laurier alexandrien.
Tongeloos, b. n. sans langue.
Tongetje, o. verkl. w. van tong, languette ;
zie Tong.
Tonggezwel , 0. (bij de wondh.) hypoglosside,
— bij het vet, glossanthrax,
Tonghouder, m. (bij de wondh.) glosso-catoche.
Tongig; zie Tongvormig.
Torigkeelfpier, vr. (muscle) glosso-pharyngien.
Tongklier, vr. glande linguale, (in de ontieedk.)
hippoglottide ou hypoglottide.
Tongkruid,
hippoglosse , f.; zie Tongblad.
Tougletter, yr. lettre linguale.
Tongontleding, yr. (bij de ontleedk.) glosso.
tomie.
Tongontieking , vs. (in de geneesk.) glossite.
— onder de tong, hypoglosside.
Tongpijn, vr. glossalgie.
Tongriem, m. filet de la longue. Ieniand in
den
fnijden, coupes le f ilet a q. q. Spr.
Ilij is van den — gefneden, (bij kan goed
prates,) it a le filet coupe. Infnodmes voor
den — , (bij wonciii.)ancylotome,bistouri, m.
Tongfchrapper, m. (bij heelm.) cure-longue.
Tongfpier, vs.
muscle lingual, ( in de
ontleedk.) genioglosse, muscle glossien, myloglosse ,
Zie vernier de met Spier zamengeftelde woorden.
rongiteen ,
glossopetre; glossoide.
Tongval, in. accent , dialecte,
tn.
Tongvormig, b. en en forme de longue , ling
guifbrnie; ligule, e , en languette.
Tongwerk o. anche ; zie Tong op 'reinde.
Tougworm, m. petit ver sus la langue des
g. zes.nuwen, yr. meerv. (in de ontleedk.)
Tocin"en
hypoglosses.
Tonijn,
then. Jonge — 5 cordille,
de,
Ingezouten
thonine ,
Tonijnennet , o. courantille, f:
Tonljnenvangst, yr. madrague, f.
TQnkaboon, yr. tonka, tonca on tongs, on.
feve de tonca.
Tonneboeijer, in. petit &ailment, qui sort
placer les balises, etc.
Tonneboter, yr. beurre sale, m.
Tonnegeid, 0. tonnage, in.
Tonreman,
bakeinneester, baliseur.
Cccc3
Top,
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Tonnen, b. w. (1k tondp, heb getond,) entanner, enflitailler. Haring encaquer
du hareng.
Tonner, m. celui qui entonne. Haring —,
encaqueteur.
Tonneregt, o.droit de tonnage ,
— of geld
in Engeland, Bondage, m.
Tonnetje, o. verkl. w. van ton, barillet, on.
popje van eenen zijdeworm, cocoa, tn.
Tonfter,, y r. die turf, aardappeleu , enz. tont',
celle qui entonne.
Tontine, y r. eene geldligting op lijfrenten,
dui ingerigt, dat wanneer een deelnemer
fterft, zijne renten aan de overblijvende deelnemers worden uitgekeerd, tontine.
Tonvisch, m. ingezouten visch, du poisson
sale.
Tonvleesch, o. de la viande saMe, f
Toog ; zie Teug.
Toogen, b. w. (ik toogde, heb , getoogd,)
wizen, montrer ; zie Toonen.
Tool,
Tooifel, o. opfchik, parure , f.
ornement, m.
Tooijen , b. w. (ik tooide , heb getooid) ,
opfchikken, parer, orner, ajuster.
Toom, (oo) m. teugel, bride, f; fig. frein,
m.; zie Teugel.
Toomeloos, b. n. ongetoomcl, sans bride,
&bride , e, effrene , e; zie Teugelloos,
Buitenfporig, Ongedwongen.
Toomeloosheal, yr. licence, libertinage ,diqglement , m.
Toomen, b. w. (ik toonecle, heb getoomd),
met eenen toora optuigen, brider,, mettre
la bride a (un cheval, etc.); zie Teugelen.
Toon, (oo) m.; zie Teen.
Toon, m. bezigtiging, aantooning, vertooning , representation. lets ten toon ftellen,
italer, exposer q. ch. (a lavue; zie Toone°.
Toon, m. klank, geluid, wijziging der item,
zangtoon, ton, son. Gib moet eenen —
teoger beginnen, it faut commencer un ton
plus haut. Het klavier eenen halven —
booger fteenmen, hausser le clavecin d'un
demi , d'un semi-ton. De fchoone toonen
eener viool, les beaux sons d'un vision. Den
aan geven , den klank aanhefien, waarop
men fpelen of zingen moet, donne'. le ton,
l'intonation ; zie Toongeving. Op eenen
fpreken, parler d'un ton
meesterachtigen
de maitre. Van veranderen ; fig. Anders
beginuen to oordeelen en fpreken, changer
de ton. Hij fpreekt op eenen hoogen
parle stir un ton haugebiedenden
tain,, imperatif oni mperieux. Uw broeder
neemt eenen hoogen votre frere se donne
des airs. — die nadruk , waarmede men de
eene lettergreep boven de andere uitfpreken
moet, accent; fig. Naar den — of ton leyen, (zich near de heerfchende manieren
fchikken, vivre conitne les gees de bel air.
Zie verder de met Toon zamengeftelde
woorden.
Toonbaar, b. n. dat getoond kan worden, qui
se pent montrer. vertoonbaar, ostensible.
Toonbaarheid, vre qualitd de ce qui pout se
montrer.
Toonbank, yr. eene bank of tafel, waarop
een winkelier 'of kramer zijne waren ten
Loon fpreidt en vcrkoopt , comptoir, m.
(bij vlecschh.)
table dans tine boutique.
m.
Toonbeeld, o. voorbeeld, exemple, model°, 17o.
Toonbord, o. zie Uitbangbord.
Toonbrood, 0. pain de proposition, tn.
Toonder, m. (bij icoopl.) brenger vaa cenen
wisfel
ens. 1, artertr do is pit:.entc. GiJ
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zult wel de goedheid willen hebben aan
dezes te willen betalen twee honderd gulden, vows aurez bien la bona de payer au
prtetir de la prisente deux cents florins;
zie ook Tooner.
Tooneel, o. (ee) fchouwplaats van evenveel
welk bedrijf, theatre, spectacle, tn. scene,
j: Zie die woorden in het Franfche deel.
Tooneelachtig, b. n. thiatral, e; bijw. d'unc
maniere rhea trale.
Toneeldans, m. ballet.
Tooneeldicht, o. pame, in. piece dramati.
que, f.
Tooneelclichter, tn. pate dramatique.
Tooneelgek of zot,
arlfquin, boufflin de
theatre ou comique ; histrion.
Toonelist, m. acteur, comedien, artiste dramatique.
Tooneelkijker, m. lorgnette (d'approche) &opera, de spectacle, f.
Tooneelkleed, o. habit de theatre, costume, tn.
Tooneelkoning, tn. rod de theatre.
Tooneellaars, yr. brodequin, tn. — , (in
treurfpelen ,) cothurne, tn.
Tooneellist, yr. intrigue de theatre, de conoseeelpazij,
yr. pods* dramatique, come'
Tolisn
die en vers.
Tooneelpop, yr. viarionnette; fig. comedienne, actrice.
Tooneelfcherm, o. coulisse , f.
Tooneelfchilder, m. decorateur.
Tooneelfchilderkunst, yr. scenographie.
Tooneellieraad, o. tooneelfchik, decoration
thdatrale ou de theatre.
Tooneelfpeler , m. artiste dramatique, con; &lien.
Tooneelfpeelfler, yr. actrice, 'comedienne.
Tooneelfpel of fink, o. piece de theatre, f.
comedic , f. —, met zang, zangdrame,
treurfpel, tragidie.
fpel, opera, m.
TOoneelverfiering, zie Tooneelfieraae.
'fooneelzang, m. chant theatral.
Toonen, b. w. (ik , toonde, heb getoond,)
wijzen laten =a, te kennen geven, montrer, faire
voir. lk hob hem mijnen wisfel
'
getoond, je lui ai montre ma lettre de change. Hij toonde zijnen moed bij deze gelegenheid , it mantra son courage dans cetta
occasion. Toon mij uw fchrift, faites me
voir votre Ocriture. lk zal hem wel — met
wien hij to doen heeft, je lui feral bien voir
a qu'il se joue , a qu'il s'adresse. Zich —,
zich houden , zich aanftellen, faire semblant de ; zie deze woorden. Zij toont zich
zeer droevig, elle a la mine fort triste ;
zie verder Betoonen, Bewijzen, Vertoonen.
Toonen, o. w. (ik toonde, heb getoond,)
klinken , retentir, thornier.
qui
Tooner, m. al wie jets vertoont,
niontre q. ch.; zie verder Toonder.
Toongever, die den toon aan iets geeft, hetzij
bij muzijkinitrumenten of in een gezelfchap,
octal qui donne le ton.
Toongeving, yr. action de donner le ton; (in
de muzijk en in de fpraakk. welken toon men
aan de lettergrepcn geeft), intonation. Deze
muzijkant heat eene goede geeft de
toonen goed aan, ce musicien a Pintonation
juste.
Toonkunst , yr. musique.
Toonkunftenanr, m. niusicien.
Toonkunflenaresfe, yr. musicienne.
n. musical, e.
Toonkunftig,
Toonmeter , m. sonometre. —, harmonicme ter , harmononzetre.
y r. toonladder, de qapswijze
Toonfcb.aal
0 2 '•
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top- en afklimming van eenen hoofdtoon tot
aan zijne octaaf, fleutel der zangnoten ,
gamine.
vertoonToonfter, yr. celle qui montre.
fter van ecnen wisielbrief, enz. porteuse.
Toonteeken, 0. accent , vi. Het — zetten,
accentuer.
Toonvast, b. n. qui ne sort pas du ton.
Toonwijzer, m.; zie Toonfchaal.
Toorn, m. gramfchap, colere, ire, f. Heopvliegendheid,
vige — 5 courroux,
drift, emportement , In zijnen —, in
zijne drift is hij Been rneester over zich
zelven , it ne se possede pas de l'emportement
ou it est. Testament in — gemaakt, testament ab-irato.
Toornegloed , m. colere violente, rage, f.
courroux.
TQornen, o. w. (ik toornde, heb getoornd ,)
toornig zijn, etre en colere, se mettre en
colere.
Toornig, b. n. vergramd, vertoornd, colere,
fiche, e, courrouce, e, —, opvliegend,
oploopend, emporte, e, bilieux , se , coldrique, irrzte, e, irascible. — zijn, (gemeen.)fumer. worden, zich vertoornen,
se *ewe en colere, se courroucer, se filcher, se cabrer, etc. mower sur ses grtmds
chevaux. llij is op zijnen vriend geworden , it s'est mis en colere centre son ami.
lemand — make's-, father, irriter, cabrer
q. q. le mettre en colere, depiter ; bijw. avec
colere, en courroux.
Toornigheid, y r. zie Toorn.
•
Toornidijk; zie Toorn, bijw.
Toorts, Yr. fakkel, torche, f. flambeau, ni,.
Toortsdrager, us. 2)orteur de torche, ponembeau.
Toortskruid, 0. ( in de kruidk. ) wolkruid,
bouillon-blaize , b y :shams:2e m. znolene ou
mollaine,
Toortslicht , 0. lumiere de, torche, de flambeau , f.
Toortsplant, vr. (in de kruidk.) een Amerikaansch heestergewas veaarvan men 24 foorten telt, cattier, vs.
Toot, vr. een yrouwenhulfel, fontange.
TooYenaar, m. oulings tooveraar, usagicien,
sorcier, ensorceleur, enchanteur ; ongebr.
charineur; fig. Een zeer vernuftig menzch,
un sorcier.
Toovenaarfler, vr. toovenares, tooveres , sonciere, enchanteresse, magicienne.
Tooverachtig, b. n. magique, enchanters. —5
den tooverring betrefiende, talismanique.
Tooverbeeld, o. tableau magique, in. figure
magique, charmante, f talisman, vs.
Tooverbesje, o. vieille sorciere, f:
Tooverblik , m. regard enchanteur.
Tooverboek, o. grinsoire , tatimier,
Tooverbriefje 0. gewaand behoedmiddel tegen
zickte of ongemakken, billet magique, in.
amulette, t:
Too y erdoosje, 0. bete magique, f.
Tooverdrank, in. philtre.
Too-ve-ren , 0.
( ik tooverde , heb getooverd ,)
exercer la magic, la sorcellerze, user de
sortileges , de charmes ,d'enchantement.
b. w. produire, effectuer q. ch. par enchantswent.
Tooveres, Tr. zie Toovenaarfier.
Too yerfiguur, y r. zie Tooverbeeld.
Tooverformulier, o. forMule magique, f.
betoovering, incantation.
Toovergefehiedenis, yr. avensurc ou leistoire
magique.
Toovergodin, vr, fee„
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Tooverheks, yr. zie Toovenaarfler.
Tooverhoutje , o. baguette magique, f.
Tooverij, yr. magic , sorcellerie , f: 0.arme „
enchantment, ensorcellement sortzlege,malefice, us.; fans. diablerie ; zie ook Betoovering.
Tooverkaart , vr. carte magique.
Tooverkarakter, o. caractere magique,
Tooverietter , V. lettre magique.
Tooverkasteel, 0. chateau enchante, 7B.
Tooverklank, in. ton on son enchanteur.
Tooverkijker, in. lunette magique, f:
Tooverknoop, in. ligature magique, f.
Tooverkol ; zie Toovenaarfter.
TooverkraCht, Yr. vertu magi que ,talismanique.
Tooverkring,
cercle magique.
Tooverkruid, o. herbe magique,
Tooverkunst, yr. magic, feerie, f. art magi.
quo , 771. - zwarte kunst , necromancze.
Tooverlantaren, yr. lanterne magique.
Toovermiddel, o. charme, talisman, tn. —
dat men ow den. hals draagt tegen zickte,
amulette, f.
Toovernimf; zie Toovergodin.
Tooverring, m. anneau magique, talisman.
Tooverroede, vr. zie Tooverhoutje.
Tooverfchool , yr. vergadering van toovenaars,
sabbat,
Tooverflot, o. chateau enchante
Tooverfpiegel,
miroir magique.
Tooverftem, yr. voix enchanteresse.
Tooverftuk, o. tour magique, sottilege, charme, 7B.
Tooverteeken, o. caracare magique; phylactete , in.
Too y erton, m. ton enchanteur.
Toovertrechter,
entonnoir magique.
Toovertrommel, in. tambour magique.
Tooverwapens, 0. IIICerv. as- sues encilantees,f.p10
Tooverwerk, o. hekfenwerk Marine, enchantement,
magic, f:
Tooverwoord, o. parole =gigue, f.
Tooverwortel,
rccine magique
Tooverzalf, y r. unguent magique, vs.
Tooyerziek , b. in enclin, e, a la magic
passionne , e, pour la magic.
Top, sr.. toppant, kruin, sommet ,
ciine
Ik ben op don — des bergs gewecst,
etc sur le somuzet 5 sur la Chile de la monk:gne.
nok van eon gebouve, fate ,
De — van eenen bonus, van eene rots, van
eenen klokketoren , van eer, fpits toeloopend
ligchaarn, enz., time. De —, bet opperfte
van een gebouw., zonder cic pannen, le comble;
fig. Op den — van cur zijn, etre azz comble
des lzenneurs. — ems booms, tete d'un:
arbre, f Dun topj-s of eindje, laiterfte puntje
der kruiden, bloemen, heesters, sommite
Zie Toppunt , Kruin. (fchecpsw.) van
ecnen mast of ling, ton cu tenon d'un mei;
ou d'un mat de hune. Kruis—, tete des mat
d'animon. boyenfie punt van hot twig,
tete de milt. Van — tot teen, 413 And en
comble, deptis la tete jusau'aux pies/c; de
_Died en cap. Ilet zeil in den — halen,
porter la voile aussi haut qu'il cot possible;
cc rien epargner pour faire figure.
tusfchenw. tope, j'y consens.
Topa.as, cn o. eon geelachtig gefieente,
slat under de edelen gerangfchikt wordt,
topaze f:
Topachtig, b. n. kruinachtig, (in de kruidk,)
cimeux , so.
Topazen, b. is. de topaze.
Topgewelf, o. rood daft , douse, vs.
Tophuif; zie Tophclm.
Tophulfel, 0. fontauge f:
Topkring, in. (in de iterrek.).:0 ,c;;; -ecrtical,
Tor-
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Toppen, b. w. (ik topte, heb getopt,) van
top berooven , aftoppen, eteter , ecimer.
Deze . boomen zijn getopt, ces arbres son:
ëcimes, Itetes. bij handgeklap aanvaarden , toper a. 1k top , ik fiem er in
o. w. met eenen
toe , /5 tope a cola.
top of tol fpelen ; zie Tollen.
Toppenant, m. (fcheepsw.) balancine,
Topper, m. al wie of wat eene kuif draagt
zeker flag van eenden, toppertje, canard
huppe , etc. —, boomfnoeijer, ilagueur.
Toppet, o. het gevlochten, ofgekruld hoofdhaar, toupet , m.
Topping, y r. action d' cimer f etitement, m.
Toppunt,, o. het opperite , sommet, fate, on.
chat, f. Het — van een gebouw, le faIte
d'un beitiment. Bet —, de kruin van eenen
berg, le sommct , la cime d'unc montagne ; fig.
Bet —, de hoogite trap van roem , le sommet de la, gloire, le plus hant degre de gloi op, (in de kruidk ) Het — van
re ; zie Top
een blacl, le sommet d'une feuille. —, (in
de fterrek.) het kruintlip , point vertical
zenith, m.
Topreep , m. (feheepsw.) surpente , f.
vleugel, (fcheepsw.) gironetToptlander,
fcheepswimpel, vaantje, bandete, f.
role, f.
Toptakel 5 m. (feheepsw.) caliorne de bout, f.
Topachtig, b. n. kruinachtig, (in de kruidk.)
cimeux , se.
Topficraacl, o. (van cen gebouw ,) amortissesilent ,
Topzeil, 0. (fcheepsw.) viieger boven de beza.an , pche de cul , f.
Topzeilskoelte cr. (fcheepsw.) eene koelte,
waarbij men, zonder bedenking, het topzeil
mag ophalen , temps on vent de hone, m.
Topzwaar, b. n. coat zijne nseeste krache in
den top heeft, en daarom overbuigt, qui
est trop pesant , e 5 an haut ou au sommet , qui
plie a cause gut le baut ou is sommet est
trop pesant.
Topzwaarte, yr. pesanteur du sommet.
Tor, yr. Ichildvieugetig infekt, fchalebijter,
escarbot, scarabee,
eineGouden
raudine, scarabee a elytres dore'es.
,
gondhaantje , gribenri,
urbere.
Torachtig, b. 0. qui ressemblc a un scarabee.
fchildvlengelig infekt capricorne.
Torbok,
Tenn , m. tour, f. — van een kasteel of flot ,
donjcn, Klokke clocher. Koepel—,
toter de dense; zie verder de met — zamengefleide woorden , als Kruid—, Kerk—,
Vuur—, ctn.; fig. Eenen bouwen zonder
de kosten te berekenen, entreprendre q.
ch. sans avoir calculi les frais.
Torenachtig, b. n. en forme de tour, comme
tine tour.
Torenbiazer, tn. —wachter, guet du clocher.
Torenbouw, m. fitbrique ou construction d'une
tour , f.
constructeur d'une tour.
Torenbouwer,
Torenclak, 0. toit d'une tour, on.
Torendeur, yr. porte d'une tour.
een olifant , die eenen toren
Torendrager,
op den rug heeft , elephant qui porteune tour.
Torenkruid, yr. (in de kruidk.) turrite,
Torenkruis, o. croix an haut d'une tour, f.
Torenfpits, Torennaald, yr. aiguille, fiddle
d'une tour.
Torenflak , y r. (in de nat. gefch.) turritelle.
turriliehe.
Verfleende
Torenttaci, yr. vine qui a plus/curs tours
(Tournal.)
tourrelle, f.
Torentje ,
1:122

creinvachter zie Tortnibiazci-,
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Torenzigt, o. een nitzigt op eenen of meer
torens, vue sur une tour on sur plusieurs
tours.
Tormenteren, oud. w. zie Pijnigen, Kwellen.
Torn, m. de daad van tornen , action de dicoudre, decousure, f. ruk, fchok se.
cousse, f. choc. Een harden —, fchok verduren, doorttaan, supporter nu rude choc.
Gij zult daar eenen zwaren aan hebben
(dat zal u veel moeite kosten, (cela vous
cothera bien de la peine.
Tornen , b. w. tornde , heb getornd ,)
rukken , bijzonderlijk eenen naad , met doorfnijding van den draad 5 waarmede dezelve
zarnengehecht is , van een rukken, het genaaide losthijden, dechirer, deem/re ,' defaire ; fig. o. w. Ergens aan zich daarmede inlaten, daaromtrent eenige poging
doer , se miler do q. ch. par/er de q. ch.
Ik wit daaraan niet
je ne toucherai pas
cette cords Jo ne par/oral pas de cette
a aire, etc. fist fchip tornt op, (fcheepsw. )
le vaisseau vient on se range a l'appel dos
cable.
Tornmesje , o. petit couteau a decoudre , m,
Tornooi, 0. zie Tornooifpel.
Tornooibaan of plaats, yr. ileekbaan ; zie op
Toftioo4e1, lice. Deze ridder heeft de
— geopend, cc chevalier a ouvort la lice.
Tornooijen, o. w. (ik tornooide , heb getcrnooid, ) een bastaard woord , eigenlijk
clraaijen, wenden, inzonderh. met allerlei
draatjingen en wendingen van zijn paard
en zich zelven in een renfpel, kampen, combattre ass tournoi , faire no tournoi, tournoyer.
Tornooiplaats; zie Tornooibaan.
Tornooifpei, o. een renfpel, waarin de oude
ridders elkander de locf poogden af te lie.
ken , riddertleekfpel, eertijds enkel tornooi
genaamd, tournoi, m. foube, , fleckf-pel. De fieekfpeleu gebeurden gewoonlijk
de — fpelen of ridderfpelen, lec joutes so
firent ordinairetnent dons les tournois.
Torntouw, o. (fehee psw.) corde de retenue,
Tornwerk , 0. ouvrage a decoudre, m.
Tort-ellen , b. w. (ik torschte , heb getorscht,)
met moeite op den rug dragen , porter avec
peine.
Tort, o. ongelijk, tort, m.
Tone!, Tortelduif, yr. touterelle. Jonge
tourtereart. Tortelduiffes eten, manger des
tourtres , (niet tourterelles) fig. Mijn —
m'anzie.
Toronto, b. w. (fit tortte , heb getort,) evenveel ais trotten, rergen, tarten ; zie deze
woorden.
Tortelmoedig,; zie Korzel.
Tot , voorz. evenve el als naar , bij aan , voor,
enz. Zich
iemand wenden, s'adresser
q. q. Met iets tot hand komen, senor a
bout de q. ch. Van dug
flag , de four en
four, d'un jour ei Pantie. Dat is — owe
dienst , c'est ei otre service. Het water
kwam hem aan de knien, l'eau lui allait
jusqu'aux genoux. Van woorden kwam het
tot flag,en de paroles on en visit aux coups.
ieiemand — vriend zijn , etre ami de q. q.
mand fpreken , parlor a q. q. inkeer komen,
se repentir , revenir de son egarement. —fland
brengen , effectuer, executer. letij zeide het
zijne verdediging, il ic dit pour se deends e so defense. — zijnent, chez lui.
fEen
regt — jets hebben avoir droit sur
q. ch. — iemand loopen courir 4 q. q.
price
Hid bad — God om hem te helpen
Dieu de liii alder.
zich zel yen komen,
le remettre i revenir do quelque trouble..
WI acht

TOT
Wacht — het qpgehouden heat met ragmen,
attendez qu'il ait cesse de pleuvoir. Hij reisde met mil tot Berlijn, sl voyageait avec
tnoi jusqu'à Berlin; van hier — Anifterdam
zijn twaalf urea, it y a douze lieues d'ici
Amsterdam. Ik zal morgen hier blijven,
je resterai aici jusqu'a dernain. Iemand
—jets
noodzaken, forcer q. q. a q. ch. Hij
is — koning gekroond
est couronne roi.
Hij dient
voorbeeld, it sert d'exemple.
hier toe en niet verder, jusqu'ici et pas
plus loin. Hij wendde zich tot zijnen vader, it se tourna vets son pere. Wacht —
over acht dagen , attendez jusque dans kit'
fours. Wanneer het — betalen komt, is hij
niet te hnis , quand it s'agit de- payer,
n'est pas chez lui.
daartoe, jusques la.
Totebel, y r. zeker vischnet, kruisnet, ableret , no. • elders caudrelle caudrelette;
fig. Een 'ilordig vrouwsperfoon, salope,guenipe.
Touter,
zie Schommel, Schongel.
Touteren; zie Schommelen.
Touw, o. corde, f ; fig. Trek niet aan dat
(bemoei er u niet mede ,) ne touchez
pas a cette corde; ne vous mdlez pas de cela.
(fcheepsw.) corde, f. cordage, tn. Dik
anker—, kabel—, cable, Boegfeer—, fleep—, remorque. Een fchip op
het fleep— hebben, avoir on vaisseau a la
remorque. Gijn—, balancine de chaloupe, f.
Al het — op een fchip, dat niet geteerd is,
zware, ongeteerde tros, gijn—, franc Perlin, Hijsch—, takel—, corde de palan.
Vertuig— , cable d'ajfarouche, m. — of kabel ,
waarmede de fchepen aan palen of ringers
worden vastgelegd, amarre. waarmede
fchepen op eene rivier tegen ftroom worden
opgeileept, reep, chdbleau. Daagsch—,
cable de grande toude. Ongeteerd —, cordage
blanc , m. Geteerd cordage , filin goudronye , m. Gebroken —, manoeuvre qui a manqui ,f. Dregt— , kleine kabel , tros , cableau
ou cdblot, Gij— , cargue, f: om
bet gefchut voor- of achteruit te doen gaan,
gefchuttalie ,drosse,f: Achterdwars—, achterkabel— , croupiere, f: — van drie flrengen , quarantenser, m. — of limn. , waarmede men eenen op te hijfchen last in evenwigt houdt , verboquet, en. Touwen, die
den mast eener galei vasthouden coustieres,
f. pl. waarmede het gefchut
' tegen de
bergen words opgehaald, (bij de artill. ,)
prelonge, f: waarmede de metfelaars
liunnen werkbak naar boven hijfchen, brayer, m. Steigertouwen, chabots, m. pl. Het
— bewinden of bewoelen , takelen, surlier
le cable. Een aanhalen, rider. Met een
— afzakken, eaffaler avec one manoeuvre.
Onklaar croix sur le cable. draaijen ,
Haan, fpinnen , corder, cordager, cabler,
faire du cordage. Zie verder Kabel— , Touwwerk , enz. —, van Spaanfche bits gemaakt,
vijgetouw,, sparton ,m.
Touwbaan, yr. zie Lijnbaan.
Touwbrug, yr. saint-aubinet,
Touwdraaijer, m. cordiet.
Touwen , b. w. (ik touwcle , beb getouwd,)
leer bereiden, corroyer, appreter le cuir,
(fcheeptw.) toner, remorquer; fig. — Haan,
tosser, etriller, etc.
Ton wer,
leertouwer, corroyeur, tanneur.
Touwerij , yr. leertonwerii , tannerie.
Touwkooper, m. marchan.d cor,-;ier.
Touwladder, yr. dclielle de corde.
fouwring,
(fcheepsw.) worst urn de ra,
fauve Wan vs, tort/e, f;
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Touwflager; zie Touwdraaijer.
Touwilagersflede , yr. carre, tn. — dagge,
(op fchepen,) deigns de pr4vot, bout de
corde,
Touwtje , 0. fnoertje, cordelette , cordelle,
f: Iemand met een — trekken, (tot zijue
partij overhalen,) attirer q. q. a sa corded.
le. — fpringen, saucer dans la corde.
Touwwerk , o. (op fchepen ,) cordages, ca‘ bles, no. — om te binden, funin, ceintrage , m.; zie Manoeuvre, Wand, in bet
Franfche deel.
Touwwinkel, m. boutique de cordier, f.
Traag, b. n. langzaam , lent , e. De ezel is
een
dier, Paine est un animal lent. Zij
is — in het fchrijven, (komt niet ligt tot
fchrijven,) elle est lente a
—, on-.
geueigd tot beweging, Hij is tot
het werk it est ltiche au travail. —, lui,
paresseux, se, tardif, ive, etc.; zie Lui,
Onachtzaam.
lui waken, fam. apparesser.
Traagheid, yr. lenteur, lachete. De — der
fchildpad, lee lenteur de lee tortue. —, (in
de natuurk.) inertie. De — is eene kracht,
die in alle ligchamen ligt, l'inertie est une
force qui reside dans tons les corps. —, luiheld, paresse.
Traan , yr. vet of olie van walvisfchen, enz.,
huile de baleine.
Traan , uit de oogen vloeijende vochtigheid, larme, f: pleurs ,f. pl.; fig. In tranen
wegfmelten , fondre en larmes ; noyer de
pleurs ou dans les pleurs. Bittere tranen
ftorten , vergieten, verder, repandrelles larmes ameres. Lagchen, dat iemand de tranen
uit de oogen loopen, de oogen overloopen,
rice aux larmes , jusqu'aux larmes. Heete
tranen fchreijen, pleurer a chaudes , a grosses larmes., Dit meisje duet niets dan bitterlijk weenen, (tranen met tuiten florten,)
cette fille ne fait que larmoyer. Men vond
haar geheel fmeltende in tranen, bitterlijk
weenende, on la trouvait touts larmoyante,
route eplorde. Zijne tranen eenen vrijen loop
geven, donner un libre cours a ses pleurs.
Jobstranen, lames de job , larmilles, f.pl.;
fig. Krokodillen tranen , (geveinsde tranen,)
des lames de crocodille. Spreekw. Tranenbrood even manger des poires d'angOise.
Traanachtig,' b. n. qui sent l'huile de baleine,
qui a un goat d'huile de baleine. —, aan eenen
traan gelijk, lacrymal, c.
Traanarbeider,, m. fabricant d'lzuile de baleine.
Traanbeen , o. os lacrymal, moguls, tn.
Traanbuis, vr. conduit lacrymal, m.
Traanfistef, yr. een gezwel in den grooten
ooglioek, conduit lacrymal , fistrile a l'oeil ,
fistule lacrimale,
Traanketel, m. chaudiere a faire l'huile de
baleine.
Traanklier yr. glande lacrymale.
'Fraankooper, m. marchand d'huile de baleine.
Traankruik , vs. zie Tranenflesch.
Traanoog, o. oeil pleureux. Een oog dat
traant, zekere ongefteldheid , larmoiement,
m. dpiphore, f:
Traanoogen ; zie Weenen.
Traanpijp; zie Traanbuis.
Traanflip, o. punt in den krankbeenigen rand
der oog'leden , waardoor de overvloedige trane naar den traanzak vloeijen, point lacrymal, m.
Traantje, o. lacrytnale, f.
Traftnzak m. sac lacrymal, pache de Poeil
(ik trachtte, help getracht,)
Trachten, o.
t licher , s'efforcer,, se donner de la ,,eine puss'
q.
Ik zal
te komen , fe tacherai
s e-
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i'enir. Gij melt mij te doen vallen, you:
seichez a me faire tomber. Hij tracht, beijvert zich zijne gunst te winnen, it s'ef
force de gagner ses bonnes graces. Naar lets
ftreven, asparer, pritendre a q. ch.
Trachting, yr. action de tas cher, efforts 5in:pl.
Trad, onv. veil. t. van Treden.
Tragelijk, bijw. achte/oos, nonchalernment.
Traktaat, m. (ond. w.) verhancleling, traite.
c'est un traite
Dar is een zeer geleerd
fart savant. —, onderhandellng, verdrag,
traite. Een vredes—, un traite de paix.
Traktaatfchender,
violateur d'un traite.
Traktant,
celui qui regale.
Traktement, o. (ond. w.) onthaal, regal,
festin, inkomen, traitement, tn.,
appointment, salaire, m. honoraires , mepl.
Traltteren, b. vs. (ond. w.) ik trakteerc[e,
heb getrakteerd,) onthalen, regaler,, tra:ter. Uw vader heeft ons good getrakteerd',
votre pore nous a bien regales.
Tralie r yr. (ond. w.) treillis, tn. grille, f;
zie Traliewerk. Aan de veniters zijn tralien
van ijzerdraad, it y a toes treillis de fil d'archal aux fenétres. Achter de —n zitten,
(in de gevangenis zijn ,) etre en prison.
Traliedeur, yr. porte a four, 4 claire-voie,
grille , f guichot, m.
Traliekant, yr. dentelle a treillis, a reseaux.
Tralieluik, yr. ecoutille a treillis, a claire.voie.
foort van rooster op het verdek van
een fchip, op de itoomboot , cailiebotis,
Traliemand, yr. panier a claire-vole ,
Tralia, b. w. (ik traliede, heb getralied,)
met latwerk yoorzien, betralit'n, garnir de
treillis , treilliser, treillager.
Traliemaker, m. treillageier.
Traliefchot, o. (fcheepsw.) cloison a jour, m.
Traiiefpons, yr. ponce is treillis.
Tralietafel, yr. (bij flagers,) estou, m.
Traliewerk, 0. latwerk, treillage, in., (op
fchepen 9 ) crillebotis, ni. Houten , droogrek om versch geteerd touw uit te laten
( bij fineden ) van
druipen
113.
ijzerdraad,
Tralleswijze, bijw. a claire-vole, en forme
do treillis.
— van
Tralievertfter, o. fib:etre a troillis,
hoot, faleusie, J.
Weenen.
Tranen, o. w.
Tranenbeek, vs. fig. ruisseau de larmes,
Tranenbrood, 0. ng. pain de larmes, pain
d'a;:goise, de donicur,,
Tranendal, o. fig. vesi/je de larmes, de misere, f.
Tranenflesch of kruik, vs. urns lacrymale, f.
lacryinatoire, m.
(wordt veel in liongarije geTranenfteen,
vonden,) concretion lacrymale, f.
Tranenvol, b. n. plein, e, de larmes ,de pleurs.
Trans, gy n. onigang om eenen wren ; zie Tirane;
fig. De — des hemels , la voilte itoilde, le
firmament.
Translaat, 0. traduction, f.
Translateren, b. w. (ik translateerde , heb getranslateerd ,) traduire, translator.
Translateur, . traclucteur.
Transport, o. (ond. w.) geregtelijke overdragt van den eigendom van eenig ding,
transmission, cession, f. —, overyoering
van goederen , ook overbrenging van sere
rekening, enz. op eer_e andere zijde , transport,
tramporteerde , heb
Transporteren, b. vs.
getranspel teed,) overJragen , transinettre,
veraire
ti-ansp,rt
on
cession,
ceder.
fwaren; voic van bet onderelde
ether blatl-
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zijde naar het hoofd der y)olgende oyerbren.
gen, transporter.
Transportfchip , o. vaisseau,bdtiment de transport,
Transfubftantiatie, yr. (in de godgel.) transsubstantiation.
Trant, . wijze van doen, gewoonte , maniére
de faire, d'agir, de vivre, coutume, mode,
—, flag, foort, sorte, espdce, f. —,
trein, floet, train, cortege.
Tranten , 0. w. (ik trantte , hob getrant,)
trantelen, yr. (oulings wandelen, langzaani
gaan,) se promener, marcher, aller lentement ; van hier Trant , Trautje voor wandeling , petite promenade, f:
Trap, in. de daad van trappen, coup de pied.
Een houten, aarden of fieenen verhevenheld, waarop men trapt om lets te beklimmen , escalier. Duistere, fteile —,
prise-cou. Kleine — , montee, f. Den —
opgaan, monter l'escalier. Wentel—, escaller a vis, a limaron, a noyau. Eene
dubbele un escalier a deux raves. De
trappen op- en afklirnmen, moister et des..
cendre les degres. Ietnand de trappen afgooijen, false sauter les degres a q. q. De
trappen , treden van eenen troon, van een
altaar, les marches d'un trove, d'un autel.
Trapper van zoden, gradins de gaz9n. De
trappen van eenen waterval, les gradins
d'une cascade. Eer—, degre d'honneur;
fig. stage. Er zijn verfcheidene trappen
van forum, van grootheid, y a bien des
stages de fortune, de grandeur. bijw. van
— tot —, allengs, pets a peu, petit 4petit,
graduellement , par degres.
Trapgaus, yr. outarde. Kleine —, cane petiers ,
jonge—, outardeau,
Oostindische
churge,
Trapje 5 o. petite month, f. 'Winkel —, petite montee de boutique, petit escalier pot,tatif , m.
Trapkleed, 0. tapis sur le degres d'un escaller.
Trapkuil, ra. (bij ileenb.) kuil om klei to
trappen, marcheux.
Trapieuning, yr. rampe d'escalier.
Trapeauur, ni. (in de nonwk.) echi re.
Trappelen, o, (ik tra ppelde , hob getrappeld, )
flampvoeten, trepigner, frappe,. des pieds.
Trappeling, yr. het flainp yoe .,:en, trePignement, vs.
Trappen , b. en o. w (ik trapte , heb getrapt, )
Op lets — 9 marcher S711' g. ch. mettre les
plods sur q. ch. , treden. Met den voet — ,
flampen , frapper du pied; zie Treden. Den.
blaasbalk (bij het orgel) faire aller les
souffiets , so:Der Porgue. Turf—, pótrir des
tourbes.
Trapplaats yr. plaits waar de potaarde wordt
toebereid, rnarehoir,
Trapfehaaf, yr. guillaume debout,
Trapfpreuk, yr. argument graduel , tn. qui
raissonnement progresvez -par degres,
sif,
Trapswijze, b. graduel, le, en forme
d'escalier I bijw. allengs , voortgaaande,
graduellement , par degre , progressivement.
De — yerhefling, opklimrning, vermeerdering, gradcztion. De — toeneming van
licht is merkbaar van het aanbreken des lags
tot aan het opgaan der zon, la gradation
de la lumiere est sensible depuis is point dit
four f.,sq:t'a:t lever du soled.
Trapzang, in. die bij de oils in do R. K. tusfehen den epistel her evangelic gezongen
wordt, gra‘Juel. Trappfalmen wordt gezegd
e2n.
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van de 15 psalmen, die de Joden op de
trappers des tempels zongen , les pseaunses
graduels.
Tras, tiras, o. cement, fteenkalk, cement,
tn. Met -- metfelen, cimenter.
Trasmaker, m. cimentier.
Trasmolen , m. mouth; a vent.
Trasmolenaar, m. celui qui mout le cement.
Trasmortel, m. een malabaarsch gewas, sorte
de racine.
Travailje, yr. (ond. w.) travail, m.; zie
Hoefftal, Noodftal.
Travados of Travaat, in.(zeew.)veranderlijke
wind onder de Buie, die met dander en
blikfem vergezeld, dikwijls in den uur
random het kompas loopt, zware bui, travaele, f.
lijfwacht, traban, garde de
Trawant,
corps, satellite, f.
Trawantfchap , o. charge de traban, f.
'Prechter, m. entonnoir. Zeildoekfche
(op fchepen ,) manche de passage, f.
Trechtergras, o. (in de kruidk.) ioort van
hondegras, doqueluchioles, f. pl.
Trechtersfpons of zwam, yr. dponge en forme
d'entonnoir.
Trechtervormig, b. n. en forme d'entonnoir.
Trechterwinde, yr. (in de nat. getch.) foort
van witte lelie, convolvulus,
Tred, daad van treden , pas. Dit paard heeft
eenen goeden —, le cheval a tin bon pas. —,
gang, demarche, f. zie Gang. De hane
le germe d'un oeuf.
Trede , vr. eene fchrede, een pas, een flap,
pas, m. Eene — of eenen flap achteruitgaan , faire un pas en arriere. De wijdte
van eene — als maat gebruikt, pas. Het is
flechts tien fchreden van hier , zl n'y a qui
dux Pas d'ici. jets waarop men treedt,
zoo als de fport van eene ladder, echelon,
— van eene trap , marclze d'un escalier.
—, het ijzer, waarop men in en uiteen rijtuig flijgt , marche-pied , aan een weefgetouw,, marche. Eene verhooging of verlaging van eene vloer, verhevene plaats in
eene kamer, estrade.
Treclen , b. w. (ik trod, heb en ben getreden ,)
• trappen , met den voet drukken , mettre Is
pied, les pieds sur q. ch. marcher sur q. ch. ;
zie Trappen. Leem of klei met de voeten ,
petrir de l'argile avec les pieds. Eenen boom,
den grond vast—, (bij tuiniers) plomber un
arbre, la terre. Een vel, eene huid —,
(bij looijers) defoncer an cuir. Druiven
, fouler des raisins, la vendange. Eene
klek —, dinner la branche a une cloche.
Met voeten —, fouler aux pieds; fig.
Met verachting behandelen , traitor avec
wept-is. Water —, in of op het water wandelen , (met behulp van den' kurken toeftel,)
marcher stir l'eau. De hen betreden, cocher la poule. Door—, indrukken. Hij heeft
zich eenen fpijker in den voet getreden,
lui etc entre un clou dans le (au) pied, en
warchant dessus. o. w. — door middel van
eene of weer treden van plaats veranderen.
Ter zijde —, alter de cite. Aan het yenIter —, se mettre a la fenetre. In eens anderen plaats —, hem opvolgen, succeeder a
q. q. remplir la place de q. q. fig. voor iem and
werken , lijden , enz. travail b'er , sou.frir pour
q. q. In hut midden —, pogingen doen,
om twee ftrijdende partijcn te vereenigen,
intervenir dams q. ch. se rendre tnediateur.
Tot de zaak entrer en matiere. Iemand
onder de oogen — 5 se presenter (levant q.
q. Op het tooneel
paraftre sur ta
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scene, entrer en scene; fig. Eon werkzaain
aandeel aan eenig bedrijf nemen, prendre
tine part active a q. ch. Ergens in —, zich
daarmede inlaten , se miler de q. Hierin
zal niet getreden worden,\ (er zal daaraan
niet worden gedacht 2 ) on n'entreprendra
pas cela. In iemands regten
cutter dansle droit de *q. q. In het huwelijk
se
warier. In een ambt, in dienst entrer
en charge, au service. Hij treedt in zijn
twintigite jaar , it entre dans sa vingtieme
annee. In verbindtenis met iemand —, entier en alliance avec q. q., faire alliance
avec q. q.; fig. In iemands voettlappen —,
fig. hem navolgen, marcher sur les traces
de q. q. Iemand op den teen —, fig. hem
een grievend hartzeer veroorzaken, causer
un violent chagrin a q. q. Iemand te -p a —,
choquer Phonneur de q. .q. Ietnand . op de
hielen —, hem van nabij vervolgen, poursuivre q. q. de pres.
Treder, m. celui qui marche.
Treedrad of wiel, o. tympan de grue, (Pour
clever l'eau).
Treedfter,, yr. celle qui rnarche.
Treeft, yr. ijzeren drievoet, tre'pied, m.
Treek zie Trek.
Treffelijk, b. n. braaf, nitmuntend, excellent,
8.
bijw. excellemment ; zie Voortreffelijk.
Treffelijkheid, yr. fig. excellence.
Treffen, b. w. (ik trof, heb getroffen,) Taken, atteindre, attraper, toucher, frapper.
De eerfle kanonskogel trof hem reeds, le
premier boulet de canon l'4tteignit, l'attrapa
Ufa. De fleen heeft mij aan het hoofd getroffen, la pierre m'a attrape a la tete. Het
doel flapper le but; fig. Zijn oogmerk
bereiken , arriver a son but, atteindre le
but; parvenir a ses fins. Hij word door den
blikfem getroffen, it fiat frappe de lafoudre.
Dat treft , raakt mij, cola me touche. Zijn
gefprek trof mij, son discours me toucha.
Due redenaar weet het hart zijner toehoor, dens te te roeren, cet orateur sait emouvoir ses auditeurs. Op het gezigt van eenen
ongelukkige is hij van medelijden getroffen , ii a eta emu de compassion a la vue de
co mailitureux fig. bejegenen, ontmoeten,
aantreffen.' Wat ramp zal one nog treffen?
quel maMeur nous rencontra, arriYera cq,
core? Het ongeluk trof hem in de Hoot to
vallen en ,te verdrinken, it cut le malheur
de tomber dans le fosse, et de se noyer. Ik
trof haar op weg aan, fe la rencontrai en
chemin. Gij hebt den waren zin aangetrof.
fen , vous avez rencontre le vrai sens. —,
(van eenen fchilder gefproken ,) faire ressembler, faire un portrait ressemblant, attraper la ressemblance. De fchilder heeft n
goect getroffen, le peintre a lien attrapi
votre ressembiance ; ce portrait vous ressemble
tres Ness. ...A% (in de toonkunst 2 ) trouper
le ton, chanter fusee. Gij hebt het getrofFen , geraden, vous l'avez trou pe, devine
vous y
Dit treft u, raakt u, gaat it '
aan , cela vous regarde. Het lot heeft hen'
getroffen om te marcheren, le sort est tombi
stir lui pour marcher. De vrede is getroffen,
paix est concluc.
Treffen, o. gevecht, combat, in. Zie GeNecht.
Treffend , b. n. harttreffend, zielroerend
touchant e, frappant, e, pathatique.
Treil,'o. eene paarnelijn , cam een fchip voort
te trekkers, cincenelte, f.
Treilen , b. w. (ik treilde heb getreild,) tirer are; in cincenelle. 5,EC11 fchip 11e*,:
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vaishet fleeptouw nemen, remotquer
seau, le prendre a la remorque.
Trein , een sleep van yolk, eene reeks van
elkateler volgende menfchen, enz. , train,
In. suite, f. Hij heeft zes bedienden in
a six dornestiques dans son train.
zijnen
eene menigte van wapens en grof
Een
gefchut , un train de chariots et d'artillerie.
naIlij kwam aan met zijnen geheelen
fleep , it arrive avec touts sa suite. Jets in
brengen, het in zwang, in omloop brengen , mettre q. ch. en train ou en vogue.
Trek, m. zucht 5 begeerte , lust, genegenheid,
neiging , enz. ; inzonderheid begeerte naar
fpijs of drank, desir, vs. envie ,inclination ,
passion, vocation, f. penchant, ea.; appetit. De kinderen hebben begeerte, tot
alles wat zij zien, les enfants ont envie de
tout cc qu'iis voyent. t-iij heeft geenen —
tot de ftudie, it n'a point d'inclination pour
Petude. 1k gevoel daartoe geenen —, geenen lust, je ne me lens nulle vocation,
inclination, pour cola. De zieke begint
trek te krijgen, le malade commence
caetens)
avoir appetit. aftrek, vertier, debit,
m. vogue, f. Die koopwaren zijn in goeden
—, ces marchandises sont de bon debit. Zijne
gefchriften zijn in —, hebben aftiek, yinden grooten bijval, ses ecrits sant en vogue.
Trek, m. meerv. treken. List, looze fireek,
enz., sour, en. ruse, niche, tracasserie,
manigance, f. etc. Hij heeft mij eenen —
gefpeeld, it m'a joue un tour. Deze trekken
behagen mij niet, ces niches ne me plaisent
pas. De koop was op het punt van gefloten
te worden, maar hij heeft mij eenen leelijken — gefpeeld, le marchi allait etre conch!, mais it m'a fait une tracasserie. Daar
achter fleekt een looze dien ik niet
yerfla, it y a la une manigance, que je
n'entends point.
Trek, m. meerv. trekken. De daad van trekken, action de titer , f: trait, coup. Penne--, trait de plume. Eene fijne — met de
pen, un — met de zaag, trait de scie.
Kunflige — met de pen, krul, cadeau; zie
Krul in deze beteekenis. — met de pen na
de onderteekening, parafe ou paraphe. Hij
heeft zijnen naam met eenen pennetrek geteekend , it a signs son nom avec un parafe.
Deze fchrijfmeester maakt fehoone trekken,
ce maitre a ecrire fait de beaux traits. Wij
haalden in eenen — driehonderd zestig yisfchen op, nous avons pris , attrape , trois
cent soisante poissons d'un seal coup de filet,
d'un trait. Voorts is — een tal van kaarten , dat men in het fpelen op eenmaal naar
zich haalt, levee, main, f. 1k heb drie
trekken, flagen gedaan, j'ai fait trois levies, mains. Al de trekken in het kaartfpel,
vole, f. De gelaatstrekken of plooijen, les
traits , les lineaments. Hij heeft al de trekken van zijnen varier , a*teus les traits do
son Pere. Deze broeders hebben dezelfde
trekken , cos freres ont lee menies lireaments.
Trekbank, m. rekbank van goud- of zilverdraadtrekkers , argue, f.
Trekbeest, o. bite de trait, f.
Trekbengel, m. baggerbeugel, drague, f.
Trekbrug; zie Valbrug.
Trekdier; zie Trekbeest.
Trekgaren, zeker vischner ; zie Treknet.
Trekgeld, o. ftrijkgeld, denier d'enchere,
Trekgaten a. reeerv. rnestergaten van een
foams is, aspiea x ear.
Trekgift, •n do;, present, cageau interes-
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Trekhaak, m. (bij de kuipers , ook bij wondh.
tiro fond.
Trekhamer, m. (bij de leid.,) tire-clou.
Trebijzer,, o. (bij draadtr.,) Pere; zie ook
Trekpiaat.
Trekkas, yr. broeikas, serre.chaude.
Trekkebekken, o.
(ik trekkebekte, heb
getrekkebekt,) se becqueter (comme les pigeons, etc.)
Trekkebekkerij , yr. action de se becqueter.
Trekken, b. w. (ik trok, heb getrokken,)
firer, avatar a, vers sot. Eenen wisfel —,
tirer une lettre de change. Den degen
tirer Popes. Eene zaak op de lange baan
tirer une affaire en longueur. IJzerdraad
tirer du fil d'arclsal. De tong —, tirer
la league. Het onweder trekt naar het
noorden, forage tire vers le nord. Hij trekt
jaarlijks twee duizend gulden van zijne landerijen, it tire de ses terres deux mills
florins de revenu par an. Iemand bij bet
haar, bij den arm —, tirer q. q. par les
cheveux , par le bras. De deur achter zich
tirer la Porte sue-, ape-es , soi. De klok
tirer , sonner,, la cloche. In de hoogte
tirer en haut. Ergens nut, voordeel
nit —, tirer de Putilite, de l'avantage de
q. ch. Het lot —, tirer au sort. Eel/ niet
tirer nn billet blame. Iemand nit vetlegenheid
tirer q. q. d'embarras. Den
y ierkanten wortel art een getal
tirer
racine carree d'un nombre. Daaruit trek ik
ten groot bewijs tegen u, de M je tire an
grand argument contre vans. Eenen fplinter
nit den voet tirer une echarde du pied.
Trek de ravel aan het verifier, tirez la table
a la fenétre ; approchez la table de la fenetre.
Ik • moot de bents , it me few tirer la
bourse; it me faut payer. Die pleifter trekt
good, cot empldtre tire bien. Hij trok den
ring van zijnen vinger, en gaf Isaac dien,
tira la bague de son doigt, et la lui donna.
Trek cone lijn met de pen, tirez, tracez,
une ligne avec la plume; fig. Zij — eerie
lijn, ils sont d'accord. Dc kracht nit de
kruiden tirer ou extraire la vertu, la
substance des herbes. Latest —, (thee) faire
infuser. Mijne laarzen — water, uses bottes
tit ent de Peau; Peau entre dans eves bottes.
De zon trekt, haalt dampen nit den grond,
le soleil attire des vapeurs. Deze kleur trekt
naar het groene, cette couleur tire sur is
vert, ressemble au vert. De fpons trekt
het water in zich , Peponge bait absorbc
Peau. Het hemd over het hoofd —, passer
la chemise par dessus la tete. Men trok de
hand van hem af, on Pabandonna. lets in
twijfel revoquer q. ch. en dente; dourer
de q. ch. —, ontvangen, genieten, tirer,
jouir de, recevoir,, recueillir. Hij treks
duizend gulden penfioen, it recoit mills,
ii Inuit de mills florins de pension par an.
Iemand voor het geregt poursuivre q. q.
en justice. 'emend in een proses —, intenter
sane action centre q. q. Op de wacht —
monter la garde. Eenen tand arrachei.
une dens. Zijnen mond tot lagclien —, sourice, commencer a tire. Trek den draad
cells door de naald, faites _passer un pen le
l par le trou Getrokkene kaarffen,
des chandelles plongees. Getrokkene
nummers, des numeros sortis. Een getrokken
geweerloop, no canon rays. Krona — (van
bout ), sc dejeter, (van planten bladeren , )
ombuigen, se ceffliser; se cambrer, Scheve
gezigten —, grimacer. —, o. W. reizcn,
zich beg-even , eeee Use ieger trekt
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haam
- den Rijn, Partnee tire , marche, se rend Trekzeel , o. corde pour firer ,f.
cole , f.
vers le Rhin. Het krijgsvolk in eene rij ,
achter elkander over eene brug laten —, en Tremel , m. trechter in eenen molen, trends, 14'.
de bagage trekt achter na , faire filer les Trens, yr. lis van een knoopsgat, bride.
of lis voor een knoopsgat, ganse. — vlecht,
troupes sur un pont, et le bagage file derriere.
tresse.
kleine toom , (bij de art.) filet ,m.
Heen en weer —, tirailler.
(bridon)petite bride. — en bit van eenen toom
Trekker , m. al wie trekt, celui qui tire , tides paards, bridon ou filet, avec more, tn.
reur. De — van eenen wisfelbrief, le tireur
d'une lettre de change. aftrekker of Trens, yr. ruwe zijde , sole, &rue; fig. fain.
Iemand braaf — geven, rosser q. q. lui dondrukker van de veer van het flot eens fchietner bien des coups.
geweers, détente, f: De van eene laars ,
les tirants. Buizen—, (bij de artill.) tire- Trensijzer,, o. trensftok , tressoir,, tn.
fusee. Zie verder de met — zamengeftelde Trenfter, y r. tresseuse.
woorden, als: Bodem—, Draad—, Ko- Trenzen, b. w. (ik trenfte , heb getrenst,)
vlechten , tresser.
gel—, enz.
Trenzer, m. tresseur.
Trekking , yr. action de titer, f. tirage ,
trepaneerboor, beenboor, (NJ
Het trekken der fchepen , fchuiten, wagens , Treepaan,
wondh.) trepan.
enz., le tirage des bateaux, des barques,
Trepaneren
,
b.
w. (ik trepaneerde, heb geSterke
door—
van
het
tij
des chariots, etc.
trepaneerd,) trepaner.
doer eene engte , fterk getij , ras de mat* ,m.
De — der loterij , le tirage de la loterie. De Trepanering, yr. operation du trepan,' trepanation.
— van eenen wisfelbrief honoreren , hem aannemen en betalen, faire honneur a une Treurberk , tn. bouleau pleureur.
Treurblijeindend, b. n. tragique comique.
traite; zie Op—, Scuip—, Zamen—, enz.
Treurboom, m. (in Indie) arbre triste; zie
Treklade , yr. tiroir,, m. layette, f.
Treurwilg.
Trekleertje , o. leeren riem , courroie, tirette , f.
Trekletter,, Yr. groote letter, lettre capital° Treurdicht, o, elegie, I. De —en van Ovidins , les tristes d'Ovzde.
on majuscule.
Treklijn , yr. jaaglijn aan eene fchuit, enz., Treurdichter , m. pate elegiaque , ilegio•
graphe.
cincenelle,cordelle , ancierre. — (fcheepsw.)
aanhaallijn, paardenlijn , hansiére. tros Treuren, o. (ik treurde , heb getreurd,) etre
triste, afflige , e, ou attriste
s'affliger,
om jets aan boord te halen, hale-h-bord, m.
s'attrister, se lamenter. kwijnen, IanTreknet, o. om gevogelte te vangen , traiguir de tristesse. Waarom treurt gij zoo
news; zie Sleepnet.
zeer 7 pourquoi etes-vous si triste ? Deze
Trekos, tn. boeuf de trait.
vogel treurt, cet oiseau est triste; fig. De
Trekpaard, o. cheval de trait, (bij de art.,)
ganfche natuur treurt, toute la nature est
cheval de harnais; zie Jaagpaard.
en langueur. Om of over jets —, deploresTrekpad , o. chemin de hallage, marche-pied,
q: ch. s'affliger de q, ch. fain. Uit den -zie Jaagpad.
=gen , chanter gaiement.
Trekpees , yr. tendon, m.
Treurfluit, yr. (Pita) thrinetique.
Trekpen, yr. tire .ligne , vs.
Trekplaat, yr. Trekijzer, filiere. — met een Treurgeeftig ; zie Treurmoedig.
enkel gat, (voor gouddraadtrekkers) faux- Treurgeval, o. evénement funeste,
tra.
gedie, f.
(bij fpeldenmakers) couloire.
ras , m.
Treurgewaad ; zie Treurkleed.
Trekpleifter, yr. empMtre , epispastique,
sicatoire ou vesicant, m.
beter etter- Treurig , b. n. droevig, bedroefd, triste, afflige, e, abattu, e, de chagrin. —, droef
makende pleifler, empMtre suppuratif; fig.
heid vertoonende, triste, tragique, dolent ,
beminde , geliefde , maitresse.
0, desolent, e, elegiaque, morne. Eene —e
Trekpot , m. pot a the , m. thaere, f:
item, une voix dolente. Hij heefc een
Trekreep , yr. touw om het gefchut voort te
gezigt , it a le visage triste , morose.
trekken, (bij de art.) kanonreep, combleau,in.
droefheid verwekkende , tragique, lugubre,
Trekfchijf,, yr. asfchijf met haak (bij de art.)
funeste.
akelig, fomber, naar, triste,
fiotte a crochet.
lugubre, funebre. Dit is eene —e, akelige,
Trekfchuit, yr. bateau, tn. barque de trait,
Hare zedeleer, c'est une morale lugubre. —,
cache d'eau ,
akelig, gefchreeuw,, cri funebre. —e, akeTreklel, o. aftrekfel , afkookfel , infusion, f.
lige toonen, de funebres accents ; bijw.
Trekfpier, yr. toeknijpende fpier, (muscle)
tristement, funestement, lugubrement, traconstricteur, tn.
giquement.
Trektafel, yr. tafel met verlengingsftukken;
Treurigheid, yr. droevigheid, tristesse, af.
zie Uithaaltafel, table a ralonger.
fliction.
Trektang, yr. nijptangetje, (bij Ilotenm., fpeldenm. enz.) bequettes, pl. (bij wondh.)pin- Treurig!ijk, bijw. zie Treurig, bijw.
Treurkleed, o. habit en deuil ou lugubre, m.
rettes, f. pl.
Trektijd , m. temps de partir on de venir des Treurlied ; zie Treurzang.
oiseaux de passage, (bij jagers) (vooral der Treurmare, yr. nouvelle affligeante.
fnippen des avonds uit het bosch naar het Treurmoedig, b. n. triste, aifiige, e; bijw.
tristement.
vlakke veld ,) passee , f.
Treurmoedigheid, yr. tristesse, affliction.
Trektouw,, o. zie Treklijn en Trekreep.
Trekvaart , yr. canal pour les barques de Treurrnuzijk , yr. musique funebre, lugubre.
Treurpsalm, m. pseaume penitentiel, meerv.
trait, tn.
pseaumes pinitentiaux.
poisson de passage.
Trekvisch,
Trekvogel , m. die jaarlijks komt en henen Treurrede , y r. oraison funebre.
Treurrol
, yr. rile tragique.
gaat , (als de ooijevaars, vinken, enz.)
Treurfpel, o. tragedie , f; fig spectacle tram
oiseau de passage.
gigue, Blij-eindend
tragi-comedie,
Trekweg , m. zie Trekpad.
Trekzaag, yr. scie a scier de long, (bij am- Treurfpeldichter
poste tragique, tragedien.
passant , passe-partout
Oddd
Trenr4
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Treurfpeldichteres, yr. tragedienne.
Treurfpeler, m. acteur tragique, tragedies:.
zie Treurfpeldichter.
Treurfpelfchrijver
TreurftijI , in. style tragique.
Treurtooneel, o. theatre tragique, m. fig.
scene tragique, f.
Treurwilg, m. saule pleureur.
Treurzang, m. treurlied, chant funebre, lugubre; zie Treurdicht.
(bij de Grieken)
threne.
(bij de lijkfiatien der Ouden ,)
thrdnodie,
—, (tot lof bij de lijkftatien,)
nomies, f. pl.
Treuze1 , Treuzelaar,
talmer,, lambin; fam.
chipotter.
Treuzelaarfter
vr. talmfler , leuteraarfter,
lambine; fain. chipotiere.
Treuzelachtig, b. n. talmachtig, lambin, e.
Treuzelen , o. w. (ik treuzelde , hub getreuzeld), talmen , drentelen , lambiner ; fam.
chipoter.
Treuzeling, yr. langzaamheid, action de lambiner,, lenteur.
Treveskamer, vr. (eertijds), chambre ois les
dtats gindraux s'assemblaient a la Haye.
Trezoor, o, (ond. w.) fchatkist , trdsor, m.
Trezorie , yr. trdsorerie.
Trezorier, m. trdsorier.
Trezorierfchap, m. tresorerie, f:
Triakel ; zie Theriakel.
Triangel , m. triangle.
Tribuun , m. gemeensman , (bij de oude Rom.),
tribun.
Trielje , yr. treillit, m.
Trieljen, b. n. de treillis.
Trijp , o. tripe, panne, f. harig , prof —
peluche • f.
Trijzel, yr. zeef, tamis, tn. ; fig. Treuzel,Sukkelaar; zie die woorden.
Trijzelen , b. w. (ik trijzelde, heb getrijzeld ,)
ziften, tamiser; fig. o. w.; zie Treuzelen.
Trilgras, o. (in de kruidk.) brise, amourette, f.
Trilleu, o. w. (ik trilde, heb getrild ,) beyen , fidderen , rillen , trembler, frissonner ,
trembloter,, vibrer, fremir fam. greloter ;
zie Bibberen , Rillen , Sidderen.
Trilling, vr. het trillen, tremblement, fretnissement, tn. vibration.
Trillioen o. millioen van de derde magt,
duizend' maal duizend billioen, trillion, M.
Triomf, m. triumf, zegepraal, triomphe.
Triomfant , triumfant , b. n. (ond. w.) zegepralend, zegevierend , triomphant, e. De
triomferende , zegevierende kerk, Peglise
triomphante. Zekere van zijde geweven, en
met allerhande kleuren bewerkte flof, triomphante, f.
Triomfantelijk
bijw. dune maniere triomphante.
Triomf boog, yr. arc de triomphe, arc triomphal.
Triomfeerder, m. zegepralend overwinnaar,
triomphateur.
Triomferen, o. w. (ik triomfeerde , heb getriomfeerd), triompher.
Triomfeerpoort, yr. porte triomphale.
Triomflied, o. chant de triomphe, 771.
Triomftrompet , yr. trompette de triomphe.
Triomfwagen, m. zegewagen , char de triomphe.
Trip , yr. espece tie sabot de femme, tn.
Tripel, o. eene fijne aarde in den vorm van
cenen item, die tot polijsting van vaste
ligchamen gebruikt worth, tripoli.
Trippelen , o. w. (ik trippelde , heb getrippeld), met kleine treedjes gaan, drebbelen,
marcher, alley a petits pas.
Trippelaar,, m. die 'kleine flapjes doet, trotit-Mentt.

T R 0

Trippen, b. en o. w. (ik tripte , heb getript)4
kleine ilappen , fprongetjes doen, huppelen
sautiller. ook zeker kinderfpel, vangertje , jouer au bilboquet.
Trits, yr. een drietal, trois, nombre de trois.
— met drie dobbelfleenen , waarbij alle drie
gelijke oogen hebben , rage. drie azea
in het kaartfpel , trois as.
Triumf; zie Triomf.
Troebel, m. beroering, onlust , trouble.
Troebel, b. n. onzuiver, onklaar,, drabbig,
trouble, louche. — water, de l'eau trouble;
fpr. w. In — water is goed visfchen
( met onlusten zijn voordeel doen ) picker en trouble, (profiter de la confusion.)
Troebelachtig, b. n. un pen trouble.
Troebelachtigheid , yr. qualite' de ce
un peu trouble.
Troef, vr. flag, coup, Geef hem bra'. "---,
donnez lui bien des coups , rossez le bite:. —,
eene kaart, waarmede men andere kaartea
als het ware flaat , triomphe, a tout, tn. la
couleur de la retourne. Welke kleur is — 2
quelle couleur est a tout? la triomphe ? Harte
coeur est a tout, la triomphe est de
coeur; zie Troefblad. — vragen, demander
a tout. 1k heb drie troeven , trois trig,
omphes, trois el tout. — fpelen, jotter triomphe, 4-tout. 1k heb maar eene jet
n'at qu'une triomphe, qu'un a tout. — verzaken , renoncer ti a-tout, 4 la triomphe.
Men moet — bekennen, it Taut donner un
el-tout. — keeren retourner 4-tout, la carte ;
fig. — verzaken ; fig. niet verzuimen ,
aan iets aangenaams deel te nemen , nepas
renoncer prendre part a q. ch. etc. Hij
verzaakt geene
, it est toujours de la partie.
Troefaas , o. as de triomphe, as d'4-tout, tts.
Troef blad, o. gekeerde trcef kaart , tourne,
retourne, f. Het — is klaver, la retourne
est de tree.
Troefboer, m. valet de triomphe,d'el.tout.
Troef beer, m. roi d'a tout.
Troefkaart , vr. zie Troefblad.
Troefnegen, yr. trof...fnel , neuf de triomphe,
netif d'4-tout, tn.
Troefvrouw,, vr. dame de triomphe.
Troep , m. een hoop van bijeen zijncle wezens,
troupe, bande, fouls , Bijzonderlijk een
gezelfchap van tooneelIpelers, une troupe de
comddiens. In eenen kwaden zin : een ,
bende dieven, une bande de voleurs. — of
koppel wild , enz. Een — herten , dasfen ,
une horde de cerfr , de daims. Een — jagthonden , tine meute ; zie ook Hoop , Schaar,
Bende, Menigte. Het meerv. troepen words
your krijgsbenden gebruikt , troupes, forces , f...pl.
Troepswijze, bijw. par, en troupes; par, en
bande.
Troetelaar,
vleijer, cajoleur, flatteur.
Troetelaarfler,, yr. cajoleuse, flatteuse.
Troetelen , b. w. (ik troetelde , heb getroeteld ) , itrelen , vleij en , lief kozen , vleemen,
cal oler , flatter , caresser , choyer,5 amadouer,,
migarder, dortoler,, amignoter, amignarder,, mitonner. Men troetelt dit kind te
veel , on mitonne trop. cet enfant.
cajolerte, caresse, flatterie,
Troeteling,
nsignotise, f. amadouement, us.
Troetelkind , rn. lieveling, enfant gate, favovan het gelnk, us;
ri , mignon; fig. Een
favort ou un enfant chdri de la fortune.
Troeven , b. w. (ik troefee beb getroefd),
q. q.
o.
eigenlijk flaan, rosser,
w. in het kaartfpelen, eene of weer kaarten
overmeesteren,
door iniddel van eeue
press.
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prendre, couper,, avec tine triomphe, avec Trommelflager,, ra. tambour.
un 4-tout.
Trommelftok, m. baguette de tambour, f.
Trof, onv. verl. tijd van Treffen.
Trommelftokboom, m. zekere flag van kasfia,
Troffel, m. truweel, truffel, (een metfelaars
pijpkasfia, cassia fistula.
werktuig,) truelle, f. Een vol , tine Trommeltje , o. petite caisse, f. tambourin, tn.
truellee.
Trommelvel, o. peau de tambour , de caisse, f.
Troffeltje, o. truellette, f:
Trommmelvisch, In. (In Amerika,) maanbak, auge, f: zie Kalkbak. — vol
of zilvervisch, lune, f: foort van lipvisch,
Trog ,
kalk , bakvol , (bij metfelaars,) augie de
tambour, labre.
mot-tier f.' (bij bakkers,) waarin men Trommelvlies, o. van het oor, tympan de rohet deeg bereidt , knee- of bak—, petrin,
reille'
m. huche , f.; zie Baktrog ; ook Varkenstrog. Trommelzucht, vr. tympanite.
Troggetaar, m. bedelaar, mendiant, gueux, Trommen ; zie Trommelen.
trucheur, caimandeur.
Tromp, y r. een werktuig on/ eenen fterken ,
Troggelaariter,, yr. troggelfler, mendiante,
maar doffen, fidderenden klank te verwekgueuse, trucheuse, caimandeuse.
ked, zoo als een jagershoren en eene baTroggelachtig , b. n. mendiant , e, gueusant,
znin , huchet , cot-, cornet. De opening van
e, gueux, se.
eenen horen, enz. waarin het mondituk gaat ,
Troggelarij , yr. gueuserie, tnendiciti.
worth enguichure genoemd. Voorts wordt
Troggelen, o. w. (ik troggelde , heb getrog— genoemd al wat aan zulk een werktuig
geld), op eene listige en bedriegelijke wijze
gelijkc, zoo als de fnuit van eenen olifant,
trompe; het vooreinde van een fchietgeweer.
bedelen, tnendier, gueuser, trucher, caimander.
of kanon, bouche, embouchure. Op iemand
Troggelwinst, yr. profit obtenu par gueuserie.
fchieten, terwijl men hem de — van het geTroggelbrok , m. bedelzak, besace, f.
weer op de borst zet, tirer a brine-pourTook , onv. verl. tijd van Trekken.
point. —, ook een kinderfpeeltuig, anders
Trokbal, m. biljardbal, bille, f.
mondtrom genoemd; zie Mondtrompet.
Trokken, o. w. (ik trok , heb getrokken ,) Trompen , o. w. (ik trompte , heb getrompt),
op eene biljardtafel, die den naam van trokop eene tromp , bazuin, blazen, jouer
cor,, de la saquebuse, etc.
tafel draagt, fpelen, (in Frankrijk in gebruik,) jouer au trots-madame.
Trompblazer,, Trompenaar, tn. foueur de sa.
quebuse.
Trokfpel, o. foort van biljardfpel, troumadaTrompec, yr. (bastaard woord,) bazuin, tromone , m.
pette. Spreek, trompette parlante , (op
Trokftok , tn. queue, masse, f.
Troktafel , vr. trou-madame , in.
fchepen,) porte-voix.
een bijzonder register in een orgel, trompette.
`Trammel, yr. trom, tambour, tn. caisse, f.
kromDe — roeren, battre la caisse, le tamhoren , cromorne.
bour. De — flaat, le tambour appale; fig. Trompetblazer; zie Trompetter.
Hazen met de — willen vangen, (iets on- Trompetbloem, vr, bignone, sarracene.
mogelijks willen aanvangen,) vouloir faire Trompetboom, in. boom in Brazilie, amou entreprendre l'impossible; fpr. w. Bij
baiba.
zijn woord blijven als een Naas bij de —, Trompetgefchal, o. son de la trompette, m.
(ligtelijk daarvan afwijken ,) it manque fa(in de krijgsd.) cavalquet, tn. (bij jagers),
cilement de parole, it se dedit facilement.
fanfare, f.
Met eene vertrekken , (in ftilte he- Trompetgras, o. foort van hondegras, (in de
nen gaan ,) partir sans dire adieu, deloger
nat. gefch.) coqueluchioles, f pl.
bij zijdewevers, tam- Trompstlint of koord, o. bandereau tn.
sans trompette.
Kleine
leas,
tn.
Negers—
,
bourin ,
Trompetmaker, m.faiseur, fabricantdes
' tromlangwerpige —, tambourin, m. — van een
pettes.
, Trompetfchelp, vr. (in de nat. gefch.) tubis.
zakuurwerk, tambour ou barillet, m.
van blik, boite de for blanc. — van zilver,
boite d'argent. eene holligheid in het Trompetten , o. w. (ik trompettede, heb geoor, welke met een dun vlies overtrokken
trompet ,) op eene trompet of bazuin
zen , sonner de la trompette ; b. w. door
is, tympan, m.
Trommelaar, m. tambourineur
middel van eene trompet iets verkondigen ;
Trommelbuik , m. dikbuik , ventre tendu comiemands lof
trompeter.
me un tambour, bedon.
Trompetter, m. trompette, m. sonneur de la
Trommeldans, m. danse au son du tambour, f.
trompette.
Trommelduif, yr. pigeon-tambour, in.
Trompetvogel, m. Amerikaanfche ftrandvo.
Trommelen, o. w. (ik trommelde, heb gegel, met eenen krommen bek, Rhenocerostrommeld,) op de trom Haan , battre le
vogel, agami.
le tambour ou la caisse. Op eene kinder- Tronie , vr. gelaat, aangezigt, trogne, f vitrom Haan, tambourines. Op de tafel —,
sage, m. fans. minois, m.
battre la table avec lee poings , avec de petits Tronk, m. een afgeknotte boomftam, tronc
batons , ou avec des baguettes, — b. w.
(d'arbre )
Men heeft mij haast doof getrommeld, on Troon, m. (oo) eens keizers of konings pronknea bientit etourdi du son du tambour.
zetel, enz. trine, siege royal. De bisfchopTrommelklank , o. son du tambour, m.
pelijke —, le trine episcopal. De koning
zat op zijnen —, le roi etait assis sur son
Trommelfchroef, yr. vis du tambour, f.
trine. Den — beklimmen, monter au trine,
Trommelflag, m. son ou coup de tambour, de
van den — bonzen, (van de heerfchappij
caisse. Bij den eerften — mceten de folberooven ), detriner.
daten opitaan, les soldats doivent se lever
au premier coup du tambour. De vrede is met Troonbeklimming, yr. avenement au trine, tn.
den — bekend geinaakt, la paix est publide Troonen, o. w. (ik troonde, heb getroond),
(bij dichters gebruikelijk) voor op den troon
au son de caisse. , tot overgave , waardoor
zitten, heerfchen , etre assis sur le trine,
de belegerden te kennen geven , dat zij gesigner, sidger, —, b. w. lokken , verlokken ,
negen ziin te capituleren, chamade, f:
af.
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beste zal ik het doen, aussi bien qua
afleiden, exciter, seduire, detourner. Zij
tneilleur d'eux je le feral.
troonde hem van zijnen pligt, elle le de.
Trotsch , b. n. hoovaardig , verwaand , orguelltourna de son devoir.
deux, se, arrogant, o, hautain, e, fier,
Troonhemel, m. dais.
ere, superbe, altier, ere, hunt , e, gloTroonopvolger, m. successeur au trine.
rieux , se , insolent, e. Het is een — menfch ,
Troost ,
vertroosting , consolation. — ,
c'est un homme hautain, superbe. Tarquihulp, bijfland, confort, reconfort.
vernius de —e , Tarquin le superbe. Hij is —
kwikking , soulas.
op zijne rijkdommen, it est fier de ses riTroostbaar, b. n. vertroostbaar, consolable.
chesses, it est goguelu. Een
hoogmoe.
Dit woord worth meest ontkennendgebruikt.
dig meisje, une fille fiere, haute. Hij heeft
Hij is er ontroostbaar over, id n'est pas
verdienften, maar hij is een weinig
id
consolable, id est inconsolable.
a du merite, nsais it est un pest glorieux.
Troostbrief, m. lettre de consolation, f. —,
verwaand in voorfpoed
Men moet niet
rouwbeklag, lettre de condoleance , f.
zijn, it ne faut pas etre insolent dans la
Troostelijk, b. n. troost verwekkend, consoprosperite, Eene—e houding, vooruitfiekendant, e. Het is eene troostelijke, vertroosde borst , rengorgement,m. Eene —e houding
tende gedachte , bij een ongeluk zich hetaannemen, (ais een paauw Happen,) se pazelve niet door eigen fchuld toegebragt te
vaner. Een paard tat eenen trotfchen, moehebben, c'est tone pensie bien consolante dans
digen gang heeft , un clzeval qui piaffe. Een
le
que de ne l'étre point attire par
prachtig gebouw, an superbe edifice.
sa faute.
zijn, tires vanite de q. cis.
Op jets
Troosteloos, b. n. ontroostbaar, van troost
worden , s'enormaken
, enorgueillir.
beroofd,
in.
inconsolable, &sole, e; bijw.
gucillir.
consolablement.
Trotfchelijk, bijw. verwaandelijk, orgueilleuseTroosteloosheid , yr. desolation.
most, arrogamment , hautainement,fierement.
Troosten, b. w.
troostte, heb getroost),
door bemoedigende redenen of daden op- Trotschaard, m. homme fier, arrogant , haw.
tain, etc.
beuren
,
consoler. Hij wilde mij — over
voulut me Trotfchheid, Yr. hoogmoed, verwaandheid,
den dood mijner jongite dochter,
orgueil , m. hauteur, fierce , arrogance, etc.
consoler sur la mort de ma Pe cadette. Zich
verliezen, laten varen, laisfig. Zijne
over iets
te vreden ftellen met jets, se
ser
la crite.
consoler de q. ch. Gij moet u over dat vercelui qui brave, defie.
lies — id faut vous consoler de cette perte. Trotfeercler,
Trooster, m. consolateur. — (in den bijbel,) Trotfen; b. w. (ik trotfle , heb getrotst),
trotferen
,
tergen,
uittarten; braver, affronvan den H. Geest, paraclet.
ter, defier, narguer. Zijne vijanden
Troostend, b. n. consolateur, consolatrice.
narguer,, braver ses ennemis; fam. (ongebr.)
Troosteresfe yr. consnlatrice.
braver, aponter
incaguer. Den dood
Troostgrond, m. Motif de consolation.
la snort; zie Tergen, Uittarten. —, ans.
Troostrede , yr. discours consolant, m. conszich hoogmoedig verheffen, s'enorgueillir do
pliment de condoleanee.
q. ch., tirer de vanite de q. ch., s'en faire
Troostrijk, b. n. bien consolant, e.
accroire.
Troostfchrift, o. ecrit consolant, tn.
Trotfering, braverie, defiance.
Troostwoord, o. parole consolante.
Trotfig, b. n. orgueilleux, se; zie Trotsch.
Trop; zie Troep.
Tros,
een bos of bundel van onderling Trouw, b. n. getrouw, naauw can jets verbonden inzonderheid nopens eene afbeelding
druivereenigde dingen , grappe , f. Een
yen, une grappe de raisins. Een — of bos
of affchrift van iets, fidele, loyal, e. Een
— affchrift, une copse fidele. Nopens een
vruchten, bloemen op eenen boom, stn .troberigt, ens. Welk eene trouwe bekentenis,
chet. Een --peren an trochet de po res.
quelle confession loyale. Len — verhaal
,
, fours ook pijlkoker, carquois.
un recit fidele. Nopens eenen perfoon , die
(fcheepswoord) fcheepstouwwerk, cordage.
aan eenen anderen verbonden is , als : Wij
Opgeflagen —, cordage refait. Rakke
hebben trouwe bedienden , nous avons des
drosse de racage, f. Wiel—, cordage fait a
domestiques fidbles, Men most zijnen meesla roue. Zwaar, ongeteerde —, franc funin.
ter — zijn , faut etre Pete a son maitre;
krijgsjaag—, paardelijn, aussiere, f.
zie Getrouw; Eene trouwe , (deugdzame)
pakkaadje en de daarbij voegende perfonen,
daad, tone action vertueuse. Eene trouwe
gros bagages, in. pl.; zie Legertros.
(deugdelijke) Hof, une bonne, forte, dtofTrosboef, m. trosknecht , van een leger , trosfe ; bijw. fidelesnent. Zijn vaderland —
drager, pakknecht, goujat, (d'armee.)
gectienen , servir fidelement sa patrie.
Troshoer, yr. legerhoer, garce, putain.
trouwelijk vertaald, fidelement tradust, e,
Trospaard, o. pakpaard , cheval de bagage.
Trosfen, b. w. (ik troste, heb getrost ,) op- Trouw, yr. nasuwe verbindtenis aan iemand
of iets , fidelite, loyaute, foi. Hij is van
pakken in eenen eigenlijken sin, in de krijgsgetrouwheid, it est d'une
eene beproefde
dienst gebruikelijk van het pakken van hoof
fidelite eprouvee. Zijnen heer — beloven,
en 11roo op de paarden , charger lee chepromettre fittelite a son maitre. Verlaat
vaux.
(drosfen,) zijn biezen pakken,
getrouwheid, remettez-vous
op zijne
wegloopen, trousser, plies bagage.
sa loyaute. De echtelijke —, la foi conTrosje, 0. van eene groote tros genomen ,
jugale. De —, (het huwelijk van echtge.
grapillon, no. De tros is niet sneer geheel,
noten ,) is voltrokken , le mariage est conmen heeft er een
afgefneden, /a grappe
somtne. De — breken, (den echt vernietin'est plus entiere, on en a coupe un gregen ,) rompre la foi du mariage, divorcer.
pillon.
Op — geven , (op voorwaarde van eene
Trosvaandel, o. bagaadje, flanclaard fanion,tn,
echrgerbindtenis,) donner en gage de sa
Troswagen,
pakwagen, chariot de bagage.
verpligdelitó ou de son amour. Zijne
Trots, m. Trotschheid, hoognmed, orgueil,
ten, engager sa parole on sa foi. Hij heeft
In. arrogance, fierce , hauteur, morgue, f:
gebroken, id a fam7e sa parole.
zijne
Ten —, in fpijt van, en depit 4e — den
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Hij handelt ter goeder

agit de bonne fbi.
LIU gaat ter goeder opregtelijk, daarbij
te werk , it y va d la, de, bonne foi. lets
op — verkoopen, vendre q. ch. 4 credit ,
sur sa parole, garantir la bonne qualitd
de q. ch.
Trouwant, m. trawant, trabant.
Trouwbaar,, b. n. zie Huwbaar.
Trouwbed, o. zie Bruidsbed.
Trouwbelofte , yr. promesse de mariage.
Trouwdag, m, jour des nikes ou du mariage.
Trouwdicht , o. huwelijksdicht, ipithalme, en.
Trouwelijk, bijw. fidàlement, loyalement.
Trouweloos , b. n. infidàle, perfide, deloyal,
e, traitre, felon, ne; bijw. zie Trouwelooslijk.
Trouweloosheid
yr. infidelitd , deloyauti
perfidie, trahison, foi unique.
Trouwelooslijk, bijw. Infidelement , perfide.
enent, deloyalement. met zijne vrienden
handelen , agir infidêlement avec ses amis.
Hij leverde hem — in de handen zijner vijanden , it le livra perfidement entre los
mains de ses ennemzs.
Trouwen , b. w. (ik trouwde, heb en ben getrouwd, ) door den huwelijksband vereenigen 9
ten huwelijk nemen , marier, epower, prendre en mariage. Haar broeder heeft hen
getrouwd , son frire lee a maries. Morgen
zullen wij ons laten demain on nous matura. Eene weduwe —, prendre une veuve
en mariage. 6. w. In den edit verbinden,
door het huwelijk vereenigd worden, in
het huwelijk treden , se marier. De Neer
H. is met mejufvrouw v. M. getrouwd ,
monsieur H. s'est marid ()mademoiselle v. M.
Beneden zijnen nand —, se mdsallier, se
desallier. Spr. w. Het is beter te — dan
te branders, it vaut mieux se marier quo de
br.
ester.
Trouwens, bijw. de bonne foi, en Write.
Trouwgewaad, o. zie Bruiloftskleed.
Trouwhartig,
n. openhartig , ,fidéle 9 ouvert,
e, franc ,che , cordial,e,ndif,i've, ingenu
e, loyal, e; bijw. fidalement, franchement
ouvertement, cordialement, naivement , loyalement, ingdnument.
Trouwhartigheid, yr. fidelite , loyauti , cordialite , candour , franchise.
Trouwhartiglijk , bijw. zie Trouwhartig ,
bijw.
Trouwheer,, m. of/ ckr de l'êtat civil, (pour
des mariages.)
Trouwheid, yr. zie Getrouwheid.
Trouwig; zie Getrouw.
Trouwigheid, yr. zie Getrouwheid.
Trouwkamer, vr. salle de
de ville,
se font les mariages.
Trouwpenning,
medaille au sujet d'un mariage, f.
Trouwring, m. anneau nuptial.
Trouwfchat, m. zie 13ruidfchat.
Trouwverbond o. huwelijksband, lien nup.
tial m, ou dzz mariage.
Trouwverbreker, m. violateur de sa parole.
Trouwverbreking , yr. trouweloosheid , per.
f:
Tr t ; zie Troffel.
Len ; zie Troggelen.
Truk,i.en; zie Trokken.
Trunt , Trutel, o. iets van geringe waarde ,
bagatelle, chose de peu de valour.
Trouweel, o. (ee) troffel, een bekend metfelaarswerktuig , truelle, f.
Tuberoos, yr. zekere bloem, tubereuse.
Tuberoosbol, m. oignon de tubdreuse.
Tucht , yr.
Krijga.
discipline
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nalitaire; kerkelijke —, discipline ecclisi.
astique ou de Peglise. Hij is onder de —
van eenen goeden meester, it est sour la
discipline d'un bon maitre. In — en orde
houden, discipliner.
Tuchteling, m. die om flecht gedrag in eea
tucht- of verbeterhuis geplaatst is , prisonnier enfermd dans. tine maison de correction,
personne detenue dans . une maison de correction.
Tuchteloos , b. n. zonder tucht,
e, indisciplinable. Een leger dat tot geene
krijgstucht te brengen is, une armee indisciplinde , e; bijw. sans discipline.
Tuchthuis, o. rasphuis, maison de force ou de
correction. — gevangenhuis te Parijs, hiedtre, m.
Tuchthuisboef, m. zie Tuchteling.
Tuchthuismeester, m. rapshuisvader, opziener
hierover,, directeur, intendant, inspecteur
d'une maison de correction ou de force.
Tuchtig, b. n. zedig, eerbaar en kuisch, mo- deste, chaste, pudique, retenu, e; bijw.
tnodestement, chastement, pudiquement.
Tuchtigen , b. w. (ik tuchtigde , heb getuchtigd ,) befiraffen , kastijden, chatier, corriger,, punir, discipliner , mortifier i zie Kastijden , Befiraffen.
Tuchtiging, vr. kastijding, chtitiment,m. correction, punition.
Tuchtmeester,, m. cipier, geolier, concierge
d'une maison de correction ou de force. —,
die op de zeden van het Romeinfche yolk
acht gaf, censeur.
Tuchtmeesterfchap of ambt, o. emploi de geo.
lien dans une maison de force ou de correction; bij de Romeinen, censure,
Tuchtroede, yr. discipline, verge, . foilet, m.
Tuffteen, m. duffieen, pierre de tuf; pierre
ollaire, f: tufeau.
Tui, vr. (fcheepsw.) een der touwen waar•
mede men fchepen vertuit, cdble d'aifour.
che ,
ligteu
Tuianker , o. ancre d'alrourche.
desaffourcher; zie Vertuijen.
Tuig, o. vereeniging van riemn en koordep,
waarmede een paard of antler dier words
toegerust, om iets voort te trekken , paardentuig , harnais , m. Het — van zijn paard
was rijk met edelgefieenten bezet, le liar.
nais de son cheval etait enrichi de pierreries. — gereedfchap, werktuig, ustenciles,
outils, instruments, m. pl. machines, f. pl.
En daar eene verzameling van lang gebrtukt
gereedfchap dikwijls veel onbruikbaart bevat, heeft 'goons ook de beteekenis van
flecht goed, prullen, chiffons , m. pl. gue.
nilles, f; pl. fig. — van yolk , gefpuis, racaille, .f.- Bij Kiliaan heeft bet ook de betee.
kenis van opfchik, verfierfel; inzonderheid.
werd het onlaugs voor zilveren en goudea
verfierfelen gebezigd. Nog draagt een zilveren of goeden ketting met eene fchaar ea
Raaldenkoker den naam van —, als : Hi/
heeft voor zijne bruid een zilveren — gokocht , it a achete pour sa fiancée une chaff.
ne d'argent d la quelle est attachde unepaire
de ciseaux et un aiguillier. —, de fiof
waaruit iets vervaardigd wordt, etoffe, f:
Wollen etoffe de lame. — , (fcheepsw.)
griement, m, garniture, f. apparaux, W
pl. — over eenen mast, capelage, m. Het
— van een fchip overleggen , capeler
mdt. Hetzelve afnemen , decapeler un
mat.
Tuige, m. en yr. zie Getuige.
Tuigen , b. w . (ik tuigde heb getuigd), eene.
zaak,
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zaak door zijne getuigenis bekend taken of Tuinarbeid, m. het tuinen, jardinage, (travail du jardinier.)
bevestigen , attester, tdmoigner ; zie GeTuinarbeider,
garcon jardinier; zie ook
tuigen.
Tuinier.
Tuigen, b. w. (ik tuigde, heb getuigd),
(fcheepsw.) een fchip optakelen t van tuig Tuinbank, vr. bane de jardin,
voorzien, toerusten, grder, dquiper un na- Tuinbed, m. couche, planche. — langs eenen
muur, muurbed, cetiere,f. —, met verhoovire, un vaisseau. Een getuigd fchip, en
ging tegen eenen muur, ados. Schuin—,
vaisseau equipe. Met vierkante zuilen gedos d'ilne.
tuigd , grid en quarre ; zie Optuigen.
Tuighuis , o. een huffs , waar men allerlei ,Tuinbloem ; yr. flour de jardin.
livre de jardinage, en.
krijgstuig bewaart, wapenhuis , arsenal , Tuinboek,
magasin d'armes. (fcheepSw.) magasin de Tuinboon , yr. roomfche boon, five de ma.
rais ; grosse five.
garniture, tn.
Tuinder ; zie Tuinier.
Tuighuismeester, m. inspecteur de l'arsenal.
Tuiging, vr, action de greer, d'agrier, d'e- Tuindeur, yr. porte de jardin.
Tuinen , o. w. (ik tuiude, heb getuind,)
quiper (un vaisseau,) greement, m.
eenen tuin bewerken, jardiner, cultiver
Tuigkamer, vr, chambre ou Pon garde les arun fardin. —, in eenen win wandelen, se
me:, f. magasin , depot (de la guerre
promener
dans un jardin. —, in de Betuwe
de la marine), tn.
teenen vlechten, vlechtwerk maken op in
Tuigmaker, yr. harnacheur.
den grond geflagene palen , troller.
Tuigmeester, m. directeur d'artillerie, (fcheepsTuineppe , yr. zie Eppe , Berg-, Watereppe.
w.) maitre de garniture.
Tuingat , o. (fcheepsw.) hombeergat , enTuigwagen , m. caisson, chariot de bagage.
cornail, tn.
Tuil , m. fcherte jokkernij , raillerse , plaisanterie, f. badinage, m. Van hier remand Tuingereedfchap, o. ustenciles du jardin, m. pl.
op den — houden, amuser, q. q. fig. Zij- Tuingewas, moeskruiden, herbes potageres, f. pl.
nen — tuilen, (zip hoofd volgen ,) =lyre
sa tete on son caprice. —, krans , guir- Tuingod, m (der Heidenen,) Itertumne.
Tuingodin , vr. Ponone. — der bloemen
lande , f.
Fiore.
Tuilen , o. w. (ik tuilde , heb getuild ,) befluiTuinhaag of heg, yr. haie de jardin.
teloos voortgaan , apt. inconsiderement.
Tuinhoed,
m. (gewoonlijk) chapeau de paille.
Tuiltje, o. ruikertje , petit bouquet de fieurs, m.
dat beTuimelaar, m. al wie of wat tuimelt , celui Tuinhuis, m, pavilion de jardin.
woond wort, maison de jardin, f:
qui fait la culbute, qui culbute.
zekere
dui f,' pigeon culbutant ou voltigeant. —, Tuinhuisje, 0. zomerhuisje , petit pavilion,
cabinet , m. gloriette, tonnelle ; fam. videzekere dolfijn, die onder het zwemmen tuibouteille.
priEel, cabinet de verdure,
melt , marsousn culbutant. zeker oorberceau , m.
-logstuig, waarmede men oudtijds fleenen ,
enz, wierp, blijde, baliste, catapulte, f. Tuinhuur, yr. louage d'un jardin,
—, in een geweer, noix, (f'cheepsw.)cour- Tuinier , m. tuinman, hovenier, jardinier.
be d'arcasse. zeker flag van maftelein- Tuinieren 0.
(ik tuinierde , heb getuinierd,) het bedrijf van eenen tuinier oebrood, (in Gouda en daar omftreeks gebruifenen, cultiver un jardin, jardiner. "Li
kelijk), sorte de pain de miteil.
heeft zich op het — toegelegd, it s'est apTuimelen, o. W. (ik tuimelde , heb getuimeld,)
het onderfte boven rollen, afrollen; omapplique , exerci, d cultiver des jardins,
wentelen, culbuter, faire la culbute; fig. t jardiner.
bankbreukig worden , faillir, faire batique- Tuiniershuis, o. maison de jardinier, f:
route. —, ftaat en rang verliezen. Hij -zal Tuiniersjongen of knecht, m. garcon jar&
welhaast perdra bientet son emploi ,
nier, valet de jardinier.
sa charge.
Tuinierfter, yr. jardiniere.
Tuimelgeest ; zie Tuimelzucht.
Tuinkamer , yr. chambre qui donne sur le
jardin.
Tuimelgeestig, b. n. oproerig, woelig , siditieux, se, turbulent , e, remnant, e.
Tuinkers, yr. eene kers die in eenen tuin geTuimeling, yr. de daad van tuimelen, getuiteeld is, in tegenoverftelling van eene die
mel , culbute; fig. omwenteling in een ftaatsuit eenen afzonderlijken kerfenboomgaard
beftuur, revolution, f: bouleversement, fl!
voortkomt, cerise de jardin.
Tuimelzucht , yr. tuimeigeest, woelgeest, es- Tuinkers , yr. zeker flag van kers, enders
prit siditieux , remnant ou turbulent , brouilSterkers , cresson de jardin, cresson aldnois,
nasitor,
lon, m.
Tuin, m. jardin. De botanifche —, le jardin Tuinklaauw, yr. wiedijzer, sarcloir, m.
botanique; potager,, ligumier. Hij Tuinklokje, o. campanelle, campanule, f.
wandelt in den — , :I se promine au jardin. Tuinkonin,je, o. zekere vogel, winterkonink•
eigenlijk eene heining , omtuining , of het
je, roitelet , tn.
rijs, waaruit zulk eene omtuining oulings Tuinrakol, yr. een bijzonder flag van huisjes•
gevlochten werd, haie, cloison,cloiture, f.
flakken, escargot, tn.
fig. De kap of den mantel op of om den — Tuinkruid; zie Tuingras.
hangen, (worth gezegd van eenen monnik , Tuinlaan, yr. allie de jardin.
die zijn klooster en het kloosterleven ver- Tuinladder, yr. dubbele ladder, ichelle doalaat; men verbeeldt zich daarbij, dat hij
ble, echelle brisee.
over de omtuining van het klooster geklom- Tuinlieden, meerv. van Tuinman , jardiniers.
men , zijne kap of zijnen mantel daaraan Tuinlisch , o. eene der velerhande foort van
hangt ,) jeter le frac aux orties; quitter la
inch of blaauwe lelie; zie Lischbloem.
vie monasilque. lemand om den — leiden , Tuinlook, o. ail de jardin ou domestique, so.
hem misleiden,) tromper q. q.; le duper.
Tuinman, m. tuinier, jardinier.
Tninaarde, vr. terreau, tn. terre franche, f. Tuinmansboor, vr. die tot het verplanten van
humus ,
eenig' gewas gebruikt wordt, kleine holle
Tuinalfem , m. absinthe des fardins, f:
bandfchop deplantoir,, tn.
Turn.
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Tuinmes o. fnoeimes serpette, tr.
We de jardin, .
Tuinmispel,
Tuinmunte, yr. menthe de jardsn, f. haunts
de jardin, m.
Tuinranonkel, m. renoncule des jardins, f:
Tuinfchaar, vr. ciseaux de jardins, m. pl.
Tuinfcharlei, yr. (in de kruidk.) scarlde, orvale on toute bonne.
Tuinfcheerling, yr. bijzonder flag van fcheerling , (in de kruidk.) petite ciguê.
Tuinfchoffel, vr. robot, sarcloir, m.
Tuinfchop, yr. tuinfpade, biche, pelle de jardin, houlette, (de j ardinier).
Tuindak; zie Tuinkrakol.
Tuinflang , yr. (hoort in Amerika te huis,)
serpent de jardin,
Tuinfpade, vr. zie Tuinfchop.
Tuinfpin 5 yr. araignee des jardins.
erwtenrijsje
perche,
Tuinitaak,
rame, f.
Tuinftoel, m. chaise de jardin, f. — met
f.
holle zicting,
Tuinftok - zie Tuinftaak.
Tuinvrucht, yr. fruit de jardin, tn.
Tuinwerk; zie Tuinarbeid, — 5 rijswerk aan
kribben en rivieren, rijsbank, rijsberm, risban, m. risberme, jet& de fascines,.f.
Tuifchen, b. w. (ik tuischte , heb getuischt,)
waar tegen waar verruilen, troquer, chan.
er, &hanger. 0. w. fpelen dobbelen , bregander, jouer.
Tuifcher, m. ruiler,.troquer, brelandier.
Tuifching, Tuifcherg , yr. ruiling , troc,
change, ichange.
Tuit, vr, pijp eener kan, enz. tuyau, bec,
tn. De — van die kan is gebroken, le tuyau
de ce pot est casse ; fig. fam. Tranen met
tuiten fchreijen, pleurer a chaudes lartnes.
van een ouderwetsch hoofdhul— of
eene puntige haarvlecht,
fel, come.
bos Naar, touire de cheveux. — of toot,
velg van een rad,
, zekere hoorn, volute.
ook eene ligte
jante. Ouwl. beteekende
vrouw une coureuse, etc.
band
van
eene
haarvlecht,
ruban
Tuitband, yr.
de cheveux , bandeau, in.
(ik tuitte., heb getuit;) zie
Tuiten , o.
Toeten.
Tuithooren ; zie Toethoorn.
Tuiting,. yr. ruifching der ooren, cornement,
tintoutn, m.
Tuitkan, yr. pijpkan; zie Lul. — der wijnkoopers, picket, tn.
Tuitpoton. kan met eene tuit, pot a tuyau, 4 bec.
Tuitfchoen, m. fpitfe fchoen, soulier pointu.
Tuk , m. ras, race, f: Die hond is van eenen
goeden — 5 ce chien est d'une bonne race:
— ook van menfchen aard, inborst, geflacht, (bij Vondel) humeur,, nature!.
Tuk, b. n. geflepen 5 afgerigt, ruse, e, fin,
e, dresa , e. — op moord of roof , avide
de sang ou de carnage.
Tul , yr. biberon; zie Pul.
Tulband, een Turksch hoofdekfel, eene
Turkfche hoofdwrong, turban. Vorftelijke
— der oude Perzifche koningen, tiare, f:
zeker gebak, brioche, f.
Tullebroer, m. dronkaard, buyeur, ivrogne ,
biberon.
(ik tuide, heb getuld), boire
Tullen, o.
avec exces, ivrogner.
Tulp, vr. eene welbekende bloem, :Wipe;
bourgeoise; bellissime. Reuk bosuel, tn.
Tulpblad, o. feuille de tulije.
Tulpbol, m. oignon de tullpe.
Tulp- of Tulpenboom, m. tulipier. Tulpen
dragende boomers, tulips:fires m. pl.
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zsas
T ulpenbed o. planche de Wipes, f:
Tulpenhandel, m. commerce de tuilpes.
Tulpkweeker m. cultivateur, amateur do
tulipes.
Tureluur, m. enkei gebruikelijk in het fpr. w.
Uit zijnen — zijn, geraken , (uit zijn humeur zijn,) n'étre pas de bonne humeur,
etre de mauvaise humour. Van hier heeft
men in de gemeenzame verkeering het biivoegelijke
Turelursch gevormd. Het is om (gek of
dol) te worden, it y a de quoi devenir fou,
folio.
Turen, o. (ik tuurde, heb &etuurd 5 ) met
infpanning van het gezigt kgken, gluren,
regarder avec attention, fixer les yeux sur
q. ch.
Turf, m. tourbe, Een vuur, on feu do
tourbes. — treden, trappen, fouler , petrir
la tourbe. — fleken, uitfteken, kicker, lever
la tourbe. — vletten, ranger des tourbes.
tonnen, entonner,, mesurer des tourbes.
Spr. w. In het vee p ziet men op een turfje
niet, (is men op zoodanig jets niet karig,)
on n'est pas chiche de ce quo Pon a en abondance. Hij. weet eenen — in drieön te
hoog zuinig,) it est extremeyen, (hij
went tenace.
Turfachtig, b. n. tourbeux, se. Dit land is
goed om turf van te maken, ce tort-gin
est tourbeux.
Turfakker; zie Turfiand, Veenland.
Turfasch, vr, cendre de tourbes.
Turfbak; zie Turfkist.
Turfboer, m. veenboer, tourbier.
Turfdamp, yr. fumee de tourbes.
Turfdrager, m. porteur de tourbes.
Turfijker,5 m. jaugeur des barques ,des bateaux
a tourbes.
Turfgraver, m. turffteker, tourbier, ouvrier
des tourbieres, becheur de tourbes.
Turfhok, o. lieu, coin, ou Pon met ou cot4•
serve les tourbes.
Turfhoop, m. tat, monceau de tourbes.
Turfkelder; m. cave 4 mettre les tourbes, f.
Turfkluit, vr. motto de tourbes.
Turfkoker, m. tuyau ou conduit par lequel ors
jette les tourbes du grenier en bas. De —
is verftopt, le conduit est bouche.
Turfkool, yr. charbon de tourbe, et.
Turfkooper, m. marchand de tourbes.
Turfland , o. veeniand , veengrond, tourbihre,f.
Turfmaker; zie Turfgraver.
Turfmaakfler, yr. faaseuse de tourbes.
Turfmand, yr. punier 4 tourbes, m.
Turfmarkt, yr. marche aux tourbes,
Turfmeter, m. mesureur de tourbes.
Turfmeetfter, Turfeonfter, yr. mesurease de
tourbes.
Turfmolm, m. poussiere de tourbes, f.
Turfpraam, yr. prame tourbes.
Turffchip, o. barque, bateau h tourbes ,m.
Turffchipper ,baylier qui vend des tourbes.
Turffchuit, vr. zie Turfpraam, Turffchip.
Turffchuur, vr. grange a tourbes.
Turfiteker; zie Turfgraver.
Turfftuwer, m. Turfftuwfter, vr. cola!, cello
qui empile les tourbes.
Turfton, yr. tonneau (maid) a Insurer les
tourbes.
Turftonfter; zie Turfmeetfler.
Turfveen, m. murals tourbeux, es. tourbidre,fi
marchand de tourbes.
Turfverkooper,
Turfverkoopfter, yr. marchande de tourbes.
Turfvuur,, o. feu de tourbes , m.
Turfwagen, m. chariot a tourbes.
Turfzak, m. sac a tourbes.
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Turfzolder, tn. erenier 4 tourbes.
Turken, b. w. (ik turkte, heb geturkt geweldigplagen, mishandelen , tourmenter,
saltraiter. Spr. w. Iemand. —, hard behandein , (plagen als een' Turk;) tourmenter
q. q. beaucoup, le traiter de Turc a more.
een edelgefleente van eene blaauTurkooi,
we klenr, en o. voor den erts, turquoise, f.
Turksch, b. n. tare, que, ottomane. — leer,
— koorn, bid tie Turquie,
marroquin,
m. — of donkerblaauw , bleu turquin.
Turven, o. (ik turfde, heb geturfti,) turf
opdoen, faire provision de tourbes. Spr. w.
Wel —, (zijne fchaapjes fcheren, dezelve
op het drooge hebben,) faire bien ses orges, ses affaires; pondre sur ses oeufs.
Tusfchen, voorz. van tijd en plaats, dat eene
beweging naar, of een verblijf in de middenruimte , welke twee dingen van elkander
fcheidt, aanduidt, entre. Hij zal — elf en
twaalf uren terugkomen, i1 revientira entre
onze heures et midi. Het dorp Overfchie
ligt — Rotterdam en Delft, le village d'Overschie est sited entre Rotterdam et Delft. —
hemel en aartle , entre ciel et terre, Spr. w.
— twee floelen in de asch zitten, (zich in
de uiterfle verlegenheid bevinden ,) se treese er entre deux selles, le cal a terre.
bijw. — beide, tamelijk, entre deux, pastablement. — ons, entre nous. — licht en
docker, entre chien et loup, sur la brune.
— wind en . water, (zeew.) a fieur d'eau.
Zie in het Franfche deel de met .Entre en
Inter in deze beteekenis zamengeflelde woorden. Dit voorzetfel behoort tot diegene ,
welke outings den tweeden naamval bij zich
hadden, en nog zegt men hedendaagsch,
dijks, entre les
deks , entre les ponts,
tijds, 4 des heures ddtachdes, dans
gigues.
Pentre temps.
Tusfchenartiltel, o. article intercald , insdre, m.
Tusfchenbedenking, yr. reflexion survenue entre temps.
Tusfchenbedrijf, o. tusfchenfpel, entr'acte,
intermede, m.
siusfchenbeide, bijw. zoo, zoo, tamelijk,
passablement. —, nu en dan , de temps en
temps.
Tusfchenbeidenheid, vr. tusfchenruimte ,espace
intermediaire, intervalle , en.
Tusfchenbeidenkomen, b. w. (ik kwam tusfchenbeiden , ben tusfchenbeidengekomen,)
behulpzaam zijn, in de bres fpringen, zich
met iets bemoeijen, s'entre mettre, s'imtniscer.
Tusfchenbeidenkomend, b. n. intervenant, e.
Hij is als —e partij aangenomen, it a dtd
recu partie intervenante.
Tusfchenbeidenftellen, o. w. (ik flelde tusfchenbeiden, heb tusfchenbeidengefteld , )
tusfchenbeiden zetten , interposer. Wanaieer eene donkere wolk zich tusfchen
en de zon /telt, quand une nude obscure
s'interpose entre nous et le soleil, zich
ter bemiddeling in eene zaak mengen, intervenir, s'entre settre. De koning is bij
het verfchil van deze twee vorfien tusfchenbeiden gekomen , (heeft zich ter bemiddeling
*efleld, om ze te . vereenigen le roi est
sntervenu dans le thfidrend tie ces deux princes pour les accorder.
Tusfchenbeideneiland; o. Ile qui se trouve entre
d'autres Iles.
Tusfchenbeurt, vr, tour intermediaire, es.
Tusfchenbod o. offre intermediaire, m.
Tusfchendag, ra. ingelaschte gag, four intercelaire.

TUS
Tusfchendak, 0. een dak over een open vlak,
tusfchen twee gebouwen, toit entre deux
b4timents, toit intermediaire, m.
Tusfchencians, tn. ballet entre deux places.
Tusfchendek, o. entre-pont, m.
Tuslchendipt. m. diva intermediaire ou entre
deux autres.
Tusfchendoen, b. w. Cik deed tusfchen, heb
tusfchengedaan,) mettre entre deux, interposer.
Tusfchenengte , y r. eene engte, welke ergens
tusfchen ligt, un defile, fine gorge.
Tusfchenerf, o. een erf tusfchen twee woningen , enz. , fonds de terre sited entre deux
?liaisons.
Tusfchengang, In. gang tusfchen andere gan.
gen, aIlde intermediaire, f.
Tusfchengebied, o. gouvernetnent intermddiaire interregne, m.
'
Tusfchengeregt
, o. hetgeen voor het nageregt
wordt opgedischt, entremets,
Tusfchengeithrijf; zie Tusfchenfchrift.
Tusfchengefnap, o. zie Snap.
Tusfchengefpeel, o. muzijk, welke ergens tut.
fchen gefp,eeld wordt, intermede en musi,
que ,
Tusfchengefprek,
(in de prakt.,) tusfchen.
praat, interlocution, f.
Tusfchengetal, o. hombre intermediaire, m.
Tusfch.engevoegd, b, n. ingelascht, interca•
laire.
Tusfchengewest, o. province enclavde .dans
d'autres, f.
Tusfchengezang, o. intermede de chant, tn.
Tusfchengracht yr. canal de separation, tn.
Tusfchengroeijen , o. w. (ik groeide tusfchen,
ben tusfchengegroeid,) croitre parmi.
Tusfchenhandet, tn. commerce intermittent.
Tusfchenhistorie, vr. een gefchiedverhaal, dat
tusfchen andere gefchiedverhalen
ipisode, m.
Tusfchenjaar, o. een jaar, dat tusfchen andere
jaren invalt, annee intermediaire,
Tusfchenkans, yr. kans tusfchen twee andere
kanfen, chance alternative on qui a lieu
entre d'autres.
Tusfchenkiank, m. middelklank tusfchen twee
andere klanken, son intermediaire.
Tusfchenkleur, y r. eene kleur, die midclen
tusfchen twee andere kleuren kan gerang.
fchikt warden, couleur intermediaire.
Tusfchenkomen, o. w. zie Tusfchenbeiden.
komen.
Tusfchenkomend ., b. n. intervenant, e, ,intermediaire, incident, e. —e zaak, Incident,
Tusfchenkomst, y r. invalling in den loop. van
iets, dat daardoor gefluit of andersgewijzigd
worth, intervention ; ook tusfchenbeiden
-komende hulp, bemiddeling, entremise,
tetposition, mediation.
Tusfchenkoning, m. koning, die tusfchen de
koningen van twee bijzondere.geflachten
heerscht, regent pendant an tnterregne,
interrex, interroi.
Tusfchenkring, m. kring tusfchen twee andere
kringen, cercle intermediaire, ou qui est
interpose entre deux autres.
Tusfchenlaag, vr.- eene laag, die tusfchen twee
andere lagen ligt , couche intermediaire.
Tusfchenlaan , vr, ailed entre deux autres ou
du milieu.
Tusfchenland, o. pays qui est entre deux autres,
Tusfchenleggen, b. w. (ik legde, leide ensfchen, heb tusfchengelegd, geleid,) mews
ou coacher entre q, ch. ea I. q.
Tus-
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Tnsfchenleiden, b. w. (ik leidde tusfchen, heb
tusfchengeleid ,) mener ou conduire entre.
Tusfchenlid, o. jointure au milieu, f.
Tusfchenliggen , o. w. (ik lag tusfchen , heb tusfchen gelegen), etre situe , e, enclave, e,
au milieu de ou entre, q. ch.
Tusfchenlijn, yr. ruimte tusfchen de regels,
entre-ligne, interligne.
Tusfenloop , (ik liep tusfchen, heb en ben
tusfchen geloopen,) courir parmi.
Tusfchenlucht , vr. region moyenne de Patinosphere.
Tusfchenmaaltijd, in. collation, f. goeiter, m.
Tusfchenmeening, vr. avis mitoyen, m.
Tusfchenmeer, o. lac enclave ou entre deux
lieux, m.
Tusfchenmengen, b. y. (ik mengde tusfchen,
heb tusfchen gemengd), entremeler.
Tusfchenmiddel, o. moyen intermediaire,
Tusfchenmuur, m. binnenmunr, mur mitoyen,
mur de refend.
Tusfchennestelen, o. w. (ik nestelde tusfchen,
heb tusfchen genestela,) nicker entre.
Tufschenoord, o. endroit sifted entre, tn.
Tusfchenoordeel zie Tusfchenvonnis.
Tusfchenpad, o. sentier du milieu oft entre
deux chemins, tn.
Tusfchenpartij, yr. parti mitoyen, tn.
Tusfchenperfoon , yr. personne interposee.
Tusfchenplaats, yr. zie Tusfchenruimte.
Tusfchenplaatfen ; zie Tusfchenftellen, Tusichenzetten.
Tusfchenplan , o. plan mitoyen on intermediaire.
Tusfchenplaneet yr. planate intermediaire
entre deux autres.
Tusfchenpoos of poozing, yr. eene wijl tijds,
welke tnsfchen iets verloopt, pause, intermittence , intermission, f. intcrvalle , tn.
Bij heeft de koorts 24 uren zonder aflating, gehad, la Pyre lui a dare vingt.
juatre heures sans intermission. Bij —, per
sntervalles. — van twee geheele toonen
{in de muzijk,) diton, M.
(ik poosde tusfchen,
Tusfchenpoozen, o.
heb tusfchen gepoosd) , tusfchen beiden
, niet aanwachten, pauferen, pauser.
houden , cesser de temps en temps.
Tnsfchenpoozend, b. n. intermittent, e. Eene
—e , afwisfelende koorts , tine Pre intermittente.
Tusfchenpreek, yr. sermon quo se tient entre
deux autres,
Tusfchenpsalm , m. pseaume qui se chante entre les differentes parties d'un sermon.
Tusfchenrang, m. rang intermediaire.
Tusfchenras, o. ras van tweederlei geflacht,
race mitisse ou native, f:
Tusfchenrede, yr. digression, parenthese.
Tusfchenreeks of rij , yr. serie intermediaire.
Tusfchenregel , m. tusfchenlijn, yr. ruimte
tusfchen twee regels, interligne ou entreligne, f. Tusfchen twee regels fchrijven,
icrire dans l'interligne.
Tusfchenregelig , b. n. tusfchen de regels,
interlindaire.
Tusfchenregering, yr. tusfehenrijk, o. interregve,
Tusfchenrijm, o. eene mindere of meerdere
hoeveelheid van dichtregelen, welke tusfchen
eene onrijm ingevlochten is, vers intercales dans la prose ou miles entre laprose,tn.pl.
Tusfchenribbenftuk, o. entre-cote, f.
Tusfchenruimte, yr. Tusfchenruim , o. entredeux, espace, intermediaire. Ruimte tusschen blikke dozen , kogels, enz. (bij de
art.) interstice, tn. —, (by de natuurk.)
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zweetgaten zljn ---ten,
interstice.
pores sont interstices. —, naauwe 4 ang op
fchepen coursive.— tusfchen twee mijnaders,
stampe, f,
Tusfchenfchot, o. een befchot ergens tusfchen,
cloison, f. entre-deux, mur de refend, m.
, micldelfchot, (in de ontleedk.)
phragme, m.
Tusfchenfchrift, o. inlasfching van iets in een
gefchrift, interpolation , intercalation, insertion.
Tusfchenfchrijven, b. w. (ik fchreef tusfchen,
heb tusfchen gefchreven ,) inlasfchen,
voegen , interpoler, intercaler,, inserer.
Tusfchenfloot, vr. fosse de separation, rn.
Tusfchenfluis, vr. &lase entre deux autres,
&luso du milieu.
Tusfchenfnap , Tusfchenfnappen, o. floornis
in het fpreken , interruption, f.
TusfchenfnapPen, o. w. (ik fnapte tnsfchen ,
heb tusfchen gefnapt), interrompre, babiller 4 tort et d travers.
Tusfchenfpel , o. intermede, entr'acte, tn.
Tusfchenfpelen, o. w. (ik fpeelde tusfchen,
heb tusfchen gefpeeld), jouer dans Pinter-valle , jouer tin intermede.
Tusfchenfpraak , yr. al wat ergens tusfchen
gefproken wordt, ook het fpreken van eenen
bemiddelaar tusfchen twistende partijen , bemiddeling , tusfchenkomst, interlocution ,midiation, entremise verbale, intervention.
Tusfchenfpreken, o. w. (ik fprak tusfchen,
heb tusfchen gefproken), in de reden vallen , Toren, interrompre, couper la parole,
prendre part a la conversation.
Tusfchenfpreker, m. entre-parleur, interimsmiddelaar, mediateur.
teur.
Tusfchenfpreking, yr. interruption, interlocution.
(ik fond tusfchen, heb
Tusfchenflaan, o.
tusfchen geftaan ,) se tenir parmi.
Tusfchenftaat , m. etas intermediaire.
interposition, f.
Tusfchenftand,
Tusfcheufleken. b. w. (ik flak tusfchen, heb
tusfchen geftoken ,) fourrer parmi, entre.
invoegen, inserer.
Tusfchenflellen, b. w. (ik ftelde tusfchen,
heb tusfchen gefleld, ) tusfchen plaatfen ,
interposer, mettre ou placer entre.
Tusfchenftelling, yr. het flellen van iets er.
gens tusfchen, interposition, action de metiets dat tusfchen andere
tre parmi.
lingen gefteld wordt, position intermediaire
ou entre deux autres.
Tusfchenfloppen, b. w. (ik flopte tusfchen,
heb tusfchen geflopt,) fourrer parmi.
Tusfchenftopping, yr. action de fourrer parmi.
Tusfchenftraat, yr. rue entre deux autres.
Tusfchenftreek , yr. landflreek die tusfchen
twee andere ligt, contree entre deux autres.
Tusschenftreep,vr. eene nreep ergens tusfchen,
raie ou ligne intermediaire, f. trait entre
q. ch.:.
Tusfchenftrijd, m. firijd tusfchen twee par.
tijen, combat entre deux parties.
TusfchenftrOoijen, b. w. (ik itrooide tusfchen,
heb tusfchen geftrooid, ) sewer, ripandre
hei.tiftroomen, o. (ik firoomde tusfchen,
TuPsafrcm
heb tusfchen geftroomd,) cooler parmi.
Tusfchental, o. nombre intermediaire,
overtand, surdent, f.
Tusfchentand,
tijd tusfchen andere tijdvak.
Tusfchentijd,
ken, intervalle, entre temps, temps intermediat, interim. Keizer Karel V bewil.
ligde, om de onlusten van de godsdienst in
Duitschland to flillen, eenen — in het jaar
1548
Dddd5
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'11‘ heb hem — gulden gtgeven, fe.
lui ai donne douze florins. Een der — apostelen 9 un des douze apOtres. Een mandje
pijpen bevat — dozijn, une mande de pipes
contient douze douzaines. uren , douze
heures (midi, minuit). Te — uur, op den
middag , 4 midi ; op den middernacht,
minuit. Wij aten gisteren bij uwen oom,
en waren met ons twaalven, nous &mimes
hier chez votre oncle et etions douze 4 table.
Hij zal tusfchen elf en — uur bij u komen,
it viendra chez vous entre onze heures et
midi. Met het flaan van —, d midi sonnant.
—, (in de kruidk.) in — verdeeld, dodicafide , adj. Met — ftampertjes, dodecagyne.
Bled met —, feuille dodecapartie. Lene
bloemenkroon met — bloembladen, une corolle dodecapitale. —, (in de meetk.) een
ligchaam, welks oppervlakte — regelmatige
vijfhoeken heeft, dodecandre ou dodecahedre.
Figuur met — hoeken en — zijden, dodecagone , tn. Figuur met — hoeken , dodechedron , tn. Gedicht van — verzen, douzain, m.
Twaalfdaagsch, b. n. de douze fours.
Twaalfde , b. n. douzieme, douze. Het —
jaar , la douzieme annee. Karel de —, Charles douze. Op den —u dag der maand, le
douze on le douzieme du mass. Hij heeft het
— deel ontvangen, it a recu la douzieme
partie. De — klasfe der gewasfen , dodecandere, f. Het — gedeelte eens krings of
cirkels , (in de flerrek. ,) dodicatemorie. Ten
bijw. douziemement.
en vr. le , la douzieme.
Twaalfde ,
Twaalfdehalf, b. n. onze et demi.
Twaalfderlei, twaalfderhande , b. n. de douze
sortes ou especes. Hij kan het op — wijzen
doen , it sait le faire de douze maniéres.
Twaalfhoek , m. zie Twaalf op het einde.
Twaalfjarig, b. n. age, e, de douze ans.
Twaalfkeeren, twaalfmaal, twaalfvoudig , b.
bijw. douze fois.
n. dodicaple.
Twaalfponder, m. (in het krijgsw.) piece de
douze livres (de balle, de boulet).
Twaalftal, o, doziju, douzaine, f.
Twaaifvingerdarm, m. (in de ontleedk.) duodenum. Tot den — betrekkelijk, duodenal, e.
Twee , telw. deux. Komt — acn —, of bij
tweeEn , venez deux a deux. —maal zoo
veel, deux fois autant. Laat ons dit ftult
vleesch in tweeEn verdeelen, partageons co
morceau de viande en deux. Wij waren met
ons tweeen bij uwe moeder, nous itions deux
chez votre mere. Van — tot — dagen , om
de — dagen , de deux fours en deux fours.
Tooneelfluk van — perfonen, duodrame ,
— voet lang, bipedal, le, Spr. w. — banden op eenen bulk; zie Hand. Voetmaat
van een latijnsch of grieksch vers nit — lange
lettergrepen beflaande , spondee, m.; en nit
eene lange en — korte, dactyle, tn. —azen
werpen , (in het tiktakfpel ,) amener beset.
—, (in het kaartfpel en met dobbelfleenen,)
yr. deux. Marten — 2 deux de coon-. Hij
wierp drie twean , it jetait trois deux,
rafle de deux. Veeg die — uit, (in het
Regering van —
cijferen,) effacez ce
koningen van hetzelfde rijk, dyarchie, f:
Tweenal:, o. befchuit, biscuit, m.
Tweebastig , b. n. qui a deux ecorces.
Tweebeenig, b. n. zie Tweevoetig.
Tweeblad , o. (in de kruidk.) double feuille,
f. ophris, hermit; , m.
Tweebladig , b. n. qui a deux fealties, de deux
feuilles.
Tweebloemig, b. n.
Twee-

1548 P empereur Charles-Quint, pear patii
fier les troubles de la religion en tillemagne , accorda un interim Pan 1548. In den
, par interim. In dien middelerwijl,
stir ces entrefaites. Men ging hem roepen ,
maar in dien — flied hij, on allait Pappeler, mais sur ces entrejaites it mourut. —,
(bij regtsg.) tusfchen twee bepaalde termijnen, enz, interstice, m.
Tusfchentijds, bijw. 4 des heures detachees.
Tusfchentoon , in. ton entre deux autres, ton
Tusfchenuur, o. heure d'intervalle ou de loisir,,
Tusfchenvak , o. espace , intervalle, m. distance,
Tusfchenval , m. toeval , opkomend geval, omftandigheid , incident , accident , m. circonstance , conjoncture , 'hinderpaal , obstacle , empêchement.
Tusfchenvallend , b, n. tusfchenkomend , incident, e.
Tusfchenverhaal, o. zie Tusfchenhistorie.
Tusfchenvlaag , vr, eene vlaag ergens tusfchen ,
intervalle. Hij is bij tusfchenvlagen gek ,
it est fon par intervalles; zie Vlaag.
Tusfchenvlieten, o. w. zie Tusfchenftroomen.
Tusfchenvoegen , b. w. (ik voegde tusfchen,
heb tusfchengevoegd,) intercaler, joindre
parmi.
Tusfchenvoeging, vr. inlasfching , insertion,
intercalation.
Tusfchenvoegfel, 0. insertion, f:
Tusfchenvonnis, o. interlocutoire, rn.
ge.
yen, vellen , interloquer.
Tusfchenvoorftel, o. proposition incidents, f.
Tusfchenvraag, yr. invallende vraag, demande ou question incidente.
Tusichenwal, m. rempart de separation.
Tusfchenwand 9 m. mur mitoyen , tn. cloison ,f.
Tusfchenwasfen , 0. w. zie Tusfchengroeijen.
Tusfchenweek , vr. semaine intermediaire, semaine entre d'autres semaines.
Tusfchenweg, m. (in de vesting-bouwk.) bedekte weg , onder aan den wal , tusfchen
den wal en de gracht , ook weg tusfchen
eenen dijk en een water, lungs eenen ftraatweg , berme, accotement.
Tusfchenwerk, o. ouvrage accessoite, m.
Tusfchenwerpen, b. w. (ik wierp tusfchen,
heb tusfchen geworpen), jeter entre, parmi.
Tusfchenwerpfel, o. ce que Pon fete entre,
parmi.
tusfchenvoegfel , (in de fpraakk.)
interjection.
Tusfchenwijdte, yr. distance, f. espace,
zie Tusfchenruimte.
Tusfchenwolk, yr. nuage intermediaite, nuage que Pot, volt entre d'autres.
Tusfchenwoord, o. parole incidente , f. adjoint, m.
Tusfchenzaaijen, b. w. (ik zaaide tusfchen,
heb tusfchen gezaaid), semer parmi.
Tusfchenzang; zie Tusfc'nengezang.
Tusfchenzee , yr. eene zee, waardoor gewesten of plaatfen vaneengefcheiden worden ,
mer qui sipare des contries, etc.
Tusfchenzetten, b. w. (ik zettede tusfchen,
heb tusfchen gezer), mettre, placer, poser
entre.
Trsfehenzetting, yr. interposition, action de
mettre entre , etc.
Tafchenzin, m. phrase incidente, parenthese, f.
Tuslchenzingen , b. en 0. w. (ik zong tusfchen , heb tusfchen gezongen), chanter dans
les entr'actes.
Twaalf, telw. douze. Zijn broeder heeft —
ichapen getocht, son frire a acheti douze
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Tweebuikige (pier, yr. (in de ontleedk.) muscle digastrique, ns.
Tweedagig, b. n. de deux fours ou journies.
Tweede, n. deuxieme, second, e. Karel
tie —, Charles second. Hij woont op de —
verdieping, it loge au deuxieme etage.
—dagindew kenrdeca ,(volgensden
franfchen republikeinfchen aimanak ,) duodi,
tn. Hij zal voor de — maal trouwen, it se
mariera en secondes noces. Ten —, bijw.
deuxiimement, secondement.
Tweederhancie, tweederlei, b. n. de deux rortes , especes on facons. — wijn, yin de deux
tortes. Op — wijze, de deux manieres. —
kinderen hebben, avoir des enfants de deux
lits. Zeggen en doen is —, dire et faire
sont deux.
Tweedraadsch, b. n. 4 deux fils. — fluweel,
velours a deux polls.
Tweedragt, yr. tweefpalt , discorde, f.; zie
Oneenigheid, Twist.
Tweedragtig, b. n. qui cause ou sense la discords , querelleux , se.
Tweedragtsappel, m. zie Twistappel.
Tweeclubbel, b. n. deux fois doubles.
Tweeduizendite, b. n. deux-millieme.
Tweegevecht, o. duel, rn., (bij de ouden,)
monomachie, f.
Tweegodendom, o. ditheistne, us.
Tweehandig, b. n. bimane, qui a deux mains.
, die regts en links is , ambidextre.
Tweehoek, in. hock, door twee vlakken gevormd , (in de meetk.) angle diedre.
Tweehonderdite , b. n. deux centieme.
Tweehoadig, b. n. qui a deux tetes. Een —e
gedenkpeuning, bajoire ,
—e fpier, (in
tie ontleedk.) biceps, m.
Tweehoornig, b. n. qui 4 deux cordes.
Tweejarig, b. n. age, e, de deux ant , biennal, le. —, (in de kruidk.) bisannuel , le.
Eene —e plant, une plante bisannuelle. Een
— zwijn, un sanglier rages. —e wijn, vise
de deux feuilles.
Tweekiank of klinker, m. (in de fpraakk.,)
diphthongue, 1.
Tweekleurig, b. n. de deux couleurs.
Tweeledig , b. n, qui a deux membres. —e
bewijsrede, dubbel bewijs, fluitrede, (in
de redeneerk.) dilemme , argument cornu , m.
—e grootheid, (in de itelk.) binome, tn.;
fig. zie Dubbelzinnig.
Tweelettergrepig, b. n. dissyllabe.
,Tweelijvig, b, n. qui a deux corps.
Tweeling, m. en yr. jumeau, jumelle. fpieren, jumeaux. —en, een der twaalf flerrenbeelden van den dierenriem, gemeaux.
pl.
—en, Castor en Pollux , dioscures ,
Tweelingsbroeders of zusters, fret-es jumeaux
ou soeurs jumelles.
Tweelingsvruchten , vr. meerv.fruits gimines ,
m. pl.
Tweemaal of Tweewerf, bijw. deux fois. —,
(in de toonk.) bis. — 8 is i6, deux fois
halt sent seize. Ik wil u — zoo veel geven ,
je vous donnerai deux fois autant, le double.
Het — lezen van de mis op denzelfden dag;
ook tweede omfpitting van eenen grond ,
Linage, tn.
Tweemaandelijksch, b. n, .qui se fait de deux
a deux moss, de deux moss.
Tweemalig, b. n. herhaald, double , reitere, e.
Tweeman , m. (in de Rom. gefch.) duumvir.
Tweemannig, b. n. tot het tweemanfchap behoorende , duumviral, e.
Tweemanfchap, o. duumviral, m.
Tweeoogig, b. n. qui a Om yeux.
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Tweeregelig , b. n. de deux Hoes. Een
vers, (in de dichtk.) un distique.
Tweeriemig, b. n. qui a deux rames. Een
— fchip (bij de ouden,) met twee rijen riemen aan beide zijden boven elkander, met
f.
twee roeibanken ,
Tweern; zie Twijn.
'Fweefchelpig, b. n. bivalve.
Tweefchillig, b. n. 4 double pelure on ecorcs,
dicoque.
Tweeilachtig, b. n. deels van het mannelijke,
deels van het vrouwelijke geflacht. — mensch,
hermaphrodite, m. gynantrop! , androgyne,
tn. et f. AANM. Gynantrope is een hermaphrodite , die meer overeenkomst heeft met
eene vrouw dan met eenen man , in tegenoveritelling van Androgyne. —, (in de
plantk.) androgyne. -- van dieren, die op
het land en in het water leven, amphibie.
Kennis der —e dieren, amphibiologie.
Tweefnarig, b. n. â deux cordes. — 1peeltuig,
( bij de Ouden ,) dicorde , tn.
Tweefnedig , tweefnijdend , tweefnijdig, b. n.
aan weerskanten fnijdend, a deux taillants
ou , tranchants. wondhelersmes, amphism
ile , m.
Tweefpalt, yr. discords; zie Oneenigheid,
Twist.
Tweeipletig, b. n. a deux fentes.
Tweefpraak, vs. dialogue entre deux personnes, m.
Tweefprong, plaats, waar een weg zich
in tweeEn fcheidt, fcheiweg, bivoie , f: chemin biviaire.
Tweeftemmig, b. n. a deux voix.
Tweeftrijd; zie Tweegevecht.
Tweesyllabig, b. n. dissyllabe.
Tweetakkig, b. n. (in de kruid- en ontleedk.)
verdeeling in twee takkenplaats , waar twee
takken uiteenfchieten, gaffelvormige verdeeling , bifurcation.
Tweetal, o. twee, couple, m. pairs , f. Zie
hiervan in het Franfche deel. Tweetallige
rekening, (om alle cijfers door r en o
to drukken,) arithmettque binaire.
Tweetandig, b. n. qui a deux dents. Bloemkelk met eenen tweetandigen rand, bidente.
—, van eenen gaffel, enz. a deux fourchons.
Tweetongig, b. n. als het ware twee tongen
hebbende, met welker eene men zoo , en
met welker andere men wederom gansch andens fpreekt; bedriegelijk , valsch , qui a'
deux langues, 4 double langue; qui souffle
le froid et le chaud, dissimuld, e, double.
Tweevakkig, b. n. (in de kruidk.) vrucht met
twee holligheden, fruit biloculaire.
Tweevechter, m. duelliste.
Tweeverwig , b. n. de deux couleurs.
Tweevingerig, b. n. a deux doigts.
Tweevlakkig, b, n. met twee vlakken geteekend, marque, e, de deux taches.
Tweevleugelig, b. n. (bijzonder van infekten ,)
el deux ailes ; diptere.
Tweevoetig, b. n. bipide,_qui a deux pieds.
Tweevorkig, b. n. qui a deux rourchons ,
deux pointes ; gaffelvormig , bzfurque , e.
Tweevormig, b. n. qui a deux formes , biforme.
.1:weevouct, o. double, m. — (in de Grieke
fche fpraakkunst,) duel,
Tweevoudig, b. n. dubbel, double. — (in
de kruidk.) blad, beftaande uit twee blaadjes
op eenen ftengel, feuille knee; zie Dubbel,
bijw. doublement.
Tweevoudigheid; zie Dubbelheid.
Tweeweg, m. kruisweg, carrefour.
Tweewerf; zie Tweemaal,
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Tweewlverigheid, yr. dubbele edit , met twee
perfonen to gelijk , bigamie.
Tweezadig, b. n. met twee zaden , disperme,
dispermatique. (in de kruidk.) vrucht,
die twee zaden heeft , fruit disperme.
Tweezang m. aria met twee ftemmen , dubbelof tweefpel,
'
duet, duo.
Tweezijdig , b. n. qui a deux cotes, a deux faces.
naar tegenovergettelde zijden , (in de
kruidk.) distique.
Tweezinnig, b. n. tweezins, bijw. in tweederlei zin, op tweederlei wijze, dubbelzinnig,
en deux sens, de deux manieres. Een tweeof dubbelzinnig woord, an mot a double
entente.
Twijfel, m. doute, f. lets in trekken ,
mettre, rivoquer q. ch. en douse , douter de
q. ch. In — ilaan, etre en doute, en sus.
pens, balancer, hisiter. Ik zal het zonder
— doen, je le feral sans doute. Het lijdc
geenen — of hij zal komen, it n'y a point
onzekerheid,
de doute qu'il ne vienne.
incertitude; zie Bic woord.
Twijfelaar, m. celui qui doute, bijzonderlijk
al wie zulks in godgeleerdheid of wijsbegeerte doet, douteur, dubitateur. aan'hangers van Pyrrho, pyrrhonien, sceptique.
Twijfelachtig, b. n. aan twijfel onderhevig,
onzeker, dubbelzinnig, douteux, se, pro.
blematique, equivoque, incertain, e. Zinn
regt is zeer —, son droit est fort douteux.
De zaak is zeer — la chose est fort prohlematique. De overwinning was eenige uren
—, la victoire foe quelques heures incerCaine , balance; quelques heures. vraagfink , probléme ; bijw. douteusement , probletnatiquement.
Twijfelachtigheid, yr. onzekerheid, befluiteloosheid , incertitude, irresolution , indecision.
Twijfelarij, vr. twijfelzucht, (leer van Pyrrho , die alles in twijfel trok ,) sceptisme,
py.rrhonisme.
Twijfelbaar ; b. n. dat betwijfeld kan worden , douteux, se, qui peat etre revoque , e,
en doute.
Twijfelen, b. w. (ik twijfelde , heb getwijfeld ,) douter, revoquer en doute. Hij twij.
f&t niet of zijne zuster zal hier komen,
toe doute pas .que sa soeur ne vienne ici. Twijfelt gij of hij hier zij ? doutez-vows qu'il ne
snit ici?
Twijfelend, b. n. (in de godgeleerdheid en
wijsbegeerte ,)sceptique ,pyrrhonien,ne.—,
eene twijfeling inhoudende , dubitailf, ive.
Een — voegwoord , une conjonction dubitative ; bijw. op eene twijfeleude wijze,
dubitativement.
Twijfeling, yr. de daad van twijfelen, doute.
Aangenomene —, (in de rekenk.) dubita.
tion. — met vrees, doutance; zie ook Onzekerheid ; fig. Twijfelingen, nuages. De
benevelingen , die het verftand verblinden , les nuages qui ofusquent l'entendement.
De —en zijn gelukkig verdwenen , les
ages sont heureusement dissipes.
Twijfelmoedig, b. n. befluiteloos, onzeker,
incertain, e, irresolu, e.
Twijfelmoedigheid yr. incertitude , irresolution.
Twijfelvol, b. n. vol van twijfelingen , plain,
e, de doute, d'incertitude.
Tw!jfelzinnig, b. n. zie Dubbelzinnig.
Tw!jfelzinnigheid, yr. zie Dubbelzinnigheid.
Twijfelzucht, vr. zie Twijfelarij.
Twijfelzuch,tig, b. n. gut aims a douter de
tout.

T W I
Twg, yr. eene loot, telg van eenen boom
of' van eenen ftruik, jet , brin, scion, rejeton, tn. pousse. —, teen, osier, tn.
Twijgen, b. n dat van twijgjes, van teen is,
d'osier. Een — mandje , mande vau teen,
panier d'osier, tn.
Twijn, m. gedubbeld garen , zijde, fl tors
ou retors.
zijde, de la soie retordre.
Twijndraad, o, getwijnd garen , du flu retordu ou retors,
Twijnder, m. van garen of zijde, tordeur,,
retordeur, doubleur.
Twijnen, b. w. (ik twijnde, heb getwijnd),
garen dubbelen, tordre, retordre, doubler.
Zijde tweemaal organsiner la sole. Ge.
twijnde zijde , organsin.
Twijnderij , yr. twijning, retordement, retordage, Cordage, tn. — van zijde, doublage, tn.
Twijnmolen, m. twijnrad of wiel, o. moulin
retordre, retorsoir ou retordoir, m.
Twijnfler, yr. tordeuse, doubleuse.
Twiutig, teiw. vingt. Een en —, vingt et
un. Acht en —, vingt huit. Geef hem vijf
en — gulden, donnez-lui vingt cinq florins.
Vijf en —, (kwart honderd) van Bingendie
bij het getal verkocht worden, quarteron.
Hij is drie en — jaar ond, it a vingt-trois
ans. Wij waren met ons twintigen, non:
etions vingt; zie Twintigtal.
Twintigdaagsch, b. n. de vingt fours..
Twintiger,, m. een medelid van eene vergadering , van twintig perfonen, membre d'une
vingt personnes. Wijn die in 1820,
societe
of ook die voor — jaren reeds geperst is
vin de Pan 182o, ou Yin de vingt ans, de
vingt feuilles. Een oorlogfchip van 20 ftuk.
ken , un vaisseau de guerre de vingt pieces
de canon.
Twintigjarig, b. n.
e, de vingt ans. —,
dat om de 20 jaren gefchiedt, vicennal, a.
Boom, hout van — jaar,
m.
Twintigmaal, Twintigwerf, bijw. vingt fair.
Twintigponder,, m. Een brood van co pond,
on pain de vingt livres. Een fink gefchut
van 20 pond, une piece de vingt livres de
balle, f.
Twintigfte , b, n. le, la vingtieme , en. et De
dag der maand, le vingtieme four, ors le
vingt, du mois. Zip is de — die het mij
zeide , elle est la vingtieme qui me le disait.
Hij heeft een — (aandeel) in deze onderneming , it est pour on vingtieme, (pour one
vingtieme partie) dans cette entreprise.
Twintigtal, o. vingtaine, nombre de vingt, no.
Twintigwerf ; zie Twintigmaal.
Twist, m. oneenigheid, gefchil, gekijf, verdeeldheid, enz. discorde, division, diffical.
te , dissension , disunion, dispute, contents'.
on, contestation, altercation, noise, rixe,
querelle, tracasserie , chicane, f. e,
differend, debat, litige, conflict, tn.—over
geloofspunten, controverse ; fam. castille,
bisbille; fig, pique. AANMERK. Van deze
woorden worden eenige met onderfcheid gebezigd. Querelle ontftaat nit ontevredenheid ; noise, nit boosheid, drift; rixe, uit
grooten worn; .conflict, over de bevoegdheid welke het eene geregt zich boven het
andere toekent; dispute wordt gemeenlijk
gezegd van een gesprek tusfcheu twee perfonen , die van meaning over eene zaak vet,•
fchillen, en wanneer dit in bitsheid overgaat , zegt men altercation. Contestation
gebruikt men van — tusfchen aanzienlijke
perfonen over een gewigtig of belangrijk
onderwerp, of tusfchen bijzondere perfonen
over eene regterlijke zaak zoo zijn in het
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Engelsch parlement dikwijls des dans;
fam. Hij heeft zonder oorzaak of rede , om
eene beuzeling met mij — begonnen, it m'a
fait une querelle d'allemand.
Twistachtig, b. n. twiscgierig, twistziek,
twistzuchtig, querelleux , se, contentieux,
se, chicaneur, se, hargneux , se, chicanier,
e, posntilleux , se.
ere,
Twistachtigheid, yr. humeur querelleuse ou
contentieuse; fig. discordance.
Twistappel, m. pomme de discorde, f.
Twistbeflechter, twistbefcheider,, m. gaman ,
arbitre, accommodeur de querelle.
Twisten, o. w. (ik twistede, heb getwist,)
oneenig zijn, krakeelen, quereller, disputer, contester, titre en dibat; zie ook Betwisten. Zij — gedurig, ils disputent perperuellement. Over eene rekeuing —, dezelve betwisten , dabattre un compte. Zij
kunnen niet een uur te zamen zijn, zonder
te ils ne peuvent titre une heure ensemble, sans se quereller. Spr. w. Zij — om
eene beuzeling, ils disputent sur la pointe
d'une aiguille, de la chape a Pdveque.
Twistend , b. n. contestant, e, polemique. De
—e partijen , (voor de vierfchaar ,) les parties contestantes. —e verhandeling , traits
poldmique.
Twister, m. krakeler,, querelkur, disputeur,
chicaneur, chicanier, tracassier.
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Twistfter, yr. tierelleuse, chieaniere, chicaneuse, tracasstere.
Twistgierig; zie Twistachtig.
Twistgierigheid , yr. humeur querelleuse ou
contentieuse, taquinerie, envie de quereller.
Twistmaker, m. twistitoker, bouts feu, attisequerelle. —, die gaarne vecht , bretteur.
Twistrede, yr. eene rede of een gefprek ,
waarin over lets getwist worth, redetwist ;
bijzonderlijk zoodanig een, als waarin men
aan de hoogefcholen eene geopperde flelling , oefeningshalve , beftrijdt en verdedigt ,
dispute, contestation. — over godgeleerde
zaken, controverse.
Twistredenaar, m. disputeur, controversiste,
opponent, argumentant. betweter, arg
gumentateur.
Twistredenen , o. w. disputer.
Twistfcheider, m. zie Twistbeflechter.
Twistfcheiding, yr. bemiddeling arbitrage,
tn. action d'appaiser une querelle.
Twistfchrift , o. icrit poldmique. — over eett
leerfluk in de godsdienst, controverse, f.
Twistfchrij ver , m. dcrivain poldmique.
Twistverwekking, yr. action de faire naltre
des querelles.
Twistvol, b. n. discordant, e.
Twistvuur,, o. feu de discorde, m.
Twistziek ; zie Twistachtig.
Twistzoeker s zie Twister, Twistmaker.
Twistzuchtig zie Twistachtig.

U.
yr. de 2ofte letter van de letterlijst,
U, perf. voornaamw. de derde en vierde naamval van den 2den perfoon gij , zoo in het
enkelvoud, te, toi, a toi, en in het meervoud, vous, a vous ; echter wordt gij en u
als enkelvoud gebezigd, en door vous vertaald , als: Ik zie mijn vriend, je te , vous,
,,ois mon ami. Dit boek behoort —, Jan,
ce lieve est a toi, Jean. Mijnheer, ik bedank — voor uwe goedheid, monsieur, fe
vous remercie de votre bontd. Mijne lieve
kinderen, zijt gij bij uwen oom geweest?
vies chers enfants, avez-vous etc chez votre
oracle? Men zie verder de Spraakkunst.
Uchtend; zie Ochtend en vervolgens.
Ui, uije , m. een bekend flag van look, oignon.
Rist uijen , une glane, tin chapelet d'oignons.
Uijenbed , o. champ d'oignons, m. oignoniere ,f.
Uijenplant , yr. plants d'oignons.
Ujjenreuk m. odeur d'oignons „#:
Uijenfalade , yr. salade d'oignons.
Uijenfaus , yr. sauce a l'oignon.
Uijenfchil, yr. peau d'oignon.
Uijenfmaak , m. gout d'oignons.
Uijenfoep, yr. souj.ie a l'oignon.
Uijenzaad , o. grasne d'oignon, f.
Uijer, m. de melkvaten van zoogende dieren,
pis,
tetine, f:
Therpok yr. pustule au pis.
Uijerzweer, vr. tumeur sur le, on an, pis.
Uil, m. hibou, chat-huant, tn. chouette, f.
De groote nacht—, la chevette ou la petite
chouette; zie Kat—, Nacht—, enz. ; fig.
een domoor, een onhandelbaar, niets
dent/ mensch, un badaud, benet , sot, nigaud, etc. Spr. w. Elk meent , waant , dat
zijn — een valk is, (elk is met het zijne
ingenomen ,) chacun est prdvenu en faveur
de ce que lui appartient; it n'y a point de
laides amours, Eenen — vangen, (zeew.)
.Qveritaag vangen, faire chapelk.

Uilenfpiegel , m. gait, (chalk, enz. espiegle.
Uilenvlugt , yr. fig. fcherneravond, crdpuscule
du soir, tn. la brune. In de —, entre chiefs
et loup.
Uilskop, m. téte de hibou,
Uilskuiken , o. uilskop ; fig. fam. beat , sot,
jocrisse.
Uiltje , o. nachtvlinder, papillon de suit, m.,
(in de nat. gefch. ,) phalene, tn.; fig. Een
— vangen, (een middagflaapje doen,) dor.
mir aprés le diner ; faire la meridienne.
Uit, voorz. wordt door verfcheidene woord.
jes in het Frausch uitgedrukt , als door:
hors de, de, du, de la, 4, par,. d'entre,
dans, pour, etc. Zie hiervan eentge voorbeelden , — de stad zijn, etre hors de ville.
Hij is — Berlijn , it est de Berlin. Dat is
— het gebruik, c'est hors d'usage. — den
.adem loopen, courir hors d'haleine, aperte
d'haleine. — de mode , hors de mode, — den
weg, hors du chemin. Spr. w. — het oog ,
— het hart, (naar mate men iemand weinig
ziet, draagt men hem ook weinig genegenheid toe ,) hors de vue, hors de souvenir;
loin des yeux, loin du coeur. Eenw eeuw
in, de sihcle en sihcle. Verlies hoc niet —
het oog , ne le perdez pas de vote. Hij heeft
het — al zijne magt gedaan , it l'a fait do
toute sa force. — een adelijk geflacht ge.
fproten , procede, e, provenu , e, d'une fa.
mille noble. — den heme/ , — de aarde, du
ciel , de la terre. Ik zeg het — den grond van
mijn hart, je le dis du fond de mon coeur. 1k
heb het — of met een good oogmerk gedaan ,
Jo Pal fait a bonne intention. Hij heeft het
— ondervinding gedaan , it l'a fait par experience. Men weet het reeds — de courant , on le salt déjà par lag.azette. Hij
deed het nit gierigheid, it le fit par avarice. — achting voor uwen vader zal ik het
niet zeggen , par estime, par respect pour
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votre pare, je ne le dirai pas. 1k heb het
hooren zeggen , je Pai par oui dire. DE ben
bier gekomen liefde voor uwe zuster, je
suis venu ici par amour pour votre soeur.
Werpt het — het veafter, jetez le par la
fenitre. Ik zeg bet — fcherts, je le dis par
raillerie. Een uw midden, un d'entre
vous ,, wie heeft — dit glas gedronken ?
qui a bu dans ce verre ? Eet niet — den
fchotel, ne mangez pas dans le plat. Water — eene fontein fcheppen , puiser de
Peau dans une fontaine. Men moet — vloeijend water fcheppen, it fact puiser au courant de l'eau. Hij heeft het — de boeken
gehaald, it Pa puisd dam les livres. Doe
het — liefde tot God, om Gods wit, faites
le pour !'amour de Dieu. — gebrek aan
geld , faute d'argent. — kracht van , en
vertu de. De maand is — (gaindigd), le
mois est fini. De preek is —, le sermon
est fini. De kerk is —, on sort de Peglise.
Hij heeft zijnen arm uit het lid gevallen ,
it a disloqud le bras, cliboite son bras. Het
was mij reeds — het 'geheugen , je l'avais
banken zijn, etre
déjà oublid. (zeew. )
de lijken than, deralinguer,
debanqui.
defoncer.
Uitademen , b. w. (ik ademde uit , heb uitgeademd,) met den adem van zich geven,
flerven, expirer,, mourir, decider. Hij heeft
in mijnen arm den laarften adem uitgeademd,
(is geilorven,) it a expire, est wort, dans
mon bras. —, o. w. het tegenoverftaande
van inademen, adem van zich geven, respirer; zie Inademen.
Uitademing, yr. expiration, respiration. Stinkende —, halende.
Uitbaggeren , b. w. (ik baggerde , heb uitgebaggeal,) carer, debourber. De grachten
zijn uitgebaggerd, les canaux sent cures.
Uitbalien , b. w. (ik baliede uit, heb uirgebalied,) met eene balie uitfcheppeu, tirer,
vider avec un baguet, un tonneau, un sceau.
Uitbannen, b. w. (ik bande nit , heb uitgebatmen ) in ballingfchap verzenden , banntr,,
exiler, religuer.
Uitbanning, ,vr. bannissement, exit, m.
Uitbarnen ; zie Uitbranden.
Uitbarflen , o. w. (ik burst uit, ben uitgeborften ,) uitberflen , uit eenen barst voortkomen , crever; faire explosion. — van eenen
wind, zich plotfeling verheffende, s'elever,,
&later; fig. aan hevige aandoening den ruimen teugel vieren. In trauen fondre
en larmes. — in lagchen, dclater de rire,
rire A gorge deployee.
Vitbartling , yr. explosion, eruption. De —
van den berg Vefuvius was groot, Pdruption
du Vesuve fut grande. De — van een oproer,, !'explosion d'une revolts. — door het
de fcheik.) fulmination.
vuur veroorzaakt ,
Vitbazuinen , b. w. (ik bazuinde uit, heb uitgebazuind ), met bazuingefchal aankondigen , trumpeter, publier d son de tromps.
De vrede werd uitgebazuind, la paix fur
publiee 4 son de trompe; fig. Op eene luidruchtige wijze bekend waken , divulguer,
dbruiter.
Uitbeelden, b. w. (ik beelde uit, heb uitgebeeld), representer ; Lie Afbeeldeu.
Pitbeelding , zie Afbeelding.
Uitbernen; zie Uitbranden.
Uitberften ; zie Uitbarfien.
Uitbetalen , b. w. (ik betaalde uit, heb nitdebourser.
betaald
iJitbetten , b. w. (ik bettede nit , heb uitgebet), al bettencie suiveren, bassinet. , etc-
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ver. Men met de wonde
it faut ituver, bassiner la plate; zie Betten.
Uitbeuren ; zie Uitheffen.
Uitbidden, b. en o. w. (ik bad uit, heb nitgebeden), terminer, achever,finirsapriere.
Uitbiechten, b. en o. w. (ik biechtte uit, heb
uitgebiecht,) decharger son coeur, confesser
tout ce qui Pon a sur le coeur, se confessor.
Uitbieden, b. w. (ik bood uit, heb uitgeboden ), ( verouderd; ) zie Uitdagen, Uit•
eifchen.
Uitbijten, b. w. (ik beet uit, heb uitgebeten ,) al bijtende van zijnen Um!, verwijderen, casser en mordant, arracher avec les
dents. Hij heeft zich eenen tand uitgebeten , it Pest casse sine dent en mordant. o.
w. (met Zijn,) door het bijbrengen van
fcherp of bijtend vocht, van kleur veranderen , mordre, dter ou enlever par quelque
corrosif. Een (chip (fcheepsw.) couper
les glaces autour d'un navire.
Uitbij ter , m. die gemelig van aard is, die elk
kwalijk bejegent, bourru.
Uitbikken, b. w. '(ik bikte uit, heb uitgebikt,) regratter, racier, De muur is nog
niet uitgebikt, la muraille n'est pas encore regrattie.
Uitblazen, b. w. (ik blies uit, heb uitgeblazen,) door geblaas uitblusfch.en , iteindre de
son souffle. De kaars souffler, eteindre
la chandelle. Al blazende ontledigen. Een
ei
sower un oeuf. Al blazende aankon•
digen, trompeter; zie Uitbazuinen ; fig. Iemands levenslicht
dooden, lui titer la
vie, tuer q. q.
flerven. Hij heeft zijne
ziel uitgeblazen, it a rendu fame, a expire.
o. w. van verhitte paarden, enz. wan•
neer zij adem fcheppen, zegt men; dat zij
— , respirer,, reprendre haleine; en van de
blaasbalgen eens orgels enz. wanneer zij
ophouden met blazon, finir ou tosser de
souffler.
Uitblazing , yr. action de souffler, souffle ; zie
Geblaas en Blazen.
Uitbieken , b. w. (ik bleekte nit, heb uitgebleekt ,) door bleken uitdrijven , faire disparaltre, enlever, en blanchissant. —,o. w.
door bleken gezuiverd worden, se biers
blanchir.
Uitblijffter, yr. cello qui rests, qui tarde,
longtemps dehors.
Uitbltjven , o. w. (ik bleef nit , ben uitgebltven ,) buiten 's huis vertoeven , tarder ti
venir, rester, ne pas venir, demeurer dehors.
Zij is bang uitgebleven , elle a tarde longtemps a venir ou d revenir. (in de
praktijk ,) faire ddfaut, ne pas comparaltre.
wegblijven, niet komen , ophouden.
Zijne koor(s is gisteren uitgebleven , niet
gekomen, la fievre le quitta hier , cessa /tier.
De Itraf zal niet no !'aura pas fait
impuniment, it n'echappera pas 4 la punition.
weggelaten worden, etre omis, e. Hier
zijn eenige woorden uitgebleyen, weggelaten , ici sent omis quelques mots.
Uitblijving, vr. het wegblijven, retardement,
en. —, (in_de praktijk,) defaut, m.
heb
Uitblikfemen, b. w. (ik blikfemde
uitgeblikfemd,) als eenen blikfem uitwerpen, lancer (la foudre). w. (ophouden met blikfemen, casser, finir, d'eclairer.
Uitblinken, o. w. (ik blonk uit, heb uitgeblonken ,) glinfteren , uitglinfleren, briller,
dclater, reluire, resplendir. De deugd blinkt
weer uit, ftraalt weer door, in tegenfpoed,
la vertu reluit plus dans Padversite; fig. uitniunten, exceller, surpasser, etc.
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Uitbloeden , 0. w. (ik bloedde nit, heb uitgebloed,) perdre tout son sang , ssatgner. Men
moet die wonde laten 11 faut laisser
saigner la plaie.
Uitbloeijen, o. w. (ik bloeide uit , heb uitgebloeid,) defleurir,, finir de fleurir.
Uitblusfchen, b. w. (ik bluschte uit , beb uitgebluscht,) uitdooven, eteindre ; fig. Den
moed
, decourager. Iemands leven
hem dooden, tuer q. q. Het vuur der begeerlijkheid
itoujfer ses passions.
Uitblusfching, yr. extinction.
Uitboenen , b. w. (ik boende uit, heb uitgeboend,) al boenende zuiveren, nettoyer en
frottant , eter avec un frottoir; fig. lemand
ter kamer
figure q. q. a la porte.
Uitboetferen, b. w. (ik boetfeerde nit, heb
uitgeboetfeerd,). door boetfering afbeelden,
representer en ewe, etc.
Uitboetfering, yr. representation en tire.
Uitboezemen , b. w. (ik boezemde nit, heb
nitgeboezemd,) nit den boezem voortbrengen , innige gewaarwordingen der ziel aan
den dag leggen, uiten, exhaler. Zijne gramexhaler sa colere, sa
fchap , zijne fmart
pousser des soupirs.
douleur. Zuchten
Zijne liefde , zijn lijden
(bij dichters,)
soupirer son amour, ses peones.
Uitboezemend , b. n. expansif, ive. Een hart,
dat zijne geheimen of bezwaren gaarne uitboezemt, mededeelt, an coeur expansif:
Uitboezeming, yr. exhaMison, effusion, f.
epanchement , in.
Uitboomen, b. w. (ik boomde nit , heb uitgeboomd,) al boomende uitwaarts brengen,
sortir (un vaisseau, une barque, etc.)
fauaire
moyen d'un croc , d'une gaffe.
Uitbootfen, b. w. (ik boodle uit, heb uitgebootst,) door nabootfing aanduiden, afmalen ; zie Afbeelden, Afmalen.
Uitboren, b. w. (ik boorde uit, heb uitgeboord ,) forer, percer,, trouer ou creaser avec
one tariere, avec un taraud. Een kanon
—, forer en canon. Een fchroefgat —,
tarauder.
Uitborgen , b. w. (ik borgde nit, heb uitgeborgd,) op goed vertrouwen geven, donner
a credit. Gij borgt al te veel uit , vous donnez
de trop 4 credit. —, door te veel op goed
vertrouwen te ontvangen , iemand benadeelen. Gij zoudt mij wel te veel vous
me ruinerez 4 force de prendre 4 credit.
Uitborrelen, b. w. (ik borrelde uit, heb nitgeborreld 5 ) in den gemeenz. fpreektr. boire, vider en buvant ; zie Borrelen. o.
w. al borrelende te voorfchijn komen, jaillir,, rejaillir, sortir en bouillant.
Uitborreling, vr. rejaillissement; fam. action
de vider.
Uitboritelen, b. w. (ik boritelde nit, heb nitgeboriield,) .met eenen borfiel uitvegen,
brosser, vergeter; fig. Iemand —, hem braaf
hekelen. Ik beb hem den mantel uitgeborfield, je l'ai biers reprimands, tance , etc.
Uitbotfen, b. w. (ik botfle heb uitgebotst,) wegjagen, uitgooijen, chasser,,pous-'
ser dehors, expulser.
Uitbotten, o. w. (ik bottede uit, heb uitgebot,) knoppen van zich geven, boutonner,
bourgeonner, pousser. Die boom begint reeds
uit te batten , cet arbre commence déjà 4
boutonner, etc. Zie ook Uitfpruiten ; fig.
puisten voortbrengen, te voorfchijn komen,
se montrer, paraltre.
Uitbotting, yr. gemmation, bourgeonnement, m. De — van den wijngaard, la
gemmatien de lee vivo.
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Uitbonwen , b. w. (ik bouwde nit, hebtuito
gebouwd ,) zijnen bouw naar buiten uititrekken , itendre un blitiment ; prolonger una
constructure. Een land —, door te veel te
bebouwen, uitputten, al het vruchtbare
daarvan wegnemen, epuiser une terre, un
terrein. o. w. zoo lang bouwen, dat
men niet meer kan, finir de batir, do labourer.
Uitbraak, vr. de daad van uitbreken, ontfnapping, evasion (tie la prison) tietgeen er.
gens uitgebroken is; zie Afbraak.
Uitbraakfel, o. hetgeen uitgebraakt words,
overgeving , vomissement, degobillis, m. ;
zie Braakfel.
Uitbraden , b. w. (ik braadde uit, heb uitgebraad ,) door braden uitdroogen, denuer de
la graisse en retissant, bien retir. Het
vleesch is te veel uitgebraden, la viande
est trop retie; fig. Door braden van waterdeelen ontheffen, tirer en rdtissant. De
boter (zijne gasten treffelijk onthalen ,)
ne rien epargner pour bien regaler, traiter
ses convives.
Uitbraken, b. w. (ik braakte uit, heb uitgebraakt,) al brakende uitwerpen vornir,,
rendre, degobiller, rejeter en vomissant.
114 braakt alles uit, wat hij ,gegeten heeft,
ii vomit tout ce qu'il a mange. Weder —,
revomir. Zoodra hij gegeten heeft, braakt
hij alles weder uit, des qu'il a mange, it le
revomit. Zijne gal —, (zich van den overloop van gal ontdoen,) decharger sa bile;
fig. De opWellingen van zijne .gramfchap
uiten , decharger see colere; vow,- des injures, des inveurves. Spr. w. Long en lever
— , (gemeen) rendre tripes et boyaux.
Uitbraking, yr. action de vornir, f, yomissement , m.
Uitbranden, b. w. (ik brandde nit, heb uitgebrand ,) door vuur uitholen, creaser au
moyen du feu. Eenen bijenkorf
flamber
une ruche. Een fink (kanon)
( bij de
art. ,) flamber une piece. —, door vuur zuiveren , purifier par le feu. Pijpen
re-,
cuire des pipes. Boordfel bra' ler des gaions ; fig. Uitgebrand zijn, (door geneesmidclelen gezuiverd ,) etre,purtfie , e, par
des medicaments; titre guert, e, par des
caustiques. o. w. (met Zijn,) Het hula
is uitgebrand, le feu a consume Pinterieur
de lee maison. —, ten einde branden, finir
de briiler. Het vuur laten
laisser braler
le feu jusqu'a ce qu'il s'eteigne.
Uitbrand1ng, vr. purification par le feu, (in
de fcheik.) deflagration.
Uitbreiden, b. w. (ik breidde nit, heb uitgebreid), uit een doen, iets dat zamen is,
etendre , deployer. De vogels breiden of
fpreiden hunne vlerken nit om te vliegen,
les oiseaux etendent leurs ailes pour voler.
De armen naar iemand uitfieken, one
hem te omarmen, tendre les bras 4 q. q.
pour Pembrasser. Zich eenen grooteren
omvang, meer breedte verkrijgen, s'etendre. De boom breidt zich van alle zijdeta
nit Parbre s'etend de toes this; fig. talrijk9 worden, verfpreiden, s'augmenter,, s'dtendre, se repandre, multiplier, propager,
Lasser, amplifier. Dit nieuws breidt zich uit,
verfpreidt zich, reeds door de ganfche clad,
cette nouvelle s'etend dejtkpar route la
De ziekte heeft zich ook in het leger uitgebreid, la maladie s'est aussi propagee dans
Parmee , (bij tuinl.) Deze nagelbloem ,
(feringe) heeft-zich goed uitgebreid, ewe
giroflee a biers tasa. Een man van uitgebrej."
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breide, groote, kundigheden, tea homtne de
grandes connaissances. omfchrijven , paraphraser. De pfalmen zlja door verfcheidene fchrijvers uitgebreid, omfchreven, les
eaumes sons paraphrases par divers auteurs.
E ene daad vergrooten, daarvan grooten
ophef maken, vergrooten, agrandir, exagirer une action. Eene rede —, er wat
bijvoegen, amplifier une oraison, etc. zie
onder
verder Verfpreiden , Verbreiden.
het breijen , wel ftrekken. Dit katoen zal
wel ce coton sera profitable en tricotant.
Uitbreidend, vermeerderend, b. n. ampliati f, ive.
Uitbreider,, m. vergrooter, ampliateur.
ampli—enrdvoigfhaeln,
ficateur.
Uitbreiding, yr. vermeerdering, ampliation.
— eener rede, amplification.
Uitbreken , b. w. (ik brak uit , heb uitgebroken ,) al brekende wegnemen, arracher,
emporter en brisant. Hij heeft hem eenen
kies uitgebroken , uitgetrokken , it lei a
arrache une grosse dent. De tanden van
eene zaag, van eene kam edenter une
scie, un peigne. Al brekende ontledigen,
rompre
vider en brisant. Een vender
lone fenitre. Tijd (aan den drang der
bezigheden ontrukken.) Kunt gij niet een
uurtie —? ne pouvez-vous rnenager, vous
donner, une heure de loisir? o. w. (met zijn)
te voorfchijn dringen. De vlam breekt reeds
van alle kanten uit , le feu prend d cette
maison de toes elites. Het angstzweet breekt
hem nit , it sue d'angoisse, de pear. De oorlog breekt uit guerre s'allume. Uit eene
gevangenis breken „ forcer la prison rompre et s'ivader. De bommel breekt uit; zie
-Bommel.
Uitbreking, vr. eruption, evasion.
Uitbrengen , b. w. (ik bragt uit, heb uitgebragt), buiten den omtrek van lets brengen,
te voorporter dehors, faire sortir.
fchijn brengen, mettre au jour. uiten,
produire, exprimer, profdrer, dire, emettre. Aan den dag brengen , ontdekken, decouvrir, rendre public, que, divulguer, etc.
(fcheepsw.) mouiller un anEen anker
alloncre en cravatte. Een kabeltouw
pr en grelin.
aanbrenger,
verklikker,
Uttbrenger,
lateur.
Uitbrenging, yr. dilation,
Uitbrengfter, y r. aanbrengiler, verklikfler,
delatrice.
Uitbroeden, uitbroeijen, b. w. (ik broedde,
broeide tut, heb uitgebroed, uitgebroeid,)
door broeding doen uitkomen, couver, faire
eclore. Dat zijn kiekens, die zoo even zijn
uitgebroeid, nit den dop gekomen , ce sent
des poussins qui viennent d'eclore. Tuinvruchten, planten, enz. op eene door kunst
verwarmde plaats aankweeken en doen uitkomen , faire germer ou pousser dans une couche
ou par une chaleur art:ficielle.
Uitbroedin g , nitbroeijing, yr. action de conver, action de faire &lore, de germer, de
pousser dans une couche, etc.
Uttbroedfel, o. couvee, f. fig. Gebroedfel ,
engeance, f.
Uitbrommen, b. w. (ik bromde heb uitgehromd,), al brommende of fnoevende verkondigen , publier avec emphase, avec bien
ophouden met brommen ,
du bruit. o.
knorren , cesser de gronder, de grommeler.
celui qui public avec bruit ,
Uitbrommer,
avec emphase.

U I rir
Uitbromming, yr. action de publier.
Uitbromiler, yr. cello qui public.
Uitbrullen, b. w. (ik bruide nit , heb uitgebraid) , eene gewaarwording al brullende
uiten, exprimer de la douleur, de la fu.
reur, etc. en rugissant, en hurlant. o.
w. ten einde brullen, cesser de rugir, de
hurler.
Uitbuidelen; zie Uitbuilen.
Uitbuigen, b. w. (ik boog uit , heb uitgebo•
gen), buitenwaarts buigen, courber ouplier
en, de, dehors.
Uitbuijen , o. w. (ik buide nit, heb uitgebuid),
ten einde buijen, finir, cesser de venter ,
etc. zie Buijen.
Uitbuilen, b. w. (ik builde nit, heb uitge.
build), ten einde builen , van zemelen zui.veren , bluter; zie Builen.
Uitbulderen, b. w. (ik bulderde uit, heb uitgebulderd), al bulderende aankondigen, annoncer, publier au bruit de canon, etc. Het
gefchut buldert de overwinning uit , le canotx
publie la victoire. —, op eenen bulderenden toon uiten, exprimer avec grand bruit,
d'un ton foudroyant. , o. w. ten einde bulderen , cesser de faire du bruit, de tempiter.
Uitbundig, b. n. uitmuntend, excellent, 8.
overdadig, abondant, e, excessif, ive,
copieux , se, ample ; bijw. excellemment , amplement, abondamment, excessivement.
Uitbundigheid , yr. excellence , perfection ,
abondance.
Uitbundiglijk ; zie Uitbundig , bijw.
Uitbuurt, vr, hameau voisin, no.
Uitcijferen, b. w. (ik cijferde uit, heb
gecijferd) , calculer, compter, supputer;
fig. ontcijferen , ontlfoopen, dick:per,
decouvrir.
Uitcijfering, yr. calcul, en. suppuration; fig.
decouverte.
Uitdaagbrief, m, lettre de deft, cartel, m.
Uitdagen, b. w. (ik daagde uit, heb uitge.
daagd), oproepen om ten bepaalden (-lag te
voorfchijn te komen, citer, sommer. Tegen
-den bepaalden dag te voorschijn roepen,
envoyer un cartel 4 un duel, appeler en duel ,
provoquer au combat. —, uittarten,' defier.
1k daag u uit om dit te doen, je vans &fie
de faire cola.
Uitdager, m. celui qui provoque au combat;
qui defie.
Uitdagingsbrief, m. zie Uitdaagbrief,
Uitdampen, o. w. (ik dampte uit, heb en ben
uitgedampt), als damp vervliegen, s'evaporer,, exhaler. Een vocht op een klein vuur
laten
evaporer une liqueur it feu lent.
Vochtigheid door dampen verliezen. Wilt
gij mijn hemd laten —? voulez-vous faire
evaporer ma chemise ? Het hemd is reeds
uitgedampt, la chemise est dej4 evaporde,
chatifrie. De aarde dampt nit , la terre exhale; zie Uitwafemen, (bij fcheik.) vapori.
ser. Ten einde dampen. De kolen hebben
uitgedampt, les charbons ont cessi de vaporer, de fumer.
Uitdamping, yr. het uitdampen , evaporation,
vaporation , vaporisation, ex4alaison; zie
Uitwafeming.
Uitdeelen, b. w. (ik deelde uit, heb uitgedeeld), verdeelen, distribuer, ddpartir, rdpartir, partager entre plusieurs. Men heeft
den bait onder de foldateu uitgedeeld, verdeeld , on a distribue le butin aux soldats.
Zijn broeder heeft twee duizend gulden nagelaten, om ze onder de armen uit te deelen , te verdeelen. son frére a lasso, deux
mills florins pour les dipartir aux pauvres.
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Hij deelde de kerfen uit, verdeelde se,
onder zijne kinderen, ii repartissait lei cdrises entre ses enfants; zie Verdeelen. Weder —, redistribuer. Het geld komt in de
fchatkist, en wordt weder uitgedeeld aan, Pargent entre dans le tresor, et it est redistribud
aux —. De facramenten administrerles
sacrements.
Uitdeelend, b. n. distributif, ive.
verdeeler,, distributeur,
Uitdeeler s
pensateur. — die omflaat, repartiteur: —
van oorvegen, souffleteur.
Uitdeeling; yr. distribution , dispensation,
repartition. — der heilige facramenten, administration des saints sacrements, weder —,
redistribution. (bij regtsg.) De — der akten
van een regtsgeding aan eenen anderen
.
berigter, wanneer de eerste dood of gewraakt
mogt zijn, redistribution.
Uitdeelfter, yr. distributrice, dispensatrice.
Uitdelgen, b. w. (ik delgde nit, heb uitgedelgd), verdelgen, vernielen, uitroeijen,
uitwisfchen, enz. exterminer, extirper, ddtruire, andantir, deraciner, effacer.
Uitdelger,, m. exterminateur, ddstructeur.
Uitdelging. , vr: extermination, extirpation,
destruction, f: andantissement, m.
Uitdelven, b. w. (ik dolf nit, heb uitgedolyen), delvende ontledigen, deterrer, eider
opdelven, opgraven, deen creusant.
terrer, exhumer.
Uitdenken, b. n. (ik dacht nit, heb uitgedacht ,) al denkende uitvinden, lets nieuws
bedenken, verzinnen, imaginer, inventer,
controuver. Men kan niets wonderbaarlijker
bedenken, on ne pent rien imaginer de
plus surprenant. Wie heeft die leugens
gedacht, verzonnen I qui a controuve, forge, ces tnensonges?
Uitdienen, b. w. (ik diende uit, heb uitgediend), ten einde dienen , finir, terminer,
`achever son temps de service ou d'apprentissage. o. w. zoo lang dienen als noodig
-is, of tot dat men v'erflooten of wezenlijk
nutteloos is geworden. Heeft hij . nog met
uitgediend'1 n'a-t-il pas encore fin: son temps
de service.- IVIijn kleed heeft uitgediend ,
Ilion habit a fait son temps de service. Een
uitgediende krijgsman, foldaat , un veteran,
un invalide.
Uitcliepen, b. w. (ik diepte uit, heb uitgediept) , approfondir, curer.
Uitdieping, vr. approfondissement, m. Het
uitdiepen met de - fpade voor de voren door
den ploeg gemaakt, (bij akkerl.) royolement,
on. — van eene haven, curage d'un port, on.
, ben uitgeUitdijen, 0. w. ( ik diode
dijd), uitzetten, zwellen , s'enfler, renfler,
s'dtendre, devenir plus gros et grand.
Uitdijing, y r. uitzetting, expansion.
Uitdoen, b. w. (ik deed. uit, heb uitgedaan),
uittrekken , ontdoen , ontkleeden , eter,
quitter. Doe owe fchoenen en koufen nit,
iitez vas souliers et vos bas, ddchaussez-vous.
— uitwisfchen , effacer. — doorhalen ,
doorfchrappen , (met eene pen t enz.) rayer,
buffer. Doe deze fchuld uit to uw boek,
effacez, rayez cette dette dans votre livre,
dichargez votre livre de cette dette. Dat
doet niets uit, (geeft niets te kennen ,) cela
ne fait rien, ne vent rien dire. —, uitblusfchen , uitbiazen , dteindre souffler; zie Uitjets Ooen
, ontkleuren ,
'
blazen. De verw
titer des
deteindre, decolorer. Vlakken
taches, detacher. De voering dddoubler.
Ultdompen , b. w. (ik dompte nit, heb uitgedompt), dteindre avec un iteignoir.
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Uitdonderen onp. w. (het donderde uit,
heeft uitgedonderd), cesser de tonnes. Het
zal wel haast hebben uitgedonderd, le tonnerre aura bientet cesse ; b. w. iemand de
deutr—, (gemee g ) jeter q. q. hors de la
pone.
Uitdooven, b. en o. (ik doofde uit, heb
uitgedoofd), iteindre, itouffer. Uitgedoofde turver:,.des tourbes eteintes. Het your
fchijnt nit te dooven , le feu paraft s'eteindre.
Llitdooving, yr. extinction. — der item,
aphonie.
Uitdoppen„ b. w. (jk dopte uit, heb uitge-dopt ) ecosser; fig. Boonen
' des fives.
derober
Uitdorfchen, b. w. (ik dorschte uit, heb nitgedorscht ,) battre le He, egrener.
Uitdosfen , b. w. (ik doste uit, heb uitgedost, ) met kleeding uitrusten, dquiper,
habiller, War, nipper.
Uitdosfing, yr. equTement, m.
Uitdouwen, b. w. (ik douwde uit, heb uitgedouwd ,) uitduwen, pousser dehors.
Uitdraagiter,, yr. vrouw, die gebruikte kleederen , huisraad, enz. koopt en weder Yetkoopt revendeuse, fripiere.
Uitdraaijen , b. w. (ik draaide uit, heb uitgedraaid s) al draaijende ergens buiten brengen , losdraaijen , faire sortir une chose em
tournant; ditortilter; fig. Zich ergens —,
o. w. (met
savoir se tirer d'affaire.
Op niets — 3 zie Uitloopen, in de
Zijn
laatfte beteekenis.
Uitdraaijing , yr. action de faire sortir, d'ar.
racher, en tournant.
Uitdragen, b. w. (ik droeg uit, heb uitge.
dragen ,) naar buiten dragen , porter dehors;
fig. Uitbrengen , verklappen, rapporter,
vulguer.
o.
ophouden met dragen,
als : Deze boom heeft nitgedragen , zal geene
vrucht meet voortbrengen, cet arbre a cent,
de porter du fruit , ne porteraplus des fruits.
Uitdrager, m. iemand, die allerhande gebruikte huisraad , kleederen , enz. koopt en wedeg
verkoopt, revendeur, fripier.
Uitdragerij , vr. friperie.
Uitdraging. , yr. action de porter debars; fig.
divulgation.
Uitdraven , 0. w. (ik Ttraafde heb en bets
uitgedraafd ,). met Zijn, op een dravend
paard naar buiten rijden, sortir d cheval en
trottant oil au trot; en met Hebben, zoo
lang draven , dat, het onnoodig of onmogelijle
wordt , finir,, cesser de trotter; fig. Op eenen
buitenfporigen toon ergens over uitweiden,
parler avec emphase.
Ultdrenken, b. w. (ik drenkte nit, heb uitge.
drenkt,) zie Uitblusfchen.
Uitdrijven, b. w. (ik dreef nit, heb uitgedreyen ,) chasser, faire sortir. Eenen knecht
, wegjagen, chasser un domestique. Drijf
de koeijen nit naar de weide, faites sortir
les vaches au pre. —, (in de geneesk.)
expulser, faire evacuer. Een gefchikt middel, om de kwade vochten uit het ligchaata
te verdrijven ., tin remide propre a expulser
les mauvaises humeurs du corps. —, door
drijfwerk afbeelden, ciseler, bosseler. Bona
ten —, (fcheepsw.) refouler des chevilles.
Uitdrijvend, b. n. (in' de geneesk.) expulsif,
ive. Een — -afzeetend geneesmiddel, un
remide expulsif Zweet zweet verwekkend middel, remide sudorifique ou diaphoHague.
Uitdrver,, m. celui qui chasse, qui fait sortir.
Uitdrij %Ting ,.vr. action de faire sortir; expulsion; evacuation, ejection.
Eeee
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son, pas bien intprimees. Wel uitgedrukt ,
intdringea ? b. en o. (ik drong nits heb
(bij fchild. en beeldh.) ressenti „ e. Wei
en ben uitgedrongen,) naar buiten dringen ;
uitgedrukte , (clerk voor het oog komende,)
fig. Iemand van zune waardigheid of ambt
leden , des membres bien ressentis. De wel
door geweld of list , enz. ontrooven pousuitgedrukte , duidelijk voor het oog valser, tnettre q. q. dehors, chasser; zie ook
lende fpieren toonen de kracht, fterkte aan
Doordringen.
in eene gefchilderde figuur, les nerfs bien
Uitdrinken, b. w. ( ik dronk nit, heb uitressentis marquent la vigueur dans tine ft.
gedronken, ) al drinkende ledigen, vider
gure
peinte.
een
en buvant; boire tout. ten glas
Ultdrukkend, b. n. verklarend, inonoiatif, ive.
boire
boordevolletje —, op eens
rouge bord, une rasade, d'un coup. In eenen Uitarukking, yr. expression , action d'exprimer, enonciation , representation, locution,
teug — , door de keel jagen, sabler un verre
f. terme, no. etc. Die — is geen fransch,
de yin.
cette expression n'est pas francaise. Eene
Uitdroogen , b. en 0. w. (ik droogde nit , heb
lage , gemeene —, tine locution basse, tine
uitgedroogd), door uittrekken, van fappen
platitude.
Het is eene — der fpraakkunst,
droogen , door uitdamping droog worden,
c est un terme de grammaire. .Uitdrukkinsealer, dessecher, tarir. De zon heeft het
gen waardoor men van eene, zeak voorloopik
houtwerk uitgedroogd, le soleil a ache le
gewag maakt, termes
— van
bets. De groote zonnehitte droogt de gar—3 zie ook Spreeklap, pressement,
de uit, k grand Idle desseche la terre. De
wige.
groote droogte, heeft deze fontein geheel
uit- of opgedroogd , la grande secheresse a Uitdrnkfel, o. pressis,, rn.
sari cette fontaine; (bij akkerl.) se seller. , Uitdniden, b. w. (ik duidde nit, heb uitgeDeze grond begint nit te droogen, hard te ; duid), door aanwijzing van bijzondere ken..
merken bekend maken, aanduiden, befchrijworden ce terrain commence a se seller.
Eeu uitgedroogd , geborflen , bekaaid (chip , , yen, montrer, expliquer,, indiquer, deersre, faire coronas-re, interpreter.
tin vaisseau ebaroui. Ook wordt gezegd van
iemand wiens nering verloopt, dat hil nit- Uitduiding , vr. verklaring , explication, des.
cription,
explication, interpretation.
droogt, ses alfaires sont en mauvais etat.
ten uitgedroogd, uitgeteerd man, en hom- Uitdunnen, b. w. (ik dunde nit, heb uitgedund), eclaircir.
me desseché.
Uitdroogend, b. n. opdroogend, dessicati,f, Uitdunning, yr. action d'eclaircir.
Uitdunfel, 0. ce quo Pon a arrachi en éclairive ; zie Opdroogen.
cissant.
Uitdrooging , y r. dessechement, tarisement,
et. vermagering , atrophie. (bij fcheik.) Uitduren, o. w. (ik duurde uit, heb uitgedurer jusqu
duurd),
ten einde duren
essication, desication. De — van een gewas
la fin.
l'exsication d'un vegetal; zie Opdrooging.
w. (ik droomde nit, heb uit- Uitduwen ; zie Uitdouwen.
Uitdroomen,
Uitdweilen , b. w. (ik dweilde heb nitgedroomd), cesser de fever.
gedweild ,) essuyer, nettoyer avec un tor-,
Uitdruipen, 0. w. (ik droop nit , ben uitgechon , (op fchepen) avec un faubert ,un gores.
dropen,) ergens druipende nitvallen,
Uiteen
, bijw. hors Pun de l'autre. —gaan,
goutter, tomber goute a goute , egoutter.
doen fcheiden, separer.
faire egoutter le
Geftremde melk laten
bait, cailler; fig. Hij druipt uit zijne klee- Uiteenloopen, o. n'etrepas d'accord. Het
— van twee lijnen, (in de meetk.) diverderen, (hij wordt zeer mager,) it devient
gence , f.
fort maigre.
Uiteggen , b. w. (ik egde nit , heb uitgagd),
Uttdruiping , vr. lekking, degouttement,
retirer, eter avec la horse, faire sortir en
Uitdrukkelijk, b. n. naanwkeurig, juist, exhersant.
pros, esse, precis, e. exprimable, formel ,
le, determine, e. Hij heefc mij uitdrukke- Uiteinde , o. het uiterfle einde van een ding,
lijken last gegeven om het te doen, it m'a
fin, extremite, Pointe , f. bout, in. De af
loop van iets, fin, issue, f: — van ieraand,
donne la commission expresse de 'le faire;
dood, fin, mort, f: deces,
bijw.,* expressement, formellement, precisemeet. De wet verbiedt het —, la loi le Uiteifchen; zie Uitdagen, enz.
Uiten , b. w. (ik nitte , heb geuit), van denkdefend formellement.
beelden , gewaarwordingen , enz. gefproUitdrukkelijkheid, yr. precision.
ken , voortbrengen , exprimer, ernettre,
Uitdrukken, b. w. (ik dtukte nit, hob nitgeproduire,
proferer. Zich zijne denkdrukt), al drukkende ergens uitbrengcn
heelden , gewaarwordingen, enz. aan andeontledigen , presser , faire sortir et pressant,
ren mededlelen , zich verklaren , s'exprimer,
presexprimer, epreindre. Eene (pons
se prononcer.
citroenen
ser tine eponge. Kruiden
Uiteren
, b. w. (ik uiterde, heb geuiterd),
Het
fap
epreindre des herbes , des citrons.
van buiten overnaaijen, dat van binnen geeener plant —, exprimer le sac d'une plannaaid is, (bij kleerm.) coudre en dehors.
te; zie Uitperfen. afbeelden, voorfiellen, te kennen geven, exprimer, represen- Uiterlijk, b. n. al wat men buiten aan ieta
vindt , uitwendig , exterieur , e, extera
ter,, blower, emettre. DItt is naar het
ne, extrinsaque. De —e of nitwendige
leven uitgedrukt , afgebeeld, cola est repregedaante eener zaak, la forme , la figusents au nature!. lk kan geene woorden
re exterieure d'une chose. —e ziekte, magenoeg vinden, om mijne dankbaarheid nit
ladle extrinseque. Deze zijn de —e ourne saurais trouver des terte drukken
'
za.ken
der ziekten, ce sent les causes exter.
pour exprimer ma reconnais17161 assez forts
'
MS de la .maladie; bijw. exterieurement
sance. Deze punten zjjn duidelijk in het
a l'exterieur. —, ten laatfle. Ilij komt
verdrag uitgedrukt, ces points soot clairement
morgen of — overmorgen, it vient domain
s'expriinonces dans le contrat. Zich
oil au plus tard apres aemain.
seer, s'énoncer. Naar behooren, , behoorlijk
clrukken, wel
Bien expritner. Deze let- Uiterlijke, o. wordt gebrnikt your het nitwendig voorkomen, exterieur, dehors, .
ters zijn niet wel uitgedrukt, ces Jetties
tsp-
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kerk-, de fchoel.gut uit, oU Sort is Pig/im,
tip4parence, f. Dit meisje heeft een. feb,00n, —
of voerkomen, cette filte a an bel
de Mole. Weder —, ressortir.‘ —, bullet'
oordeelen,,
ear. Men moet niet near liet
's lands vervoerd worden, etre exportl, , c,
a ne fautpas juger par les dehors , par les
transportd , e; zie. Vervoereni in dezea zit.
Dat zijn uitgaande. goederen, ce sant des
arences.
Utterlijkheid, yr. exterieur, m. apparence, ' marchandises qui s'exportent. Uitgaande reg.,
ten, (belastingen op uitgaande goederen,)
exteriorite, f. dehors, m.
des droits de sortie, tn. pl. —,, uitgebluscht
Uitermate, bijw. extrémement, excessivement „
outre mesure, trés.
worden , eteindre. Het vuur gaat &it , la
Uiterfte, b. rt. afgelegendfte, le plusiloigne
feu s'eteint. —, uitgewischt worden, e'ala plus Oloignee. Ons huis is het — , afge- cer. De vlakken gaan er niet nit, les taches
legencEle, notre maison est la plus eloignie.
ne s'efacent . pas. -7 , ten einde loopen,
grootite, extreme. Hij leeft in eene
eindigen , finsr, cesser, se terminer. Dat
ellende, i/ vit dans tine extreme misere.
woord gaat uit op eene t, ce mat se termitic
, dernier,, ere, final, e. Hij
en C. — als een eindje kaars, (na veel 130.heeft zijnen —n, laatften wil, (zijn testaweging, van lieverlede in flaap yeller' of
ment) reeds gemaakt, it a 414 fait sa derophouden met dat men begonnen had,)s'esnière volontd, son testament. De — pogin,
dormir apres beaucoup de mouvement; censer
gen nog aanwenden , faire encore les derce qu'on a commence. Op iets —, (melt tsar
niers efforts. Tot het — gebragt 4ljn,
behaling van lets op weg begeven.) Zij git.
(geenen raad meer weten.) titre d cal.
gen op buit nit, ils allerent butiner.
Uiterite, 0. levenseinde,fin,extrernite,f. Hij Uitgalmen, b. w. (ik galmde uit , heb nit' gegalmd,) 'faire retentir.
,
Iigt op zijn —, it est l'extremite , aux abois,
.
• l'agonse. Het —, hagchelijkite onderne- Uitgalming, vr. retentissement, tn.
nemen , doorftaan, faire ses derniers , tons Uitgang, m. het uitgaan, sortie, f. sortir, M.
les efforts, tenter het of
De --• der kinderen Israels nit Egypte, la
gelegendite, bout, tn. extremite, f: Aan
sortie du peuple d'Israil de l'Egypte. —,
pleats waardoor men nitgaat, issue, sorties,
het — der garde, au bout de la terre ; bijw.
ouverture, f. Mijn huis heeft twee nitgan(bij
regtsg.)
in
de
laatite
In, op het
eogenblikken, extremis. —, au plus
gen in Bit itraatje, ma maison a deux issues ,
haut degre ou point. Tot het —, op leven
sorties , en cette ruelle. De — van, den H.
Geest, l'emanation du Saint Esprit. — vain
en dood, (918 een gevecht,) (tin combat, )
een woord, terrninaison, desinence, f. De
• outranche. Dit paard loopt ten — hard,
ce cheval court extrêmement vice.
eerfte — (kerkgang) eener kraamvrotaw,
revailles , f. pl. Verborgene — , (bij bouwk..)
Ulterfle wil maker, m. teseateur.
in eene kamer, enz., cligagernent, on. —
Uiterfte wil maakfter, yr. testatrice.
uit en ge wegen, debouchi. —, afloop vast
Uiterwaard, m. terre entre eat digue et la
iets, fin, f. succes, denouement, e'venement.
riviere,
Het water eenen — geven, Bonner tine dew. (ik at nit, heb uitgegeten,)
Uiteten,
charge 4 l'eau. —, einde , fin, f Bij, deg
al etende ledigen, vider en mangeant.
— der maand, 4 la fin du mois.
etende uitholen of doorboren, creuser.
Uitgave
; zie Uitgaaf.
De
muizen
hebben
dat
brood
uitgeranger.
geten,, uitgeknabbeld, les stuns ant rouge Uitgebecten , verl. dw. van Uitbidden.
ce pain. De roest eet het ijzer uit, ver- Uitgebeten, — — Uitbijten.
teert het, la rouille ronge le fer. —, al Uitgebleven, -- — Uitbloren.
etende verarmen, appauvrir q. q.; le ruiner Uitgeblonken, —. — Uitblinken.
Uitgebogen, — — — Uitbuigen.
• force de manger 4 ses depens.
Uiteter,, m. cclui qui vide en mangeant, etc. Uitgeboriten, — — — Uitberiten.
Uitgebragt, — Uitbrengen.
Zie Uiteten.
Ultetteren, o. w. (ik etterde uit, heb uitge- Uitgebreid, b. n. wijd van omvang , mtge.
itrekt, Otendu, e, vaste, volumineux, sa.
etterd,) door ettering gezuiverd worden,
—, wijdloopig, langdradig „ample, prolix.;
se purifier par la suppuration.
diffus,e. Eene —e redevoering, tin discours
Vitfeilen; zie Uitdweilen.
ample. Zij ne aanfpraak, redevoering, was
Uitfluiten, b. w. (ik floot nit, heb uitgeflote —, te wijdloopig, sa harangue etasetrop
ten ,) hoer. Het iluk v,erd in den
pro/ixe. Een —e {tip, un style dijiss.
fchouwburg uitgefloten , lra piece fut sipe
dans la comedie. Men foot den {leen:en Uitgebreidheid, yr. etendue, dimension, prolixite.
tooneelfpeler nit, on hue le mauvais acteur.
Uitgebroke.n, verl. dw. van Uitbrekene
Uitfluiter, m. siifieur.
— — — Uitdoen.
Uitfluiting, vr. sifflement sifts,
flg, nit- Uitgedaan,
Uirgedacht ,
— — — Uitdeuken.
jouwing, huge.
— — — Uitdijgen.
Uitgaaf, vr. uitgave, uitgifc (van geld), de- Uitgedegen,
pense misc. De — voor eten en drinken Uitgedolven ., — --,--- — tritdelven.
is groot, la depense de la bouche est grande. Uitgedreven, — — Uitdrijven.
Een bock, un livre de depense. De ont- Uitgedrongen , — Uitdringen.
vang,st en —, la recette et la misc. De ge Uitgedronken, — Uitdrinken.
heele — beloopt erriehonderd tien gulden, Uitgedropen , — Uitdruipen.
toute la mise, depense, monte tic trois cent Uitgeefiter, yr. die een gefchrift, bock, enz.
uitgeeft, cello qui publie en livre, etc.
dix florins. —, druk van eenig werk, edition.
Dit is de derde — van tnijne fpraakkunst, Uitgeefelen, b. w. (ik geefelde nit, heb nitgegeesfeld,) chasser de la villa, etc. 4 coups
eest la troisieme edition de ma grammaire.
de feces.
Uitgaan, o. w. (ik ging uit, ben nitgegaan, )
van huis gaan, enz. , sortir. Mijnheer is Uitgegeten, verl. dw. van Uiteten.
Uitgegleden,
— — — Uitglijden.
monsieur
est
sorts.
1k
ga
heden
uitgegian,
niet meer nit, je ne sons plus aujourd'hui; Uitgegoten , — — Uitgieten.
Mijne zuster is juist uitgegaan , ma socar Uitge. grepen, — — Uitgrijpen.
— — — Ulthebben.
vient de sortir, ne fait que de sortir. De Uitgehad,
Vit.,
Eeeez
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Uitgehefchen , verl. dw. van Uithijfchen.
Uitgeheven, — — Uitheffen.
Uitgeholpen, — Uithelpen.
Uitgehongerd, b. n. afamd, e, extense, e,
de fain).
Uitgekeken, vent. dw. van Uitkijken.
— Uitklimmen.
Uitgeklommen,
Uitklinken.
Uitgeklonken,
— Uitknijpen.
Uitgetnepen , _
Uitgekocht, — Uitkoopen.
Uitgekonnen
— Uitkunnen.
—
Uitgekoren , uitverkoren verl. dw. van Ult.
kiezen.
Uitgekorven, verl. dw. van Uitkerven.
Uitgekozen, — Uitkiezen.
Uitgekregen,
Uitkrijgen.
Uitkrijgen
Uitgekreten,
— Uitkrijten.
- - —
Uitgekropen
Uitkruipen.
,
Uitgelaten ,
— — Uitlacen.
Uitgelaten, b. n. buitenfporig, dartel, extravagant, e, (excessif, ive,) joyeux, euse.
bijw. a l'exces. Hij is — van blijdfchap , it est ravi, transports de joie. —,
losbandig, woest , dissolu, e, deborde, e,
immodere , e, petulant , e, effrene, e. —,
bijw. d'une maniere extravagance; extravagamment; petulamment.
Uttgelatenheid, vr. buitenfporigheid, losbandigheict, extravagance, petulance, dissolution, licence, f: dibordement, debauche,m.
groote blijdfchap, transport de joie, m.
Uitgeleefd, b. n. fort vieux , vieille , vieilli,
ftokoud
e , decrepite , e, casse, e. Een
man , un homme decrepit; zie Uitleven.
Uitgeteerd, b. n. zeer ervaren, bedreven, fort
instruit,e, Men verse, e, dans q. ch. tres
savant, e, acheve, e, ses etudes; fig. Met
iets zijn, (niet meer weten wat men doen
zal,) ne plus savoir a quoi s'en tenir; etre
an bout de son latin.
Uitgelegd en Uitgeleid ; zie Uitleggen.
Uitgeleide, o. de daad van uitleiden, escorte,
conduite, j: Hij heeft zijnen breeder —
gedaan tot aan de poort , sl a reconduit son
frere jusqu'a la porte; zie oak Geleide.
Uitgelezen, b. n. voortreffelijk, exquis, e,
voortreffelijke
excellent, e, d'ilite.
wijn , du via exquis, excellent. Het was
, uitgezocht yolk , keurbenden,
altemaal
c'etaient tons gees d'elite ; zie Uitlezen.
Uitgelezenheid, yr. excellence, elite, choix.
Uitgemaakt, b, n. ontwijfelbaar, beflist , decide, e, indubitable, acheve, e; zie Uitmaken.
,Uitgemergeld, b. n. uitgeput, krachteloos,
uitgemergd, epuise, e, enerve, e , use, e
Zijne losbandigheden hebben hem —, ontzenuwd , ses debauches Pont enerve, Pont
epuise. Hij heeft een mager, verzwakt
gezigt, il a le visage extenue.
Uitgemolken, vent. dw. van Uitmelken.
Uitgenepen, verl. dw. van Uitnijpeu.
Uitgenomen , - Uitnemen.
Uirgenomen , bijw. en voorz. behalve, uitgezonderd , excepts, a la reserve, a l'exception de, berms, hors. —, (veroud.) fors.
Zij ftemden er alien in toe, behalve hij, ils
y consentirent tons, excepts lui. Hij heeft
al zijne goederen verkocht , — zijn huis ,
it a vendu toes ses biens !'exception de sa
maison. Hij heeft hem overal gezocht —
bij u , it l'a cherche partout hors chez you: ;
zie Behalve , Uitgezonderd.
Uitgeplozen, verl. dw. van Uitpluizen.
Uitgereden,
— — Uitrijden.
Uitgereten, — — Uitrijten.
Uitgerezen
Uitrijzen.
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Uitgernst, b. n. equips, e, arms e. Een
fchip , en vaisseau equip; zie Uitrusten.
Uitgefchenen, verl. dw. van Uitfchijnen.
Uthittffcchheelndkeenn..
Uitgefcholden
Uitgefchonken,
— — — Uitfchieten.
Uitgefchoten,
Uitgefchoven,
— Uitfchuiven.
Uitgefchreven.
Uitfchrijven.
Uitgefl agen ,
—
Uirflaan.
Uitgeflepen,
Uitfliipeth
Uitgefieten,
Uitflijten.
Uitgeflopen, •
Uitfluipen.
- —
Uitgefloten,
Uitfluiten.
Uitgefmeten,
— Uitfmijten.
Uitgefmolten,
—
Uitfmelten.
Uitgefnoven,
— Uitfnuiten.
Uitgefpogen,
- — Uitfpugen.
Uitgefponnen,
Uitfpinnen.
Uitgefpoten,
- — Uitfpuites.
Uitgefproken,
.-- — Uitfpreken.
Uitgefprongen, - — Uitfpringen.
Uitgefproten,
— Uitfpruiten.
Uitgeftoken,
— Uitfteken.
Uitgeflorven,
— Uitfterven.
Uitgefloven,
—
Uitfluiven.
Uitgeflreden,
— Uieftrijden.
Uit eftreken,
-- —
Uitflrijken.
Uit eftrekt, b. n. ver reikende, etendu, e,
vaSte, prolixe ; zie Wijdloopig en Uitfirekken.
Uitgeftrektheid, vr. uirgebreidheid, &endue,
extension, dimension en longueur. Hij kent
de , den omvang zijner landgoederen niet,
it ne connait, ne sait pas Petendue de ses
terres. De — van een ligchaam in de lengte, l'extension d'un corps en longueur.
—vanergtsbid,
finage, tn. Groote—,
vastitude.
Uitgeftudeerd, b. n. qui a acheve ses Studer.
Uitgetakt, b. n. (in de kruidk.) getand,
blad, feuille erodde , laciniee.
Uitgeteerd, b. n. vermagerd, uitgedroogd,
amaigri , e, extenue ,e , exitique, atrophie ,
e; fig. (Wait, e.
Uitgetogen , b. n. als: Hij kwam binnen met
blooten , degen in de hand , it extra
Tepee nue a la main.
Uitgeven, b. w. (ik gafuit , heb uitgegeven ,)
in andere harden geven„ depenser donner,
dibourser. Ik heb al min klein geld
' uitgedepense toute ma monnaie.
geven,
in druk geven , mettre a four, publier, rendre public, distribuer, emettre. De brieven zijn nog niet uitgegeven, les lettres ne
sent pas encore distribuies. Mijn woordenbock is uitgegeven , mon dictionnaire est mis
au jour, est public. Het parool donner
le mot. Asfignaten—, emettre des assignats.
lets ergens voor —, het daarvoor
houden, donner q. ch. pour. Zich • --- voor,
se flare, vouloir passer pour, se Bonner pour,
se dire. Hij geeft zich voor eenen geneesheer uit , it se fait, it vent passer pour tin
medecin.
Uitgever, m. van een bock , editeur.
Uitgevloden, yeti. dw. van Uitvlieden.
Uitgevlogen, —
— Uitvliegen.
Uitgevloten — — Uitvluiten..
Uitgevochten, — — Uitvechten.
Uitgevonden , — — Uitvinden.
Uitgevroren en Uitgevrozen, verl. dw. van Uitzelt , verl. dw. van Uitzijn.
Uivtrgieew
Uitgewekene, m. en vr. émigré, e; zie
tgijekweenh t, b. n. travaille, e, avec soin.
Uiw
Uitgewezen, b. n. beilist, ddcisif, ive. -
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Uitiewogen,
vet . dw. van Uitwegen.
croltre, _peas:0r dehors. Ten einde gtoeijen,
Uitgewonden , —
Uitwinden.
cesser, flair de croftre.
Uitgewonnen,
Uitwinden,
Uitgroeifel o. excroissance, surcroissance,
Uitgeworpen,
—
Uitwerpen.
bosse; zie Uitwas.
Uitgewreven,
Uitwrijven.
Uitgroeven, b. w. (ik groefde hebuitUitgewrongen,
— Uitwringen.
gegroefd ,) canneler, strier. Een uitgeUitgezegen,
— — Uitzijgen.
groefde zuil, une colonne stride.
Uitgezeid ,
— Uitzeggen.
Uirgulpen , b. w, (ik gulpte nit, heb uitgeUitgezocht ,
— Uitzoeken; zie
gulpt,) met gulpen drinkende of gietende
Uitgelezen in dezen zin,
ledigen , vider a grand,: traits, etc.
Uitgezoden,
verl. dw. van Uitzieden.
Uithaaltafel, yr. table a allonger en coullisses,
Uitgezogen , — — Uitzuigen.
rallonger, table qui se tire par lee deux
Uirgezond.en, — Uitzenden.
bouts.
Uitgezondene , m. zendeling , imissaire.
Uithaken , b. w. (ik haakte uit, heb' uitgeUitgezonderd
bow. en voorz. zie Uitgehaakt ,) afhaken , degrafer, decrocher.
nouten.
Uithakken , b. w. (ik hakte uit, heb uitgehakt),
Uitgezongen, verl. dw. van Uitzingen.
door hakken wegnemen , enlever, dter en
Uitgezopen,
mouche.
hachant, decouper. Eene flof
—
Uitzuipen.
Uitgezwollen, — Uitzwellen.
ter une etoffe. Door hakken uithollen
Uitgezwommen, — — Uitzwemmen.
creaser en hachant. Uitgehakt; zie Ult.
Uitgieten, b. w. (ik goot uit, heb uitgego.
getakt.
ten), al gietende ergens uitbrengen, ver. Utthakking, vr. action de hacker, de cooper.
ser. Giet het water nit, dat in den emmer Uithakfel.
ce- quo Pon ore en hachant
is, versez l'eau qui est dans le sceau. Al
hachure, f.
gietende ledigen, vider en versant. Giet Uithalen, b. w. (ik haalde uit, heb uitge,
de kom uit, videz la jatte. —, door ingiehaald ,) rekken , uitrekken, etendre. De voting van iets vloeibaar uitblusfchen, dteingels rekken, fpreiden, halen hunne vlerken
dre en jetant de l'eau, etc. dessus; zie Uicuit om te vliegen , les oiseaux etendent leans
florten ; fig. Zijnen toorn op iemand —,
ailes pour voler. — van een gefprek over
ddcharger sa bile on sa colere sur q. q. Uiteenig onderwerp, amplifier. —, voordeel
gegoten, repandu,. e.
aanbrengen, apporter, donner duprofit. Dat
Uitgieting, vr. effuston, f. epanchement, m.
haalt niets uit, cola n'apporte, donne point
Uitgift; zie Uitgaaf.
de profit. Dat haalt mid veel nit, cola WeUitgljpen; zie Uitgorden.
pargne beaucoup de depense, de peine.
Uitgillen, b. w. (ik gilde uit, heb uitgegild,)
ledig waken, vider. Een huis fchoonexprimer par des ens, en criant.
maken , nettoyer une maison. De kamer is
Uitginneken; zie Uitgrinneken.
nog niet uitgehaald, la chambre nest par
Uitgisten, o. (ik gistte nit, heb uitgeencore nettoyee. —, van huis halen als : de
gist), uitgesten , ten einde gesten, finir,
doctor is uitgehaald, on a cherche, appeld
cesser tie fermenter; fig. bedaren, eapasle medecin, on a fait venir le medecin. Bea
ser.
rijtuig
voor een ander nit het fpoor wij.
Uitglijden, o. w. (ik gleed nit, ben uitgeken , ceder Porniere pour faire passage.
gleden,) van zijne plaats glijden, uitglipEenen jongen boom uit de aarde en in
pen , uitglisfen, glisser en debars. Mijn
verfche aarde verplanten, (bij tuinl.) egra.
voet gleed uit , en ik viel , le pied me els.
villonner an arbre. (fcheepsw.) Een fchip
sa,.et je tombais.
van de werf op itroom , mettre on lancer
en navire, on vaisseau a l'eau. Een wrak
Uitgltiding vr. glissade, action de glisser.
Uitglinfteren; zic Uitblinken.
picher an bris tie naufrauit den grond
Uitgooijen , b. w. (ik gooide
ge.' braafopdisfchen, bien rigaler , traiheb uitgegooid,) gooijende uitWerpen , jeter dehors
ter. Hij heeft wel uitgehaald, ons goed
sauter, faire sorter en jetant ; zie Uitonthaald, it nous a bien regales.
werpen.
Uithaler, m. al wie.uithaalt, celui qui tire,
Uitgooijing, yr. action de jeter dehors.
etc. arracheur. Pijpen pijpenvroeter,
Uitgorden, b. w. (ik gordde uit, heb uitgecure-pipe , deboachoir de pipes. —, onthaler,
gord,) uitgijpen, ddtacher.
die goed opdischt, celui qui regale, traite
Uitgraven, b. w. (ik groef nit , heb uitge.
hien; fig. Len overvlieger, die in eenige
graven ,) al gravende ontledigen, graven.
kunst of wetenfchap uitmunt „maitre-hernme.
de dieper maken , vider en creusant, exca. Uithaling, yr. action tie tirer, etc. —, (bij
ver, creusei-. Men heeft hem de oogen nitfcheik. en wondh.) uittrekking, expression ,
gegraven, on lei a creuse les yeux. —,
extraction ; zie Uittrekking.
door graven te voorfchijn brengen, opgra. Uithallen, b. w. (ik halde nit, heb uitgeven , deterrer. Zie daar twee nit- of op.
hald, ) flukswijze aan den man brengen, yengegravene
voila deux corpt worts
dre en detail, detainer.
deterres. Een ltjk weder
opgraven, Uitham, m. een uiteenloopende hook van eene
(bij regtsg.) exhumer un cadavre.
zeekust, kaap, voorgebergte, cap, promonUitgraving , yr. opgraving, action de deterrer,
toire, m. points de terra qui s'avance dans
etc. fouille, exhumation, excavation. 'Diela met.
pe —, wending, ( bij tuinl.)effondrement,m. Uithangbord, o. voor een huis, enseigne, f.
Uitgrijpen, b. w. (ik greep uit, heb uitge.
fig. het uiterlijk voorkomen van iemand, exgrepen) , grijnfende uitnemen , prendre, saiterieur, debars, m.
sir, tirer avec la main.
Uithangen, b. w. (ik hing uit, heb uitgehan.
Uitgrinneken, b. w. (ik grinnikte uit, heb
gen ,) ergens bniten hangen, •pendre ou susuitgegrinnikt,) uitginneken, door ginneken
pendre dehors. Men had iantaarnen uitgebefpotteu, se moquer de q. q., rire aux &hangen, on avait pendu des lanternes. Hij
pens de q. q.
heeft een fchild voor zijn huis uitgehangen,
Ultgroeijen, o. w. (ik groefde nit, ben en
it a pendu fine enseigne a sa maison. o. w.
heb opgegroeid,) al grocijeude uitzetten,
voor een huis ten to,on hangen. Hij wooutE ee3
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'in tat lniis waar 4e gouden lemur uithaugt
UithQugereu w. hongerde -tit, iseb
it demure dam la maison ,au lion
nitgehongerd, ) door hanger kwellen, en
tot het uiterffe hrengen, .afamer, reduire,
pond pour euselgne le Jim d'or; fig. Den
vrome
, a, ester d'être pieux,
prendre par la famine. Een uitgehongerd
mensch, sin bonnie alfame , exteasti de fastm
passer pour pieux. Het roer—, (fcheepsw.)
o. w. (met Zijn,) Door huger tot het
dimenter le gouvernail.
niterfie gebragt word.en, mourir de fait».
Uitharden, b. w. (ik hardde uit, heb uitgehard,) verduren, souffrir, eudurer, sup- Uithongering, vr. hangersnood, famine, di.
?orter.
sette.
ththebben, 1. w. (ik had tilt, hebuitgehad,) Uithooren, b. w. (ik hoorde nit, heb nitgehoord,) ten eincle hooren, &outer jusqu'il
van huffs verwijderd hebben, ,avoir delsors.
la fin. Ik Iteb ale preek uitgehoord, fag
Zij wil haren man mooic elle ne vent
jamais permettre a son marl de sortir, qu'il
ecoute le sermon fusqu'à la fin; fig. Ana.
asit Ahors, hors de la maison. —, geledigd
Men 'weft dezen jon.gen nitgehoord,
bebben, avoir vide. Hebt gij het glas nog
vraagd ., on a halene ce ,garion, lemaud laofelijk aanhooren, terwijI hij iets geheims to
tAiet uit (gedronken) n'avez-vous pas encore
vide le verre?
kennen geeft, titer les y ore tin .nez de
voleindigd hebben , avoir
Pa,
le sonder.
Ilt zal mijn fchrift eerder
dan
ij , faurai fini mon icriturepluthquevous. Uithoren , uithoorn ; zie Hoorn.
, uitgebluscht hebben. Hij wit ,deze kaars Uithouden, b. w. (ik hield uit, heb uitgehottveut qu'on eteigne cette chandelle.
den ,) waneeuhauclen, tenir se are, e, au
detacke, e, , doorftaan, volhoutleu, dulBij ieonand geenen ingang meer bij hem
den , verdragen, soufrir, endurer, tolerer,
vinden , avoir perdu les bonnes'graces de
supporter. I-fij kan het bij . hem niet —,
51' q•
ne saurait durer avec luz. Houd het nog
Uitheemsch, b. n. vreerad, uitlandsch, buitenlandsch, &ranger, ere, exotique. Dat
eenige dagen bij hem nit, restez encore
is eene nitheemfohe plant, c'est sine Namequelques Pairs chez tui; fig. en fpr. w. Men.
exetique.
woord, —e uitdrukking, terwe
inoet zoo leven, dat men het kali—, ilfrot
Faire vie .qui dare.
exotique. , zonderling, singulier,, ere,
celui ,qui endure, etc.; ale
&range , particulier, ere; zie Vreemd
Uithonder,
Uithouden.
Zeldaaam.
(fcheepsw.) corde de f4.
tritheemfche,
vreemdeling, &ranger.
tenue„
Ultheemschheid, yr. singslarite , &ranged.
Uithouwen, b. w; (ik blew nit, bob uitgeUitheffen, b. w. (ik hief uit, heb witgebehouwen,) door bower: wegnemen, camper,
tailkr haxher; zie Uithakken. van
?yen ,) uitbeuren , tirer, 4ter en levant , en
overtollige takken ontlasten, duunen , armshaussant, enlever.
cher , emonder, diaper. Ben bosch
Ifithelpen , b. w. (ik hielp nit ,•lieb uitgebelthinnen , eenige boomen aveghakken,
pen;) nit noad en ougelegenheid helpen,
cir un bois. Door houwen nitholen, creaser
sauver„ secourir, assister, tirer tie.
on cover en taillant. Door houwen voxUitbelper , m. assistant.
men, sculptor, graver au ciseau. In mar=
Uitbijfchen, b. w. ,(ik heesch nit, heb uitge—, sculpter en marbre,
hefchea 5 ook ik hiischte nit, heb nitgeIiischt,) al hijfchende uitbrengen, guinder, Uitlsozen , b. w. (ik hoosde nit, heb
hoosd ) al hozende ledigen , uitfcheppen
issseer en dehors. Goederen nit het ruim van
eider avec une Ocope , baqueter, (op fchepeu)
teen fchip »sower on hisser des efets de
escoper.
la sale; zie Ophijfchen.'
Uitbuilen, b. w. (ik builde nit, heb uitge.
Uitbijfching, yr. guinda,fe , on.
huild ,) eene gewaarwording door gehuil to
Uithoek zie Uitham.
kennen geven, exprisner en pleurant ou par
Uithoesten, b. w. hoestte heb uitgehoest,) al hoestende voortbrengen, rendre,
des lames ou des lamentations. o. w. ten
jeter on vomir en toussant, expectorer. Mijelude huilen, cesser de-pleurer ol," tie so lane vrouw heeft bloed uitgehoest, ma femme
nsenter.
a rendu de sang en toussant; fam. Iemand. Uithuizig, b, n. al wie gaarue buiten huis
—, hem niet achten, niet tenet], faire pen
is, qui aims .1 titre hors de chez soi, hors
q. , pas estimer q. q.
de cas •de
de la maison.
Uithoef, o. uitloop, plants, waar men zich Uithuwee , b, w. (ik huwde
heb uitge.
doorgaans ophoudt, lieu tres frequents,
huwd ,) uithuwelijken, ten huwelijk geven ,
Pen est souvent.
mariage. lk heb mijne
snarler, donner
Uitholen, b. w. (ik hoolde nit, beb uitgederde d'ochter aan eenen geneesheer uicgehoold,) van binnen hol waken, creaser,
huwelijkt, made, donne en mariags ma
•keider. Van onderen hol maken, cover,
troisierne fille a un tnedecin. Eene adeilijke
miner, excaver. Boogswijze —, bomber.
aan eenen onadellijken —, ook perfanen van
Blad, fieel, aan het benedeneind uitgehold,
eenen l'ongelijken liana trouwen, miabtiwe(in de kruidk.) feuille excavie, petiole,
lijken, mistrouwen , mesallier.
excavie d la base. Een fink metaal aan de Uithuwing , vs. mariage, m.
cane zijde rond waken, en aan de andere Uiting, yr. expression, declaration.
amboutir. Een bak
auger.
zijde
Uitjaging, b. w. (ik joeg
heb uitgeUltholing, vr. action de creaser, ,de miner,
jaagd,) naar buiten drijven, chasser, mewls
de cover; excavation, f. creasement ,
debars, expulser • zie Uitdrijven. o. w.
Uithollen, o. w. (ik holde uit, heb uitgezijn ) hard naar buiten rijden , sortir au grausi
hold,) ten einde holler. De paarden hebtrot ou au galop.
ben uitgehold, les chevaux se sent arrétes Uitjouwing, y r. action tie chasser, de sortir
aprés avoir pris fe mors aux dents; fig. ook
au galop ; expulsion.
van een' mensch, ale: Hij zal wel haast Uicjammeren, w. (ik jammerde nit, heb
hebben uitgehold, (zijne bnitenfporigheden
uitgejammerd ,) exprimerpar des lamentations
zullen wel haast ten chide ioopen 2 ) it aura
ou en lamentant.
bientit fini ses debauches.
Uitjanken, b. w. (ik jankte
heb uitgel
jankt
g
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fankt,) jets jankende uiten, exprimer en
jappant.
Uitjoelen, 0. (ik joelde nit, beb uitgejoeld,) ten einde joelen, cesser de foldtrer.
Uitjongen, o. w. (ik jongde uit, heb uitgejongd,) ten einde jougen, cesser de mettre bas ; , zie Jongen.
Uirjouwen, b. w. (ik jouwde uit, heb uitgejouwd,) befchimpen, huer , tympaniser,
bafouer, sillier; fig. conspuer.
Uitjouwing, yr. hide.
Uitkaarden, b. W. (ik kaarde nit, heb uitgekaard,) met de kaard zuiveren, nettoyer en
cardant, avec la carde.
Uitkaatfen, b. w. (ik kaatfte uit, heb nitgekaatst ,) eenen kaatsbat uitflaan, chasser,
(une boule).
Uitkaatfing, yr. chasse.
Uitkaanwen , b. w. (ik kaauwde uit, heb nitgekaauwd ,) al kaauwende fijn maken.,.
cher. Zij geeft aan haar kind wat ztj
gekaauwd heeft, elle donne a son enfant. ce
qu'elle a mdche. Het werk, de naden —,
(fcheepsw.) cracher Petoupe.
Uitkaauwfel, o. morceauitntiche , m.
Uitkabbelen , b. w. (ik kabbelde nit, heb nitgekabbeld ,) al kabbelende uitholen, caver,,
creuser en battant contre , miner.
Uitkakelen, b. w. (ik kakelde uit, heb uitgekakeld,) al kakelende uiten, publier,
annoncer en criant, en caquettant. —, ophouden met kakelen, cesser, finir de caqueter,, (gelijk de hoenders).
Uitkakken, b. w. (ik kakte uit , heb uitgekakt,) rendre par le derriere, rejeter par
les voyes naturelles , shier.
Uitkallen, b. n. (ik kalde uit, heb uitgekald, )
openbaar maken, divulguer, publier.
Uitkalven , o.
(ik kalfde uit, heb uitgekalfd,) ten einde kalven, cesser de viler.
Uitkammen, b. w. (ik kamde nit, heb nitgekamd,) assailer avec le peigne, peigner.
Ue krullen eener pruik .deboucler une
perruque.
Uitkarnmer, m, celui qui peigne, etc. peigneur.
Uitkamming, yr. action de peigner, de &bonder.
Uitkamfel, 0. peignures, f. pl.
Uitkankeren , a.. w. kankerde uit, ben
uitgekankerd,) etre ronge, e, creusd , e,
par le chancre.
Uitkankering, yr. corrosion.
Uitkant, m. de buitenkant van een land daar
het aan een ander grenst, frontlire, f, confins, in. pl. limits, f.
Uitkappen, b. w. (He kapte uit, heb uitge.
kapt ,) door kappen fnoeijen, wegnemen,
coupe's. , tallier, Obrancher, elaguer.
Uitkavelen, b. w. (ik kavelde uit, heb
gekaveld ,) in kavel, bij kavelingen aan den
man brengen, vendre par parties, ou par
lots.
Uitkeeren, b. w. (ik keerde uit, heb uitgekeerd,) uitvegen, balayer. buiten hot/den, arre ter , repousser. Men konde het
water niet —, on ne pouvait arriter Peau.
nopens een deel van iets, dat men ontvangt, hetzelve afgeven, restituer, remto:irser, payer, rendre. Hij moet .vier duizend gulden van zijne erfenis aan mejufvrouw
S doit restituer, payer de son heritage, quatre mille florins ei mademoiselle S.
Uitkeering, vr. restitution , action de rembourser,, de payer.
Uitkepen, b. w. (ik keepte, heb uitgekeept,)
taillader,, entailer.
Uitkermeu, b. w. (1k kermde
heb uitge.
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kermd ,1 al kermende uiten, exprimer par
des gimissements.
Uitkerven , zie Uitknippen.
Uitkidfen, b.w. (ik kidsde uit, heb uitgekidsd,) al kidfende, fpuwende, uitwerpen ;
zie Kidfen.
Uitkiemen, o. w. (ik kiemde heb en beg
uitgekiemd,) uitfprniten , germer , pousser.
Deze zaden kiemen reeds nit, cis semencet
germent dela ; zie Kiemen, Uitfpruiten.
cesser do pousser, de
—, ten einde
germer.
Uitkiezen , b. w. (ik koos nit , heb uitgekozen , ) door verkiezing uitkippen , de voorkeur geven, uitzoeken, choisir, ilire, pre.
firer, trier.
Uitkiezing, yr. keus, choix, triage, tn.
Uitkijk, m. uitzigt, vise, f. Ik ftond liter op
den — , ik paste hier op hem,. om hem miin
geld te vragen, ,fie guettait, lc: pour lui demander mon argent. —, wacht in den mast,
(op fchepen,) vigie, f.
kijktoren ,
fam. gelaat, regard, air,
ichanguette,
mine,
visage, exterieur,,
Uitkijken, 0. w. (ik keek uit, heb uitgekeken,) regarder del:ors par une ouverture.
Men kijkt reeds naar ons uit, on nous cher.
the Ufa des yeux. Ergens nit te voorfchijn
komen, nititeken; zie Uitfteken in dezen
zin. —, op den uitkijk ftaan, zitten, de
wacht hebben, (fcheepsw.) vigpr, etre en
vigie, en decouverle. —, b. w. zijne oogen nit
het hoofd kijken, (heel ftrak kijken,)
blouir les yeux el force de regarder fixement; Spr. w. Do kat uit den boom kij.
ken; zie Kat.°
Uitkijker, m. celui qui regarde par quelque
ouverture, ou qui est poste dans aan lieu &eve, pour spier ou decouvrir. wachthouder, (op fchepen ,) gabier. Uitkijkers,
(zeew.) klippen, tusfchen wind en water,
blinde of verborgene klippen, des vigies.
Uitkinderen, o. w. (ik kinderde nit, heb ult.;
gekinderd ,) ophouden met kinderen to
ren, cesser d'enfanter, etc.
Uitkippen, b. w. zie Uitkiemen.
Uitkipping, yr. uitzoeking, action do choisir,
election, triage, en. Dat is eerie fchoone
, voila nu beau triage.
Uitklaauwen, b. w. (ik klaartwde heb
uitgeklaauwd ,) door middel van eenen tainklaauw ontledigen, nettoyer avec on earcloir, sarcler.
en , b. w. (ik kladde uit, heb uitgeUitkladll
klad,) effacer, barbouill'er avec de l'encre.
Uitklagen, b. w. (ik klaagde nit , heb uitgeklaagd,) al klagende uiten, exprimer par
des plaintes. Ophouden met klagen, cesser
de se plaindre.
Uitklappen, b. w. (ik klapte uit, heb uitgez
rapporter, dire, di--klapt,)vern
vulguer tout ce qu'on sot, qu'ott a appris.
klappende uitblusfchen. De deur klapte,
de kaars porte se fertnait, et lila.
gnait la chandelle.
Uitklaren, b. w. (ik klaarde nit, heb nitgeklaard 9 ) tot de uitreis klaren, van de noddige papieren voorzien, pourvoir despapiers
nicessaires pour mettre en mer.
Uitklaring, yr. action de pourvoir, etc. detla.
nation de sortie.
Uitklauteren , o. w. (ik klaaterde nit , heb nitgeklauterd , ) al klauterende uitklimmen ,
grimper dehors. sortir en grimpant.
wilds den boom —, en vial, it voulatt descendre de l'arbre en grimpant et tombait.
Uitkleeden, b. w. (ije kleedde uit, heb uitgekleed
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kleed ,) ontkleeden, deshabiller. Kleed het
kind uit, deshabilkz l'enfant. Zij kleedt
zich uit, elle se deshabille; fig. van alles
berooven, priyer de tout.
Uitklenzen , b. w. (ik klensde uit , heb uitgeklensd,) uitkleinzen , al klenzende zuiveren, purifier en filtrant, en passant par
un tams, etc.
Uitkleppen, b. w. (ik klepte nit, heb uitgeklept ,) al kleppende aankondigen, annoncer. avec une cliquette ; zie Kleppen. o. w.
Ten einde kle?pen , cesser de craqueter. De
ooijevaar heeft uitgeklept, la cigogne a
cessd de craqueter.
Uitklimmen, b. w. (ik klom uit, ben uitgeklommen,) ergens al klimmende uitkomen,
descendre, sortir en montant ou en grim.
pant; zie Uitklauteren.
Ultkfinken , b. w. (ik klonk uit, heb uitgeklonken ,) al klinkeadet, aankondigen, omklinken , publier en sonnant; zie Omklinken
in deze beteekenis.
Uitkloppen, b. w. (ik klopte nit, heb uitgeklopt,) al kloppende van itof zuiveren ,
deousseter. epoudrer. p lop den rok goed
tut, ieoudrez bien cet habit. Het tapijt is
nog niet uitgeklopt, le tapis nest pas encore
Idea dpoussetd. Eenen fpijker — fairesortir
stn —, al kloppende nitbuigen , eter
les bosses de —, al kloppende verbreiden,
Ilargir ou etendre en battant, en frappant
dessus; zie Rekken ; fig: lemand geld uit
attrapper de l'argent de q. q.
den zak
le &outer.
Vitklopper, m. celui qui epoussete des tapis,
des habits, etc.
Uitknaauwen, b. w. (ik knaauwde uit, heb
uitgeknaauwd ,) al kaauwende uitholen, ronger en dedans ; creuser en rongeant. De rotten hebben den kool uitgeknaauwd , les rats
ant rongd le chou. —, al kaauwende van
fappen ontdoen. Beenderen —, ranger des us.
Uitknabbelen, Uitknagen ; zie Uitknaauwen.
Uitknappen, o. w. (ik knapte uit, ben nitgeknapt,) al knappende uitvallen, s'eclater
de q. ch.
Uitkneden, b. w. (ik kneedde heb uitgekneed,) al knedende uit een zetten, etendre en petrissant,.petrir.
Uitkneding, vr. action d'itendre en pdtrissant.
Uitkneppelen ; zie Uitknuppelen.
Uitknijpen, b, w. (ik kneep nit , heb uitgeknepen,) Berk knijpen, kuijpende ontledigen , epreindre, presser. Citroenen
drukken , Opreindre des citrons. Eene (pons
uitdrukken, presser une eponge. Door
knijpen uitholen, creuser en p:want; fig.
o. w. Hij is fill uitgeknepen t (hij heeft
zich flit weg gepakt,) it s'esqusva.
Uitknippen, b. w. (ik knipte nit , heb uitgeknipt ,) al knippende afbeelden, decouper.
Eene prent decouper une estampe. Al
knippende uitfmjcien , cooper, eter en coupant.
titknipper, m. celui . qui acoupe.
Uitknipping, yr. action de dicouper.
Uitknipfel, 0. decoupure, f.
Vitknoppen, o. w. (ik knopte uit, ben nitgeknopt,) bourgeonner, pousser.
'Uitknuppelen, b. w. .(ik knappende uit, heb
uitgeknuppeld, ) unkneppelen , chasser
coups de bdton.
Ultkoeteren, b. w. (ik koeterde uit, heb
gekoeterd,) uitbrabbelen, exprimer en jargonnant.
Uukoken, b. w. (ik kookte uit, heb uitgekookt ,) al kokende uitbrengen , extraire
par la caisson.
, al kokende van kracht
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ontbloten, cake ou fairs caire ssifistamtment.
—, al kokende zuiveren. Linnen blanchir ou nettoyer le lingo en le faisant boatlir de Peau, etc. Eenen pot —, nettoyer
un pot en y faisant bouillir de l'eau. o. w.
(met zijn) al kokende van kracbt beroofd
worden, s'enfuir, sortir, ficouler en bold).
taut.
ophouden met koken, cesser de
cuire.
Uitkolven, b. w. (ik kolfde uit, heb uitgekolfd,) ten einde kolven, finir (unepartie)
au jeu de crosse, o. w. eetst kolven. Wid
meet ? qui faut commencer a jouer a la
crosse?
Uitkomen , o.
(ik kwam uit, ben uitge.
komen ,) te voorfchijn komen, paraitre,
se tnontrer,
sortir. Gij zult den
ganfchen dag niet
vous ne sortirez pas
toute la journde. Het werk zal binnen kort
in het Licht verfchijnen ., l'ouvrage paraltra
sous peu. Dat zijn kuikens, die zoo even
zijn uttgekomen , .(nit den dop gekomen),
ce sont des poussins qui viennent d'eclore.
De zon doer de zij wormen —,. le soleil fait
eclore les vers a sole. —, uitichieten,
fpruiten , pousser, sortir. De erwten komen
reeds nit, les pois poussent, sortent dejci de
terre. doorbreken, als: de tanden van
het kind komen reeds uit, les dents de Pen.
fant percent deja. —, van loten in de loterij , getrokken worden, uw lot is uitgeko.
men, on a tire votre lot, votre lot est echu.
eenen uitgang hebben, donner, avoir
une issue sur. Zip huis komt van achterea
in he; fleegje nit, sa maison donne par
derriere sur la ruelle.
afloopen, fin: r,
se terminer. Hoe zal die zaak Cetta
affaire, comment se terrninera-t-elle? —,
wet berekend zijn. Die rekening komt niet
nit, ce compte n'est pas juste. Op iets —,
revenir a. Neem dit, het komt op hetzelf.
de , op een nit, (het eene Itrookt met het
andere), prelet cela, Pun revient a Pau.
tre, cela re;:ent a un, a la mime chose,
au mime ; Spr. w. c'est bonnet blanc, es*
blanc bonnet. —, rondfchieten. Met dat
geld zal ik niet
cet argent-la ne me
suffira pas. Hij heeft zoo veel ., dat hij gemakkelsjk kan it a de quo: vivre corn.
modement; Spr. w. Met veel houdt men
huis, met weinig komt men nit , un bon menu.
ger va loin avec peu; fig. Bekend, ontdekt
worden, devenir public, se dicouvrir,., se
repandre, se divulguer. De zaak is mtge.
komen , Pairaire.est decouverte.
Uitkomst vr. het uitkomen, sortie, f. —,
afloop, einde van eenig ding, issue, fin,
f: evenement,. expedient, m. — van een
treurfpel, calastrophe.—, ontknooping, dd.
nouement, m.; zie Uitkomen. fom, product,
produit, m. — van eene deeling, quotient,
m. fig. redding, hulpmiddel, ressource, f.
Uitkondigen; zie Afkondigen, Bekendmaken.
extrait, m.
Uftkookfel, o. decoction,
Uitkoop, m, verkooping, rachat.
Uitkoopen , b. w. (ik kocht nit, heb uitge.
kocht,) door koop ergens uitredden , vrijkoopen , racketer, delivrer en rachetant;
zie Vrijkoopen. Iemand —, hem alles af.
koopen , acheter tout ce que Pon a a vendre.
Den tijd —, tijd zoeken te winnen, enz.
tnettre le temps a profit, menager bien le
temps; de gelegenheid zorgvulctig waarne.
men , daarop prijs itellen, profiter de Poe-,
casion.
Uitkoten, o. w. (ik kotede nit , heb uitgekoot ,) cesser de jouer aux meets.
UitA
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w. (ik koterde nit, heb nitUitkoteren,
ge'koterd,) al koterende zuiveren. De tanden —, nettoyer les dents avec an cure-dent.
Uitkouten, b. w. (ik koutte uit, heb uitgekout,) raconter, divulquer,, dire.
Uitttraaijen, b. w. (ik kraaide uit, heb nitgekraaid ,) al kraaijende aankondigeu , annoncer en coquelinant. o. w. ten einde kraaijen ,
cesser de coqueliner.
Uitkraauwen, b. w. (ik kraauwde uit , heb
uitgekraauwd,) arracher avec les ongles.
Uickrabbelen, b. w. (ik krabbelde tut, heb
nirgekrabbeld ,) arracher en grattant. Door
gekrabbet onleesbaar maken, buffer, rayer,,
raturer, effacer,. barrer, (dans un dcrtt);
zie ook Uitfchrapfel.
Uitkrabben ; zie beide vorige woorden.
U ttkrabbing, Yr. uitfchrapping , radication.
Uitkramen,I. w. (ik kraamde uit, heb nitgekraamd ,) ten toon fpreiden, italer,
lire; diployer; zie Uitfpreiden; fig. Zijne
geheele geleerdheid —, italer,, diployer tout
son savour. Hij kraamt gaarne zijn verfland
in gezelfchappen nit, it aime a etendre son
esprit dans des conversations, des assemblies.
Uitkrasfen , b. w. (ik kraste uit , heb uitgekrast ,) door krasfen uitdoen, grafter, effacer en grattant, raturer; zie Uitfchrappen. —, al krasfende uitbeelden, uitgraveren,.graver.
en, b. w. (ik kreeg uit, heb uitgeUitkrijg
kregen , ) iets ergens uitbrengen , uittrekken ,
faire sortir , tirer dehors, dipasser. Ik kan
hem niet uit het huis krijgen, je ne puis le
faire sortir de la maison. 1k kan mijne laarzen niet je ne saurais titer mes bottes.
Ik kan mijnen arm niet weer uit de mouw
krijgen , halen, je ne saurais depqsser le
bras de dedans la manche. uitdoen,
effacer. 1k zal trachten die letter uit te
krijgen, je tdcherai d'effacer Bette lettre. 1k
denk nog hedea het boek nit te krijgen, je
tense de flair la lecture du livre encore aujourd'hui.
Ukkrijten, b. w. (ik kreet nit, heb uitgekreten, ) krijtende uiten, crier, publier en
criant, en pkurant. als met eenen kreet
ten won itellen. Zij krijt hem voor eenen
fchurk nit, elle le declare , Pappele coquin.
Men krijt zijn gedrag overal nit, on diffatne, decrie partout sa conduits. Zich de
oogen —, se crever les yeux a force de
pleurer. —, met eenen kreet verkondigen,
publier en criant.
Uitkruipen , o. (ik kroop nit , hen uitgekropen,) sortir, s'ivader, s'ichapper en
rampant, en glissant.
Uitkruiping , yr. sortie en rampant.
Ultkuijeren, o. w. (ik kuijerde nit, ben en
heb uitgekuijerd,) naar buiten kuijeren,
sortir pour se promener, promener dehorS.
—, ten einde kuijeren , cesser de se promener; finir sa promenade.
Uitkunnen , o. (ik kon nit, heb uitgekund,)
in that zijn, en gelegenheid hebben om nit
te gaan, pouvoir sortir. Ik kan morgen niet
nit, (uitgaan,) je ne puis sortir domain.
Uitkwijlen , b. w. (ik kwijlde uit, heb uitgekwijld,) al kwijlende uitwerpen, dvacuer
par les conduits salivaires, rendre par les
voids salivaires.
Uitkwinkeleren ; zie Kwinkeleren.
Uitlaat, o. uitfiek van een gebouw, saillie d'un
bdtiment, f.
Uitlabben , b. w. (ik labde nit, heb uitgelabd,)
dire q. ch. a tort et A :ravers; dirt ou rapporter inconsidirement.
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Uitladen, b. w. (ik laadde heb nitgeladen ,) een geladen voertuig of fchip, voor
dat het op reis gaat, van het geladene onedoen, het geladene of of uitnemen , dichar.
ger, dibarquer , disembarquer. Hout nit
een fchip naar den wal, ook nit het bosch
naar den wagen dragen, dóbarder du. boil.
Den ballast nit een fchip laden, di/ester.
Het — van den ballast uit een fchip, Jiltstage, tn. Zie ook Ontladen. Losfen.
Uitlagchen, b. w. (ik lachte nit, heb uitgelagchen,) door lagchen befpotten, se rire
de; se moquer de, se railler, tourner en
ridicule. 1-lij lacht u uit, it se rit de vous,
etc. Hij kan niet dulden, dat men hem nitlacht, ii ne pout souffrir qu'on le raille.
o. w. ten einde lagchen , cesser de rire.
Uitlagcher,, m. celui qui rit, se moque de q.
ch. ou de q. q.
Uitlagching, yr. befpotting , dirision,moquerie.
Uitlander, m. vreemdeling, etranger.
Uitlandig, b. n. buiten 's lands, hors du pays,
absent, e. Zijn broeder is —, son frare est
hors du pays.
Uitlandigheid, yr. absence, f hors du pays, m.
Uitlandsch, b. n. etranger, e, (van planten,)
exotique. —e koopwaren, des marchandises
foraines.
Uitlangen, b. w. (ik langde nit, heb uitgelangd , ) prendre de q. lieu et donner.
Uitlanging, yr. action de prendre q. ch. de q.
lieu, et donner.
Uitlappen , b. w. (ik lapte nit, heb uitgelapt ,)
fig. al babbelende aan den dag brengen, dire
q. ch. inconsiddrernent.
Uitlaten, b. w. (ik liet nit, heb uisgelaten,)
laten uitgaan, laisser sortir. %Vie heeft de
kinderen uitgelaten ? qui a laissi sortir les
enfants? Door opening van de deter, in het
uitgaan, behulpzaam zijn, conduire, accompagner jusqu'h la porte. Mijn broeder zal
u tot aan de deur —, mon fiire votes conduira, vous accompagnera jusqu'a la ports.
uiten , zijne denkbeelden, enz. aan anderen med.edeelen , dire, exprimer, s'ouvrir.
Hij liet zich onvoorzigtig uit, it s'exprirnait
imprudemment. Ilij heeft zich nooit daarover bij mij uitgelaten , het mij geopenbaard ,
it ne s'en est jamais ouvert 4 moi. , van
het lijf laten, niet aantrekken, ne pas
mettre. Ik zal mijnen rok je ne mettrai
pas mon habit. —, weglaten, overflaan.
Hier is een woord uitgelaten , on a omis,
sauté ici un mot; it y a ici un mot d'omis.
Eene regel —, passer, sauter une ligne.
Eene letter bij het uitfpreken nietlaten
hooren, glider. Men zet een afkappingsof uitlatingsteeken bij het fchrijven in de
plaats van eene klinkletter, die men uitlaat,
on met nn apostrophe dans Picriture a la
place d'ane voyelle qu'on elide.
Uitlating, yr. action de laisser sortir; conduite. —, weglating, overflaan, omission.
In dit affchrift zijn vele uitlatingen, gapin•
gen , it y a beaucoup d'omissions, de lacunes
dans cette copie, (bij regtsgel.) verzwijging,
geveinsde — van lets, waarover men fpreekt
pritirition, pretermission. De —, verzwij-.
ging van eenen natuurlijken erfgenaam vernietigt het testament, la pretirition annulle
le testament. — van eene letter, elision.
— van een of meer woorden , ellipse. —
van eenige woorden, (bij letterz.) bourdon,m.
afkappingsteeken, apos.
Uitlatingsteeken,
trophe,m. (bij drukproeven der boekdr. p
teeken dat iets woet word weg gel wen ,)
diMateur.
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Vitlectigen , b. w. (ik ledigde nit, heb uitge- Uitlellen, b. w. (ik lelde uit, heb ultgeleld,)
ledigd,) vider.
bekend maken, publier, divulguer., dire.
Uitleenen, b. w. (ik kende uit, beb uitge- Uitleppen , b. w. (ik lepte nit heb uttgelept ,)
leend,)preter.
al leppende ontledigen, vider en lapant.
Uitleeren, b. w. (ik leerde
-heb uitge- Uitleschbaar, b. n. ontlesfchelijk, qu'on pent
leerd,) lets ten einde leeren , apprendre
iteindre , qui pent etre eteint, e.
d'un bout a l'autre.
o. w. flair, acheyer Uitlesfchen , b. w. (ik leschte uit, heb uitge.
d'apprendre. Hij heeft reeds uitgeleerd,
lescht ,) eteindre. Het vuur is uitgelesc
ht,
a dela fin;, acheve d'apprendre.
uitgebluscht , le feu est eteint.
Uirlegbaar, uitleggelijk , b. n. explicable.
Uitlesfching, yr. uitblusfching, extinction.
Uitleggen, b. w. (ik legde , leide uit, heb Uitleven , o,
( ik leefde uit , heb uitgeleefd
uitgelegcl, uitgeleid,) uiteenleggen, uitkraten einde leven , cesser de vivre; terminer
men, staler, deployer,, exposer. Deze hoopsa vie, ses fours. Een uitgeleefd, ilok-oud
man heeft veel goederen uitgelegd , uitgeflald,
man , un homme decrepit.
ce marchand a expose bier des viarchandises. Uitleveren, b. w. (ik leverde uit, heb uitgeGeld
, onder elkander een potje maken,
leverd, ) overleyeren, livrer, delivrer,,
boursiller. ontwikkelen , ophelderen,
rernettre. Hij heeft mil reeds de koopwaren
verklaren, vertalen, vertolken , expliquer,
uitgeleverd, ii m'a déjà dilivre les marinterpreter, developer, eclaircir, commenchandises. Eenen gevangene aan zi.juen
ter, gloser , traduire. Kwalijk (—, misinwettigen regter
livrer un prisonnier a
terpreter, empoisonner, envenimer. Eene
ugs
jugscompetent. Eenen misdadiger in
daad ten kwade envenirner an fait. Hij
handen van het geregt overleveren, relegt alles ten kwade nit, it commente sur
mettre un criminel entre les mains de la
tout, it empoisonne tout. —, door verbreijustice, —, opleveren, opbreitgen, rappording vergroo ten , elargir, itendre, agrandir.
ter. Dit land levert veel nit, brengt veel
Hij heeft zijnen twin tot am den rijweg
op, cette terre rapporte beaucoup; zie Op.
uitgelegd, vergroot, il a etendu son jardin
brengeu.
jusqu'ati grand chemin, jusqu'a la grande Uitlevering, yr. dilivrance, livraison, extraroute. Een kleed
dition , .f. dessaisissement,m. ; zie Opbrenging.
wijder maken, elargir
un habit.
Uitlezen, b. w. (ik las uit, heb uitgelezen,)
Uitlegger, m. verklaarder, interprete, comal lezende fchiften, fcheiden, uitzoeken ,
nientateur. Bijbel—, fchriftverklaarder, gloschoisir, elire, trier. De beste boeken van
swear de la bible; exegete. God heeft de
eene boekerij uitkiezen , uitzoeken , trier
les meilleurs livres d'une bibliothivue. Eene
apostelen verkozen tot —s van zijn woord,
uitgelezene verzameling, un recueil chola.
Dieu a choisi les apetres pour etre les interpretes de sa parole. — der oude griekfche
Uitgelezene manfchap, soldats choisis. Het
was altemaal uitgelezen yolk, c'etaient tons
fchrijvers, scoliaste. bij omfchrijving,
paraphraste. — der droomen, onirocritique.
gens d'alite. Het hoot naar zijne foort —,
uitfchieten, triquer le bois ; zie Verlezen.
Spr. w. Iecler is de beste
zijner woorden,
—, ten einde lezen, lets doorlezen , lire
l'entente est au diseur.
wachtfchip,
(voor eene haven,)patache , f:
jusqu'4 la fin, lire entierement, parcourir.
kunstbewaarder, garde-cote. —, die jets wijder,
Ik heb deze boeken uitgelezen, doorgeloo.
grooter maakt, cold; qui elargit , etc.
pen , j'ai parcouru cos livres.
Uitlegging, yr. uitleg, verklaring, fchriftver- Uitlezing, vr. action de choisir , etc. triage ,m.
klaring , explication, interpretation, f, Uitlichten, b. w. (ik lichtte uit, heb uitgelicht ,) met Licht uitleiden , eclairer, conduicommentaire , m. Ik zal u de —, verklaring
re en iclairant. Licht dien heer eens uit
van deze plaats geven, dezelve verklaren ,
iclairez on peu a ce monsieur.
je vous donnerai l'explication de ce passage.
— van het nieuwe testament, exigese; fig. Uitliggen, o, w. (ik lag . nit, heb uitgelezen,)
uitgeftre'kt liggen, etre itendu, e.
Eene verkeerde — aan jets geven , faire one
paraphrase ce qu'on dit ; zie ook Verklaring. Uitligten, b. w. (ik ligtte uit, heb uitgeligt,)
biter en levant. Eeq vender mettre tine
--der droomen, onirocritie, oniromancie.
Woordelijke
fenetre hors des golds. Hij werd uit den
, ophelderende
glose.
hoop uitgeligt, it fut tire de la foule.
aantnerking van oude griekfche fchrijvers,
scolie. Bock dat zonder
niet kan worden Uitlikken, b. w. (ik likte uit, heb uitgelikt,)
verflaan , livre acroatique.
al likkende ontledigen, lecher , vider eta
tentoonftelling , etalage, m. vergroolechant. De honden likken hunne wonder
uit, lee chiens lichent leers plaits ; zie Afting , .verwijdering, egrandissement, dlargissemeht ,
likken.
Itiitiegkunde, vr. (der godgel.) exigése.
Uitlispen , b. w. ( ik lisp te uit , heb uitgelispt,)
al lispende uiten, dire, prononcer en grassant.
Uitlegkundig, b. n. uitleggend, exagetique.
Uitleiden, b. w. (ik leidde nit , heb uitgeleid,) Uitlokkelijk, b. n. verleidend, attrayant, e,
naar buiten leiden mener ou conduire dehors.
siduisant, e.
Uitleiding, yr. action de 'owner oit de conduire Uitlokken, b. w. (ik lokte uit, heb nitge.
Iokt ,) aanlokken , attirer,7 allecher, invihors de auelque lieu; conduire, f. accompagnement, tn.
ter 4 sortie. Ik vind mid daartoe weinig
Uitlekken, o. w. (ik lekte nit, heb uitgelekt ,)
uitgelokt, je rey. trouve pen dispose.
al lekkende nitvloeijen , distiller, degoutter, Uitlokker, tn. celutqui attire, etc.
s'echapper goute a goutte, egoutter, etc.; Uitlokking, yr. action d'attirer, f. alliche.
fig. ondanks alle pogingen, om het geheim
tnent , attrait, no.
to honden, min of meet ruchtbaar worden, Uitlokfel o. charme , attrait , tn.
uitkomen, devenir public, qua, s'ibruiter. Uitlokfler, yr. cells qui attire , etc.
De zaak is reeds uitgelekt, Pairaire s'est Uitloodfen , b. w. (ik loodfle nit , heb uitgeebruitee,
loodsd,) een fchip , door eenen loods nit de
Uitlekking, vr. action de distiller on de s'ehaven of ergens keen laten brengen, pile.
chapper goute a gentle, etc.; fig. action tie
ter, (an navire ,) hors du port, metier no
a'druttor, etc.
vaisseau en furin.
vitt?

U IT
Vitkx)gen, b. w. (ik loogde 414 , beb uitge.
loogd kssiver,, nettoyer avec .de la lessive.
Uitlooging, yr. (bij de Ccheik.) lixiv.ation.
Uitloop , m. het uitloopen, sortie,
plaats waardoor en wear iets uitloopt, uitweg, passage, icoulement, in. issue, bouche, Het uitioopen der melk nit de
borften, ecoulement du lait. —, de mond
zie
van eene rivier, embouchure, bouche,
hetgeen uitictopc, (in de
Uitwatering.
nat. gefch.) De boomen zijn vol
knopleen , les arbres sent plans de bautons.
Uitlioopen w. (ik liep nit , heb en hen
uitgeloopen,) ten elude loopen, ophouden
_met loopen, cesser de courir ; fain. (van
cent kraaravrouw.) Zij zal deze maand. niet
, elle accoachera avant la fin de ce mois.
uitgaan , war, alter dehors. Hoe dikwijls loopt gij nit, biljf te huis, combien de
foal sortez-vons, restez au logis, chez vous.
lekkeia, nit een vat vicceijen, dcoukr,
s'ecouler, deco:41er, degoutter, =inter. Het
bier is uit het vat geloopen, labiere est ecoulie du tonneau; zie Lekken. —, in zee Ileken , uit eene haven , mettre 4 la voile , entrer
,en aver, sortir d'un pert. Uit eene engte,
eene ftraat in zee loopen , Iteken, debouquer.
Vier fchepen zijn nitgeloopen, quatre vaisssaux sent entrée en intr. zich florten
in jets, s'emboucher, se jeter dans. Deze
rivier loopt uit, fort zich in de zee, cette
riviere s'embouthe , se jette dam la mer.—,
uitflorten van planten, als : Het fap, van
deze plant loopt nit, fort zich nit, le sac
de sette plante s'extravase. uitfprniten,
uitbotten, uitfchieten, bourgeonner, pourer,, gertner,, poindre, pointer. De boomen
beginnen nit te loopen, les arbres commencent d pousser, a bourgeonner , etc. —,
puisten voortbrengen , zijn mond loopt nit,
sa bouche est converts de pustules. Ergens
op —, eindigen, aboutir 4 , etc. Mijne buitenplaats loopt tot aan het bosch nit, flrekt
zich uit tot _aan het bosch, ma campagne
aboutit au boil. Op theta —, re reduire
den. Al zijne gefprekken zijn op niets uitgeloopen , tons see discours se soot reduits
rien. De geheele zwarigheid loopt daarop
stir, om te weten, of gij het hebt gezegd,
route difficulte se reduit A savoir, si votes
i'avez at. Spr. w. Alles is op niets uitge.
loopen, tout s'en est alle en brouet
(bij boekdr.) Deze letters
loopen doen het werk zijn breed,
ces caracteres chassent. Eenen drijftol laten
laisser mourir un sabot.
Uitloopende, b. n. firekkende, tendant, e.
celui qui sort souvent, coureur.
Uitlooper,
Uitlooping, yr. action de sortir. uitfpruiting van zaadplanten, enz. germination, f.
bourgeonnement, tn.
Uitloopfel, o. rejeton, m. zie Uitfpuitfel.
Uitloopiter, yr. die veel uitloopt, coureuse.
Uitlosfen , b. w. (ik lo ge uit, het) uitgelost,)
decharger.
Uitlosfing, yr. dechargement, en.
Uitloten , b. w. ( ik lootte nit , heb uitgeloot ,)
loter, titer au sort.
Uitloting, m, tirage, lotissement.
Uitloven, b. w. (ik loofde uit, heb uirgeloofd,)promettre publiquement. Men heeft
eene ziIveren tabaksdoos uitgeloofd, on a
promis one tabatiere d'argent.
Uitloving, yr. action de prornettre, (nose recompense, one prix).
heb uitge.
Uitluchten , b. w. (ik luchtte
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lucks,) carer.; fig. tlitichelden k dire des
injures, injurter, gourmander,. tnvertiver.
Uitluiden, b. ve. (ik luidde nit, heb uitge.
luid,) uitluijen, door klokgeiui eindigen,
als : de kermis,worelt uitgeluid , oa public,
on indique la fin de la foire en soenant la
cloche.
Uitmageren, b. w. (ik magerde nit, heb
gernagerd,) maigrir, extenuer; ale Ver.
mageren.
Uitenaken, b. w. (ik maakte nit, heb uitge.
maakt,) daarftellen, bijeenbrengen, composer, constituer, se mower, faire , etc. Deze
deelen maken een geheel uit, ces parties
cernpesent ou font on tout. De raid en het
yolk maakten het Romeinfche gemeene-best
uit, le sinat et le people composerent la republiqueromaine. Wat maakt slat uit?qu'est-ce
que cela fait? Dat zal niet veel
Wane
era pas grand' chose. Dat zal het niet
fcela
ne fera pas Paffaire, cela ne suffira pas.
Dat maakt niet nit, Bela ne fait rien, n'importe. Wij konden geene vijf en twintig
gulden —, nous n'avions par vingr florins.
De ziel en het ligchaam maken den mensch
uit, fame et le corps constituent l'homme.
De fom maakt zestig gulden uit, la soma
se monte a soixante florins. —, uitfchelden. Hij heeft hoar voor eene bedriegfter
uitgemaakt , it Pa appelde trompeuse; zie
fchelden. beflisfen, decider, determiner.
Het is nog nice uitgemaakt, of hij fchuldig
is of niet, ce n'est pas encore decide, eti
est cou,bable ou non. hlaakt het zamen uit
yidez le different, a vows le debar. Het is
een uitgemaakte gek, c'est un feu achevi.
Smeervlakken
digraisser.
uitbluefchen, uitwisichen 5 zie deze woorden.
Uitmalen , b. w. (1k maalde uit, heb uitgemaken,) droogmaken door middel van eenen
molen, dessicher, mettre a sec, titer Pease
par le rnoyen d'un moulin. De plan, poet,
wordt uitgemalen, la mare est dessichde,
tnise d sec par le rnoyen des rnoulins.
Uitmaling, yr. dessechement, tn. action de
mettre â sec ou de tirer l'eau au Inoyend'utt
Uitmanen zie Manen en Maning.
Uitmelken, b. w. (ik molk nit, heb uitge.
molken,) al melkende ontledigen, traire,
tires tout le lait d'une vache, etc. Die koe
is geheel uitgemolken, on a tire tout le lait
de cette vache. Iemand —, hem van liever.
leed verarmen, appauvrir, ruiner q. q. —,
een geheim uit iemandhalen, trekkers, tire,
les vers du nez de q, q., sender q. q.
Uitmelker, in. fig, bloedzuiger, sang-sue.
Uitmelking, yr. action de traire tout le lases
d'une vache, etc. —, verarming, action de
ruiner, d'appauvrir q. q. —van een geheim,
action de sender q. q. , de lui tirer les vers
du nez.
Uitmergelen, b. w. (ik mergelde nit, heb
gemergeld,) van merg ontblooten; zie Ultputten.
Uitputten, van krachten berooven, Arm*.
ken , epuiser,enerver,extenuer. Dc wellust
heeft hem nitfieput , uitgemergeld, la volupt4
dpuise: Zijne losbancligheden hebben hem
nitgemergeld, verzwakt , see debauches Pont
enerv,". , verarmen , appauvrir. Zijne
kinderen hebben hem uitgemergeld, see enfants Pont appauvri fig. pressurer. Hij
heeft deze provincie uitgemergeld, apressure cette province. —, (in den landbouw,)
onvruchtbaar maken, effriter. Ben alto,
mergeld land, ease terre effritee.
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Uitmergeling , yr. nig:tutting , verzwakking
van kracheen, epuisement ,m. enervation.
verarming, appauvrissement , m.
Uitmergen, b. w. (ik mergde uit, heb uitgemergd,) van merg ontbloten, titer la tnoelle
de. Wilt gij die mergpijp voulez-vous
titer la moelle de cot os malleux? zie Uitmergelen.
Uitmeten , b. w. (ik mat nit, heb uitgemeten, )
bij de maat uitdeelen, verkoopen, vendre
a la mesure. Met de el —, mesurer
l'aune, auner. Bij de kleine maat —, in
bet klein verkoopen, vendre en detail. —,
met ophef en uitweiding iets vermelden ,
faire mention de q. ch. avec beaucoup d'emphase , diever q. ch aux Hues.
Uitmeter, m. koopman, in het klein, uitflijter,, detailleur.
Uitmeting, vr. uitflijting, vente en detail,
la tnesure, d Patine.
Uitmiddelputrtig, b. n. (in de meetk.) excentrique.
Uitmoeten, o. (ik moest nit, heb uitgemoeten ,) falloir,, etre oblige, e, de sortir.
1k moest nit , it me fallait, Petals oblige,
de sortir.
Uitmogen , o. (ik mogt nit, heb mtge.
mogt ,) verlof e\t1 vrijheid hebben tot uttgaan, avoir la permission, la liberti de sortzr, pouvoir sortir.
heb
Uitmompelen , b. w. (ik mompelde
uitgemompeld,) exprimer en murmurant.
Uitmompeling, vr. murmure.
Uitmonfteren, b. w. (ik monflerde nit, heb
uitgemonfterd,) bij eene monftering afzonderen, uitfchieten, afdanken, congedier,
reformer , licencier, rebuter , tnettre au rebut.
Uitmonftering, yr. afdanking, rcforme, action
de rebuter, etc.
Uitmunten, 0. w. (ik muntte nit, heb uitgemuntOuttblinken, uitfteken, exceller, briller , se signaler, se distinguer, l'emporter,,
surpasser, primer. Uw broeder munt uit
in zijne kunst , votre frete excelle en son
art. Die jongen munt overal nit, ce garcon prime partout. Homerus munt- boven
al de andere clichters uit, Homers excelle,
l'emporte sur tons les autres pates.
Uitmuntend, b. n. nitflekend, uttnemend, excellent, e, distingud, e, exquis, e, eminent,
, insigne, transcendant, celeste. Een —
dichter, an pate excellent. — bier , d'excellente biere. Eene —e deugd, line vertu
iminente. Die een — verfland heeft, een
bol , un pphenix; bijw. excellemment , eminemwent. Hij heeft ons voldaan it nous a
satisfait excellemment.
Uitmuntendheid, vr. excellence, transcendance.
Uitnemen, b. w. (ik nam nit, heb uitgenomen ,) van zijne plaats nemen , prendre ,
titer ou tirer de quelque lieu. Neem mijn
pennemes nit mijnen lesfenaar, prenez mon
canif dans soon pupitre. het ingewand uit
een gevogelte doen, vider ace v olaille , titer
les e.„railles. Eenen diamant nit de kas nemen ...aarin hij gezet is, dessertir un diamant. bij (letterzetters,) eene letter,
die verkeerd gezet is, — , om de vereischte
in de plaats te zetten, debloquer. Een
kanon nit het rolpaard, van het affuit neuitzonderen,
men , demonter un canon:
excepter.
Uitnemend , b. n. voortreffelijk , excellent;
bijw. excellenIment. Zeer excellentissime;
zie Uitmuntend.
Uitnetnendheid , vr. zie Uitmuntendheid.
Uituemer, m, celui qui die, mope, etc.
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Uitneming, yr. action dater, etc. —, uitzondering, exception.
Uitneuren, o. en b. w. (ik neurde heb
uitgeneurd,) uitneuria, ten einde neuren,
cesser de fredonner.
Uitniezen, o.
(ik niesde nit, heb uitgeniesd,) cesser, flair d'eternuer.
Uitnijpen, b. n. (ik neep nit,, heb uitgenepen ,) titer en pincant; zie Uitknijpen; fig.
ledigen, vider. Hij heeft het glas in eene
uitgenepen, uitgedronken, it a vide le verre
a la foss.
Uitnooden t b. w. (ik noodde nit, heb uitgenood , ) uitnoodigen , noodigen om nit te gaan,
inviter, prier, semondre. Wij zijn bij hem
tot het middagmaal nitgenoodigd of nageflood , nous sommes invites 4 diner chez lui.
Uitnoodiger, m. celui qui invite , invitateur,
semonceur (verond.) begrafenisbidder,
semonceur d'enterrement.
Uitnoodigiug, yr. uitnooging, yr. invitation.
— tot een gastmaal , invitation a un festin.
— tot eene plegtigheid, semonce. Hij heeft
zich belast met de — tot de bruiloft, s'est
chargé de la semonce , de l'invitation, des notes.
Uitoefenen, b. w. (ik oefende uit, heb
geoefend,) exercer , professer , pratiquer.
Een handwerk beoefenen, professor sin
metier. Dat is eene plegtigheid die men
niet meer uitoefent, die niet meer in gebruik
is, c'est une ceremonie qu'onnepratiqueplus.
Uitoefening, yr. exercice, pratique.
, uitweg,
Uitpad ., o. sentier de traverse, m.
uitgang, issue, f.
(ik
pakte
uit,
heb
uitgeUitpakken, b. w. `
pakt) ontpakken, &bailer, de'paqueter,
desemballer. De kramers hebben reeds hunne
koopwaren uitgepakt, les merciers ont &fa
depaquete ou deballe leurs,marchandises.
Uttpakking, yr. deballage, desemballage t m.
Uitpalmen , b. w. (ik palmde uit, heb uttgepalmd,) _allengs door zijne handpalmen
laten uitfchieten, ldcher, (insensiblement).
Uitpalming, vr. action de ldcher, (insenssblement).
Uitpellen, yr. action ,d'ecosser, d'ecaler, (des
fives, des pois , des noix.)
Uitpennen, b. w. (ik pende nit, heb uitgepend ,) etendre avec de petitspseux.
Uitperfen , b. w. (ik perste nit , heb uitgeperst, ) uitdrukken, pressurer, epreindre.
epreindre des herbes. Eenen
Kruiden
oranjeappel uitdrukken, pressurer une
orange ; fig. Iemand iets afdwingen, afclringen , extorquer ; zie Afperfen.
Uityerfing, vr. action de pressurer, expression,
1. pressurage, m. zie ook Afperfing.
Uitpeufelen, b. w. (ik peufelde nit, heb uitgepeufeld,) al peufelende ledigen, vider
petit 4 petit en mangont, en prenant de
petits morceaux.
Uttpikken , b. w. (ik pikte nit, heb uitgepikt ,) pikkencle does uitkomen, eniever en
becquetant ou 4 coups de bec , percer4 coups
tie bec. De hen pikt hare jongen /a
porde casse la core d coups de bec et en jai*
sortir ses poussins; fig, uitkippen, uitkiezen, choiszr, aire.
Uitpisfen , b. w. (ik piste nit, heb uitgepist ,)
pisser. Hij heeft kleine fleentjes uitgepist,
al a pisse de petites pierces. —, door outlasting van zijne waterblaas uitdooven, eteindre en passant. ophouden met pisfen,
cesser de pisser.
(ik pleitte nit, heb uitgeUitpleiten, 0.
pick ,) cesser, flair de plaider.
hub uitn
w. (ik ploegde
Uitploegen,
getv
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geploegd,) door ploegen ult den growl halen , of anderzins verdelgen , arracher,, tirer
de la terre en labourant, detruire en labourant, extirper. Het onkruid moet uitgeploegd worden , it faut extirper les mauvaises herbes en labourant.
Uitpluizen, b. w. (ik ploos uit, heb uitgeplozen,) al pluizende wegnemen,,ontleden ,
noppen, eplucher, ipartir, —, de kleine
onreinigheden van het water wegnemen ,
epautier, epinceler les drags. Wol pluser la laine. Het uitgepluisde , de vuiligheid
van jets, les epluchures; fig. Eene zaak —,
dezelve naauwkeurig onderzoeken, examiner , eplucher exactement, quintescencier
une affazre.
Uitpluizer, m. iplucheur ; fig. examinateur
exact.
Uitpluizing, yr. het uitpluizen, ipluchement,
tn. epluchures, f. pl.
Uitplukken, b. w. (ik plukte nit, heb uitgeplukt ,) door plukken wegnemen, uitrukken
arracher. Gij plukt de groente met het
onkruid vous arrachez lee legumes avec
les mauvaises herbes. —, al plukkende ontleden eplucher, neitoyer , vider arrachant.
Uitplukking, yr. arrachement, iplucha,5e, m.
Uitplunderen , b. w. (ik plunderde tut, heb
uitgeplunderd ,) door plundering ganschelijk
berooven , piller,, saccager, depouiller, devaliser,, detrousser. De roovers hebben hem
geheel uitgeplunderd, les voleurs Pont detrousse , depouille de tons ses habits. De
ftad is door den vijand uitgeplunderd, geplunderd geworden, la ville est saccagee par
Pennemi.
Uitplundering, yr. depouillement, saccagement
pillage, m.
Uttpoepen, b. w. (ik poepte uit heb uitgepoept ,) al poepende lozen, (in de gem.
volkstaal; zie Poepen.
Uitpooken, b. w. (ik pookte nit, heb uitgepookt, ) den asch —, om beter te doen branden, daardoor het vuur opftoken , attiser le
feu en dtant les cendres. een vuur door
poken uitdooven, uitmaken, dteindre un
feu en tisonnant.
Uitpompen , b. w. (ik pomple nit, heb nitgepompt ,) water al pompende ergens nithalen , vider en pompant. Het regenwater was
vuil , en men heeft den regenbak uitgepompt,
l'eau pluviale etait sale, et on a vide la
citerne en pompant.
Uitpomping, yr. (in de natuurk.) van lucht
of water, exantlation.
Uitpooijen, b. w. (ik pooide nit, heb uitgepooid,) al pooijende ledigen, vider en buvant.
Uitpraten , o. w. (ik praatte nit, heb uitgepraat, ) ten einde , ophouden met —, cesser,
finir de parler. Hebt gij haast uitgepraat ?
avez-vous bientit fini de parlor? avez-vous
dit tout ce que vous aviez sur le coeur?
Uitpuilen, o. w. (ik puilde nit, heb uitgepuild,) buitenwaarts zwellen of uitfleken ,
s'enfler, etre enfle, e, s'avancer en dehors.
—, (en parlant des yeux ,) sortir de la tete.
Hij heeft uitpuilende oogen , it a des yetis
qui sortent de la tete. , (fcheepsw.) Het
work punt de naden nit, les coutures craclient Patoupe.
Uitpuiling, yr. action de s'enfler.
uitwas,
Bosse, protuberance, excroissance.
Uitputtelijk, b. n. epuisable.
Uitputten, b. w. (ik puttede nit , heb uitgeput ,) al puttende ledigen, mew° 4 sec.
Hij heeft zich door zijne losbandigheid
heel uitgeput, it s'est ipuise par ses debau-
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ches. De oorlog heeft %lands kas uitgeput,
la guerre a dpuisd les finances. —, door
putten wegnemen, puiser; fig. Hij heeft
mijn geduld uitgeput, it a mis 4 bout ma
patience. —; zie Verzwakken, Verarmen.
Uttputting, vr. verzwakking, dpuisement, tn.
consomption.
Uitrabbelen , b. w. (ik rabbelde nit , heb
gerabbeld,) op eenen rabbelenden toon uiten , exprimer, dire en bredouillant ; in
Vriesland voor Verklappen.
Uitrafelen, b. w. (ik rafelde uit, heb uitge.
rafeld ,) doen fchiften ,
efaufiler, van goud, zilver, parRer,, (bij
papierm.) effilocher. 0. W. (met zijn,) s'ef
filer, s'erailler, s'efaufiler. De Itof rafelt
uit, Petoffe s'effile. Het uitrafelen , parfi.
lage, m.
Uitrafeling , vr. fchifting , effilure, eraillure.
Uitragen , b. w. (ik raagde uit, heb uitgeraagd, ) enlever, titer, defaire les tones
d'arraignees, de la poussiere.
(ik raakte nit, ben uitgeUitraken, o.
raakt ,) eindigen, filar, terminer, prendre
fin; zie ook Ontfnappen. Wanneer raakt
het fpel nit ? le feu quand est-il fini ? —,
geledigd worden etre vide. De flesch zal
niet —, men drinkt niet, la bouteille ne
sera pas video ., on ne bolt pas. —, zich ont•
doer, se dela:re. ult het naauw raken,
zeew.) nit eene engte in zee zeilen, se
debouquer.
Uitrammelen , b. w. (ik rammelde heb
nitgerammeld,) op eenen rammelenden toon
uiten , alles zeggen wat voor den mond komt ,
fig. fam. debagouler; dire q. ch. inconsiderement. Uitgerammeld van den honger, (gemeen), zie Uitgehongerd.
Uitrapen, b. w. (ik raapte uit, heb nitgeraapt,) separer et titer des chases qui sone
melees ensemble.
Uitraspen, b. w. (ik raspte nit, heb uitgeraspt ,) al raspende uitholen, creaser en
rdpant.
Uitrazen, o. w. (ik raasde uit, heb nitgeraasli,) ten einde razen, cesser d'être en
fureur, se calmer, s'appaiser; fig. exhaler
sa colere contre q. q.
Uitredden, b. w. (ik reddede nit, heb uitge.
red,) van ongelegenheid bevrijden, sauver,
tirer d'embarras, d'incommodite. Wie zal
ons nit deze jammerpoel —? qui notes sative.
ra, nous tirera de cot abymo de misere?
Uitredding, yr. action de tirer d'embarras,
de sauver, delivrance.
Uitreeden , b. w. (ik reed nit , heb uitgereed,)
toe- of uitrusten equiper un vaisseau,
armor (ten navire.)
Uitreeder, m. celui qui equipe un vaisseau,
amateur.
Uitreeding , yr. equipment, armement, on.
Uitregenen, onp. w. (het regende nit, heefc
uitgeregend ,) cesser de pleuvoir; o. w. (met
) door regen uitblusfchen , s'eteindre par
la pluie.
Uitregten, b. w. (ik regtte nit, hub uitgeregt,) uitrigten, bewerkftelligen, te wege
brengen, verrigteta , faire, effectuer, executer, operer. Uwe bevelen zullen ftiptelijk
uitgeregt , uitgevoerd. worden , vos ordres
seront executes ponctuellement. Uwe aanzoekingen hebben niets daarbij uitgeregt , to
weeg gebragt, uitgewerkt, vos sollicitations
n'ont rien °pre.
Uitreiken , b. w. (ik reikte nit , heb uitgereikt ,) uitftrekken, tendre. De hand — ,
oni eene aalmoes te vragen,
uitftrekken
tea.
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tears to wain pour demander Paumene ;
zie Uittlrekken. ronddeelen, uitdeelen,
door toereiking aan den man brengen, distribuer, dispenser, donner. De vorst heeft
gunsten uitgereikt, le prince a distribui des
aveurs. Men heeft reeds de giften uitgeIreikt,
uitgedeeld, on a de'jei dispense les
dons. De koningin heeft vele verkwikkingen
aau de armen uitgereikt, la reine a distribud , donne bien des rafraichissements aux
pauvres.
Utcreiker, in. uitdeeler, clistributeur, dispensateur.
Uitreiking, yr. uitdeeling, distribution, dispensation. 7 De —, uitdeeling der bond-zegelen , la dispensations des sacrements.
Uitreikfter, yr. distributrice, dispensatrice.
Uitreis, yr. depart de chez soi,. m.
Uitreizen, o. (ik reisde uit, ben uitgereisd,) ergens van daan reizen , partir de
q. lieu., se mettre en voyage. Bijzonder.
lijk van huis reizen, partir de chez soi. Ik
ben om een uur uitgereisd, je suis parti de
chez moi a une heure.
Uitrekbaar, b. n. rekbaar, extensible.
Uitrekbaarheid, yr. rekbaarheid, extensibilite.
Uitrekenen, b. w. (ik rekende uit , heb uitgerekend,) al rekende navorfchen, calculer,
compter au juste, supputer. Reken die fom
eens nit, calculez us; pen cette soma.
Uitrekening, yr. calcul, compte, m. supputation.
Uitrekkelijk , b. n. uitzettend., dilatable.
Uitrekken , b. w. (ik rekte uit , hob uitgerekt,)
al rekkende verlengen , alonger, etendre,
titer en longueur. Touwwerk—,(fcheepsw.)
longer des cordages. Een regtsgeding —,
op de lange baan fchuiven, tirer tan proces
en longueur. Ilij . ligt uitgerekt, uitgeftrekt ,
zoo lang als hij is, rl est etendu de son long.
uittlaan, matter du fel.. Eene
IJzer
huid uititrijken, darer une peau. Huiden — op een rekijzer uitfpannen, (bij de
handfchoenmakers ,) paissonner. Zich —,
s'esendre, s'alonger; zie Uitftrekken; fig.
Uitbreiden, Verlengen, prolonger. .o. w.
(met zijn) door rekking langer worden,
uitzetten , (van
s'etendre, s'alonger.
de lucht,) se dilater.
Vitrekking, vr. verlenging, alongement, m.
extension. De — van een ligchaam in de
lengte, uitilrekking, l'extension d'un corps
en longueur - fig. verlenging, prolonga' wondh. en geneesh.) groote
tion. —, (bij
fpanning, distension. De — der zenuwen,
la distension des nerls.
Vitrennen, 0. w. (ik rende nit, ben uitgerend ,) uitrunnen, fnellijk uitreiden, sortir
au grand galop.
Uitrijden, o. w. (ik reed nit, ben en heb
uitgereden,) sortir era voiture on a cheval.
Hij is in eene koets uitgereden, it est alló,
sorts , en carosse.
Uitrijten , b.. w. (ik reet nit, heb uitgereten,)
uitfoeuren, uitrukken, avacher, tirer.
Uitrijting, yr. arrachement, in.
pitrijzen, o. w. (ik rees nit , ben uitgerezen , )
oprijzende zich ergens been begeven, se
lever pour sortir, sortir en se levant. —,
al rijzende uitdijen, se lever on s'elever en
fermentant.
o. (ik rittede uit, ben en heb
uitgerit ,) van huis ritten, courir dehors,
courir les rues. Ten einde — , cesser de
courir dehors.
Uitroden, b. w. (ik roodde uit, hob nitgerood ,) uitrukken, uittrekken, van plauten,
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gewasfen ;efproken. Hedendaags bezigt
men uitroo&jen of uitroeijen, .arracher,
deraciner, exstirper. Men moet het onkruid
faut deraciner les mauvaises herbes;
fig. verde/gen, detruire, exstirper, exterminer. De wolven zijn in dit land nitgerood
of uitgeroeid, les loups sent exterminds dans
ce pays.
Uitroeijen, b. w. (ik roeide uit, heb uitgeroeid,) zie Uitroden. —, door middel van
riemen buitenwaarts voeren, sortir, transporter en ramant. o. w. (met Zijn,)
zich zelvea al roeijende naar buiten voeren,
sortir en ramant. Wij zijnnit de haven
uitgeroeid, nous sommes sortis du port en
ramant.
Uitroeijer, m. verdelger, uitrukker, exstir.
pat eu r , , destructeur, exterminateur.
Uitroeijing, yr. uittrekking, arrachement, tn.
ontworteling, deracinement, on. exstirpation ; eradication. —, verde/ging, extermination, destruction. — van een bosch,
exploitation.
uitroeping, cri, ns. exclamation,
Uitroep,
geregtelijke afkondiging eener verkooping van onroerende goederen, crile ,f.
afkondiging, beksendmaking, publication; proclamation.
Uitroepen, b. w. (ik riep nit, heb nitgeroepen , ) exprimer par des cris, crier. Bij
uitroep aankondigen, publier, proclamer,
crier. Oesters zijn uitgeroepen, On a crid
des huitres. Het lever riep hem tot koning
nit, Parmee le procsama roi. Den vrede
bekend waken, publier la paix. —,
o. w. (met Zijn,) s'acrier. Van vreuee,
van verwondering s'Ocrier de joie, d'aekmiration.
Uitroepend, b. n. exclamatsy, ive.
Uitroeper, m. omklinker , enz. critter (public).
Uitroeping, yr. zie Uitroep.
Uitroepingsteeken, o. signe, point d'exclaination, point exclamatlf, admiratif, point
d'admiration,
Uitrogchelen ; zie Rogchelen.
Uitrollen , b. w. (ik rolde uit, heb nitgerold,)
vaneenrollen, ontrollen,losnallen, dirouler.
Een link doek
losrollen, derouler note
piece d'etofe. onz. (met Zijn,) al rob*
lende ergens uitgeraken , sortir en roulant,
(met Hebben ,) ten einde rollen, cesser,
finir de router.
Uitronden , b. w. (ik rondde nit, hub uitgerood ,) arrondir, par dedans , (bij goudfirn)
gironner.
Uitronding, yr. arrondissement , m.
Uitronken, b. w. (ik ronkte heb uitgeronkt,) ten einde rooken, cesser, firiir de
ronfier.
Uitrooijen; zie Uitroden.
Uitrooken, b. w. (ik rookte uit, heb uitgerookt,) al rookende van kwade dampen
zuiveren, purifier par des fthnigations, ftssager, enfumer; zie ook Berooken.
ten einde rooken, achever de fumer; vider
une pipe en fumant. o. w. (met Hobben ,) ophouden met rooken, cesser, fair
de fumer.
Uitrotten, o. w. (ik rottede ben uitgerot ,) pourrir en dedans; Comber de pourriture on en pourrissant.
Uitruij en , o. (ik ruide nit, heb uitgeruid , )
ten einde ruijen, cesser de muer. De kipper
hebben reeds uitgeruid, les ponies out dela
cessó de issuer.
Uitrukken , b. w. (ik rukte nit , heb uitgerukt ,)
uittrekken, uitroden, arracher ; adraciner ;
ex-
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Uiticheuren, b. w. (ik fcheurde
exstirper; detruire. Eenen tand
gefcheurd ,) al Ccheurende uitrukken, arraIrekken arracher,, tirer tine dent; fig.
o. w. (met Zijn ,) met
cher ; dechirer.
uitroeijen , verdelgen, detruire, etc. —,
uitrafeling fcheuren , se dickirer , s'arracher.
0. w. (met Zijn ,) van een leger, zijne
flandplaats verleten, se mettre en campagne Uitfchieten, b. w. (1k fchoot uit , heb en
ben uitgefchoten ,) al fchietende wegnemen ,
ou en rnarche, marcher.
etnporter en tirant (dessus), enlever d'un
Uitrukker, m. uittrekker, arracheur.
coup
de feu, de fusil, de fleche. Men heeft
arrachement,
m.;
zie UitUitrukking, yr.
hem met een piftoolfchot zijn regter oog
trekking. — van krijgsvolk, action de maruitgefchoten, on lui a emporte , enleve , en
cher ou de se mettre en marche , en campagne.
tirant d'un coup de pistolet l'oeil droit. —,
Uitrusten , o. W. (ik rustte uit , heb uitgerust ,)
fchielijk uittrekken , ter vite. Schiet fchielijk
zich door rust van vermoeijing herftellen ,
uwen rok nit, etez vite votre habit. Ecu
se reposer, se Masser. De troepen hebben
touw—, (fcheepsw.) lancer une manoeuvre,
uitgerust, les troupes se sent repesies. Ten
(bij jagers,) de leeuw fchoot op hem nit of
einde rusten. Ik heb genoeg uitgerust, je
uitfchiftoe, le lion se lance; sur lui.
me suis repose suffisammenr. —, b. w. van
ten, afkeuren, niet willen ontvangen,
het noodige tot den uittogt voorzien, pourchoisir
et
sdparer;
met:re
aart
zoeken,
voie , munir ; equiper. Ik heb mijnen zoon
ou separement ; rebuter ; re fete,. ; trier. Geld
Haar de uniyerfiteit gezonden, en hem met
—, uitgeven, debourser ;avancer de l'argent.
al het noodige uitgerust, voorzien , j'ai
Eenen bal , uitwerpen , uitfpelen ,jouerune
envoye mon fits d Pacaddmie,et equipe de
boule. Den ballast :tit een fchip fchieten ,
routes choses. Een fchip—, equiper, armor,
digester, dicharger le lest.
o.
optuigen , optakelen ,
(met
tin vaisseau.
Zijn,) van gewasfen, gertner, boutonner,
greer, agrier (tin navire). Een oorlogfchip
zie
pousser,
bourgeonner,
poindre;
Kapers
armor
en
fate.
als transportfchip
uitglippen, uitglijclen„
requiper;
ten, Uitbollen.
armor en course. Weder
glisser. De ladder fchoot uit, Pdchelle glissa.
fig. uitgerust; zie Begaafd.
buitenwaarts uitfleken, s'avancer en dehors.
Uitrasting , yr. toeruscing , dquipement , arder vloot heeft Uitfchietend , b. n. (in de kruidk.)uitloopend,
moment, rn. moisture. De
pungitif, ive. Eene —e plant , une plante
veel gekost , l'dquipement de la flotte a could
pungittve. —, (in de natuurk.) emergent,
beaucoup. — verpoozing , verademing ,
Na
veel
gewerkt
te
hebben,
e. De uitfchietende luchtflralen, les rayons
dilassement, m.
emergents. —, (in de ontleedk.) ejaculatoire.
hebben , uitrusten , apres
moet men eene
avoir bien travaille, it fan: du delassement. Uitfchieting, vs. van ffralen, radiation. —,
uitfpuiting, uitvloeijing van het zaadvocht,
Uitfehampen, o. w. (ik fchampte nit, ben
ejaculation. — van den wind, (fcheepsw.)
uitgefchampt,) effleurer , glisser, toucher a
plotfelijke verandering van den wind, saute
cetd ; toucher de biais ; ne pas (rapper 4
de vent.
plomb; zie Affchampen.
Uitfchateren, o. w. (ik fchavende nit , heb Uitfchiften, b. w. (ik fchifte nit, heb uitgee
fchift ,) separer, mettre a part , trier ; zie
uitgefchaterd , ) luidkeels fchateren , lagchen ,
Uitfchieten in dezen zin, en ook Uitzoeken.
&later de rire.
Uitfchaven, b. en o. w. (ik fchaafde nit, heb Uitfchijnen, o. w. (ik fcheen nit , heb-uitgee
fchenen ,) uitblinken , briller, reluire, exuitgefchaafd,) al fchavende uitholen , creaser
celler, &later, paraitre en eclat. Ten einde
fchavende wegnemen,
avec un rabot.
cesser de briller,, de reluire, eensfchijnen,
6ter avec un rabot.
klaps verdwijnen , s'eclipser; fig. zie Sterven.
Uitfcheiden , b. w. (1k fcheidde nit, heb nitgefcheiden ,) afzonderen, separer,, mettre a Uitfcbijnfel , o. eclat, m. splendour, f:
, meestal o. w. op- Uitfchikken, b. w. (ik fchikte uit, heb
part, separement.
gefchikt, ) envoyer dehors. Ik heb mijne
houden , aflaten, cesser, finir; discontinue,.
meid uitgefchikt, zij is niet te huis, j'ai
Het is tijd om, nit te fcheiden, it est temps de
envoye dehors ma servante, elle n'est pas
finir, de cesser. — met fpreken, discontinuer
a la maison.
de parlor.
Uitfcheiding, ye. separation. —, ophouding, Uitfchilderen, b. w. (ik fchilderde nit, heb
uitgefchilderd,) door fchilfering, afbeelcessation, discontinuation; interruption.
den, peindre, tirer. Hij heeft zijne vrouw
Uitfchelden , b. w. (ik fchold nit, heb uitgeit a fait peindre
en zijne kinderen laten
fcholden, ) fchelden, uitvaren, uitmaken,
sa femme et ses enfants. Mijn broeder heeft
uitkrijten , injurier, dire des injures ; inuitteekezich
door
eenen
fchilder
laten
vectIver,chauterpouilles, injures, goguettes ;
nen, portretteren, mon frere s'est fait tirer
gourmander. Hij fcheldt hem altij d uit, 11
. par tin peintre. o. w. Iemand leelijk —,
lui dit toujours des injures. 1k heb geenen
veel kwaads van hem fpreken, dipeindre q.
je ne suis pas
lust om mij te laten
q. avec des couieurs noires , etc.
d'humeur 4 me laisser gourmander ; fig.
mdtiner. Hij fcheldt zijne vronw geweidig Uitfchaferen, b. w. (ik fchilferde nit, heb
uitgefchilferd,)
door fchilfering uitholen
uit, it miltine furieusement st!feinine. Openenlever par parcelles. o. w. door fchilfering
uitjouwen, tympaniser. Zich
lijk
uitgehoold word.en, s'ecailler en dedans.
se pouiller.
Uitfchenken , o. w. (ik fchonk nit, heb nit- Uitfchitteren, 0. w. (ik fchietende nit, heb
uitgefchitterd ,) uitblinken, reluire, brilier,
gefchonken ,) fchenkende ledigen, vider en
eclater, exceller, surpasser.'
versant , verser tout. Schenkende aan den
Uitfchittering, yr. luister , eclat, lustre, brilman brengen; zie Verfchenken.
lant
, in splendeur.
heb nitUitfcheppen, b. w. (ik fchepte
gefchept,) al fcheppende ledigen, vider Uitfchokken , b. w. (ik fchokte nit, heb nitgefchokt, ) jeter defiers par des secousses.
avec une pelle, icoppe ou cuiller,, avec use
o. w. (met Zijn) door fchokken uitgeligt
puchet , (bij fuikerraf.) met den fcheplepel
nitgeworpen worden , etre fete, e, ou enleve,
— pitcher.
e, par' saes secousses,
Uitfclepping , yr. action de vider en puisant,
Uitfchoppcn , b. ye. (ik fcbopte nit, heb uitgee puchcr.
inop t 7 )
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fchopt ,) al fchoppende ultdripen, jeter
dehors, chasser 4 coups de pied. Hij werd
nit het huis gefchopt , fut fete, chasse
A coups de pied hors de la maison. —, met
fchoppen uit lets fchoppen, biter, enlever
avec une pelle. Men heeft reeds den fneeuw
nit den gang uitgefchopt, on a déjà the la
neige avec la pelle de rallies o. w. ten einde
fchoppen, fchommelen, cesser, finir de brandouiller ou de balancer sur une escarpolette.
Uitfchot, o. de daad van uitfchieten, ten behoeve van anderen uitgeven , voorfchot of
verfchot, debours, debourse, tn. avance, f:
Ik ben altijd in nit- of voorschot, je suss
toujours en avance; zie Ver- of Voorfchot.
hetgeen als min deugdelijk uitgezonderd
words, rebut , fretin, m. — van kleine
vischjes, die weder in het water geworpen
worden, alevinage, m. — van yolk, (flecht
gepeupel ,) lie du peuple, f. populace, calandmilitie,
naille, f. bas peuple, m.
vergadering van de uitgekomilice, f
zene personen, comite, m.
Uitfchrabben, b. w (ik fchrabde uit, heb uitgefchrabd,) uitfchrappen, doorfchrappen,
rayer , raturer, buffer, barrer, (in de praktijk ) vernietigen, canceler. — , al fchrappende
ledigen, vider en rdclant le dedans.
Uitfchrabbing , yr. doorfchrabbing, doorharatare, effacure. .
ling , biffage ,
Uitfchrabfel o. rdclure, f.
Uitfchrappen, Uitfchrapen ; zie Uitfchrabben.
Uitfchreeuwen , b. w. (ik fchreeuwcle nit,
heb nitgefchreenwd ,) exprimer par des cris,
crier. o. w. luidkeels fchreeuwen, crier a
haute voix , ?eerier. — , ophouden met
fchreeuwen, cesser, finir de crier.
Uitfchreijen, b. w. (ik fchreide uit, heb uitgefchreid,) zijne oogeu, se crever les yeux
a force de pleurer. o. w. ten einde fchreijen ,
cesser de pleurer.
Uitfchrift, zie Affchrift.
Uitfchrijven, b. w. (ik fchreef nit , heb nit' gefchre ven ,) nafchrijven , affchrijven, copier, transcrire, extraire q. ch. d'un livre.
Iemand —, is letterdieverij jegens hem plegen, piper un auteur ; fig. voler. Hij heeft
veel uit dezen fchrijver uitgefchreven, il
beaucoup pille dans cet auteur. Hij heeft
dat nit mijn boek nitgefchreven, afgefchreven , il a vole cela dans won livre. —, door
rondgezondene brieven overal bekend maken , aankondigen , aanbevelen, enz. annoncer,, publier, ordonner, ou fixer par des
lettres circulaires , signifier, wander par
convoquer
circulaires. Eenen rijksdag
tine diete par des lettres circulaires. De
pans heeft eene kerkvergadering nitgefchreven , le pape a convoque un concile. Een
jubelfeest —,promulguer un o. w. ophouden met fchrijven, finir, cesser crecrire.
verUitfchrijver, m, affchrijver, copiste.
zamelaar, compilateur,
letterdief,
iaire.
Uitfchrijving, yr. affchrijving, overfchrijving,
action de copier, transcription. —, letterdieverij , plagiat, m. bijeenroeping eener
vergadering, convocation. -? bijeenroeping
eener kerkelijke vergadering, indiction, (d'un
zie ook Belasting, Ontbieding,
concile).
Oproeping.
Uitfchrobben, b. w. (ik fchrobde nit, heb
uitgefchrobd ,) nettoyer avec an frottoir,
un torchon. Men heeft de keuken reeds uitgefchrobd, on a ddf4 nettoyd la cuisine avec
son frottoir, avec un tore/ion. (fcheepsw.)
— met eenen zwabber, nettoyer avec an
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fa-uberi avee en gores , fasberier. Een
fchip dat onder water gait, fchoon waken,
goreter un vaisseau.
Uitfchudden, b. w. (ik fchuddede heb
uitgefchud,) al fchuddende ledigen, vider
en secouant. Schud den zak nit, videz le
sac en secouant.
fchuddende van ftof
zuiveren, nettoyer en secouant. De bond
fchudt zich (nit) na gezwommen te hebben,
le chien se secoue apres avoir nage. Iemand —,
hem zijne kleederen uitdoen , berooven,
plunderen, depouiller q. q. De roovers hebben hem geheel uitgekleed, geplunderd, les
voleurs Pont depouilld de tons ses habits.
Zijn hart —, uttflorten, epancher son coeur.
De kleederen dezelve fchielijk uittrek.
ken, se dehabiller, se defaire vita de set
habits.
Uitfchudding, yr. action de vider en secouant,
f. secouement ou secoliment, m.
Uitfchuijeren, 13. w. (ik fchuijerde nit, heb
uitgefchuijerd , ) met eenen fchuijer reinigen,
vergeter,, brosser.
Uitfchuiven, b. w. (ik fchoof nit, heb uitgefchoven ,) buitenwaarts fchuiven , pousser
defiers, faire sortir en poussant. o. w. In
het damfpel, eerst fchuiven of eene fchijf
verfchuiven, commencer, fouer le premier,
pousser, deplacer une dame, (au jeu).
Uttfchuld, vr. uitfiaande fchuld, fchuld die
men van ons te vorderen heeft, dette active,
en die men van anderen te vorderen heefc,
is dette passive.
Uitfchuren , b. w. (ik fchuurde nit, heb
gefchunrd 5 ) door fchuren uitdoen, dearer,
biter, enlever en ecurant.
Uitfchutten, b. w. (ik fchuttede nit, heb uitgefchut , ) nit eene finis uitlaten fairs
passer par une dcluse, faire sortir d'une
&lase.
Uitflaan , b. wi (ik floeg nit, heb uitgeflagen , ) al flaande uitdrijven , buitenwaarts
flaan, chasser, faire sortir, sauter q. ch. en
frappant dessus. Eenen fpijker
faire sortir
an clou. Iemand eeften tand casser une
dent a q. q. Men heeft hem een oog nitgeflagen , on lui a creve, fait sauter, un oeil.
Iets, door keen en weder te flaan, van Itof,
vocht, enz, ontd.oen uickloppen, epoudrer,
secouer. Tapijten
epoudrer des Lapis;
zie Uitkloppen. Nat linnen — 5 secouer du
liege mouille.
uitdorfchen, battre, (le
• ble , Pavoine, forge, etc.) Een vat den bodem —, of inflaan, defoncer un tonneau.,
— 5 uiteenplooijen , ontvouwen, ddplier,
etendre, developper. Eene tafel
uithalen, verlengen, alonger, ralonger une table.
uitbreiden, etendre. —, al flaande verbreeden, etendre, elargir en battant. —,
al flaande van zich drijven, chasser en frappant , repousser, (la bane). verkoopen
of leveren, vendre au dehors, colporter.
uiten, dire, exprimer. Zotten klap —, dire
des sottises. 0. w. (met zijn) Zich buitenwaarts met dezen of genen uitflag vertoonen , bourgeonner. De neus flaat hem uit,
le nez lui aourgeonne. De muren flaan uit,
zweeten, wij zullen regen hebben , les murallies silent, nous aurons de la pluie. Zijn
hoofd is nicgeflagen, il a la tete taigneuse.
De fchurft begins nit te flaan, la gale commence a paraitre. Het brood flaat nit, le
pain (se) moisit; zie Befchimmelen.
3otten , pousser. —, ten einde flaan, finir,
cesser de battre. De klok heeft uitgeflagen,
opgehouden met flaan l'horloge a cesse,
fin: 4 sonner.
in het fpelen , den Gersten
flag
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flag aan den bat geven , Bonner, porter le
premier coup, servir au jeu de paume.
Uitflabben , b. w. (ik flabde uit, heb uitge.
.flabd ,) vider en lapant.
Uitflag, m. afloop van eene zaak, gevolg ,
nitkomst, uitfluitful, afloop, issue , reussite ,
succes, &eminent , resultat, AANM.
Issue is de — van jets, hoe her ook zij ,
goed of kwaad; succês worth gczegd alleen
van eenen goeden —, en zoo ook reussite
is een gelukkige , goede de bereiking
Evan het doel, dat men zich heeft voorgefield als : Men moet zien welken uitflag deze
zaak zal hebben, it faut voir queue issue
aura cette affair°. De onderneming heeft
den gewenschten — gehad ; Pentreprise a eu
tout le succés qu'on desirait. 1k ben blijde
over den goeden — van deze zaak, je suss
aise de la Hussite de cette affaire. Zich tot
afloop, voorbereiden (goed of
elken
kwaad), se preparer a tout evenetnent.
tie daad van uitflaan, de aflevering van vsrkochte goederen, vente (de y in qu'on fait
sortir de la cave). —, doorflag, van eene
balans, en daaruit voortvloeijend overwigt,
, fchimmel,
trait ; surpoids; zie Overwigt.
tnoisissure, chancissure, huid—,
vurigheid, (in de geneesk.) exanthàme, us.
ebullition, efflorescence, f. fiij heeft —over
het geheele ligchaam, it a one ebullition
waarbij
par tout le corps. Boosaardige
de huid zwart, blaaaw wordt, mal-mort.
eerfle flag in het
Vurige —; zie Puist.
kolven , premier coup au jeu de paume.
Uitflagbiljet of briefje , o. conge, permis , tn.
Uitflagkoorts, vr. fiévre exanthemateuse.
Uitflapen, b. w. (ik fliep uit,heb en, ben
uitgeflapen,) door flapen verdrijven, faire
passer en dormant. Zijnen roes — , cuver
faire passer
son vin. Zijne hoofdpijn
en dormant son mal de tete. o. w. ten
einde flapen. Hij heeft, hij is nog niet
nitgeflapen , it n'a pas encore dorms tout son
Hij heeft uitgeflapen , hij ontwaakt,
it se reveille.
Uitflibberen , o. w. (ik flibberde nit, ben
uitgeilibberd ,) glisser;, zie Uitglijden.
Uitflijpen, b. w. (ik fleep uit, heb uitgeflepen,) al ilijpende wegnemen, enlever, Oter
en aiguisant. Al ilijpende uitholen , creuser,
canneler en aiguisant.
Uitflijten , b. w. (ik fleet nit, heb nitgefleten ,)
al Ilijtende aan den man brengen, in het
klein verkoopen, d:tailler, vendre en detail.
o. W. (met Zijn,) s'user, effacer, dimintier, se passer, se consumer.
Uailijter, m. detailleur, marchand en detail.
Uitflijting, yr. vente en detail. —, verflijting ,
usure.
heb uitgeUitfloopen, b. w. (ik floopte
demolir
floopt,) al floopende ontledigen
dedans.
par
Unflooven (zich), wederk. w. (ik floofde mij
nit, heb mij nitgefloofd;) zie Afflooven,
(zich.)
Uitflorpen , b. w. (ik florpte nit, heb uitgellorpt,) uitflurpen, influrpen , al florpende
drinken , humor. Een versch ei humor
un oeuf frais
Uitflorper, m. cella Dui hums.
Uitflorping, yr. action de burner.
Uitfluipen , 0. w. (ik !loop nit, ben uitgeflopen ,) al fluipende uitgaan , sortir secretement s'esquiver.
Uitfluiten, b. w. ( ik Hoot , heb nitgefloten ,)
weren, exclure. Men wil hem Diet dulden
Cu dit gezelfchap , hij zal er van nitgefloten
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uitgeweerd worden , on ne yew phis le roof:
frir dans cette assembles , it en sera exam,
buitenfluiten, afwijzen, (bij het germshof,) forclorre, f. Aileen in de onbep..
wits, en in het yeti. dw. gebruikelijk, als:
heeft zich laten afwijzen , it s'est
laisse forclorre. Hij heeft den tijd tot wederlegging laten voorbijgaan, hij blijft daarvan uit- of buitengefloten, it a laisse passer
le temps de contredire, it en demeureforclos.
Iemand van eene erfenis , onterven , desheriter,, exhireder; zie Onterven. lemand
nit de kerk of gemeente fluiten, het avondmaal ontzeggen, excommunier q. q.
zonderen, excepter. Ik geef n alles, zonder
lets nit te fluiten of nit te zonderen , je vous
donne tout sans rien excepter.
Uitfluitend, b. n. exclusif, ive. Het — regt
hebben om te verkoopen, avoir le droit
exclusif de vendre. Uitfluitender wijze, bijw.
ttitfluitelijk, exclusivement.
Uitfluiting, yr. exclusion. Met — van awe
kinderen, a Pexclusion de vos enfants. —
nit de gemeenfchap der kerk, excommunication. — van eene erfenis; zie OntErving.
(bij het geregtshof,) forclusion. —,
uitzondering ; zie dit woord. Bij bijw.
exclusivement, privativement. Men heeft
hem zijn verzoek bij — van alle anderen
toegeflaan, on lui a accords sa demands
privativement. Ik zal aan uwe vragen volcloen , met — van de dude, je satisferai
a vos demandes , exclusivement a la troisieme.
Uitfluitfel, o. beflisfend antwoord, reponss
decisive.
Uitflurpen; zie Uitflorpen.
Uitfmeden, b. w. (ik fmeedde nit, heb uitge.
fmeed,) door fmeden verbreeden, etendro
en forgeant. Gij moet het ijzer nog wat
vous fan: encore etendre le for ere
forgeant.
Uitfmelten, b. w. (ik fmoit nit, heb nitge.
fmolten ,) door finelten ledigen, ,fondre,
purifier par la fonte. onz. (met Zijn ,3
uitgefmolten worden, onder bet fmeltere
uitdijen , of veel opleveren , rendre beaucoup
en se fondant. Dat vet is goed nitgefmolten,
ce gras a rendu beaucoup en se fondant.
Uitfmelting, yr. fmelting, fonts.
Uitfmijten, b. w. (ik fineet nit, heb uitge.
fmeten,). al fmijtende wegnemen, jeter dehors, faire sortir en jetant. Men heeft hen
nit het verifier gefmeten, on Pa fete hors de
la fenetre. Hij heeft hem met eenen fleet'
een oog uitgefmeten, it lui a fait sauter,
(lui a creve) un oeil d'un coup de pierce;
zie Uitwerpen.
Uitfmoken, b. w. (ik fmookte uit, heb ult.
gefmookt ,) ten einde fmoken , finir,, achever
de turner. Hij heeft zijne pip nog nice
uitgefmookt, ii n'a pas encore vidd sa pipe
en fumant; zie Uitrooken.
Uitfmoren ; zie Smoren.
Uitfnappen, b. w. (ik fnapte nit, heb uitgefnapt,) al fnappende uiten, verklappen,
redire , rapporter. Hij fnapt alles nit, verklapt, brengt alles over wat men hem zegt,
it redit tout ce qu'on lui dit. Zeg niets is
zijne tegenwoordigheid, hij fnapt alles uit,
klikt , verklapt alles wat hij hoort, ne dices
rien en sa presence, it rapporte tout ce qu'il
e;stend.
Uitfnede; zie Uitfnijding.
Uitfneeuwen, onp. w. (het fneeuwde nit,
heeft uitgefneeuwd,) ten einde fneeuwen,
cesser a neiger.
Uitfnellen , 0.W. (ik fueide nit, ben uitgefueld,)
C fff
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fnelc1,) naar buiten fnelien , toefehieten,
fpaand) al fpanende ledigen, wegnemen.
s'elancer dehors.
Borer tirer du beurre d'un tonneau avec
Uitfnijden, b. w. (ik fneed nit, heb uitgefneune spatula de bois; zie Spitten in dezent
den,) door fnijden wegnemen, couper, oter
zin.
en coupant decouper. Men heeft hem de Uicfpannen, b. w. (ik fpande uit, heb uitgetong uitgefneden, on lui a coupe la langue.
fpannen,) vaneenfpannen, tendre, bander,
Men fneedt hem de kanker nit, on lui dta
etendre. Het vel was uitgefpannen, la peaty
en coupant le chancre. —, al fnijdende nitetait bande; zie Uitbrciden. ontfpannen,
Nolen , rondfnijden , creaser en coupant ,
tilt het gareel fpannen, aftoomen, deteler,
deharnacher, debrider. De koetfier heeft de
ichancrer; chantourner; evider. Den kraag
van eenen mantel rond—, echancrer,
paarden reeds uitgefpannen , le cocker a del 4
le collet d'un manteau. —, met den beitel,
cleteM les chevaux. De paarden voor een
met het drijfijzer, enz. nitfleken , ciseler,,
fchip debiller ; fig. zich zich zeldecouper. Het is in koper uitgefneden , c'est
ven cone verademing fchenken, zich wat
cisell en cuivre, —, al fnijdende aan den
uitrusten , se recreer,, se dissiper ; se Masser,
se distraire, debander l'esprit. Wanneer
man brengen , flijten , ( bij de el verkoopen )
men veel heeft gewerkt, is het goed zich
vendre d l'aune ou en detail, detailler. Hij
nit to fpannen, ecne uitfpanning to nemen,
fnijdt zijne waren niet nit, (hij verkoopt
quand on a beaucoup travaille il est bon de
niet in het klein) it ne vend pas ses marchandises a l'aune; it ne dótaille pas; onz.
se reorder; o. w. Paarden in eene herberg
nit het gareel laten fpannen, van paarden
(met Zijn) onder het fnijden uitdi j en , wel
firekken, rendre , etre profitable ,produire,
verwisselen, relayer. Gij kunt dezen weg
niet in eenen dag afleggen, zonder nit to
rapporter. Wat fnijdt dat brood weinig nit,
fpannen , van paarden to verwisfelen , vous ne
ce pain West pas profitable. Vertrekken , eene
pouvez faire cette route en un four sans
vergadering verlaten, geen lid meer daarvan
relayer.
blijven , se retirer, s'en alter. lk fneed
ongemerkt, onmerkbaar nit, je me retirais Uitfpanning, yr. de daad van uitfpannen, ten.
sion, extension, dilatation; zie ook Uitimperceptiblement.
trekking, Uitflrekking, Uitzetting; ver•
Uitfnijder,, m. verkooper in het klein , slijter,
ademing, verftrooijing, uitrusting, ontfpandetailleur.
ning, recreation,dissipation,f delassement,
Uitfnijding, yr. uithakking, action de couper,
reldche, reMcheinent , m. Men moet aan zijne
de damper, etc. —, het nitfnijden van den
kinderen cenige geven, it fact donner
kanker, (bij wondh. ) extirpation d'un chancer.
a ses enfants quelque reldche. — pleister— van een week deel, excision. —, wegneplaats , plaats waar verfche paarden Haan,
flung van jets fchadelijks of nadeeligs niteen
relate, no. station.
menfchelijk ligchaam , als: eon gezwel , eenen
kogel, enz. exerese. Ronde —, echancrure, Uitfpanfel, o. firmament, firmament, m.
Ronde — van de mouw van een kleed bij Uitfparen, b. w. (ik fpaarde uit, heb uitgew
fpaard) door befparing verkrijgen , menager,
den okfel, entournure.
economiser, epargner; zie Sparer:.
Uitfinde , yr. verkooping in het klein , action de
detailler on de vendre en detail , venue en Uitfpariug, vr. action d'epargner,, etc.
Uitfpatten, o. w. (ik fpattede uit, ben en heb
detail; zie Affnijding.
uitgefpat ,) al fpattende uitfpringen , faillir,
Uitfnijdfel , o. ce jui est coupe, decoupd ou
Toen men hem de ader opende,
,creuse avec en instrument tranchant , etc.
fpattede, fprong, het bloed zoo flerk nit,
Uitfnoeijen, b. w. (ik fnoeide heb uitgequand on lui ouvrit la veine, le sang saillit
fnoeid) door fnoeijen van hout ontledigen en
si fort. —, zich buitenfporiglijk gedragen,
verdunnen, elaguer, ebrancher; emonder ;
buitenfporig to werk gaan, extravaguer,
tallier.
commettre des extravagances; se deregler.
Uitfnoeijing, yr. fnoeijing, ebranchernent ;
Uitfpatting 9 yr. jaillissement , rejaillissement,
elagage, m.
In. — , buitenfporigheid, extravagance, esUitfnorken, o. w. (ik fnorkte nit, heb uitgecapade, f. escds, ecart, In.; fig. egarea.
Thorkt) ten einde fnorken, cesser ou finir de
went, vs.
ronfler.
Ujtfnuiten, b. w. (ik fnoot nit , hob uitgefno- Uitfpelen, b. w. (ik fpeelde uit, hob uitge.
fpeeld,) al fpelende nederwerpen, jouer.
ten) door fnuiten ontledigen , moucher. Snuit
Speel harten uit, jouez en carreau. iets
uwen news terdege nit, mouchez vous bien;
ten einde fpelen. Hij moot zijne rol
zie. Snuiten. —, door fnuiten uitblusfchen,
zijn best doen, it fact finir de jouer son
&elate en inouchant , (avec les mouchettes.)
rd/e, faire tout son possible. Laat ons eerst
Eene kaars eteindre une chandelle en la
de partij — , achevons premierement la
mouchant.
pantie.
verrigten, executer, faire; o.
Uitfnuiven, b. w. (ik fnoof uit, heb nitgefnoeerst fpelen, avoir la main au feu,
w.
ven , (fnuivende naarbuiten brengen , rendre,
c'est
etre le premier a jouer. Gij moet
faire sortir par les narines. —, al fnuivende
vous 4 loner. Wie fpeelt nit? qui a la
ledigen. Hij fnuift zoo fterk, dat hij zijne
groote doos dagelijks uitfnuift, it Arend cant
main? —, ten einde fpelen, cesser, finir
de tabac en poudre, qu'il vide sa tabatiere
de jouer. De klok heeft nog niet uitgefpeeld
le carillon n'a pas encore cesse.
par jour ; o. w. uitblazen, (incest van paarden gezegd) reprendre haleine, respirer,, Uitfpellen, b. w. (ik fpelde uit, heb uitge.
fpeld) ten einde fpetten,'Ipeler. Zij heeft
souffier. Ergens op —, zegt men in de dagedie bladzijde nitgefpeld, elle a epele cette
lijkfche verkeering voor: naarflig naar lets
page jusqu'a la fin.
trachten; zich met vlijt op iets toeleggen ,
jets met drift bejagen s'appliquer fort 4 q. Uitfpeuren, b. w. (ik fpeurde nit, bob uitge.
fpeurd), nafporen , epier, guetter,, suivra
ch.; se donner bien de la peine pour obtenir
4 la piste.
son dessein, etc.
Ilitfoppen, b. w. (ik fopte nit,
uitgefopt) Uitfpinnen, 0. w. (ik fpon nit , he!) uitgefponnen) onder het fpinnen uitdijen , rendre,
al foppende ledigen, vider en trempant.
Ilitfpanen, b. w. (ik' fpaande nit, bob uitge.
produire bcaucoup , en Pant, 4 la filature.
Die
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Die wol fpint niet veel uit, cette tains ne
produit pas beaucoup en filant.
thtfpitfen, b. w. (ik fpitile uit, heb uitgefpitst)
rendre pointu, e. ; former en pointe.
Uitfpitten , b. w. (ik fpittede uit, heb uitgefpit,) door fpitten uitholen, creuser (avec la
béche). Uitbaggeren , draguer ; diep oingraven , effondre.
Uitfpoelen , b w. (ik fpoelde nit, heb uitgefpocld) al fpoelende uithollen , miner. De
ftrooln heeft hier den oever der rivier uicgefpoeld , le courant de l'eau a mind ici le
herd de la riviere. —,al fpoelende zuiveren ,
reinigen, rincer, gueer,, aigayer. Linnen
fpoelen , aigayer du lingo; zie Spoelen
Men moet zich elken morgen den mond —
na zich gewasfchen to hebben, it faut se
rincer la bouche aprds s'étre lave. De glazen
zijn nog niet uitgefpoeld, les verres nesont
pas encore rinces. De wol in fchoon water
(bij lakenbereiders) rechinser la lame.
Eene flof, wanneer zij nit de verw komt, —,
reviquer. Laken, enz. affpoelen, degorger;
onz. (met Zijn) door befpoeling uitgehoold
worden, etre mine, e. creuse, e. par l'eau.
Uitfpoeler ;
celui qui rince. — van lakens,
enz. reviqueur.
Uitfpoeling, yr. action de rincer, d'egayer,
de gilder, de degorger, de rechinser,, de re.
viper; digorgeage, m.
Uitfpoelfel , o. fpoelwater, rincure , lavure,f.
Uitfpoken, b. w. (ik fpookte uit, heb uitgefpookt) uitvoeren in eenen kwaden zin,
fmeden , machiner,, executer ; zie Smeden ,
Bronwen , in dezen zin , , o. w. ten einde
fpoken , cesser de faire du bruit , de machiner.
Uitfporig, b. n. uitfporiglijk, buitenfporig,
ongerijmd extravagant, e. excessif, ive,
outré, e exorbitant, e; bijw. exorbitamwent , etc.
Uitfporigheid , yr. buitenfporigheid , losbandigheid , ongerijrndheid, extravagance, exces
tn. dissolution , f". dereglement, m.
Uitfpouwen ; zie Uitfpuwen.
Uitfpraak , vr.prononciation, articulation. Hij
heeft eene , it a one mauvaise
prononciation. Eene duidelijke — der woorden , une prononciation distincte des mots ;
articulation de la voix bien nette. Men kent
hem aan zijne , uit welke provincie hij is,
on le conceit a son accent de quells province
it est. —, voordragt, diction, elocution,
dnonciation, declamation. — van fcheidslieden , arbitrage, m.
vonnis, jugement ,
art-et, m. sentence, f.
Uitfpreiden, b. w. (ik fpreidde nit, heb
gefpreid , ) vaneenfpreiden, etendre , deployer. De vogels fpreiden hunne vlerken
nit om te vliegen, les oiseaux Otendent,
deployent, lours alles pour voler ; zie Uitbreiden, ook Uitflallen, om te verkoopen.
Uitfpreiding, yr. extension; zie Uitbreiding ;
ook Ruchtbaarmaking.
Uitfprekelijk , b. n. dat uitgefproken kan worden, exprimable. Meer gebruikelijk Onuitfprekeliik; zie dit woord.
Uitfpreken, b. w. (ik fprak nit, heb uitgefproken,) al fprekende uiten, prononcer,
proferer. Hij kan de letter R niet ne
saurait prononcer la lettre R. Het vonnis
is over hem nog niet uitgefproken, on n'a
pas encore prononce sa sentence. De predikant heeft den zegen nog niet uitgefproken,
le pasteur, le ministre, n'a pas encore prononce, dit , la benediction. De laatite woorden
die hij nitfprak , les derniers mots, les derniares
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paroles ,
profdra. Net en duidelijk —,
(in de fpraakk.) articular. Eene letter zacht
, mouiller une lettre ; zie dit woord in
het Franfche deel. Uit de keel, met ademing , aspirer; als: H die uitgefproken
worth, h aspire. —, in den toon eens redenaars , (met geharen,) declamer. Ten einde fpreken. o. vv. cesser, finir, aclzever
parler.
Uitfpringen, o. w. (ik fprong uit, ben en heb
uitgefprongen , ) zich al fpringende ergens nit
bewegen, sauter par one ouverture, sortir
en sautant. Hij is uit het vender gefprongen , it a sauté par la fenitre. uitfchie.
ten, losgaan, glisser, se defaire , se detacher,
rijaillir. Hij liet het water op ons
fit re jaillir l'eau sur nous. —, nititeken,
(in de bouwk.) saillir,, s'avancer en dehors,
forjeter. Doze kroonlijst fpringt te veel nit,
cette corniche, saillit trop. Die muur fpringt
uit , heeft eenen ce mum forjete. —,
ten einde fpringen, cesser, finir de sauter.
Nu heeft hij uitgefprongen , opgehoudea
met fpringen, 4 present it a cesse de sauter.
Uitfpringend , b. n. saillant, e, (in de bouwk.)
De uitfpringende deelen van een gebouw,
les parties saillantes d'un batiment. Bea
—e hoek , tin angle saillant, (in de kruidk.)
de uitfpringende helmilijltjes uit de bloemkroon, les etamines saillantes.
Uitfpringing, yr. (in de bouwk.) buiten het
rigtfnoer,, forjet , m. , gebrekkig uititek,
forjeture.
Uitfprong, in. (in de bouwk.) zie Uitflek is
doze beteekenis.
Uitfpruiten, o. (ik fproot uit, ben uitgefproten,) al fpruitende te voorfchijn komen,
fpruiten voortbrengen , germer , pousser,
naitre, sortir de terre, bourgeonner, bow.
tonner. Het koren is in de fchuur uitgefproten , le bled a germs dans la grange.
Het gras begint nit to fpruiten, Pherbe commence a naftre. De boomen beginnen —,
nit te botten, les arbres commencent a pensser. Het zaad begint uit to fpruiten, la
semence commence a sortir de la terre. Weder in menigte repulluler. Het onkruid
fpruit hier weer in menigte uit, les mauvaises herbes repullulent ici.
Uitfpruitend, b. n. voortfpruitend, provenant,
c. De nit- of voortfpruitende goederen eener
erfenis , les Wens provenants d'une succession.
Uitfprniting, vr. germination, geinmation; zie
ook Uitbotting.
Uitfpruitfel, o. kiem van het zaad gertne,
fcheut, loot, (in de kruidk.) ref eton,
bourgeois, scion, m. etc. zie Scheut, Loot.
bij den wortel der boomen, Wilde tale,
pOtreau, dragoon, m.
Uitfpuwen, b. w. (ik fpoog uit, heb uitgefpogen,) uitfpuwen, uitfpouwen, al fpugende uitwerpen, cracher. uit de borst
fluimen loozen, expectorer. —; zie Uitbrakeu.
Uitfpuijen, b. w. (ik fpnide uit, heb uitgefpuid,) al fpuijende van zand, enz. ontledigen , lascher les dcluses pour curer, titer le
sable (d'un canal ,) etc.
Uitfpuijing, vr. action de curer on canal, etc.
Uitfpuiten , b. w. (ik fpoot uit, heb uitgefpoten ,) al fpuitende uitwerpen , feter,,
faire jaillir. Men liet het water nit tie bron.
, on fit jaillir l'eau de la source; zie Spuiten en Uitfpringen in dezen zin. Het vuur
door fpuiten uitdooven, iteindre le feu par
le moyen d'une seringue ou d'uncpompe a feu.
Uitfpuwen ; zie Uitpugeu.
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Uitfpnwifig, vr. uitfponwing, crachancni , tn., al ilekende wegnemen, arracher en :Irani
avec un instrument pointu et tranchant, crezie Spnwing.
uitbraakful,
ver. Men heeft hem de oogen uitgeftoken , oh)
Uitfpuwfel, e, crachat, tn.
lei creve les yeue,..:; fig. verblinden, verm.
fchalken, eblouir, surprendre. — , van zich
Uitltaan, b. w. (ik flond cat, heb uitgeflaan,)
afileken , uitftreitken etendre. Steck , flrek
doorflaan, verdragen, vcrduren, lijcien, duiuwen arm uit, etendez votre bras. Ergens
den , endures-, soupir, supporter, resister ;
nit te voorfchijn doen komen, men 'p oet do
fig. essuycr. Hij heeft veel nitgeflaan, getong niet
see fact pas tirer la languc.
leden , eer dat hij ilierf, if a bien sovprt
Er fteekt cane vlag den toren nit, on vole
avant de wourir. lk kan dien man niet
un pavilion au Pant du cloches-. De vlag
dtilden je ne saurais souffrir cet homme.
hijfchen, arborer le pavilion , (fcheepsw.)
Hij heeft den hunger langer nitgeflaan, verfaire
Gij fteekt de beenen te ver
&turd , clan ik gedacht had, il a endure la
ions avancez crop les jambes. Al ftekenfilm pins lengtemps que je n'avais pense. lk
de afboeiden , graver, buriner. Hol
ken her niet langer nithonden , weclerver en creux. onz. Ergens buiten uitkoineu
hand doen, jc n'y saurais plus resister ; 0.
(in de bonwk.)avancer , saillir , fbrj etcr, desw. Buiteii wear re flaan, ergens buiten uita teurer: zie Uitfpringen in dezen zin. Het —
frelten , avancer , Voordeelshalve
der beenderen , la preeminence des os. Het
uitgezet zijn , etre place a intere't. Hij heefc
de verhevenheid van de borst caner vrouw,
veel geld —, II a place beaucoup d'argcnt
la preeminence du sein d'une femme , fig.
i3t:iret. Uitilaande fehuldert, (fchulden
uitmunten, exceller; surpasses. ; l'emporter
die men heeft in te vorderen) dettes actives;
cur , etc. Uw broeder fleekt boven alle anzie Uitichuld; fig. lets met iemand te hebderen nit, gaat alle anderen te boven, votre
ben nitflean , met hem te arereffenenhebben,
aire l'emporte stir tons les autres. , de hand
betwisten, contester, debattre, avoir en difmet
ecnig geld of iets anders, om lets door
meld avec q. q. etc.
het raden van even of oneven te beflisfen,
Uitflallen, b. w. flalde uit, heb nitgedeviner pair on impair, jouer pair en imflald,) op een Italleije uitfpreiden om te
pair; tirer a la courte paille. Laat one
verkoopen, uitkramen , dtaler; fig. deployer.
daarom — wie het zal hebben, divisions
De kramers beginners reeds hunne waren uit
pair on non-pair qui Paura.
te flellen, les merciers commencent Ufa 4
Uitflekend, b. n. voortreffelijk, uitmuntend,
etaler leers tnarchandises.
eminent, e. excellent , e. signaM, e. transetalago, tn.
Uitfialling, yr. het tutflallen
cendant, C. Eene allerverhevenfte, —e
exposition.
deugd, une vertu suriminente. Een dichUitftamelen, b. w. (ik flamelde Tait heb uitter, un pate excellent; bijw. bij uiritek,
geflameid ,) al ilamelde niten, begayer, exbij uitnemendheid, excellemment , d'une marimer en begayant , bredouiller.
n:bre excellente ; eminemment. verheUttflampen b. w. (ik fiampte nit , heb uitgesortir
a
coups
de
pied
,)
en
ven, preeminent, e, prominent , e. Van de
flampt ,
hoogte van eenen uitflekenden heuvel, die
pliant; am. pietiner.
/taut d'une colline prominente; zie ook VerUttftamping, van action de faire sortir a coups
heven. Een — wervelbeen, un vertibre prodde pied. —, door ftampvoeten , plumerninent. uitfpringend, saillant, e; zie
ment, 771.
Uitfpringend; fig. Dit werk is wel gefchreUitflap, iii. flap buiten den eigenlijken weg,
yen, maar het bevat niets uitftekends, cot
Cchrtinfche flap , pas oblique, faux pas. —,
afwijking, omweg van de hoofdzaak in eene
ouvrage est bien ecrit, vials ii n'y a rien de
saillant.
rede of in een gefchrifc uitweiding diUitflekendheid, yr. voortreffelijkheid, uitnegression.
mendheid, uitmuntenclheid, excellence ,transUttftapje , 0. klein togtje , petit tour, petit
cendance.
voyage. Wij deden fchielijk een naar
Amfterdam, nous finite sin petit tour a Am- Uitflel , o. dci daad van nitflellen , verfchniving
opfchorting; verlenging, delai , m. prorogac
sterdam; fig. kleine uitweiding bij monde of
tion, prolongation, suspension ; remise. —
gefchrifte, sine petite digression.
van betaling, fchikking metde fchuldeischers
Uitflappen, o. flapte nit, ben uitgeflapt,) al flappende ergens uitgeraken , nitom hen in termijnen te betalen, atermoillijgen uitklimmen, descendre, mettre pied i meet m. temporisation.(*)—, (bij regtsg.)
zonder te betalen, payer sans depart.
a terse. Order bet — van de koets verfiuikte ik mijnen voet, en descendant de eaEen fchuldenaar — (tot betaling) geven,
rosse je use std.; disloqud le pied. Uit een
darner du repit a un debiteur. Een — van
drie maanden , une sursdance de trois mole.
fchip happen , sortir d'un vaisseau.
Uitflek , nitflekfei, o. jets dat ergens buiten
— tot, en bepaling op eenen anderen (lag,
(dagvaard.ing,) ajournement. Na eenig
nitileekt , saillie,avance,f. yr. voornitheefc men mij betaald, apres quelque remise
Ileking , aan een gebouw, ressaut, tn. De
— of vooruitfieking van eene kroonlijst, le
delai, on m'a payed. 1k zal morgen zonder
ressaut ('une corniche. — of galerij buiten
— vertrekken, je partirai demain sans Mai.
een gebouw, (in de bouwk.) meniane , f.
Men heeft hem een — van veertien dagen
vergund, on lei a accordd une prorogation,
— can eenen gevel van een huis, balcon,
lice—li
Puntig --- omzet met paten aan eene
prolongation de quinze fours. Het —, de
verfchuiving .van het parlement, la prorogaen brag, krib , es eche , f. het onderfie
van een dak, dat over eenen muur hangt ,
lion du parlement. Met het gewone -,
overhangend gedeelte van eon dak, severonbijw. (tnj regtsgel.) op de lange bean fchniven dilatoirement. Spr. w. — is gecn afftel,
de on subgronde, f. — boven eenen muur,
ce qui est difere West pas perdu.
ow het water te doen ailoopen , larmier,
hangkanner, soupente, f Gebtekkig Uitftellen, b. iv. (ik flelde nit, nitg,enitfprong buiten het rigtfnoer, forget,
field ) verfchuiven , opfchorten differer,
forfet, nt. finiecture ,
remettre , surscoir, suspendre, retarder
Uttfteken, b. w. (ik Itak nit heb ttitgertoken j
proroger, prolonger , arrierer , trainer
rae.;-
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retevoyer, delayer. Men heeft deze zaak
eenige dagen uitgefteld , on a di ere
cette affaire de quelques fours. Zijue fchuldeifchers van maand tot maand
remettre
ses creanciers de mois en mois. tot, en
bepalen op eenen anderen dag, (dagvaarden ,)
ajourner. De dood van zijnen vader, flelde
bun huwelijk eenige maanden nit , la mort
de son Pere retarda leur manage de quelques
mois. Doze koopman heeft zijne betaling
uitgefteld, ce marchand a suspendu son palemeet. De vcrkiezing werd uitgefteld, Pe/action fut sursise. Het been men heden kan
doen, moet men niet tot moegen
ne
fact pas renvoyer au lendemain ce que Pon
petit faire dans le four, oft aujourd'hui. De
zitting- van het parlement in Engeland ward
nitgefield, opgefchorst, te parlement d'An•
gleterre fat proroge. Den tijd van betaling
— opfchorten, niet op den vervaldag betalen , prolonger, amplier,, arrierer, atermoyer.
le terme (Putt payment. Hij heeft met zijne
fchuldeifchers eene fchikking gemaakt om de
betaling zes maanden uit te ftellen , it s'est
atermoyd avec ses creanciers 4 six mois.
Eenen post in eene rekening uitgefteld laten ,
laisser, tenir ura article en soupance. —,
opfchorten tot eenen beteren tijd of eene
betere gelegenheid, temporiser. Het is een
flechte betaler, die mij federt twee jaren
uitftelt, (flepende houdt) c'est un mauvais
payeur qui me traine depuis deux ans 3 fig.
uitvlugten zoeken ona zijn oogmerk te
bereiken, reculer. 1k ban niet met hem tot
afrekening komen , hij felt altoos nit , zoekt
steeds uitvlugten, je ne puffs le faire venir
compte, it recule toujours; zie ook Uitfallen , (koopwaren.)
Uititellend , b. n. (bij het geregtshof) prorogatif , ive ; dilatoire. Een
befluit, un
cret prorogatif; zie Uitftellen.
Uitftelling, yr. zie Uittlel.
Uitfterven, o. w. (ik ftierfuit , ben nitgefloryen) geheel wegferven fetcindre; finir. Dit
geflacht is met zijnen dood nitgeforven ,
cette famille est eteinte „lobe, par sa mort.
—, door wegfterving van menrchen ontledigd
worden, etre depeupM, e. Door deze aanftekende ziekte is het dorp bijna uitgeftorven ,
la contagion a depeuple presque tout le village.
Uitlterving yr. extinctiot. De — van een getheta , van eenen naam, l'extinction d'un
race, d'un nom.
Uitfooten , b. w. (il: ftiet nit, heb uitgefooten) al ftootencle wegnemen of uitdrijven ,
pousser hors de ,me,ttre dehors; expulser ; faire
sortir avec effort en poussant; rompre en poussant.Men heeft hem nit de kamer geftooten, on
Pa pousse hors de la chambre. Hij heeft eene
ruit nitgeitooten, it a rompu, casse nn cart-eau, (nn vitre) en poussant. Iemand uit
een ambt —, den voet ligten, debusquer
q. q.; supplanter, lui donner le croc en
jambe. Onnutte klap , fprookjes dire
des sornettes.
Uitforten, b. w. (ik fortte uit, heb uitgefort , ) al ftortende ergens uitwerpen , uitgieten , repandre; verser,, epancher ; s'extravaser. Water op den grond — , repandre
de l'eau stir la terre. Ik zal over het huis
van David, en over de inwoners van Jerufalem den geest der genade en dergebeden
(in de H. Schrift) je repandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jenszalem Pesprit de grace et de sup lication.
lie zal mpg klagte voor hem
epaildrai

x 26;4.
UIT
devane lui maplainte. Zijn hart , zijne gehei.
openbaren, epancher, ouvrir, eon
men
coeur. Ztjnen toorn op iemand decharger sa
colere sur q. q. Het lap van deze plant fort
zich nit, le sue de cette plante s'extravase.
Zie Uitgieten.
Uitttorting, yr. extravasion on extravasation.
Bij fterke kneuzin gen heeft er eene plaats,
Pextravasion a lieu dans les fortes contusions.
— van blued in hec oog, in den oogappel ,
(bij geneesk.) hemalopie. — van water door
eene fchutting, fluisvol, Iclusee. ontboezeming, uitboezeming des harten, epanchement, m. effusion du coeur. —,ingieting
van den H. Geest , infusion du Saint Esprit.
— van wijn bij de offers, effusion du yin
dans lee sacrifices. Zie Uitgieting.
Uititralen , o. (ik fraalde nit, heb en ben
uitgettraald) fralen van zich geven , fchieten
rayonner,, dard,er,, jeter, repandre des raifens, luire. De ZOO llraalt reeds nit, fchiet
reeds hare fralen op de kruinen der bergen
le soleil rayonne déjà luit &fa, sur les
cinies des montagnes.
Uitfraling, , yr. rayonnement , us.
Uititrekken , b. w. (lit flrekte nit, heb nitge.
ilrekt) etendre, tendre , alonger ; zie: zich
uitbreiden, nitfpreiden , uitreikeu. Hij had
den arm reeds uitgeftrekt om mij eenen flag
te geven, it avait déjà etendu le bras pour
me donner un coup. De hand — om eene
almoes te ontvangen , tendre la main pour
demander l'aumiine. Hij ligt uitgeftrekt zoo
lang hij is, op den grond, il est Otendu tout
de son long 4 terre; fig. De palen van zijn
rijk vergrooten , &cadre les limites de son
empire. Zich —, s'etendre. Zijne heerfchap.
pij flrekt zich over deze volkeren nit,
sa domination s'etend sur ces peoples. DI!jr)
reikt niet
gezigt ftrekt zich niet zoo ver
zoo ver, ma vase ne s'etend pas st loin.
zich ergens naar —,. het trachten te verkril.
gen , tacker d'obtentr.
Uitflrekking, yr. intrekking, action d'etendre
extension, f. alongement ,in. De — van een
ligchaam in de lengte, Pextension d'un corps;
en longueur ; zie Uitgeftrektheid , Uitgebreidyerlenging, alongement, m.
heid.
Uitflrepen; zie Doorhalen (eenen ftreep door
jets halen).
Uitftrijden, b. w. (ik freed nit, heb uitge.
freden ,) een gevecht eindigen, ophouden te
ftrijden , terminer, cesser fintr, achever,
on combat. Zij hebben uitgeflreden ils ont
foci d combattre; ils sont fatigues do
conbattre.
Uititrijken , b. w. (ik frock heb en bee
uitgeflreken) al ftrij kende glad en effen maken,
repasser,, lisser. Wees zoo goed en ftrijkdit papier eens nit, ayez la bontd de repasser,,
de lisser co papier; zie ook Glad, effen
maken. Eene huiduitrekken , etirer tine
peau; fig. Een nitgeitreken gelaat, un air
ouvert. uitluchten, ten toon ftellen,
uitinaken , reprimander, censurer, laver la
tete 4, tancer, etc. —, bedriegen , tromper,
duper.
Uitftrijker, m. bedrieger, trompeur, fourbe.
Uitftrijking, yr. action de lisser, f. repassage,
m. fig. action de laver la tete 4 q. q. de
reprimander, etc.
Uitftrooijen, b. w. (ik frooide uit, hub nit.
geftrooid) al ftrooijende verfpreiclen, epandie, repandre, disperser; eparpiller, Geld
onder het yolk —, repandre, disperser,
sorter de l'argent parmi le people. Hij heeft
valfehe gerachten lutgefiroold, it a repanau
Ftff3
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de faux bruits. West op eenen akker , epan- Uitteekening 7 yr. dessin , m. ; zie Afteekening7
Tire du furrier dans un champ. De wind heeft Teekening. —, fcbets , dbauche , esquisse.
bet hooi uitgeflrooid verftrooid , le vent a Uitleezen , b. w. (ik leescie nit, heb uitgeleesd,)
uitpluizen Oplucher.
eparpille le fan. Dwalingen door gefchriften —, verfpreiden , dissiminer des erreurs Uittellen b. w. (ik telde nit, heb nitgeteld, )
al tellende uitgeven , compter, debourser.
par des &tits; fig. Eenen leugen , valfche
Hoe veel geld hebt gij reeds uitgeteld?
tijdingen— , verbreiden, colporter une fausse
combien d'argent avez-vous déjà compte? Hij
nouvelle. Wie heeft dat gerucht uitgefirooid ,
hear, al zijn geld reeds uitgeteld it a dej41
verfpreid, ruchtbaar gemaakt? qui a divulfine 4 compter tout son argent. — jets met
gue, &bite, re'pandu ce bruit?
den tel verkoopen , vendre quelque chose par
Unftrooijer, m. celui qui ripand, etc. semeur
nombre.
de faux bruits, etc.
Uitftrooijing, yr. action de repandre, etc.; Uitteller,, m. celui qui compte,compteur.
Uittelling, yr. action de compter, f., debourfig. divulgation; etc.
Bement, m.
Uititrooifel , o. faux bruit ,m. fausse nouvelle,
Uitteren
, b. w. (ik teerde uit, heb uitgenouvelle controuvee, f.
teercl), vermageren, verkwij9en, extdnuer,
Uitfirooifter, vr. eene qui repand, etc. quelque
consumer, attenuer, atnaigrir,, decharner,
bruit.
defaire. De koorts heeft hem zeer uitgeUititroomen, 0.
(ik ftroomde nit, heb en
teerd , vermagerd, la fievre l'a fort extenue.
ben uitgettroomd) al itroomende uitvloeijen,
De droefheid teen hear nit, la tristesse la
cooler, ecouler,, decouler par torrents; s'econsume. Deze ziekte heeft hem zeer uitcooler. Het bloed ftroomde hem, liep hem
geteerd, vermagerd, (aangegrepen) cette
uit den neus en mond, le sang lui coulait du
maladie l'a been defait; o. w. (met Zijn)
nez et de la bouche.
door tering uitgemergeld worden , verkwijUitftrooming, y r. uitvloeijing , ecoulement,
nen , se consumer, se defaire, languir.
m. action de cooler, etc.
teert nit , vergaat van verdriet, it se conUitftroopen, b. w. (ik itrooptd nit , heb nitsome d'ennui,de chagrin. Hij is longzuchgefiroopt) al ftroopende uitkleeden,
tig,
hij teert federt drie jaren nit, it est
Al
ftroopende
ontledigen
,
plunderen;
ler.
pulmonique, it y a trois ans , qu'il languit.
verwoesten, piper, devaster, ravager.
heb Uitterend, b. n. verterend, consumant, e.
Uitfluderen o. w. ( ik fiudeerde
Uitterende koorts, (bij geneesh.)fievre
aitgeftudeerd), ten einde ituderen , finir,
que, lente ou de longueur.
achever ses etudes. Na den dood van zijnen
maar was verpligt Uittering , vr. vermagering, consomptior,
varier konde hij niet
sie , phtisie. —, uirdrooging , amaigrissement
de hoogefchpol te verlaten, ii ne pi ouvait finir
(in de geneetk) tabès, m., marasme,,
ses etudes apres
mart de son Pere,, niais
atrophie, aridure ; extenuation; zie Tering.
itait oblige de quitter l'academze. Zijn neef
'weft nitgefludeerd, son cousin afini , acheve Uittiegen, b. w. (ik toog nit, heb en ben
uitgetogen ,) uittrekken , tirer. Hij toog
ses etudes.
zijn zwaard nit om op hem aan te vallen,
VitItuiven , b. w. (ik hoof
heb nitgefloit tira son epee pour fondre sur lui. Zij
yen ) affloffen , faire sortir la poussiere,
marcheerden met uitgetogen zwaard ifs
ipousseter ; o. W. (met Zijn)s'elever ou sortir
marcherent l'epee nue. —, nitholen, uitzui(comme) la poussiere de; fig. sortir brusquegen, extraire, sucer ; o. w. uitreizen,
event, avec impituosite. Zie hoof de kamer
zich op weg begeven partir, se mettre
nit , elle quitta brusquement la chambre.
route, etc. Zij togen nit, om de bewegintitfturen 5 b. w. (ik iluurde uit, heb uitgegen des vijands te befpieden, ils se rnirent
fiuurd), naar buiten fttiren, envoyer dehors.
en route pour epier les mouvements de l'en1k heb de meid om eene boodfchap uitgenemi.
iluned,
envoyd la servante 4 faire one
commission. Een (chip uit de haven —, con- Uittillen, b. w. (ik tilde nit, heb uitgetild)
door opligten uitnemen , enlever de , mettre
duire , gouverner un vaisseau (hors) du port.
dehors en soulevant. Kunt gij die deur nit
Uitfullen, o. w. (ik fulde uit, ben en heb uithare duimen —? pouvez-vous enlever,,mettre
gefuld), uitglijden, glisser, comber en glissant.
cette porte hors de see gonds?
Uittimmeren
, b. w. (ik timmerde nit, heb
Uittakelen, (fcheepsw.), zie Optakelen.
nitgetimmerd) door timmering uitbreiden
Uittanden , b. w. (ik tandde nit , heb uitgetand)
vergrooten, agrandir, elargir, etendre par
tandswijze maker, denteler.
des constructions. De itad wordt alweer nitUittappen, b. w. (ik tapte nit, heb uitgegetiminerd, vergroot , on va agrandir la ville.
tape), al tappende ledigen vider en tirant.
Al tappende ergens nit wegnemen , prendre.
—, ten einde timmeren , finer, censer de
bdtir.
Wie heeft al de koffij uitgetapt? qui a psis
hebuitgetoet)
Uittoeten, b. w. (ik toette
tout le cafe? qui a vide la cafetiête?
uittnitten, door geblaas op eene toet oftuit
Uittarnen ; zie Uittornen.
verkondigen , publier au son d'un cornet ; fig.
Littarten , b. w. (ik tartte uit , heb uitgetart ,)
zeer ruchtbaar makes, publier, divulguer.
op eene tartende wijze uitdagen, trotferen,
sortie , f.
, vertrek, apart.
tergen, provoquer, narguer,, exciter , defier Uittogt,
uitgang
agacer. Hij heeft u fcheldwoorden gezegd,
optogt , marche, f. De
der
kinderen
IsraQls
nit
.Egypte
la sortie du
maar gij hebt hem uitgetart, getergd, it vous
people d'Israel de l'Egypte. De — uit de
a dit des injures, macs vous l'avezproveque ;
clad gefchiedde met veel flatie of pracht, la
zie ook elenhitfen, Trotferen , Uitdagen.
Uittarting, yr. uitdap.,ing , defi,m.,provocation.
sortie des troupes de la ville se fit avec beaucoup de ponzpe. De —, het vertrek, het
Uitteekcnen b. w. (ik teekende nit, Itch nittrekken der vogels , tegen het najaar,,
geteekend) al teekenende afbeelden, de,siner,,
migration des oiseaux.
tirer, peindre, representer. Hij heeft zich
Uittooveren , b. w. (ik tooverde nit, lieb nitdoor een' voortreffelijken fchilder laten
il
fait tirer par un excellent peintre ;
getooverd 2 ) al tooverende uitbrengen , faire:
sortir, (comme par magie).
zie Afteekenen, Uitfcliilderen.
Uit-
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Uittornen, b. w. (ik tornde nit, heb uitgeniet weder nit den mouw trekken, halen,
tornd,) deer en ddcousant ; zie ook Tornen.
fe no saurai depasser,, retircr le bras de deUittorning, yr. action dater en ddcousant.
dans la manche.
Uittorfchen , b. Iv. (ik torschte nit , heb nit- Uittrekking, yr. action d'arracher, de tirer,
getorscht,) al torfchencle uitdragen, porter
d'extraire, extraction, f. etc. arrachement ,
dehors avec peine.
(in de genees- en heelkunde,) OvalUittorfching, vr. action &Otter en decousant.
Sion.
Uittrappen, b. w. (ik trapte nit, heb uitge- Uittrelikend , b. n. extractif, ive.
kracht,
trapt,) door trappen verbrijzelen, enfoncer
force extractive.
ci coups de pied. Men trapte de deur nit, Uittrekfel, o. extract, (in de fcheik.) afon enfonca la porte el coups de pieds, on
kookfel nit kruiden , en z. extrait, m. dedetruisit la porte en foulant aux pieds. Al
coction,
Beste —, elixir, tn. —, nit
trappende titblusfchen dteindre avec les
nit
een boek of register, extrait. Een
pieds. Hij trapte het vuur met zijne voeten
een doopboek, doopfchijn, extrait baptisnit, it eteignit le feu avec ses pieds. Al
taire. Kort — van een proces, apercu,
trappende ergens uitbrengen, chaster oufaire
verkorting, kort begrip , korte
m. (*)
sortir 4 coups depied.
inhoud , abregd , extrait, raccourci, tn.
Uittreden , b. w. (ik trad nit, ben uitgetreBeredeneerd —, notice, f. Hij maakt een
den ,) al tredende uitblusfchen ; zie Uitflapvan de handfchriften zijner boekerij
pen. —, al tredende uitblusfchen , effacer
ait une notice des tnanuscrits de sa bibliof
avec les pieds. Het graffchrift was*bijkans
theque. Het — nit eene rekening , ddpoulluitgetreden, Pepitaphe Otait presque effacee
lement, bordereau, relevd d'un compte; zie
avec les pieds. Schoenen —; zie Nederhakverder Uittrekken.
ken. —, al tredende ergens uitperfen, van Uittrommelen, b. w. (ik trommelde nit , heb
vocht ontlasten , fouler ou petrir. —, al
uitgetrommeld,) al trommelende ruchtbaar
tredende uitbreiden , elargir en tnarchant
waken, publier, annoncer q. ch. k son du
dessus; o. w. (met zijn.) Zich al tredende
tambour.
ergens nit bewegen, sortir, alder dehors. Uittrommeling, yr. action de publier, d'ans
Uit een gezelfchap — , se separer d'une sononcer is son du tambour.
Naauweiijks was hij uitgetreden, 4 Uittrompetten , b. w. (ik trompettede nit,
peine fut-il sorti.
heb uitgetrotnpet , ) onder trompettengefchal
Uittreding, yr. uitgang , sortie; zie Uittreden.
aankondigen, publier, annoticer d son de
Uittrekken , b. w. (ik trok uit , heb uitgetroktrompet , trompeter.
ken ,) al trekkende van zijne plaats bren- Uittrouwen, b. w. (ik trouwde nit, heb nitgen , tirer, titer, arracher en tirant. Iegetrouwd , ten huwelijk geven ; zie Uitmand de fchoenen en koufen titer,
huwen.
tirer les souliers et les bas 4 q. q. , le dd- Uittuilen, b. en o. w. (ik tuilde nit, heb nitchausser. Hij trekt reeds zijne laarzen nit,
getuild ,) ten einde tuilen, finir, cesser de
it se debotte dej4. Trek uwen rok nit, "dtez
suivre son caprice, de faire el sa tete.
vous de votre habit. Trek dat onkruid nit, Uittuiten ; zie ijittoeten.
arrachez ces mauvaises herbes. Men heeft Uitvaagfel, 0. Uitveegfel, alles wat ergens
hem eenen tand uitgetrokken, on lui a arals onnut nitgevaagd , uitgeveegd wordt,
rache une dent. Men moet zijne handfchoe.
balayures, ordures, f pl.; fig. — van het
nen onder het danfen niet
ne faut pas
menschdom, zeer verachtelijk mensch, ex.
titer ses gants en dansant, it toe faut pas se
crement, rebut de la nature, du genre haaganter en dansant. Zich zich ontkleeden,
main, m.
se deshabiller. Hij trok zich tot op het hemd Uitvaart, de daad van uitvaren, action de
toe nit , id se Wait en chemise. Eene huid —, nitsortir, sortie du port. Vele tegenfpoeden
rekken, uitftrijken, darer une peso. Linnen —,
vertraagden onze — nit de haven, bier
darer du Tinge. Den degen tirer Pdpee,
des adversites retarddrent notre sortie du
&gainer. Een paard dat vernageld is, den
port. —, vertrek , depart, in. De gefptjker nit den voet trekken, ook een kareedmaking tot de —, (van fchepen) apnon , desenclouer un cheval, un canon. Met
pareillage , tn. — 5 nit- of wegvoering van
den wortel ddraciner. een uittrekeen lijk, ter begrafenis, convoi, enterrefel van iets maken, extraire, abreger, un
ment, m..fundrailles, obsdques, pl. Men
livre, en faire un arbrege. Hij heeft
hielt hem eene prachtige lijkftatie, ors
deze plaatfen nit een boek getrokken ,
lui fit de magnifiques obséques.
a extrait ces passages d'un livre. De merk- Uitvagen; zie Uitvegen.
waardige plaatfen van eenen fchrijver , Uitval, M.. de daad van uitvallen, bijzonderfaire le releve des endroits ,remarquables
lijk een uitrukken van belegerden tegen
d'un auteur. —, de kracht ergens uithahunne belegeraars, sortie, f. De belogelen , extraire, firer la substance, (des
raars deden eenen uitval op nen vijand, les
herbes) (bij fcheik.) Het zout nit eene plant
assidges firent une sortie sur l'ennemi.
trekken , extraire le sel d'une plante. De
—ine twegvecht,en hevig pogin,op
zon trekt, haalt de kieuren nit, lc soleil
zijne partij aandringen, om zijne partij to
eteint les couleurs. Den fteen nit de blaas
wonden, passe, f. Eenen foot met
, (bij wondh.) extraire la pierre. Den
den degen op remand doen, faire une passe,
vierkanten wortel nit een getal —, (in de
tine botte, sur q. q. fig. Eene hevige losrekenk.) extraire la racine. — o. w. zich
baffling van toornige nitdrukkingen, van
ergens van daan begeven, sortir, partir,
drift, emportement,m. promptitude, f ; zie
s'en aller. Morgen zal hij —, vertrekken,
Opvliegendheid in dezen zin.
dcmain it sortira, it partira, it s'en ira, Uitvallen, o. w. (ik viel nit, ben of heb nit.
it delogera, id changera de logis; zie Vergevallen ,) al vallende van zijne plaats ge.
huizen. Weder
depasser, retirer. Trek
raken , tomber de sa place. Twee tanden
het rijgfnoer weder gij hebt een vetervielen hem nit den tnond, deux dents ha'
gat overgeflagen, apassez le lacet, vat's
tombaient. Zij is ziek geweest, nu valt
avez saute t'n oeillot. Ik kan mijnen arm
haar het haar nit , elle a et! malade, 4 preF' f f f4
cone
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sent les cheveux lrsi tombent. Het haar doen Uitvegi-ng, yr. action de balayer, de nettoyer.4
f. nettoyernent,
hezie Ontharen.
depiler,
viglijk uit eene belegerde plaats tegen den Uitveilen , b. w. (ik veilde uit, heb uitgee
veild ,) jets veilen om het aan den man te
vijand aanrukken, faire une sortie; zie Uitbrengen, exposer, mettre en vente.
vial in de eerite beteekenis; zoo ook — in
in
Uitveiling,
yr. exposition, action de mettre
faire
une
passe.
—,
een tweegevecht,
en vente, mise en vente.
toornige uitdrukkingen losbarfien, van boosheid opvliegen, eclater,, se repandre en in- Uitventen; zie Uitveilen.
jures , en invectives , s'emporter. Hij valt Uitverhalen: zie Uitvertellen.
aanflonds nit, words driftig, wanneer men Uitverkocht , b. n. en deelw. van Uitverkoo.
pen. Die winkel is —, cette boutique a
hem flechts in het minfje tegenfpreekt , it
vendu toutes ses marchandises. Dit bock
s'emporte pour pen qu'on le contredise.
is —, ce livre est vendu, it n'y a plus
zoo of zoo gebeuren, uitkomen , alter, ard'exemplaire de ce livre a vendre.
river, terminer, riussir bien on mal,avoir
en bon ou tnauvais succes. Alles zal beter Uitverkoopen , b. en 0. W. (ik verkocht nit,
heb nitverkocht,) vendre jusqu'a la fin,
dan gij denkt, tout ira n2ieux que y eas
vendre tout. Ilij verkoopt zijnen winkel
tie pensez. Het valt gansch anders nit dan
uit, en flaat niet weer in, it vend ses mar•
ik dacht, l'affaire se termine tout autrement
chandises et n'en fait plus de provisions,
que je sue pecsais. Zijn proces zal goed —,
n'efr achete plus.
son proces aura un bon succés , reassiret bien.
wat er Uitverkooper, m. celui qui vend tout, see
Ik weet niet, hoe de zaak zal
van zal warden, je sue sells pas quo devien- marchandises, etc. —, flijter,, derailleur.
dra de cette affaire. Het moge — hoe het Uitverkoren , b. n. en deelw. van Uitverkiezen.
wit, ik fea er mede te vreden, quoi qu'il en Uitverkorere, us. en yr. (in de H. Schrift,)
vele zijn geroepen, maar weinig
y
i content,.
arrrve,pen sus
a bcaucoup d'appeles, mais pea
Uitvallen, o. depilation, (in de geneesk.) —
vooriefcbikte
gepredestineerde , prides.
der haren , hoofdzucht, ziekte die het haar
tine, e.
alopecie, pelade, phalacrose, f
doet
Eene zalf, een middel om het haar te doen Uitverkozen , b. n. au, e, choisi, e; zie Uitkiezen.
-, depilatoire, onguent depilaeif on OpiUitvertellen , B. w. (ik vertelde nit , heb nitlato ire , tn.
verteld ,) aitverhalert, achever de raconter.
zie
chute,
action
de
Comber;
Uitvalling, yr.
Ik heb uitverteld, al wat ik er van wist,
Uitvallen , o.
Pai acheve , fini de raconter tout ce quo
Uitvalpoort, y r. (in eene vesting ,) poterne.
Pen
savais , Pal termine mon recit.
Uitvaren, o. (ik voer nit, ben uitgevaren ,)
al varende uitreizen , se ensure en mer, a Uitverzoeken , b. w, (ik verzocht uit, heb
uitverzocht ,) verzoeken om uit te gaati
la voile, partir en barque, faire une proinviter a sortir. Ik ben tot een middagmaal
zich ijlings ergens nit
enenade sur Peau.
bij den beer H. uitverzocht , je suis invitO
begeven, sortir A la bite, avec violence.
a an dine chez monsieur 11.
Ue duivel is uit den bezetene gevaren, le
diable a quittd le posseele. —, in toornige Uitvezelen ; zie Uitratelen.
uitdrukkingen losbarflen , razen , tieren , Uitvijlen , b. w. (ik vijlde
, heb nitgee
vijld,) door vijlen uitholen , creuser en lis'emporter, se mettre en colere , fulminer,
want, avec lo lime. —, door vijlen wegne•
pester, Conner. Zij begon tegen hem uit
men, titer avec la lime, en limant.
te varen , elle commenca a fulminer, a pester fort contre lui. Hij voer hevig tegen Uitvijling, vr. action de creuser, d'eter avec
la lime, en limant.
zijnen broeder uit , it deblatera, declama
di- Uitvinden , b. w. (ik vend
heb uitgevon•
contre son frere. In fcheldwoorden
den ,) verzinnen , ontdekken , imaginer, de.
border en injures. —, in Gelderland en elcouvrir, controuver, forger; zie Verzinnen ;
ders, (in Duitschland,) voor Uitrijden.
Spr. w. Ilij heeft het buskruid niet uitge.
(in Zeeland,) fpelevaren of rijden, fpelen,
vonden; zie Buskruid .
se promener en voiture, en carosse. etc.
tegen ie. Uitvinder, m. inventeur.
eerfle vervaardi.
Uitvaring, yr. sortie. Hevige
ger, fcheprer, auteur, crdateur.
mand, deblateration.
Uitvasten, b. w. (ik vastte nit, heb uitge- Uitvinding, yr. invention, creation.
vast,) door vasten verdrijven , guerir a Uitvindfel, o. ontdekking, verdichtfel, dd.
couverte, fiction, fable.
force de jedner ou en faisant dihte. — o. w.
ophouden te vasten, cesser, flair de janer. Uitvindfler, vr. inventrice.
Uitvechten, b. w. (ik vocht uit, heb uitge- Uitvisfehen , b. w. (ik vischte nit, heb uitge•
vischt ,) al visfchende outledigen, pecker
vochten,) door lang en geweldig oorlogen
tout le poisson. Men heeft mijnen vijver
verzwakken , te onderbrengen , affaiblir,
uitgevischt, on a depeuple mon etang; fig.
ruiner on detruire par des combats. —, o.
ligtelijk navorfchen , rechercher , Bonder,
w. ten einde vechten, cesser de combattre.
examiner,
etc. zie Uitvorfchen.
.
LTitvaagfel
Uitveegfel; zie
Uitvegen, b. w. (ik veegde nit, heb uitge- Uitvlakken , b. w. (ik vlakte uit, heb uitge.
vlakt ,) uitv/ekken , uitwisfchen, effacer.
veegd,) uitvagen, al vegende reinigen, halayer, nettoyer en balayant. Eerie kamer—, Uitvlieden , o. w. (ik vlood uit, ben uitgevloden ,) zich al vliedende ergens uit bee
balayer une chambre. Een glas —, wasgeven-, uitvlugten, s'enfuir de quelque
,
fchen, uitfpoelen , nettoyer an verre , rins'echapper.
uitwisfchen , doorhalen.
cer an verre.
, ben en heb
doorhalen, effacer une lig- Uitvliegen , o. w. (ik vloog
Eenen regel
uitgevlogen ,) naar buiten vliegen, s'envoe
essuyer les yeux, en na
sue. De oogen
ler. Hij her zijne duiven
it fit s'enden fiaap, se degluer les yeux; fig. Len glas
voter ses pigeons; sortir en volant, partir
-, het fchoon uitdrinken , vider no verre.
en s'envolant, denicher. De vogels zija
Iemand den mantel —, hem de les opzegreeds uitgevlogen , (nit het nest ,) les eiseaux
gen , hem bethaffen ,1 I layer. ila. ,tite 4 q.
ens IMP dinichd ; fig, Zieb vlugtig ergens
I. etc..
uir,‘
12
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tilt bewegen , (van levenlooze dingen ,)
sortir avec impetuosite , avec precipitation.
Uitvlieger, celui qui s'envole, qui deniche, etc.
Uitvlieten, o. w. (ik vloot uit, ben uitgevloten ,) al vlietende ergens uitkomen, finer,
sortir en coulant; zie Uitvloeijen. Zich al
vlietende uitbreiden, s'itendre en coulant.
Uitvlieting , vr. ecoulement, en.
Uitvloeijen, o. w. (ik vloeide nit, ben nitgovloeid ,) al vloeijende ergens uitkomen,
s'ecouler. uitgaan, imaner, (in de H.
Schrifr.) de H. Geest vloeit, goat uit van
den vader en van den zoon, le Saint Esprit
imane du pore et dufils. —, (in de natuurk. )
van levensgeesten , rayonner. Hij heeft eene
verlamming gekregen , de levensgeesten vloeijen niet meer nit op de heeft van zijn ligchaam , it est tombe en paralysie, les esprits
ste rayonnent plus sur la moitie de son corps.
hoofdzakelijk van de elektrike fiof ,
effluer. De uitvloeijende ltof, la matiere
effluente ; zie Voortvlceijen.
Uitvloeijing, vr. nitvloed , ecoulement, en. —,
(in de H. Schrift ,) uitgang, emanation.
De — van den H. Geest van den vader en
den zoon , l'imanation du Saint Esprit.
—derlvnsgt,
rayonnement, no.
Uitvloeifel, o. (in de natuurk.) alles wat ergens uitvloeit, effluence, f.
Uitvlugt, yr. daad van uitvliegen, action de
sortir en volans. ontkoming , toevlugt ,
hulpmiddel, ressource. Hij heeft geene —,
geenen uitweg , geen hulpmiddel , in zijn ongeluk , it n'a point de ressource dans son
malheur. —, de plaats, waarcloor men ontkomt. Sluit al de uitvlugten , fertnez toutes
les sorties. —, de plaats, waarhenen men zich
vermaa-kshalve begeeft, uitfpanning, recreation, f. divertissement, delassement, m.
eene ongegronde verontfchuldiging, ontwijking, evasion , fuite , excuse frivole , defaite ,
refuite, tergiversation, porte de derriere ,f.
subterfuge, faux fuyant , refuge, m. , omweg, detour, In. Gib antwoordt niet bepaald , niet juist, het is eene yeas ne
repondez pas precisement, c'est une fuite,
etc. Hij zoekt altijd —en , it cherche toufours des defaites, des subterfuges, des fauxfilants va par quatre chemins, etc. Hij
ontwijkt het vonnis van het regtsgeding door
gedurige uitvlugten , it elude le jugernent du
prods par des refuites continuelles. Uitvlugten aan de hand geven, (bij bet geregtshof) tegenwerpingen maken, exciper de
q. ch. fam. ijdele
echappatoire, anicroche , f. omweg, draaijing, tergiversation. Hij heeft zijne fchuldeifchers met kale
uitvlugten betaald, (hij is bun ontgaan ,)
it a paye ses creanciers en pirouettes.
Uitvlugten ; zie Uitvlieden.
Uitvoer, m. de daad van uitvoeren, vervoer,
uitvoering , exportation , sortie, f. transport, tn. Het gouvernement, (bet landsbefluur,) heeft den — van het koren toegethan , le gouvernement a permis l'exportalion du ble , (bled.) —, de tol van goedetleren, die men uitvoert, de uitgaande regten, droits de sortie, tn.pl. Ten — brengen,
tot viand brengen, verrigten; zie Uitvoeren.
Uitvoerder, m. die iets uitvoert, uitbrengt ,
exportateur. , die iets verrigt, bewerkfielligt, tot fiand brengt, executeur. —,
van eenen uiterfien wil , executeur testa',sentare.
zaakvoerder, agent.
Uitvoeren, b. w. (ik voerde
heb uitgevoerd,) bulge/imams, buiteu bet laud voe-
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ten, exporter, transporter Mori. tots
uitvoer brengen , volbrengen, executer,
faire effectuer, operer. Helot gij mijne bevelen uitgevoerd ? avez vous execute mes
ordres? Hij heeft dat muzijkiluk goed
gevoerd , it a bien execute cette piece de
musique. Spr. w. Wanneer men de handen
niet vrij heeft , kan men niets —, jamais chat
emmitoufle , gante, ne prit souris. Het nitvoerend bewind, de uitvoerende magt , le
directoire, le pouvoir executif; zie ook Uitleiden.
Uitvoerig, b. n. omfiandig, breedvoerig,
taille, e.
wijdloopig, omflagtig , proe, ample , etendu, e. Len —
lixe ,
berigt , tone relation detaillee. Een uitgebreid gefprek , us; discours ample. Zie
daar eene —e, uitgeftrekte befchrijving zijner lotgevallen, voila une prolixe description de ses aventures. Hij fchrijft good,
maar hij is zoo —, wijdloopig, it ecru Hen,
tnais it est si dips; zie Wijdloopig in
dezen zin.
Uitvoerigheid, yr. wijdloopigbeid, prolixitd,
diffusion, Otendue; zie Wijdloopigheid.
Uitvoeriglijk , bijw. breedvoeriglijk , ample.
went, prolixement, tout au long.
Uitvoering , yr. exportation, sortie; zie Uitvoer, in de eerffe beteekenis.
, volbrenging van iets, execution, operation.
Uitvoerlijk , b. n. eat uitgevoerd kan worden,
executable, praticable. Alle—e middelen
gebruiken om to llagen, employer tons lee
moyens praticables pour reussir. De zaak is
on—, la chose n'est pas executable.
Uitvoerlijkheid , yr. possibilite d'etre execute ,
e, ou d'execution.
Uitvoerfier, yr. celle qui exporte q. ch.; fig.
executrice. Zij heeft als getrouwe — van
den laatften wil boars mans gehandeld, elle
en a use en fidele executrice des dernieres
volontes de son marl.
Uitvorfchen, b. w. (ik vorschte uit, heb nitgevorscht ,) door navorfching ontwaar worden , onderzoek cioen, navorfchen, pressentir, sonder, decouvrir en s'enquerissant ou
a force de demander; rechercher ; fig. penetrer , timer les vers du nez de q. q. Men
moet de moeder wegens het huwelijk van
hare dochter zoeken uit to vorfchen, ilfaut
pressentir la mere sur le mariage de safille;
zie ook Uithooren.
Uitvorfcher, m. celui qui fait des recherche:.
Uitvorfching , yr. navorfching, recherche.
Uitvraagfter, yr. ondervraagfier, questionneuse.
Uitvragen, b. w. (ik vroeg nit, heb uirgevraagd,) door vragen tot ontdekking van
alles bewegen , ondervragen, questionner,
interroger. Hij is gekomen, om mij over
doze zaak uit to vragen, it est venu me demander sur cette afriiire; zie Ondervragen ;
fig. lemand pomper un secret. —, tot
uitgaan verzoeken, uitnoodigen , inviter e
sortir. Wij zijn dezen avond bij den beer
H. uitgevraagd, nous sommes invites ce soir
chez monsieur H. ; zie Uitverzoeken.
Uitvrager, m. ondervrager, interrogateur.
Uitvraging, yr. ondervraging, interrogation.
Uitvreten, b. w. (ik vrat uit, heb uitgevreten ,) al vretende ledigen, vider en mangeant. , vretende uitholen, creuser en
mangeant ou en rongeant. De muizen heb,
ben de kaas uitgevreten, les souris out crease le fromage en rongeant; fig. Verteren,
door vreten, corroder, monger. De roesz
vreet het ijzer nit, vreet hut door, le
F
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Uitvretend , b. n. invretend, doorbijtend,
corrodant, e., corrosif, ive.
Uitvreting, yr. invreting, erosion, corrosion.
Uitvriezen , onp. w. (het vroor uit, heeft uitgevroren ;) cesser , finir de geler,, o. w. door
den vorst gezuiverd wordeu , titre purifid ,
e. par la gelee.
Uitwaaijen, b. w. (ik waaide of woei nit,
heb uitgewaaid) al waaijende uitblusfchen ,
iteindre, (en parlant du vent). De wind
heeft de kaars uitgewaaid, le vent a iteint
la chandelle. —, al waaijende van zijne plaats
brengen. Die ruiten zijn door den wind
uitgewaaid, ces carreaux sont emportes par
le vent. —, o. w. door gewaai uitgebluscht
worden. De kaars zal maak het vender
toe , la vent vent eteindre (eteindra)
chandelle, fermez la fend tre. onperf. w. ten
einde waaijen , cesser , finir de venter. Als
bet uitgewaaid heeft , zullen wij fchoon weder hebben , apres avoir cesse de venter ,
nous aurons beau temps.
Uitwaaijing, yr. action d'eteindre par le vent,
extinction.
Uitwaarts , bijw. naar buiten , en dehors, par
dehors; zie Buitenwaarts.
Uitwacht, vr. buitenposc garde avance.
5
Uitwaken, o. w. (ik waakte
nit, heb en ben
uitgewaakt) al wakende doorbrengen , miller
toute la nuit. Ik zal dezen nacht nog —,
je veillerai encore cette nuit. Ten einde
waken , finir ou cesser de miller. — 5 door
waken zich afmatten4 Ik ben uitgewaakt
ik kan niet meer,, je me suis e'puise a force
de veiller ; je sods fatigue par des veilles ,
je ne pods plus.
Uitwandelen , b. w. (ik wandelde nit, heb
uitgewandeld) door wandelen verdrij ven ,
guerir q. ch. en se promenant; faire passer
en se promenant, on par la promenade. —,
o. w. ten einde wandelen , cesser , finir de
se promener, sa promenade. Waudelt gij
niet eens nit ? ne sortez-vous pas pour vous
promener ?
Uitwannen, w. (ik wande nit, heb nitgewand) al wannende zuiveren , vanner, nettoyer en vannant.
Uitwas , o. excressance, excroissance. Tegennatuurlijke surcroissance. — of nitflek
van een been (in de ontl. k.) apophyse, protuberance, aan het achterhoofd. , protuberance occipitals, (bij de heelm.) overbeen , exostose, f., bijzonder aan de knie ,
champignon, m., — van vleesch, vleezig
—,ecsarcome, tn. —, peesknoop ,ganglion,
en. — van vleesch , de gedaante van eene
vijg hebbende ; gezwel der paarden, fic ;
zie ook Gezwel. knobbel op de bladeren
en wortels van zekere planten, (in de kruidk.,) ook (in de geneesk.) klein puistje aan
bet voorhoofd, tubercule m. (bosse). — op
den bast der boomen , (in de kruidk.) loupe,
f. tuberosite , f:
Uitwafemen , u. en b. w. (ik wafemde nit,
heb uitgewafemd), wafetn van zich geven ,
ergens al wafemende uitkomen , s'evaporer;
— 5 uitdampen 5 donncr des vapeurs , exhaler,
transpircr. Deze bloemen wafemen eenen
liefelijken geur nit, ces fleurs exizalent one
douce odour. In den zomer wafemt men fierk
uit, on transpire beaucoup en ea. Zekere
planten wafemen flerk uit, certaines plantes
transpirent beaucoup.
Uitwafeming, yr. uitdamping , exhalaison;
evaporation ,vaporation ; transpiration. Zwavelachtige , exhalaison sulfureuse. Deze
kwaal wordt door — genezen ca mal se
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grierit par la transpiration. — (in tie fcbeien kruidk. ) fijne uitdamping, expiration,
( in de geneesk.)perstiration.
onmerkbare
mephitisme, m. GArek aan
Stinkende
adiapneustie.
Uitwasfchen , b. w. (ik waschte nit, heb uitgewasfchen ,) al wasfchende ergens uitbrengen ,
titer en lavant. Gij moet die vlek fchoon
it vous fact titer cette tdche en lavant bien.
Wasch die koperen vaten goed nit , lavez
bien ces vaisseaux de cuivre. De darmen
van beesten — , blanchir les boyaux.
Uitwasfching, yr. action de laver, f. lavage,
rn., — (in de artfenijmengk.) lotion.
Uitwasfen, (ik wies nit, ben uitgewasfen)
al wasfende te voorfcbijn komen , ergens
uitgroeijen, crottre; pousser, germer; zie
ophouden met wasfen ,
Uitgroeijen.
groeijen , cesser, finir de grandir,, de croitre.
Uitwasfing , yr. kieming , germation ; zie
Uitwas.
Uitwateren, b. w. (ik waterde nit , heb uitgewaterd) , al waterende lozen , uitwerpen , pisset-, uriner. Hij heeft eenige fleentjes uitgewaterd , it a pissd quelques pierrettes. zijn
water lozen, onclasten , uitloopen , uititorten , se degorger,,se decharger, s'emboucher.
Deze rivier watert in zee nit, ontlast zich
in de zee, cette riviere se &charge dans la
mer; zie Uitloopen in dezen zin. —, ten einde
wateren , cesser, finir a pisser, d'uriner,,
a lticher Peau. Hebt gij nog niet uitgewaterd ? n'avez-vous pas encore cesse de lather
Peau , d'uriner.
Uitwatering, yr. outlasting, waterlozing, nitfirooming eener rivier , degorgement, m. decharge, embouchure , f. fpijgat , waterloop
op een fchip, dalot ,m. gouttzere, gatte, f. ,
gedeelte des fchips, dat met het water
gelijk is, uitwateringslijn ligne de flop.
taison.
Uitweeken, b. w. (ik weekte nit, ben uitgeweekt) door weeken van zout enz. ontlasten , dessaler. Haring in karnemelk
dessaler du hareng. Al weekende doen nitdijen, tremper. De erwten weeken federt
twee dagen , les pois trempent depuis deux
fours. o. w. al weekende van zout deelen outlast worden. Laat het gezouten vleesch
nog eenige uren —, quo la viande sales
trempe encore quelques heures.
Uitweeking, yr. action de dessaler,, de trempere
Uitweenen, b. en o. w. (ik weende uit, heb
uitgeweend) ten einde weenen, cesser do
pourer. Hij heeft welhaast zijne oogen
uitgeweend, it a bientOt creve les yeux 4
force de pleurer. Laat mij in uwen boezem mijne tranen in dezelve outlasten,
quo je verse mes larmes dans votre seine
Toen zij uitgeweend had , verliet zij het
huis, lorsqu'elle out cesse de pleurer, ells
quittait la tnaison.
Uitweg, m. om ergens nit te geraken , sortie,
issue, f. 1k vind bij deze zaak geenen
je ne trouve point d'issue, de sortie, a cette
afraire; fig. een middel om zich nit eene
verlegenheid te redden , expedient , mum,
debouche , ressource, defaite, f. Het is
een man , die overal uitwegen voor weet,
c'est un herniae d'expedient. Eenen —, middel zoeken om zich nit zijne verlegenheid
te redden , chercher en debouche pour so
tirer d'embarras; zie Uitvlugt, Toevlugt,
Hulpmiddel.
Uitwegen , b. w. (ik woog nit, heb uitgewogen), al wegende aan den man brengen ,
ware ea detail on au poids.
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Uitweging, yr. vente en detail on au poids.
Uitweiden, o. (ik weidde uit, heb uitgeweid) eigenlijk van weidend vee gefproken,
zijn voedfel wilder zoeken, ( eertijds in
gebruik) paltre de cote et d'autre. — met
zijn gefprek wijd en zijd rondzweven, wijdlooping behandelen, faire une digression.
Over eene zaak wijdloopig handelen , s'eteindre sur une matiere. —, afwijken van de
hoofdzaak , divaguer. (*)
Uitweiding, yr. digression. —, afwijking van
tie hoofdzaak , divagation. (4)
Uitwendig , b. n. uiterlijk , exterieur, e.
externe, de dehors. De —e gedaante eener
zaak, la figure exterieure d'une chose. Het
kwaad is niet —, le mal n'est pas externe.
Een — middel, un remede topique. Zijn —
voorkomen, son dehors ; zie Uiterlijkheid,
bijw. van buiten, extórieurement, par,
en dehors. Hij kan zijne les —, van buiten,
it snit sa Zero; par coeur.
Uitwendigheid, yr. uiterlijkheid, het uitwendige , uiterlijke , extirieur, m. Men moet
niet naar de —, het uiterlijke, oordeelen,
it ne fan: pas juger par les dehors ; zie
Uiterlij ke.
Uitwendiglijk, bijw. exterieurement, on dehors.
Uitwerken, b. w. (ik werkte uit, heb uitgewerkt) door werkzaamheid daarfiellen, nitvoeren, te weeg brengen, faire, effectuer,
executer, opirer ; ouvrager; procurer. Uwe
aanzoekingen hebben niets daarbij uitgewerkt,
te weeg gebragt, vos sollicitations n'ont rien
opere. Eene ilof met bloemen, met borduurouvrager une itoffe. Hij heeft
werk
niets bij hem kunnen
n'a pu rien gagster sur rien pu obtenir de lui. Het geneesmiddel heeft goed uitgewerkt, la medeeine a Bien fait son effort. — voltooijen,
achever , elaborer. — o. w. ophouden met
werken , ten einde cesser, finis de travailler, d'operer. Het geneesmiddel heeft nog
niet uitgewerkt, la medecine n'a pas encore
opere.
Uitwerkend , b. n. efficiente, effectrice, e cace.
De —e of werkende oorzaak , la cause e ciente ou effectrice , (alleen vrouw. gebr.) lien
krachtig geneesmiddel, un remede ejficace.
Uitwerker, m. auteur, m. cause, f. celui qui
execute , effectue , etc. q. ch. ; zie Uitvoerder.
Uitwerking, yr. uitwerkfel o. action &executer. —, uitvoering, effet , m., execution.
Dat kan Beene goede doen, cela ne saurait faire un bon effet. — (in de geneesk.
en natk.) elaboration. De —, bewerking
van dit geneesmiddel is langzaam, PoperaHon de ce remede est lento. De krachtdadige
—.der genade, l'efficacite de la grace.
Uitwerpen, b. w. (1k wierp uit, heb uitgeworpen) al werpende ergens uitbrengen, jeter
dehors. Het anker, het dieploot, de netten
, jeter Pancre, la sonde , les filets. Den
ballast uit een fchip — uitfchieten , detester. Vuur jeter , rendre du feu. —, al
werpende van zijne plaats brengen. Iemand
faire sauter,, créeen oog, eenen tan g
ver un oeil , q. q. , lui Gasser une dent,
(d'un coup de pierre.) — al brakende lozen ,
uitfpuwen 9 vomir,, rejeter, expectorer, Bracher. De vuurfpuwende berg werpt, braakt
Itroomen van vuur nit, le vulcan vomit des
torrents de feu. Mijne zuster heeft eene zwakke maag, zij werpt, fpuwt, alles weer uit
vat zij tot zich neemt, ma soeur a l'estomac
faible, elle rejette tout cc qu'elle prend.
,
De cluivelen —
uitdrijveri, uitbannen.
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bezweren , exorciser lee diabler. , nitfchieten , pousser, jeter (des racines); zie Uitfchieten in dezen zin.
Uitwerpend , b. n. afvoerend , (in de geneesk.)
excretoire.
Uitwerping, vr. nitworp , worp, fmeet, jet,
in. action de jeter ; natuurlijke , excretion, ejection. —, opgeving van flijm nit
de borst , expectoration ; zie Braking ,
Spuwing,
Uitwerpfel, o., drek, vuiligheid, excrement,
odure, f. Leer over de uitwerpfels, affcheicling, eccrinologie. — der zee, varec
ou varech, en.
Uitwerpfpier, yr. (in de ontleedk.) (muscle)
ejaculateur.
Uitwieden, b. w. (ik wiedde uit, heb uitgewied ,) door wieden wegnemen , onkruid —,
arracher les mauvaises herbes. wieden,
sarcler,, eherber.
uitgewekene , émigré ,
Uitwijkeling ,
grant.
Ultwijken, o. W. (ik week nit, ben uitge.
weken,) een weinig ter zijde wijken, buitenwaarts wijken, afwijken, se ranger de
ate, s'ecarter, se reculer, gaucher; parer.
Hij zoude door dien flag zijn gekwetst ge•
worden, indien hij niet was uitgeweken,
zich een weinig ter zijde gewend had,
aurait ete blesses, s'il n'eut an pen gauche.
Hij heeft flechts de Hagen uitgeweken, af.
geweerd, it n'a fait que parer aux coups.
Men kan niet alles voorkomen , on ne
pent parer ei tout. Van eenen moor zegt
men : deze moor wijkt, zet uit, cette muraille fait le ventre. —, uitglippen , glzsser ;
zie dit woord. —, in vrijwillige ballingfchap
gaan, emigrer. Zij weken naar Frankrijk
nit, ils emigrerent en France; fig. Het reg.
te fpoor verlaten ; zie Afwijken.
Uitwijking, yr. gauchissement, m. achteruitwijking, achteruitloopen, reculade.—,
landverhuizing, emigration.
Uitwijzen, b. w. (ik wees nit, heb uitgewe.
zen,) op eene beflisfende wijze aantoonen,
bewijzen, apprendre, montrer, faire voir,
man:fester,, prouver, demontrer. De tijd
zal ons alles , leeren , openbaren, le temps
nous apprendra tout. Dat zal zich haast—,
on le verra bientdt. Dat wijst nit , bewijst ,
toont aan, dat hij rijk is, cela prouve qu'il
est riche. Eene zaak dezelve beflisfen,
decider une of faire, Eon vonnis
uitfpraak daarover doen, prononcer une sett.
tence, un arrest.
Uitwijzing , yr. bewijs, preuve, action do
prononcer ; etc. prononciation, decision.
Uitwinden, b. w. (ik wood nit, heb uitge.
wonden ,) met eene winde uithalen, faire
sortir en guindant ou en hissant. —, vaneenwinden , ontrollen, derouler , divider.
Uitwinnen, b. w. (ik won nit, heb nitgewonnen ,) als eene winst verkrijgen, gagner.
\Vat wine gij daarmede nit? que gagnezvous par cela? Deze opftellen reeds gemaakt hebbende , won ik yes! tijd uit om te
gaan wandelen, aycsist fait ces themes, je
gagnai Bien du temps pour me promener.
als eene winst daarftellen. Door het
koopen van dit huis heb ik veel uitgewonnen , en achetant cette mason, j'en at been
profile. (ik de praktt211, ) geregtelijk
uit het bezit zetten , ftooten, evinces.
Uitwinning , vr. (in de praktijk , ) geregtelijke
uitzetting nit het bezit, eviction.
Uitv.Ischbaar, b. n. nityeegbaar, effarable.
wisehte nit , heb
Liitwislehen , b. %v,
Hes
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gewfseht,) al wisfchende zniveren, assayer,
nettoyer la partie interieure avec tine sponge ou torchon, torcher. —, al wisfchende
wegnemen, effacer. Al wat op de lei gefchreven dond, heeft hij uitgewischt, uitgeveegd, it a efface tout ce qui etait ecrit
sur Pardoise; zie Uitvegen, Uitdelgen. Zoodanig dat er noch fporen noch teekens van
zijn overgebleven, obliterer. Er zijn uitgewischte , onleesbaar gewordene letters in
dit handfchrift , it y . a des caracteres obiiteres dans ce manuscript. Eeu teeken of merk
— a. demarquer.
Uitwisfching, yr. action d'essuyer,, d'effacer,
effacure.
Uitwisfelen, b. w. (ik wisfelde nit, heb nitgewisfeld ,) bij wisfeling overgeven, verruilen , verwisfelen, changer, echanger, troquer. Men heeft reeds de vredesbekraentigingen uitgewisfeld, on a dela change les
ratifications de la paix. Ilij heeft zijn horologie tegen die boeken verwisfeld, verruild, it a trope sa montre cootie ces
livres.
Uitwisfeling, yr. verruiling, echange, troc,
m. Ik heb bij de —, verwisfeling veel verloren , Pal perdu beaucoup au troc. Verdrag
wegens de — der wederzijdfche gevangenen ,
(bij krijgsl.) cartel, m.
Uitwoeden, o. w. (ik woedde uit, lieb nitgewoed,) ten einde woeden, zich bedaren,
se calmer, s'apaiser, s'adoucir ; cesser de
se mettre en fureur, de se dechag ner, revenir de sa fizreur,, etc. De itorm heeft uitgewoed, is bedaard , Porage s'est appaise. De
pest heeft uitgewoed , la peste a fini ses
ravages, a cesse de faire ses ravages.
Uitwoekeren, b. w. (ik woekerde uit, heb
uitgewoekerd,) door woekeren uitwinnen ,
gagner pas Pusure; zie Woekeren. Al woekerende uitputten , uitzuigen , ruiner q, q..
par usure , par de moyens usuraires.
Uitwonen, b. w. (ik wooiide nit, heb uitgewoond,) door wonen bederven , Otter,,
ruiner, devaster une maison pendant qu'on
y demeure. Gij moet dat huis niet huren ,
het is uitgewoond, onwoonbaar, it ne faut
pas loner cette maison, elle est glitee, elle
nest plus habitable. —, ergens buiten wonen, demeurer hors de,(bijbelfche uitdr. ) Wij
weten dat wij , inwonende in het ligchaam,
— van den Heere, nous savons, que logeant
dans le corps, nous sommes absents du Seigneur.
Uitworp, m. zie Uitwerping.
Uitworitelen, o. w. (ik worflelde nit, heb en
ben uitgeworfteld,) sortir en luttant; cesser, finir de latter.
Uitwortelen, b. w. (fit wortelde (tit, hebuitgeworteld,) met wortel en al nitrukken ,
diraciner, extirper; zie Ontwortelen.
Uitwrijven, b. w. (ik wreef uit, heb uitgewreven ,) door wrijven reinigen, nettoyer
en frottant. Al wrij vende wegnemen , titer,
enlever en frottant.
Uitwrijving, yr. frottetnent, tn. action d'dter
en frottant.
Uitwringen, b. w. (ik wrong nit, heb uitgewrongen,) al wringende van vocht ontlasten , presser , tordre pour exprimer l'eau.
tordre du linage.
Linnen
Uitwroeten, b. w. (ik wroette nit, heb
gewroet ,) al wroetende van zijne plaats
brengen, deterrer, exhumer en grattant;
zie Uitgraven.
Vitzagen, b. w. (ik zaagde nit, heb nitgezaagd ,) al zagende uithalen creaser avec
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la scie en en tciant. Door zagen wegise

lawn , titer avec la scie.
Uitzakken, o. w. (ik zakte uit, ben uitge.
zakt ,) buitenwaarts zakken, faire le ventre,
se jeter en dehors. Die muur is uitgezakt,
cette muraille fait le ventre; zie Uitwijken
in dezen zin.
Uitzakking, vr. action de faire le ventre; zie
Uitwijking.
Uitzeemen, b. w. (ik zeemde nit, heb uitgezeemd,) met eenen zeemen lap van binnen
zuiveren, nettoyer avec un morceau d'una
peau de mouton, etc.
Uitzeeming, yr. action de nettoyer avec an
morceau d'une peau de mouton.
Uitzeggen, b. w. (ik zeide nit , heb uitgezeid of uitgezegd,) ten einde zeggen, dire
tout. Gij laat mij niet — al wat ik weet
Vous ne me laissez pas dire tout ce que jo
sais. 5 uitfpreken, exprimer , prononcer,
proferer. Voorbeen ook ontzeggen, weigeren , denier, refuser.
bannen, bannir.
Uitgezeid
nitgezonderci, bijw. behalve,
excepts, etc.
Uitzeilen , o. (ik zeilde nit, hob en ben
uitgezeild ,) van huis zeilen, wegzeilen ,
sortir, mettre a la voile, mettre en mer.
Eene engte of ftraat
debouquer. —, ten
einde zeilen, cesser, de fare voile.
Wij zullen beast uitgezeild hebben, nous
aurons bientdt fini de faire voile.
Uitzeiling, yr. De uitzeiling zalmorgen plaats
hebben , on sortira domain a la
— nit
eene engte of ftraat, debouquement, m.
Uitzendeling , m. missionnaire.
Uitzenden, b. w. (ik zond nit ben uitgezonden,) eisvoyer dehors, expedier,
depe'
cher ; zie Afvaardigen.
Uitzending , vr. zending, mission , f envoi, m.
Uitzet, o. een voorraad van kieederen, enz.
die men iemand medegeeft , als men hem
aan zich zelven overlaat , gift, trousseau,
tn. dot, flotation, f. Haar —is geheelklaar,
son trousseau est tout prat. 1k heb hoar —,
bruidfchat , gezien , fed vu sa dot, sa dotation ; fig. borsch antwoord, reponse brusque,
brusquerie, f.
Uitzetbaar,, b. n. dat zich laat uitzetten,
breiden , expansible.
Uitzetbaarheid, yr. (in de natnurk.) expansibilite.
Uitzetijzer, o. ressort pliant qui sort a onvrir et a former l'imperiale d'un carosse
coupe etc. compas , m.
' o. uitftel, ce qui est mis dehors,
Uitzetfel,
partie saillante, saillie , f.
Uitzetten , b. w. (ik zettede uit, heb uitgezet ,) nit een fchip, uit eerie fchuit zetten ,
mettre dehors, a terra. Gij moet dezen
faut mettre
koffer aan den molen
terre ce coffre au moulin. Van menfchen
gefproken , nit een fchip laten gaan, ontfchepen, debarquer. De foldaten zijn hier
uitgezet , ontfcheept , les soldats sont debargrids ici. lemand nit de deur zetten, mettre
9- q. 4 la perte. Uit het huis zetten , weg
j agen, chasser q. q. de la maison. —,
eenzetten , (koopwaren,) staler, exposer,
deployer, mettre en vente; zie Uitftallen.
uitbreiden, vergrooten , Otendre, dilater. Hij heeft de grenzen van zijn r.ijk
uitgezer, vergroot, it a dtendu les thin:es
de son empire. De hitte zet de zweetgaten
nit, la chaleur dilate les pores. De lucht
zet zich door de hitte nit , Pair se dilate
par la chaleur. Eene wonde (bij wondh.)
dilater, diyariquer cue plaie. Scnildwachten
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ten , posten tot zUne beveiliging op
eenigen afftand van zich plaatfen, poser des!
sentinelles. Geld —, hetzelve aan anderen
op renten geven, placer de Pargent. Geld
weder , beleggen, remplacer de l'argent.
Iemand —, hem aan zich zelven overgeven ,
en daarbij van eenen uitzet voorzien , don;ler us: trousseau, une dot, eidter. Hij heeft
zijnc dochter met twaalf duizend gulden
uitgezet, mede ten hawelijk gegeven, II a
dote ut fills de douze mille florins. Een kind
te vondeling leggen, exposer ten enfant.
berispen , bcdillen , critiquer, dire.
Wat vindt gij daaraan nit te zetten , to bedilleii ? que trouvez votes a y redire, a critiquer ? uitdeijen, rijzcn, zwellen,
ferrnenter , lever, s'enfler, grossir Van
eenen mensch gefproken, zwaarlijvig worden , prendre Pembonpoint, devenir •ros et
gras.
wijken, (van eenen muur,) faire
le venire.
Uitzettend, b. n. eene —e kracht hebbende ,
expansif, ive.
verdunnend, rarefactif,
ive.
nitrekkelijk, dilatable. Eene —e
kracht, tine dilatabilite.
Uitzetting, yr. ontfcheping, debarquement,
m. — , (in de natuurk. ) dilatation. De
lucht is voor de groorite vatbaar, Pair
est susceptible de la plus grande dilatation,
Pair cst de la plus grande expansibilitd.
expansion. —derluchtowam,
—vanhet ar,wanerhtzichopentom
het bloed te ontvangen , (in de ontleedk. ,)
diastole. — van eenig deel des ligchaams,
zwelling, (in de genees- en ontleedk.) tuberosite. — wan geld, placement, deplacewent , m. Hij zoekt eene goede voor zijn
geld, hetzelve goed nit te zetten , it cherche a faire ten bon placement; zie verder
Uitzetten.
Uitzie0en, b. w. (ik zood nit, heb uitgezoden ,) al ziedende van kracht, enz. ontledigen, tirer ou faire sortir a force de bouillir ; zie ook Uitkoken.
Uitzieken, o. w. (ik ziekte uit, ben en heb
uitgeziekt ,) door ziekte gezuiverd worden,
etre purifie, e , par une maladie; reprendre
ses forces aprês one maladie, entrer en convalescence; cesser d'être malade.
Uitzien, b. w. (ik zag heb uitgezien ,)
nitkippen, uitkiezen, choisir, faire choir
de, elire. Hebt gij reeds op icts voor u
uitgezien? avez-vous deja choisi q. ch. pour
vows? Naar iets —, zoeken, chercher,,
jeter les yeux sur q. ch. choisir. Hij ziet
Haar een risk meisje uit, it cherche une fille
riche, a faire on bon parti; fam. Zich haast
de oogen over iets —, met fterke infpanning
zien, se crever presque les yeux a force de
regarder , 'etre presque dbloui a force de regarder.
o. w. naar iets buiten zien,
regarder en dehors. Uit het venfter zien,
regarder par la fenetre.
reiklialzen,
aspirer el q. clz. ; zie dit woord. het
voorkomen hebben, fcbijnen, sembler,, paraftre, avoir Papparence , Pair, la figure,
la mine. Het weer ziet er nit (het fchijnt)
alsof het wil veranderen, it semble, it paraft que le temps veuille changer. Het ziet
er nit , alsof het wil regenen, il a appafence de plait. Hij ziet er clerk
, it a Pair
fort. Hij ziet cr bleek nit , it a Pair, le teint
pale, Hij ziet er lustig, treurig nit,
it a Pair enjoud , triste. flebt gij zijden
brooder gezien? hoe ziet hij er nit? avez., , ous vu son frere? quelle nano fait-il? cow,Qt-ii fait? iiij ziet Ct nit als zijn
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vader, gelijkt zijnen vacler,) it ressema
ble a son pere. —, zoo of zoo gefleld zijn.
Hoe ziet het er bij hem nit? comment vont ses
affaires? Het ziet er flecht met hem uit ,
ses affaires sent en fort mechant état. Dat
zal er leelijk cela prendra an mauvais
tour , cela tournera mal. Gij ziet er mooi
nit met dit kleed, het flaat, zit u goed,
cet habit votes sled, vous va bien; it vous
fait beau voir cet habit.
Uitziften , b. w. (ik zifcte nit , heb nitgezift,)
al ziftende zniveren , sasser, cribler ; zie
Ziften ; fig. naauwkeurig beoordeelen , onderzoeken, examiner de pràs , a fond, eplucher,, sasser et resasser. Al ziftende van
iets fcheiden, separer en sassant ou en criblant.
Uitzifcer, in. fig, onderzoeker, eplucheur;
fam, bediller, vitter, dpilogueur.
Uitzifting, yr. action de sasser ou de cribier ; zie Zifting; fig. Bedilling, Vitterij.
Uitziffel, 0. criblures , f. pl.
Uitzigt, o. de daad yam uitzien , vue, f.
verfchiet, perspective, f. Zinn huis heeft
een fchoon — op de weide, sa maison a une
belle vue sur la prairie. lVlijne kamer heeft
het uitzigt op de ftraat , ma chambre a la
vue, donne la vue, sur la rue. Het —verFest zich in de verte, la vue se perd dans
le lointain. Dit heuveltje heeft een fchoon
ce cdteau fait une belle perspective;
fig. Hij heefc het — op een groot geluk,
it a la perspective d'une grande fortune.
De — in de toekomst is zeer goed, la vue
dans l'avenir est três bonne. — in de
diepte, vue qui plonge. — op het vlakke
land, vue rasante. dat een buurman
toeflaat, vue de souffrance. — dat men niet
mag benemen, vue tie servitude. Een belemmerd
une vue derobee. Een aan beide
zijden beperkt
une dchappere de vue.
Uitzijgen , b. w. (ik zeeg uit , heb uitgezegen)
iets van vocht ontledigen, door hetzelve
o. w.
nit te doen zijgen, filtrer,, couler.
al zijgende ergens uitgeraken, filtrer,
goutter ; zie Doorzijgen.
Uitzijn, o. w. (ik was uit, ben uitgeweest)
van huis zijn , 'etre sorti, e. , etre absent,
e. Mijne kinderen zijn nit, mes enfants sone
sortis.

Uitzijpen , o. w. (ik zijpte uit, ben uitgezijpt)
uitzijpelen , al zijpelende ergens uitvloeijen,
zijpelen, lekken, druipen, afloopen, s'icouler,,goutter , degoutter ,suinter; zie Druipen
in de laatfte beteekenis.
Uitzijping, vr. uitvloeijing, uitlekkig, iconlement,
suintement, us.
Uitzingen, b. w. (ik zong uit, heb uitgezon.
gen) iets ten elude zingen, chanter entiarement , jusqu'a la fin; achever, flair de
chanter. Sprw. Hij moet zijn lied —, bet
ga hoe het ga, it fizut qu'il aclieve ce qu'il
a commence.
Uitzinnig, b. n. zinneloos, van zinnen be.
roofd , krankzinnig , ontzind , frenetique,
insense e. maniaque, enrage , e. fou, fol,
le; bijw. onverflandiglijk , hors. de raison,
d'une manidre insensee.
Uitzinnigheid , yr. krankzinnigheid, zinneloosheid,frenesie, manie,fig. alienation d'esprit,
woede , razernij , fiereur.
Uitzoeken, b. w. (ik zocht uit, heb nitge,
zocht) al zoekende uitkiezen, choisir,,elire.
trier, triquer. De beste boeken van coon
boekerij —, trier les meilleurs livres d'une,
bibliothéque; zie Uitkiezen. Het bout naz:
forteren 2 tripes` la bois.
zijue foort
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Uitgezocht, zie Uitgelezen in dezen zin.
Uitzoeker, m. die uitkiest, celui qui choisit
q. ch. — (bij papierm.) trieur ; zie ook Uitzoekfier, verfchietfler, trieuse ou ddlisseuse.
Uitzoeking, yr. uitlezing, keus, action de
chosir, f. choir, triage, in.
Uitzonderen , b. w. (ik zonderde nit, heb
uitgezonderd) uitnemen , afzonderen 5 excepter. —, uitfluiten, vriptellen, exclure,
exempter,, dispenser. Ik zal u alles geven
zonder iets uit te zonderen, je vous donnerai tout sans rien excepter. Zich zich
zonderling aanflellen , bijzonder willen zijn,
se singulariser.
Uitzonctering, yr. exception; —, voorbehouding, reserve; zie Uitfluiting. Met van ,
a l'exception de. Zonder —, sans exception.
Er is geen regel zonder — 5 it n'y a point
de regle sans exception. Hij heeft al zijne
goederen verkocht met — van zijn hues ,
id a vendu tons ses biens 4 l'exception de
sa maison. Hetgeen eene — maakt, bevat,
exceptionnel , le. Bepaling met —, clause
exceptionnellc.
Uitzonderlijk, b. n. qu'il faut excepter.
Uitzuigen, b. w. (ik zoog nit, heb uitgezogen ) al zuigende ergens uitbrengen, al
zuigende ledigen, sneer. Een been — ,
sucer tin os; zie Zuigen. De wolf zoog het
bloed van het fchaap nit , le loup suca le
sang du mouton. De planten zuigen de fappen uit de aarde , les planter sucent les sues
de la terre; fig. Deze jongen heeft zijne
ouders tot op het gebeente uitgezogen door
zijne losbandigheden, ce garcon a sues ses
parents jusqu'aux os par see libertinages.
Langzamerhand en zonder openbaar geweld
berooven, uitputten, epuiser,, ruiner; presser. Een land —, uitmergelen , efriter tin
champ. —, ophouden met zuigen, cesser
de sneer.
Uitznigend. , b. n. (in de ontleedk.)ámulgent,c.
Uitzuiger, m. (in de geneesk.) der wooden ,
suceur. knevelaar, exacteur,, censussionnaire, M. sang-sue , f.
Uitzuiging, yr. het zuigen, sucement , m. (in
de geneesk.) succion, exsuccion. Er zijn
wonders, die men door — geneest, it y a
des plaies qu'on guerit par la succion, par
l'exsuccion. knevelarij , exaction, concussion; vexation.
Uitzuinigen, b. w. (ik zuinigcle nit, heb
gezuinigd , ) door bezuiniging verkrijgen ,
epargner, economiser.. De ouders hebben
niets uitgezuinigd, gefpaard, ontzien, tot
tie opvoeding hunner kinderen , les parents
n'ont rien epargnd pour Peducation de lours
enfants. Hij heeft een mooi fommetje
gezuinigd, it a epargne une somme considerable ; zie Bezuinigen , Sparen.
Uitzuiniging, yr. fpaarzaamheid, zuinigheid,
dpargne, &anomie; zie Zuinigheid.
Uitzuipen, b. w. (ik zoop nit , heb uitgezopen,) al zuipende opzwelgen, ledigen, vider en buvant, boire avec avidite. Een glas
sabler tin verre de
wijn in eenen teug
yin; fig. Iemand door zuipen en zwelgen
verarmen, ruiner q. q. 4 force de boire
ses depens; faire bonne chore aux depens
de q. q.
Uitzuiper, tn. celui qui boit tout , qui vide
tout en buvant; fig. celui qui depense le bien
d'autrui.
Uitzwavelen , b. w. (ik zwavelde nit, heb
uitgezwaveld,) door zwaveling van binnen
zuiveren, soufrer. Flesfchen
soufrer des
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Uitzweepen b. w. (ik zweepte nit , heb
gezweept, ) met eene zweep uitdrijven,
chasser a coups de fouet.
Uitzweeten, b. w. (ik zweette uit, heb
gezweet ,) al zweetende lozen, verdrijven ,
suer. De koorts expuher la Fevre par
la transpiration. —, o. w. al zweetende
gezuiverd worden , etre purifies , e, par la
sueur. Ten einde zweeten , cesser de suer.
Zij heeft uitgezweet en kan opflaan, elle a
cesse de suer et pent se lever. Door zweet
vervliegen, (in de genees- en natuurk.) exslider. Door- of —, transsuder. De harst
die nit de pijnboomen zweet, la thine qui
transsude des pins.
Uitzweeting, yr. — der fleenen, exsudation.
uitwafeming , transpiration. —, doorzweeting , transsuda0on.
Uitzwellen z o. w. (ik zwol uit, ben uitgezwollen ,) uitzetten, s'enfler. Zwellende
uit iets geraken, sortir en s'enfiant.
Uitzwemmen, o. w. (he zwom uit, ben nitgezwommen,) sortir a la nage. Hij is de
haven uitgezwommen, it est sorti du port e
la nage. —, (met Hebben, ) ten einde zwemmen 7 cesser de nager. De jongens hebben
reeds uitgezwommen, les garcons ont déjà
cessd de nager.
Uitzwemming, yr. action de sortir a la nage.
Uitzweren, o. w. (ik zwoer uit, ben uitgezworen,) al zwerende ergens uitgeraken,
door ettering, verzwering, sortir par la
suppuration on .ulceration. Zijn oog is hem.
uitgezworen, a perdu son oeil par suppuration on ulceration. Door zweren gezuiverd worden. De wonde most meer — 7 A
plaie doit etre plus purifiee par suppuration.
— 5 o. w. (met Hebben,) cesser on finir de
suppurer.
Uitzwetfen, b. w. (ik zwetfle uit, heb
gezwetst,) al zwetfende uiten, hoog opvijzelen, vanter, habler; zie Zwetfen, Pogchen , enz. o. W. ten einde zwetfen,
flair, cesser de vanter , etc.
Ulaan , m. ligt gewapende ruiter in Polen,
Ulan.
Ullevelletjes, o. meerv. caramels, in.
Univerfiteit, yr. hoogefchool, universite, academie.
Unfter, m. een werktnig, waaraan men het
een of ander,, zonder evenaar weegt, trebucket , posse, m. romaine, ,staters, f.
Uur, o. heure, f. Een half —, une demitine heure et demie.
heure. Anderhalf
vrij voor mij , je n'ai pas
lk heb geen
une hours a mai. 1k zal tegen zes bij u
komen , je viendrai chez vous vers ou sur les
six heures. Van het eene — tot het andere,
d'une heure a l'autre. Van — tot — , d'heure en heure. Hij wint eenen gulden in het
— , it gagne use florin par heure. Hij werkt
bij het —, id travaille a Pheure. Zij zal
binnen het — terug komen, elle reviendra
dans une heure. Gij zijt op een ongelegen
gekomen, vous ices venu a heure indue.
Het laatfte — van zijn leven, la derniere
heure de sa vie. Gij komt ter goeder ure,
volts venez a propos, 4 temps , etc. Een —
gaans , rijdens , varens, wandelens, eene
mijl, une lieue. Rotterdam ligt twee wren
vats bier, Rotterdam est a deux lieues d'ici.
Hij heeft tien wren op den dag afgelegd,
a pit dix lieues par jour. Zie ook Heart
in het andere deel.
Uurbord, o. (fcheepsw.) honten kompas met
pennetjes, om den koers iedere wacht op te
koppelen , renard, tn.
third.
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pervlakten, waarop zonnewijzers geteekend
Unrcirkel, nnrkring, in. cercle horaire; zie
waren, colonise gnomonique.
Horaire in het andere deel.
Usarglas, o. sablier d'heure ; zie Zandlooper,, Uw, m. en o. Uwe, yr. bezittelijk voorn.
van den aden perf. in het enkelv. ton, ta,
Wachtglas.
votre, m. et f. en in het meerv. tes , yes,
Uurhoek , o. den — berekenen, (op fchepen ,)
tn. et f: Met een zelfit. naamw. vader
calculer le temps.
en uwe moeder,, ton, votre pert , et ta,
Uurklok, yr. horloge qui sonne les heures;
votre
mere. Uwe ouders, tes, vos parents.
horloge u repetition.
Uwe vriendin, ton (Diet ta) atnie. Dit is
Uurlijn , vr. ligne horaire (Pun cadran.
huis , c'est votre (ta) maison. Met een
Uurmeetkunde , yr. kunsr cm de uren of te
lidwoord, de , het uwe, le tiers, la tienne,
meten en te yerdeelen , horometrie.
le, la votre. In het meerv., les tiens, les
horometre.
Uurmeter,
tiennes, les vdtres. Wanneer het in het
Uurtje , o. verkl. w. van Uur, petite heure ;
meerv. als zelfit. voorkomt, luidt het fleeds
en petit instant. Blijf nog een — bij mij,
uwen, als : De mijnen (b. v. mijne huisgerestez encore chez moi une petite heure. Een
noten) varen wel, hoe hebben het de uwen?
— gaans , lute petite lieue d'ici.
les miens se portent bin, comment se portent
Uurwerk, o. horloge, f. Het — ftaat fill,
les vltres. Doch zoodra het op voorafgaan!'horloge dort. Water—, clepsydre, f.
de zelfit. naamw. flaat, wordt het weder als
Uurwerkmaker,,
horologiernaker, horloger.
bijvoeg. verbogen; als: Bemoei u met geene
Uurwerkmakerskunst , Uurwerkmakerij , yr.
vreetnde kinderen, maar zie flechts naar de
horlogerie. Kunst om de uren te berekenen,
uwe, ne vous melez pas d'autres enfants,
befchrijving, verhandeling der uurwerken ,
mais observez les vdtres. Voorts heeft het
horlogiographie.
welluidendshalve eene t achter zich in : tot
Uurwijzer, m. aiguille (de montre). — met
eenen ftijl, welke door middel van de feha- Uwent, chez toi , chez vous.
duw den tijd aanwijst, cadran , — die Uwenthalve, Uwen wil , bijw. om uwent wil,
pour toi, pour vous. , nit liefde tot u,
de uren aatiwij st, (in de iterrek. ,) (instrument) horodictique.
pour !'amour de vous; en votre consideration.
Uurzuil, yr. der ouden , met verfcheidene op- Uwentwege, bijw, de votrepart,par votre ordro,

V.
V, vr. de een en twintigfle letter der letter
lijst, v, m.
Vaag , yr. vettigheid , weligheid van den grond ,
fertilite du sol, du terrain; qualite d'un
terrain gras. Er is nog — in den grond,
le terrain est encore gras , fertile; fig. teelkracht , jeugdigheid, force , vigueur de l'dge.
Vaagregt , o. het refit, des bruikers van een
ituk lands , om , wanneer hij daar afgaat van
den eigenaar geld te vorderen voor de vaag,
die er alsdaa nog in is, droit 'd'indernnation , qui se pale par le propietaire d'un champ
pour l'amendement du sol ou du terrain.
Vaagfel, o. veegfel, balayures , f. pl.
genegenheid tot flapen, envie de
Vaak ,
dormir,, f: sommeil , assoupissement, m.
Vaak , bijw. dikwijls , convent, frequemnant.
Vaal, b. n. bleekrood , brain, baillet,paillet,
fauve, aubere, rousseitres Een — paard,
un cheval baillet, aubire. Vale, bleekroode
wijn, du vinpaillet. taankleurig,tanne ,
C. terne.
Vaalachtig, b. n. un peu fauve, etc.
Vaalheid, yr. couleur fauve.
Vaalt , yr. mesthoop , tas du fumier,m.
Vaarn, m. brasse , f.; zie Vadetn.
Vaamhout, o. bois qui se vend 4 la corde.
Vaan, yr. fink dock dat, boven aan eene fteng
vastgemaakt, daarvan afwappert, een vaanenseigne, f.
del, drapeau, pavilion,
— der ruiterij , itendard, m. — op een
fchip , M. banderole, flamme; baniere; zie ook Vlag, Wimpel ; de zamengeflelde woorden ; Kerk-, Krijgs-, Oorlogs- , enz.
Vaandel, o. vendel , vaan , enseigne, f. drapeau , Alec flaande trom en vliegende
vaandels uittrekken , sortie tambour battant
et enseignes deploydes.
kan het — goed
zwaaijen , it sait been manier le drapeau.
Vaandelkoord , o. cordon d'un drapeau, m.
Vaandelkwast,
houppe on cravate de drapeatt , f

Vaandelpelotton , o. kleine troep of hoop voet
yolk, peloton du drapeau, m.
Vaandelflok of hang, m. fist de drapeau, de
Petendard. — (in de wapenk.) trabe,f: Eene
met lelien bezaaide vaan met eenen zilverea
une banniere sende de franca a la tram
d'argent.
Vaandeldrager, m. vaanionker,, Porte-enseigne,
porte-drapeau, (eertijds) cornette, f. (eertijds) Standaarddrager (bij de Romeinen) aquilifere. Kerk—, gonfalonier.
Vaandrig, m. enseigne, m. Hid is — bij de
lijfcompagnie geworden , it a eu Penseigne
tie la compagnie, de la colonelle.
Vaandrigsambc , o. — post of plaats enseigne, f.
Vaandrigsrang, in. rang d'une enseigne.
Vaanleen , o. fief de gaubert de dignite, on.
Vaantje , o. kleine vaan , petite banniere, pavilion du chef d'escadre, m.; wordt meest
wegens eenen metalen wiudwijzer op een
huis, eene kerk, enz. gebezigd, weernaan,
girouette , f.
Vaar; zie Vaarfchoof.
Vahr ; zie Vader.
Vaaraal , m. moeraal , murene
Vaarbaar, b. n. dat bevaren kan worden, bevaarbaar , navigable , propre el la navigation,
a naviguer. Eene bevaarbare rivier, tine
riviere navigable. Het waait te Berk, het
weer is niet —, it fait Crop de vent, la
temps n'est pas propre .4 .naviguer. De zee
is daar vol klippen , niet —, of bey aarbaar, la mer y est pleine &details elle,
n'est pas propre ii la navigation.
Vaarbaarheid, yr. etat d' tine y iviere navigable, tn. qualitd du temps propre d naviguer,
it la navigation.
Vaarbeurt, yr. (te fcheep) benrt om te vertrekken , tour tie partir, on.
Vaarder, m. een metasch, die, of dat vaart ;
als zee—, zeeman, marin, navigateur.
Hoop--, vaisseau, beitimeet marchand.
Va.ardig , b. n. fnel van beweging en workC; g g g
zaaa,

VAA
1274
zaamheid, fpoedig, vlug; gereed om jets te
doen ; geneigd; gewillig , klaar,, afgewerkt ,
prit, e, agile, alerte ; vite; prompt , e, ;
adroit, e.; ive, dispos, e.; zie
deze woorden ; ook de zamengeft. Reis— ,
Dienst— , enz. Hij is — met de pen ,
est adroit a manier la plume ; bijw. agile
meet ,vite , promptement , etc. fam. vitement.
Vaardigheid , yr. fnelheid , viugheid, enz.
agilite , celerite,proniptitude, viteste, dexteritó. Hij heefc de zaak met veel — ver.
Iigt, it a conduit cette of faire avec beaucoup
ele dexterite , etc.
Vaardiglijk , bijw. zie Vaardig bijw.
Vaarkoe , vaars , vr. jonge koe , die nog niet
heeft gekalfd , genisse; taure.
Vaarfchroef, yr. vii,
Vaart , yr. de claad van varen, fcheepvaart, navigation, action de naviguer ou de voya ger par
Incr. Binnenlandfche navigation interieure.
De — is flecht , ( er worth weinig gevaren ; er
is nu met varen weinig te verdienen, la navigation donne a present pen de profit. Dc vaart is
weer open , la navigation est fibre. — door
den Oceaan , buiten het gezigt van het land,
Lange zeereis, groote —, navigation haireiere. langs de knot , navigation cotiere
f sabotage, m. Dat belet de — op de rivier,,
Bela fait un empechement a la navigation de
la riviere. Kleine —, waardoor men vaart ,
kanaal , canal, m. De — loopt door het dorp ,
le canal passe par le village. Trek— , canal
de trait. — van een roeifchip , (zeew.)
vogue. Over— , traversee.—, (zeew.) voortgang , marche , aire , f. sillage , m. De — gisfen , estimer la marche. De — floppen , amortir l'aire. De — vermeerderen , augmenter la
marche. — geven , donner de l'aire. — door
het quadraat (kwadraat) van reductie , regles
de quartier , pl.; fig. Snelle — , voortgang,
cours , in. course. Hij werd in zijne — gefluit ,
it fut arida dans see course. —maken , goeden voortgang makers, faire diligence, la
besogne. —, loop , drift van water, court,
courant, flu de l'eau, tn. — waarmede men
in zee gaat, parage.
Vaartje , o. verkl. w. van vader , pere, papa.
zeker kinderfpel , krijgertje , feu d'enattrape l'autre.
fant
Vaartmeter,, m. (fcheepsw.) sillonietre.
inspection d'un canal, f.
Vaartfchouw,,
Vaartmg, 0. fchip , enz. bdtiment, vaisseau,
navire; bdteau, m.; zie ook Schuit, enz. —
met een verdek voorzien, batiment ponte. Open
—, zonder masten , batiment ouvert , bdteau
rat. Plat — , batiment plat. Scherp —,
batiment fin. — met ra-zeilen , beitiment gree
en quatre ou carre. Een niet genoeg geballast —, sin bdtiment jaloux ; une galore
jalouse. dat langs de kust vaart, cabo•
teur ou cabotier.
Vaarwater,, o. bet water waardoor men vaart,
eau navigable, f kil , chenal; zie
Kil. fig. lemand in het — zetten , (hem belemmeren , tegentireven) traverser q. q. dans
ses desseins, le contrarier.
Vaarweg , m. route, f. (rijweg op fommige
plaatfen.)
Vaarwel , o. adieu, m.; ook als tusfchenw.
lemand — zeggen ( affcheid van hem nemen ,
dire adieu a q. q. lets — zeggen , (affland
van jets doen , ) dire adieu a q. ch.
Vaas, ( a) yr. vat, vase, m. erne, Vazen
om bloemen in to zetten , vases pour mettre
des flours.
Vaatdoek, m. torchon, tn. lay ette, f.
Vaatje , 0, klein vat , bard, bariliet, us. Een
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olie , an bard d'huile. zie Vat , Patera—
le meilleur vita de la cave.
Vaatsch, b. n. qui a un gout du , ou qui
sent le fest, le tonneau; fig. die kroeg is — ,
(er yak niet meer te tappen ,) on ne trouve
plus a boire dans ce cabaret; fig. laf, fide,
insipide.
Vaatwater,, 0. fpoelwarer, lavure, rincure.
Vaatwerk , o. futaille, vaisselle, (op lchepen)
Klein — , barillage , 772 Tinnen
, vaisselle d'etain. Ongekuipt furailles en bettes. Gekuipt — , futaille mantle. Het —,
de vaten , wasfchen , laver les vaisselles.
Vacant , b. n. (ond. w. ) vakant , ledig , open,
onbezet, vacant, e. Een vacante post,
un office vacant. Een — of ledig Itaand
huis , une maison vacante. Die plaats is nog
, onbezet , cette place est encore vacante.
Vacantie , yr. vacatuur,, de Eijd , gedurende
welken eene plaats onbezet is , vacance.
—vanebisdom,
vacance d'un iviche. —,
opfchorting van anibtswerkzaamheden , rusttijd voor leeraren en leerlingen , enz. vacances ,pl. fpeeltijd, cone , m. Wij hebben vier
weken —, nous avons quatre semaines de
vacances. Het is heden , c'est aujourd'hui
jour de conge, de vacances. — voor de leden
van hooge geregtshoven , regeringsleden
rusttijd der regtbanken , vacations, f p6
fam.
aan zijne leerlingen geven , donner
campos a ses ecoliers.
Vacantieweek , yr. semaine de vacances, dovecations.
Vacantiewerk , o. ouvrage fait pendant les vas
cances, pendant les vacations.
Vacatie, yr. (ond. w.) der regtbanken , enz,
vacations des tribunaux.
Vacatie-gelden , o. meerv. salaire des vaca.
tions, tn.
Vaceren , o. w. (ik vaceerde , heb gevaceerd)
ambteloos zijn , open flaan , vaguer, 'etre
vacant, e. zich met jets onledig houden,
bezig zijn , vaguer a, s'appliquer a. Men
kan met zoo veel dingen niet tegelijk — of
bezig zijn, on ne pent vaguer a Cant de chases a la Ibis.
Vacht , y r. van fchapen , toison, rm. peau de
mouton, f. —, gulden vlies, toison d'or;
fig. lemand bij zijne — krijgen , (hem bij de
lurven pakken ,) prendre q. q. au collet.
Vadde , vadelig; zie Vadze, Vadzig.
Vadeni , Vaam , m. lengte maat van 6 voet
cordage. — hout, corde de Bois, —, (op
fchepen,) braise, f:
Vademen , b. w. (ik vademde , heb gevademd ,)
met den vadem meten , mesurer a la brasse
flout , corder. Het —, le cordage. Eene
naald —, den draad in het oog van eene
naald lichen , enfiler une aiguille.
Vademhout , o. bois qui se vend a la corde,
bois de corde, bois de chaufrage,
Vademing , yr. het vademen , le cordage.
Vaster, m. pert , papa. klijn lijfel ijke —,
mon propre pere. Onze vaders nos peres.
De befchrevene vaders, (in de Rom. gefcla.)
peres conserits. Vermeende , gewaande —,
oud man, yieillard, grand
pere putatif
pere. —, befluurder van een gasthuis , directeur, administrateur d'un hopital. Zie
de met — zamengeflelde woorden.
Vaderaard , m. qualite qu'on a &ride de son
pare, qualite hereditaire.
Vadererve , yr. vaderlijk erfdeel, heritage do
pere, patrimoine paternel, m.
Vadergek , in. kind, dat zijuen vader zeer bemint , verzot op hem is , enfant qui aline
fort son pere, qui rafole de son pere.
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Vaderhart, o. Coeur paternel, tn. tendresse
paternelle , f.
Vaderland, o. patrie, f. pays natal, tn.; fig.
fam. terrier, m.
Vaderlander, m. patriote, ami de la patrie.
Vaderlandsch, b. n. patriotique, du pays natal; qui appartient d la patrie.
Vaderlandsgezind, b. n. vaderlandslievend,
patri.otique, qui aims sa patrie; bijw. pa
trtotiquement.
Vaderlandsgezindheid , yr. vaderlandsliefde ,
patriotisme, amour de la patrie, m.
Vaderlief, m, mon cher pere, papa.
Vaderliefde, yr. liefde van een kind jegens
zijnen vader, amour d'un enfant pour son pere.
Vaderlijk, b. n. paternel, le. — aanzien,
autorite paternelle. —e magt , liefde, pouvoir, amour paternel. — goed, bien paternel. Het — huis, la maison paternelle;
bijw. paternellement, en ?ere. Hij behandelt haar als vader, it la ttaite en pere.
Vaderloos, b. n. sans pere. Een vaderlooze
wees, en orphelin qui n'a plus de pere.
Vadermoord, Vaderrnoorder,, m. parricide.
Vadernaam, m. 110171 du pere.
Vaderfchap, o. paternite 5 f.
Vaderflad, vr. ville natale.
Vadervriend, in. (in de oude gefch.) philopater.
Vadze , m. en yr. lui , vadzig mensch , personne
indolente , cagnard , m. cagnarde , f. lendore.
Vadzig, b. n. loom, traag, indolent ,e, lent,
paresseux , se, ltiche, etc.; bijw. lentemeet , avec indolence.
Vadzigheid, vr. indolence, lenteur, ltichete,
cagnardise.
Vagebond, m. (ond. w.) vagabond.
Vagen, b. en o. w. (ik vaagde, heb gevaagd,)
zie Vegen.
Vagevuur,, 0. purgatoire, tn.
Vak , o. eene ledige rnimte, gefchikt om lets
te bevatten, espace vide, m. place, f. Vakken tusfchen de balk-en , (in de bouwk.) tn.
p/. trouvies. Er zijn vijf vakken ruimten
aan doze zoldering , sl y a cinq trouvdes
ce plafond. bijzondere afdeeling van
eene kas of van eenen wand , enz. comparti.
talent, m. separation, f. Sierlijk verdeelde
vakjes van ingelegd werk, compartiments de
tnarqueterie. —, paneel van eene deur, enz.
panneau, m. — met glazer ruiten, panneau
de vitre (in de bouwk.) pan , m. De yakken, afdeelingen in eenen winkel, les rayons
d'une boutique. Open —, gaping, lacune ;
— in eene letterkas, (bij boekd.) cassetin , m. bijzonder gedeelte der wetenfchappen , ressort, m. partie, f. fort, m.
als Dat behoorc tot het — der gefchiedenis,
cela est du ressort de Phistoire. De rekenkunde is zijn —, son fort est Parithmetique ,
fig. Dat behoort niet tot mijn
cela n'est
pas de mon ressort, de mon departement;
beroep, metier, ressort, departement
etc. zie ook Vakjs.
Vakantie ; zie Vacantie.
Vakeloos; zie Slapeloos.
Vakerig, b. n. flaperig, genegen tot flapen ,
assoupi, e., endormi, e.
Vakerigheid , vr. zie Slaperigheid.
Vakje , o. verkl. w. van Vak , petit compartiment, m. — in eene kas, enz.(bij het titianciewezen) case, f. ook vierkant op een dambord, case. — van een zaadhuisje , (in de
plantk.) cellule , f. vier vakken hebbende ,
van een klokhuis in eene vrucht , vier —
hebbende , quadriloculaire.
Val, m. de daad van vallen , chate, f. De —
van het water, la chette d'eau. 1-lij is aan
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zijnen geftorven, it est more de sa chdte.
De — van een tooneelfluk, (het Hecht ontvangen van hetzelve) la chute d'une pace
de theatre. —, voor gevallen ; als : Het eten
heeft bij mij nog geenen
, je n'ai pas
encore appetit. inflorting, Het huis {hat
op zijnen —, la maison est pail de tomber
en ruine, 4 s'ecrouler. Sprw. Hoogmoed
komt voor den —, la ruine suit i'orgueil.
voor vernederd worden , ondergang,
perte, chute, ruine, f.; fig. culbute, f 1k
voorzag zijnen reeds lang, je previs dela
longtemps sa ruine, sa chute ou perte. De
— van het rijk zal volgen, la ruine de Pentpire suivra. De — van Adam , la chute
d'Adam. —, door tot onkuischheid verleid
worden, perte de son honneur.
Val , yr. nedervallende knip, trappe. De vos
is in de — gevangen , le renard est pris dans
la trappe; trebuchet; zie Knip. Muizenval,
souriciire. om flinkdieren, bunfings,enz.
te vangen, traquenard, m. Zie verder met
— zamengeft. woorden ; fig. Ecne oude rot
in de — krijgen (eenen loozen en doortrapten man om den win leiden) attraper tits
vieux renard, un vieux routier. In de —
geraken , (in ongelegenheid gewikkeld worden, waaruit men zich niet kan redden ,)
tomber dans le piége, dans quelque malheur.
, eene afhangende verfierde zoom aan eene
japon , aan eenen hoed, enz ; ook eene nederwaarts hangende of vallende-flrook , roadore het verhemelte van een ledikant , falbala , m. fchoorfleenkleed , tour tie cheminée, — (fcheepsw.) hijschtouw,, drisse.
Val, o. cas, accident , etc.; zie Geval in den
zin van gebeurtenis, Omftandigheid.
Valband, o. (Icheepsw.) gan, an.
Valblok, 0. (fcheepsw.) pouillie de drisse, f.
Valbrug, yr. pont-levis, an.
Valdeur , yr. valluik o. trappe, Valvenfler,
o. abattant, tn. 5 valfchuif, fchutdeur aan
eene finis, vanne d'ecluse.
Valdrank, m. (geneesmiddel van kruiden nit
Zwitferland,)faltrank.
Valhoed, m. bourrelet on bourlet.
Valideren, b. w. (ik valideerde, heb gevalideer(' ,) (ond. w.) geldig maken ,) valider,
faire valour. 0. w. (bi) koopl.) etre
poste en compte ; venir, servar de deduction.
In rekening —, porter une valour en compte.
Valies, o. valise, malls, f. porte-tnanteau,m.
Valk, in. faucon, (in de valkerij , ) oiseausatire. —, die nog niet geruid heeft ,
seau. Kleine boom— om kleine vogels te
vangen , hobereau. Jonge
fauconneau.
—, die mid gevangen words, nadat hij reeds
bedorven is tot de vangst , faucets hagard.
Steen—, Lanier. Het manneije van eenen
tiercelet. Witte —, pygargue. Lichtblaauwe
zwemmer, oiseau ae St. Martin. Ruigpootige
buss gantee, f. Afrikaanfche alphanette, f. Zie de met —
zamengeflelde woorden , als : Gier— , Steen- , enz. Spr. w. Elk meent zijn oil een
— te zijn, chacun trouve beau ce qui le regarde ; chacun est prevenu en favour de ce qui
lui appartient ; it n'y point de laides
amours.
Valkachtig, b. n. de faucon.
Valkenet, o. klein velclituk , fauconneau, tn.
Valkenhuis 0. Valkerij , yr. fauconnerie, f.
Valkenjagt , vr. fauconnerie, Chasse h Poireau.
Valkenier,
fauconnier, autoursier.
Valkeniertasch , yr. fauconniere.
Valkenkap of muts , yr. chaperon, us.
Valkenmist, m. cement.
Gggg 2
Val".
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Valkennet, o. net om valken te vangen , filet
faucon, tn.
Valkennest, o. hid de faucets,
aire, f.
Valkenoog, o. oeil de faucon,
Valkenaaart,
balai de Poiseau, (queue de
faucon).
Valkerij, yr. zie Valkenhuis.
Valkruid, o. arnique, betoine des montagnes,
f:, tabac des vosges , m.
Vallei, yr. vallee; zie Dal.
Vallee, o. ve. (ik viel, ben gevallen,) door
zijne zwaarte fnellijk nederwaarts gedreven
worden, tomber. Hij viel van boven naar
beneden, it tomba de haut en bas. Er zijn
vecl appelen van den boom gevallen, it y
a beaucoup de pommes qui sent tombees de
I'arbre. De bladeren vallen reeds van de
boomen, les feuilles tombent dela des arbres.
Er valt veel regen, it tombe beaucoup de
pluie. Zijn broeder viel van het paard en
brak den arm, son frere tomba du cheval et
se cassa le bras. Iemand in de annen vallen, tomber, se jeter dans les bras de q. q.
Voor iemand op de knieen tomber aux ,
sur les genoux de q. q. In fiaauwte — ,
tomber en defaillance. In ongenade
tomber en disgrdce. Onder de moordenaars
tombre entre les mains des meurtriers.
In het belagchelijke , in het boertige
tomber dans le ridicule, dans le burlesque.
Hij viel in goede handers, it tomba en (entre) bonnes mains. Toen hij zijnen varier
zag, viel hij hem om den p als, wierp hij
zich om zijnen hats, lorsqu'il vii son pert, it forma (se feta) a son cos. Voorts
wordt — in verfcheidene fpreekwijzcn gebezigd en niet met tomber, absouder en andedonner du net a
ren. Op den neus
terre. Hij kwam te bij it mourut. Dat valt mij niet, (fchiet mij niet)
.te binnen, cela n'est pas a ma portee. De
keus viel op hem, it est choisi. Dat valt
niet in den fmaak, cela n'est pas du gout
tie tout le monde. Dat valt in bet oog, cela
saute aux yeux. In de gedachten, onder
venir dans /'esprit, etc.
den aandacht
Er vallen veel ilagen, on se bat. Den moed
Wen verliezen, perdre courage. Hij
valt mij lastig, it m'importune, me One.
Dat kleed valt, (past) u wel, cethabitvous
va, vous sled, biers. lemand in de rede —,
couper la parole a q. q. interrotnpre 9. q.
In Ilaap s'endormir, s'assoupir. Hij viel
in zijn zwaard, it se jeta sur son epee, it
se tua de son epee. Zijne zufler is gevailen,
(liet zich onteeren ,) sa soeur a perdu son
honneur. Een leen is hem ten deele
un fief lui est echu en portage. Het
water is een voet gevallen, /'eau a baissd
d'un pied, la ddcrue est d'un pied. Door
de wand —, se dedire. Er vallen woorden,
on en vient aux paroles. Naar het valt,
selon que les chases tournent, selon que la
chance tombe. Met het hoofd tegen den
muur donner de la tete contre le mur.
De rijd valt mij lang, (ik verveel mij,) je
m'enntsie. Uw broeder valt van de graat,
(worth mager,) votre frere devient maigre.
Er valt niets meer te doen, it n'y a plus
Tien a faire. In des vijands landen —,
faire une irruption, une invasion , une
course dans le pays ennemi; Spr. w. Met
vallen en opflaan, kom ik er Loch, quoi
qu'onfasse, j'y parviendrai. Met de deur in
bet huis vallen , dire q. ch. par imprudence.
ou grossMrement; parler a Petourdie, on
niet ver van den
dtourdiment. De appelen
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boom, les bons chief): chassent do race. —
(fcheepsw.) Van de ra laten
thinner ho
seche C418 on la grande tole. Verkeerd
abattre du n2auvais ate. De zeilen lateu
Itrijiten, abaisser les voiles.
Vallen, 0. chute; zie Val, m. Het —, overhangen van den achter- of voorfleven,
(fcheepsw.) la queue de Petambot ou de Pe:rave. Het — of afvallen der bladeren, la
deleuillaison, la chute des feuilles, Het
— der wateren , Pabaissement des eaux.
Vallend, b. n, qui tombe , qui baisse ,diminue
tombant, e. De vallende ziekte , le mal
caduc, le haut mal; Pepilepsie, f. vallende
ziekte, der vogels, epilance, f. — water,
(zeew.) maree baissante, descendante.
Valletje , 0. fchoortieenkleed, tour, us.
o. een licht dat van boven invalt,
fcheplicht, abat-jour, faux four, no.
Valling, vr. chute; zie Val, m. De —, zakking des waters, la decrue. —, (zeew.)
connaissance d'une terre, des cotes; gisse,
ment de la ate, no.
Valpoort, yr. (in eene vesting) herse on sarrasine, (fcheepsw.) mantelet ,m. Halve
mantelet brise.
Valreep, yr. (fcheepsw.) tire-veille, res. montee du bord, ichelle de poupe , f. Volk bij
de valreep, passe du monde sur le bord;
fig. Glasje aan de —, (affcheiddronk) vies
de Petrier, m.
Valsch, b. n. onecht , nagemaakt ; ook in eenen
zedeiijken zin, faux, sse; factice; postiche,
contrefait , e. Die gulden is —, ce florin
est faux. Valfche tanden, de pusses dents,
des dents bostiches. — geld, fausse monnaie.
Valfche handteekening, fausse signature.
—e wisfel , fausse lettre de change. Valfche,
door kunst nagemaakte vruchten, des fruits
actices. Zij heeft hoar, elle a des citefveux
pastiches. Een —e getuige, un faux
ternoin. Valfche goden , faux dieux. 'Twee
—e flagvederen van eene duif, .deux pennes
postiches d'une colombe, d'un pigeon. —, bedrieglijk , onopregt, faux , sse, perfide,
trompeur, se. Zij heeft hem eenen valfchen
trek gefpeeld, elle lui a fait un tour bier
perfide. Een --e diamm, un faux diamant,
un diamant de vesicle. Valfche dobbellteenen,
des des pipis.Een— gevoelen,une opinion errsnée. —e vriendfchap, amitie feinte. —e fchijn,
aux semblant. —e munter, faux monnayour
fEen
—, ondergeftoken testament, ten testament faux on suppose. Een bewijs, un
argument sophistique. Een — hart, un coeur
trompeur. tegen de regelen tier kunst
aandruischend; als: Een —e toon, un ton
discordant. Eene —e Item, unevoix faucet.
—, in de dagelijkfche verkeering ook wel
eens grimmig toornig ,Pche, e.,irrite s e.;
fig. w. faux , faussement. Hij zingt —, id
chante faux. Hij is — befchuldigd, it est
accuse faussement.
Valsch licht ; zie Vallicht.
valsch hart, homme faux ,perVa!schaard,
fide , traitre.
Valfchelijk, bijw. faussement, a faux ; perfidement.
Valfcherm, o. parachute, m.
Valschheid , y r. trouweloosheid,fausseti,perfidie, f. faux, m.
Valschtungig, b. n. trouwloos, dissimuld ,e.;
qui a langue traitresse, traitre, esse.
Valschtongigheid , vr. faussete, dissimulation;
duplicite.
Vaiilot, y r. flot dat tacfpringt , housset ,
houssettc, f.
Val-
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Valffrik ,
prep, m. embuche J.; zie Strik,
List.
Valtafel , yr. zie Valvenfler,, Valblincl, in eenen
laicenkooperswinkel, abatant, m.
Valtijd , in. der bladeren , defeuillaisson, f.
Vaiventier,, o. abattant, m.
Valwind , m. rukwind , flootwind , rafale ,f. ,
revolin.
Van , voorz. van den , van de , van het (des,
der) du, de la, de, P , des; ook bezigt men
dit voorzetfel —, de, de chez , des , par,
depuis, etc. in vele fpreekwijzen , zie hier
van het eene en andere eenige voorbeelden:
De hoed van den vader (voor , des vaders ), le
chapeau du pere. De ileutel — den kelder,,
la clef de la cave. De broek van het kind,
la culotte de l'enfant. De boeken van de
(der) kinderen, les livres des enfants. Het
taken —mijnen rok is — eerie bruine kleur,
le dray de men habit est de couleur bruise.
Ik ken hem van aangezigt , fe le connais de
vue. -- woorden werd men handgemeen, des
paroles on en visit aux mains , — jongs af,
des I'enfance. — 's morgens was hij hier,
des le mazin it fat ici. Ik weet het —
hooren zeggen , je le sais par oui dire.
avond, ce soir. lemand achteren aanvallen , attaquer q. q. par derriere. Hij
leert zijne les — buiten , it apprend sa
lean par coeur, — buiten, par delzors, de,
en, dehors, — voren , achteren , par
devant, par derriere. — flonden aan , sur le
champ; touts Pheure , incontinent. — verre ,
de loin. Ver — hier, loin d'ici. — nu voortaan , nu af aan, des ce moment, des a
present , dorenavant ; desormais ; des maintecant. — te voren , auparavant , a l'avance;
d'avance.
boven , d'elzhaut; par en haut.
beneden , d'en bas. — dag tot dag , de
jour en jour.
dien tijd af, depuis ce temps
14. ouds , depuis bien die temps ;du temps
jadis; anciennement. — wege des konings ,
de la part du roi. mijnen , — zij nent wege
de ma, de sa part. — ter zijde , indirecte- zelf, de soi memo. — langzamer.
hand , petit a petit, peu a peu. — daag ,
aujourd'hui, — den Rijn tot can den Oce.
aall, depuis le Rhin jusqu'a l'Ocian.
Van , in de gemeenzame verkcering als zelfft.
naamwoord gebezigd, voor eenen toenaam,
nom de famille.
Van , m. familienaam, toenaam , nom de famille,
surnom.
Vanden, o. (ik vandde , heb gevand ,) op
kraambezoek gaan , visiter une femme en couche, rendre visite a tine accouchee.
Vanding , y r. bezoek , kraambezoek , visite
que Pon rend a une accouchee.
Vandtijd , m. temps au quel une accouchee refoit
des visites.
Van, m. de daad van vangen , action de
prendre, prise, capture, f.; zie Vangst. —
van eenen windino-len , frein, arrét. — van
een rund, partie charnue , qui est entre le
bas ventre et les cuisses d'un boeuf, d'une
vache, la culotte. Spr. w. De molen is
door den yang, ( al het bettuur is weg),
tout est en desordre , on n'obeit plus.
Vangen , b. w. (ik ving , heb gevangen) met
tie hand grijpen , bernagtigen , prendre, attrapper, sa sir. De dief is gevangen, le votear est pris, attrape. Hij heeft eerie Imes
gevangen , it a pris tine mOsange. Ilij houdt
van vliegen — , al aline a prendre des mouches. Regenwater , hetzelve in een vat
doen loopen , prendre de Peau de pluie dans
six tonneau. Ilij heeft eene vcrkoudheid
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vat, II a attrape un rhume. Vloo/jen —,
pricer. Luizen epouiller. lemand —,
lets, dat voor hem nadeelig of onaangenaam
is, uit hem krijgen, iemand in zijne eigene
_woorden vangen , embarrasser, convaincre
q. q. par ses propres paroles; le prendre par
le bec. Bot , zijn ooginerk niet bereiken ,
etre frustre , e, en (dans) son attente , ne pas
reussir; zie ook Bot in de eerfle beteekenis.
Spr. w. Wij zitten bier niet om vliegen te
vangen, notes ne sommes pas ici pour rien ,
ou pour perdre noire temps. In zulke waters
vangt men zulke visfchen , telle eau tels
poissons. Een uiltje — , (een middagflaapje
doen,)faire la meridienne, (fcheepsw.)faire
chapelle. De boei saisir la bone. De
onderraas met kettingen —, saisir les basses
vergues avec les chaincs de sa pence. Touwwerk of jets coders op—, relever des cordages
ou autres objets contre le pout , le bard, etc.
saisir l'aiicre contre le bard.
Het anker
caponner
Het anker met den pethaak
Pancre.
Vangenis , zie Gevangenis.
Vangenitok , m. een blok , waarin men gevangenen vastfluit, ceps, in. entraves, f. p1.
Vanger, m. al wie of wat vangt, celus qui
attrape, prend, preneur, attrapeur; zie
Muizen—, Vogel—, enz.
Vangertje , o. (kinderfpeelgoed) bilboquet ,m.
Vanglijnen , yr. meerv. (fcheepsw.) amarres,
bosses de chaloupes, f. pl.
Vangst , vr. prise; peche. Zijne — in de haven
voeren, amener sa prise dans le port. Wij
hebben eene goede visch— gehad, nous
avons cu une bonne petite.
Var, m. jong rand, jeune taurean.
Varen , y r. een bekend plantgewas, varenkruid
fougere. Bloeijend —, water varen, (in de
(kruidk.) osmonde, fbugere fleurie, aquatique.
Varen , b. en o. w. (ik voer,, heb en ben gevaren) de gebruikelijkfte beteekenis hiervatz
is : de beweging van een fchip in het water,
en die van te (cheep reizen over het algemeen , naviguer, alter en bateau, alter sur
suer. Over zee —, passer la mer. Van Frankrijk naar Engeland —, passer de France en
A ngleterre. Zij zijn hier over de rivier gevaren , its ont passé ici la riviere. Veel
fchepen en fchuiten varen dagelijks mijn
huis voorbij , beaucoup de vaisseaux et de
bateaux passent journellement ma maison.
(zeew.) Langs de kust —, cotoyer. Dit fchip
vaart , zeilt , naar het noorden , ce vaisseau
navigue au non!. Met voile zeilen —;
gler. Bij den wind —, alter el la bowline.
been en weer —, kruisen , croiser. In ftrooni
eu tegen den Broom op— , refouler la marde ,
le courant. Naar het fchip of naar boord
—, alter a bort!. Te Kaap —, alter en
course , faire le cours. In den wind —, alter
debout au vent. Ter lens —, mettre cul au
vent. Zijn broeder vaart als fluurman , son
frere sert sur mer en qualite de pilote.
Varensgezel, m. varensman, matroos , marin,
matelot.
Varenstijd, m. temps de service d'un matelot;
lieure du depart d'un navire , f:
Varensvolk , o. marins, matelots, gees de
mer, m. pl.
Varken , 0. zwijn , cochon, pore, pourceau,
zog , truce, f. Een wager , ten pore,
cochon, maigre. Speen —, cochon de
, (niet gefneden of gelubd,) verGelt
rat , m. Gefneden of gelubd
cochon
chdtre. wild — of zwijn , sanglier,
G ggg3
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Jon — 5 ever zwijn, marcassin, m. Wild
zwijn van a jaren , ragot. m. Mess —, cochon d'engrais ; Spr. w. Het — wasfchen ,
(eene moeijelijke en netelige onderneming
aanvaarden ,) entreprendre q. ch. di:Pile,
se tirer d'afaire ou de mauvais pas. Len
maken, (zich vergisfen, mistasten, eene
feil begaan , se trom per, faire une bevue,
une faute. Vele varkens maken eene dunne
fpoeling , (waar velen jets moeten deelen ,
krijgt ieder niet veel ,) plus de bunches, mains
de wets. Paarlen voor de —s, zwijnen werpen , feter des perles devant les pourceaux;
fig. —, morfig, flodderig mensch, wijf,
personne fort sale, salope, saligonde, f. —,
handbefem, floffer, itofvarken, (op fchepen,) fchrobber, gores, m. ook een zeker
watervat, piece a eau de deux, f.
Varkenen , (fcheepsw.) met den fchrobber
fchoon maken, goreter.
Varkensachtig,‘ b. n. de cochon, de porc; bijw.
comme un cochon, salopement.
Varkensaard, m. genre de cochon, en. espece ou
race de cochon,
Varkensbak of trog, m. cage, f.bac a cochons.
Varkensborflels, m. meerv. soles de cochons , f.
Varkensbrood , o. (in de kruidk.) pain de
pourceaux, cyclamen, m.
Varkensbuik , m. venire de cochon.
Varkensdarm, m. boyau de cochon.
Varkensdiftel, in. (in de kruidk.) epine jaune ,
scolyme.
Varkensdraf, o. fpoeling, lavure,
Varkensdrek of flront , o. fiente de cochon, f.
Varkensdrijver of hoeder, m. porches.
Varkensgebraad, o. porc y eti, m.
Varkensgras , o. (in de kruidk. ) duizenclknoop ,
knoopgras, renottee, centinode, trainasse, f;
Varkenshaar, o. poil de cochon, m.
Varkensjagt, yr. wilde zwijnen jagt, chaste
du sanglier.
Varkenskarbonade, yr. griblette.
Varkenskinnebak, yr. bajoue , machoire de cochon.
Varkenskooper, na. marchand de cochons, de
pourceaux.
Varkenskop, m. tete de cochon, f. —, van
een wild zwijn, hure de sanglier, f.
Varkenskost , m. mesting , engrais.
Varkenskot , o. etable a cochons, a pourceaux,
toit a cochons, m. porcherie, f.
Varkenskrap, yr. cotelette de cochon.
Varkensleer, o. huid, peau de porc, de cochon , de truie,
Varkensleven, o. fig. vie de cochon, f.
Varkensmaag, yr. pause de porc.
Varkensmarkt , yr. marchi aux cochons, vs.
Varkensmester, m. celui qui engraisse les cochons.
Varkensmesting, vr. vetmesting, engrais,
— met eikels, glandie , f.
Varkensmuil, m. groin de cochon.
Varkensoog , o. oeil de cochon, m.
Varkensoor, o. oreille de cochon,
Varkensreuzel, m. en o. sain-doux, m. panne, f.
Varkensrib, yr. zie Varkenskrap.
Varkenfchot, Varkenflal ; zie Varkenskot.
Varkenfchouwer, sn. (die ziet of een varken
ook gortig is, ) langueyeur. Dezelve !Chouwen, langueyer,
Varkenfchrobber of fchrapper, m. een ijzer
waarmede men een gellagt varken het Isaac
affchrapt , racloir.
Varkensfmout of fmeer ; zie Reuzel.
Varkensfnuit, m. groin de cochon, (ook in
de kruidk.) De varkens wroeten met huffnen fnuit , les cochons fouilient avec lour groin.
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Varkenapek, o. lard de cochon, vs.
Varkensfiaart, m. queue de cochon, f. fig. Mgr
cheveux qui frisent
dat krult als een
comme des chandelles , ou comme un manfcheepsw.) brasses tireche a balai.
bourre.
Varkensiteen, tn. pierre de pore, pierre pionte, chaux bitumineuse ,
Varkensftront ; zie Varkensdrek.
Varkenstong, yr. langue de pore, f. Gerookto
languier, m.
Varkenstraan, m. fig. varkenstranen fchreijen,
faire semblant de pleurer.
Varkenstijd, in. der wilde zwijnen , wanneer
zij vet zijn , (bij jagers,) porchaison, f.
Varkenstrog ; zie Varkensbak.
Varkensvenkel, yr. fenouil de porc,
Varkensvet, o. graisse de cochon, f. zie ook
Reuzel,
Varkensvleesch, o. pore, cochon, m, chair ore
viande de pore, f.
Varkensworst, y r. andouille de cochon oat de
chair de pore, saucisse, f. boudin fait de
chair de cochon, de pore.
VarkenSzwoerd, o. couenne, f.
Varkentor, yr. korenworm, klanden , cha.
rancon , an.
Varkenvisch, m. zeevarken, bruinvisch, mar.
souin.
Vasfal, m. leenman, enz. Vafal.
Vast, b. in zich zelf of met andere dingen
naauw en fleck zamenhangend, ferme, fixe,
compacte, solide, fort, e, serre, e. —, onbewegelijk , onwankelbaar , inebranlable
fixe, immobile. Vast vleesch, chair
ferme,
erme. —e wal, cite forme. —e kiel, quille
fixe.
Het vaste land, la serre ferme, le
fcontinent.
— brood , du pain solide. —e
fpijs, nourriture solide. De zieke begins
—e fpijzen to eten, le malade commence 4 prendre des aliments solides. De
—e fierren , les itoiles fixes. Een — geloof
hebben, avoir une ferme croyance. Eene
—e hoop, une esperance ferme. Een — uur,
une heave fixe. —e prijs, prix fixe. — ver.
bond, alliance ferme. — sukomen, revente
fixe. —e lucht , air fixe. Een —e tred,
(die niet wankelt of uirglijdt ,) une ddmarche ferme, un pas ferme. Lone —e hand
hebben, avoir la main, la poignee ferme.
Een karakter, (een karakter dat vier ligt
kan worden verleid, ) un caractere fermi
ou constant. Eene —e item, une voix ferme,
qui ne detonne point. Eene —e woning,
(die aan zekere plaats verbonden is ,) une
demeure fixe. Een —, ineengedrongen ligchaam , un corps compacte on solide. Een —a
knoop, (die ftijf ineengedraaid is,) noeuer
serre. Eene —e, Berke fiact, (met murex
of grachten omringd ,) fine place forte. Die
muur ftaat —, is onbewegelijk , ce mur est
inebranlable. Een —e rots, un rocher
onwrikbaar befluit, nne
branlable. Een
resolution inebranlable on invariable. Een
duurzaam gebouw , un stable edifice.
Een —e, diepe ilaap , un sommeil profond.
Vaste , onroerende goederen, (tegenoverfielling van roerende ,) biens immeubles.
Een — geflel, (dat tegen allerlei flooten
befland is ,) une constitution vigoureuse. —e
kleur, (die niet verfchiet ,) une couleur off
taint qui ne change point, qui se soutient.
werk hebben , (zonder nu en dan to moeten uitfcheiden,) travailler toujours chez
q. Een —e knecht , un valet qui est tone
yours chez q. q. Het is — , zeker dat hij
kon2t 5 ii est sdr qu'il vient. Een —e regal,
(re-
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invariablement, indubitablement, etc. Zie
(regel zonder uitzondering,) une regle sans
Hij
verkoopt
al
wat
los
en
vast
Vast,
bijw.
exception.
is , (al zijne roerende en onroerende goede- Vasten , o. w. (ik vastte , vastede , heb gevast,) zich van fpijs onthonden , leaner;
ren,) it vend tout ce qu'il possede. — einde
s'abstenir de manger. —, zich van iets ontvan een loopend touwwerk, (op fchepen ,)
houden to eten, als van vleesch , enz. fairs
dormant ; Spr. w. Hij rijdt eene vaste fchaats ,
maigre ckere. Tweemaal in de week —,
(hij wankelt in niets ,) it patine bien, it
faner deux fois la semaine. Eene flrenest inebranlable, it Ione a jeu stir. Hij is
ge —, jeaner a feu et au sang; fig. Meta
aan een touwtje vast , it ne pent plus se dekan er wel naar wachten , maar niet naar
sister de ce qu'il a entrepris ; bijw. ferme,
invariablement, ind—, (het zal nog wel wat aanhonden, dat
fermement, fortement,
gebeurt zoo fchtelijk niet ,) cela n'arrive
branlablement; zie Vascelijk. Hij itaat —
pas sitdt.
op zijne voeten, it se tient ferme stir ses
pieds. Wanneer hij zich eene meening in Vastenavond, an. avond, voor dat de vasten bij
de Roomfchen begins, veille de careme,
let hoofd haalt, wanneer hij met iets is injour du careme-prenant; mardi-gras. Hij
genomen, blijfc hij er —, itandvastig bij ,
houdt — bij zijnen broeder, it fait caremes'il s'entite d'une opinion, it demeare. Hij
prenant chez son frere. Spr. w. — moet men
houdt —, blijft flandvastig bij zijne meedans
son
opinion.
met
zijne vrouw, en pafchen met zijnen
it
persecute
fortement
ning,
pastoor houden, it fact faire careme prenant
Kan ik er vast op aan ? puis-je etre sear tiecela? lets — Moven , promettre q.ch. pour avec sa femme, et piques avec son curd.
st2r,, donner sa parole. — aan elkander han- Vastenavondgek of zot , rn. careme prenant.
gen , tenir fortement h. Dit brood is niet Vastenavond.tijd, m. vastenavondvreugd, (bid
de Roomfchen ,) carnaval.
steer — gebakken 7 ce pain n'est pas cuit fort
solidement. — in den zadel zitten , ( van rui- Vastendag , m. jour de feline, four maigre. —
houden , jeaner, observer le feline.
ters,) etre ferme stir les etriers. —, intusfchen, en attendant. Mijn broeder gaat — Vastenfoep, vr. soupe maigre.
naar huis, en wij zullen nog wat blijven, Vaster, m. janeur.
mon frere va en attendant chez lui, a la Vastgaan , o. w. (ik ging vast, heb vastgegaan , ) ftaat op . iets maken , vertrouwen,
maison, et nous resterons encore on peu.
faire fond, compter sur q. ch. ou stir q. .;
Vaster binden , toehalen, resserrer. Haal die
etre sti r ou certain, e , s'en assurer,,s'y f er.
knoop wat vaster toe , resserrez ce noeud.
Vaster maken , eenen muur door flutten —, Vastgebonden, veil. dw. van Vastbinden.
verflerken, raffermir on mur par des etaies. Vastgebleven, — — — Vastblij yen.
. — Vastdrijven .
Vastbakken, b. w. (ik bakte vast, heb vast- Vastgedreven, — -........
— V astgie ten .
g-ebakken,)attacher ou joindre en faisant Vastgegoten,
cuire ou frire. —, s'attacher, se colter en Vastgegrepen, — — --Vascgrijpen.
.......
.......
Vasthebben.
Vastgehad,
cuisant. Het bakt aan de pan vast, it s'atVastgeklonken, — — -- Vastklinken.
tache a la pale.
Vastbinden, b. w. (ik bond vast , heb vastge- Vascgeknepen , _ _ — Vastknijpen.
— _ — Vastliggen.
bonden, leer, attacker, (fcheepsw.) amar- Vastgelegen ,
— — — Vastleggen.
ter. De zeilen aan de ra —, aanflaan, en- Vascgeleid,
— _ — Vastrijden.
verguer les voiles. De voeten —, (bijzonder Vastgereden,
—
_ — Vastrijgen.
Vastgeregen,
van cen beest in de weide ,) empetrer.
Vastbiazen, b. w. (ik blies vast , heb vastge- Vastgefchoven, — _ — Vastfchuiven.
Vastgeflagen, _ — — Vastflaan.
blazers,) attacher on joindre en soufflant.
Vastblijven , o. w. (ik bleef vast , ben vastge- Vastgefloken, — — — Vastiteken.
bleven ,) rester enferme , e, en prison. Vast Vastgevlochten, —
Vastgevroren, — —
— Vastvlechten.
Vastvriezen.
bij zijn befluit blijven , etre rdsolu, c.
— — _ Vastzijn.
Vastboeijen, b. w. (ik boeide vast, heb vast- Vastgeweest,
Vastgewrongen,
—
—
Vastwringen.
geboeid,) enchainer, attacher, avec des
— — — Vastzitten.
Vascgezeten ,
chaines.
Vastbraden , b. w. (ik bried vast, heb vastge- Vascgieten, b. w. (ik goot vast , heb vastge
goten
,)
attacher
en fondant.
braden ,) attacher , colter a.... en rdtissant
cu en faisant frire. —, o. w. (met Zijn 9 ) Vastgrijpen, b. w. (ik greep vast, heb vastgegrepen,) .empoigner been. —, gevangen
s'attacher par faction de fire, frire, par
nemen , sals:r, prendre, arrester.
la friture.
Vastgroeijen, o. w. (ik groeide vast, ben
Vastdouwen, Vastfluwen; zie Vastdrukken.
vastgegroeid , ) vastwasfen , s'attacher em
Vastdraaijen , b. w. (ik draaide vast , heb vastcroissant.
gedraaid ,) server, fernier en tournant. Draai
die fchroef vast, serrez, fermez la vis (en Vasthaken, b. w. (ik haakte vast, heb vastgehaakt ,) accrocher, agrafer; cramponner.
tournant).
Vastdrijven, b. w. (ik dreef vast, (nob vast- Vasthangen, b. w. (ik hing vast, heb vastgehangen,
) accrocher on pendre fortement,
enfoncer
ou
attacher
en
frappant
gedreven,)
solidement. —, o. w. etre fortement acdessus. —, o. w. (met Zijn ,) rester attacrochd, e.
chi , e.
Vastdrukken , b. w. (ik drukte vast , heb vast- Vasthebben, b. w. (ik had vast, heb vastgehad ,) tenir, avoir saisi, e, ou empoigne ,
gedrukt,) affermir en pressant on en mare; fig. vatten, begrijpen, savoir Bien, comchant dessus, enfoncer en pressant. —, aan
prendre ; saisir.
of tegen iets drukken , server contre. Hij
drukte zich vast tegen mijne borst , it se Vasthechten , b. w. (ik hechtte vast , heb vastgehecht ,) attacher fortement.
serra contre ma poitrine.
Vaste , vr. vasten , de zes weken voor pafchen , Vastheid , yr. fermete , soliditd, massiveti ,
fixete; fig. —, onwrikbaarheid, stabilitd.
(bij de R. K.) careme, m.
— van geest, enz., constance. Zie vender
Vastelavond ; zie Vastenavond.
Vastigheid, Digtheid,
Vastelijk, bijw. onwankelbaar, zekerlijk, inVasthouden,
b. w. (ik field vast , heb vastdbranlablement, certainement, assardment ,
v.
G g g g4
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gehonden,) niet los laten, tenir fertile, ne
pas lather. Houdt u met twee hauden vast,
tenez-vous A deux mains. Een touwwerk
tenir une manoeuvre ; fig. Zijn auk wel
soutenir ses droits, defendre bien sa
cause. Hij houdt ziju eindje wel vast, it
use bien de ses droits. gevangen houden , tenir en prison, retenir en prison. —,
hechten, s'attacher,
zich aan iets
o.
adizerer a q. ch. etc.
Vasthoudend, b. n. karig, gierig, avare , chieke, taquin, e, dur, e, a la desserrei fig.
tenace , tenant. Hij is zeer it est extrémement tenace.
Vasthoudendheid, y r. levendheid, tenacite;
fig. —, gierigheid, karigheid, avarice, taquinerie, mesquinerie.
Vastigheid, vr. vastheid, ftevigheid, fermete,
solidite , consistance. beitendigheid, constance, stabilite. De — van een gebouw,,
la stabilite d'un edifice; fig. De —, onwrikbaarheid van eenen !hat, la stabilite
, verzekering, surete , securid'un itat.
te , assurance, hypotheque.
Vastketenen, b. w. ( ik ketende vast, heb
vastgeketend ,) attacker avec des chaines ,
enchainer.
Vastklampen, b. w. (ik klampte vast, heb
vastgeklampt ,) attacker avec des pattes ou
des crampons. Eenen mast —, (fcheepsw.)
acclam(eer an mat. Zich aller ou en
venir a l'abordage.
Vastkleven, o. w. (ik kleefde vast, heb vastgekleefd,) coller ou adherer
Vastkloppen , b. w. (ik klopte vast , heb vastgeklopt ,) vastklinken , attacker a coups de
marteau.
Vastkluisteren , b. w. (ik kluisterde vast, heb
vastgeklu'sterd,) enchainer, attacker avec
des clzaines; fig. unir fortement.
Vastknellen, b. w. tk knelde vast, heb vastgekneld,) serrer fortement entre q. ch. serrer fort.
Vastknevelen, b._ w. (ik knevelde vast, heb
vastgekneveld ,) Tier ou attacker fort avec
des cordes, etc.
Vastknijpen, b. w. (ik kneep vast, heb vastgeknepen ,) serrer avec des pinces , etc.
Vastknoopen, b. w. (ik knoopte vast, heb
vastgeknoopt,) attacker avec des boutons ;
boutonner.
Vastkoppelen , b. w. (ik koppelde vast, heb
vastgekoppeld ,) attacker, accoupler.
Vastkruijen, o. w. (ik kruide vast , ben vastgekruid, ) van ijs gefproken, former une
masse de glace.
Vastlakken, b. w. (ik lakte vast, heb vastgelakt,) attacker, catheter avec de la cire
d'Espagne.
Vastleggen, b. w. (ik legde , leide vast, heb
vastgelegd, geleid,) mettre q. ch, de maniere qu'elle ne tombe ou glisse pas, ou de
maniere k ne pouvoir se remuer. Eenen
hond aan de ketting, den band —, mettre
un chien a la chains, 4 l'attaclse.
Vastliggen , o. w. (ik lag vast, heb en ben
vastgelegen ,) etre place, e, couchd,e,p.ose,
e, , e, etc. de maniere a ne pouvoir se
deranger. De hond ligt vast, le chien est 4
rattache.
Vastlijmen, b. w. (ik lijmde vast, heb vastgelijmd ,) coller, attacker avec de la colic.
(ik liep vast , ben vastgeVastloopen, 0.
, wederk. w. courir jusqu'4
loopen ,) zich
cc qu'on soft arrite , e, par quelque obstacle.
w. Cik maakte vast, heb vastVasunaken,
geniaakt ,) afermir,, attacker 4 q. ch. faire
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tenir, Tier, notter fortement, fixer , etc.
( in de fcheik. ) vloeibare zelfitaudigheid,
solidifies. Het kwikzilver zijne vloeibaarheid benemen, fixer le tnercure. Met
een touw —, corder. —, onvervreemdbaar maken, rendre inalienable. —, yerflerken
fortifier, (icheepsw.) De zeilen
ferler
lee voiles. De marszeilen op zijn bramzeils
, forger les haulers en chapeau. De (hiltken met talies eguilleter ou amarrer lee
canons. De marszeilen met eene ftaande post
, ferler les healers en chemise. Touwwerk amarrer , tourner des manoeuvres,
tenir, 'rapper an manoeuvre. Een kabeltouw
aan land —, etablir un grélin a terre. Den
mast weder assujettir le met. Het touw
van eene katrol, enz. aan jets —, hambatter.
Vastmaking, affermissement, en. action d'atta.
cher. — van een goed, onderfchuiving, substitution ; de — , het vastmaken der zeilen ,
le ferlage des voiles.
Vastrnetfeien , b. w. (ik metfelde vast , heb vast
gemetfeld, ) door metfelwerk verbinden , jamdie par quelque ouvrage de n;aconnerie;
attacker en maponnant, maconner.
Vastnaaijen, b. w. (ik naaide vast, heb vas:genaatd,) attacker en cousant, coudre solidement.
Vastnagelen, b. w. zie Vastfpijkeren.
Vastneftelen ( zich), b. w. (ik nestelde mij vast,
heb mij vastgenesteld) se nicker.
Vastpakken , b. w. (ik pakte vast, heb vastgepakt,) empaqueter solidement, ilien ferme.
Vastpekken, b. w, (ik pekte vast, heb vastgo=
pekr,) coller, attacker avec de la poix. Hij
is ale of hij aan zijnen 11°6 vastgepekt is,
it ne songs pas a s'en aller.
Vastpinnen , b. w. (ik pinde vast , heb vastgepind,) cheviller.
Vastpinning, yr. chevillage, us.
Vastplakken, b. w. (ik plakte vast, heb vastgeplakt , ) met ftijffel onet lijm , attacker avec
de Pempois , de la cone.
Vastpleisteren, b. w. (ik pleisterde vast, heb
vastgepleisterd,) attacker au moyen d'une
emplatre.
Vastploeg, yr. (fcheepsw.) bouvet a languette, m.
Vastprangen , b. w. (ik prangde vast , heb vast
geprangd,) fixer en serrant, en pressant,
serrer fortement, enfoncer.
Vastraken, 0. w. (lit raakte vast, ben vastgoraakt ,) s'accrocher , demeurer accroche
Op het zand
s'engraver (fcheepsw. ) ftranden , echouer. In het fpel , ne pouvoir
continuer de jouer. — in zijne reds blijYen
fteken, denteurer court.
Vastredeneren , b. w. ( ik redeneerde vast,
heb vast geredeneerd ,) embarrasser par des
raisonnements, mettre a quia.
Vastrijden, b. w. (ik reed vast, ben en heb
vastgereden ,) metier, conduire une voiturs
de maniere a ne pouvoir plus avancer,
—, 0. w, etre anise voiture, par qua:
que obstacle.
Vastrijgen, b. w. (ik rijgde vast, hub vastgeregen,) toerijgen, aiguilleter, lacer; large
filer.
Vastrijpen, b. w. (ik rijpte vast, ben vastgerijpt,) s'attacher par faction de givre ; titre
convert, 0., de givre.
Vastroeijen, b. w. , (ik roeide vast, heb vastgeroeid ,) faire echouer en ramant, zich
wed. w. s'echouer en ramant.
Vastfchroeijen, o. w. (ik fchroeide vast, best

vascgefchrocid,) s'attacher par la friture.
Vast-
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Vastfchroeven , b. w. (ik fchroefde vast, heb
vast gefchroefd,) attacher avec des vis.
Vastfchuiven, b. w. (ik fchoof vast, heb vast.
gefcnoven,) pousser une chose de maniere a ne
pouvoir plus la remuer. Zich — (in het dam•
fpel) s'enfermer a ne pouvoir plus jouer.
Vastflaan, zie Vastkloppen. — (bij timmerl.)
met eenen fpijker of eene pin — 9 brandir.
Vastflapen, 0. w. (ik fliep vast, heb vastgeflapen,) dormir profondement.
Vastimecien , b. w. (ik ftneedde vast, heb vastgelmeed,) joindre, arermir en forgeant.
Va,, tfolderen, b. w. (ik foldeerde vast , heb
vastgefoldeerd,) soudre solidement , affermir
en soudant.
Vastfpelden, b, w. (ik fpelde vast, heb vast
gefpeld,)attacher solidement avec des epingles.
Vascfpijkeren, b w. (ik fpijkerde vast, heb
vastgefpijkerd,)vastnagelen, clouer, attacher
avec des dons.
Vastitaan, o. w. (ik fond vast , heb vastgeitaan 7 ) se tenir ferme ses ses pieds ; etre
ferme
ou inebranlable; fig. volharden,
per—severer
; persister. — 9 zeker befloten zijn,
etre certain, e, arthe , e, resole, e.
Vastflandig, b. n. ferme, inebranlable.
Vjstfleken , b. w. (ik flak vast, heb vastgefloken 9 ) al flekende doen vastftaan, enfoncer
pour affermir. —, met een puntig werktuig
vaschechten. Steek dat met fpelden vast,
attachez cola avec des epingles. Met pinnen,
bouten cheviller. o, w. vastgelloken zijn, blijven, vastzitten, titre enfonce,
e, dans.
Vasttiellen, b. w. (ik flelde vast, heb vastge.
field, ) placer solidement; fig. voor eene
waarheid uitgeven, donner pour certain ;
poser on etablir en fast. gebiecien, verordenen, bepalen, befluiten, statues, resoudre, arriter, pre'finir, fixer. Een vastgellelde prijs, un prix fixe.
Vastftelling, vr. befluit, bepaling, determination, fixation, resolution, f. arret, m.
Nieuwe — eerier rente , is plaats der vorige,
reconstitution.
Vastflikken, b. w. (ik flikte vast, heb vastgeltikt,) attacher en brodant, en piquant.
Vastitoppen b. w. (ik flopte vast, heb vastgeftopt,)bien
'
boucher ; boucher hermetiquement. Dat is zoo vast toegellopt, dat er
geene lucht bij kan, cola est feria hernsetiguement.
Vastftrikken, b. w. (ik ftrikte vast, heb vastgeflrikt,) affermir en nouant; nouer solidement.
Vastfturen, b. w. (ik ftuurde vast, heb vastgeituurd,) een fchip zoodanig. fttiren , dat
het ftrandt, gouverner un bdttment de maniere qu'il echoue.
Vastfluwen, b. w. (ik ituwde vast, heb vastgefluwd ,) biers serrer en empaquetant.
Vasttimmeren , b. w. (ik timmerde vast , heb
vastgetimmerd,) joindre par une charpente.
Vasttoebinden, b. w. (ik bond vast toe, heb
vasttoegebonden, ) serrer, tier, etroiteevent , brider.
Vasttrappen, b. w. (ik trapte vast , heb vast._
getrapt ,) vasttreden, affermir pietenant ,
en merchant dessus.
Vastvaren, b. w. (ik voer vast , heb vastge•
vaten ,) faire naviguer qu'on ne puisse plus
avancer, ou de manure qu'on echoue. —,
0. w. zich vastvaren, naviguer de maniere
qu'on echoue.
Vastvlechren, b. w. (ik vlechtte vast, heb
vastgevlecht,) attacher, fixer en tressant.
Vastvriezcn , o. w. (ik vroor vast , deb en
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ben vastgevroren,) s'attacher on adherer en
gelant ; etre pris, e, par la glace.
Vastwaaijen, o. w. (ik waaide vast, ben vastgewaaid ,) s'attacher par le vent.
Vascwasfen ; o. w. (ik wies vast, ben vastgewasfen,)vastgroeijen, s'attacher en croissant.
Vsstwerken, b. w. (ik werkte vast, heb vastgewerkt ,) werkeueje vastmaken, joindre en
travaillant , etc. Zich , travailler de
maniere a ne pouvoir plus avancer.
Vastwoelen, b. w. (ik woelde vast, heb vastgewoeld ,) affermir en tournant de cordes,
etc. Zich
s'empétrer en se remnant.
Vastwringen , b. w. (ik wrong vast, heb vastgewrongen ,) serrer en tournant.
Vastzeilen, o. w. (ik zeilde vast, ben vastgezeild 2 ) faire voile de maniere is echouer. —,
b. w. zie Vastvaren.
Vastzetten, b. w. (ik zettede vast, heb- vastgezet,) zoo zetten, dat jets niet wankelt,
mettre, placer q. ch. de maniere a ne pas
s'ebranler. Gevangen zetten, mettre en
prison, emprisonner; fig. fans. Iemand in het
kasje opfluiten wegens Ichulden cofTrer
q. q. lemand in zijne woorden, door zijne
eigene woorden verlegen makes, dat hi'
Diets meer weet te zeggen, mettre q. q. el
quia par ses propres paroles , l'embarrasser.
— in het fchaak- en damfpel, enz., enfermet- quelque pion de maniere qu'il ne puisse
plus jouer , mettre en echec. De goederen
binnen boord Outten, (fcheepsw.) accorer les diets dans l'interieur du vaisseau.
Vastzijn , o. w. ( ik ben vast, ben vastgeweest,) titre attache, e, affermi, e; fig.
Aau het touwtje gevat zijn,étrepris,e.
Vastzitten , o. w. (ik zat vast , heb en ben
vastgezeten,) in eene vaste dolling zitten,
tenir, se tenir ferme. De ftoomboot zit
vast, le bateau a vapeur est arrete dans son
tours par le sable, ne pent plus avancer.
Vastzwachtelen, b. w. (ik zwachtelde vast,
heb vastgezwachteld,) attacher ou affermir
avec des bandes.
Vat, o. eigenlijk, de algemeene naam van al
wat iets vatten of bevatten kan, vaisseau,
tn. Een koperen, aarden un vaisseau
de cuivre, de terre, (ook in de ontl. k.)
De y awn van 't menfchelijke ligchaam, les
vaisseaux du coops humain. De zaatvaten,
leas vaisseaux spermatigues. De vaten des
toorns, (in den bijbel,) les vaisseaux do
colere. Ontleding der bloedvaten, angiotoone ou angiotomie. Verhandeling over de
bloedvaten , angiologie. Befchrijving der
bloedvaten, angiographie. De vaten in het
algemeen, vaatwerk , yaisselle, f: Tinnen
, vaisselle d'etain. De vaten wasfchen ,
laver la vaisselle; zie Vaatwerk. vaas,
vase, vs. De gouden en zilveren vaten,
les vases d'or,, d'argent. Er fond een
vol edik, it y avait sine vase pleine do
vinaigre; zie Vaas.
gekuipte ton,
tonneau , feat,
futaille, tonne, piece, pipe, f. Een biervat, eene bierton ,
tonneau de biere. Een
prttimen, une tonne de pruneaux. — om kalk te blusfchen,
anchau, m. Een gekuipt
une fietaille montee. Ongekuipt — of vaatwerk, futailles en bottes. Een opfteken, mettre
lone piece de vin co? Porte. Twee vaten,
pijpen Spaanfche wijn, deux pipes de vin
d'Escagne. De wijn fmaakt naar het vat,
le von sent le fut.
zonder bodem , louve,
.
zeker wijn— in verfcheidene profvinciEn
van Frankrijk, ( 213 d'un meld) painmudde, maid, m. Voeder
F en, m.
G ggg 5
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— in Duitschland , waarin Rijn- en Moeprendre q. q. a fort de corps. Flee hole
zelwijn wordt verzonden, foudre, f.
vattede your, raakte in vlam, le feu prit
—oftn,warinme onderfcheidnekopa la maison, s'enflamma, fig. Vuur
waren kuipt
boucant, m.
zie verder
in toorn geraken, prendre feu ; se mettre
Ton. Een uitverkoren
(een werktuig
Iemand bij zijn zwak — ,
en colere.
dat boven andere tot nitnemende dienprendre q. q. par son faible. Vat moed,
lien words, (in den bijbel,) un
gij hebt nog niet verloren , prenez courage,
instrument d'elite; zie verder de met —
Tens n'avez pas encore perdu. Met de yuisc,
zamengett. woorden ; als lioolvat , Zontmet de hand —, pakken, empoigner. Hi)
vat , enz. Spr. w. De wijn is nit paters
heeft hem bij den arm gevat, gepakt, ti
vaatje, (is van den besten,) c'est du wellPempoigna par le bras. — 5 in den zin van
leer yin. Dat in het vat is , verzuurt niet,
begrij pen , verftaan comprendre, concevoir,
(het zal ten zijnen tijde wel teregt komen 9)
entendre been, sentir, etc. Vat gij wat hij
Bela s'arrangera a la fin, on en tirera tonzegt ? comprenez-vous ce qu'il dit ? Het is
fours parts, cela sera toujours utile. Uit
eerie zaak, die men kan begrijpen,
een ander vaarje tappen, (anders dan te
c'est une choseque Pon pent concevoir; fig.
voren toefpreken of doen,) changer de ton
Den keep — , (het fijne van lets, van een geavec q. q. traitor q. q. d'une autre maniere.
zegde bemerken) sentir la fin de q. ch.
filet kan in geene vaten gegoten worden ,
Iemand bij den neus —, (hem verfchalken)
(het kan niet vergoed worden, niec doen
rnener q. q. par le nez, le duper. (zeew.)
opwegen , enz.) on ne petit comp eraser cela,
Het anker vat niter, l'ancre ne mord pas.
on ne saurait arranger, de'fendre cola. In
De zeilen — wind, les voiles s'éventent.
hoe veel vaten zal hij dat nu wel gieten ?
gevangen nemen, apprehender, faire
(op welke wijze, en door welke middelen
prisonnier, arriter; fig. fam. Hij heeft zich
zal hij dat nu trachten goed te makers ?)
door de geregtsdienaars laten vatten, it s'esi
comment s'y prendra-t-il pour composer ccla?
laisse happer par lee serpents.
fam. Hij heeft nog jets bij mij in het vat, Vatting, yr. action de saisir, d'empoigner,
(is mij nog iets fchuldig,) it est encore sur
etc.; zie Bevatting.
mes tablettes.
Vatvuil, b. n. het \Toil dat een vat heeft naar
Vat, m. greep , prise, f: appui, tn. Deze vaas
zich getrokken ; en daarna fmaakt, qui sent
is te rond , men heeft er geen' — aan, ce vase
le tonneau, qui a contracts un gait du fiat;
est trop rond, it n'y a point de prise; fig.
zie ook Vatfpoelfel.
Geenen — aan iemand hebben , n'avoir point Vechtachtig , b. n. die veel van vechten houdc ,
de prise sur q. q. Ik heb er geenen — aan,
qui aime 4 letter, 4 se battre.
je n'y puis rien faire.
Vechtachtigheid, yr. lust tot vechten, envie
Vatachtig , b. n. (in de ontl. k.) dat veel vaten
de se battre, de letter.
aderen heeft , vasculaire on vasculeux, se.
Vechten, o. w. (ik vecht, heb gevochten)
Vatbaar, b, n. dat gevat kan warden , ce que
kampen, itrijden, combattre. — met grout
Pon pent empoigner , etc. —, bevattelijk,
geraas, se chamailler ; zie ook Schermen.
combattre centre q. q.
begrijpelijk, concevable ;comprehensible. Hij
Tegen iemand
is niet heel —; niet zeer vlug van bevaeOp leven en dood combattre a outrance.
ting, it n'est pas facile a comprendre, comMan tegen man —, combattre corps a corps.
prehensible. gevoelig voor iets zijn,
Al wijkende —, se battre en retraite; zie
Kampen, Strijden (zeew.) soutenir chasse.
etre susceptible, capable de q. ch. Hij is
voor het goede en kwade —, it est suscepDikwijls bre'tailler. Spr. w. Ale twee
honden — om een been , loopt er een derde
tible , capable du bien et du mal ; zie Bevatinfe been, en troisieme tire souvent profit
telijk; Verflaanbaar.
d'une dispute entre deux partis. VechtenVatbaarheid, yr. bevattelijkheid, comprehensiderhand wordt als bijw. gebruikt, vooral
bilite, conception, capacite. gevoeligvechtende, en combattant, en se battant,
heid 9 susceptibilite.
en luttant.
Vatbinder, m. kuiper, tonnelier.
Vaten , b. w. ( ik yaatte , heb gevaat , ) in vaten Vechrensgezind, b. n. ports, e, an combat.
Vechter, m. celui qui aims 4 se battre , corndoen , entonner, mettre en tonneaux.
battant; fig. fouteur. — (bij de Rom.) te
laveur, celui qui lave la
Vatenwasfcher,
paard met geblinde oogen, andabate. —,
vaisselle.
twistzoeker, querelleur, bretteur. Zwaard
Vatenwaschter, yr. laveuse, cello qui lave la
gladiateur.
vaisselle. Die bij de bierbrouwers tonnen
Vechterij , yr. vechting, yr. gevecht, klopwascht , femme qui lave la futaille.
partij , combat, m. batterie, bataille.
Vatgeld, o. droit de tonneau, tonnage, on.
twist, dispute, querelle.
Vathout, 0. hour voor tonnen, klaphout,
kuiphout, bois de futaille, douyain, mer- Vechtkunst, vr. art de la guerre ,m.—, fchermkunst , escrime.
rain, in.
Vechtlust , m. envie d'en venir aux mains,
Vatfel; zie Handvat.
on de se latter; humour querelleuse , f.
Vatfpoelfel , o. lavure de vaisselle, de futailVechtmeester, m. fchermmeester, maitre d'at,
le, f.
77205 on d'escrime.
Vattelijk ; zie Bevattelijk.
Vatten , b. w. (ik vattede, heb gevat ,) Vechtpartij, yrrs combat, en.
prendre ; saisir,,empaumer. Vat haar bij de Vechtperk , 0. itrijdperk , champ clos, m. lice,
arene , f.
hand, bij den arm, prenez-la par la main,
par le bras. Zij vatteden zich bij de ()ore'', Vechtplaats , yr. Itrijdplaats , lieu de combat,
—, flagyeld, champ de bataille, m.
ils se prirent par les oreilles. Iemand bij
den kraag , saisir q. q. au collet, par le- Vechtfchool, yr. fcherinfchool, ecole d'escrime , salle d'artnes.
collet. Hij vattede hem bij zijn woord,
le prit au mot. Vat het met de tauden, met Vechtvaan of vlag , vr. (zeew.) pavilion rouge
ou de combat, m.
de vork , prenez le avec les dents , avec la four.
chette. Iemand met beide handen prep- Vedel , yr. veal , viool, violon, m. Groote
viole.
fire q. 4 deux mains, Iemand ow het
"Vc-

VED
Vedelaar, tn. vedeler,, vedelfpeler , vioolfpeler, violon, joueur de violon, violiniste.
Vedelboog, m. flrijlettok, archer de violon.
Vedelhout , 0. bois de cotelet, m.
Vedel-vioothars, m. colophane.
Vedelfnaar, yr. vioolfuaar, corde de violon.
kwint, chanterelle.
Fijee
Vedelfpeler ; zie Vedelaar.
Veder, y r. veer, eigenlijk eene pluim, plume.
Al de vederen van eenen vogel, plumage,
tn. Veeren van roofyogels , bijzonder van
eenen valk , pennage, Slag— van eenen
valk , penne. Vogels met veeren aan den hals ,
.pMmicolles , m. pl. Struis— op den hoed, plumet ,m. — aan eenen pill; ook die een paardenarts een ziek paard in den neus fteekt 7 plumasseau, in. empennes. Eenen vogel de
veeren uitplukken, arracher les plumes a un
oiseau. De vogels verliezen Dunne veeren
gedurende het ruijen , les oiseaux se tiepinment pendant la mue. Deze kippen beginnen weder nieuwe vederen te krijgen, ces
ponies commencent 4 se replumer. Spr. w.
1VIet andermans veeren pronken, (zich het
werk en de verdienflen van anderen toeeigenen ,) se parer des plumes d'autrui. Men
kent den vogel aan zijne veeren , on connait
Poiseau 4 son plumage. Iemand in de veeren
zetten , ( zich tegen hem verzetten , hem
havenen ,) tomber sur q. q., le traiter mat.
Geene veer van den mond kunnen blazen ,
( zeer zwak , krachteloos , onvermogend zijn, )
eire fort faible. Iemand eene — uit den
ftaart trekkers, (hem merkelijk nadeel doen ,)
arracher a q. q. tine belle plume de Paile;
zie Veer.
Vederachtig, b. n. (in de kruidk.) plumeux,
se. De kruifemunt heeft vederachtige bosjes, la menthe a des panicules plumeuses.
Vederbal, m. pluimbal, volant
Vederbed, o. lit de plumes , m. couette, f:
Vederbezem, m. Vederborfteltje, 0. piumail,
plumart; plumasseau , balai de plumes.
Veclerbos, pluim, m. bouquet de plumes; plume;, panache; zie Pluim. — op het hoofd
eerier tconeelfpeelfter, gevleugelde hoed,
ook van Mercurius, capeline, f.
Vederhandel ,
kunst om vederen te verwen ,
op te maken , plumasserie, f.
Vederhoed, m. chapeau 4 plumes.
Vederjagt , yr. (oulings ) vogeljagt, chasse
l'oiseau.
Vederkruid , o. (in de kruidk.) volant d'eau, in.
Vederkusfen, o. coussin de plumes ,
Vederligt, b. n. leger,, ere, comme une plume.
Vederloos , b. n. sans plumes , deplume ,e , desempennd , e. —, (van roofvogels ,) albrene, e.
Vederverkooper of maker, m. pluimmaker,
plumassier.
Vedervol, b. n. plein, e, de plumes , emplume , 0.
Vedervormig, b. n. fpennifirme. Eerie —e
fpier,, muscle penni orme.. Zie venter Veer
en de hiervan afgeleide woorden in den zin
van Veder.
Vee , o. gedierte , nz. pl. bestiaux,
bites, f. pl. Het — hoeden , garder le betail. Groot —, (als osfen, koeijen , enz.)
gros betail. Klein —, (als geiten, fchapen ,
enz.) menu betail. Gehoornd
bites
conies. Gewold bites a laine. Gevederd —; zie Gevogelte ; fig. Geeft men ook
aan flechte menfchen den naam van —, janhagel, canaille, racaille, f.
Veearts ,
(medecin) veterinaire.
Veeartfeuijkunde vr. art yitirinaire tn.
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Veeartfenijkundig, yr. veterinaire.
voleur, ra yisseur de betail.
Veedief,
Veedieverij , yr. vol de bestiaux, larcin deb?.
tail, m. — van de weide, (bij regtsgel.)
abigeat , M.
Veedrijver ; zie Veehoeder.
Veefokker, m. celui qui eleve et nourrit lee
bestiaux.
Veefokkerij , yr. entretien, m. nourriture des
bestiaux.
Veeg, m. (e) de daad van vagen of vegen,
en dus in de eerlie plaats , een Itrijkende
flag , houw of fnede, baillade , coupure, estafilade , balafre, f Hij kreeg eenen — in
zijn aangezigt , hij heeft hem eenen —, eene
fnede in het aangezigt gegeven, it lui a
fait une estalifade au visage , une balafre.
Hij heeft zich eenen grooten — in den hall
gegeven , it s'est fait une grande tailladean
cou. eenen Itreek met eenen doek, bezem, enz. — met eenen vaatdoek , coup de
torchon. In drie vegen was de tafel fchoon,
dans trois coups la table itait propre; fig.
eene teug. Hij ledigde met eenen — het
glas, it vida le verre d'un trait, d'un coup.
Eenen — uit de pan krijgen, (ergens in
deelen, bijzonderlijk in ongunitige oordeelvellingen van menfchen , die hun werk daarvan maken ,) en avoir aussi sa part.
Veeg, yr. eene feeks , (flechte vrouw ,) michante femme, diablesse.
Veeg, b. n. (ee) nabij den dood of ondergang , daarvoor rip, pres de mouth-, moribonde. Zijn brooder is —, ligt op fteryen,
ook digt bij zijnen ondergang, son frere est
moribonde ; ii Norte des indices de la mono,
it est pres de ruine, de destruction. Dat is
een — teeken, c'est une marque, qu'il mourra
bientilt. Een — land, un pays ruine. Gij
zijt nog niet zegt men , als iemand zich
onverwaches aan ons vertoont , vous
(nous ne venons que parley- de vous). Zijt gij
—? vraagt men, ale iemand zijne gewone
wijs van doers nalaat , d'oei vient que vous
changez ainsi (de conduite, etc.)
Veegmes, o. der ftneden , looijers , boutoir,
paroir. — der hoeffmeden , renette , bate
Veegfel, o. uitveegfel , balayures , f. pl. —,
vuiligheid, ordures, f; pl.
Veegfler, yr. balayeuse.
Veehandel, o. traffic de betail; m. commerce
de bestiaux ,
Veehandelaar, m. veevelkooper, marchand
betail.
Veehoeder,
veeherder,, voorn. voor grout
vee , patre , bouvier,
koehoeder
vacher. —, herder, berger.
Veehoederij, y r. action de garden le Mail,
Veehonger,
zie Geeuwhonger.
Veekudde, yr. troupeau, tn.
Veel, b. n. en bij w. (e) beaucoup, Bien; pissieurs , nombre; fam. force, — geld, beaucoup d'argent; fam. force d'argent. Met
—bezighdn,
occupe de plusieurs affaires. Mijne
vele bezigheden veroor/oven zulks niet , le
grand nombre de ones occupations ne le permet.
tent pas. Ik beb niet — tijd , je n'ai pas
beaucoup de temps. Hij houdt zich met vele
zaken onledig, :1 est occupd de plusieurs of
aires. Er waren — menfchen, it y avail
fbeaucoup
de monde, bien des homes. Niel
—, pas beaucoup , — anders , bien autree
?Bent. Zoo — dat, taut que. Zoo — als,
autant que. Zoo — ik weet , leeft hij nog,
autant que je sais ; el ce que fe sais, it vie
encore. Ik doe zoo — als ik kan, fe fais
autant quo le puffs. Er fcheelt aau, it s'ets
fags
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fact beaucoup. Om zoo — meer, d'antant plus.
Om zoo — , weiniger,, beter,, d'autant moans,
d'autant mieux. Hoe — unr,, hoe laat is
het? queue heure est-il? Den hoeveeltlen
tier waand hebben wij ? quel quantieme du
te
vtois avons-noes? Te —, try.
beaucoup trop. Wat te — is, is te trop
est trip. Hoe — kinderen hebt gij ? Cornbiers d'enfants ave.z-vous. Ik geef er u even
zoo — vuor, fe vies en donne autant. fig.
Het is mij even—, onverfchillig , cela m'est
indifferent.
Veelal, bijw. la pliipart du temps.
Vcelbemind, b. n. bien aline, e. ; ties cher, ere,
fort cheri, e.
Veelbloemig, b. n. yui a plusieurs fleurs, convet t, e. de plusieurs fieurs ; polyanthee;
multi forme.
Veelnladig, b. n. (in de kruidk. van bloemen)
polypitale; uit vele blaadjes beftaande, polyplsylle.
Veelborttelig, b. n. zie Harig.
Veeldeelig, b. n. qui a plusieurs parties. --e,
veelvoudige grootheid (in de fielkunde) polynome, multinome,
Veeldoornig , b. n. veelftekelig , (in de kruidk.)
polyacanthe.
Veeldruk, m. (bij de boekdr.) wanneer iets
veel gedrukt worth of is, polytypage, (*) in.
Veeldrukken, b. w. (ik drukte veel, heb
veel gedrukt,)polytyper.
Veeldrukker, m. polytype.
Veeteer, bijw. plutOt ; de preference.
Veeletend , b. n. zich met veel fpijzen voedend, polyphage.
Veelgatig, b. n. fponsachtig, qui a plusieurs
Crisis; poreux, se.
Veelgodendom, o. pluralite des Dieux, .f:
Vceigoderij , yr. polytheisme,m. Een voorilander, aanhanger hiervan, politheiste.
Veelhalmig, b. n. qui a plusieurs tuyaux.
dier,
Veelharig, b. n. ruig, vela, e. Een
un animal vela, —e , ruige vlieg, (in
de nat. gefch.) mouche polypile, f.
Veeiheid, yr. veelte, menigte, groot aantal, multitude, quantite, multiplicite ,
grand nombre, tn. De — der namen maakt
hen leeren der natuurlijke gefchiedenis zeer
moeijelijk , la multiplicite des noms rend
Petude de l'histoire naturelle ties
-- van woorden , verbosite, —van raadsvergaderingen, polysynodie.
Veeihoek ,o. (in de meetk.) polygone, in. Een
un polygone regulier.
regelmatig
Veelhoekig, b. n. anguleux, se. -- (in de
meetk.) polygone, multangulaire. Een —e
figuur, line figure multangulaire.
Veeihoekigheid, vr. qualitó d'un polygone.
Veelhoofctig, b. n. qui a plusieurs tiles;
polycephale. De meeste flandbeelden der Indiaanfche Godheden zijn —, la pltipart des
statues des divinites indiennes sont polycephabefluur, regering, polygarchie, f.
les.
ond,
Veeljarig, b. n. de plusieurs qnnees.
vieux, vieille, ancien, we. Eene —e ondervinding heeft mij dic geleerd, nue experience de plusieurs arm ee, me l'a appris.
zie Veelweter.
Veelkenner,
Veelkleurig, b. n. veelverwig, bout, de plusieurs coulcurs; bigarre, e. diapre, e. (wei:oig gebr. ) pallid e. (in de wapenk.) painve 5 e. Eene flof van yerfcheidene klenren ,
sine etoffe paonnee. Een —e , bout gefireepte
kip, sine poule panachee.
Veelleedig, b. n. qui a plusieurs tnembres.
Veellettergreepig, b. n, polysyllable, polysyllawoord, polysyllabe, vs.
bique.
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Veelligt, bijw. welligt, misfcbien , pent-êtr
Veelmaals , y eelmalen , bijw. dikw/j1s, fo
souvent , frequemment, beaucoup de fobs
plusieurs fois , maintes fobs . ( weinig geb
en fain.) Hij heeft hem — gefproken,
lid a parle maintes fois.
Veelmalig, b. n. souvent 111)&1 , e. Eene —e
herhaalde ad.erlating, une saignee reiterdi
Eene -- ongehoorzaamheid, un desobeissanc
reiterde.
Veelmannerij , yr. polyandrie, (bij Linneu
ook van planten.) De Malabareia veroorlo
yen de —, les Mallabares permettent la pe
lyandrie.
Veelmeer, bijw. beaucoup plus, bien plus.
Veelmelkgevend middel, o. remade polygalati.
que , m.
Veelmin, bijw. beaucoup ou bien moans.
Veelmondig, b. n, qui a plusieurs boucles.
Veelnamig, b. n. qui a plusieurs noms , po.
lyonyme.
Veelpootig, b. n. veelvoetig, qui a plusieurs
pieds.
Veelfchrijver, m. over vele zaken of onderwerpen , polygraphe.
Veelflachtig, b. n. de plusieurs genres ou especes.
Veelfoortig, b. n. de plusieurs sortes.
Veelflekelig; zie Veeldoornig.
Veelflijlig, b. n. (in de plantk.) polystyle.
Veeltakkig, b. n. rameux, se, branchu, e.
Veeltijds, bijw. souvent.
Veelvakkig, b. n. met veel vakjes , umiakcutaire.
Veelverwig; zie Veelkleurig.
Veel yingerig, b. I). (in de ontl. k.) meer dan
5 vingeren hebbende, polydactyle.
Veeivuet , m. (in de nat. gefch.)polype. Veelvoetige worm, duizend been, scolopendre,
f: jute, m.
Veelvoetig, b. u. zie Veelpotig.
Veelvormig, b. n. multiforme.
Veelvoudig , b. n. multiple, nonsbreux, se,
frequent, e.
Veelvoudigheid, vr. menigvuldigheid, multiplicite , frequence.
Veelvoudiglijk, bijw. overvloediglijk, abortdamment , en abondance.
Veelvoud, o. meervoud , nombre pluriel, m.
—, (in de rekenk.) multiple, m. Negen is
hen —, een veelvoudig getal van drie , het
getal negen bevat her gets! drie meermalen
to zich, neuf est (en) multiple de trois.
Veelvuldig, b. n. talrijk, menigvuldig, nombreux , se, frequent , e.
Veelweter, m. (weinig gebr.) polymathe.
Veelweterij, vr. (weinig gebr. j
Veelwetend, b. n. polymathique.
Veelwij verij , vr. ( bij de Turken ,) polygamie.
Een vooritander hiervan, polygdmiste. (in de
kruidk.) polygynie.
Veelwijvig, b. n. (van planten,) polygyne.
Veelwoordig, b. n. zie Woordenrijk.
Veelzadig , b. n. van planten, polyspermatique
ou polysperme.
Veelzijclig , b. n. multilatere.
ligchaam , polyêdre ,
Veelzijds , bijw. de dPrents cites, sous air
feven ts rapports.
Veelzins, bijw. de plusieurs ou de differentes,
manieres.
Veem y r. (ee.) Een onderling verbonden
gezellchap. In dezen zin bezigde men outings het in Neder-Saksen, wegens de gezarnenlijke leden ran eene regtbank , waaryat?
Veemgeregt, justice ou jurisdiction crsT.
Halle. flier te ludo is -- cell der twee bij-
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asondere rotten van Amflerdamiche waagdra- Veerbufger, m. ijzer tot het bulgen van grow
te ye8ren , ploye-ressort.
gers gild , die zich door de bijnamen van klapmutfen en bonte hoeden onderfcheiden, so- Veerenbezern ; zie Iederbezem.
ciete ou corporation d'ouvriers , corps de Veergeld , o. yeerloon , droit de passage, m.
pontgeld , pontonage, m. — voor het overmetier, (gilds.) confrerie, f.
varen met een fchuitje , bachotage, tn. —,
Veemarkt, yr. marchd au Mail, aux bestifcheepsvracht, naulage.
aux, no.
cabaret d'oit partent
Veemeefter, in. van bet groote vee, gardien Veerhuis , o. auberge,
ou les bateaux,
et arrivent les barques ,
en chef d'un troupeau , maitre patre, maitre
on. etc. d'ordonnance.
bouvier. — van fchapen , opperherder, berVeerijk , b. n. rijk in vee, riche en betail, en
ger en chef.
bestiaux.
Veen, o. een moeras , en alle andere laag- of
Varkracht , yr. ilasticite, force elastique; fig.
hoogland, waaruit turf worth gegraven
ressort, m.
marais a tourbe. --grond, turfland, tourbiuitzettend,
ere, f. Spr. w. In het — ziet men op gees Vehkrachtig, b. n. elastique.
dilatable.
turfje, on n'est pas chick° de ce que Pon a
en abondance; quand on est riche, on n'y Veerman , m. veerfchipper op een binnenlanclsch
vaartuig , batelier d'une barque d'ordonnanregarde pas de si pres.
ce, maitre, patron d'un batiment. — die
Veenaarde, yr. terre tourbeuse, tourbiere.
de lieden met een fchuitje over eene rivier
Veenachtig, b. n. tourbeux, se.
Veenader , yr. veins de terre tourbeuse.
zet , bachoteur.
Veenakker, m. veenderij , endroit, champ ou Veerfchip, o. batiment , vaisseau qui part an
jour fixe , et a des heures fixdes ou reglées ;
Pon fait des tourbes,
f.
batitnent d'ordonnance, m.
Veenarbeid, m. travai des tourbieres, ouvraVeerfchuit , yr. barque d'ordonnance ; barque
ge qui se fait dans les tourbieres.
traversiere; barque qui part a des heures
Veenbaas, m. proprietaire d'une tourbiere.
reglees. — op de Loire, tout.
Veenbezien, yr. meerv. (in de kruidk.) consVeertien, telw. quatorze. Hij heeft nog —
sinets des marais , no. .pl.
gulden, it a encore quatorze florins. Wij
Veenboer, m. celui qui est proprietaire d'une
waren daar met ons veertienen , nous y etions
tourbiere, et qui vend les tourbes, ou qui
quatorze. In het jaar 1814, l'an mil huit
demeure dans les tourbieres ; zie Turfboer.
cent quatorze. — dagen ( het gebruik wil
Veenbonk , yr. motto de tourbe.
dat men niet zegt quatorze maar quinze
Veenboor, yr. pica qu'on enfonce en terre pour
fours.) Binnen , in — dagen zal hij terug kodecouvrir la tourbe , on.
men , tl reviendra en quinze fours, dans
Veenderij; zie Vecnakker.
ease quinzaine. Van daag over — dagen zal
Veenen, o. w. (ik Yeende , heb geveend,)
mej. M. v. d. M. trouwen, mademoiselle
turf vervaardigen, faire des tourbes.
M. v. d. M. se mariera aujourd'hui en quinVeengraver, m. bécheur des tourbes.
Veengravenj , yr. action de becher la tourbe.
ze. De tijd van — dagen, (bij regtsgel.)
quatorzaine.
Veengrond, m. veenland, turfland , tourbeux
ou terrain qui contient de la tourbe ; tour- Veertiendaagsch, b. n. de quatorze (quinze)
_fours.
biere, f.
Veenman, m. (meerv. veenlieden ,) faiseur Veertiendagig , b. n. (la veertien dagen duurt ,
qui dare quinze fours, de quinze lours.
de tourbes.
Veenmos , o. (in de kruidk.) mosplaat, sphai- Veertiende , b. n. quatorzieme, quatorze. Het
— jaar , la quatorzieme annee. Wij hebben
gne, f.
morgen den —n, nous avons demain le quaVeenplaats, yr. zie Veen in de 2de beteetorze ou le quatorzieme. Lodewijk de —,
kenis.
Louis quatorze. Geef mij een — gedeelte
Veenpuit, m. veenaal, anguille dans les cavan uw inkomen , donnez-moi une quatorzienaux creuses pour faire de la tourbe.
me pantie ou un quatorzieme de votre reven.a.
Veenput, yr. creux d'o4 on enleve la touren quatorzieme lieu.
Ten
be, no.
Veenwerker, m. veenman, faiseur de tourbes, Veertiendehalf, b. n. treize et demi, 6.
Veertienderhande, Veertienderlei , b. n. Ik
ouvrier qui travaille dans les tourbieres.
foorten van tulpen , j'ai quatorze
Veenwerkiter,, yr. fige on femme qui travaille
heb
sortes de tulipes.
en faisant des tourbes.
Veer, yr. veder, plume; zie Veder; fig. Hij Veertienjarig , b. n. age, e, de quatorze ans.
heeft er van zijne yeeren gelaten, (hij heeft Veertienmaal, bijw. quatorze fois.
veel moeten betalen, om er of te komen ,) Veertienmaandig, b. n. age, e, de quatorze
mois.
on Pa bien plume; cola Mi a coutebeaucoup.
Veer, yr. (bij houtkoopers ,) dun gezaagd Veertienurig, b. n. de quatorze heures.
dagen en —
hour, latte tres mince. —, in uurwerken , Veertig, teiw. b. n. quarante.
nachten, quarante fours et quarante unitsflooten, enz. ressort , tn. Horologic—, resquarante
livres.
pond,
Ik
ben
— jaren
sort a montre. — tusfchen de flotplaat en
oud, fe suss age de quarante ans, j'ai quaden grendel, paillet, m. aan een gerante ans. Tijd van — dagen, veertigtal,
weerflot , declin, m.
quarantaine. Raad van —, (weleer te VeVeer, o. eene geregelde en vastbepaaldevaart
netie ,) guarantee, f. Bid de — jaren oud
van de eene plaats naar de andere , navigazijn, de — (jaren) naderen, approcher
tion reglee et fixee d'un lieu a un autre.
la quarantaine. In de — zijn , (tusfcben
plaats , waar men geregeld over cone
de 4o en 5o jaren oud zijn,) dtre quadragerivier, of eenig ander water worth gezec,
naire. —, yr. Doe die — uit, effacez le
lieu on endroit oil Pon passe line riviere,
quarante.
etc., f. plaats of kaai, waar de veerfchtuten en veerfchepen afvaren en aanko- Veertigdaagsch, b. n. de quarante fours. Tot
men, lieu on quaff d'ois passent et arrivent
de vasten van ao dagen behocrende, quadra,,
gesimal, e. Vasten van
dagen ,
les barques d'ordonnance.
quadraesomal.
Veerboot, yr. barque , berge; zie Veerfchuit.
VCCY:4
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Veertiger,, in. die 4o jaren oud is, qnadraginaire. Schip dat 4o ftukken gefchut voert,
vaisseau de quarante pieces de canon.
Veertigjarig , b. n. de quarante ans.
V eertigmaal, bijw. quarante fois.
Veertigmaandig, bijw. de quarante mois.
Veertigile , b. n. m. en vr. quarantieme. Het
deel , la quarantieme partie et le quarantieme. IVIijne zuster was de —, ma soeur
itait la quarantieme.
Veertigtal, 0. nimble de quarante, m. quarantaine, f. Een — gulden, une quarantaine de florins.
Veertig youd , o. Veertigvoudig , b. n. quarante
fois autant.
Ve6rvormig, b. n. (in de ontleedk.) .penniforme. Eene —e fpier, un muscle penniforme.
Veerwijf, yr. vrouw,, die een veer befluurt ,
paneuse.
Veest, m. een wind, dien men zachtjes van
onderen boost, vesse, Een wind laten
yeesten, vesser.
Veestal , m. etable, f.
Veefierfte , yr. veezucht of pest, contagion
stir les bestiaux , epizootic. Dat de —, betreft , dpizootique.
Veete, Yr. wrok , vijandfchap , haat, enz.
inimitie, haine, hostilite , , m.
Veetebnef, m. veedebrief, eene fchrif:elijke
uitdaging van iemand , wien men veete toedraagt , cartel.
Veeteloos , b. n. zonder haat of vijandfchap ,
sans haine, sans inimitie, etc.
Vegen , b. w. (ik veegde, heb geveegd 9)
met ftrijkende Hagen treffen , battre, frapper. Hij heeft hem braaf met den rotting
geveegd , it l'a bier battu avec la canne.
—, door middel van zulke flagen met eenen
bezem of borael reinigen , fchoon maken,
balayer, nettoyer. Waclit nog een weinig,
de meid moet nog de kamer vegen , attendez
encore sin pen, la servante doit encore balayer la chambre; zie oak Uitvegen. De
flraat balayer la rue ; fig. Iemand den
mantel — of uicvegen, laver la téte el q. q.
le reprimander, le tancer. Eenen fchoorfteen ramoner sine cheminee. Veeg den
mond af, essuyez la bouche. De tranen —,
essuyer les larmes ; zie Afvegen. —, al flrij`kende met eenen dock , eene dweil, een
vinger, enz. fchoon maken. Eenen fchotel
essuyer nn plat; fig. hem ledig eten ,
eider sin plat. Zoo ook een glas —, eider
xn verre; boire rz tire-larigot. Eenen degen
— , fchuren , glad maken , polir,, fourbir ;
waarvan zwaardvegen , fourbisseur. Spr. w.
Nieuwe bezems — fchoon, it fait le balai
nail; it n'est devotion que de jeune prétre.
Veger, rn. al wie \vat veegt , balayeur, celui
qui nettoye. werktuig ()al te vegen ; zie
Borflel Dock , Schuijer,, enz.
Veil, o. klimop , lierre, m.
Veil , b. n. te koop , cequi est a vendre. Zijn
huis is — , sa;maison est el vendre , voor
geld gekocht wordende , (van posten)venal ,
e. Een ambt dat — is, tin office venal. lets
y our iets hebben, is eigenlijk het daarvoor te koop hebben , vouloir vendre q. ch.
pour q. ch. en fig. , het daarvoor willen geven,
opofferen, als: Voor mijn vaderland heb
ik alles — je sacrifie, j'expose ma vie pour
ma patrie; bijw. a vendre.
Veilbaar,, b. n. verkoopbaar, ce qui peat titre
mis, C. en vente, vendable.
Veildag, m. verkoopdag , jour de vente publique.
Veildrager, m. uitdrager, fripier.

VE
Veilen , b. w, (ik veilde , heb geveild) te koop
aanbieden , bijzonderlijk in het openbaar aan
den meestbiedenden verkoopen, mettre on
exposer en vente publique (bij not. of mak.)
In het openbaar bij opbod verkoopen, subbaster.
Veiler, m. qui expose en vente.
Veilig, b. n. aan geen gevaar Moot gefield,
niet gevaarlijk , stir, assure, e., sauf, ye ,
pas dangereux , se. Hier zijn wij —, nous
sommes stirs ici. Ik zal het veiligile , zekerae
nemen , je prendrai le plus stir. Een —,
onfchadelijk geneesmiddel , un remede innocent. De weg is —, le chest:in n'est pas
dangereux. Het is niet — op deze plaats,
bijw. sureit ne fait pas slit- en ce
ment ,' en surete , sans danger.
Veiligen , b. w. (ik veiligde , heb geveiligd.)
veilig maken , mettre en sfiretd; zie Bevealigen.
Veiligheid, yr. zekerheid, sfiretd,
gerustheid , securite.
Veiliglijk, bijw. en area ; zie Veilig, als
bijw.
Veiling , yr. vente publique,
encan, m. —
verkooping bij opbod, subhastation.
Veilkrans, m. krans, kroon van klimop , cotsronne de lierre, f.
Veiltijd, m. temps disigne pour la vente.
Veiluur, o. heure fixee pour la vente, oud la
quelle une vente publique a lieu.
Veinoot , vennoot, in. (no) medemakker, medewerker , aide, compagnon.
Veinootfchap , o. corps de métier, tn. confrdrie; compagnie, f.
Veinsaard , m ; zie Veinzer.
Veinskunst, yr. ; zie Veinzerij.
V-:.intier, yr. geveinsde , dissimulde; disstAmulatrice.
Veinzen , o. en b. w. (ik veinsde , heb gel
veinsd) zijne eigenlijke gewaarwordingen en
gevoelens vermommen , zich met woorden,
gebaren of daden uiterlijk anders gedragen
en aanftellen, dan men in zijn hart gelteld
is en gevoelt 5 valfchelijk vertoonen , feindre,
dissimuler,, user de feinte. Eene geveinsde
vriendfchap, une amitie feinte. Hij veinsde,
dat hij belang in mijn lot nam , ii a feint
de prendre de l'interat d mon sort; fig. Se
ddguiser. Hij veinsde als of hij een vriend
was, it se ddguisa en ami. Hij veinst ziek
te zijn , it fait semblant d'être malade.
Veinzer, veinsaard , m. dissimuld, dissimula.
tear.
ondoorgrondelijk , onverklaarbaar
mensch, sournois.
draaijer,, biaiseur. —,
geveinsde fchurk, fain. patepelu.
Veinzerij yr. veinzing , veinkunst,feinte,dissimulatzon , f.1 , (verouderd)
feintise. Hij huudt zich als of hij een uwer
vrienden ware , maar het is flechts it fait
semblant d'être de vos antis , mai; ce n'est que
feinte ; fig. fard, tn. Het is bij hem Diets
cizez lui tout West que lard.
clan
Vet , o. het natuurlijk bekleedfel der ligchamen
van menfchen en beesten , peau, f. Het — der
menfchen , der beeften , der vogels, la peau
des hommes , des bêtes , des oiseaux. H ij heeft
na deze ziekte een nieuw — ontvangen
Bette maladie lui a fait faire peau neuve.
Zijne zuster is blank van —, sa soeur- a la
peau Lien blanche. Ik heb bet — van mijn
been afgefchaafd, je me suis ecorche la jambe.
Allerbijzonderst het — van robben , ( zeehonden) zwanen , fchapen, bokken , hazen ,honden, kalveren , katten, en meer andere kleinere dieren, in tegenoveraelling van huid,
(zie het andere deel) welke men aan koeijeu
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jere, plardene, beeren , wolven , tijgers , enz.
toefchrijft , ook peau. Het robben— , la
peau de chien marin. Het van een fchaap ,
fchapenvacht , la peau d'un mouton. Kalfs— ,
peau de veau. Osfen— , ezel— , peau 011
cuss de boeuf, d'ane. Zie de met — zamengeftelde worden. Onbereide wilde dieren
Yellen of huiden , sauvagine Afgeflroopt
— of huid van zekere dieren , depouille, f.
katten— , honden— , (in de nat. gefch.) robe
de chat , de chitin; fig. Iemand het — over
de ooren trekken , scorcher q. q. Spr. w.
In een kwaad — fieken , (ongezond zijn )
etre d'une mauvaite constitution ; titre
maladif, lk wilde niet in zijn — fieken (ten aanzien van gezondheid of anderzins irfizijne plaat3 wezen ) je ne voudrais
pas titre dans' sa peau, ou me charger de sa
peau ; titre a sa place. Van boosheid nit zijn
— fpringen , crever dans sa peau. Uit zijn
berfien, (onmatige dik en vet worden) devenir
excessivetnent gras. Een — papier , une
feuille de papier. — op de melk ,peau, fig.
Een lap , vod , enz, lambeau, m. een
onbefchaamd , Hecht vrouwmensch , effrontee.
Veld, o. akker, bouwland, champ , m. terre
labourable, f: — over het algemeen eene
onbepaalde uitgearektheid van bezaaid of
onbezaaid land , champ ,rn. terre , campagne,
1. ; zie Land. —, weide , pre ,m. prairie
Open , vlak —, rase campagne.— legerplaats,
champ , m. campagne, f. Hij heeft den nacht
op het opens , y rije — doorgebragt , it a
passé la unit en rase campagne , en plein
champ. De Elizeesche ve1den , les champs
elysies. Ons Leger is te — getrokken, notre
armee est entrée en campagne. De vijand
heeft het — behouden , l'ennemi est rests
maitre du champ de bataille , it a gagne la
bataille. Den vijand nit het — flaan , en hem
eene verdere verdediging van deze of gene
zaak onmogelijk maken , defaire Pennemi,
et lui liter tout moyen de defense. — (in de
wapenk.) champ, quartier,, m. Drie gonden
lelien in een blaauw —, trots fleurs de lis
d'or en champ d'azur ; fig. — , eene gelegenheid om met den gees, of anderzins werkzaam te wezen , champ , sufet , m. matiere,f.
Men heeft hem een fchoon , groot , ( eene
goede gelegenheid) geopend om roem te
yerkrijgen , on lui a ouvert un beau, un
vaste champ pour acquerir de la gloire.
Veldachtig , b. n. campagnard, e, de la campagne.
Veldajui .) m. oignon sauvage. (in de kruidk.)
ornithogale.
Veldaltaar,, m. autel portatif.
Veldanjelier,9 m. oeillet des champs ,oeillet vela.
Veldapotheek , yr. .pharmacie , apothicairerie
de campagne.
Veldapotheker,, m. phartnacien, apothicaire de
campagne.
Veldarbeid, in. travail de campagne, des champs
comme labourage, hersage, etc.; zie Akkerbouw,, Lancibouw.
Veldartillerie , vr, artillerie de campagne.
Veldarts ,
medecin de Parmee.
Veldbakker,, m. boulanger de Parmee.
Veldbakkerij , yr. boulangerie de Parmee.
Veldbatterij , yr. battens do campagne.
Veldbed, o. lit de camp , lit brise.
Veldbloem , yr. flour des champs.
Veldhoon , yr. grosse feve ; feve de murals.
Veldbouw,, m. land-akker bouw,, agriculture,
culture des champs, f.
Veldbouwer, m, agriculteur; laboureur; cuttivatear.
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Veldcipres, m. lye, iyette, f

Veldciief, tn. voleur de fruits de campagne.
Velddieverij, yr. vol de fruits de campagne.
Velddienst , yr. corvees consistent en trayaux
de campagne.
Velddistel, m. quenouille des pres, f.
Velddragon yr. estragon sauvage,
Veldcluif, y r. pigeon fuyard, m.
Veldeling , in. en vr, veldenaar,, campagnard,
campagnarde , homme des champs.
Veldeppe , yr. (in de kruidk.) ache.
Veldflesch, yr. ( your de foldaten) bidon,
Veldflait , yr. veldfchahnei , chalumeau ,
Veldgedierte, o. animaux , bestiaux des champs,
m pl. bites sauvages, f. pl.
Velcigefchut , o. zie Veldartillerie.
Veldgefchrei , veldgefchreeuw , o. dat men
meermalen in het oorlogsveld aanheft , als
men op den vijand aanvalt, cri de guerre,
alarme , f. , leuswoord of uitroep ,
waaraan men vrienden en vijanden in den
krijg, vooral bij nacht onderfcheidt ; herzamelingswoord, mot de guet , de ralliement , m.
Veldgewas, o. plants champetre; productions
des champs, de la campagne, f.; zie Veldvruchten.
Veldgezang , 0. chanson, air, champetre on
rustique, m.
Veldgezigt, o. (in de fchilderk.) site agreste,m,
Veldgod , nf. Dieu des champs ou champetre.
Veldgodin , of godes , yr. Ddesse des champs,
divinite champetre.
Veldgras , o. herbs des champs, f.
Veldhaver,, yr. havergras , avoine elevie , faux
froment , fromental , ray grass, m.
Veldheer, rn veldoverfle , general en chef;
general d'armee, — , opperbevelhebber,,
generalissimo, (bij de Grieken)polâmarque;
(bij de Athen. ) stratege; fig. legerhoofd,
krijgsoverfte , capitaine (zoo als Frederik de
Groote).
Veldheerkunst , yr. strategic.
Veldheerlijk , b. n. relatif, ive , au general en
chef, en general. Het — gezag , le commandement en chef:
Veldheerfchap , o. dignite ou charge de general
en chef, f. generaalspost , generalat m.
'
Veldheerfchappij
, yr. of gezag , o. commandoment en chef, d'une armee.
Veldhoed , m. chapeau de campagne.
krijgshoed., calotte de for , f.
Veldhoen , o. patrijs, perdrix, f.
Veldhospital , o. ambulanc
e, f. hdpital ambu.
lant m.
Veldhut , yr. baraque. Veldhutten bouwen,
se baraquer.
Veldjager, m. chasseur du menu gibier.
Veldkaars , yr. ( in de kruidk.) silene.
Veldkas , yr. caisse de Parmee.
Veldkerkeraad , rn. consistoire prepose aux aumeniers de Parmee.
Veldkers, yr. taschkruid , thlaspi , cresson sauyage , m.
Veldketel , m. chaudron de campagne,
marmite , f.
Veldklaver , vr. triolet, trefle des pres,
voiture die camVeldkoets, Yr. carosse,
pagne.
Veldkonijn , 0. lapin sauvage, des champs, rn®
Veldkrekei , m. cigale , f. grillon des champs.
Veldlatuw,, yr. doucette, macho; zie Veldfalade.
Veldlazareth , o. hepital ambulant on de Par°
tilde, tn. ambulance, f.
Veldlecuwerik , m. alouette des champs ,
Veldleger, 0, arrnde qui est en campagne
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Veldvlam , yr. (eene bloem,) agrosteme , m.
Veldlegering , y r. campement , tn.
Veldlelie, y r. Ils des champs , m. —, bloed- Veidvermaak , o. veldvreugde, plaisir champétre, m.
lelie , Turkfche lelie , martagon, in. —,
Veldviugtig, b. u. fuyard, e, fugitif, ive.
lelie der dales, muguet , in.
Veldyruchten , yr. meerv. fruits, m, prodac,
Veldlied, 0. zie Velcigezang.
tions, f. de campagne.
Veldmaarfchalk , in. Feldrnarechal.
Veldmaarfchallachap , o. dignite de Feldma- Veldwacht , yr. garde champetre, la grande
garde, la garde avancee, le piquet
rechal.
Veldinaarfchalkftaf, m. baton de Feldmarechal, Veld.wachter,, in. garde champetre. — , oogstwijnhoecler,, messier.
de connetable.
Veld- of aardworm, in. ver de terre, lombric.
Veldmarter,, m. maitre, f.
Veldmosch of musch, yr. moineau des champs , Veldziekce, yr. maladie contagieuse d'un champ,
on d'une armee, mal de 1-longrie, m.
m. friquet, m.
Veldmuis, yr. mulot , eampaggol , tn. Souris Veidzigt, o. vue qui donne sur la campagne,
f: zie lieldgezigt.
champetre.
Veldmuzijk , o. musique champetre. —, krijgs- Velen, b. w. (ik veelde, heb geveeld,) dub.
den , verdragen, lijden, soufrir, supporter,
muzijk, musique guerriére, f.
endurer; zie Dulden, Verdragen.
Veldniinf,, yr. nymphe des champs.
Velerhande, velerlei, b. n. verfcheiden, onVeldontdekker, m. eclaireur.
derfcheiden, divers, e, different, e, de diVeldontdekking, vr. action de reconnaltre un
verses, de diffirentes , de plusieurs sortes.
terrain.
lk heb — foorten van bloemen gezien , Pal
Veldo yerfte ; zie Veldheer.
vu digerentes sortes de fieurs.
Veldpatrijs; zie Veldhoen.
Velerleiheid, y r. difference, varied.
Veldpijp, vr. zie Veidfluit.
Veldpost , yr. poste de Parmee, f. courrie,!, Velg , yr. de buicentie omtrek van een rad, !ante.
Vellen , b. w. (ik velde , heb geveld,) (inert
militaire, m.
vallen , van boomen, die omgeliakt worden ,
Veldprediker,, m. (bij de protest.) pasteu,.
abattre , faire tomber, jeter par terre ou a
ministre d'un regiment.
Veldpriyster, prediker,, m. aumdnier ou .ha .Teas. Dic zijn gevelde boomen , ce soot dee
arbres abattus, coupes. Van menfchen , die
pelain d'un regiment.
verilagen worcien, tuer des hornmes, les metVeldrot of rot , y r. rat des champs, on.
tre sur le carreau, lee terrasser. De pieVeldriec , o. ruischbuis, claquebots, m.
ken , het geweer —, baisser, presenter les
Veldrok , m. casaqUe, f.
piques, les acmes. Een bataijon met gevelde
Veldroos , yr. rose sauvage. —, wilderoos,
pieken , un bataillon herisse de piques. —,
eglantine.
Jcheepsw.) Het fokkezeil —, border la mi.
Veldroosje, o. (in de kruid.) animone sausaint tout plat. Een vonnis —, hetzelve
vage , f.
ftrijken , uitfpreken, uitwijzen , prononcer
Veldfafraan , m. safran batard.
une sentence.
Veldfalade, yr. doucette, mache, blanchette,
Vellen , o. de yelling, het omhakken der boobourcette.
men, abatage, 711, ; fig. van een vonnis,
Veldfalie , yr. sauge des pros, f.
action de prononcer une sentence.
Veldfchade, yr. degat , m.
Vellenkooper, in. marchand de peaux.
Veldfchalmei; zie Veldfluit.
Veldfcheerder, in. barbier d'un regiment. —, Velletje, o. yliesje, zeer dun huidje , pollicule, membrane, f: Hec — van eene genezen
ook daarbij wondheler, chirurgien d'une
wond, la pellicule d'une cicatrice; zie Vlies
compagnie.
in dezen zin.
Velciflag, in. bataille,f.(rangde.)Den — flaan,
Vellies ; zie Valies.
battre aux champs.
(bij
de
art.)
VeIlig
; tie Vallig.
Veldflang, yr. serpent terrestre. —,
zeker gefchut, couleuvrine. Groom — , Vellig, b. n. vliesachtig, membraneux , se.
Veiling, yr. zie Vallen , o.
muurbreker,, passe mur, tn.
Ven, yr. zie Veen.
Veldfin ed erij, yr. forge de campagne.
Veldfnip , yr. wa-terfnip , poelfnip , becassine. Venda; zie Vaandel.
Velcifpin , yr. araignde des champs. —, hooi- Vendu, yr. eigenlijk verkooping over het
algemeen, maar inzonderheid verkooping of
wagers, herderfpie , faucheur, m.
opveiling, bij enkele ftukken , of deelen ,
Veldfpinazie , yr. dpinard sauvage, en.
vents publique, f. encan, m.
Veldfpath, ra. (zekere ileen,) feldspath, o r'
Venduhuis , o. maison ou se tient une vents
those, m. andulaire, f.
publique, f.
Veldttoel, m. pliant, sage pliant.
Vendumeester,, m. maitre des venter publiques,
Veldttuk , o. piece de campagne, f.
qui les dirige, huissier priseur, commissaire
Veldteeken , o. signal de guerre ou militaire,
priseur.
in. —, verkenningsteeken in het veld, marVenduregt , o. droit de vendre publiquement, m.
que distinctive des gens de guerre, f.
Veneriek, venerisch, b. n. vet:ellen, no. —e
Veldtent , yr. tents, f. pavilion, m.
kwaal, mal vinerien.
Veldtogt, in. campagne, f. Den — openen ,
Venijn , 0. gift , vergift, poison, venin, m.
ouvrir la campagne.
— of vergift eener ziekte , fmetftof, virus, tn.
Veldtrein , m. de gezamentlijke naileep van
ken leger in het veld, train d'artillerie , de Venijndrank , m. breuvage empoisonne.
Venijugever,, venijnmenger,, m. vergiftiger,,
campagne.
empoisonneur.
Veldtrus ,' in. veld-krijgspakkaadje , en de dearbij voegende perfonen , gros bagages, ns. pl. Venijngeving , yr. venijnmenging, yergiftiging, empolsonnement, m.
attirail
de
campagne,
m.
Veldtuig , o.
Veldtuigmeester, in. opperbe yelhebber der ar- Venijnig , b. n. venimeux , se, venenenx, se ;
AA NM. het eerste words gezegd van dieren en
tillerie , grand maitre general d'artillerie.
van dingen aan welke zij hun vergift hebben
Veldtuigwerker, m. ouvrter de Partillerie.
medegedeeld , en het tweede alleen van plan.
Veldvaan, yr. banniere, f. pavilion qu'on arten fprekentie ; als : De fchorpioen is e'en
bare sur one state, m,
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— tiler, le scorpion est un animal venimeus.
Eerie —e vergiftige plant , une plante vinerause; fig. Ecne venijnige, tong, addercong,
tine langue venimeuse ; zie Kwaadaardig, Bijtend.
Venijnmenger, m. zie Venijngever.
Venkel, vr. een bekend plautgewas, (in de
apotheek, ) fenouil , m. water, ( voor
jonge kinderen ,) eau de fenoull , fenouillette.
Venkeianpel, in. fenouillet.
Venkelolie . vr. huile tiefinottil.
Venkelzaad, o. graine de fenotal , f.
Vennoot ; zie Veinoot.
Vender, 0. fenetre, f: kozijn , glasraam,
.croisee, f: Al de venders, giazen van een
gebouw,, venfterwerk, feng trage, vitrage,
an. De kerkventters of glazen, les vitraux.
Dubbel of buiten contre fenetre, f.; fig.
Door een hennepen — kijken , is : opgehangen
warden, etre pendu. Zie verder de met —
zamengeft. woorden, als :
Ventlerbank , yr. appui de croisee; accoudoir
de fenetre, m.
Venfterbeflag, o. serrure de croisee, d'une
fenetre, f.
Venflerblind, o. volet de fenetre, m.
achterboog boven eene deur of
Veniterboog ,
een verifier, (in de bouwk.) remende ,
Venfterboom, m. barre de fenetre, f. espagnolette,
Venttergat, o. (in de bouwk.) in eenen muur
voor een vender, enz., bale, f.
Venfiergeld, o. fendtrage. Deuren- en —, (in
de belasting,) droit leve ou impot sur les
portes et les fenêtres.
Venfterglas, o. verre d vitres , carreau de
vitre, m.
Venttergordijn, yr. rideau de fenetre, tie croisee, m.
Ventiergrendel, m. verrou de fenetre. Plaatgrendel van eene veniterdeur, fchuifflootje,
targette,
Ventterhaak, m. crochet de fenetre, de croisee.
Venfterkleed, o. zdnnefcherm, store, in.
Ventterktip , m. petit verrou de croisee, de
fenetre.
Veniterkoord, tn. cordon de fenetre,
Venfterkram , yr. fiche de fenetre, f: crampon
a one fenetre, an.
Venfterkruis, o. croisee, f.
Venfterkusfen , o. coussinet ou coussin de croisee ou stir un accoudoir de fenetre,
Venfterkwasc, m. houppe de rideau de croisie ,f.
Venaerlood , o. plumb a vitres, contre ponds
d'une croisee ou d'un chassis ou d'une fenetre
coulante, m,
Venftertuik, 0. van binnen het huis volet,
an.; zie Venflerblind. Buiten—, contre-vent;
vantail, m.
Venftermat , y r. venfierkleed of fcherm, store.
Venttermuzijk, yr. tnusique qui se fait sous les
— des morgens, aubade, en des
fendtres.
avonds serenade.
Venfterpen , y r. cheville de croisee it coulisse.
Venfterraam , o. en vr. chassis, m.
Venlierroede, yr. tringle,fi (bij de fireden,)
vitrière.
Venfterruit , yr. vitre, f: carreau tie vitre, m.
Venflerfcharnier of hengfel, o. penture de fenitre , f.
Venflertje, o. petite fenetre, f. — of deurtje
in eene deur of /min , guichet
Venflertralie , yr. treillis in. houten tralievenfter, zonneblinde , jalousie, parisienne.
Venflerwerk; zie op Ventter.
enfterziek, b. n. fans., un pert on legerement
indispose, e.
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Venflerziekte , vr. legere indisposition.,
Vent, in. kerel of man , lompe vlegel, lourdaud , rustre, rustaud, etc. Zie ook Kerel.
Een aardige
fans. un drele de corps.
Vente , yr. (oud bast. w.); zie Vendu.
Ventbaar, b. n. verkoopbaar, qui pent etre
vendu, vendable.
Vencen , b. w. (ik ventte, heb gevent ,)bij aukken uitveilen, vendre en detail, detailler.
Ventjagen , o. w. ( enkel in de onbepaalde
wijze gebruikelijk) . om met een ligt vaartuig,
en met den groocflen fpoed tusfchen de fchepen der visfchers, en eene of meer marktplaatfen been en weder te varen, om de
gevangene visch, ook andere koopwaren , op
de markt te brengen, apporter la marie on
d'autres marchandises au marchd; fig. met
evenveel welke dingen rondloopen, om ze
ftukswijze te verkoopen, colporter.
Ventjager, m. chasse - maree; fig. Marskrain.er,
colporteur, Porte balle.
Ventjagerij , yr. marschkramerij , colportage,m.
Ventje , o. petit drille, petit bout d'homme,
tn. ; fan. dwergje , mirmidon, tn. Leelijk —,
marmouset, m.
Venus , yr. morgen- en avondaer, Venus. —,
(in de Godenleer,, ) godin der liefde , minnegodin, Venus. (bij fcheik.) koper ; als kopervitriool , vitriol de venus , m.
Venusangel of prikkel; zie Kittelaar in de ado
beteekenis.
Venusberg , m. mont de venue , most d'amour.
Venusbuil, vr. poulain, bubon, us.
Venusdienst, vr. culte de venus, tn.
Venusdier, o. file ou femme prostitude on pttblique.
Venushaar,, o. eene plant; zie Vrouwenhaar.
Venusjonker, m. jeune libertin, putassier.
Venuskwaal, 0. venusziekte, mal venerien,
m. maladie venerienne,
Venusnavelkruid, o. (in de kruidk.) nombril
de Venus, cotyledon, m.
Venusfpel, 0. minnefpel, feu d'amour, tn.
Venustempel, in. temple de Venus.
Venusziekte , vr. ; zie, Venuskwaal.
Ver,, b. n. verre, verafgelegen , verwijderd
eloigne, e, lointain, e. Dat land is zeer
— van bier, ce pays est bien eloigne d'ici.
Zijn huis is zes mijien — van hier (gelegen),
sa maison est eloignie de six lieues d'ici. Lea
verre , weg un chemin long. Een verre,
groote ornweg, an grand detour. Hij is
mijn verre bloedvriend, it est mon parent
eloigne. Zij heeft verre uitzigten , elle
des espdrances eloigndes. 1k ben wel verre
af van het te geloo yen, ik geloof hot op —
na niet, je suis fort eloigne de le croire.
De verre toekomst; un temps &algid. Eels,
uitzigt, vergezigt., lointain,m. bijw.
loin, a une grande.distance. 1-Iij woont —
van bier, it demeure loin d'ici. Hoe —
woone hij van bier? a quelle distance d'ici
demeure-t-il. Van —, de loin. Wij zijn nog
van den herfst , nous sommes encore Joist
de l'automne. Wel — van haar te beminnen,
fchat ik haar hoog, bien loin de Painter,,
fe l'estime beaucoup. I-lij ziet goed van —,
sl voit bien de Gij drijft dit te —,
vous poussez cela trop loin. Eene zaak —
wegwerpen, er in het geheel niets van wil•
len hooren of =ten; niets daarmede
len to does hebben , renvoyer, refeter, envoyer tine chose bien loin. Zoodra hij hem
van — gewaar wend, d'aussi loin qu'il l'aperfett; fig. Hij zal niet —daarmedekomen,
sl n'ira pas loin, on it ne porterapas loin.
Gij zijt --van den weg af, (gij liebt bus
H hiiis
3Dis,)
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mis) vous vous trowpez beaucoup. Isdijn broeveradellijkt,) tot den adelfland Yerheiren,
anoblir.
der is — weg, in de wijde wereld. , mon
frire s'en est alld au loin. Boomen — van Veradellijking, yr. anoblissement, in.
elkander planten , planter des arbres a loin Verademen, o. w. (ik verademde, ben veren de loin a loin. Het is nog — tot dit geademd, ) door eene geregelde ademhaling
beure , it fact encore bien du tempspour que
uit den toefland van ademloosheid in eenen
ecia arrive. Hij is — van gierig, sl n'est
anderen overgebragt warden, prendre haleine, respirer.
Tien moms qu'avare. Zoo —, tot dos
jusque-la , autant , pas plus avant. In zoo Verademing, y r. herflel nit ademloosheid, benaauwdheid, enz. addle , dilassement, m.
- zijn wig bet eens, mus sommes d'accord
ju,ques-ia. In zoo — is men daarmede ge(in den bijbel ,) en dat was Saul eene
komen , 0., en est la. Het is er zoo — af,
et Saul en Ztait soulage ; fig. troost , conselation.
, tans s'en fast qne. Dat is er — van
clear, it s'en ft:tit beaucoup. In voor zoo Veraf, bijw. 4 one grande distance; fort loin.
als, en taut que. 1k item daarin toe , Verafgelegen , b. n. fort diaigne ,
situd
e, reculd , e , dcarte, e.
voor zoo — als bet mij raakt, j'y consens
en tint que cela me tavola. Zoo — hij een Verafgelegenheid, vr, grande distance, f. grand
eloignement 5 in.
Inc:inch is, en taut qu'il soit homme. Hij
heeft het daarin
gebragt, it est beaucoup Veranderbaar, b. n. alterable.
Veel te Veranderbaarheid, yr. transmutabilite.
avance en cela. Te
trop
beneden, Veranderen , b. en o. w. (ik veranderde, heb
vet, beaucoup trop loin. Te
en ben veranderd). Hij heeft van waning,
beaucoup au dessous tie. — te boven, beauvan godsdienst veranderd, it a change de
coup au dessus de. Spr. w. Van verre is het
logos , de religion. De wind is verfcheidene
goed jokken, a beau mentir qui vient de loin.
keeren veranderd, le vent a change , a varie
van u te bedriegen 7 Dieu m'cngarde
plusieurs fois. Hier verandert
flijl , ici
de vous troniper.
son style varie. Van gedaante
.Veraangenamen,
w. (ik yeraangenaamde,
inetamorphoser. Het tin in zilver — 7 (bij fcheik.)
heb veraangenaamd) aangenaam maken, rentransmuer Petain en argent. De in kapellen
dre agrdable.
veranderde rupfen , les chenilles transformdes
Vemangeraming, Yr. action de rendre agrdable,
en papillons. lemand van gevoelen doen
Veraarden , w.
veraarde , ben veraarderd)
convertir q. q. De misilagen
ontaarden, verbafleren; zie deze woorden.
verbeteren, reformer lee abus. De metalen in kalk
Veracht , b. n. nidprisd, e, dedaigne, e.
reduire les vidtaux en chaux. —, onVerachtelijk , b. n. hag, gemeen, meprisable ,
kenbaar maken , contrefaire. H ij verandert
digne de mepris, abject ,e.,vil,e. Zij heeft
ieder oogenblik weder van meening, it regemaakt , door hoar gedrag, elle
zich
change d'avis a tout moment. Al wat hij
s'est rendue mdprisable pas sa conduite. Een
ect, verandert in gal, tout co qu'il mange,
—, gemeen mensch, un homme vie. Hij
se tourne en bile. De zon verandert de hienfpreekt op eenen verachtelijken , lagen Coon,
ren, le soleil altere les couleurs. De kleuit parle d'un ton abject. — maken , verlaren
verfehieten, les couleurs travailmaken, verlagen,
gen , avilir. Zich
lent.
Op onderfcheide manieren— , afwisfes'avilir bijw. meprisablement, didaigneuselen , diversifier. (fcheepsw.) Het touwwerk
went , a'vne maniere dedaigneuse.
—, changer lee manoeuvres. Streeken —,
Verachtelijkheid, yr. zie Verachting.
commander a la route.
Verachteloozen , b. w. (ik verachteloosde, heb
Verandering, vr. changement, m. mutation,
vera-chteloosd) y erwaarloozen, negliger.
transmutation, vicissitude, alteration,variw. (ik verachtte , heb veracht)
Verachten,
ation, f. convertissement,
voor
vatmet niinachting befehouwen en bejegenen;
baar,, transmuable 5 convertible. Vatbaarheid
gering achren, mepriser,,depriser , dedaigner,
voor
veranderbaarheid , transmutabilite•
braver, deprimer ;fam. vilipender. Men moet
De — van het weder , le changement , la variade amen niet , ii ne put pas mepriser les
tion du temps. De menigyuldige veranderingen
pauvres. Den dood —, trotferen , braver
die in de lucht ontflaan , veroorzaken ziekten ,
la snort. Zoo gij het niet wilt koopen , verles frequentes mutations qui arrivent dans
acht bet ten minste Diet, si vous ne voulez
fair, causent des maladies. De — der metalen
pas Pacheter,, du moms ne le deprisez pas,
in gond, la transmutation des metaux en or.
niec zoo verMen meet hem zoo niet
Gedaante—, verwisfeling, metamorphose. —
achtelijk behandelen, als gij doet, it ne le
van bet een in het andere , van eene akte
faut pas taut deprimer que vous faites.
in eene andere, (bij regtsgel.) conversion.
Verachtend, b. n. hoonend, dedaigneux, se,
— in een woord door het weglaten eener
.neprisant , e; bijw. op eene verachtende wits ,
letter of lettergreep , (in de fprk.) metaplas,
neus
didaigetnent
, tn. — in eene ziekte , crise. — van won,
verfmader,, ltomme qui raeprise ,
Verachter,
(in de muzijk) inuance; transposition. —
contempteu r .
(bij yrouwen )zie Maandfionden. — van koers,
(ik verachterde , ben verVelacbteren , 0.
(fcheepw.) fausse route. — 5 verwisfeling,
achterd) y erminderen , achteruitgaan, ten
achteren geraken, achterlijk worden, alle yvicissitude. In zijn levee hebben groote
veranderingen plaats gehad, it y a en dans en
en arriere, a reculons , alter, tomber en dd•
vie de grandes vicissitudes.
gaan
cadence, deperir. Zijue zaken
acbteruit , sos affaires vont a reculons , en Veranderlijk , b. n. onilandvastig ,onbefiendig ,
ongefladig, wispelturig , changeant, e.,
ar riare.
inconstant, e. variable, muable, variante,
Verachtering, yr. achteruitgang, marche reversatile, transmuable, alterable; COMMU.
trogarde, decadence, f: retard, m.
able, convertissable, diversifiable;inetamorabjection.
Verachtir g , yr. n,dpris , dedain,
phosable. Het weer is —, le temps est variLij fpreekt met — van uwen breeder, it
able. Een — , wispelturig mensch , un homme,
parle avec inepris de were frere.
inconstant, variable. Een —e , wispelturige
Verachtfier, y r. celle qvinieprise ; declaigneuse.
geese, /in esprit versatile. De goudinakers
Vceadellijken, b. w. ( ik veradellijkte, hob
ge•
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it vow' Taut critic ce pain autrement, le revatbaar
rtlooven , dat de metalen voor
faire.
, door bakken bederven , gater Is
zijn, les akhimistes croient les mitaux transpain en cuisant.
, tout est
muables. Alles is in de wereld
Verballasten , b. w. (ik verballastte , heb ver•
muable dans ce monde.
ballast ,) tester.
Veranderlijkheid yr. onbeflendigheid., ongeflaid, vat-labiate, mutabi. Verband , o. de daad van verbinden , verbinddigheid wispefturighe
tenis, engagement , m. obligation , f. 1k wil
lite, instabilite, versatilite, v icissitude, inc onzone
stance. De — van het wetter, la vartabilite
het wel op mij semen, maar zonder
der er mij toe te verbinden , je m'en chargerai,
la
De
—
der
wereldiche
dingen
,
du temps..
tnais sans engagement. Door — van perfomutabilite des chases du monde. Men bemerkt
in zijn karakter eene — of wispelturigheul ,
nen en goederen , en obligeant la personne et
liggen , is verbonden
les biens. Onder
on remarque dans ,on caractere tine versatilite.
zijn, niet vervreemd molten worden , etre
Verankeren, b. w. (ik yerankerde , heb veraninalienable, étre mis en fithlicommis.
kerd) attaches on 6ffermir avec des ancres,
verpligting rot werkzaamheid , dat — viel
Verantwoord, b. n. justifie , e; dont on areahem te zwaar , cette obligation lui etait diff•
du cotnpte.
zamenhang , connexion, liaison, f.
tile.
V erantwoordelijk , b. n. responsable, compta(in de leerk.) concatenation, f. Stijl zonder
ble, excusable. 1k ben niet voor zijne daden
—, style decousu , tn. —, orcle , geregelde
- aanfprekelijk
, je ne suis pas responsable
,
fchikking , rigting , ordre, arrangement , m.
de ses actions. Gij zijt uwen meester daarvoor
Oog— , monocule , m. — eener wonde,(bij
vous en etes responsable a votre maitre.
— van eene
beelm.) bandage, appareil ,
, moet
Hij is voor vier honderd gulden
beenbreuk , fanons , m. p1.
daarvan rekenschap doers, it est comptable
Verbandbrief,
verbandfchrift, obligation.
de quatre cents florins.
Verantwoordelijklieid, yr. responsabilitd ,comp- Verbandhuis m. 124ital des blesses, In. mai.
son oa l'on pause les blesses.
tabaite.
Verantwoorden , b. w. (ik verantwoordde , heb Verbandkamer, y r. chambre ois Pon panic ler
blesses.
verantwoord.) door het ge yen van antwoord
op de gedane vrag,en boven alle verder onder- Verbanneling, m. en 'vr. banni, e; exile , e,
proscrit , e. Die man is een
, cet homnss
derzoek verheffen , regtvaardigen justifier;
est un banni.
verontfchuldigen , excuser.
defendre.
Men verwijt hem dat, maar hij zal zich wel Verbal-men, b. w. (ik verbande, heb verbannen , ) door cones regterlijken ban van zeker
regtvaardigen , on le Eta reproche , maws
hebregtsgebied verwijderen , bannir,, exiler,
it se fustifiera bien. Hij zal wat te
proscrire , releguer,, de:porter ;* zie Bannen.
ben ( zulks bezwaarlijk kunnen doen , ) it
Met den kerkelij ken ban treffen, excommunier.
aura bien de la peine is se justifier. 1k wil
bet —, neem het voor mijne rekening , je le Verbanning, yr. bannissement, m. proscription,
deportation, excommunication. — zonder het
prods sur mon compte. De zieke heeft het
verlies van het burgerregt , relegation.—weloopt gevaar van te flerven)
zwaar te
gens eenen onvoorzienen doodilag , tnanflag,
le tnalade est en danger de monrir.
(
hij de ouden , ) abannation.
Verantwoorder,, m, verdediger, voorfpraak ,
defenseur, repondant , apologiste. —, borg Verbasfen , b. w. zie Blaffen.
Verbasterd , b. n. degenet , e.
verdediger; zie doze woorden.
Verantwoording , y r. verclediging , regtvaar- Verbasteren, o. w. (fit verbasterde , ben vergenerer.
basterd ,) oulings verbastaarden ,
diging, defense , justification, a1sologie.
s'abatardir ; zie Ontaarden. Een verbasterd,
Verarbeiden , h. w. (ik verarbetdde , heb ver.
ontaard hart , un coeur abartardi. —, (in
arbeid , ) in het arbeiden gebruiken, tnettre
en oeuvre, consommer en travaillant, emden landbouw) als koorn, biser.
ployer. Men most het bout laten droogen Verbazen , b. w. (ik verbaasde, heb verbaasd,)
verwonderen , ontflellen etonner, surpreneer het te — of to bewerken , al fact lain
dre , interdire. Dit onvoorzien toeval heeft
ser seeker le bois avant de le mettre en oeuvre.
hem zeer verbaasd , ontheld , cot accident
Ilc heb geene plank meer,, zij zijn alle verimprevu l'a fort etonne. lk was verbaasd,
arbeid, je n'ai plus de planche, elles ont tauverwonderd , over zijne koenheid , je fur.
tes employees.
surpris de sa hardiesse. Hij flond zoo verVerarbeiding , yr. miss en oeuvre , f emploi , m.
baasd , dat hij Been woord konde fpreken,
Verarmen , o. w. (ik verarmde , ben verarmd 9 )
it demeura si interdit qu'il nesauraitpronox.
,
devenir
pauvre
,
s'appauvrir.
appauvrir,
eer un mot.
Verarming, yr. appauvrissement , m.
Verbazend , b. n. itonnant, e, surprenant,
Veraren ; zie Aren.
e, prodigieux , se. Hij heeft verbazende
Verbaasd, b. n. verwonderd , ontfleld , etonne,
vorderingen gemaakt , it a fait des progres
e, consterne, e, stupefait, e, interdit, e,
Itonnants. De zaak is waarlijk —,
emu, e (gemeen ,) ibaubi , e.
chose
est vraiment surprenantc. Hij heeft een —
Verbaasdelijk , bijw. avec etonnement , avec
geheugen , it a la memoire prodigieuse ; bijw.
emotion.
itonnement , d'une maniere surprenante.
Verbaasdheid, verbazing, yr. itonnement , no.
consternation ; fig. stupefaction, surprise. Verbazing, yr. zie Verbaasdheid.
Verbabbelen , b. w. (ik verbabbelde heb ver- Verbedden , b. w. (ik verbedde , heb verbed, )
'
het bed opmaken voor eenen zieke, changer
babbeld ,) al babbelende jets meclecieelen
,
de lit ; mettte sur us; autre lit; refaire le lit.
raconter,, dire , divulguer,, en babillant. Gij
befit uwen tijd al babbelende doorg-ebragt , Verbeddenstijd , m. temps de changement de lit.
Verbeelden, b. w. (ik verbeelde heb vet,
vous avez passe votre temps en babillant.
heeld , ) in beeldtenis vertoonen , r'epresenter,
Verbad , onv. verl. t. van Verbidden.
Deze fchi t derij verbeeldt , itelt
figurer.
Verbakken , b. w. (ik verbakte , heb verbakvoor , den flag van Waterloo , ce tableau re.
ken ,) tot bakken gebruiken, consumer ou
presente la bataille de Waterloo. — voorttelemployer en pain. 1k het) al mijn meel reeds
len, als : zich—,s'imaginer, se representer,
defti employe toute ma farine en
- ,
se figurer. Hij verbeeldt zich, itelt zich
cuisant du pain. Gij moet dit brood —,
fl Is h h 2
vont,
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voor, dat bij daarmede zal te regt korner',
01 s'imagine qu'il en viendra about; zie ook
Inbeelden.
Verbeeldend,afbeeldend, zinnebeeldig, b. n.
j:iguratif, ive, symbolique, representatif,
lye, figure , e. De plegtigheden van het
oude verbond , van de oude wet , waren verbeeldend, afbeeldfels van de geheirnen des
nieuwen verbonds, les ceremonies de l'ancienne loi etaient reps esentatives , etaient des
figures representatives des mysteres de la loi
1.10%13,011e;
figurativement, symboliquetnent.
Verbeelding, yr. afbeelding, yoorftelling, inbedding, representation, imagination, figure. Zotte —, droomerij, reverie.
Verbeeldingskracht, y r. y ermogen om zich afwezige dingen levendig voor te flellen , imaginative.
Verbeenen , o. w. ( ik Yerbeen , ben verbeend ,)
been worden, s'ossifier.
Verbeesten; zie Verdierlijken.
Verbeiden , b. w. (ik verbeidde, heb verbeid ,)
afwachten , attendre. — 5 o. w. attendre,
demeurer, rester-, quelque part jusqu'a ce
q. q. on q. ch. arrive.
Verbeiding, y r. attente.
Verbelgen ; zie Verbolgen.
Verbergen, b. w. (ik verborg, heb verborgen , oul. ik verbergde , heb verbergd ,)
cacher, detober a la vue ou 4 la connaissauce 9 yeller, receler. De mist verborg de vijanden voor one gezigt, belettede
ons de vijanden te zien, le brouillard nous
deroba la vise des ennensis. De zes n is door
eene wolk verborgen, bedekt, le soled est
Toile d'un nuage. Weder recacher. 1k
heb zijn bock terug, of wedergevonden , niaar
hij heeft het nogmaals verborgen, j'ai retrouve son livre, mass i1 l'a recache; fig.
Zijne gedachten , gevoelens, enz. dissimuler. De voorzigtigheid wil, dat men
fomtijds zijn oogmerk, enz. verberge ,
prudence vent qu'on dissimule quelquefois.
Zich —, se cachet- , etc. Hij heat zich voor
verborgen , it s'cst cache a vows. Zich
verfchuilen, (bijzonder van konijnen ,)
se clIpir.
Verberger, m. celui qui cache, etc. —, beler,
receleur.
Verberging, yr. action de cachet-, etc.; fig.
dissimulation. — , yerheling, recelement ,reale, tn. — van zijnen naam, onomatopose,
Verbergplaats, yr. cache; fig. donkere fchuilhoek , bijzonder voor het wild gedierte,
terrier, m.
Verbergfter, y r. beelfler, receleuse.
Verbernen, enz. zie Verbranden.
Verbeten, verl, dw. van Verbijten.
Verbeteraar, m, correcteur, rifirmateur.
Verbeterblaadje, o. feuille de correction, f.
Verbeieren, b. w. ( ik verbetercle heb verbeterd,) in eenen beteren toefland brengen ,
corriger, rendre meilleur, rt-fbrmer, rimeliorer, amender, ramender, emender, reparer , bonifier, rectifier, abonnir, raccommoder, rhabiller, etc. ; zie ook Beteren ,
Herftellen. 1k heb reeds ow opftel verbeterd,
fat deja corrige votre theme. Een op nieuw
nagezlen, verbeterd en vermeerderd blad ,
one feuille revue, corrigee et augmentee. De
wetter —, reformer les lois. !let vergnld
fel van eenen fpiege'_ ramender la dorrure d'un miroir. Zijne akkers door messing
bonifier on amender ses terres en les fumaw. Den wijn abonnir le vin. Er
waren gotten in de rekening , men heat ze
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verbeterd, it y avait des erreurs au comae
on l'a rectifid. Men heeft zijn huis reeds
verbeterd, on a deja repaid sa maison. Gij
zult moeire hebben , zijne zaken te —,
votes aurez de la peine a raccommoder see
a aires. De zeden zijn verbeterd, les moeurr
soot rectifies; fig. recrire. De itijI van dit
werk is met good, men moet hem —, cet
ouvrage pecks par le style, it faut It corriger. Zich —, se corriger, s'ameliorer, etc.
0. w. (met Lin ,) zuiveren van misflagen ,) devenir me7lleur; changer en bien
etc. 'loon mij het verbeterde, montrez-moz
le corrige.
Verbeterhuis , o. maison de correction, f.
Verbetering, vr. correction, amelioration,
amendement, chanforme, bonification,
gement en bleu, M. reparation; zie
Aan dit huis is eene groote
y a tone grande amelioration a cette maison.
Onder — sous, sauf, correction. Spr. w.
Alle verandering is ;eerie
changement
West pas toujours amelioration.
Verbererlijk, b. n. corrigible, reparable,
amendable, reformable.
Verbeurbaar, b. n. dat vervoerd lean worden,
qui pent etre transports, e. Dat verbeurd
verklaard kan worden , confiscable.
Verbeuren , b. w. (ik verbeurde, verbeurd, )
van zijne plaats beuren, opeuren, vendlen , lever, soulever, transporter. —, ie+s
verliezen nit hoofde van eenig misdrijf, dat
met wegneming daarvan gearaft worth. Lijf
en goed — door zip' flecht gedrag, encourir
confiscation de corps et de biens par sa mauvaise conduite. Gij hebt eene boete verbeurd , vows avez encouru tine amende; per.
ore. •and jotter ass gage concise. 1k
verbeur wed om dric gulden, ,lee gage trois
florins;fig.
'
Er is niets oats verbeurd, i1 n'y
a zien de perdu. Verbeurd verklaren, conficquer.
Verbeurte, yr. yerbeuring, confiscation,amende; zie Verbeuren. Onder, op — van, sites
print de.
Verbeuzelen, b. w. (ik verbeuzelde, heb verbeuzeld ,) (den tijd ,) badauder.
Verbezigen , b. w. (ik verbezigde, heb vet,
bezigd ,) gebruiken , user, se servir de,
consommer, employer.
Verbeziging, yr. usage, m. consommation.
Verbiddelijk, b. n. buigzaam, gedwee, flexi,
bit , exorable.
Verbiddelijkheid,
flexibilite.
Verbidden, b. w. (ik verbad, heb verbeden
door bidden vermurwen, flichir par des prie.
res ; attendrir, ernouvoir. Dat zoude dc
hardvochtigfte harten verbeden, veronurwd
week gemaakt hebben, cela aurait flechi le.
coeues les plus deers. Hij laat zich niet
it est inexorable.
Verbidding, yr. action de fiechir par des pria
res , flechissement, m.
Verbiedelijk , b. n. geze-gelijk , zich don'
verbieden late' terughouden , gni pent its
fiechi, e, docile, qui doit etre defendu, t
prohibe , e.
Verbieden , b. w. (ik verbood, heb verboden,
defendre, prohiber, interdire, supprimer
, (in regten ,) waren munten, decrier
inhiber. Dien moet hem - - van nit te gaan
it faut lui defendre de sortir. Hij trach
naar hetgeen verboden is, it desire ce
est deRnda. Dat is door de wet verboden
cela est prohibe par la lei. Een verbode
huwelijk, on manage prohibe. Men bee'
bet dragen van wapenen verboden, on
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prohibe le port d'armes. Men beef: hem het
zich verbonden , ces provinces se sent fidebinnenkomen in de !tad verboden, on lui a
ratisees. Zich Luc iets —, vast beloven of
interdit l'entree de la Men heeft dit
affpreken , dat men zich daartoe begeven zal,
boek verboden, on a supprime ce livre. De
s'obliger, a q. ch.; zich y our iemand —,
Engellche waren waren verboden, les marborg zijn, s'engager, s'obliger, repondre
chandises anglaises itaient decriees. Dat zijn
pour q. q. Lijt en goect verpanden
(geregrelijk) verbodene koopwaren, ce sent
engager son corps . et see biens. Hij heeft hem
des marchandises inhibees.
dour weidaden verbonden, verpiigt , it l'a
Verbiedend b. n. prohibitir, ive. (bij regtsg.)
oblige par des bienfaits. Ztch naauw —,
inhibitoire.
se fat/filer. Zich —, verbroederen, iuwijbevel , edit prolubitif:
Verbteding; zie Vernuci.
den, s'affilier.
Verbijsterki, b. n. trouble, e, ddcouverte , e, Verbindend, b. n.obligatoire;pignoratif, ive.
egard , e; zie Verbijsceren.
v e r dr ag , tin contratobtigatoire, pig7 ,
Verbijsterdheid , yr. befluiteloosheld , irreso07
lution, incertitude, perplexite.
VerbindLng , yr. action de Tier, debander auVerbiisteren, b. w. (ik verbijscerde, heb vertren2ent. plegtige belofte , verpligring,
engagement, M. promesse,obligation. — eerier
bijsrerd,) bijscer waken , in verwarring van
zinnen brengen, troubler, deconcerter, deswonct, pansement a'une plate, d'une blessuorienter, confondre ; fig. fain. Het fpoor
re , a; pareil ,
—, (in de fcheik.) combivereeniging, zanienvoeging,
naison.
bijs:er worcien , verbijsterd zijn, van zijn
link raken perdre la tramontane; se de'auction, union, liaison, connexion.
concerter.
Verbihdings of kuppelteeken, o. trait d'union
Verbijstering, yr. verbijsterdhcid 5 trouble,
tiret, tn.
desords e, egarement , in. confusion.
Verbindtenis, y r. linwelijks— mariage, in.
Verbijren, b. w. (ik verbeet, heb verbeten ,)
—, verbond , zamenipanning bondgenootg in bedwingen dour op zijne lippen te
fchap , alliance, confederation, ligue, fedebijten of anderzins, se contenir,, se moderer,
ration, f. (*) Zie Verbund. De groore
— van Parijs, of van de geheele Franfche
ronger son 'rein, se taire en se mordant ies
levies; ook iets coders bedwingen, terug.
natie op het veld van Mars, la federation
generate de Paris. —, (bij regisg.) Eene
bonden; al;: De fchandelijke beleediging —,
avaler l'affront. Zijne finarten ddvorer
persoonlijke , fchriftelijke —, tine obligation
ses doulcurs. Zijnen lack —, s'empécher de
personneile, par ecrit.— zatnenhang , liaitire, De fpraak —, zwijgen , se taire.
son; zie Zamenhang.
Verbinden , b. w. (ik verbond heb verbonden ,) Verbitterd, b. n. aigri, e. devenn , e. aigre,
iets anders binder], dan het gebonden was,
oil amer , ere. —, vertoornd, actiarnd,
tier autrement, relier. Verbindc uric kouirrite , C. Hij is op mij — 5 il est acharne
febanden, iiez autrement y es jarretieres. Laat
bijw. avec aigreur ; avec acharcontre mai.
dit bock
fais relier ce livre ; zie Inbinnen2ent zie Verbitteren.
den. , van een heelkundig verband voor- Verbitteren , b. w. (ik verbitterde , heb ver'
bitterd) eigenlijk en oneigenljk bitter maken
zien , ten aanzien van eenen gewonde , pan.
scr, bander, mettre ran appareil. Eene wood
rendre amer,, ire, aigrir. Dat verbirterc
, parser tine plate, uric biessure. Hij
mij het leven , cela met de l'amerturne dans
worth tweemaal des daags verbonden , on le
ma vie. 5 grain, toornigmaken , acharner,
pause deux fois par jour. De gekwetfren
irriter, aigrir,, exasperer,, ulcerer. Deze
waren nog niet verbonden, lee blesses n'eboon heeft hem zeer verbitterd, cet affront
talent pas encore pauses. Ilij koude zijnen
l'a fort exaspei e. Ik weet niet wie hem tegea
mij he.efc verbitterd, je ne sass qui l'a is-verbonden arm niet verroeren, bewegen,
it ne saurait , on ne pouvatt , remuer son bras rite contre mos. Um brooder heefc hem tegen
kande. Iemand de oogen —, bander les
mij wilien — , votre frere l'a voulu irriter
yens a q. q. Op nieuw rebander. Hij
contra moi.
nam het verband af, en verbond de wood Verbittering, yr. action de rendre anter ; toorn,
op nieuw, it leva l'appareil et rebanda
wrok , woecle, aigreur,, exasperation, iiiplate.
verbonden van cone woad, le pan•
clration, animosite 5 f. acharnement, dechaisement d'une plate. zamenvoegen , ver?lament , in.
eenigen , verfcheidene dingen tot een geheel , Verblaken; zie Verzengen, Verfchroeljen.
lies- ensemble, unir,, joindre. Verbind deze Verblazen , b. w. (ik verblies, heb verbiazen ,)
weg-blazen, enlever en soul ant.
letters, iiez ces lettres. Zij hebben zich
veil. t. van verblijven.
tegen hem verbonden, its se sent unis centre Verbleef,
lui. Verbind uwen min met diet) welken gij Verbleeken, o. w. (ik verbleekte, ben vergekocht hebt, dan zalt gij eenen grooten
bisect) bleek worden, pair, devenir
hebben, joignez votre fardin a celui quo
blemir. Het geringtle geraas doet hem —,
le moiadre bruit le fait palls. Hij verbleekte
sous avec achete, alors votes en aurez no grand.
— door vriendfchapsbanden. Zij zijn door
van worn, it pait de colere ; zie Verblikken.
vriendfchapsbanden met elkander verbonden , Verbleekend, b. n. pdlissant , e.
bl2rnisvereenigd, its sent joints d'amitie. Door den Verbleeking, yr. action de pair,
buwelijksband verbonden, unir,, joindre en
cement , m.
onariage on par le lien conjugal , marier. Verbleven, y eti. dw. van Verblijven.
Zich underling —, bondgenootfchap waken, Verblies, onv. v. 1. van Verblazen.
s'unir, s'allier, se confederer, se liguer, se Verblijd, b. n. verheugd, verrukt, bien also,
joindre, se fideraliser. (*) De verbondene
refoui, e, joyeux, se, ravi , e.
legers hebben zich vereenigd, zijn bijten Verblijven, b. w. (ik verblijdde , heb verblijd, )
gekomen te B les armies allies se sont join.
blaj sunken , verheugett, rejouir. Dic nieuwz
heeft mij zeer verblijd, cette nouvelle m'a
tee a B. De prins van Oranje verbond, verNen rejoui, m'a donne de la joie. Zich ,
eenigde bijna alle staten van Europa tegen Lodewijk XIV, le prince d'Orange
verblijd zijn, se rejouir. Hij verblijdt zich
ligua presque toes les etats d'Europe contre
gaarne met zijne yfienden, tl alma a se reLouis quatorze. Deze provincithi hebbea
jouir avec ses amts.
Veth h 3

E,

VE
1 194
Verblijding, yr. vreugde, vrolijkheid, joie,
allegresse.
Verblijf, o. de daad verblijven , action de de.
tneurer, f. sejour, m. asile, tn. residence,
demeure, .f: WT aar is heden uw — ? au restez-vous , ou serez-vows aujourd'hui? Zijn —
te Delft was zeer kort , son sejour 4 Delft
fut bien court. — in een klooster voor eenigen tijd (eertijds) stage, in. —, (in regten) compromis ,
Verblijfplaats, y r. woonplaats , sejour, logewent, m. residence , habitation.
Verblijven , 0. w. (ik y erbleef, heb en ben
verbleven ,) sneer met aanhoudendheid blijven, dan door blijven work aangeduid, demeurer,, rester, s'arreter, sojourner. Ik
verblijf uw diena.ar,, je reste votre seryiteur.
Mijn brooder is naar Parijs vertrokken , waar
bij twee jaren — zal , mon frere est parti
pour Paris, oe it se journera deux ans. —, b.
w. lets aan iemand —, het zamen eons worden , om de beflisfing eener zaak aan fcheidregters over te latest, zich claaromtrent op hen
beroepen , se rapporter de q. ch. u q. q. laisser la decision de q. ch. 4 q. q., se comprotnettre, acquiesce?. h.
Verblijving , yr. action de demeurer, de rester , f. sejour, etc.
Veiblikken, 0. w. (ik verblikte , ben verblikt,)
changer de couleur, se faner, se passer, se
flitrir, se te'nir.
Verblind , b. n. fig. areugle , aveugld e.
Verblinden , b. w. (ik verblindde , heb verblind ,) blind maken , aveugler, rendre aveu, bet gezigt verduisieren, iernand het
gle.
gezigt der waarheid benemen ayeugler,,
iblouir,, offusquer ,fasciner. De zon verblindt
de ougen , le soleil iblouit les yeux. Men laat
zich door tie ijdelheden der wereld —, begoochelen , on se laisse fasciner par les vanites du
!monde. Blind worden , zich —, blind bij
jets zijn ; fig. s'aveugler sur q. ch.
Verblinding , yr. verbtindheid , aveuglement ,
iblonissement , m. fascination, f. 5 begoocheling 5 prestige , tn. illusion. De — der
2innen , le prestige des sens. Het is eene
— der zinnen , dat de oever zich fchijnt weg
te begeven , wanneer men . in een vaartuig
voorwaarts vaart , quand dans un hatiment
le rivage nous semble marcher, c'est tine
illusion des sens.
Verbtoemd , b. n. figuurlijk ceverdragtelijk ,
leenfpreukig , figure, e, allegorique , methaphorique , tropologique. Wanneer men
van een toornig mensch zegt , hij is eon
leeuw , dan worth leeuw in eenen verbloemden , ieenfpreukigen zin genomen , quand on
tit d'un homme en cohere, c'est tin lion , lion
est psis dans un sens metaphorique. De Hoer
is mijn fchild , is eene overdragtelijke nitdrukking, le Seigneur est mon boudier , c'est
sine mitaphore. lets in eenen verbloemden
zin uitleggen , allegoriser, en die zulks duet,
wordt allegoriste genoemd ; bijw. verbIcemk , figurement , allegoriquement, metaphoriquement, en termes converts, par metaphore.
Verbloemen , b. w. (ik verbloemde , heb verbloemd ,) eigenlijk met bloemen optoogen ,
opfmukken, orner de fi'eurs, orner de figures, de metaphores ; fig. bewimpelen , verfchonen, excuser , pallier, deguiser, colorer.
Zijnen misflag —, pallier, colorer sa faute.
Men moot de waarheid niet —, it ne faut
pas deguiser la virite.
Verbloeming , yr. action d'orner des flours ;
fig.
bewimpeling, palliation, f. digui-

V E It
sement, faux semblant,
Spreek zones'
-7 , parlez sans deguisement.
Verbluffen , b. w. (ik verblufte , heb verbluft,)
door eene fcherpe, eene hooggeflemde aanfpraak , of lets dergelijks, beteuteren , ter
neder flaan, dicourager,, troubler,, abattre
le courage.
Verbluffer,, m. celui qui decourage.
Verbluffing, y r. decouragement, tn. paroles
piquantes , f. pl.
Verbod, o. verbieding , defense, interdiction,
prohibition, f. interdit , m. Het is een nitdrukkelijk
bier niet te visfehen , c'est une
expresse interdiction ae ne pas pecker ici.
, la proBet door de wet uitgefproken
hibition prononcee par la lei, , (bij regtsg.)
inhibition. Eener kerk alle godsdienstoefe.
fling verbieden , mettre une eglise en interdit. — van goederen, decri , m.
Verbodemen , b. w. (ik verbodemde, heb yenbodemd , (bij kuipers ,) een anderen bodern
in ecu vat maken , mettre un autre fond 4
un tonneau, le refoncer.
Verboden , verl. dw. van Verbieden.
Verbodsdag , m. eon dog van godsdienstoefesting , waarop Hering en bantering verboden
is, jour auquel tout commerce, etc. est defendu.
Verbodswet , y r. loi prohibitive.
Verboeken, b. W. ( ik verboekte , bob verboekt, )
in een ander bock overfchrij yen transcrire,
transporter dans un autre livre.
Verboeren, b. w. (ik verboerde , heb verboerd , ) depenser 4 la culture.
Verboerten , b. w. (ik verboertte , bob Yen.
boert ,) al boertencie doorbrengen , depenser
en plaisantant, consumer (son temps) 4 des
plaisanteries.
Verbogen , veil. dw. van Verbuigen.
Verbolgen , b. n. opgezwollen, onfluimig,
orageus, se, tempetueux, se. Eene —e,
onituimige zee, one mer orageuse , tempdtueuse ; (zeew.)grosse mer ; fig. vol gemoeds.
, y ergramd , courbeweging , passionne ,e.
rouce , e, irrite, e, en grande cohere.
Verbolgenheid , yr. gramfctiap , hevige toorn,
grande cohere,
courroux, m.
Verbond , o. eene o yereenkomst , waarbij van
weerskanten bijiland of jets anders work
beloofd , alliance , confederation , ligue.
AANDI. Zie het regte gebruik dozer woorden
op Bondgenootfehap. Het — der genacte ,
l' alliance de grace. De arke des , Parclze
d'alliance ; fig. Het oude en nieuwe —, (in
den bijbel ,) I'ancien et le nouveau testament.
—, verdrag , vereeniging , overeenkomst ,
traite , pacte, contrat, m. convention, f:
Men zegt dat de toovenaars een — met den
duivel maken , en dit, que lee sorciers font
un pacte avec le diable. Zie ook Verbindtenis in dozen zin, en Federation, etc. iii
het Franfcbe deer.
Verbondbreekfler,, yr. violatrice , infractrice.
violateur, inVerbondbreker of faender,,
fracteur (d'un traite , etc.)
Verbondbreking , y r. infraction d'un traite , etc.
Verboncien , b. n. relict, e, allie , e, confidere, e ,federe ; e, oblige, e, engage, e, etc.
Zie Verbinden.
Verbondenheid , yr. liaison; zie Zamenhang.
Verbondmaking , yr. conclusion d'un traite , etc.
Verboncisbeker, m. coupe de Palliance , f.
Verbondsbock , o. livre de Palliance.
Verbondsbreuk , Verbondsbreking , vr. rupture , infraction d'un traiti, etc.
Verbondsbrief, m. verbondsfchrift , akte, act,'
d'alliance.
Verbondfchender; zie Verbondsbreker.
Ver.
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Verbranding, Yr. combustion. — tot ascii , (bij
Verbondseed , m. serment fed!ratif.
Verbonds-God,
1 de fcheik.) incineration, ustion. Algemeene
Dieu de l'alliance.
, ook der ganfche wereld , confla— eener
Verbondskist, y r. arche dalliance.
gration. Het zout door middel van — uic
Verbondsmaal, o. nachtmaal, (bij de R. K.)
hoogtijd, sainte scene ; communion, f.
een iigchaam halen , tirer le sel d'une substance par la voie d'ustion. — eener plant
Verbondsoffer, o. saint sacrifice, sacrifice
tot asch, l'incindration d'une plante.
d'alliance, m. (bij de R. K.) la messe.
Verbondstafel, vr. nachrmaalstafel , sainte table. Verbrasfen , b. w. (ik verbraste , heb verbrast ,) verkwisten , doorbrengen, dissiper,
Verbondswet , yr. loi de l'ailiance.
depenser,, prodiguer.
Verbood, onv. verl. tijd van Verbieden.
Verboog, — — —
Verbrasfing, yr. verkwisting , doorbrenging,
Verbuigen.
Verboorden, b. w. (ik verboordde , heb verdissipation.
boord,) op nieuw boorden , reborder. Een Verbrceclen , b. w. (ik verbreed, heb vetfchip —, mettre on nouveau bord a unvaisbreed , ) breeder maken , dlargir, rendre plus
seau, ou bdtiment.
large, etc. Eenen weg —, breeder makers,
Verborgen, b. n. cache, e, secret, Ile, occuldlargir un ckemin. De weg -worth op die
te , latent , e. —, geheimzinnig, mysterieux ,
plaats breeder , le chemise s' dlargit a cet
se. —, onbekend , onecht 5 apocryphe.
endroit.
duister, tenebreux, se. —, heirnelijk, clan. 'Verbreeding, vr. elargissement, m.
destin , e, fiirtif, ive. Een — levee leiden, Verbreekbaar, b. n. fragile 5 qui petit se rompre.
mener one vie caches. Verborgene oorzaak , Verbreektier, vr. celle qui rompt, etc. zie
ge.
ziekte , cause, maladie occulte. Een
Verbondbreektier.
brek , (van paarden ,) on vice latent. Do Verbreiden , b. w.
verbreidde, heb ter-e bezwaarnisfen , fervituten van een hula,
breed,) al verder en verder uitarekken , beles servitudes latentes. De verborgene , gekend , ruchtbaar maken , verfpreiclen, divulbeirnzinnige woorden der Heilige Schrift
goer, publier, rendre public, repandre ,
propager. Een nue nadac dit nieuws was
lee paroles mysterieuses de recriture saints.
— handel, fluikhandel , contrebande ,f. cowaangeeomen , weed het overal verbreid,
ruchtbaar gemaakt , one heure apses que la
merce prohibe. — hoek , fluikhoek , recoin,
172.
nouvelle fat arrivie, elle fut divulguee par
bijw. In het —e , en secret, en catout. Bet licht verbreidt zich in eene regchette, a la derobee; mysterieusement, etc.
Verborgenheid, vr. geheim, secret , (bij godto lijn, la lumiere se propage en ligne droite.
geleerden,) mystere, at. De — der drie- Verbreider, m. divulgateur.
eenheid, le mystere de la trinite.
Verbreiding , yr. ruchtbaarmaking, divagation,
publication.
Verborgenlijk ; zie Verborgen , bijw.
verbouwde, heb ver- Verbreidtter,, yr. divulgatrice.
Verbouwen , b. w.
bouwd ,) anders bouwen, rebdtir. —, door Verbrek.elijk, b. n. zie Verbreekbaar.
bouwen verdoen , employer on depenser en Verbreken , b. w. (He verbrak, heb verbrobatiments, en ba,cisses , (bij landb.) voorckee ,) ganfchelijk , geheel, broken, briser,
brengen, cultiver.
casser, rompre, mettre en pieces. —, overtreden, fchenden , violer, enfreindre, transVerbouwereren , b. w. (ik verbouwereerde ,
heb verbouwereerd ,) onthutfen, van zijn
gresser. De vijand heeft de voorwaarden
link brengen, ontitellen, rendre confus,
van bet verbond verbroken, l'ennemi a endmouvoir , troubler ; fan/. alzurer.
freint les conditions du traits. Ik zal nooit
Verbouwing, yr. action de rebatir; reconhet verbond
der ilt met u gemaakt
struction.
heb, (bijbelsch) je n'enfreindrai jamaisVerbrabbelen, b. w. (ik verbrabbelde , heb
ralliance que j'ai traitee avec vous. De
verbrabbeld ,) verwarren, brouiller; confonwetten —, violer les lois. Eene wet —,
dre.
bezoedelen, bemorfen, barbouiller.
vernietigen, herroepen, revoquer one loi.
violer un serment. Eenen
Verbraden , b. w. (ik verbried 5 heb verbraden ,)
Eenen eed
rdtir trop, bruler Con
uiterfien wil
o. w.
krachteloos waken, aunts(ik verbried, ben verbraden ,) se consumer
ler on testament.
par la friture.
Verbrekend, b. n. krachteloos makend , de'ro.
Verbragt, onv. verl. tijd en veil. dw. van
gatoire.
Verbrengen.
Verbreking , yr. rupture; zie Breking , Breuk
Verbrak, onv.
tijd van Verbreken.
fig. —, fchending , overtreding, violation,
Verbrandbaar, b. n. combustible. —, brandinfraction, transgression, contravention, debare flof, matiere combustible.
rogation, etc.
Verbranden , b. w. ( ik verbrandde , heb ver- Verbrengen, b. w.
verbragt , heb verbragt, )
brand , door vuur verteren, briner, cousuvervoeren, porter ailleurs, transporter.
rner par le feu, reduire en cendres. Het huis Verbried, onv. verl. t. van Verbraden.
is verbrand met al het huisraad, la maison Verbrieven , (verouderd) door middel van brieest bailee, consumee par le feu, reduite en
von doen weten.
cendres , avec tons les meubles. Van de Verbrijzelaaar,, m. briseur.
zon
5 haler. Algemeen
, conflagrer. Verbrijzelen , b. w. (ik verbrijzelde , heb vcrVleesch in het braden
aanbranden , habrijzeld,)breken , verbreken, tot gruis vervir. Zijne vingers —; fig. s'echauder. De
morfelen , briser, rompre, fracasser, froishanden door netels —, se piquer les mains
ser. Hij verbrijzelde de koperen Clang, it
avec des orties; zie Branden ; Spr. w. Beter
brisa le serpent d'airain. De vat heefc hem
hard geblazen dan den mond gebrand, it
het ganfche been verbrijzeld, la chute la a
vaut mieux de se vanter que de se battre.
froissd toute la jambe. Len fink van eenen
—, (met Zijn) havir on se havir,,se griller,5
bow verbrijzelde hem het been , un eclat d'una
se consumer par le feu, se brdler. Het —
bombe lui fracassa la jambe. Peper —,
der lijken , la cremation. (*)
flampen, concasser dupoivre.
(bij fcheik.)
Verbrandheid, vr.
klein flampen, triturer,
verzenging der
boomen en planten door de koucle of door den Verbrijzeling, vr. action de briser, etc. rapwind , brouissure.
ture ; froissement
trituration.
11 h h 4
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Verbrod, b. n, bedorven, gate, e; mal fait , e. Verciachtheid, vr. verdacht , verdenking, arg
waan , soupcon, in. suspicion, f. zie VerderVerbroddelen , of verbrociden , b. w. (ik verking.
broddede , heb verbrod) knoeijen, becierven ,
bousiller, gdter; fain. cochonner, massacrer Verdagen o. w. (ik verdaagde, heb ver
daagd,) van vreugde opfpringen, Sauter,
la ce
d'ouvrae
ou estropier
une
pg.
bondir de joie. —, b. w. dagvaarden,
Ver b ro dd er m , b ous illeu r .
net-, assigner.
Verbrodding, yr. knoeiwerk , bousillage, m.
Verdagvaarden , b. w. (ik verdagvaarde, heb
Verbrodfler, vr. bousiileuse.
verdagvaard) ajourner,, assigner; titer; zit
Verbroederen b. w. (ik verbroederde r heb
Dagvaarden,
verbroederd) tot broeder maken, in eene
broecierlijite betrekking brengen ,fraterniser. Verdampen, o. w. (ik verdanipte , ben en hei
verdampt,) s'evaporer ; s'exlialsr. Een vocht
Deze twee jongens leven als broeders met
op een klein vuur lawn
nitclampen,
elkander, cos deux garcons fraternisent enfaire s'evaporer one liqueur a feu lent. Di;
semble. Zich , se fraterniser, contracter
is
vocht geheel verdampt, in damp vervietine convention de fraternite.
gen, cette liqueur 'est toute ea-horde.
Verbroedering, y r. confraternite. — in eene
geesteliike orcie, affiliation. —, broeder- Verdamping, vr. uitdamping, evaporation.
Vet danfen , b. w. (ik verdauste, hen verdanst ,)
(chap, fraternite.
perdre ou depenser en dansant, ti la danse.
Verbroeijen, b. w. (ik verbroeide, heb verHij heeft zijn geld verdanst, it a defense
broeid,) door broeijen te veel verwarmen ,
son argent a la danse. Zijne gezondheid —,
gti ter par une trop grande chaleur ou a force
door clanfen verliezen , perdre sa sante en
d'echauder fort. —, (met Zijn), se goiter
dansant.
par Crop de chaleur,, etc. Verbroeid, verrot
Verciartelen , b. w. (ik verdartelde , heb verhoo i , du
n
h
d fbipourr
darteld,) passer , perdre (son temps) a foVer broken, veil. clw . van Ierbreken.
ldtrer, en badinant.
, dartel maken ,ren,
Verbruld , b. n. flecht , leebik , vilain,
dre petulant, e. —, (metZijn)devenirtrop
forme, mauvais, e.; bijw. ; zeer, extreme- petulant,
e. au foldtre.
ment, fort. Bet is — rnorfig op de Ilraten,
ii fait extremen:ent, fort , sale dans les rues; Verdarteling, yr. uirgelatenheid, petulance;
action de perdre (son temps) en foldtrant.
tusfchenw. diantre:
Verbruijen 7 b. w.(ik verbruide , heb verbrnid ,) Verdedigbaar,, b. n. defendable; soutenable.
Deze post is niet — te houden, ce poste
bederven, goiter, faireechouer(une affaire).
West pas soutenable.
zieh iers op den hats
Bet bij iemand
mecontenter q. q. encourir sa dis- Verdedigen , b. w. (ik verdedigde , heb verdecligd,) flaande houden, defendre,soutenir.
grace. Hij verbruidt her bij alien , die met
Men kan die vesting good —, on sait bien
hem te doen hebben , it tnecontente tons crux
tVendre cette forteresse. De grenadiers bequi out affaire avec lui,
gonnen den aanval, en men gaf aan het
Verbruiken , b. w. (ik verbruikte, heb verganfche regiment bevel om hen to
,
bruikt,) consumer , consommes, employer , etc.
(fiaande to boucle'), bij te fpringen), les
Verbruiking, yr. action de consumer, consomgrenadiers commencerent Pattaque, et Pon
motion.
donna ordre el tout le regiment de les &len.
Verbuigbaar, verbuigelijk , buigzaam, b. n.
dre, soutenir. Hij heeft u good verdedigd,
pliable, playable; flexible. (in de fpraakk. )
it vows a bien soutenu. Een voorliel —
declinable. Dit woord is —,,ce mot est desoutenir
une proposition. Zich
clinable.
zich regtvuardigen , se defendre, se justifier.
Verbuigen , b. w. (ik verboog, heb verbogen ,)
flier, ployer, flichir,, deciliter. Verbuig dit Vercledigend, b. n. apologetique, apologique.
defensif, ive.
woord, declinez ce mot.
verbond, une alliance
defensive.
Verbuiging , yr. action de pier. (in de fpraakk.)
Verdediger, m. verweerder, de'fenseur; apolode c lina i son .
( bij regtsg.) defendeur. — eerier
giste.
Verbuist , b. rr. ziekelijk , van 'sdaagste voren
thefis of openbare twisting, soutenant; resto veel gedronken to hebben, incommode ,e,
pondant; fig. bouclier, chevalier.
pour avoir trop bu to veille.
Verbulderen, b. w. (ik verbulderde , heb ver- Verdediging, yr. verweerfchrift, defense, pre,
bul,lerd,) door bulderende woorden ter netection.
bij woorden of gefchrift, apologie. Schrifrelijke — van betwiste posten in
moedeloos maken , decourager,,
clerfiaan
eons rekening , soutênement, m.; fig. clic•
deconcerter .q. q. par des paroles d'emportevalier, bouclier, m. Iemands — op zich
went; fulminer contre q. q.
nemen , se faire le chevalier de q. q., faire
Verburgeren, b. en o. w. (ik verburgerde .,
heb en ben verburgerd,) civiliser, politer;
l'apologie de q. q.
donner de Purbanite; se civiliser; etre civz- Verdedigingsmcidel , o. moyen de defense, m.
Verciedigingsrede, yr. discours apologetique , m.
Use, e.
Vereuferen , b. w. (ik vercijferde , heb vercij . Verdedigingsfchrift o. icrit apologetique.
tegeninbrcnging, antwoordfchriften om de
ferd,) employer, passer (tout son temps)
ealcuier, d chiffrer. Zich verrekenen , se
tegenfpraak van een getting te bevestigen,
(in de prakt.) salvations, f. pl.
mecompter, se tramper en calculant; faire
Verdedigfier, yr. cello gun defend, protectrice.
calcul.
p
line
li
n piste
Verdeed, onv.
dw. van jerdoen.
tijd van Verdoen.
Verdaan,
Verdacht, verdachtig, b. n. suspect, e.soupcon- Verdeelbaar, b. n.
partageable.
Verdeeld, b. n. portage, e, divise e. De
noble. ('5 ) 1-lij words wegens diefflal
flemmen
zijn
—,
it est suspect de vol. Eerie —e plaars, urn
les avis sent partages.
(in de wapenk. en kruicik.) parti, e. Hij
lieu suspect. —, acheerclochtig, wantrouwig,
soupconneux, se. Hij Avordt zeer —, daarvoert eenen gekroonden, goudkleurigen leeuw
— in een rood en zwart veld, it porte d'or,
van de maker, de oorzaak te zijn, it est
ortemcnt soupconneux d'en etre Pauteur ;
au lion couronne , parti de gueules et de sable.
fcam.
Het klaverblad is in drian —, la feuille
Wees hierop
desk er aan, pensez
trifle est tri-parti.
vela; soyez prepare el vela.
Vet-
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desVereeeldbeid, vr. oneenigheld,
discorde, — of oneenigbeid in eene familie flichten, mettre (de)
la division dans une familie, serer la discorde. Er is —, misverfland onder hen ontflaan , it est arrive une brouillerie entr'eux.
—, (in de kerkg.) schisme,
Verdeelen , b. w. (ik y erdeelde , heb verdeeld ,)
iu (1551511 fcheiden , diviser, partagcr , de.
inembrer. Het geheel in vier deelen
diviser le tout en quatre parties. Men heeft
zijne bediening verdeeld, on a demembre sa
cioarge. Verdeelt deze appelen onder u,
partagez ces pommies entre volts, —, nitdeelcn , distribuer, departir, repartir,,par(age's . Nen heeft den bait aan de foldaten
y erdeeld, uitgedeeld, on a distribue le butin
aux soldats. Hij heeft twee duizend gulden
nagelaten, om dezelve onder de armen to
it a laisse deux mille florins pour les
departir aux pauvres. Men heeft de troepen
in verfcheidene kwartieren verdceld, on a
reparti les troupes en divers quartiers. Weder —, repartir, redipiser,, subdiviser. In
kieine deelen of ffultjes
morceler.
oneenig maken, diviser, desunir, seiner la
discords; separer.
Verdeeler, m. celui qui divise , partage, etc.
distributeur, reparateur.
Verdeeling, yr. division; distribution; reparation, f: partage -; demembrement ; lotissemeta ; departement, m. — van eenen barometer, partition (Pun'. baromdtre. —, affcheiding, fourchure. De — der wingers,
la fourchure des doigts. — in Brie deelen ,
tripartition. Inwendige — van een fchip
inrigting, emmenagement du vaisseau. — van
de fpanten op de kiel, distribution des couples sur — van bet y olk, reparation des gens, amatelottement, m.
Verdek, o. van e'en fchip, pont du vaisseau,
tillac, Achter—,(fcheepsw.)gaillard d'ardere. Half—, demi-pont , corps de garde, no.
Half— achter, achtervinkenet, susain, m.
tusfchendek , couradoux,
Hoogte van een
un bdtiment
Een plat fchip zonder
ras. Klein — op de fluitfchepen, plegt your
—
of dekiel,
en achter in eene floep ,
couverture,
Verdeltsbalken, m. meerv. (fcheepsw.) barrots
baits du pont d'enhaut.
Verdekt , b. n. (fcheepsw.)
Verdelgen, b. w. (ik verdelgde, bob yer.
delgd,) met den grond gelijk maken,
raten , raser ; demolir. Ecn gebouw
ser un bdtiment. uitroeijeu , exterminer, extirper, detruire, ruiner, deraciner.
De wolven zijn in suit land verdelgd, uitge
roeid, les loops sont extermines dans ce pays„
faut extirper
Nen moet het onkruid
les mauvaises herbes.
Verdelger, m. uitroeijer, extirpatenr, ester
minateur. Hij was de — der ketterij ,
etait Pexterminateur tie Pheresie.
Verdelging, yr. uitroeijing, extirpation; extermination, ruine, destruction.
Verdelgfier,
eater minatrice. —, vernielfler, destructrice.
Verdemoedigen, b. w. ( ik verdemoedigde,
heb yerdemoedigd ,) humilier,, abaisser,, etc. ;
zie Verootmoedigen.
Verdemoediging, yr. humiliation.
Verdenken, b. w. (ik verdenk , heb verdacht,)
eertijds uicdenken , verzinnen , bedenken ;
met een kwaad vermoeden achtervolgen ;
een kwaad vermoeden op iemand, op lets
hebben, argwanen, wantrouwen, soupcon—
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tier . ; suspeeter, tenir pour suspect, e, se
mijier de. Iemand wegens eene misdaad
soupconner q. q. d'un crime.
Verdenking, y r. argwaan, vermoeden, soupcon m, suspicion, defiance; fig. ombrage,m.
Verder, bijw. en b. n. plus loin, plus avant,
plus eloigne , plus avance , e, ulterieur,, ere;
ulterieurement. Ga nict n'allez-pasplus
loin. 1k lean nict — voort , fe toe peux plus.
Bekommcr er u niet — om, toe vows mettcz
plus en peine de cela. Alle verdere eilchen,
toutes les pretentions uiterieules. En zoo —
voort , en (nitre, et le reste, ainsi du ceste,
etc. ; zie Ver. Het —e, bet overige , le reste.
Verderf, a. y ernietiging van alien we!fland,
volkomen beeerf, twine, perte, perdition,
; zie colt- Bederf, Verwoescing, Vernie, Verdoemenis , Dood. the onderneming
zal zijn zijn, (zal tot zijn ongeluk verfirekken ,) cette entreprise sera sa perte, sa
ruine. loops is zijn it court d sa
ruine. Op den weg des verderfs zijn, etre
dans le chemin, dans la vote de perdition ;
fig. etre sur le, au, bond du precipice, Ilij
heeft hem van het — gored, it Pa retire du
chemin de perdition.
Verderfelijk, b. n. aan verderf onderhevig,
bederfbaar, corruptible, milieux, se; pernicieux , se. —, verleidend, corrupteur,
trice. Zijn gezellchap is — your u, sa societe est pernicieuse pour vans. Eene —e
zaak , tine afraire ruineuse.
Verderfelijkheid, yr. bederfelijkheid, corruptibilite.
Verderven, b. w. (ik verdorf, heb vendory en ,) yerfloren, bederven, vernielen, nitroeijen, detruire, ruiner, extirper, esterminer, goiter, depraver, deteriorer.
o. . (met Zijn,) se getter, se corrompre.
Verdervenis, yr. corruption, depravation,perdition.
Verderver, rn. celni qui gdte, dcstructeur.
Verderving. yr. corruption, destruction , devastation, ruine; zie Bederf.
Verdicht, b. n. verzonnen, controuve, e, fictif, ive, feint, e, chiinerique. —e gefchiedenis , verbaal , histoit e , , roman,
conte, m. Onder eenen —en naam gefchreven , anonyme.
Verdichten , b. w. (ik Yerdichtte, heb verdicht ,) verzinnen, uitdenken, controuver,
inventer; fig. forger. Eenen leugen
forger un mensonge. —, veinzen , feindre.
Verdichter, verzinner, inventeur; fig. forgear. Het is eon — van nienwstUdingen,
c'est un forgeur de nouvelles.
Verdichting, yr. verdichtfel, fiction, invention, feinte, fable,
conte, m. Zedelijk
apologue,
en leerzaam
Verdichtielkunde, vr. mythologie; fable.
Vcrdiend b. n. noirite , e. juste, gap:6 ,
Hij beefc
' zijnen verdienden loon, zl a eti
traite selon son merite.
Verdienen , b. . (ik y erdiende hub verdiend ,)
dienende winuen , door zijnen arbeid, gagner. Zij verdient hoar brood met fpinnen,
elle gagne SOH pain 4 filer. In bet zweet zijns
aangezigns zijn brood —, gagner son pain a
la sueur de son corps ; fig. lam. Men verdient aan dat werk naauweqjks droog brood,
e a cet ouvrage.
it n'y a pas de l'eau
waardig zijn, aanfpraak op jets hebben,
meriter, etre digne de. Gij verdient gefiraft
to worden , wiji gij zijt ongehoorzaam gcweest, vous ineritez d'étre pistil pour avoir
ate desobeissant. Hij heeft die behandeling
niet verdiend, it ea pas Write ce traitcHhhh5
mete,,
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rant. Hij heeft dit aan n yerdiend , it Pa Verdikbaarheid, yr. condensabilite.

werite de vows; fig. fam. Doze rok verdient Verdikken , b. w. (ik verdikte, heb vordikt ,)
eenen anderen , cot habit en demande autre.
epaissir,, repaissir,, condenser. De dampen
Hij verdient den dood, it est digne de most ;
de luck , les vapeurs epaissent Pair. De
zie Waardig zijn.
firoop laten koken om haar Le , faire cuirc
Verdienfte , yr. al wat iemand zich door dienle sirop pour le repaissir. Het bloed
flen verwerft , gain, profit,
(in de geneesk.) incrasser le sang. Her zout
House verdienflen zijn des winters Bering, en /liver ils
lombover le sel. —, (met Zijn) s'epaisgagnent pen; ils font pen de gain. Wij hebsir ; grossir. Het vieeschnar worth dik door
ben de —n gedeeld , nous avons partage les
bet koken, le bouillon s'epaissit en cuiprofits; zie
sant. 1-lij worth dikker, sa taille s'epaissit.
bedrijven of hoedanigheden , waardoor men zich jets goods of
Door de hitte zijn de druiven dikker geworden,
gezwollen, les chaleurs oat fait
kwaads waardig maakt, merite ,
Het is
ten man van —, c'est uao 110111112C de merits.
grossir les raisins.
Verdikkend, b. n. incrassant, e., (in de geDeze daad heefc in mijne oogen groote
neesk,) pycnotique.
cette action est d'un grand merite times yeux,
Gij zult volgens uwe — beloond worden, Verdikking, yr. epaississement , m.
vats
wits serez recompense suivant, scion, vos
bloed, evochten
incrassation. — (in de
fcheik.) syncrese. —der luck , condensation.
merites. De ----n van het lijden van Jezes
concretion, — eener zuil,
Christen, les merites de la passion de Jesus
renflement, m. Werktuig mu do — der
Christ. De orde van —, Pordre de merite.
Verdienftelijk, b. n. en bijw. van verdienfte;
lucht te meten, (in de nat. k.) elaterovan perfonen, vol verdienflen, qui a du memetre.
rite; rneritant, e. Zijn broeder is een Verding, yr. verdrag, accord, m. convention.
man, son frere est un homme de men' te. Zich Verdobbelen, b. w. (ik verdobbelde , heb verdobbeld,) met dobbelen verliezen, perdre
-- bij het vaderland maken, meriter bien de
ass jeu de des. lets — wie bet zal hebben ,
la patrie. — van zaken, jets goeds verdiejolter aux des , jeter le de qui Paura.
nende, meritoire , digne de recompense. Eene
, tusfchenw., bijw.
—e daad, une action n2dritoire. Om onze Verdoernd , b. n. damne, e.
diable ! diantre ! morbleu ! diablement ; zie
goede werken — te maken, pour rendre nos
Verdoemelijk, Vervloekt. De verdoemden,
bonnes oeuvres móritoires; bijw. miritoire•
de verworpenen, les damnes , les reprouves.
anent, dignement.
Verdienftelijkheid, vr. qualite par la quelle une Verdoemelijk, b. 13. damnable, condemnable.
—e grondttellingen, des maximes damnables ;
chose est meritoire, merite.
bijw. damnablement , etc.
Verdiepen , b. w. (ik verdiepte , heb verdiept , )
dieper maken, approfondir, creaser plus Verdoemen , b. w. (ik verdoemde, heb vetdoemd) damner. —, tot that' verwijzen,
avant, rendre plus profond, e.: zie Uitdiecondamner; zie Veroordeelen.
pen; fig. Zich in jets
s'enfoncer dans.
Verdoemenis,
vr. verdoeming, damnation,
s'enfonce
verdiept
zich
in
het
fpel,
it
litj
f dam, in. De flraf der —, la peine
dan; le jeu. Zich diep in het bosch begedam; zit Verwerping in dozen zin. De
yen , s'enfoncer dans le Bois. Hij verdiept
eenwige —, la damnation eternelle.
zich nicer en meet in fchulden , hij fleekt
zich hoe langer hoe meer in fchulden, it Vordoemer, celui qui damne, qui condamne ;
s'endette de plus en plus. Hij is geheel in .jug.e.
gedachten verdiept, it est entierement ab- Verdoen, b. w. (ile verdeed, hob verdaan,)
wegdoen , te niet doen, om hall brengen ,
sorbe dans la meditation, etc.
se titer ; aneantir, faire mourir„
se
Verdieping, yr. ultdieping, approfondissement ,
— , verkwisten, doorbrengen, dissiper,
m. — in eenen muur,, (in de bouwk.) seaprodiguer,
consommer,
, gaspiller,, etc. —,
elke
reeks
van
vertrekken
,
oncement.
f
herdeen , refaise, faire une seconde foil ou
die gezamenlijk op eene gelijke hoogte boven
autrement. Zoo het to — ware, zoude ik
de benedenfte reeks van vertrekken van een
Dit huis
het nog eons doen, si c'etait 4 refaire , je
huis gevonden worden , itage,
le ferais encore.
heeft vier —en, cette maison a quatre etait tient, Verdoener,, m. verkwister, depensier, dissipages. Hij woont op de tweede
tour ; prodigue.
il occupe le second &age, it loge au second
n. depensier,, ere, prodigue.
dtage. De onderfte —, gelijks vloers, rez- Verdoenlijk,
Verdoenlijkheid, vr. verkwisting, dissipation;
de-chaussee. In de °interne of benedenfle
De
boprodigatite.
woven, lager au rez de-chaussee.
venfte —, le haut du logis , de la ?liaison. Verdoffen, o. w. (ik verdofte, ben verdoft,)
duffer worden, devenir plus sourd, e. perdre
Vier kamers naast elkander opeene en dezelfde son intensite.
de —, quatre chambres deplein-pied. Kleine
boven al de andere (in de bouwk.) atti- Verdoffing, y r. action de devenir plus sourd ,e.
— van de flem, azaphie.
gue , m. —, hoogte van een vertrek , espace
entre le plancher d'en-bas et celui d'en-haut. Verdolen, o. w. (ik verdoolde , ben verdoold ,)
door doling aan zijne beftemming onttogen
Een vertrek dat hoog van — is, un apparworden, s'egarer, (se) fourvoyer, errer;
Cement dont le plafond est bien barn; fig.
se detourner du draft chemin. Die wegwijfam. van een' mensch met weinig doorzigt
zer heefc ons verdoold,doendolen, ce gui.
zegt men: hij heeft eene lage
a pets
de 170US a fourvoyes.
d'esprit.
Verdijen, b. w. (ik verdijde , heb verdijd) Verdoling, vr. egarement Jourvoyement,
erreur.
juror de ne pas faire q. ch.
Verdierlijking, vr. verandering der plantflof- Verdommelen , b. w. (ik verdommelde , heb
verdonimeld ,) vermommen , digitiser ,rendre
fen in dierlijke beftanddeelen , animalisation.
miconnaissable , cacher.
Verdierlijken , b. w. ( ik verdierlijkte , heb verdierlijkt) zoo dom maken als con boost, Verdompen, b. w. (ik verdompte, bob verar.
dompt) uitblusfchen, iteindre, etouffer.
brutir,
ruti
celui qui obscurcit.
Verdonkeraar,
Verdikbaar, b. u. condensab/e.
Vero
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Verdonkeren , b. w. (ik verdonkerde , heb verdonkerd) donker maken , verduis-eren, obscurcir ; offusquer. De nacht verdonkert alle
yoorwerpen, la nuit obscurcit tons les objets.
De wolken — de zon, les nudes offusquent
le soleil ; zie Verduisteren. onzgibaar
maken, wegmoffelen, soustraire, rendre invisible. Hij heeft de effecren van de erfenis verdonkerd , weggemoffeld , ont yreeind ,
il a soustrait les e, itsde la succession. — ,
(met Zijn) s'obscurcir. De lucht verdonkerc ,
Pair s'obscurcit.
Verdonkering, yr. obscurcissement,
Verdoofd, b. it. engourdi, e. , terni, e.
verawaald
Verdoold, b. n. egare , e. Een
kind, un enfant egare.
Verclooldheid, y r. egarement /72.
Verdooren, o. w. (ik verdoorde, ben verdoord ,) _zot , dwaas worden, devenir fou,
fblle , stupide.
Verdooven, b. en o. (ik verdoofde, heb en
ben verdoofd) doof maken, assourdir , rendre soard, e., etourdir. Gij verdoofd mij,
mania mij doof door 11 AV gebabbel, vous m'etourdissez avec votre caquet. verftijven ,
verttrammen, gevoelloos maken, engourdir.
De krampvisch verdooft, verftramt degenen
die hem aanroerc, la torpille engourdit la
main de celui qui la touche. —, het hoofd
doen otnloopen, bedwelmen , abasourdir.
verkleumen, stuke'fier. Een verdoofd
lid, tin membre stupefie. —, den glans benewer), dof maken, ternir. De adem verdooft, maakt een fpiegelglas dof, Phaleine
ternit une glace. —, zijnen glans verliezen ,
se rernir. Deze kleuren verliezen ligtelijk
den glans, ces couleurs se ternissent aisernent.
Zie ook Verduisteren.
Verdooving, yr. Otourdissement, engourdissesnout, m. stupefaction, f. dofheid, beflagenheid, ternissure. Schielijke — van een
lid des ligchaams, cataplexie.
Verdord, b. n. sec , seche, desseche , e. aride.
geweldig groot, fterk, trelfend, fort
grand, e; terrible , epouvantable ; bijw. terriblement , tusfchenw. diantre! peste
Verdorclheid, y r. secheresse , aridite.
(ik verdorde ben verdord ,)
Verdorren , o.
dor worden, secher,, se dessecher, devenir
sec ou aride.
Verdorring , y r. dessechement , m.— van eenen
vinger, digitie.
Verclorf, onv. veil. tijd van Verderven.
Verdorven, b. n. bedorven, gate, e. corrom.
pit, e., deprave, e.
Verdorvenheid, yr. bederving, corruptions; de
pravation.
Verdosfen, b. w. (ik verdoste, heb verdost,)
se parer d'un habillement neuf; equiper de
nouveau , mettre pour la premiere fois.
Verdouwelijk, verduwelijk, b. n. verteerbaar
facile a digerer; digestible.
Verdouwen , b. w. (ik verdouwde, heb verdouwd , ) van fpijzen, verteren, digerer.
verdragen, dulden, supporter.
Verdouwing, yr. vertering, digestion ,coction
de Pestomac. Slechte — of fpijsvertering,
dyspepsie.
Verdraagbaar, b. n. supportable; tolerable.
Verdraagzaam, b. n. geduldig, langmoedig,
patient, e., endurant, e. , accommodant,
e., sociable; — (in de gocisdienst) tolerant ,
e. Hij is iemand die niet — is , die niet veel
kan verdragen , it n'est pas tin homme endurant.
Verdraagzaamheid, yr. patience , humeur endurante tolerance.
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Verdraagzaamlijk , bijw. patiemment; avec"
tolerance.
Verdraaid, b. n. tordu, e., contournd , e. ensmeld , e; zie Verdraaijen.
Verdraaijen, b. w. (ik verdraaide, heb verdraaid ,) krom buigen , draaijende onbruikbaar
maken; als : Een Plot fausser une set-rune. Eenen fleutel —, jausser ou _forcer une
clef,' De oogen
rouler les yeux dans la
tete. Zich den voet verfiruiken, se ditordre le pied; se donner une entorse au pied.
Den arm —, tordre le bras ; fig. Den zia
van den tekst, van eene plants tordre
torturer , pervertir,, etc. le seas d'un texte
d'un passage ; y donner tone fausse interpretation. Het regt —, interpreter sisal is loi.
—, (met Zijn.)
Verdraaijing , yr. verrekking, verwringing„
entorse, detorse, contorsion, distorsion. De
— van den mond, la distorsion de la bouche ;
— der oogen, roulement des yeux ; van
een flat enz. action de frusser ou de forcer
nine serrure. fig. — van iemands woorden,
fausse interpretation.
Verdrag, 0. accord , accommodement , contrat,
pacte, traite , m. paction, (verouderd,)
Tot een — kornen, venir a un accomenodement. Met iemand een —maken, contracter,
faire un contrat avec q. q. Een — maken
tusfchen perfonen van eene en dezelfde fa•
milie, faire un pacte entre les personnes d'une
mime famine. Vrecies traite de paix.
Ons — houdt in , brengt mede, notre contrat porte. — (inzonderheid) tusfchen een
wereldlijk opperhoofd en den pans, ten aan.
zien der kerkelijke zaken. —, overeenkomsc,
vriendelijke of minnelijke fchikking, composition, transaction ; chevissance , Eene
plaats met — innemen, prendre tine place
par composition. — met eigenhandige onderteekening (sunder notaris ) transaction sous
seing
— wegens de overgave ecner
fiad of vesting, capitulation. Het maken
van een —, passation, Zij hebben cent
huwelijks— aangegaan, gepasseerd, onderteekend, ils ont fait une passation de contrat , bijw. Bij
conventionnellement ,
composition ; par accord.
Verdragelijk , b. n. supportable ; tolerable.
Verdragen 7 b. w. (ik verdroeg, heb verdra,
gen ,) van de eene plants naar de andere
dragen, transporter, porter ailleurs. De kat
heeft hare jongen verdragen, le chat a porte
ailleurs ses petits. —, dulden, met geduld
ondergaan souffrir , endures, supporter , tolerer. "Waarom verdraagt gij , duldt gij ,dat
men u beleedigt, pourquoi souffrez-vous qu'on
vous insulte. Men most de gebrekr zijner
vrienden faits tolerer les d fauts de
ses amis. lk kan de beleedigingen niet —,
e ne sauraic endurer les injures. Zijne
fmaag
kan die fpijs niet —, son estomac ne
pent supporter ou digerer cette viassde. Elkander niet kunnen ( Hecht met elkander
omgaan,) ne pouvoir se supporter , ne pouvoir
s'accorder, etc. Die menfchen zullen zieb
Dimmer met elkander
verflaan , veree.
nigen, ces gees ne pourront jamais se con.
cilier, sympathiser. Iemands fiechte luim
,
essayer la mauvaise humeur de q. q. Zich
onderling
(zich door eenig verdrag met
elkander bevredigen, se concilier.
Verdraging, yr. action de transporter; de supporter, de toldrer, etc., tolerance , coadescendance.
Verdragmakend, b. n. contractant , e.
Verdraven , o. w. (ik yerdraafde , heb vet-draafd,
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draafd ,) dotter q. ch. pour prix dans tine
pour djsenfler. De kleuren — 2 (bij
course de chevaux. Er worth eene gouden
tiers) noyer lee couleurs.
zweep y erdraaft, on donne un fbuet d'or
Verdrijving, vr. action de chasser, etc.; excelui qui rapporte le prix a la course des
pulsion; uit eene voordeelige plaats, uit
chevaux.
een ambt, debusquement , m.
Verdraving, yr. gain du prix dans une cour- Verdringen, b. w. (ik verdrong, heb verdronse, in. .
gum , ) nit zijne plaats dringen, deplacer en
Verdreveling, m. en yr. personae bannie
poussant; ddposseder; pousser, presser.
exilee; en bawd, one bannie;unexild,une Verdrinken , b. w. (ik verdronk, heb verdronken,) drinkende donrbrengen, passer a
Vcrdreef, onv. verl. t. van Verdrijven.
boire. Zuj hebben den avond. verdronken,
Verdriedubbeling, yr. derde verhooging der
al drinkende doorgebragt, ils oat passe la
fchatting triplemcnt, m.
soiree a boire.
drinkende verkwis:en ,
Verdriet, 0. hartzeer, chagrin, deplaisir,endelenser a boire. Het verdriet
dissiper
nui, depit , accablement , creve-coeur, etc.
le chagrin en buvant. verzuipen , noyer.
etc.; zie Hartzeer,,
tn, peine, douleur,
Hij heeft zijnen bond verdronken, it a Hoye
Misnoegen , Zijn zoon heeft hem
son chien. Een vercironken man, via home
nooit gelegenheid tot — of misnoegen gegenue. Hij beeft ziju verliand verdronken,
veil, son fils ne lei a jamais donne aucun
verzopen, it y Hoye sa raison dans le yin,
sujet de deplaisir. Gij hebt het gedaan um mij
etc. Zich verdronken, (in het water fmoverdriet te veroorzaken , vont l'avez fait pour
ten 5 ) se Boyer. Hij heeft zich in eenen
Gij hebt mij veel —
ins f'ire
put verdronken it s'est noye dans tine puits.
gedaan , votes m'avez cause biers de la peine.
Hij is order het baden verdronken, it s'est
1k heb het met —, tegenzin, gedaan, je
nue en baignant. Verdronken, overaroomd
Pal fait a contre-coeur.
land, terre inondee.
Verdrietelijk, verdrietig, b. n. chagrin, e., Verdrinking, vr. action de (se) noyer. — van
chagrinant, e., ennuyeux, se fdcheux , se,
verdachte perfonen ,) in de Fraufche
rebutant , e., ennuyant, c. , de mauvaise
wenteling,) noyades, f. pl.
humeur, etc. Het is eene regt --e zaak, Verdroeg, onv. verl. tijd van Verdragen.
wanneer men wachten moet, c'est tine chose Verdrong, — — Verdringen.
f ort ennuyante que d'attendre. Niets is ver- Verdronk, — — — — Verdrinken.
clrietiger,, rien de plus fdcheux. Een — Verdroogen, b. w. (ik verdroogde, heb verdroogd , ) uitdroogen , dessecher , tarir,,
werk, un travail rebutant; one affaire fdo. W. se dessecher.
cheuse. bijw. ennuyeusement , avec chagrin; d'une maniere chagrinante.
Verdrooging, yr. nitdrooging, dessechement ,
tarissement 722. -, (in de fcheik.) opdroo•
Verdrietelijkheid, vr. chagrin , dó.plaisir,, etc.;
ging, dessication.
zie Verdriet.
Verdrieten, onperf. werkw. (het verdroot, Verdroomen, b. w. (ik verdroomcle, heb verheeft verdroten ,) met hartzeer bezielen,
drooind,) passer le temps 4 river.
kwellen, ennuyer, chagriner; faire de la Verdroot , onv. verl. t. van Verdrieten.
pine; causer du chagrin etc. Het verdroot Verdrukken , b. w. (ik verdrukte , heb verdrukt,) onderdrukken, opprimer, accabler,,
mid dat ik n niet zag,, rl m'ennuyait de ne
vexer, (bij boekv. enz.) antlers drukken,
sous voir point. Het verdriet mij dat ik niet
herdrukken, reimprimer. Drukkende verkan, zoo als ik wil, Pal du chagrin, je
bruiken , employer a l'impression, consommes
suis fa' chó , de ne pouvoir comme vonpar l'impression.
drais.
Verdrukker,
Verdrietig, h. n.; zie Verdrietelijk.
onderdrukker, knevelaar, oppresseur, exacteur.
Verdrijfiler, vr. cello qui chasse.
Verdrukking, y r. onderdrukking, afperfing,
Verdrijver,, m. celui qui chasse.
knevelarij , oppression, exaction. —, herVerdrijven, b. w. (ik verdreef, heb verdredrukking , reimpression.
ven nitdrijven, wegjagen , chasser, expulser, debusquer, deluges, etranger, disci j cr Verdrukt, b. n. opprime. De ver- of onderclrukten , les opprimes.
etc. Een gefchikt middel, nun de kwade
vochten uit het ligchaam te on remote Verdruktheid ; zic Bedruktheid.
propre a expulser les mauvaises humours da Verdruppelen, b. w. (ik verdruppelde, heb
s'ecouler par
verdruppeld , ) verdruipen
corps. Een verdrijvend , verdeelend geneesgouttes.
micidel, on remede discussif. Men heeft hem
( nit zijnen post) verdreven , on l'a debusque. Veidubbelen , b. w. (ik verdubbelde , heb verdubbeld , ) dubbel maken , doubler, redouHij is nit het huis verdreven, weggejaagd,
bier. Het getal—, doubler le Hombre. Zijne
it est chasse de la maison. Men heeft den
fchreden fchielijker gaan , doubler see
vijand met het kanonvuur verdreven, verpas. Hij verdubbelde zijne gebeden, it rejaagd , on a delogd l'ennemi 4 coups de canon.
eloubla see prieres. ook onbepaaldelijk
De kat heeft de duiven nit het duivenhok
vergrooten, vermeerderen , verfterken, reverdreven, verjaagd, le chat a dtrangd les
pigeons du colombier. De zon verdrijtt den
doubler, augn2enter. Deze brief heeft hare
droef held verclubbeld , vermeerderd , cette
mist, le soleil dissipe le brouillard. lemand
lettre a redouble son affliction. Bij doze
uit het bezit van iets zetten, deposer
woorden verdubbelde ziju worn, werd verq. de q. ch. Flij heeft de koorts verdreven,
groot , word heviger, sa colere redoubles a
1 a chasse la flevre. De kina is een koortsces paroles. Een fchip , eene tweede koverdrijvend middel, le quinquina est on feperen
huid om hetzelve leggen, doubler un
briflige. Den tijd — passer, tuer le temps.
vaisseau de cuivre.
Het lezen verdru ft den onlust , la lecture desennuye. De verkoudenheid desenrhu- Verdubbelend, b. n. duplicatif, ive.
liner. Door veel water drinken heb ik mij ne Verdubbeling, y r. doublement, redoublement ,
m. (in de meetk. en rekenk.) duplication.
fchorheid verdreven, is dezelve overgegaan ,
—, in de ontleedk.) duplicature. De -- van
je me suis desenroue a force de boire de l'eau.
t.ene zalf om eel) gezwel te
het buikviies, la duplicature du peritoine.
un ougnent
'WT-
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Venduffen , o. W. (ik verdufte , ben verduft ,) Verdnring , yr. action d'endurer,, tie supporveraikken , s'etouffer,, s'eraporer , s'ildbeter.
ter , etc.
, verwelken , se faller, se fietrir.
Verducten , b. w. (ik verduttede , heb verdut,)
ligt flapende , duttende doorbrengen , passer
Verduidelijken, b. w. (ik verduidelijkte, hell)
(son temps) a sommeiller,, o. w. (met Zijn)
verduidelijkt ,) verklaren , eclaircir, expliquer , rendre clair,, e. Verduidelijk mij deze
clomp worden , maken , dom maken , hebeter
plants , itlaircissez-moi ce passage; zie Verrabdtir.
klaren.
Verduwelijk , enz. ; zie Verdouwelijk, enz.
Verduidelijking, yr. verklaring , explication, Verdwaald , b. n. erre , e. ; zie Verdwalen.
eclaircissement, tn.
Een — fchaap , nose brebis eg:sree.
Verduisteren , b. w. ( ik verduisterde , heb Verdwaaszi , b. n.fbu, (foofolle ; m. insense , e.
verduisterd ,) duister maken , verdonkeren , Verdwaasdheid , cr. folic.
obscurcir, rendre obscur,, offusquer. De Verdwalen , o. w. (ik verdwaalde , ben ver•
dwaald) vercl olen , errer,,s'egarer ; se detouraarde verduistert de maan gedurende eene
ner du droit chemist; se fourvoyer; fig. se
maansverduistering , la terse obscurcit
lune, pendant ['eclipse lunaire. De woldevoyer,, se desorienter.
ken — de zoo, lee nuees offusquent le so- Verdwaling , yr. doling , egarement ; fourvoyeleil ; fig. Iemands verfland —, effusquer
ment, m.
['esprit de q. q. o. w. (met Zijn ) s'obscur- Verdwazen , b. w. (ik verdwaasde , heb verdwaasd ) dwaas maken , rendre fou, folle on
cir,, s'offusquer. — (van hemelfche ligchamen ,) s'eclipser. —, heimelijk , behendig ,
insense , e. — (met Zijn)dwaas worden , devenir foss, folle ou insense, e.; perdrePesprit.
nit den weg nemen , soustraire, cacher, reVerdween , onv. veil. t. van Verdwijnen.
tenir.
Verduistering , yr. obscurcissement, m. — van Verdwijnen , 0. w. (ik verdween , ben verdwehemeltigchamen , eclipse. Zons— , eclipse de
nen ) onzigtbaar worden, disparaitre; s'esoleil. — eener
, occultation.
clipser. Doen —, dissiper; faire disparaiVerduitfchen , b. w. ( ik verduitschte , heb
tre. Na dat de engel met hem bad gefproken , verdween hij , l'ange disparut apres
verduitscht ,) in bet Duitsch , in het Hooglui avoir parle. Hij is nit het oog verdweduitsch overbrengen , expliquer ou traduire
en Hollandais, en Allemand. Dit uittrekfel
nen , it se deroba it la vise. Mijne hoop is
verdwenen , mon espoir s'est evanoui. De
behoeft men niet te —, cet extrait ne dobreuken doen — , ( in de rekenk.) door ze
mande point de traduction.
coder eenen noemer te brengen , faire evaVerduitfcher,, vr. vernier, traducteur.
nouir les fractions. Eene onbekende doen.
Verduitfching , vr. vertaling, traduction.
Verduiveid , b. n. duivelsch , helfch , verfoei— , faire evanonir une inconnue.
jelijk , afichuwelijk , diabolique, endiabld. Verdwijning, yr. disparition. — (in de ftekunst ,) — van breuken van eene onbekende
Die jongen heeft eene —e imborst, cc gargrootheid , evanouissement des fractions , m.
con it sin caractere diabolique. Een —
wijf , une endiablee , une diablesse , etc. bijw. Veredelen , b. w. (ik veredelde , heb veredeld ,)
edeler maken , ennoblir. Het lezen van goede
diaboliquement , diablernent. Zij is — leelijk ,
hoeken veredelt, verfraait , bet verfland ,
elle est diablement laide.
tusfchenw.
lecture de bons lures ennoblit Pesprit.
diantre ! diable! morbleu! peste!
tot den adelftand verheffen ; zie Veraciellijken.
Verdu l dig , b. n. patient, e. endurant , e.; zie
Veredeling , vr. y erheffing tot den adelftand ,
Geduidig.
ennoblissenient , anoblissement, m.
Verdunnen , b. w. (ik verdunde , heb verdund,)
dunner makes , rendre plus menu, e. , plus Vereelt , b. n. calleux , se ; fig. hard, verhard,
dui, e, endurci, e.
mince; amincir; amenuiser ; elegir ;
ontbincien , delayer. Men moet de kleuren Vereelten , b. w. (ik vereeltte , loch vereelt ,)
celtig maken , couvrir de callosite, tie talus ;
faut delayer les couleurs. — in de
fig. ongevoelig maken , verharden , rendre
geneesk.) attenuer. —, van fuiker of ftroop
dur, e, oil insensible. —, o. w. (met- Zijn) hard
fprekende , decuire.—, hoot , ileen , fpiticn ,
worden , devenir calleux , se ; fig. s'endurcir.
demaigrir. — (in de natuurk.) rarefies,. De
hitte verdunt de lucht 5 la chalets,- rare& Vereeltheid , vr. callosite.
Vereelting
,
vr.
callosite,
le sang.
durillon, tn.
, subtiliser
['air. Het bloed
Verdunnend , b. n. layant , e; attenuatif, ire ; Vcreenigen , b. w. (ik vereenigde , heb vereenigd 5 ) vereenen , tot eon maken , verbinvas efactif, ire. Blood -- attenuant, e. De
den ; zamenvoegen , unir, reunir, joindre;
, epicerastique. Een
fcherpheid , znurheid
allier ; associer; englober ; assortir, etc.
middel, un (remede)attenuant , delayant ,
Door 't huwelijk —, conjoindre ; marier;
rarelactif.
unir pas les liens du mariage. Het nuttige
Verdunning , yr. action d'amincir,, attenuation,
met
bet aangename
amentsi, joindre futile
het (limner waken, afichaving,
greable. Twee ambten met elkander
behouwing van
sement ,amincissement,m.
unir deux charges. De liefde heeft hunne
bout , fteen , demaigrissement, no. De van
barren vereenigd , l'amour a assorti leers
lucht, la rao e faction —, merging met water
coeurs. Hij heeft verfcheidene ftukken lands
of andere vloeibare floffen , delayemcnt ,
met zijue goederen vereenigd , it a englobO
— (bij fcheik.) door werking des vuurs , ook
plusieurs terres dans les siennes. Oneenig
der ynchten , subtilisation. —, der papiergewordene perfonen weder —, rapprocher
pap , ( bij papierm.) effieurage,
des personnes brouillees; (bij fcheik.) ver.Verduren , b. w. ( ik verduurde, hob verduurd ,)
fcheidene foorten van metaal met kwikzilver
doorflaan , dulden , nit harden , sorffrir, en— , vermengen , amalganoer. verzoenen
durer, supporter, resister, Hij heeft doze
concilier. \Veder met elkander — of verzoemishandeling verciuurd , zonder zich re beklagen , it a endure ces mauvais traitements
nen 5 se reconcilier. 'Lich — , zich verbinden , s'unir ; se reunir; se liguer; s'accomsans se plaindre. Hij vercluurt alle vermoeimode,- ; s'accorder ; se joindre; s'associer,, —
jenisfen, resiste toutes les fatigues.
in bet middelpunt , se concentrer; se centre!.
1,42ene beleediging —, boire en affront. —,
liser, (*) etc. Zij hebben zich tegen hem
in dunrzaamheid evenaren, tlitchren,
ver.
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vereenigd , ils se soot unis contre lui. De
cries. — die God alleen toekomt , eutte do
ilecalen ,der zon — zich in het brandpunt
latrie , m. — der heiligen , (enkel) culte
eens brandfpiegels, les rayons du soleil se conde dulie. , gefchenk , present , cadeau, don,
centrent dans le foyer d'un miroir ardent.
m. —, gunstbevvijs , gratification.
Zich — , onderling — ter verdeding eener Vereeuwigen , b. w. (ik vereeuwigde , heb
zaak, enz. se coaliser. (i).
vereeuwigd,) eeuwig maken , in een eeuwig
aanwezen of aandenken doen zijn , eterniser ;
Vereenigend , b. n. verzoend conciliant , e.
perpetuer ; immortaliser. De pyramiden hobunitif, ive.
ben den roem der koningen van Egypte verVereeniger, m. conciliateur, reconciliateur.
eeuwigd, les pyramides oat eternise la granVereeniging, yr. verbinding , union ; jonction;
deur des rois ct'Egypte. Hij heeft zijnen naam
liaison ;conjonction ; combinaison; coalition;
vereeuwigd , it a perpetue son nom. Lucrereunion; etc. (") De hemel heeft hnnne
tia heeft zich daardoor —, dat zij zich zelve
vereeniging gezegend , le ciel a he'll lent
doodle, Lucrece s'est immortalisde par-là
union. De — van de ziel met het ligchaam ,
qu'elle s'est donne la wort.
Punion de Prime avec le corps. — door huwelijk, conjonction. De — der twee legers, Vereeuwiging, yr. (in de leerk.)perpetuation,
immortalisation.
la jonction des dens armies. De — van het
good met het ijzer gefchiedt door middel van Vereffenbaar,, b. n. dat kan bijgelegd worden ,
accommodable.
bet koper,, la liaison de l'or et du fer se fait
par le moyen du cuivre. De — van een vor- Vereffenen , b. w. (ik verefrende heb vereffend ,) ook verevenen ; afitoen , tersniner reilelijk geed, van een erfgoed 5 aan de kroon ,
gler ;vider ; ajuster,, arranger, compenser;
la reunion d'un domaine a la couronne. — van
—Inhetfiacwz,overn
apurer.Wij
vervreemde goederen : vervreemde goederen
hebben veel zaken vereffend , afgedaan ,
weder — , faire la reunion des liens toluenes.
nous avons vide bien des affaires. llij wil
De —, gelijkmaking van twee ongelijke buidit verfchil —, ten einde brengen met den
Zen door eenen looden ring (in de waterl.
degen in de vuist, it vent vider ce difTerend
kunde )1e raccordement des tuyaux. De — van
Pepee a la main. Hij heeft zijne zaken nog
verfchillende fekten , godsdienften , le syn.
niet vereffend , in orde gebragt , it n'a pas
cretisme. — in een middelpunt , centralisaencore regle ses affaires. De zaak is gelukkig
tion (*). De woorden ontflaan door vereenivereffend , argeloopen , la chose s'est heureuging der letters , les mots resultent de la combi
sement terminee. Eene rekening
,
nelson des lettres ; (ook bij fcheik.) combinaiten , liquider,, solder un compte. De winst
son, appropriation, ter vorrning van een nieuw
van dit jaar vereffent , vergoedt het verlies
lcheikundig ligchaam, — of zamenvoeging van
van het verledene , le gain de cette annee
zekere deelen aan het menfchelijke ligchaam ,
compense la perte de la precedente. Eene
(in de onLlk.) commissure (des levres); en van
rekening aanzuiveren , volkomen vereffenen ,
twee aderen ,abouchement , in. — van de godapurer un compte.
delijke met de menfcheiijke natuur, union lzypostatique. — van het vruchtgebruik met den Verdi-ening , yr. verevening, action de viler,
de terminer,, f ajustement, no.; fig. — der
eigendom (bij regtsgel.) consolidation de Puzwarigheden , applanissement,m. (in de praksufruit a la propriete. — der magt een
tijk , ) compensation. — , fluiting eener reMein getal van perfonen , centralisation des
kening , Volkomene , (in de
pouvoirs, verbond , van verfcheidene
prakt.) aanzuivering eener rekening , apureperfonen, bewogen door een gemeen bewent , m. IVEaan—, zon—, equation lunaire,
lang , ter verdediging van eene zaak , of
solaire.
partij , of van een gevoelen , coalition. —,
verzocning. Aan de — van twee familien Vereisch , 0. vordering, exigence, necessiti ,
werken 5 travailler au rapprochement de deux
f. besoin, m. Naar — van tijd en onifland.igheden , selon exigence du temps et des
families. — zamenkomst van twee planecirconstances. navraag , information, fi
ten , (in de fterrek.) conjonction. — verzueVereifchen, b. w. (ik vereischte , heb verfling , reconciliation.
eischt ,) eifchen 5 vorderen , exiger,, demanVereenigings- of koppelteeken , bindfireepje
der; requerir ; avoir besoin de. Uwe eer
o. tiret ou trait d'union (-)
vereischt dit van u, votre honneur exige cela
Vereenigfler,5 yr. verzoenfter,, conciliatrice,
de vous. Dat vereischt owe tegenwoordigreconciliatrice.
heid 5 cela requiert votre presence. De nood
Vereenvoudigen , b. w. (ik vereenvoudigde ,
vereischt dit, la necessitó le requiert.
heb vereenvoudigd) simplifier. Dat heeft de
rekening vereenvoudigd, cela a simplifie le Vereifching, yr. exigence, demande.
Vereischt , b. n. requis, se; necessaire.
calcul.
Vereenvoudiging, , y r. simplification. De — Vereischte , o. exigence , chose exigee ouprincipale, f:
van een verhaal , la simplification d'unrecit.
Vereeren , b. w. (ik vereerde heb vereerd , ) Verengen , b. w. (ik verengde , heb verengd,)
eager maken , retricir; etrecir ; rendre plus
eeren , eer bewijzen , honorer , venerer,,
etroit, e. Een kleed , etrecir un habit.
reverer, respecter. Vereer mij met een antZich —, se retrécir ; devenir plus etroit.
woord, honorez moi el'un mot de reponse. De
beiligen —, venerer les saints. De beelden Verenging , y r. vernaauwing, etrecissement ;
retrecissement, no.; zie Vernaauwing.
aanbidrien , reverer les images. Goddelijk , diviniser. —, ten gefchenke geven , Verergeren , b. w. (ik verergerde, heb verergerd ,) erger maken , enspirer,, deteriorer ;
faire present au cadeau de.
alterer. Gib hebt uwen toefland verergerd ,
Vereerenswaardig , b. n. eerwaardig, venerable,
verflimmerd , vous avez empire , deteriore ,
respectable. Zijne deugden maken hem bij
votre coalition.
o. w. (met Zijn , ) ereenen ieder —, ses vertus le rendent venerager worden , devenir pire ; degenerer; emble a tout le moos-de.
pirer. Deze man wordt erger, worth ontVereering, vr. eerbied , veneration ,f. respect,
aarder,, cot homnie degenere.
Goddelijke ,eerbewijzing 5 adoration.
— a of eerbied voor heilige zaken hebben Verergering , y r. action d'empirer, f. changement de mal en pis , m.
astir de la veneration pour les chests saverflimmering,
ver-
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frais,fraiche. De regen heeft de lucht ververachtering deterioration. —, (in de gefrischt, verkoeld, la pluie a rafraichi
neesk.) alteration.
Vereten, b. w. (ik verat, heb vereten ,) al Verfrislchend, b. is. verkoelend, rafraichissant, e; refrigerant, e.
ctende verteren, met eten doorbrengen,
passer ti manger, manger tout. —, verflin- Verfrisfehing, vr. rafraichissement, in.
Verfrommelen, b. w. zie Verfommelen.
den in eenen fig. zin, devorer.
Veretteren , o. w. (ik y eretterde, ben veret- Verfpot, m. pot a couleur.
terd,) does zweren , etceren , ulcerer,, se Verflchelp , vr. coquille a couleur.
tourner en pus ; suppurer. De word, kwet- Verffter, y r. teinturiere.
begint te
, la place, blessure, corn- Verfverkooper, m. koopman in droogerijen,
marchand droguiste, marchand de couleurs
mence a suppurer.
ou de drogues pour ht teinture on peinture.
Verettering, yr. y erzwering, ulceration , supVerfwaren
, yr. meerv. verffioffen, drogues ou
puration, purulence, pyogenie.
mindraux gni servent a la teinture ou a la
Verevenen; zie Vereffenen.
peinture.
Verfbord, o. (bij fchilders ,) palette, .1.
Verfborftel, m. en yr. yerfkwast, brosse, f. Verfwinkel, m. boutique d'un marchand tiroguiste, ou Pon vend des drogues ou des coltVerfcloos, yr. boite a couleurs.
leurs pour la teinture on peinture.
)/ erfliout , o. boil de teinture,
Vergaan, o. w. (ik verging, ben Yergaan, )
Verfketel, m. chaudiere de teinturier, f
van zijne plaats gaan, quitter sa place. Lk
marchand,droguiste,quiyend
Verfkooper, m.
verging een
, je quittai un pen la
des couieurs.
place. --, afloopen , eenen uitflag hebben,
Verfkuip, vr. cuve a teindre.
avoir
un
bon
on
un
mauvais
succes ; se terVerfkunst, y r. art de la teinture ou_du teinminer; zie Afloopen in dezen zin. —, pasturier,,
ser; zie Vervliegen.
weggaan, verdwijVerfkwast; zie Verfborflel.
nen , disparaitre , se perdre, se passer. I-let
Verfloof, m. (in de kruidk.) geelhoutboom,
gezwel vergaat , la tumour disparait. De
fustet.
lust zal hem daarvoor wel
en perdra
Verflaauwen, o. w. (ik verflaauwde, ben verbien l'envie. Hooren en zien verging mij
flaauwd ,) vertragen, verflappen, trager
door
dat
gedruisch,
ce
bruit
rn'etourdit.
se
ralentir,
se
reldcher,
se
ref
rotworden,
te niete gaan, te gronde gaan, omkomen ,
dir. De drifter worden trager, — met den
perir, deperir; s'andantir, etc. Het fchip
tijd, les passions se ralentissent avec le temps.
is
op de Engelfche kust —, le vaisseau (est)
gageZijne vrtendfchap verflaauwt, worth
a pen* sur la cite anglaise, Spr. w. Onkruid
lijks flaanwer, son amitie se reldche tout les
vergaat niet, mauvaise herbe ne pith pas.
fours, se refroidit de jour en jour.
Verflaauwing, yr. ralentissement ,relachement, Vergaarder,, m. verzamclaar,, (bij boekdr.) van
afgedrukte vellen , assembleur.
refroidissement , m.
Verfoeijelijk, b. n. affchuwelijk, detestable, Vergaarfel , o. assemblage, m. collection, f.
execrable, abominable, atroce. Her is een Vergaauwen , b. w. (ik vergaauwde, heb vergaauwd ,) door gaauwheid verfchalken, Croonmensch, c'est un homwe detestable, exper , duper.
ecrable ; bijw. detestablement, execrableVergaauwing,
yr. tromperie, duperie.
mint; abominablement.
Verfoe:jelijkheid, vr. abomination. —, of Vergaderen , b. w. (ik vergaderde , heb Yen,
gaderd, ) vergaren , bijeenverzarnelen, as.
fchuwelijkiteid, afgrijzen, horreur, exócrasembler,, rassembler,, amasser. De kooplieden
tion, atrocite, enormite ; fig. noirceur.
zijn
vergaderd, lee marchands soot assembles.
erfoeid
)
2
y
(ik
verfoeide
,
heb
Verfoeijen , b. w.
Hij vergaart of vergadert, verzamelt eene
detester, abhorrer, execrer.
menigte van fchildenjen, it rassemble quasiVerfoeijenswaardig, b. IL digne de detestation,
Cite de tableaux. Hij heeft veel fchatten
etc. execratoire.
vergaderd, it a amasse bien des tresors. Op
Verfoeijing, yr. execration; zie Verfoeijereassembler.
meow
o. w. bijeenlijkheid.
komen , assembler, s'assembler. De fenaat
VerfoeliEn, b. w. (ik verfoeliecle, heb verfoeis vergaderd , le senat est assemble. Ergens
lied ,) couvrir de Cain , de wfargent ; etamer.
aan vergaren , zich daarmede inlaten. Ik
Verfoeliefel , o. taro, vif argent d'un iniroir.
vergader daarin niet , je ne m'en mile pas.
een yerfoeijelijk ding, une chose detestable.
voor regenwater, in welken
Verfomfooijen , Verhoctelen, Bederven, Kreu- Vergaderbak ,
het bezinken moet, cer het in den regenbak
kelen ; zie doze woorden.
loopt,
citerneau.
Verfommelen , b. w. (ik y erfommelde, heb
chifonner ; Vergadering , yr. bijeenkomst, zamenkomst
verfommeld, ) y erfrommelen
verzameling, assemblee , f. rassemblement , on.
froisser; bouchonner; zie Verkreuken.
action d'assembler, d'amasser, etc. — van,
Verfommeling, y r. action de chiffonner, f.,
volksvertegenwoordigers,
convention. Kerfrois.sement ,
kelijke
concile, m. — van domheeren
Verfraaijen, b. w. (ik verfraaide, heb verchapitre. — van geestelijke prelaten en karfraaid,) verfieren, embellir, rendre plus
dinalen, congregation. — van kardinalen ter
bean , belle, enjoliver. Hij heefs zijnen turn
verkiezing van eenen pans, conclave , m. —
regt verfraaid, opgeichikt, it a Hen enfolive
van landgeestelij ken, dorpspriesters , calendes.
son jardin. —, o. w. (met Zijr.,) s'en2bellir.
— van uitgekozene perfonen , commisfie,
Verfraaijing, yr. cmbellissement, enjolivement,
comite ,m. — van wijze en eerwaardige manin. Hij heeft zijn huis van binnen zeer vernen, areopage, m. Verwarde
zondet
fraaid , it a bien fait des enjolivements dans
ziEting, séance.
order , petaudiere.
sa maison.
ik verfranschte , heb Vergaderplaats, vr, lieu d'assemblee rendez.
Verfranfchen, b. w•
vows; m. — van krijgslieden, lieu de res.
verfranscht ,) een woord ni t eene vreemde
voor geleerden ofgeletter.
semblement ,
teal ontleenen , en het eenen franfchen nitden, (bij de ouden) exedre, m.
gang geven , franciser.
Verfri*hen , b. w. (ik verfrischte, heb ver- Vergaderzaal, yr. salle d'assemblee.
friicht, ) ver yerfclien, rafroiehir, rendre Vergaf, onv, yeti, t, vats Verg.eYeu.
Ver,
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Vergallen , b. w. (ik vergalde , heb vergald 5)
crever le fief trait Poisson; Spr. w. De bot
—, (baars) het work, de zaak bederven ,
gai ter la besogne, raffaire ; fig. rendre amer
(fin plaisir,, etc.) empoisonner „ remplir d'afilename.
Vergaliing, yr. action de crever le fiel d'un
Poisson fig. action de miler d'amertume.
Vergalop peren , ( zich) b. w. (ik vergaloppeerde mij, heb mij vergalopperd ,) zic'n uit
overnaasting door een averegtsch bedrijf benadeelen ; fig. fam. se meprendre, faire une
fante par eteurderie.
Vergalloppering , y r. eteurderie, meprise.
Vergangen , b. n. jongst verloopen , passe, e,
Bernier, ere. klij was in de vergangene
fut ici la semaine passe.
week hier,
Vergankelijk , b. n. perissable, passager, ere,
transitoire, temporel, le. De fortuin is
—, la fortune est perissable. De genoegens
dezer wereld zijn , vlugtig , les plaisirs
de ce monde sont passagers. —e goederen ,
des biens temporels, ou transitoirese—, broos ,
fragile, caduc, que.
Vergankelijkheid , y r. corruptibilite, qitalite
tie ce qui est perissable, passage; fig. fragilite , ere, etc. instabilite ; zie Onbeitendigheid.
Vergapen , b. w. (ik vergaapte , heb vergaapt ,)
door gapen nit het lid brengen , se demettre, se disloquer la inachoire en baillant;
fig. Zijnen tijd al gapende doorbrengen ,
passer son temps 4 bayer , 4 rien faire. Zich
aan lets —, zich laten medeflepen , se laisser entrainer par q. q. par q. ch. , se laisser tramper. Hij heeft zich aan cat meisje
vergaapt , is verzot op hetzelve geweest , 11
s'ect coiffe de cette fide.
Vergaping , yr. action de demettre la machoire ; fig. attachement trop grand pour, in.
Vergartlen , 0. w. (ik vergaritre, ben vergarst,)
garaig worclen , se rancir, devenir ranee.
Vergarst , ranfig ranee.
Vergaraing , y r. garfligheid , rancidite, rancissure.
Vergasten , b. w. ( ik vergastte , heb vergast , ) als eenen gait , wren men genoegen
en eer aandoen wil , onthalen , regaler,
traiter, festiner. Hij heeft ons goed vergast , it nous a bless regales. Wij hebben
ons daar vergast , nous y aeons fait bonne
chere.
Vergasting , yr. action de bien regaler, f.
regal, in.
Vergeet , onv. eels. t. van Vergeten.
Vergeefiijk , b. n. verfchoonlijk , pardonnable,
excusable , remissible, graciable. —, (in
de godg.) viniel, le. Ecne zonde begaan ,
die vergeeflijk is , Lan vergeven worden ,
commettre en gelid veniel. Hij heeft eenen
man gedood , mast het gebeurde , om zijn
levee te verdedigen , de ciaad is vergeeflijk,
sl a tee tin hon2ine , vials c'etait en defendant
sit vie, le fait est graciable. Het is een
—e misflag, c'est une faute remissible ; bijw.
veniellement.
Vergeeflijkheid , vr. kwijtfchelding, remission.
Vergeefs , bijw. vainement, envain, inutile.
ment. Hij werkt te — 5 it travaille envain.
Vergeefsch , b. n. vruchteloos , ijdel, vain, e,
inutile. Al zijne pogingen zijn — tons
ses efforts sont vales ; Spr. w. —e moeite aanwenden , mettre en em_pldtre stir une jambe
de bois.
Vergeetachtig, b. n. oublieux, se. Gij zijt
regt vous ites bien oublleux, sous aubliez facilement.
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Vergeetachtigheid , yr. manque, d.Put de
memoire, m. oubliance.
Vergeetal , m. en yr. personne oublieuse.
Vergeetboek , o. in het — raken , comber en
oubli, s'oublier. In het — ichrijven, mettre en oubli.
Vergeetvloed, m. (in de wide fabelleer)
vloed of flroom , in het rijk der dooden ,
die , daarvan drinkende, hun vorige levee
vergaten , fleuve d'oubli Lead'.
Vergekken , b. w. (ik vergekte , bib vergekt ,)
voor gek houden , croire fors, fol , folle.—,
gek maken , rendre, fort, fol, folle.
Vergelden , b. w. (ik vergold , heb vergoiden
outings ook gelijkvi. ik vergelde , heb vergeld , ) met geld betalen , goed maken ;
beflrijden , payer. Dat kat' ik niet , betalen , je ne saurais pas le payer. —, beloonen recompenser, remunerer, reconnaitie 7 rendre, guerdonner, (ongebr.) Men
heeft hem voor zijne diensten vergoiden ,
beloond, on l'a recompense de ses services.
Goed met kwaad , rendre lc vial pour le
Bien. Weder , betaald zetten , revaloir.
Hij heefc hem beleedigd , maar.hij heeft bet
hem betaald gezet , ii lei a fait tine injure,
mais it le lei a bien revolts.
Verg,elder,,
celui qui recompense, remuneVerragteludri.ng , yr. belo on ing , recompense, remuneration, retribution, revanche. Hij verwacht van God de — voor zijne goede werken , it attend de Dieu la remuneration de
ses bonnet oeuvres. Gij hebt mij eene menigce goede dienaen be wezen , ik zal trachten u dezelve te vergeHen , vow m'avez
rendu quantitó de bons offices , je tdcherai
d'en avail- ma revanche. Tot daarentegen ; bijw. en recompense. Weder of gelijke —, talion, in. represailles , pl. De
wet der wedervergelding wil, (tat de moordenaar met den dood geftraft worde , la loi
du talion vent que le meurtrier Solt puni de
mart. Wanneer zij ooze gevangenen dooden, zal men de hunnen , uit regt van gelij ke vergelcling , (wederwraak) ook dooden,
s'ils tuent nos prisonniers, on tiara les leers
par droit de represailles.
Vergeleek , onv. y en/. t. van Vergelijken.
Vergelijk , o. onderling verdrag , overeenkomst
ter wegneming of voorkoming van gefchil ,
vereffening, accommodement, accord, traite, in. convention, transaction, stipulation,
f. Een — treffen , s'accommoder, s'accorder,, transiger, tomber d'accord.
Vergelijkelijk , b. n. comparable. Hij is bij
hem niet te vergelijken , it ne lei est en
rien comparable.
Vergelijken, b. w. (ik vergeleek , ben vergeleken , ) tegen elkander befchouwen, ter ontdekking van gelijkheid of ongelijkheid , cornparer , egaler,, mettre en parallele , confronter, confdrer, collationner. Alen moet zijnen brooder met den uwen , dan zult gij
het onderfcheid zien , it fact comparer son
rere au vetre, alors on verra la difference.
fNiemand
is met hem te n'y a personne qu'on puisse lui egaler. De Griekfche en
Romeinfche wetten met elkander —, contd.
rer les lois grecques avec les lois romaines.
Het affchrift tegen het oorfpronkelijke —,
nazien , confronter, collationner, la copie
l'original. Zich met of bij iemand —, gelijkflellen , s'egaler, se comparer, s'assimiler
q. q..s'estimer egal, e, de q. q. etc.
Vergebikend , b. n. (in de Spr. k.) zie Ver•
grootend in de eerfie beteekenis , compara.

tf
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Vergelijkender wijze; bijw. comparati,_vement.
Vergelijking, vr. comparaison, conference, confrontation , collation, f: paralli le. 1k zal het
nemen zonder eene —, je le prendrai sans comparaison. — van de gefchriften, confrontation des ecritures. Twee menfchen in — flellen, eene — tusfchen twee perfonen waken,
mettre deux hommes en paralkle. De trappen van —, (in de Spraakk.) les degres de
comparaison. Bij —, par comparaison. In
— van of met, en comparaison de. — van
eenig gewigt tegen het proefgewigt, regallenient, rn.
Vergen, b. w. (ik vergde, heb gevergd,)
iemand eene dienst , of lets anders afvorderen, exiger, demander , requerir. Wie
heeft u dat gevergd, daarom verzocht ? qui
vous-en a requis? Ik durf bet u niet , je
n'ose vous le demander, vow causer :ant de
peine.
Vergenoegd, b. n. weltevreden, content, e,
satisfait,. e, aise. Ik ben — met hetgene
ik heb, je suis-consent de ce que fat. Hij
gaat niet onvergenoegd, henen, it s'en
va pen satisfait. Hij is —, weltevreden,
it est a son aise. Zij leeft —, leidt een
gerust leven, elle mane une vie deuce. —,
opgeruimd, vrolijk , gal, e, joyeux, se,
enjoue , e, jovial, e.
Vergenoegdheid Vergenoeging, vr. het vergenoegen, tevredenheid, contentement, m.
satisfaction ; zie ook Genoegen.
Vergenoegen b. w. (ik vergenoegde, heb
vergenoegd ,) tevreden zijn of flellen, con-tenter, rendre content, e, satisfaire, se borner Zich met lets — 9 se contenter, etre
content, e, de q. ch. Hij is met weinig te
vreden , vergenoegt zich niet weinig, it se
contente, est content, de peu.
ligt te vergenoegen,
Vergenoegzaam, b.
facile a ,contenter, moderd e.
Vergeuoegzaamheid, yr. maugheid, moderation, temperance.
Vergetel, b. n. zie Vergeetachtig.
Vergetelheid, yr. vergetelijkheid, een ophouden van ,alle aandenking ; ook Vergetentn. Hunne namen zijn in —
heid,
geraakt, leers nonis sent tombes dans Poubli.
Aan de — onttrekken, titer de POubli.
tig.
Vergetelijk , b. n. zie Vergeetach
w. (ik vergat, heb vergeten ,)
Vergeten ,
lets uit zijn geheugen verliezen, oublier,,
perdre le souvenir de , omettre. lk hebzijnen
naam oublid son nom. Ile vergat,
diet na, u te zeggen , dat hij hier is geweest,
fomettais de vous dire qu'il a ite ici. Zich
,zelven s'oublier. De lieden van fortuin
— welhaast zich zelven , of wie zij geweest
zijn , les gens de fortune s'oublient bietatilt.
Hij vergat zich zoo zeer , dat hij haar floeg,
it s'oublia jusqu'au point de la battre. —,
verleeren , desapprendre. Hij heeft alles
verleerd , wat hij wist, II a desappris
tout ce qu'il savait. Als een — burger leven, mener une vie obscure.
Vergetenheid , Vergetenis, Vergeting , vr. zie
Vergetelheid.
Vergeter, celui qui oublie , homme oublieux.
Vergeven, b. w. (ik vergaf, heb vergeven,)
vergiffenis fchenken , pardonner, faire grace,
remettre. Ik vergeef u deze feil, je vous
pardonne cette faute. God alleen heeft de
magt de zonden te vergeven , kwijt te fchelden , Dieu seul a le pouvoir de remettre les
peches. Ik vergeef hem ,gaarne de beleedigingen , die hij mij heeft aangedaan, je lui
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remote, pardonne, de bon coeur lee offenses
qu'il m'a faites. —, ten goede houden , pardonner,, excuser, als : vergeef mij , houdt
het mij ten goede , het was zoo, pardollnezmoi , je vous demande pardon, ce fut ainsi.
Vergeef, verfchoon mij , ik heb het niet gedaan , excuset-moi, je ne Pai pas fait. —
van flaatsm.isdaden , amnistier,, (*) Elkander
, s'entre-pardonner. weggeven, begeven , donner,, conferer, disposer de. Dit
ambt is reeds —, er over befchikt on a deja dispose de cette charge. De hoer' N. heeft
die predikantsplaats to — , monsieur N. a
la collation de cette cure. De kaarten —,
medonner, mal (ionizer les cartes. Gij heb;
de kaarten — verkeerd gegeven , vous avez
medonni , mai donne, lee cartes. —, door
vergif in levensgevaar brengen, of zelfs
dooden , em.poisonner.
Vergevensgezind,
n, clement, e, miserricordieux , se.
Vergevensgezindheid, vr. clemence, misdricorde.
Vergever, yr. celui qui pardonne, qui fait
grace, etc. pardonneur.
Vergeving, y r. pardon, m. remission. Hij wil
Beene —'vragen, it ne vent pas demander pardon. Hij bids God om de — zijner zonden ,
it pole Dieu pour la remission de ses peches.
— der kaarten , fausse-donne. — van een
ambt, action de conferer une charge, dispositio'n d'une charge. —, zie Vergiftiging.
Vergewisfen, b. w. (ik vergewiste, heb vergewist,) gewis, zeker maken, verzekeren ,
assurer ; certifier; rendre dir de; conformer.
Vergezellen en Vergezelfchappen; zie Ver.
zellen.
Vergezigt , 0. die flechts Van verre ziet, pots-byte , m. et f. Het zien in de verte, presbytie, presbyopie,
Vergezigtigd, b. n. een ver gezigt voorflellende, perspectif, ive.
Vergezigtskunde, yr. perspective.
Vergieten , b. w. (ik vergoot, heb vergoten,)
lets derwijze gieten dat het wegvloeije,
pandre, verser. Hij heefc veel bloods vergoten , geflort , il a repandu bien du sang.
Tranen — , fiorten, verser, repandre des
larmes. Hij vergoot, ffortte bittere tranen ,
it pleural; amerement , a chaudes larmes.
hergieten, verfmelten , refondre. Eene
klok , een kanon refondre une cloche,
un canon.
Vergieter,
celui qui repand , qui verse.
Vergieting, yr. inilorting, action de repandre, de verser , effusion. In dit gevecht word
veel bloods vergoten, it y out nose grande
effusion de sang dans ce combat. —, hergieting , omfmelting van metaal, refonte.
Vergiettest, vr. passoire; couloire.
Vergiffenis, yr. pardon, tn. remission. — van
zonden, (door den geestelijke in de R. K.)
absolution. Plegtige , algemeene —, abfolutie , op witten donderdag, absoute. Algemeene — kwijtfclielding aan oproerlingen , van fiaatsmisdaden, amnistie.
Vergift, o. vergif, poison, en. — van dieren ,
venin. Het — der adder, le venin de la
vipare; zie Gift. — van allerlei fuort , (in
de geneesk.) toxique, tn.
Vergiftboom , m. vergiftige Sumak van Carolina, (in de kruidk.) toxicodendron., mancenillier. De Indianen dompelen hunne pijlen
in het fap van den mantchenillenboom, les
Indiens trompent leers fliches dans le sec du
mancenillier.
Vergiftig, b. n. vdnineux , se , veninieux , se.
itii
Hot
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Het eerflemordt gebruikt , van planten fprekende , eene —e plant , tine Plante venineuse
en het tweede van dieren en van dingen , dien
zij hun vergift medegedeeld hebben. De
venijnig dier, le scorfcorpioen is een
pion est sin animal venimeux. verderfelijk, (in de kruidk,) vireux , se. De —e
dolle kervel, la ciguê vireuse. —e brok
om honden, enz. te vergeven, gobbe , f.;
fig. bits en gevaarlijk. Eene —e tong, une
longue venimeuse ou envenimee; une personne medisante et maligne. Verhandeling over
de vergiftige dieren, theriacologie.
Vergiftigen, b. w. (ik vergiftigde, heb vergiftigd,) vergiftigen, met vergift befmetten , beflrijken, empoisonner, envenimer,,
infector de poison. De wilden hunne
pijlen, les sauvages empoisonnent leurs
Deze pool vergiftigt, befmet de lucht,
ce marais infecte Pair.
Vergiftiger, m. vergiftmenger, empoisonneur.
Vergiftigheid, vr. qualite vinineuse ou venimouse.
(bij
Vergiftiging, yr. empoisonnement, m.
regtsg.) venifice , m.
Vergiftigfter, vr. vergiftmeegfler, empoisonneuse.
Verging, onv.'verl. t. van Vergaan.
Vergisfen , (zich) wederk. w. (ik vergiste mij,
heb mij vergist ,) zich al gisfende bedriegen ,
se raprendre , se tromper, s'abuser, se mecompter,, error, S'egarer. Ik heb mij niet
vergist, bedrogen, in het oordeel, dat
ik over hem geveld bad, je neme suis
pas mepris au jugement, qui fj'ai fait de
lui. Zoo ik mij niet vergis, bedrieg, hebt
gij bet gedaan, si je ne me trompe pas , vous
l'avez fait. lk heb mij drie gulden in het
rekenen vergist, mij drie gulden misrekend,
je me suis abuse de trois florins en comptant.
Vergisfing, yr. misvatting, misrekening, meprise, erreur, tricompte , m. bévue, f.
Verglaasbaar, b. n. dat in glas kaniworden
veranderd, (in de nat. leer) vitrifiable ou
vitrescible.
Verglaasbaarheid, yr. (bij de fcheik.) dat de
eigenfchap heeft van te kunnen verglaasd
worden, vitrescibilitA.
Verglaasfel, o. (van aardewerk,) vernissure,
glazuur
— der tanden, email,
op bet porfelein, couverte, f:
Vergiazen , b. w. (ik verglaasde, heb verglaasd,) vernisfen, met glazuur bedekken,
vernir, vernisser, plomber, (/a vaisselle.)
Dit porfelein is Hecht verglaasd , cette porcelaine est anal vernissee. (bij de fcheik.)
tot glas maken, tot glas doen worden, vs.
trifler. Bakfieen met den brandfpiegel tot glas
maken, vitrifler de la brique en ;adroit ardent.
Verglazer, m. vernisseur.
Verglazing, yr. action de vernir, vernissure.
glaswording, glasmaking, vitrification.
Verglijden , b. w. (ik verglijdde, ben verglijd, ) verglijen, glisser do sa place; se
deplacer en glissant.
Verglimpen, b. w. (ik verglimpte, heb verglimpt, ) colorer, donner tine fausse appafence ou une couleur a.
Vergoden, b. w. (ik vergoodde, heb vergood,) deifier , mettre aux rails des Dieux ,
faire l'apotheose de ; fig. met de hoogstmogelijke loftuitingen vereeren, idolatrer,, faire un Dieu de.
Vergoding , yr. deification, apothiose; fig.
louarge entrée, idolatrie.
Vergoeden, b. w. (ik vergoeclde, heb vergoed,) eenig feed of serlies, door fchade-
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loosflelling wederom goedmaken, herfieilen dedommager, indemniser,, bonifier,
restituer, reparer, se racheter, supplier a ,
rembourser, compenser. Men heeft hem het
geledene verlies vergoed , daarvoor fchadeloos gefleld , on l'a indemnise de la perte
a soufferte. 1-lij heeft zijnen misflag vergoed,
weder goed gemaakt, it a bien repard sa
faute. Dit klein verlies wordt door vele
voordeelen vergoed, cette petite perte se rachete par bien des avantages. De winst van
dit jaar vergoedt bet verlies van het verledene , le gain de cette annie compense la
Porte de la precedents. Spr. w. Die de fchade
veroorzaakt, moet dezelve —, qui casse les
verres, les paie.
Vergoeding, y r. dedommagement,, remboursement , compensation, restitution ,indemnite,
etc. , (bij het financiewezen ,) boni, m., (bij
het geregtsh.) refusion; als: uitkeering
der onkosten doen, faire la refusion des frais
des depens.
Vergoelijken, b. w. ( ik vergoelijkte, heb
vergoelijkt ) goelijk maken, colorer, flatter q. q.
peindre mieux qu'il West).
Vergold, onv. verl. t. van Vergelden.
Vergooijen, b. w. (ik vergooide, heb vergooid ,) van zijne plaats gooijen, jeter de
sa place. Zoo gooi4en , dat het zoek raakt,
egarer en jetant, deter de la sorte qu'on ne
saurait le trouver. Met dobbelfteenen —,
verloten, jouer aux des; fig. Zich
vetlagen, s'avilir, se negliger.
Vergoot, onv. veil. tijd van Vergieten.
Vergonden; zie Vergulden.
Vergramd, b. n. courrouce e, en colere, ulcers, e.
Vergramdheid , yr. courroux, en. colere, f.
Vergrammen, b. w. (ik vergramde , heb vergramd,) gram maken, verbitteren, courroucer, irriter, mettre en colere, father, exasperer; fig. uldrer. Op elkander
toornig worden, s'entrefacher. Zich driftig
worden, se courroucer, se mettre en colere,
se passionner, etc.
Vergramming , yr. verbittering, action de mettre
en courroux , en colere, etc. exasperation.
Vergrazen, b. w. (ik vergraasde , heb vergraasd ,) conduire (des vaches , etc.) d'un
paturage dans un autre; faire changer de
paturage.
Vergreep , onv. yeti. tijd van Vergrijpen.
Vergrijnen, (zich) wederk. w. (ik vergrijnde
mij , heb mij vergrijncl,) se chagriner,, plearer de maniere a nuire a sa sante.
Vergrijp, o. misitap, averegtsch bedrijf, meprise, erreur, bevue, f. faux pas, m.
Vergrijpen, b. w. (ik vergreep, heb vergrepen ,) anders grijpen dan voorheen , prendre
ou saisir autrement. lk vergreep den ftok
om hem beter te treffen , je pris le baton
autrement pour le mieux toucher. Wederk.
(ik vergreep mij, heb mij
w. (zich)
vergrepen ,) zich te buiten gun, se meprendre , s oublier, aller trop loin en q. ch. Geef
acht dat gij u niet vergrsjpt, prenez garde
de vous meprendre. Zich aan lets
s'attenter a (contre, sur) q. ch.
Vergrijping; zie Vergrijp.
Vergrimmen, o. w. (ik vergrimde, ben ',o'ergrimd,) zich grimmend en woedend aanftellen , se fiicher, se courroucer.
Vergroeijen, o. w. (ik vergroeide, ben vergroeid, ) anders groeijen, disparaitre en
croissant; se perdre. £rom devenir
bosses, e.
Vergroeijing , yr. action de disparaitre en croissant.

1307
VEIL
VER
sans. Itromgroeijing , action dg devenir Verguider, tn. doreur.
bosses e. —, of kromgroeijing der beende- Vergulding, yr. dorure.
bij koekebakkers,
dorage, m.
ren, in de Engelfche ziekte, (bij geneesk.)
alogotrophie.
Verguldmes, verguldersmes, avivoir, m.
Vergrooten, b. w. (ik vergrootte, heb vet, Verguldfel, o. dorure, f op gebak, dotage,
groot ,) grooter mal en , vermeerderen, uitm.
dat gemaakt worth van honig , wabreiden , agrandir, rendre plus grand, e,
ter, lijm en azijn , batture, f. Het —
doen orverliezen, 4:darer. Het — verlieplus itendu, e. grossir, elargir, etendre,
zen, se dedorer.
augmenter, exagerer. Ik heb eenen bril , die
ale voorwerpen niet vergroot, j'ai des lu- Vergunnen , b. w. (ik vergunde, heb vergund,) toeftaan , actorder, permettre, con•
nettes qui ne grossissent pas les objets. Gij
ceder, octroyer. Vergun mil u te zeggen ,
vergrooc te zeer de fouten van dezenjongeling , vous exagerez trop les defauts de ce
permettez-moi de vous dire. De koning heetc
jeune homme. Eene tijding —, broder une
hem deze vrijheid, dit voorregt vergund,
le roi lei a octroye ce privilege. Vergund,
nouvelle. Weder
ragrandir. Een gat —,
b. n. dat men lbij vergunning, aihankelijk, be(bij de fteenfn. ) revider un trou, l'agrandir.
zit , verleenenct, precaire. Eene flechts voor
Vergrootend , b. n. De —e trap , ( in de
eenigen tijd vergunde bezitting, une possesspraakk. ) le comparatir Eene —e , bolle
sion precaire.
bril , des lunettes convexes.
Vergunning, y r. bewilliging , permission, conVergrooter, m. exagerateur, amplificateur.
(bij regtsg.)
cession, tolerance, f octroi ,
Vergrootglas, o. microscope, engyscope, verre
souffrance. Hij geniet bet flechts bij —,
omphaloptre, etc., tn. loupe, lentille, f.
it n'en joust que par tolerance. Het is eene
van donkere ligchamen , megascope,
Dit
--van den eigenaar van het huis , c'est une
voorwerp is zoo klein, dat men het flechts
souffrance du proprietaire de la maison.
kan zien, cet objet est si petit-,
met een
Schriftelijke
permis,
—s-brief, letqu'on ne le pent voir, qu'avec un (au qu'au)
tres d'octroi.
microscope.
Vergrooting , vr. uitbreiding, overdrijving, Verhaal, o. berigt , verflag, ricit, narre , tn.
relation, narration, deduction, f. Het —
agrandissement ,
exageration, augmentavan een geval , le recit d'une aventure. Het
tion , extension , amplification , auxese , (in
kort — van eene zaak doen , faire le narre
de redek.) hyperbole. —, (in de natuurk. )
d'une chose. Deze gefchriften zijn flechts
door vergrootglazen veroorzaakt , grossisseverhalen, ces ecrits ne sont que des relatiwent, tn. Dat is zonder
zonder groot012S. Het is Ilechts een eenvoudig, gefchiedfpraak, c'est sans exageration. — van aankundig
ce n'est qu'une simple narration
zien, extension d'autoriti. Dat , wat ik u
historique. Hij gaf een breedvoerig — van
overdrijving,
zeg, is waar, het is Beene
hetgeen er was voorgevallen, it fit une
ce que fe vous die est vrai, ce n'est point
longue deduction de ce qui s'etait passé. —,
tine hyperbole.
Vergroven, b. w. (ik vergroofde, heb vet,gebeurcenisfen van tien dagen , decameron, m.
Leerzame verhalen , vertellingen , voor kingroofd,) graver maken, grossir.
deren, des conies instructi fs pour des enfants.
Vergroving , yr. verdikking, action de grossir ,
herftel van krachten, van geledene verd ' ep a issi r .
liezen, enz. De zieke kan tot geen
ko Vergruizen , b. w. (ik vergruisde , heb vermen,
,
k wijnt, le malade languit toujou.
rs
gruisd , ) tot gruis maken , verbrijzelen, ecrais geen
vergoeding
ding op hem , it n'est
ser, briser, egruger. In eenen vijzel —
ep le dommage , etc.
pas en etat de rarer
ftampen , juler. Tot poeder verbrijzelen ,
Daar is geen — op te krijgen , on ne petit
bocarder. Het
ftampen , piler, erts
étr e dedommagd .
fchip werd tegen eene rots vergruisd , verbrijzeld, le vaisseau fut brise contre un ecueil. Verhaaliter, yr. femme qui raconte, etc.
Erts
bocarder, dat vergruisd is, het Verhaaltrant , m. maniere de raconter.
V erhaasten , b. w. (ik verhaastte, heb ververgruisde, Pagrugeetre , f
haast ,) overhaasten , accelerer, hater ; fig.
Vergruizing , action de reduire en petits ?norprecipiter. Zich —, se hater, se diligenter,
ceaux, f: broiement, ecrasement, rn. — van
se
presser. Deze itap verhaastte zijn verens, bocardage ; tn.
derf, zijnen ondergang, cette demarche priVerguizen , b. w. ( ik verguiscle , heb vercipita sa perte. Haan u wat, ha tez-vous un
guisd,) grootelijks befchimpen ea verfmapen. Zoo gij heden nog wilt klaar zijn ,
den, befpotten , se moquer, se railler de,
moest gij u--, it faut vous diligenter,, sivous
siffler, q. q.; fig. conspirer, berner.
voulez finir aujourd'hui.
Verguizing, yr. moquerze, raillerie.
Vergulden , b. w. (ik vergulde , heb verguld , ) Verhaasting , yr. overhaasting , haast , fpoed ,
hate, acceleration ,f: empressement,m. dilimet een dun bekleedfel van goud overtrekgence, precipitation.
ken ,) dorer. Een boek op fnee
dorer
sin livre sur tranche. Leder —, escarner. Verhabbezakken, b. W. (ik verhabbezakte,
heb
verhabbezakt,) fam. decourager, intidorer
au
feu.
In het vuur
In het vuur
wider; zie Verbluffen.
verguld zilver, vermeil. Een fpiegel Inet
eenen — lijst, un miroir a cadre dore; Verhaken , b. w. ( ik verhaakte , heb verhaakt ,) agrafer ors accrocher autrement; zie
fig. vergttlde, opgefmukte woorden , paroles
Haken.
dories. Ergens mede verguld zijn, (daarmede in zijn fchik zijn , ) se glorifier oft se Verhakken , b. w. (ik verhakte , heb verhakt, )
anders hakken , hacker, coupe,- de nouveau.
pavaner de q. ch.; se croire _fort pare, e.
Eenen halt
, faire un nouveau coup. Slecht,
—, met gouden zonnettralen befchijnen , als:
verkeerd hakken , mal teacher, gater en kaDe zon vergult de toppen , de kruin der
chant ou en coupant. — door omvergehaalde
bergen, le soleil dore la cime des montaboomen , eenen weg of toegang verfperren,
gnes; fig. De pil , iemand eene onaangefaire un abattis d'arbres, embarrasser un
name zaak fchoon, mooi, voortlellen, vein
clzemin par un abattis d'arbres. Zich — ,
de gunfligfte zijde voorliellen, doter la pise tneprendre, se tramper en hachant.
lule k q. q.
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Verhakking, vr. action de hdclzer. , omvergehaalde boomen , enz. om eenen weg te
verfperren, (in den oorlog ,) abattis d'arbres , in.
Verhakflukken, b. w. (ik verhakaukte , heb
verhakftukt ,) van nieuwe hakllukken voorzien, verhielen , tnettre un talon, des pieces
a, raccommoder. verhandeltn, verrigten. \Vat is hier te — te doen ? qu'y a-t-il
faire? de quoi s'agit il?
Verharen, b. w. (ik verhaalde, heb verhaald,,)
vertellen, vermelden, narrer, raconter, relater, faire une relation, unrecit de. Deze
daad is met al hare omflandigheden verhaald
geworden , ce fait a ere relate avec touter
ses circonstances. Op nieuw reconter.
lets wijdloopig —, fam. tatilloner. Omftandiglijk
particulariser; zie Vertellen.
—, van zijne plaats halen , retirer de sa
place, &placer. Op nieuw als : Hij laat
mud niet toe mijnen adem te —, it ne me
permet pas de respirer, reprendre haleine.
Zich —, een weinig rust geven, se reposer.
Zijne kracbten dezelve herftellen , reprendre ses forces. lets ergens op —, (het
door aantasting daarvan vergoed krijgen ,) se
dedommager stir q. q. se venger de q. q. lk
zal bet op hem —, je m'en prendrai a lug.
Verhaler, m. contour, narrateur, relateur.
Verbaling, yr. action de &placer; narration;
zie Verhaal.
Verhandelaar, o. redenaar, orateur.
Verhandelbaar, b. n. te verhandelen, nigociable, commercable.
Verhandelen , b. w. (ik verhandelde , heb verhandeld ,) tot het onderwerp van een gefprek
of gefchrijf maken , traitor de, disserter,
discourir sur, faire ou tenir on discours. Verhandelend , dissertatif, ire. verkoopen,
overdoen , &biter,, vendre , negocier.
Verhanfeling, y r. traia , discours ; geleerde
—, dissertation. Opfteller eener dissertat,ur.
Verhangen , b. w. (ik verhing, heb verhangen ,) anders bangen dan voorheen 9 pendre
ailleurs ou autrement. De fchilderijen zijn
, les tableaux sent pendus ailleurs; Spr.
w. De hekken zijn —, (er zijn andere
maatregelen genomen ,) les affaires out change de face, on a pris d'autres mesures. ,
zich ophangen, se pendre, se defaire par la
corde; fig. Zich aan lets (zich te veel
aan iemand of iets overgeven ,) s'adonner
trop a q. q. ou
q. ch.
Verhanging, yr. action de pendre ailleurs ou
autrement. ophanging , action de se
pendre.
Verhanfelen , b. w. (ik verhanfelde , heb verhanfeld) verftellen, raccommoder, rdparer.
verkwanfelen , verkoopen , vendre par
ichange, troquer. Hij heeft zijn paard verhanfeld il a troque son cheval.
Verhanfeling, yr. action de raccommoder, de
reparer, action de vendre.
Verhanfen , o. w. vider an bocal en entrant
dans une confrerie.
Verharddraven; zie Verdraven.
Verharden, b. w. en o. (ik verhardde , heb
verhard , ) hard make n , endurcir,, rendre slur,
e, durcir. Het ijzer — of harden, endurcir le fer. God had het hart van Pharao
verhard, Dieu avait endurci le coeur de Pharaon. De groote hit te verhardt , maakt hard,
de aarde, la grand chaleur durcir la terre ;
fig. voor aandoeningen of berouw ongevoehig maken , endurcir, rendre impitoyable,
insensible. Zich
, se durcir, s'endurcir,
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Zijn hart heeft zich verhard door de ,gawoonte aan de ondeugd , son coeur s'est endurci par l'habitude du crime. In de boosheld — hardnekkig worden, s'obstiner
s'opinidtrer dans le mal.
Verhardheid, yr. fig. hardnekkigheid, opinidtrete, m. obstination.
Verharding, yr. action de durcir. — fig. verdurete du coeur.
ftokking , endurcissement,
( bij de heelk. ) induration. Dit ge,zwel eindigt met eene cet aposteme se
termine par une induration.
Verharen , o. w. (ik verhaarde , ben verhaard ,)
ruijen , moor', changer de poil. De kat beglut te —, le chat commence , a moor.
Verheafter, yr. heelfter, receleuse.
Verkeerder, m. verwoester, desolateur, destructeur.
Verheeren, b. w. (ik verheerde, heb verheerd, )
venneesteren , te onderbrengen, vaincre, subjuguer, reduire en sujetion. De Romeinen
verheerden , onderwierpen , overmeesterden
verfcheidene volken , los Remains subjuguerent plusieurs peoples. verwoesten,
&vaster, detruire, desoler, ravager, ruiner, faire le degal t dans on pays.
Verheering, yr. devastation , destruction ,
desolation, mine, depredation, f. degdt,
ravage, rn.
Verheerlijken, b. *w. (ik y erheerlijkte , heb
verheerlijkt,) heerlijk maken , tot heerlijkheid. verheffen ; fig, prijzen, glorifier, magnifier, exalter, transfigurer. Milne ziel
verheerlijke, prijze , den Heere , mon ,ame
magnifie le seigneur. God verheerlijkt de
heiligen , maakt hen eeuwig gelukkig , Dieu
glorifie les saints. Gods heiligen naam —,
roemen, exalter le saint nom de Dieu. Jezus
Christus werd op den berg Tabor verheerlijkt, verklaard, Jesus Christ se transfigura
sur le Thabor.
Verheerlijking , yr. glorification, exaltation;
transfiguration.
Verheffen , b. w. (ik verhief, heb verheven,)
opheffen , doen rijzen, clever, hausser, exhausser, lever en haut. Hij verhief zijne
item, it dleva sa voix. Zijne oogen ten hemel —, lever ses yeux au ciel. Zijn hart tot
God -- , clever son coeur 4 Dieu. Hij is tot
,den troon verheven , il est eleve au mine.
—, in rang en aanzien bevorderen, promouvoir. De pans verhief hem tot de waardigheid van kardinaal , le pape le promut a la
dignite de cardinal. Iemand tot den adelflood —, anoblir q. q. Deze heerlijkheid
werd tot een graaffchap verheven , cette
Seigneurie fat erigee en coma. roemen,
prijzen , louer , exalter, clever; fig. prdner,
preconiser. Hemelhoog verhief men hem,
on l'eleva jus'u'au del 9 jusqu'aux noes ; fig.
fam. on le mit sur le pinacle.—, toenemen,
heviger worden , s'augmenter, devenir plus
violent, e. De koorts verheft zich, la fievre devient plus violente, se redouble. Zich
Pelever. De bergen verheffen zich hong
in de luchr, les montagnes s'elevent bien
haut dans Pair. Er verhief zich een form,
it s'eleva un orage. Zich —, met hoog- moed vervullen, s'enorgueillir, devenir orgueilleux , se.
Verheffing, yr. elevation, erection, exaltation, f. avenement, m. redoublement, tn. De
— des harten tot God , l'ilevation du coeur
a Dieu. — der fern, elevation de la voix.
— tot den paufelijeen Reel, exaltation du
pape.
fluffing van een graaffchap, erection d'un coma. — tot ecue hooge waardigheid

VER
heid , avdnement, m. — van koorts, (bij geneesh.) redoublement de P yre. —, vernieuwde aanval (eener koorts) paroxysme , exacerbation , f. — van den wind, renforcement
du vent , m..
Verheid , yr. distance, f. eloignement, tn.
Verhelderen , b. w. (ik verhelderde , heb verhelderd,) ophelderen , eclaircir,, rendre plus
clair; fig. rasseriner,, eclairer. De wind
heeft het weer verhelderd , opgeklaard, le
Vent a eclairci le temps. De zon verfcheen,
en verhelderde het weer , en deed het weder
weer ophelderen, le soleil parut et rasserena
le temps; fig. Het lezen van uw boek heeft
zijn verftand verhelderd, la lecture de votre
livre lui a &laird l'esprit.
Verheldering , y r. action d'eclaircir.
Verhelen , b. w. ( ik verheelde , heb verheeld, )
door flilzwijgen verborgen houden celer
realer, cacher,, tire, dissimuler.
Verheler, m. receleur. Zoo er geen — of
heler was , was er geen fteler,, s'il n'y avait
point de reed leur , ii n'yavait point de voleur.
Verheling , yr. realement, tn. De — is even
zoo flrafbaar als de diefflal , le realement
est aussi punissable que le larcin.
Verhelpen , b. w. (ik verhielp , heb verholpen ,) iets uit eenen flechten toeftand in
eenen beteren overbrengen , verbeteren, remedier, reparer, raccommoder, corriger.
Door eenen goeden leefregel verhelpt men
de meeste onpasfelijkheden , avec un bon
regime on remedie a la plupart des incommodites. Dat is niet te n'y a point de
remeele 4 cela.
Verhelping, vr. reparation, correction, f. resuede, tn.
Verhemeld, b. n. celeste.
Verhemelte , o. het gewelf des monds,
— boven eens konings troon, of boven
het hoogwaardige en het groote altaar. (bij
de R. K.) dais, m. — van een rijtuig , bed,
enz., imperiale , f: ciel , m.; zie Hemel.
Verhengen , b. w. (ik verhengde, heb verhengd , ) gehengen, veroorloven , vergunnen , permettre, sou ffrir.
Verheugd , b. n. joyeux , euse, gal, e, rejoui,
e; bijw. gaiement , joyeusement.
Verheugdheid , vr. gaiete , joie, rejouissance,
allegresse.
Verheugen , b. w. (ik verheugde, heb verheugd,) verblijden , vrolijk maken, rejouir,,
divertir,, donner ou causer de la joie. Zich
—, se rejouir, s'egayer. 1k verheug mij,
dat ik hem dit goede nieuws kan brengen ,
je me rejouis de lad apprendre cette bonne
nouvelle. Weder , vervrolijken, ragaillardir. Dit nieuws verheugde haar weder,
cette nouvelle la ragaillardit.
Verheugend , b. n. rejouissant, e.
Verheuging , yr. vreugde , rejouissance ., joie,
allegresse , gaietd. Daar was eene algemeene
vreugde , door de ganfche clad, ce fut
une rejouissance publique par touts la ville.
ligte roes, pointe de via.
Verheveling, yr. luchtverfchijnfel, mitiore,
De donder, blikfem, regen, enz., zijn verlievelingen of luchtverfchijnfels , le tonnerre,
les eclairs, la pluie, etc. sent des metiores.
Verheven , b. n. boven de oppervlakte van een
ding uitkomende , releve, e, en bosse , en
relief; (in de plantk.) bultig , bosseld , e.
gibbeux , se. — beeldwerk , van goudfmeden ,
beeldhouwers, enz. relief, ouvrage de relief,
de sculpture releve en l,osse. —e rand,
rebord, m. De theeblaadjes hebben —e ,
opitaande randen , les cabarets ont des re-
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bords. Half — werk,, bas-relief, demi-relief,
hoog boven andere dingen uitflekende,
haut , e., Revd-, e. fig. grootsch, eleve , e.
grand , e.; noble, releve, e. sublime. Hij
heeft —, edele gedachten , it a des sentiments
nobles. Eene —e gedachte , une pewee sublime; bijw. noblement , dans un style eleve.
Verhevenheid , yr. elevation, noblesse; sublimite ; grandeur. — van gevoelens ,dlevation
de sentiments, — van ziel , noblesse d'dme.
— van gedachten , sublimite des pensdes ,
hoogte, hauteur. — van een been , (in de
ontlk.) tubdrosite.
Verhief, onv. veil. t. van Verheffen.
Verhielp , onv.
t. van Verhelpen.
Verhieuw,, onv. veil. t. van Verhouwen.
Verhinderen , b. w. (1k verhelderde , heb verhinderd ,) beletten, door hindernisfen terughouden , empicher,, mettre obstacle 4 ; detourner ; prevensr ; dwarsboomen , traverser.
Zie Beletten. Len ongeluk — voor te komen ,
of te keeren , prevenir,, Mourner un malhour.
Verhindering, yr. beletfel , empechement; ob.
stacle, embarras, tn. —en verwekken, doen
ontflaan , faire naltre des obstacles ; fam.
anicroche.
t. van VerhangenVerhing , onv.
Verhit , b. n. echauire ; e. enflamme , e. ardent, e.
Verhitten ,, b. w. (ik verhittede , ben verhit ,)
beet, hittig maken , echaufrer,, rendre chaud,
e. Zich —; s'echauffer; fig. enflammer
ichauffer ; irriter. Verhittend, ichaufrant ,
e. irritant, e. De fpecerijen zijn les
ipiceries sent echaufrantes.
Verhitting , yr. echanffement , tn. ichaufaison.
Verhoeden , b. w. (ik verhoedde , heb verhoed,) beletten , embecher;prevenir , detourner, preserver. God verhoede zulks, Dieu
nous en preserve ou garde.
Verhoeding, yr. preservation.
Verhoeren , b. w. (ik verhoerde , heb verhoerd,) &tenser son argent , ses biens avec
les femmes impudiques , avec les garces , les
putains, etc.
Verhoetelen , b. w. (1k verhoetelde , heb verhoeteld) knoeijen , bederven , geiter, bon.
siller.
Verholen ., b. n. verborgen, bedekt, geheim ,
cache , e. secret , ete l occult° , mystdrieux , se.
Verholenheid, yr. mystere ,, secret, m.
Verhonderdvoudigen , b. w. Cik verhonderdvoudigde , heb verhonderdvoudigd,) honderdvoud vermeerderen , centupler.
Verholp , onv. veil. t. zie Verhelpen.
Verhongeren , b. en o. w. (ik verhongerde ,
ik heb en ben verhongerd ,) uichongeren ,
gamer mourir de faim, etre aflame , e.
Verhongering, yr. action d'ajramer ou de mourir de faim, famine , consomption causee
par la faim.
Verhoogen , b. w. (ik verhoogde , heb verhoogd , ) hooger maken , verheffen , hawser ,
elever, relever,, exhausser, rehausser, surhausser,, augmenter. Eenen muur twee voet
— hausser,, elever une muraille de deux
pieds. Hij is tot deze waardigheid verhoogd ,
it est eleve el cette dignite. Den prijs der
surausser,, augmenter le
koopwaren
prix des marchandises. Het koren is verhoogd , opgeflagen , le ble a encheri. —,
roemen , prij zen , elever,, exalter.
Verhooger, m. celui qui eleve, releve, etc.
— van den prijs, meestbiedende, encheris.
sour. lofredenaar, een die lets ophemelt. ,.priconiseur; ( boertend ,) louangeur.
3
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Verhooging, vr. opflag van prijs , enclzirissement, rencherissement, tn. augmentation.
Het is de zaak der overheid de — der levensmiddelen te beletten , c'est aux magistrats 4 empecher Pencherissement des vivres.
— van eenen munr, enz. , elevement, haussement, m. elevation, etc. d'une muraille.
hooger bod , surenchere, f. — op
eenen fcheidsmuur ( bij de metfelaars , )thie.
verheffing , grootmaking , exaltation,
action de loner. — der munten, rehaussewent des monnaies, m.
Verhoogfel, o. exhaussement ,rehausseMent, m.
Verhoogfter, yr. celle qui &eve, etc.
Verhoogen , b. w. retourner et etendre.
Verhoor,, m. eene geregtelijke aanhooring van
befchuldigers, gedaagden en getuigen van
eenen regter,, interrogatoire,
— van
getuigen , audition des temoins.
Verhoorbankje, 0. sellette, f:
Verhoorder m. ondervrager,, onderzoeker,
interrogateur, celui qui examine, ouit,
interrogue, celui qui exauce. God is de —
der gebeden , Dieu exauce lei prieres.
Verhooren , b. w. (ik verhoorde , heb verhoord ,) gunflig aanhooren, exaucer. Gedaagden en getuigen geregtelijk aanliooren ,
interroger, questionner, examiner. Eenen
misdadiger , interroger un criminel. Hij
is gekomen om hem over deze zaak te —,
te ondervragen, it est venu le questionner
sur cette aff^iire. De getuigen
verhoord ,
gehoord , les temoins son ours. Tegen
kander
, confronter. Weder
reconfronter.
Verhooring, yr. action d'exaucer,
exaucement, ondervraging , interrogation,
f. interrogatoire, tn. — van de getuigen,
confrontation des temoins.
Verhoovaardigen , b. w. (ik verhoovaardigde ,
heb verhoovaardigd ,) hoogmoedig maken,
rendre orgueilleux, se, enorgueillir. Zich
s'enorgueillir. Hij verhoovaardigt zich
op zijne kundigheden , it s'dnorgueillit de
son savoir.
Verhoovaardiging, vr. action de rendre orgueilleux , se, action d'enorgueillir.
Verhopen , b. w. (ik verhoopte, heb verhoopt,)
esperer, s'attendre a.
Verhouden, b. w. weerhouden , beletten , em_richer, arriter, mettre obstacle a, retenir.
Zich — tot jets, avoir du rapport, etre en
proportion avec. Tusfchen 6 en 12 heeft
dezelfde — of betrekking , plaats, als tusfchen 3 en 6, it y a le mime rapport ou la
mime raison entre 6 et I2, qu'entre 3 et 6.
De hoogte verhoudt zich tot de breedte , als
twee tot een , la hauteur est en proportion
avec la largeur comme un avec deux.
Verhouding , yr. rapport ,
proportion, relation, ( in de godenl. ) proportionnalite.
evenredigheid, betrekking, (in de rekenk. alg. en nieetk.) raison, als : De rekenkundige — geeft het overfchot , de overmaat
van de eene grootheid op de andere aan, la
raison arithmetique explique l'exces d'une
des deux grandeurs sur l'autre.
verhuistijd , jour, temps, de
Verhuisdag ,
ddlogement ou de demenagement.
Verhuizen , o. (ik verhuisde , ben verhuisd ,)
nit bet eene huis in bet andere trekken ,
el oger, deminager, changer de logis. —,
verblijf veriaten , deioger, quitter son
logis. Hij meet heden —, it faut quitter
aufourd'hui son logis. 1k zal hem doen —,
zoo bij niet wil , je le chasserai de la maiton ,
no vent pas. —, flerven nourir.
d
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VerInlizing , yr. demenagement , delogement ,
changement de logis de domicile, m. Wanneer
men geen eigen huts heeft , is men aan het
ongemak van — onderhevig, quand on n'a
pas de maison a soi , on est sujet a Pincommodite du dilogement. Ziels—, meiempsycase. Pythagoras heeft de — beweerd , Pythagore a soutenu Popinion de la metempsycose.
Verhuren , b. w. (ik verhuurde, heb verhuurd,)
donner ,
in huur geven , verpachten, loner,
affermer 4 loudge. Hij heeft mij zijnen tuitt
verhuurd , it m'a loud son fardin. Landerijea
—, affermer des ruraux. Een fchip —,
bevrachten , efriter un vaisseau. Zich —,
se loner, se mettre en condition, prendre
condition. Weder —,onderhuren,(fcheepsw.)
Aan iemand een fchip —, dat men zelf ge.
huurd heeft, sous filter un vaisseau a q. q.
weder —, onderhuren , (van een huis, enz.)
sous-loner, relouer. Hij heeft het geheele
huis gehuurd , maar hij heeft daarvan weder
een gedeelte verhuurd , it a bail de la maison entiere, mais it en a sous-loud une partie; zie Verpachten.
Verhuring , yr. location, f louage,m, Weder
—, relocation; zie Verpachting.
Verhutfelen , b. w. (ik verhutfelde , heb vev
hutfeld ,) diplacer en remnant on en secouant.
Verhuurcler,, m, loueur, bailleur. — van fchepen , effreteur.
Verhuurkantoor,, o. bureau de louage.
Verhuurfter, yr. loueuse. Stoelenzetiter in
eene kerk , loueuse de chaises.
Verhuurtijd , m. temps auquel on lone on proud
condition.
Verhuwelijken , b. w. (ik verhuwelijkte , heb
verhuwelijkt ,) warier, donner en mariage.
Verhuwelijking, vr. mariage, m.
Verijdelen, b. w. (ik verijdelde , het. verijdeld, )
krachteloos, nutteloos maken , ander, inutiliser , dejouer, frustrer, rendre vain,
inutile et sans effet. Hij heeft zijne kunstgrepen verijdeld , it a elude ses artifices.
Een 'plan —, dejouer un dessein. teleurftellen , disappointer, tromper q. q. dans
ses espirances ; fig. derouter.
Verijdeling , yr. teleurflelling , action de rendre
vain, de faint avorter un dessein, etc. in, desappointenzent, m.
Verijzen , o. w. (ik verijsde , ben verijsd,) in
ijs overgaan , geler, se glacer,
Verinteresten , o. w. ( ik verintereste , ben
verinterest , ) de interest van het kapitaal
laten oploopen , etre absorbe par les interits.
Veriaard , b. n. suranne , e; zie Verjaren.
Verjaardag, m. jour d'anniversaire, jour do
naissance.
Verjaardicht, o. poime sur Panniversaire de
q. q. ,
Verjaarfeest , o. fete a Poccasion de Panniver.
saire , de la naissance de q. q. , f.
Verjaarmaal , o. repas a cette occasion, vs.
Verjagen , b. w. (ik verjaagde of verjoeg , heb
verjaagd ,) van zijne plaats jagen, verdrijven , chaster, expulser; fig. denicher. —,
verdrijven , ecarter, debusquer. Vliegen
emoucher. De paarden — de vliegen
met hunnen flaart , les chevaux s'emouchent
avec la queue.
celui qui chasse, etc.
Verjager,
Verjaging, vr. verdrijving, action de chaster,
expulsion, f. debusquetnent, tn.
Verjaren , b. w. (ik verjaarde, heb verjaard,)
iemand met zijne verjaring gelukwenfchen
eliciter q. q. de son jour de naissance, comIplinienter
q: q. sur. Hij heeft hem met een
gedicht veriaard
lu: a present' tin poem°
sur
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stir
stir Panniversaire de sa naissance. Ik heb Verkavelen , b. w. (ik verkavelde, heli7v.ekk'aveld , ) jouer encore une fois au sorq; fig.
hem met een gouden horologie verjaard, je
risquer, hasarder.
lui ai donne une montre d'or a l'occasion de
son anniversaire. o. w. (met Zijn ,) Verkeer, o. omgang, conversation, f. commerce, on.
Een jaar of eenen onbepaalden tijd uitgetleld
worden , titre remis , envoys ou &fere a un Verkeerbord , o.. tablier, sur lequel on June
une sorts de trictrac ; fan de retour Cats
autre temps. —, jarig worden, zijnen getrictrac.)
boortedag beleven , celébrer son four de naissauce. Mijne zuster verjaart morgen , c'est Verkeerd , b. n. het tegenoverflaande van echt ,
juisc , regt, omgekeerd , renverse, e, redemain l'anniversaire de ma soeur. —, dertourni e, errond , e, abusif, ive, inverse,
wijze verouderen , dac er geen regt meer
e, indirect, e, pervers , e, gauche, etc.
op is, overjarig worden , suranner. Deze
—e kant of zijde , envers , rebours ,m. Deze
brieven kunnen u niet meer dienen, zij zijn
flof heeft geene regte noch —e zijde , kan
verjaard, te lang blijven liggen , ces lettres
aan beide kanten gedragen worden, cette
ne peuvent vans servir, elks sent surannies.
etofe n'a ni endroit, ni envers. Men moet
Eene verjaarde fclguld, tine dette surannde
de —e kant van deze flof nemen, it faut
ou prescrire. Eene fchuld voor verjaard verprendre le revers de cette hese. De —e
klaren , prescrire une dette. Tegen minderwereld, le monde renverse. Eene —e , valjarigen heeft geene verjaring plaats, on ne
fche fielling, une proposition erronie. —e
prescrit pas centre les mineurs.
bewoording, terme abusif: De —e regel
Verjaring , yr. zie Verjaardag. — eener fchuld,
van drieen la regle de trots inverse. Hij is
overjaring , prescription, tenement , m. surtot deze plaats door —e, flinkfche wegen
annation. De tien .jarige — onder tegengeliomen, it est parvenu a cette place par
woordigen , de twintig-jarige — der afwedes voies indirectes. —e gevoelens hebben,
zenden , prescription par dix ans entre preavoir des sentiments pervers. Uen gevoesents, par vingt ans entre absents.
len , une opinion erronee ou contraire. Een
Verjoeg, onv. verl. t. van Verjagen.
—e, valfche won , un ton discordant. Gij
Verjongen, b. w. (ik verjongde , heb verjongd,)
hebt een veraand vous avez Pesprit gaujong maken, rendre plus jeune, rajeunir.
che. —e keel , luchtpijp , tranchee-artere,f.
Dit goed nieuws heeft hem geheel weder
—e hand, arriére main. — antwoorden, ne
verjongd, cette bonne nouvelle Pa tout rapas repondre comme faut. Spr. w. Door
jeuni.
o. w. (met Zijn ,) jonger woreen
antwoord het gefprek op een ander
den of fchijnen , rajeunir,, redevenir jeune.
onderwerp zoeken te brengen , tourner la
In de lente wordt alles weder jong, tout
truie au foin.
bijw. verkeerdelijk ,
rajeunit au printemps.
Penvers, el rebours , de travers, a contreVerjonging, yr. rajeunissement,
sens, a contre-poil, a contre-biais. Hij doer
Verkaarden , b. w. (ik verkaarde, heb ver-.
alles
fait tout a rebours. Hij vat
kaard , ) carder; op nieuw kaarden , carder
alles
aan , sl prend tout de travers. Gij
une seconde fois, recarder.
hebt uwe koufen aangetrokken, vous avez
Verkabbelen , b. w. (ik verkabbelde, heb vermis vos bas 4 Penvers. gene zaak — opvatkabbeld ,) afkabbelen , miner , creuser, saten , fig. prendre une affaire 4 contre-poil ,
ver, ( par faction de Peau).
a contre-sens, abusivement.
Verkabbeling , vr, creusen:ent, tn.
Verkakelen, b. w. (ik verkakelde , heb verka- Verkeerdheid, vr. bedorvenheid, perversite,
depravation. De — der zeden , la perversite
keld ,) van eene hen gezegd, wanneer zij
des moeurs; fig. travers. Tot verkeerdheeen ci heeft gelegd ; zie Kakelen ; zie verder
den, dwaasheden vervallen , donner dans des
Verkallen.
travers. Hij heeft jets verkeerds, kuren in
Verkalefateren, b. w. (ik verkalefaterde, heb
het hoofd, ;1 a du travers dans l'esprit. —,
verkalefaterd ,) door kalefateren veranderen,
dwaling , tegenfirijdigheid , erreur, contracalfeutrer, calfater une seconde fois. Met
flea.
doorbrengen , employer ou depenser au
calfat, en calfeutrage. Hoeveel hebt gij Verkeereu, b. w. ( ik verkeerde , heb verkeerd, ) veranderen , changer, converser;
aan dat fchip verkalefaterd ? combien est-ce
zie Veranderen. —, uit de behoorlijke of
que le calfeutrage de ce vaisseau vous a coati.
gewone rigting, in eene tegenoverltaande
Verkalken , b. w. (ik verkalkte, heb verkalkt ,)
onbehoorlijke , of ten mince ongewone,
calciner. o. w. (met Zijn ,) se calciner.
brengen, tourner, changer, mettre sous desVerkalking, yr. calcination.
sus, dessous. o. w. ( met Zijn ,) veran.
Verkallen , b. w. (ik verkalde , heb verkald ,)
derd worden, 'etre change, e. Het kan —,
al kallende aan anderen mededeelen, repancela pent changer. , omgalig maken of
dre en babillant, divulguer. Zijnen tijd —,
hebben , converser , frequenter , banter, avoir
passer son temps a babiller, a jaser. Zich
commerce. Hij verkeert met flechte jongens,
, is zijnen mond miskallen , se me'prendre
it frequente, it converse avec de mauvais
en jasant, dire trop.
garcons. Spr. w. Waar men mede verkeert,
Verkammen , b. w. (ik verkamde, heb verkamd,)
wordt men met geEerd, dis-mot qui to banpeigner de nouveau on autrement, repeigner.
tes , je te dirai qui to es. Over een meisje
Verkankeren , o. w. (ik verkankerde , ben verhaar tot een huwelijk aanzoeken , faire
kankerd ,) titre rongé ou consume d'un cancer.
Pamour a une fille , la rechercher en manage.
Verkappen, b. w. ( ik verkapte heb verkapt ,)
In zware verdrukking , in lijden , in flavernij
anders kappen, overkappen, cosfrer de nouveau
—, zich daarin bevinden, se trouver. Hoe
ou autrement. —, verhakken, (hacker entiéreverkeert hij onder zijn lijden? comment se
ment , de nouveau, malhacher, (bij de art.)
trouve-t-il, se tient-il dans son malheur? Hij
coiffer la fusee.
De buis
verkeert nog in ilavernij , it vie encore dans
Verkasfen, o. (ik verkaste , ben verkast ,)
la servitude. Op het verkeerbord fpelen,
verhuizen, deloger. —, b. w. van de eene
foxier au trictrac.
kas in de andere kruipen, zetten. Een gefleente
anders kasfen, enchasser de nou- Verkeering , vr. verandering, chatIgement,
conversion, alteration. —, onigAng , fritveau, autrement.
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reprobation. —, voorkeur, keno
quentation, conversation, f. commerce, ni.
preference. Bijzondere gezetheid op het eene
hantise. De — met brave lieden is zeer
of andere, goat, tn. inclination. Dat is.
nuttig, la frequentation des gens de Bien est
fart utile. —, vertrouwden omgang met een
mijne — niet, behaagt mij niet, cela n'est
meisje hebben , avoir, etre en commerce avec
pas de mon gat, cela ne me plait pas. Doet
une Pie. De —, vertrouwelijke omgang
het of laat het naar uwe —, zoo als gij,
wilt, faites-k, ou ne le faites pas, tout
met dien jongen deugt flier, la hantise de
comme vous voulez.
ce garcon ne van: rien.
Verkeerfpel, o. loom van tiktakfpel, rever- Verkijken, b. w. (ik verkeek , heb verkeken, )quier on revertier, m.
aan de bezigtiging van iets te koste leggen,
V erkeken, verl. dw. van Verkijken.
als : War hebt voor dat fpel verkeken?
Verken; zie Varken.
combien avezvour donne, depense pour ce
feu? Zich zich in het kijken vergisfen,
Verkenbaar, b. n. qu'on pent reconnaitre,
decouvrir.
ne pas bien voir, observer oft inspecter teal,
se meprendre. Zijnen tijd —, met kijken
Verkennbn , b. w. (ik verkende, heb verkend ,)
doorbrengen, passer son temps en regardant
iets in zijnen aard , zijne gefteldheid opq. ch.; fig. De kans is verkeken, Poccasioni
nemen , op kondfchap uitgaan, reconnaitre.
est passie.
aller 4 la dicouverte. Een land, den vijand
—, reconnaitre nue terre , un pays ,Pennerni. Verkinderen , o. w. (ik verkinderde, ben verkinderd, ) kindsch worden, radoter. Hij
Hij zond ruiterij of om de enge wegen te
verkindert, worth kindsch, it commence 4
envoya tie la cavalerie reconnaitre ties
radoter.
defiles. Een fchip ( zeew. ) hetzelve
naderen , om deszelfs grootte en ilerkte te Verklaagfter, yr. aanklaagfter, complaignante.
Verklaarbaar, b. n. explicable, (in de aneetk.)
onderzoeken , reconnaitre un vaisseau.
developpable.
Verkenaing, vr. reconnaissance. De generaal
is op —, kondfchap uitgegaan, le general Verklaarder m. uitlegger, caul qui explique,
est alle faire une reconnaissance.
interprite, glossateur, exegete, commentatent- ; zie Uitlegger in deien zin.
Verkenningsmiddel, o. moyen de reconnoitre, tn.
Verkenniegsteeken, o. signal tie decouverte ,m. Verkladden , b. w. (ik verkladde , heb verklad ,)
gater en griffonnant, en barbouillant.
Verkerven, b. w. (ik verkorf, heb verkorven,) door kerven onhruikbaar maken, ave- Verklagen, b. w. ( ik verklaagde, heb verklaagd , ) befchuldigen , accuser. Iemand
regts behandelen , gater, faire de travers;
geregteiijk aankiagen, actionner q. q. intenfig. Hij heefc het bij hem —, it a encouru
sa disgrace. Zie Kerven.
ter une action contre q. q. difirer q. q.
justice.
Verketteren, b. w. (ik verketterde, heb verketterd ,) tot eenen ketter maken, als eenen Verklager, m. aanklager, accusateur.
verklikker, delateur.
ketter affchilderen , van ketterij befchuldigen , traiter d'heretique, accuser, declarer Verklaging, yr. accusation, dilation.
o'heresie.
Verklappen, b. w. ( ik verklapte, heb verVerkettering, vr. accusation d'heresie.
klapt ,) klikken , aanbrengen, verfpreiclen,,
Verkeuvelen , b. w. (ik verkeuvelde, heb
rapporter, divulguer, dicauvrir. Hij heeft
verkeuveld,) perdre le temps, !'occasion, en
zich verklapt, it a decouvert ses sentiments, etc.
Verklapper,
causant.
verklikker, rapporteur,
Verkielen , b. w. (ik verkielde, heb verkield ,)
nonciateur, delateur. Vertrouw hem niet-,
munir d'une nouvelle quille, mettre tine
hij is een aanbrenger, ddfiez-vous de lui,
nouvelle quille.
c'est un rapporteur. AAIUN. De beide laatfte
Verkiesbaar b. II. qui pent etre ilu,e , eligible.
woorden worden met ondericheid gebruikt.
Verkiesbaarlieid, vr.
Denonciateur openbaart eene van iemand beVerkiesdag, m. jour d'election.
gane misdaad, en delateur doer zulks ook,
Verkieslijk , b. n. dat bij verkiezing plaats
rnaar nit kwaadh,eid of flechte oogmerken.
heeft, dat het kiesregt uitoefent, electif,
bij de overheid.
ive. 'Len rijk, een rijk,. welks koning Verklapping, yr. verklikking,
f
verkozen wordt, un royaume electif. Een
rapport, tn.
noon, welks vorst gekozen wordt, un trdne Verklap per, yr, dilatrice, rapporteuse.
electif. —, de voorkeur verdienende, pre- Verklaren , b. w. ( ik verklaarde, heb verferable. De deugd is boven alles
, la
klaard,) klaar en helder maken, opklaren,
vertu est preferable a tout.
rendre clair,, e, clarifier, eclairer.
Verkiezen, b. w. (ik verkoos , heb verkozen ,)
uitleggen, duidelijk, verflaanbaar maken.,
choisir, elire, opter. Ilij is met meerderbeid
expliquer , inter prefer, eclaircir, gloser.
van ilemmen verkozen , sl est ilu a la pluDat kan op tweederlei wijze verklaard worralite des voix ; zie Kiezen. verlangen ,
den , cela se pent expliquer de deux facons.
begeeren, wenfchen , desirer, vouloir. VerHoe verklaart, vertaalt gij deze fielling?
kiest gij liever te huis te blijven? desirez,
comment interpritez-vous cette phrase? De
youlez-vous plutdt rester au logis, etc. ? Zoo
fchrijvers, die den bijbel verklaard hebbea,
als gij verkiest, comtne it vous plaira. Het
les auteurs qui ont gloss la bible. Eenen
eene boven het andere — , daaraan de voordroom
uitleggen, interpreter un songs.
keur geven , donner la preference a , prefiDe wigchelaars verklaarden iets uit de vlugt
rer h. Men moet de deugd boven de rijkder vogels, les augures, les aruspices interdommen —, it Taut preferer la vertu aux
preterent le vol des oiseaux. bekendmarichesses.
ken , te kennen geven , vermelden, declarer,
Verkiezer , m. electeur,
faire connaitre, developper, exposer, attesVerkiezing, yr. election, fi choix, alterter. Verklaar ons, waarom gij hier zijt,
native, option. — door middel van beflotene
diclarez-nous, pourquoi vous ites id. Onder
briefjes , scrutin, m. — door boontjes of
Bede —, declarer, attester sous serment.
1 alletjes , ballotage, tn. —, (in de godgel,)
lemand fchuldig —, declarer q. q. coupable.
election. Het leerfluk der — en der verDen oorlog
declarer la guerre. 1k wil
werping , le dogme de P election et de la
mijne gevoelens wel
te kennen geven,
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fe veux Bien exposer ones sentiments. Vrij
—, declarer franc. Valsch eene valfche
verklaring afleggen , enoncer faux. Zich
—, se prononcer (*). Hij heeft zich bij
deze gelegenheid wel, duidelijk verkiaard ,
it s'est bien prononce dans cette occasion.
Hij heeft zich over deze zaak nog niet verklaard, it ne s'est pas encore prononce sur
cette affaire. Zich tegen jets —, protester
contre q. ch. 1k verklaar mij tegen dit befluit , jeproteste contre cette resolution. — dal
men jets gedwongen duet, (bij het geregtsh.)
protester de violence. Zij namen hem zijne
papieren af, maar te gelijker tijd verklaarde
hij , dat het gedwongener wijze gebeurde ,
ils lui enkverent ses papiers, mais en mime
temps it protestait de violence. Zich tegen
de onbevoegdheid des regters , protester
d'incompitence. Op nieuw —, redeclarer.
lletgeen hij bij de eerfte ondervraging verklaard had, verklaarde hij bij de tweede
weder, ce qu'il avail declare dans la premiere interrogation, it rediclara dans la
seconde.
Verklarend, b. n. explicatif, ive, interpretatif, ive, diclaratif, ive. —, getuigend,
(in de prakt.) declaratoire.
Verklaring, vr. uitlegging , opheldering, explication, interpretation, exposition, exeghse, f. commentaire ,m. etc. lk wil u van deze
plaats geven , je vous donnerai l'explication de ce passage. Hij heeft eene goede —
van den tekst gegeven, it a fait une bonne
explication, exposition du texte. Dit artikel
of punt kan geene betere — krijgen, cet
article ne pent recevoir de meilleure interpretation. — der droomen , interpretation,
explication des songes; zie Droomuitlegging.
De —en van het nieuwe testament, les exegeses du nouveau testament. Chaldeeuwfche
—, of uitlegging van den Hebreeuwfchen
tekst des ouden testaments, targuin, m.
Woord—, woordelijke uitlegging, glose.
De — is even zoo duister als de tekst, la
glose est aussi obscure que le texte; fig. fam.
Dat heeft geene — noodlg, cela n'a pas
besoin de commentaire; zie verder Uitlegging
in al deze beteckenisfen. opheldering,
(in de leerk.) elucidation,f eclaircissement,
m. Men is hem de — van die zaak verfchuldigd , on lui doit Peclaircissement de
cette affaire. vermelding, bekendma,
king, declaration. Oorlogs—, declaration
de guerre. Liefde—, declaration d'amour.
Verkleeden, b. w. (ik verkleedde , heb verkleed,) antlers kleeden dan voorheen, tnettre
un autre habit, changer d'habits. —, door
kleeding vermommen, deguiser, travestir.
Men verkleedde hem als (in) eene vrouw,
on le deguisa en femme. Men had hem als
eenen boer verkleed, on l'avait travesti en
paysan. Zich vermommen , se deguiser,
se travestir. Hij had zich als eene vrouw
verkleed, en ging uit de gevangenis,
s'etait travesti en femme, et sortit de la
prison. —, aan kleeding te koste leggen
depenser en habits. Hij verkleedt alles wat
bij whit, it depense en habits tout ce qu'il
gagne.
Verkleeding, vr. changement d'habits, deguisement, travestissement, m. Men kende
hem onder zijne — als hoer , on le reconnut
sous son travestissement en paysan.
Verkleefd , b. n. gehecht, door genegenheid
verbonden, attaché, e, devoue, e.
Verkleefclheid , vr. attachernent , denouement,
m. adherence.

V ER
Verkleinen , b. w. (ik verkleinde, heb verkleind,) klein , kleiner maken , verminderen,
rendre plus petit, e, reduire en petit , rapetisser, apetisser,, diminuer, amoindrir,, etc.
Eene zaak —, haar klein, gering voorftellen,
rabaisser, diprimer, depriser, affaiblir,
diminuer one chose, dive, faire une chose
plus petite, mains importante qu'elle ne Pest.
Deze figuur moet men —, zij is te groot,
it faut rapetisser cette figure, elle est crop
reduire en petit
grande. Eerie teekening
an dessein. Eerie breuk herleiden , reduire une fraction. Hij heeft zijnen broeder
verkleind , tl a park de son frere d'une maniere avilissante, desavantageusement , it a
rabaisse , ravale son merite. Hij houdt daarvan , om eenen ieder te aime a ravaler
tout le monde. Gij hebt zijne fchoone daad
zeer verkleind, verminderd, vows-avez bien
ravale, diminue sa belle action. Ziju ilecht
gedrag heeft zijn aanzien verkleind, sa matsvaise conduite a diminue son autorite. lemands
eer, aanzien verkorten , doer benemen,
abaisser, rabaisser le merite de q. q. tietracter, decrediter q. q. Eene zaak —,
(bij regtsg.) extenuer une chose. Men heeft
zijne misctaad zeer verkleind, on a fort extenue son crime.
een die hers verkleint , celui
Verkleiner,
que diminue, affaiblit, etc. tine chose. —
lasteraar, detracteur.
Verkleinglas , o. verre, lentille ou lunette, qui
diminue les objets.
Verkleining, yr. vermindering , diminution,
extenuation, f; amoindrissement , —,
achterklap, detraction; zie Vermindering,
Vernedering. Schijnbare—,apitissement,m.
Verkleinwoord, o. diminutif,
Verkleumd , b. n. verflijfd , engourdi , e, gourd,
e, roide de froid.' De handen flijf van
koude hebben, avoir les mains gourdes, roides de froid.
Verkleumen , o. (ik verkleumde , ben verkleumd ,) engourdir, roidir. De koude verkleumt, veritramt, verftijft de handen, le
froid engourdit les mains.
Verkleuming , y r. verkleumdheid , verftijving,
flrammigheid,engourdissement (par le froid) ,
zie Verltijving.
Verkleuren , b. w. (ik verkleurcie , heb verkleurd,) donner une autre couleur a q. ch.
o. w. (met Zijn,) verbleeken, changer
de coukur, se declarer.
Verklikken, b. w. (ik verklikte , heb verklikt,)
aanbrengen, ontdekken, rapporter, tiddler,
dicouvrir, denoncer en cachette, redire.
Spreek hem niet daarover, hij verklikt alles,
ne lui en parlez pas, it rapporte tout. Hij
verklikt, brengt alles aan, wat men hem
zegt, it va redire tout ce qu'on lui dit.
Verklikker, m. aaubrenger, rapporteur, dilateur, denonciateur , rediseur.
(bij de
( der oudheid , )
policie 5 ) mauchard.
sycophante.
Verklikking, yr. dilation, f rapport, m.
Verklikiler, vr. rapporteuse, rediseuse, dilatrice.
Verkloeken , b. w. (ik verkloekte , heb verkloekt ,) kloek maken, aanmoedigen, flourmoedig tot lets maken , enhardir,encourager,
, verfiouten,
donner du courage a. Zich
s'enhardir; zie Verttouten. Iemand —, hem
door kloekheid verfchalken , of hem daardoor
ecnig voordeel afwinnen, deniaiser, duper,
avoir avantage sur q. q. ; zie Verfchalken.
Verkloeking , yr. encouragement, m. ; zie Verfchalking,
Verklongelen , b. w. (ik verklongelde , heb
verIiii5
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verklongeld ,) depenser q. ch. en bagatelles. Verkoelen , b. w. (1k verkoelde, heb verkoeld, )
verbeuzeren,perdre (sen te ips)a niaiser.
koel waken, afraichir, refroidir. De regen
Verklongelaar,, m. verklongelaarfter, , celui ,
heeft de lucht verkoeld , ververscht , la pluie
celle qui depense (son argent) en bagatelles.
a rafrnichi Pair. De wind heeft mij verVerklongeling , yr. action de depenser (son arkoeld , le vent m'a refroidi. Een fink gefchut
gent) en bagatelles.
—, ( bij de arc. ) rafraIchir un canon; fig.
Iemands driften —, verflaauwen , matigen ,
Verklootvegen , b. w. (ik verklootveegde , heb
refroidir, temperer, moderer, ralentir. De
verklootveegd , ) het doen of zeggen van
ouderdom
verkoelt , vermindert, verflaauwt
iemand aan eenen anderen overbrengen ,
om bij dezen eenen plasdank te behalen ,
de driften , Page refroidit lee passions. De
driften —, verflaauwen Met den tijd , les
pluimitrijken , Nleijen , rapporter q. ch. a
passions se ralentissent avec le temps. —,
q. q. afin de gagner ses bonnes graces , flatter; fam. flagorner.
o. w. (met Zijn ,) koeler worden , se rafraichir, se Pefroidir, se ralentir, se diVerknagen , b. w. (ik yerknaagde , heb verknaagd , ) briser en rOngeara; fig. Door,
minuer.
van hartzeer verknaagd worden , etre ronge Verkoelend , b. n. rafrafchissant, e, refrigede chagrin.
• rant, e, refriggratif, ive. —, (in de natuurk.) frigloryique. Verkoelende middelen,
Verknechten , b. w. ( ik verknechtte , heb
des rafratchissants , des remedes refrigerants,
verknecht , • dienstbaar maken , onderwerpen , asservir,, assufettir.
des refrigeratifi psyotiques.
ching, rafratchissement,
Verkneden , b. w. (ik verkneedde , heb yen Verkoeling , yr. verfrisf
kneed , ) petrir zone seconde foil, repdtrir;
refroidissement, m. De al te fterke is
fig. refondre.
nadeelig , le trop rafraichissement est nuisible.
De — der lucht kan ors vorst aanbrengen ,
Verkneep , veil. dw. van Verknijpen.
le refroidissement de Pair peut nous amener
Verkneuzen , b. w. (ik verkneusde , heb verkneusd ,) briser, freisser, broyer,, concasser,
de la elev. (bij de fchei- en geneesk.)
triturer.
refrigeration. Het distilleren , de overhaling
gefchiedt door uitwafeming en verkoeling,
Verkneuzing , yr. broyement ou broiement,
la distillation se fait par exhalation et refroissement, m. froissure, trituration.
frigeration;' fig. attiedusement, verVerknijpen, b. w. (ik verkneep , heb verkneflaauwing , ralentissement, refroidissement.
pen , nog eens, anders knijpen, pincer de
nouveau, autrement. Zich
knijpen om Verkoken , b. en o. w. (ik verkookte , heb en
ben verkookt ,) consommes-en cuisant, en
zich in te houden , se mordre les ,levres, se
bouillant, diminuer a force de bouillir,
revenir.
ebouillir.
Verknijping, vr. verlegenheid , embarras, m.
Verknijzen , b. en o. w. (ik verknijsde , heb Verkoking , yr. action d'ebouillir , coction
trop forte.
en ben verknijsd ,) door knijzing verteerd
worden , etre devore, e, ronge , e, de cha- Verkolen, b. w. (ik verkoolde heb verkoold ,)
grin, languir d'ennui. Zich —, zich zelven
reduire en charbon. o. w. (met Zijn , ) etre
riduit en charbon.
geweldig kwellen, se. chagriner , se consumer
Verkoking, yr. reduction en charbon.
en regrets, de chagrin.
Verkolven
, b. w: (ik verkolfde , heb verkolfde,)•
Verknijzing , yr. langueur, tristesse, melancoperdre en crossant, passer son temps ou delie; fig, abattement, m.
penser son argent au feu de crosse. — tot
Verknippen , b. w. (ik verknipte , heb vereenen prijs flellen , als : Er worth eene zilknipt ,) couper d'une autre maniere, decouveren tabaksdoos verkolfd , on joue a la crosse
per. Door knippen bederven , gazer en
pour une tabatiere d'argent.
coupant, en decoupant.
Verkomen, 0. (ik verkwam , ben verkomen,)
VerknipPer,, m. decoupeur.
zich herflellen , beteren , se remettre, se re-Verknipping , yr. decoupure.
tab/1r, revenir a soi, se ravoir. Hij is zeer
Verknipfler,, yr. celle qui decoupe.
ziek geweest , maar hij begint te , it a
Verknocht, b. n. verbonden , attaché, e ,lie,
biers malade, vials it commence a se reete
e, annexe a, inseparable de, affectd, e, (a
tablir,, a se ravoir, etc.; zie Herflellen in
une charge).
dezen zin. — , in betere omflandigheden
Verknochten , b. w. ( ik verknochtte , heb
komen , als : Hij ,begint er op te —, ses
verknocht 2 ) verbinden , lier,attacher, joinaffaires prennent un meilleur train.
dre, unir.
Verknochtheid , vr. verknochting , attachement, Verkondigen , b. w. ( ik verkondigde , heb
verkondigd , ) verkonden, bekend- , kond
devouement, no. union, attache.
makers , kond doen , aankondigen , annoncer,
Verknoeijen , b. w. (ik verknoeide , heb verpublier,, faire savoir. prediken , pricker,
knoeid , ) door geknoei bederven , gazer,
annoncer. — voorzeggen , predire.
bousiller, massacrer , defigurer q: ch.
Verkuoeijing , yr. bousillage, no. action de Verkondiger, m. celui qui annonce , qui publie.
— van Gods woord , predicateur, pasteur.
gazer, de bousiller, de defigurer q. ch.
—, die voorzegt , qui preclit , prophéte.
Verknollen, b. w. ( ik verknolde , heb verknold,)
Verkondiging
, yr. action d'annoncer, publicamisdoen
,
faire
du
gater.
verbrodden ,
tion, denonciation; zie ook Aankondiging.
Gij hebt het bij mij verknold , (glj
predikatie , predication. —, voorzegzijt bij mij in ongenade gevallen , ) vows avez
ging , prediction.
encouru ma disgrace, perdu ma grace.
Verkondfchappen , b. w. (ik verkondfchapte,
Verknolling , yr. action de gates. , etc.
heb verkondfchapt , ) verwittigen , melden ,
Verknoopen , b. w. (ik verknoopte , heb verkenrils geven , mander, faire connaitre ou
knoopt , ) anders knoopen, boutonner, sooner
savoir, notifier.
autrement.
Verknooping, yr. action de boutonner autre- Verkondfchapping , yr. notification, f. mandetnent, tn.
ment.
Verkonkelen , b. w. ( ik verkonkelde , heb
Verkoeht , onv. verl, t. van Verkoopen.
verkonkeld ,) verwarren , miler, brouiller.
Verkoeldrank , yr. koeldrank , verkoeliugsmidverkwisten, verfpillen depenser
cid , refrigerant , tn. emulsion.
le-
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met verlies
lement , gaspiller, prodiguer.
verruilen , troquer avec perte.
Verkonkeling , yr. action de brouillir,, tie gaspiller,, de troquer avec perte, 1., gaspillage, m.
Verkoop , 111. vente, f: debit, m. — boven
den prus of de waarde , survente. Bedriegelijke — of handel , (bij regtsg.) stellionat ,
handel in 't klein, kramerij , regrat.
Vcrkoopbaar, b. n. veil, vendable, venal, e,
, mag
commercial , e. Dit land is niet
niet verkocht worden, terre n'cst pas
vendable. Een atnbt dat —, te koop is,
un office venal, une charge vendable. Verkoopprijs , valeur vinale.
Verkoopbaarheid., yr. venalite.
Verkoopdag, m. jour de la vente.
Verkoopen , b. w. (ik verkocht , heb verkocht )
vendre, debiter, se defaire de. Hij heeft
zijn huis voor vijf duizend gulden verkocht,
i/ a vendu sa maison cinq mille florins. lk
heb het zeer goedkoop verkocht, je Pal.,
vendu (e) 4 bon marchd. Zijn broeder wil
zijne buitenplaats —, son ft ere vent se defaire de sa maison de campagne. Hij heeft
zijnen twin heimelijk verkocht it a vendu
son jardin sous le manteau. In het groot,
in het klein —, vendre ou debiter en gros,
en detail. Bij 't pond, bij de el, bij de maat
vendre 4 la livre, a Panne, a la mesure.
Van deze waar words veel verkocht, it se
fait un grand debit de cette marchandise.
Onder den prijs , onder de waarde — 5 mevendre. Wanneer men eenen koopman onder
de waarde ziet dan moet men vreezen ,
tiat hij bankeroet zal maken, lorsqu'on volt
un marchand mevendre, on dott craindre
qu'il ne false banqueroute. In der minne
vendre a Pamiable. Weder revendre.
In het groot koopen, om in het klein weder
te — , acheter en gros pour revendre en
Te duur survendre; fig. saler.
Men heeft hem dien toin te dour verkocht,
on lui a survendu ce jardin. Bij openbare
subhasopveiling, geregtelijk bij opbod
ter,, disaster. Een in gemeenfchap bezeten
goed liciter. De goederen van zijnen
fchuldenaar zijn geregtelijk verkocht , les
biens de son debiteur sont discutes.
Verkooper, rn. vendeur. — in het klein ,
winkelier,, flijter,, detailleur. Bedriegelijke
koopman, stellionataire.
Verkooping, yr. vente,, alienation. — bij
ofbod, openbare veiling, vente publique,
enchere. Op eene publieke — doen , mettre
Penchere. lets op eene — koopen , acheter
q. ch. 4 une vente publique. boelhuis,
encan,m. Ik heb het op de —, het boel- of
erfhuis gekocht, je l'ai achete a l'encan. —
van boeken, auctie, auction. Gedwongene
— van een in gemeenfchap bezeten goed,
licitation.
Verkoopfter, vr. vendeuse, ( bij regtsgel. )
venderesse.
Verkooptijd,
temps de la vente.
Verkoperen , b. w. (ik verkoperde,.heb verkoperd ,) couvrir ou doubler de cuivre.
met koper vergulden , bronzen , cuivrer,,
bronzer.
Verkopering, yr. action de doubler de cuivre,
de darner une couleur de cuivre , de bronzer.
— van fchepen, bekleeding, doublage,
Verkoren , veil. dw. van Verkiezen.
Verkorsten, b. w. (ik verkorstte, heb verkorst,) couvrir d'une crate.
Verkorten, b. w. (ik verkortte, heb verkort,)
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korter niaken, accourcir, racoarcir, rendre
plus court, e, abreger. Eenen rok korter maken, raccourcir un habit. Eene rede
, raccourcir un discours. Zijn leven —,
abriger sa vie. Een boek faire l'abreg
d'un livre. Den tijd —, passer son temps a
q. ch. , se divertir, s'amuser; fig. benatieelen , faire tort 4, prifudicier.
Verkorter,
fchrijver van een uittrekfel,
abriviateur; fig. celui qui fait tort.
Verkorting, yr. raccourassement, accourcisse.
ment, M. De — der ftijgbeugels , le ratcourassement des etriers. — in het fchrijven,
abreviation, abrigement, m. (verouderd).
inkorting, bekorting, raccourci, ns. Bij
—, en raccourci, en abrige, etc.; fig. action
de faire tort.
Verkortingsteeken , o. caractere tironien, in.
Verkortingsletter, lettre tironienne, f:
Verkortfchrift , o. kort begrip , abrege , raccourci, epitome, tn.
Verkortfter, yr. celle qui raccourcit , qui abrege.
Verkoud Verkouden , b. n. door koude bevangen, enrhume , e. Mijn broeder is zeer
—, mon frere est bien enrhume.
Verkouden, b. w. (ik verkoude , heb verkoud,)
koud maken, koud doen worden, verkoelen,
verkonden maken , refroidir, enrhumer,,
morfondre. De wind heeft mu , koud.
gemaakt, Is vent m'a refroidi. Laat tie
foep koud worden, laissez refroidir la soupe.
De wind zal het —, koud doen worden, le
vent le morfondra bien. De minne verandering van weder verkoudt hem, maakt hem —,
le moindre changement de temps Penrhume.
, verflopt maken in het hoofd , enchifrener.
—, 0. w. (met Zijn ,), koud worden , verkoelen , eene verkoudheid opdoen , se refroidir, s'enrhumer, se morfondre , se reldcher,
se ralentir. Hunne vriendfchap work dagelijks kouder,, verflaauwt, verflapt dagelijks,
leur amitie se refroidit de jour en Jour.
Kleed u, gij zult koud worden, habillezvous , vous vous tnorfondrez. De driften
verkoelen , verflaauwen met den tijd, les
passions se ralentissent avdc le temps.
Verkoudenheid, Verkoudheid, y r. Annie.
—tierpadn,
morfondure. Die — is hem
op de herfenen , op de borst gevallen, ce
rliume lui est tombe star le cerveau, sur
poitrine. Hij is zeer verkouden, waarbij bij.
veel moet hoesten, it a un grand rhumequ i
le fait beaucoup tousser. De — verdrijven ,
desenrhumer. Groom — op een of sneer
leden des ligchaams , zinking in de zenuwen ,
vliegende jicht, (bij geneesh.) rhumatistne,
m. — 5 verfiopping in het hoofd, enchifri.
nement, tn.
Verkrachten , b. w. (ik verkrachtte, heb yen
kracht ,) met kracht, geweld, meester worden , gewelddadig behandelen , affaiblir,
surmonter. fchenden, met geweld onteeren , fchofferen, forcer, violer une fille „„
ravir la virginite; fig. De wetten
violer
les lois.
fchender, violateur.
Verkrachter,
Verkrachting, yr. fchending , viol, violement,
tn. violation.
Verkranken , b. w. (ik verkrankte, heb verkrankt„) rendre mal ;. fig. nadeel of fchade
doen, prejudicier, faire tort h.
Verkreeg, onv. veil. t. van Verkrijgen.
Verkreuken , b. w. (ik verkreukte , heb verkreukt ,) verfommelen , al kreukende bederven , gai ter en chiffonnant, froisser, etc.
zie Kreuken.
o. w. (met Zijn,) &iv.
chi:round, e, froissd , c.
Vert
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Yerkreuking , yr. action de chiffonner, de
froisser, f: froissement, tn.
Verkrijgbaar,, Verkrijgelij.k , b. n. qu'on petit
obtentr ou acquerir,9 (bij regtsg. ) ithpdtrable.
Dar, wat gij verzoekt „ is niet ce que
vous sollicitez n'est pas impetrable.
Verkrijgen , b. w. (ik verkreeg , heb verkregen ,) obtenir, acquerir, remporter. Ik heb
alles van hem verkregen , fat tout obtenu
de lui , (bij regtsg.) door verzoek- of fmeekfchrifc verwerven , erlangen, impetrer. Door
list —, capter.
Verkrijger, m. celui qui obtient , qui q obtenu,
(bij regtsgel.) impdtrant.
Verkrijging, vr. obtention, acquisition. —van
een geestelijk ambt , assecution 2 f. acquit ,m.
De — van een uittlel, Pobtentson d'un delai ,
(bij . regtsgel.) impetration.
Verkrimpen , o. w. (ik verkromp , ben verkrompen ,) zie Inkrimpen.
Verkroden , verl. dw. van Verkruijen.
Verkrommen , b. w. (ik 'verkroinde , heb verkromd , courber; fig. Het regt
interpreter faussement la loi.
Verkrornming , yr. action de courber ; fig. interpretation fausse de la loi.
Verkromp ,
verl. t. van Verkrimpen.
Verkrood , ook Verkrooi, onv. verl. t. van
Verkruijen.
Verkroop , onv. verl. t. van Verkruipen.
Verkroppen, b. w. (ik verkropte, heb verkropt, )
door te veeleten bez waren , empiffer, surcharger Pestomac. Zich
, s'engouer. — door
aandoeningen opgevuld en bezwaard zijn,
als : Zij is verkropt van droefheid , elle est
abymee dans la douleur. — , door den krop
douwen, verilikken , verduwen, digerer ; fig.
Eene beleediging —, verdragen , digerer un
affront. Zijn verdriet — verbijten , ronger
son frein.
Verkropping, yr. action de surcharger Pestomac.
verftopping , engouement , engorgement,
m.; fig. action de digerer, de dOvorer (an
affront), de boire (une raillerie), de ranger
son frein.
Verkrotten , b. w. (ik verkrottede , heb verkrot „) verwaarloozen , negliger (sa sante).
Verkruijen, b. w. (ik verkruide en verkrooi ,
heb verkruid en heb verkrooijen, ) transporter,
enlever ou emporter avec une brouette,
brouetter.
o. w. (met Zijn , ) als : flet
, la glace commence 4 charijs begint te
rier, u se mouvoir.
Verkruij ing , yr. action de brouetter, f. transport, tn.
Verkruitnelen , b. w. (ik verkruimelde , heb
verkruimeld ,) emietter, emiar.
Verkruipen , 0. (ik verkroop , ben verkroper,, ) changer de place en rampant, en se
trainant.
Verkruiping, yr. action de changer de place
en rampant.
Verkuijering , yr. wandeling 9 promenade.
Verkuilen , b. w. (ik verkuilde , heb verkuild ,)
transporter d'un trou dans an autre , deferrer
et enterrer ailleurs.
Verkuiling , yr. action de deferrer et d'enterrer
ailleurs.
Verkuipen , b. w. ( ik verkuipte, heb verkuipt ,)
relier (un tonneau) autrement.
Verkuischt , b. n. zuiver, zindelijk , purifie,
e, net, te , nettoye e; fig. Met jets —
' zijn , met iets zijn
zijn, ergens op geiteld
ingenomen, op zijn fchik zijn , étre prevenu
en faveur de q. ch. ; se coiffer de q. ch.
Verkusfen, b. w. (ik verkuste , hcb verkust ,)
perdre 4 force de baiser,, en baisant.
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Verkwakkelen , b. w. (ik verkwakkelde, heb,
verk wakkeld , ) negliger.
Verkwam , onv. verl. t. van Verkomen.
Verkwanfelen , b. w. (ik verkwanfelde , heb
verkwanfeld ,) verfpillen , gaspiller, perdre
en troquant, depenser en bagatelles, troquer
avec perte:
Verkwapfen , b. w. (ik. verkwapile , heb verkwapsc ,) bederven , gdter.
Verkwijlen , b. w. (ik verkwijlde, heb ver.
kwijld , ) faire mal , perdre ou gater en erachant trop.
Verkwijnen , o. w. (ik verkwijnde , ben verkwijnd) languir, dep.erir, se consumers
Men verkwijnt lang bij deze ziekte , eer
men er aan fterfc , on languit longtemps de
cette maladie, avant d'en mourir. Deze
boom verkwijnt, cet arbre languit.
Verkwilning , yr. langueur,, consomption, f.,
depirissement, m.
Verkwikbaar,, b. n. qui pent etre rafratchi , e.
Verkwikkelijk , Verkwikkend , b. n. verkoelend-, verfrisfchend, rafraichissant, e, recriatif, lye ,. restaurant, e.
Verkwikken , b. w. (ik verkwikte , heh verkwikr, ) verfrisfchen , laver, rafraichir ,
recreer , restaurer , soulager,, ravigoter.
Deze foep heeft haar goed verkwikt , cette
soupe l'a bien soulagee.
Verkwikker,, m. celui qui soulage.
Verkwikking , vr. verfrisfching , rafratchissement, soulagement, tn. Men bood den vorst
verfcheidene verkwikkingen , ververfchingen
op zijne reis aan , on offrit au prince divers
rafratchissements a son passage.
Verkwisten , b. w. (ik verkwistte , heb verkwist ,) dissiper, gaspiller,, prodiguer,
lapider, depenser, perdre. Hij heeft al zijn
goed verkwist , it a dissipe , gaspille, proague tout son bien.
Verkwistend , b. n. prodigue, dipensier, ere;
bij w. prodigalement.
Verkwiszer,, in. dissipateur, depensier, prodigue,.gaseleur, dilapidateur, panier perce.
Hij is met mild ; hij is een —, it n'est
pas liberal, c'est an prodigue.
Verkwisting , vr. dissipation ,
depense inutile, dilapidation, fs. • gaspillage, fn.
Verkwistfter,, yr. dissieatrice, gaspilleuse,
pensiire , dilapidatrice.
Verlaat, o. eerie finis, waardoor men fchuiten
of fchepen van lager water in hooger of van
hooger in lager verlaat , over laat gaan ,
petite icluse, f. conduit ,
Verlaauwen , o. w. (ik verlaauwde , ben verlaauwd ,) tiedir,, devenir tiede ; fig. s'attiddir.
Verlaauwing , yr. attiedissement , tn.
Verladen , b. w. (ik verlaadde , heb verladen, )
decharger d'un vaisseau dans un autre, etc.
— anders laden , charger autrement , recharger.
Verlading, yr. dechargement d'un vaisseau,
etc. dans an autre.
Verlag , onv. verl. t. van Verliggen.
Verlagen , b. w. (ik verlaagde , heb verlaagd,)
lager maken , baisser, abaisser. Deze muur
is drie voeten verlaagd , ce mur est abaisse
de trois pieds. —, in kracht of ilerkte verminderen. Den toon , lager ilemmen ,
baisser le ton; fig. In rang en aanzien doer
dalen , abaisser , humilier,, 41dpi-icier,9 avilir;
zie Vernederen , Minachten, — o. w. (met
Zijn ,) lager worden, zakken, vallen , baisser.
Het water verlaagt, zakt , vari dag tot dag,
i'eau baisse de jour en _four.
Verlaging ,
abaissemeni , m.; zie Vernede.
ring ,
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Mitraehting; fig. — vermindering van
waarde, depreciation.
Verlak , Verlakfel , o. Vernis, m. Sineesch of
Chineesch
laque , m.
Verlakken b. w. (ik verlakte, heb verlakt ,)
' bekleeden , 3,ernir, vernisser;
met veriak
fig. fam. bedriegen , duper , tromper. Gij
zult mij niet
vous ne me tromperez pas.
Verlakker,, m. vernisseur; fig. fam. bedrieger,
trompeur.
Verlakking , vr. vernissure ; fig. duperie,
tromperie.
Verlakt, b. n. verni, e, vernisse , e. —bout,
du bois verni. Dit porfelein is flecht —,
cette porctlaine est real vernissee. — werk ,
ouvrage vernisse.
Verlamd, b. n. perclus, e, paralyse, e, estropie , e, paralytique. Een — lid, un membre perclus. Hij is aan de eene zijde , aan
de heft des ligchaams vergroeid it est
paralyse ou paralitique de la moitid du corps.
Zip is — of lam aan den been , elle est estropiee d'une jambe. Van paarden words
gezegd : flijf, vervangen , courbatu, e.
Verlamdheid, yr. verlamming, paralysie, (van
paarden ,) courbature.
Verlammen , b. w. ( ik verlamde , heb verlamd , )
lam maken , estropier,, paralyser. —, de
lenden breken of verwrikken , ereinter. —,
verminken, rnutiler ; fig. Het gefchut —,
buiten werking flellen , ddmonter le canon.
o. w. (met Zijn,) devenir perclus, e,
estropie , e. Eene verlamming knjgen , tomber en paralysie.
Verlamming, yr. paralysie, paresie , mutilation.
Verlanden, o. W. (ik verlandde , ben verland ,)
land worden , devenir terre. verhuizen ,
s'expatrier, changer de pays, emigrer.
Verlanding , yr. action de devenir terre. —,
verhuizing, action de s'expatrier, emigration.
Verlangen, b. w, ik verlangde , heb verlangd , )
reikhalzen , nit begeerte van jets wenfchen ,
disirer,, souhaiter ardemment , vouloir ,
aspirer a. Ik verlang niets , dan hem te
zien , je ne desire que de le voir. Wat
verlangt , begeert gij ? que souhaitez-vous ,
quo voulez-vous? Gij verlangt onbillijke
dingen , vous desirez des choses injustes. lk
verlang zeer haar te zien, it me tarde de la
.voir. , eifchen, vorderen, begeeren , pretendre. Hij verlangde , vorderde de helfc
van deze fom, it pretendait la moitie de cette
somme. Met drift en op eene ongeregelde
wijze jets —, begeeren, convoiter, soupirer
apres q. ch. ; fam. Het zal mij eens — of hid
kome, je suis curieux de savolr, qu'il vienne.
Verlangen , langer maken ; zie Verlengen.
Verlangen, o. Verlangst, vr. desir,, souhait
ardent, in. envie , f. lk brand, ik fled van
Naar weder te zien, je brine de dear, je
rneurs d'envie de la revoir. Wat is uw
quel est votre desir? que desirez-vous?
Verlanging, yr. zie Verlenging.
Veriangst; zie Verlangen , o.
Verlanterfanten, b. w. ( ik verlanterfantte,
heb verlanterfant,) ledig loopen, perdre son
temps a battre le pave.
Verlappen , b. w. (ik verlapte , heb verlapt,)
lappen . verflellen, rapiecer, rapieceter,,
raccommoder,, rapetasser. ,Een geheel gelapt ,
verfteld kleed, un habit tout rapided ou rapiecete.
Verlappihg, yr. lapping, verflellitig; zie deze
woorden.
VerlariEn , b. w. (ik verlariede , heb verlaried ,)
niaiser; zie Verbeuzelen.
Verlas , onv. veil. t. van Verlezen.
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Verlaltei , b. w. (ik verlaste, heb verlast,)
overladen, charger, surcharger.
Verlasteren , b. w. zie Lasteren, Belasteren, enz.
Verlaten , b. w. (ik verliet, heb verlaten ,)
van het eene vat in het andere laten of afgieten , overfleken , transvaser; zie Overlieken in dezen zin. —, jets, na eifchen en
bieden , your zulken of zulken uiterften prijs
ge yen, a un certain prix, a un prix convenu.
Ik verlaat , laat het u voor dien prijs , je
vous le laisse a ce prix. zijne ligchamelijke tegenwoordigheid onttrekken, zich yam
jets verwijderen , abandonner,, quitter, lairser,, delaisser, manquer. Zijne ouders era
zijne vrienden hebben hem — wegens zijne
buitenfporigheden , ses parents et ses antis
Pont abandonne 4 cause de ses grandes debauches. Ailes — om Jezus Cristus te volgen ,
lout quitter pour suivre Jesus Christ. Ik
heb uwen broeder te Delft —, fat quitte
votre frere a Delft. Wie het fpel verlaat,
eer het ten einde is , verliest, qui quitte la
partie, la perd. Hij heeft den weg der
deugd it a villa le chemin de la vertu.
Hij verliet ons reeds zeer vroeg, it flout
quitta déjà de trés bonne heure. Hij heefc
zijne vrouw en zijne kinderen it a laisse
sa femme et ses enfants. God verlaat nooit
die, welke op hem vertrouwen, Dieu ne
dilaisse jamais ceux, qui esperent en lui. Een
— boedel, une succession delaissee. Hij
niet meer Itaan, zich niet meer regt-op hon..
den , de krachten —, ontbreken hem , it ne
peut plus se soutenir, les forces luimanquent.
Een huis nit hetzelve trekken, deloger,,
demenager, (in de praktijk.) Hij was genoodzaakt zijn huis te —, den fchuldeifchers over te laten , it etait oblige de
deguerpir sa maison. Een gezelfehap —,
(heimelijk wegfluipen ,) fausser compagnie ;
fig. fam. Eene plaits uit vrees zich van
daar wegpakken , deguerpir d'un lieu. Hij
heeft de dad —, ontruinid , it a desempard
tie la ville. Het gezigt verlaat hem, (zijn
gezigt words zwak,) sa vue s'afigaiblit. Zich
ergens op —, daarop vertrouwen, se fier ,
en , se reposer sur , se confier en q. ch. en q. q.
Men moet niet in iedereen vertrouwen fiel.
len , it ne faut pas se fier a tout le monde.
Ik vertrouw alleen op God , je ne me fie
qu'en Dieu ; fain. Een dwaas die er op vertrouwt , fou qui s'y fie. Spr. w. Help u
zelven, en vertrouw niet op anderen, nage
toujours et ne t'y fie pas. Hij verlaat zich
op zijne krachten, rl se confie en ses forces.
Ik verlaat mij op uw woord, je me repose
sur votre parole. Verlaat u op mij , comptez
cur moi, faites fond sur moi. Het — van
eene partij, la defection.
Verlaten , b. n. abandonni , e, delaisse , e,
sans seeours. Een huis, une maison abandonnee. Een — mensch , die noch vrienden,
noch bekenden heeft, fam. un homme entie, eenzaam, afgezonderd,
rement
desert, e, solitaire, eloigne , e, jacent, e
(dichterlijk ,) seulet , te.
Verlatenheid, yr. abandon, delaissement , tn.
Verlater, m. celui qui quitte, etc.
Verlating, yr. abandonnement, delaissement,
tn. — van een vast of onroerend goed, djguerpissement, m. oyerileking van het
eene vat in, het andere ; zie Overiteking in
dezen zin.
Verleden of Voorleden, b. n. passé , e, derPier, ere. —e maand , mois passe. — jaar,,
année passee. De —e of vergangene week,
la semalne passee, is semaine tlernihre.
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deelwoord, participe passé ; zie de Spraakkunst. Het —e komt niet terug, le passé ne
revient plus.
Verledigen, (zich) wed. w. (ik verledigde
mij , heb mij verledigd,) zich zelven , om
lets te doen , van andere bezigheden , als
ontledigen, s'occuper exclusivement, se donner le temps ou le loisir de. Hij verledigde
zich om aan u te fchrijven, II se donnait le
temps de vous ecrire.
Verleelijken, b. w. (ik verleelijkte , heb vet,
leelijkt, ) leelijk maken, enlaidir, rendre
laid, et —, o. w. (met Zijn ,) enlaidir,
devenir laid, e.
Verleelijking, yr. enMidissement 2 m.
Verleenen , b. w. (ik verleende , heb verleend,)
toeflaan , vergunnen, accorder,, donner,
conferer, conceder, octroyer. De koning
heeft hem deze vrijheid verleend, vergund,
le roi lui a octroye ce privilege. Ambren
—, conferer des charges ; zie ook Vergunnen.
Verleening, yr. concession, permission, f.,
octroi, m. action de donner on de conferer,
d'accorder.
Verleeren , b. w. (ik verleerde , heb verleerd ,)
het geleerde afleeren, doen vergeten , faire
oublier, desapprendre. Hij heeft alles ver.
leerd, wat hij wist, II a desappris tout ce
qu'il savait. —, afwennen, desaccoutumer.
Verieesten , b. w. (ik verleescte , heb verleest, )
op eene andere ?Dorm zetten, mettre sur une
autre forme.
Verlegen, b. n. door liggen min of meer be.
dorven , vieux, vieil, le, an pen, presque,
gate , e, endommage, e, pour avoir ete trop
longtemps garde, e, ou scrre , e. —e waren,
die in eenen wankel lang bleven liggen,
garde-boutique, ns. —, bedremmeld, bekommerd , embarrass", e, perplexe, deconcerti ,e, dicontenance , e, en peine, confus,
e; fain. penaud, e, quinaud, e. Wees daar.
over niet —, tie vous en mettez pas en peine.
1k ben over uwe goedheid —, je suis confus
de votre bond. — maken , rendre perplexe , etc. decontenancer, deconcerter, embarrasses, intriguer. Deze tijding maakte
hem —, cette nouvelle le rendit perplexe.
Zijn vertrek maakt u verlege'n 7 son depart
vous embarrasse. Gij hebt hem zeer —
gemaakt , in verlegenheid gebragt door
hetgeen gij hem gezegd hebt , vous i'avez
bleu intrigue par ce que vous lui avez dit.
— worden , se deconcerter, se dicontenancer.
Om iets — zijn, noodig hebben, avoir besoin
de q. ch. Hij is om veel 'geld —, it a besoin
de beaucoup d'argent.
Verlegenheid, yr. embarras, Ill. perplexite,
.peine , presse. Dat brengt mij in —, cela me
me cause de Pembarras. Uw vader is
finait,
groote —, votre pere est en grande peine ,
presse, perplexite ; fig. fam. lemand in —
brengen 7 metttez q. q. dans le margouillis.
—, befchaamdheid, confusion.
Verlegeren, 0. w. (ik verlegertle , ben verlegerd,) camper ailleurs. Zich—, dicamper,
Fever le camp, se camper ailleurs.
Verlegering, yr. decampement, m.
Verleggen , b. w. (ik verleide , heb verleid
of verlegd , ) van tie eene plaats op de andere leggen , verplaatfen , transporter, deplacer, mettre ailleurs, transferer. Koopwaren van bet eene pakhuis naar het andere
—, overbrengen , transporter des inarchan%Uses d'un magasin 4 Pautre. Verleg niets ,
ne diplacez Tien. Konftantijn verleide, verplaatfle den zetel van het keizerrijk van
Rome naar Konitautinopel, Constantin trans-
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fira le siege de !'empire de Rome a Constantinopole. Het garnizoen —, changer la garnison. —, anders leggen , unsure autrement.
lets — dat men het niet vinden kan, egarer
tine chose, la mettre quelque part et oublier
o4 c'est (bij regtsg.) adirer. 1k heb dat
briefje verlegd, j'ai egard ce billet.
Verlegging, yr. deplacement, m., action de
transporter, de conferer, d'egarer, etc.
Verleidbaar, b. n. fig. qui peat titre seduit, e.
Verleide., onv. verl. t. van Verleggen.
Verleidelijk , b. n. verleidend, seduisant, e,
seducteur, trice, tentant, e. Een — gefprek , no discours seduisant.
Verleidelijkheid , vr. qualite sidaisante. —,
aanlokfels , attraits, charmes, m. pl.
Verleiden , b. w. (ik verleidde, heb verleid,)
van den regten weg alleiden , detourner du
droit chemin, devier, fourvoyer, conduire
ailleurs. Deze wegwijzer heeft ons verleid,
van den regten weg afgebragt , ce guide nous
a fourvoye ; • fig. Tot ungeoorloofcie bedrij.yen verlokken en bewegen , seduire , indutre, debaucher , pet-vertu, detraquer; suborner, corrompre , tenter, enchanter, emboiser;
fam. Tot een lui en liederlijk leven —, acoquiner ; zie ooh Verzoeken in dezen zin,
Verfchalken, Verlokken. Geeft acht , dat
hij u niet verleide , vervoere , prenez garde
9. 11'11 ne vous seduise. Wie heeft u daartoe
verleid ? qui vous a indult a cela? De kwade
gezelfchappen hebben hem verleid, les mauvaises compagnies Pont debauch', perverts*.
Men heefc dit gezelfchap verleid , op den
doolweg gebragt , on a detraque cette compagnie. Een meisje —, corrompre, suborner
une fine. Getuigen tot eene valfche getuigenis —, suborner des temoins. Men heefc
hem met, door geld verleid, verzocht, on
Pa tent' avec de !'argent. De gelegenheid
verleidde hem, 'bragt hem in verzoeking,
Poccasion le tenta. Laat u niet door hare
fchoone beloften —, verlokken , betooieren ,
ne your laissez pas enchanter par ses belles
promesses. Hij heeft zich daartoe door uwen
broeder laten —, it s'est laissi alter a cela
par !'induction de votre frere. Het —, le
pervertissement.
Verleidend , b. n. seduisant, e, seducteur. Een
— gefprek , un discours seduisant, tot luiheid , acoquinant, e.
Verleider, m. seducteur, suborneur, debaucheur, pervertisseur. Een — van jonge lieden , un seducteur de jeunes gent. Een —
van getuigen, an suborneur de temoins.
Verleiding, yr. seduction, subornation, action
de ditourner efit vrai chemin. Genegen tot
—, pervertissable. —, verzoeking , tentation; zie Verzoeking.
Verleidfler, yr. seductrice, suborneuse, debaucheuse, corruptrice, sirene. Geef acht, dat
zij 'u niet Verleide , zij is eene —, bekoordtier,, verleidelijke vrouw, prenez garde,
qu'elle ne vous seduise, c'est une sirene.
Verlekkeren, b. w. (ik verlekkerde , heb verlekkerd , ) op lekkernijen verzot maken,
affriander, rendre friand , e, affrioler. —,
o. w. (met Zijn,) zoo met iets ingenomen
worden , dat men bijna in niets anders fmaak
vindt , s'afriander, devenir friand, e.
Verlengen, b. w. ( ik verlengde , heb verlengd,)
verlangen , langer maken , alonger,ralonger,
rendre plus long, ce, mettre une alonge a
q. ch. —, langer worden, s'alonger. —,
langer doen Buren, prolonger,, proroger.
De tijd van betaling uttflellen , atermoyer.
VerIenging, yr. verlanging, alongement , prolon-
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longement, ralongement , m. appendice. Xlei- f alen; ook fig. beter onderrigten , de dwaling
doen inzien , ditromper, avertir.
ne appendicule. Met —en , appendicule,
e. De — van een werk nemen , (bij de art.) Verlichtend , b. n. illuminatif, ive , lumineux ,
lichtgevend ligchaam,
prendre le prolongement d'un ouvrage. —,
se. De zon is een
le soleil est an corps lumineux. Het — leven
verfchuiving , uititel , prolongation, prorogaeens christens , la vie illuminative (d'un
tion, f. atermoiement, m. eener lijn , verchritien).
lengde lijn , (in de meetk.) (ligne) ajoutie.
Verlengfluk , o. alonge, f. — van een blaas. Verlichter,, m. illurninateur. —, die prenten
afzet , enlumineur. verklaarder, dclaiinftrument , pompe ,
reur. (*)
Verleppen , o. w. (1k verlepte , ben verlept,)
verwelken, verflenfen , se faner , se flitrzr. Verlichling , vr. illumination. Gewone
eener flad door lantaarns , dclairage, tn. De
De bloemen beginners te —, les fleurs corn— der aarde door de zoo, Pillumination de
rnencent 4 se faner , a se flitrir. Eene verla terre par le soleil. Er was te Amiterdam
lepte , verouderde fchoouheid, une beaute
eene fchoone — in al de flraten, it y await
surannee, flitrie , passde.
ilinsterdam une belle illumination dans
Verleptheid, yr. veriepping , verwelking,
toutes les rues. De — in onze clad is niet
trissure.
groot , Piclairage dans notre villa n'est pas'
Verlet , Verletfel , o. verhindering, ophouding ,
grand. —, opheldering, iclaircissement,
empichement, obstacle, m.
tijdverlies ,
m.; fig. action d'iclairer Pesprit; lumiares.
nalatmg , verwaarperte de temps j:
Verliefti , b. n. met liefde vervuld, amoureux,
' dilai, tn.
loozing, retard,
se 7 dpris ,e,d'amour. Hij is —; vcrzot op dit
Verletten , b. w. (ik verlettede, heb verlet ,)
meisje , it est amoureux, dpris , de cette fine.
verhinderen , ophouden , empicher, mettre
Smoorlijk op een meisje zijn, fig. fam. titre
obstacle 4. Wat verlet , verhindert mij dit
feru d'une file. Liefdedicht , poême drotique.
te doen ? qu'est-ce qui m'empiche de le faire?
worden , devenir amoureux de , s'amou, verzutmen , verwaarloozen , nigliger,
iacher, se passionner. Een — paar, en
perdre le temps a,
couple amoureux. —e dolheid, irotomanie.
Verleuteren , b. w. (ik verleuterde , heb ver.
Van eene —e natuur zijn, d'un temperament
leuterd ,) verbeuzelen , lambiner.
amoureux, d'une complexion amoureuse; fig.
Verlevendigen, b. w. (ik verlevendigcle , heb
Hij worth op elke Witte muts, op alle meisverlevendigd , ) levendiger, vlugger,, wakjes , it est amoureux des ooze male vierkerder, vrolijker maken , vwifier,, ranimer,
ges
; bijw. amoureusement.
aire
revivre,
raviver,
ragaillarder,
,
imousf
tiller. De letter doodt , maar de geest maakt Verliefde , m. en yr. — minnaar,, minnares,
amant , amante ; die verliefd is , amoureux,
levend, (in de godsd.) la lettre tue, mais
amoureuse. De —n van Penelope , les amants
l'esprit vivifie. Dat verlevendigt, wekt ,
de Penelope.
zijnen moed op , cela ranime son ardeur.
De wijn verlevendigt , maakt de levensgeesten Verliefdelijk, bijw. amoureusement, par amour.
vrolijker,, le vin ravive les esprits. Dit Verliefdheid, y r. complexion amoureuse.
nieuws verlevendigde , vervrolijkte hem we- Verlies , o. perte, privation. Het — van goederen en tier, la perte des biens et de l'honder, cette nouvelle le ragaillardit. Eene
neur. Het — van het gezigt , la privation
kleur glansrijker maken , aviver une
de la vue. — in gewigt , discale, f. — van
couleur. —, o. w. (met Zijn , ) levendiger
een regt, diclziance , f: , vermindering ,
worden , devenir plus vi,
( bij de fcheik. ) diperdition, f., dicker,
Verlevendigend , b, n. levend maken , vivifique,
ichet, dommage, disavantage, m. ; zie Navivifiant, e. De —e , levendmakende genadeel , Schade , Verlies.
de , la grace vivifiante.
Verliesbaar,, b. n. perdable , (in de godgel.)
Verlevendiger,, m, celui qui vivifie, etc.
amissible. Deze weddingfchap is niet —,
Verlevendiging, vr. vivification, action de
kan niet verloren worden , ce pari n'est pas
ranimer.
perdable.
Verlezen, b. w. (ik verlas, heb verlezen ,)
yr. amissibiliti.
Verliesbaarheid,
Groenten,
erw,
trier.
iplucher,
uitlezen ,
ten , falatie —, fchoon maken , iplucher des Verliet , onv. vent. t. van Verlaten.
Verlieven , o. w. (ik verliefde , ben verliefd ,)
legumes , des pois, de la salade.
met liefde bezield worden , titre ipris , amouVerlezing, vr. dpluchage, triage,. tn.
reux de. Op zich zelven devenir amouVerlicht, b. n. iclairi , e, illumine , e. Eene
reux de soi mime; fig. emir beaucoup de
—e kamer, une chambre illuminie ; fig. met
gout, d'attachement pour; aimer a la idle.
bondige kennis en juist doorzigt van zaken
1k ben verliefd op zijnen tuin,
begaafd; als Een — man, en homme
beaucoup
de gout, etc,, pour son jardin.
bijw. d'une maniere iclasrie.
b.
w.
(ik
verloor,
Verliezen
,A
,
heb
verloren
,)
Verlichten , b. w. (ik verlichtte , hebverlicht ,)
perdre , etre privd , e, de. — , verleggen ,
door licht ophelderen , Oclairer, ripandre
(bij ragtag.) adirer. Hij heeft zijne beurs
ou jeter de la lumiere , illuminer. De zon
verloren, :1 a perdu sa bourse. lk heb hem
verlicht altijd tie heeft des aardrijks , le soleil
uit het oog verloren , je Pai perdu de vue. Een
eclaire toujours la moitid de la terre. Die
verloren, verlegd papier, (in de rekenkamer, )
lamp verlicht het geheele vertrek , cette
un
papier adiri. Her leven fterven , mourir.
lampe dclaire toute la chambre. De maan
Wader —, reperdre. lk heb al wat ik gewon.
worth door de zoo verlicht , la lune est ilnen had , weder verloren , reperdu tout ce
luminie par le soleil; fig. Dat land is nog
que j'avais gagne. Zich —, se perdre. Deze
niet door het evangelic verlicht , ce pays
rivier verliest zich in het nand, cette riviere
n'est pas encore illumine par Pivangile. —,
se perd dans les sables. De boomeu — hunne
ten bewijze van vreugde , feestelijk met lichbladeven, les arbres se ddpouillent. bij
ten verfieren , illuminer. De ganfche flad
het uitwegen in het gewigt der waren , inwas verlicht , toute la ville itait illuminie.
wagen , discaler.
— met kleuren afzetten en ophelderen ,
eniuminer ; zie Afzetten in deze beteekenis. Verltezer,, m. perdant. lk ben onder het getal
der
—s , icsais du hombre des perdants.
hem klaarder doen
iemands oogen
Ver-

E
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Verliezing; "zie Verlies.
Verliggen , o. w. (ik verlag, ben verlegen,)
anders gaan liggen dan men lag, se coacher
autrement. —, door liggen onbruikbaar worden; zie Verlegen in de eerie beteekenis.
Verligten , b. w. (ik verligtte, heb verligt,)
ligter maken , alIdger, soulager, rendre plus
leger, ere, decharger. Men heeft dit (chip
'seerverligt, on a Bien allege ce vaisseau.
Verligt dezen kruijer wat, neem hem wat
van zijnen last af, dechargez, soulagez un
, cela vous
peel ce crocheteur. Dat zal u
gemakkelijk maken,
allegera. De arbeid
je vous
faciliter. /k zal ti uwe zaak
faciliterai votre affaire.
soulagement
,
allegement,
tn.
yr.
Verligting ,
Dat is eene groote — bij ons work , c'est un
grand soulagement dans notre travail.
Verlof, 0. vergunning, vrijheid, permission,
f., (in den krijgsd.) conge, m. Met uw—,
avec votre permission. trij heeft daartoe
gevraagd, it en a demandi permission. Een
— van zes maanden , tin conge de semestre.
De kapitein is hier met —, le capitaine est
ici en conge. fpeeltijd your fcholieren,
•conge, licet, m. Schriftelijk — aan eenen
geestelijke om in een ander klooster te
gaan; van eenen bisfchop aan eenen priester
om het bisdom te verlttten, esdat, m.
dispense, —omenabfldtrouwen, f.
affcheid
lettre de conge.
Verlofbrief,
van eenen foldaat , cartouche, f.
Verlofdag , m. jour de conge.
Verlofganger, m. soldat qui est en conge.
voor zes maanden, semestrier.
Verlofpas, m. passeport d'un soldat en cone.
Verloftijd, m. temps de conge.
Verlokkelijk , verlokbaar, b. n. attrayant, e.
verleidend , siduisant, e; zie Aaulokkelijk.
Verlokkelijkheid, vr. attrait, charme, appas ,
allichement, m.; zie Aanlokkelijkheid. —,
verleiding, seduction.
Verlokken, b. w. (ik verlokte, heb verlokt,)
door aaniokfelen overhalen, bewegen , art:rer, charmer, allicher; zie Aanlokken. —
tot het kwaad , verleiden, seduire.
Verlokker, m. celui qui attire, charme, etc.
—, die verleidt, seducteur.
Verlokking, yr. action d'attirer ou de charmer;
zie Aanlokkelijkheid. verleiding, seduction.
appal,
Verlokfel, o. aanlokfel,
Verlokiler, yr. celle qui attire, etc. —, verleiditer,, sdductrice.
Verloochenaar, m. afvallige van het Christendom, godverzaker, renieur, renegat, apostat.
Verloochenares, yr. renieuse, rendgate.
Verloocbenen, b. w. (ik verloochende heb
verlooChend ,) tegen beter weten loochenen ,
dat men gemeenfchap met iemand of iets
heeft; renier. Petrus verloochende Jesus
Christus tot driemaal toe , Pierre renia Jesus Christ par trois fois. Zijn geloof —,
zijne verkleefdheid daaraan valfchelijk ontzeggen , als : Hij heeft zijne godsdienst, zijn
geloof verlouchend, afgezworen, it a renid,
apostatid sa religion. Hij heeft zich zelven
verloockend, (tegen zijne geneigdheid gehandeld,) il a renonce a soi-mime, it a fait
une entiere abnegation de soi-mime. Zijne
verzaken , (dingen doen , die
geboorte
beneden zijne geboorte zijn,) dementir sa
naissance. Het aanwezen van God —, nier
l'existence de Dieu.
Verloochening, yr. reniement, on. De — van
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'Pettus, le reniement de Pierre. De drte,

voudige zelf— van Petrus , la triple able&
gation de St. Pierre. De — van zich zelven, (le zelf—, le renoncement a soi-mine.
Verlooden, b. w. (ik verloodde , heb verlood ,)
anders looden, mettre d'autre plumb a. Alec
lood bedekken , plomber, (plommer) couvrir
de plomb ; ook met een looden merk voorzien , plomber (jadis al la douane.)
Verloofd, verl. dw. van Verloven.
Verloofde, m. en yr. accorde , accordee; fiance, fiancée; promis, promise.
Verloomen, o. w. (ik verloomde, ben vet,
loomd, ) loom, log waken, veritompen,
s'appesantir, se lasser.
Verloop , o. de daad van verloopen. — des
tijds, dcoulement, laps de temps, tn. suite
on succession du temps, I. Na —, in vervolg
van tijd , par succession du temps. Na —
van het Saar, apres l'annee revolue. Na —
van eenige jaren , apres quelques ans. Na
— van laugen tijd, (in de praktijk ,) apres
un laps de temps. — van zaken , (bij het
achteruitgaan , ) decadence des affaires, f.
— der nering, perte de la chalandise, diminution du commerce, f. Het — van het
tij of getij (zeew.) temps oil la marde baisse, renversernent de la mar*, tn.
Verloopen , b. w. (ik verliep, heb verloopen,)
loopende verlaten , quitter en courant. Zijneii
tijd —, door loopen doorbrengen , verliezen , perdre son temps a courir. 1k heb
heden den ganfchen morgen loopende
doorgebragt, om het geluk te hebben van is
te zien , j'ai course, passé, la matinee pour
avoir le bonheur de vous voir. —, door
wegloopen benadeelen , verliezen. Hij heeft
zijn geluk —, it a tedglige son bonheur, sa
fortune. Zich zich ergens in te buiten
gaan, s'oublier, sortir des bornes, faire des
exces. Zich in iets —, daaraan overgegeven ,
s'adonner a q. ch. —, o. w. ( met Zijn,)
eindigen, voorbijgaan, s'ecouler, (se) passer,
expirer. De tijd verloopt , le temps s'dcoule.
De jaren
les anndes se ?assent. De maand
was nog niet verftreken , le mois n'etait
pas encore revolk, fini. in ow gezelfchap
verloopt, vervliegt de tijd ongevoelig, le
temps (se) passe , s'dcoule insensiblement dates
votre compagnie. uiteenloopen, se pertire, s'egarer. Wij verliepen ons, verdwaalden in het woud, nous nous perdimes dans
la fordt. De jagers hebben zich — 5 zijn
verarooid , les chasseurs sont disperses. —,
(op het biljart ,) se perdre, se blouse,',
(zeew.) Het getij verloopt, neemt af,
marde refoule. afnemen, in verval geraken, verminderen, diminuer, decliner,
baisser, Comber en decadence, depdrir. Zijne
nering verloopt, neemt af, vermindert, sa
chalandise diminue, tombe en decadence.
Verloopen , b. n. expire, e, passe, e, rdvolu,
e, epave. De termij n is —, verfchenen,
le termite est expire. Hetgeen ergens op —
Is, ce qui dd. Een —fchaap, une brebis
epave; zie Verloopen, werkw.
Verloor, onv. verl. t. van Verliezen.
Verloren, b. n. en veil. dw. van Verliezen,
perdu , e.
nutteloos, vruchteloos, vet.geefsch , inutile, vain, e. — rnoeite, peine
perdue, vaine. Al mine pogingen zijn —,
nutteloos, toutes mes efforts sont inutiles ,
vains. — arbeid, travail inutile. Een —
oogenblik , een oogenblik van ledigen tijd,
tin moment de loisir.
aan ongeluk en
verderf overgegeven , als : Gij zijt
indica gij dit doer, vous ites perdu, si vous le
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f4tes. De —, verkwistende zoon, (in den
bijbel, ) l'enfant prodigue. Een — post,
eene —e fchildwacht , die zoo gevaarlijk
flaat, eat men zich als mag rekenen, (in
de krijgsdienst ,) un poste perdu, avance,
gaan,
une sentinelle perdue, avande.
se perdre, perir; zie Perdre.
Verloskunde, vr. vroedkunde , art d'accoucher
les femmes, art des accouchements. De heer
v. B. is zeer bedreven in de —, monsieur
v. B. est bien verse, adroit dans Part des
accouchements.
Verloskundig, b. n. expert, c, verse dans Part
des accouchements, d'accoucher des femmes.
Verloskundige , m. vroedmeester, accoucheur.
Verlosfen, b. w. (ik verloste, heb verlost,)
delivrer, mettte
bevrijden , in vrijheid
bevrijden,
en' liberte , donner la liberte.
vrij maken, afranchir. Miju vriend verlos mij,
baren, enfanter,
mon ami delterez-moi.
accoucher. kan niet —, elle ne pent pas
accoucher. Zijne vrouw is van eene dochter
verlost, sa femme est accouchee, delivrie
accoucher
d'une fille. Van tweelingen
de jumeaux.
delivreur,
liberateur.
Verlosfer, m. bevrijder,,
Jezus Cristus is de — van het menfchelijke
gellacht , Jesus Christ est le libdrateur du
genre humain. —, (in den bijbelft.) zaligmaker,, redempteur, sauveur.
Verlosfing, vr. bevrijding, ddlivrance, liberation, affranchissemeut, tn. De — van
de dienstbaarheid, la liberation de la servitude. — van eene kraamvrouw, ddlivrance,
d'une femme, m. Moeijelijke
f accouchement
(bij vroedm.) dystocie ou dystochee.
zaligmaking, redemption. God heeft zijnen
zoon tot — der menfchen gezonden, Dieu
a envoye son fils pour la redemption des homes.
Verlostang , vr. (,bij de vroedm.)firceps, tn.
Verloster, vr. bevrijdfter, libiratrice. Dat
vol./4 ma liberatrice.
is mijne
Verloten, b. w. (ik verlootte, heb verloot ,)
iets ,aan het lot overgeven ter beilisfing,
wie daarvan de eigenaar wezen zal, loser,
partager au sort, faire tine loterie de q. ch.;
.zie Loten.
Verloter, m. verdeeler van loten, lotisseur.
Verloting, yr. verdeeling, lotissement, tn.
Verloven , b. w. (ik verloofde , heb verloofd,)
zich door trouwbelofte verbinden, s'engager
par promesse. Deze jonge lieden zijn ver•
loofd , ces jeunes gens se sont engages. Zij
riverloofde zich tegen den wil haars vaders,
elle s'engagea contre la volontd de son pire.
De verloofden, les engages. —, in ondertrouw opnemen, fiancer. Een verloofd, in
ondertrouw opgenomen paar, un couple fiancé.
Verloving, vr. trouwbelofte, promesse de ma.
ondertrouw, fianfailles.
riage.
w. (ik verluchtte, heb verVerluchten,
) laten cloorluchten , doorwaaijen ;
zie Luchten. Zich zich in de vrije lucht
begeven, prendre Pair. 1k heb zoo veel
j'ai Cant
gewerkt, nu wil ik mij eens
travallle, d present je prendrai Pair.
Verluchtiging, y r. action de rendre gai, e.
Verluch:ing, vr. action de ?rendre Pair, exposition 4 Pair.
Verluiden,.o. w. (ik verluidde, heb verluid,)
te kennen seven, donner 1 entendre, faire
sentir,, temoigner.
Verluijeren, b. w. (ik verluijerde, heb verluijerd,) zijnen tijd in luiheiddoorbrengen,
fl. iiten, passer, perdre son tempt a ne rien
faire, paresser.
Verlugering, yr. action de perdre par la paresse.
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erlulled, (gemeen) zie Verprated,
erlustigen, b. w. ( ik, verlustigde , heb vetlustigd,) verlusten, bads maken , door het
aandoen van verrnaak firelen , vermaken „ verheugen, recreer, refouir, amuser, divertir,
delecter. Dat zijn fpelen, die —, ce son;
des jeux qui recrdent.
vermaken,
se refouir, se recrier, s'amuser, s'ibaudir,
( weinig gebr.) Deze heeren zich met het
kaatsfpel, ces gens se diverti,sent d la paume.
Verlustiging, y r. vermaak, uitfpanning,
creation, refouissance, f. divertissement,
amusement, tn. ( weinig gebr. ) dbaudissement, tn.
Vermaagfchappen, b. w. (ik vermaagfchapte,
heb vermaagichapt, ) door verwanclfchapsbanden verbinden, apparenter, unir. Zich
, s'apparenter, s'allier par mariage.
Vermaagfchapping , y r. verzwagering ,parente,
alliance. Geestelijke — tuslchen doopgetuigen , of tusfchen deze en ouders van dea
doopeling, compaternite.
Vermaak, o. Fenoe ge n , verlustiging, uitfpan.
fling, plaissr, divertissement, amusement,
agrement, contentement, ragas m. recreation, delectation. Het is een onfchuldig en
veroorloofd c'est un plaisir innocent et
permis. De jagt .is een groot — voor den
beer C. H. , la chasse est un grand divertissement ,agrement pour monsieur C. H.
Welk — vindt hij daarm ? quel ragolit trouvePil d cela? Bet fpel is flechts goed, wanneer men het als -- of uitfpanning aanziet,
le feu n'est bon, que quand on le prend comme
une simple recreation. 1k zal het met —
doen , je le feral avec plaisir.
Vermaakbaar, b. n. ce qui pent divertir, etc.
Vermaakshalve, bijw. pour s'amuser, se divertir, etc.
Vermaalbaar,, b. n. qu'on peat reduire en poudre.
Vermaan, o. zie Vermaning.
Vermaanbrief, m. lettre d'admonition.
Vermaard, b. n. befaamd, beroernd, cilèbre ,
renomnd , e, fameux, se, illustre. Een
geneesheer, un rnedecin famcux; zie Beroemd , daar deze woorden met onderfcheid
gebruikt worden.
Vermaardheid, vr. celebriti, renommee, riputation.
Vermag ; zie Vermogen.
Vermageren , b. w. (ik vermagerde, heb vermagerd,) amaigrir, defaire, extenuer, remaigrir, decharner. Deze ziekte heeft hero
zeer vertnagerd, uitgeteerd, cette maladie
Pa bien defait, extenue. Deze reis heeft
het paard zeer vermagerd, cc voyage a bien
remaigri le cheval. Eenen jagtvogel (valk)
laten —; ook eenen akker
uittnergelen
essimer. o. w. (met Zijn,) maser wor-.
den, amaigrir, fondre, devenir maigre. Die
meisje vermagert, neemt zigtbaar af, cette
fille fond d vue d'oeil.
Vermagering, vr. amaigrissement,
Vermakelijk, b. n. divertissant, e, plaisant,
e, amusant, e, recreatif, ive, agreable,
ref ouissant , e. Een
fpel, un feu plaisant,
recreatif, divertissant.
Vermakelijkheid, yr. plaisir, agrement, divertissement, m. De vermakelijkheden, lee
delkes, les rdjouissances.
Vermaken , b. w. (ik vermaakte , heb vermaakt ,)
een ding anders maken dan het voorheea
gelleld was, herftellen, refaire , raccommoder, rdparer. Aan dit werktuig is altijd
iets te y a tort/oars a refairo d costs
onachino. Deze veditera aiju flechtvermtakt,
cos fenderes towt mat raccomatoddeY, Men
beefs
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Verheffen , Prijzen , Roemen, loner, &Vatheeft mijn huis reeds vermaakt , verbeterd , on
ter, vanter.
a déjà repare ma maison. Eene pen —, dezelve verfnijden , retailler, tallier une plume. Vermasten , b. w. (ik vermastte, heb vermast, )
door tierk mesten, trop engraisser, engraislemand iets , hem hetzelve bij uiterilen
ser A l'exces. —, overladen , surcharger.
wil toeleggen, leguer ou Bonner par testament.
—, vermogen , afmatten , (volgens Vondel)
Zijn oom heeft hem zes duizend gulden verfatiguer,
abattre.
son
uncle
la
a
legui
six
milleflorins.
maakt ,
Iemand —, hem verlustigen , amuser, diver- Vermat , onv. verl. t. van Vermeten.
recrder, rejouir, delecter. Zich —, Vermeden , verl. dw. van Vermijden.
se divertir ; s'amuser, se recreer, etc. s'e- Vermeend , b. n. gehouden voor,, zoogenoetnd,
putatif, ive, pretendu, e. De heilige Josef
battre (weinig gebr. ) ; zie Verlustigen.
was de —e vader van J. Christus, St.doseph
Doe eene wandeling om u te —, faites une
dtait le ?ere putatif de J. Christ. Het is
promenade pour vous recrier. Zich ten
eene —e , zoogenoemde wet , c'est une loi
koste van iemand —, s'egayer aux depens
pretendue. soit-disant, (in de praktijk )
de q. q.
Een —e, zoogenoemde erfgenaam van hem,
Vermaking , yr. action de refaire, f raccomvermoedeun soi-disant heritier de lui.
modage, m., action de liguer, amusement,
lijk erfgenaam , heritier prison:tit:
divertissement, plaisir,, no. recreation; zie
op Vermanen, om deze woorden goed te Vermeendelijk , bijw. gelijk men meent , putativement.
gebruiken.
bijw. d'une Vermeenen , b. w. (ik vermeende, heb verVermaledijd, b, n. plaudit, e.
meend) denken , gelooven , penser, croire,
maniere maudite.
estimer. Vermeent hij , dat ik daarmede te
Vermaledijen , b. w. zie Vervloeken Vervreden zij ? pense-t-il que je m'en contente?
wenfchen.
zie Meenen , enz.
Vertnalen , b. w. (ik vermaalde, heb vermalen ,)
augmentateur.
al malende vergruizen , moudre, reduire en Vermeerderaar,,
poudre, ecraser, (bij de fcheik.) triturer. Vermeerderen , b. w. (ik vermeerderde , heb
vermeerderd) vermeren , meerder , grooter
Het — van befchadigd buskruid , ( bij de
maken , augmenter , accroitre, multiplier.
art. ) radoub des poudres avarlies.
Vermallen , b. w. (ik vermalde , heb vermald,) Vermeerderen, b. w. (ik vermeerderde , heb
vermeerderd ,) meerder, grooter maken ; o.
verfpillen , verkwisten , enz. gaspiller, diw. (met zijn ,) meerder worden, augmenpenser inutilement, etc.
ter,
accroitre, croitre, hausser,
Vermanen , b. w. ( ik vermaande , heb verrehausser, redoubler, foisonner, pulluler,
maand , ) op eene dringende wijze voorhous'augmenter, s'accroitre; fig.provigner , etc.
den , aaubevelen , exhorter, admoneter, f.
Hij heeft zijne fchulden vermeerderd, it a
Langwijlige vermaningen houden, fain. seraugmenti ses dettes. De konijnen — zich
monner. —, zedelesfen geven , moraliser.
clerk, les lapins multiplient prodigieusement.
waarfchuwen, avertir. Tot deugd,
Zijne
goederen —, ses biens croissent. De
vroombeid vermanend , opwekkend, parineprijs der levensmiddelen vermeerdert , le
tique.
prix des denrees hausse, is vermeerderd,
Vermaner,
celui qui exhorte, moniteur,
geflegen , est rehausse. Deze brief heeft
admoniteur. Langwijlige
, semonceur.
zijne droefheid vermeerderd , cette lettre
Vermangelen , b. w. ( ik vermangelde, heb
a redouble son affliction. De visfchen zich
vermangeld , ) antlers mangelen dan voorfterk , les poissons foisonnent beaucoup. De
heen , nog eens mangelen, calandrer autrerupfeu hebben zich dit jaar clerk vermeer'tient , une seconde
verruilen , echanderd, les chenilles ont beaucoup pullule cette
ger, troquer.
annee. In eerambten , in rijkdommen — ,
Vermangeling , yr. action de calendrer autres'accroitre
en honnenrs, en richesses; fig.
went , on une seconde fois. — 2 verruiling,
Deze familie heeft zich zeer vermeerderd,
Jchange.
cette famille a bleu provigne.
Vermaning , yr. exhortation, admonition, remontrance. Al uwe vermaningen dienen tot Vermeerdering , yr. augmentation, multiplication, accroissement, redoublement , reniets , zijn vruchteloos, toutes vas exhortahaussement, etc. —, van weduwengeld , dat
tions ne servent de rien. Hij luisterde niet
de vrouw na den dood van haren man ontnaar mijne vermaningen , zl n'ecouta point rises
vangt ; zie Vermenigvuldiging , ook van bruit!.
remontrances. — (in de leerkunst ) tot deugd ,
fchat , augment, m.
bijvoeging van eene
vroomheid , parenese. Geestelijke — , monilettergreep , ( in de fpr. k.) augment syllation. Langwijlige , semonce,f. sermon, m.
bique.
rijzing , aanwas der wateren ,
Christelijke —, Lange —en doen , procrue des eaux.
ver. Het is reeds een half uur, eat hij niers doet
dan vermanen , it 'y a déjà une demi-heure Vermeerderfter,, yr. celle qui augmente, etc.
qu'il ne fait que penes-. Scherpe — , ver- Vermeesteren , b. w. (fit vermeesterde , heb
vermeesterd, ) onderwerpen , overmeefleren ,
wijt , beftraffing, apostrophe- — van koorts,
zich meester van iets maken , bemagtigen,
petit acces de fievre, m.
verheeren , prendre, se rendre maitre de ,
Vermaningsbrief (kerkelijke) in. lettre monis'emparer de, maitriser,,vaincre,subjuguer
toriale ou monitoire, fi
dompter. Alexander de Groote heeft geheel
Vermannen , b. w. (ik vermande, heb vermand ,)
Azie vermeesterd , onderworpen , veroverd ,
:overwinnen , overmeesteren , bemagtigen,
Alexandre le grand a maitrise, vaincu, toute
soumettre, vaincre, rendre maitre de. Zich
l'Asie; zie Overmeesteren. Geld — is , bet, zich mannelijk aanitellen , zijn best doen ,
zelve aan eenen heelmeester te kosce legprendre courage, faire tout son possible,
gen , als : Hoe veel hebt gij venneestercl
s'efforcer.
combien avez-vous paye au chirurgien?
Vermanning , vr. action de se reiodre maitre,
Vermeestering , vr. verovering, vennanning ,
de faire tout son possible.
prise , conquete.
Vermaren , b. w. ( ik vermaarde , heb vermaard ,) vermaard maken, rendre fameux, Vermeijen , wed. w. (zich) ik vermeide mil,
Se, celebre, illustrer; zie Vermaard. — , I heb mij vermeid , ) zich in de opene lucht
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waarmede hij fpreekt, j'admire la hardiesse
ellwikken, zoo als men in de meimaand
avec laquelle it park. tiet is —, of verme.
doet, prendre Pair de la campagne. —, met
tel, over zaken te oordeelen, die men niet
meitakken opfchikken, orner de mais.
kent , it y a de la temerite a 'tiger des choVermelden , b. w. (ik vermeldde , heb vermeld,)
ses que Pon ne connaft pas.
melden , kennis gaven, mentionner, faire
mention de, communiquer, notifier, faire Vermetelijk, bijw. vermetel, temirairement,
audacieusement, gaillardement , brelic-bresavo i,r relater.
celui qui mentionne, qui fait' loque. Gij fpreekt — vons parlez temeraiVermelder,
rement.
mention, etc.
Vermelding, y r. mention. —, kennisgeving, Vermeten, b. w. (ik vermat, heb vermeten ,)
anders meten dan yoorheen; overmeten, reon, etc.
ot ication,
notif
mesurer, mesurer de nouveau, one secossde
, b. w. (ik vermengde, heb verfois. Het land most — worden , la terra
mengd, ) ondereenmengen, zamenmengen,
dolt etre remesuree.
zich in het meten
miler, melanger, entremiler; mixtionner.
vergrijpen, vergisfen, se tromper, s'abuser
Deze wijn is met water vermengd, ce yin
en
mesurant.
fig.
—
3
zich
in het aftneten en
est meld avec de Peau. Vermengde wijn, du
berekenen van zijne krachten en yertnogens
vin melange ou mixtionnd , du yin trempi„
misgrijpen, en zich diensvolgens te veel
Goed vermengde kleuren, des couleurs bien
onderwinden, zich verflouten, durven, entnelangees. God heeft lijden met vreugde
treprendre , oser, prdsumer, pretendre,
yermengd, Dieu a mild la peine au plaisir.
s'enhardir. Hij vermeet zich meer, dan
Roode en witte bloemen onder de gele
hij
, vermag, i/ presume trop de soi-mime.
entremeler des fleets rouges parrni les jauHi) vermeet zich, geeft voor, waant, regt
nes; zie Mengen en iViengeliug. Welk die
te hebben , it pretend avoir raison. Hij heeft
met water vermengd is, lair coupe. Vocht
zich
verflout, om eene jaarwedde te
met een ander —, coifer une liqueur. Ver.
vragen, t1 s'est enhardi a demander unit
fcheidene dingen onder elkander —, confon.
pension.
,dre. In den chaos waren al de hoofdfloffen
onder elkander Yermengd, dans le chaos tout Vermeten , als b. n. zie Vermetel.
les elernents etaient confondus, (bij fcheik.) Vermetfelen, b. w. (ik verrnetfelde, heb yet.metfeld,) anders metfelen, maconner entrefmelten, allier
rnetalen onder elkander
went.
aan metfelwerk re koste leggen,
des metaux. Metaal met kwikzilver—, auralemployer, depenser en maponnerie.
gamer. Het was en de gommen — zich ge.
Vermetfeling,
yr. action de maronner autrela
cire
et
les
gommes
s'incorporent
makkelijk,
:went, dedepenser, d'employerenmaconnerie.
Iacilement ensemble. —, zich door huwelijk
fig.
zich
Vermids
;
zie
Vermits.
vereenigen , s'allier par mariage;
no.
hetzelve bezoe- Vermicellie, vr.
met kwaad gezelfchap
ken, frequenter les mauvaises eomPagnies , etc. Vermicelliemaker , verkooper, m. vermicellier.
Veruaijdelijk,
b.
n.
suitable.
Vermenger, m. celui qui mile, etc.
Vermijden , b. w. (ik vermijdde , heb vermijd,)
mixtion.
e,
V ermenging , yr . melange,
ook ik vermeed, heb vermeden,)ontwijken,
(der metaled) alliage, m. Vleeschelijke—,
ontfnappen, fehuwen, evi ter , echapper,, es(bijilaap) copulation charnelle , ; van dieren,
quiver, fair. Vermijdt de kwade gezelfchapplement , colt, m. Onaangename — van
pen, evitez les mauvaises compagnies. Veraccou , (bij fchilders) antipathie.
kleuren,
mijdt de gelegenheid van kwaad te doen,,
leder
Vermenigvuldigbaar, b. n.
fuyez l'occasion de faire du sisal..
getal is --in het oneindige, tout nombre est
Vermijding,
yr. action d'eviter, d'echapper,
l'infini.
fin
ble
a
multiplia
d'esviiver, fuite. De — der ondeugd.,
Vermenigvuldigen, b. en o. w. (ik vermenig..
fuite
du
vice.
vuldigde , heb en ben vermenigvuldigd,) menigvuldiger maken , in aantal toenemen, Vermijmeren, b. w. (ik yermijmerde, heh yer.
mijmerd,) mijmereude doorbrengen, passer
augmenter, etc. zie ook Ver(le temps) a
Zich
zijne gezond.
meerderen. Vermenigvuldig Brie met zes , en
heid
door mijmeren verliezen, passer sa sanmultipliez
trois
par
six,
gij krijgt achttien,
te en reliant; zie Mijmeren.
et vons aurez dix-huit. Door afgieten der
Vermijten, o. w. (ik vermijtte, ben vermijt,)
polytiper; zich
drukvormen dezelve
vermijteren, door mijten verteerd worden ,
Glas dat de voorwerpen verse
etre ronge , e, des mites, mange, e, par
menigvuldigt, (in de gezigtk.)
les mites • b. w. anders rigten, anders aan
Vermenigvuldiger, m. geml wa.armecle een an'
hoopen,flapels
of mijten zetten, entasser
der getal vermenigvuldigd wordt, multiautrement.
plicateur.
Vermenigvuldiging , yr. multiplication, (in Vermiljoen , o. roode kleur,, blos , vermilAn
no. Met — bergrood fehilderen , (bij fehilde kruidk.) De teling en de — der planten ,
ders) vermillonner, peindre en vermilion.
la generation et la multiplication des plantes.
Kunst —, ( bij fchilders) cinabre on mercure
Vertnenigvuldigtal, o. getal om to vermenigsulfurs,
pulverulent.
vuldigen, (in de rekenk.) noultiplicande m.
b. n. al te koen, al te flout, roe- Vermiljoenkleurig, b. n. vermillionne, e. Eene
Veretel,
tn
—e, hoogroode roos, une rose vermillionee.
keloos, temeraire, audacieux, se, trop baryerwaand, trotsch, pre- Verminderen, b. en o. w. (ik yerminderde ,
di, e, ose, e.
heb en ben verminderd ,) in menigte, in
sine
action
Eene
—e
daad,
somptueux, se.
vermogen , enz. doen afnemen, in getal aftemeraire. Een —e leugenaar, un menteur
nemen, diminuer, rdduire a un plus petit
hardi. Zoudt gij zoo —, flout zijn , zoudt
une plus petite quanrite.
nombre, ou
gij einrven, het hem to zeggen, seriez-vous
, yerzwakflechter worden amoissdrir.
dire. De vermetele,
si use que de le
Hij heeft zijne nit'
ken , afnemen, deperir.
roekelooze, le temeraire. De —e fort zich
diminue
ses ape,
gaven
verminderd,
it
a
le
temeraire
in gevaar zonder het te kennen ,
ses. De koorts vermindert, neemt af,
se fete dans le peril sans le connaitre.
fievre diminue. Hij heeft zijne dienstboden
Vermetelheid, yr. koenheid, floutheid, timeverminderd, it a reduit le nombre de ses
rite, audace, hardiesse. Ik bewonder de —
K k kk 2
do-
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elonsestiques. De waarde der tnuntfpeciat
ajfaiblir ou afoiblir les monnnaies. Men
heeft zijn inkomen verminderd , befnoeid ,
on a retranche ses revenues; fig. lemands
vermogen — raccourcir les moyens de q. q.
De zieke vermindert van dag tot dag, worth
erger, le malade empire de jour en four.
Ziju aanzien begins te —, son credit commence a dechoir, se baisse. Het water is
veel verminderd , gevalleri , reau est bien
decree; (in den koophandel) in waarde—,
s'appietrir. In prijs — , de belastingen —,
rabaisser les impels. Een aantal om de helft
—, els : Uit den regiment twee regimenten
oaken , uit een gelid twee gelederen maken ,
dedoubler en regiment, dedilubler Les files.
, verkoken, se reduire. Deze droop vet,
minden , verkookt , op de heeft voor dat
zij geheel gekookt is, ce sirop se reduit
la moitie avant d'être asssz cult.
Vermindering, y r. diminution, reduction, f.
amoindrissement, rabais ,m. etc. De — van
prijs , la diminution du prix. —, van hoofdgeld, rabais de tallies, m. De — van eene fchatting, la moderation d'une taxe. — van nelastingen, ook van muntfpecien , rabaissement
des contributions, afiraiblissement des monstales ,tn — van prijs en waarde, empirance.
afneming , bet korten der dagen , le dicroissement des fours. — der fnelheid van den
flinger, ralentissement dupendule , m. —,
krimping. Hij heeft eene groom —, inkrimping in zijn huts gedaan , it a fait tine grande reduction dans sa maison. afdanking
van krijgsvolk , reformer — , verzachting
eener misdaad, extenuation d'un crime. —,
van de werking der fappen , (bij tuinl.) alteration. — of verlies , in zich zelf of in
prijs of waarde. Er is alcijd — of verlies
op den wijn en op het koorn , dat men lang
houdt, sl y a toujours du cliche: sur le yin
et sur le bid qu'on garde longtemps. — der
deugdzaamheid, kracht van het buskruid ,
deterioration de la poudre ; zie ook Verer.
germ —, der zijwangen van een affuit , (bij
de art.) delardement des 17asques m.
Verminken , b. w. (ik verminkte, heb vernainkt ,) mink, mank , kreupel waken, verlammee , estropier, mu tiler , tronquer. H ij
is wank , lam aan een been , it est estropid
dune jambe. Eene verminkte uitdrukking,
tine -expression estropiee , mutilie , Iemand
door het afzetten van eenen arm —,-mutiler
f. q. d'un bras. Een verminkte foldaat ,
sada: mettle. De Go then verminkten de meette ftandbeelden der Romeinen , les Goths ironquelrent la plupart des statues de Rome. (ln
de wapenk.) verminkte afgeknocte, aan
beide einden afgehakte boomen, des arbres
tronques; fig. Hij heeft cut bock verminkt,
befnoeid, verltalscht , it a tronque cc livre.
De wetten verkrachten, violer Les lois.
Verminker, m. celsti qui estropie, mutilateur.
Verminking, vr. estropiement, tn. mutilation.
Verminkt , b. n. estropie, e, muffle e, ironqui, e; zie Verminken.
Vermisfen , b. w. (ik vermiste , heb vermisii ,)
iets afwezig vinden, of merken dat het ontbreekc , trouver absent, e, trouver qu'il
tnanque, q. ch., avoir perdu, e. Men heeft
u in het gezelfchap vermist , on ne your a
pas trouvi dans la compagnie; zie Misfen.
Vermin, b. n. verloren , afgedwaald, perdu,
4, igari, e. De generaal is na den flag —,
on ne trouva pas le general apres is hataille.
Verelits, voegw. omdat , dewijl, va quit ,
putsque, parceque, consuls, etc. tie Mitt.
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Vermodderen, b. w. (ik vermoddercie , Itch
vermodderd ,) modderig waken, remplir ou
couvrir de boue, de bourbe, etc. (gemeen)
embouer.
Vermoedelijk, b. n. door vermoedens aatIgeduid, waarfchijnlijk, apparent, e, presompti f, lye , presume , e. probable, vraisem,- conjectural, e, presumable.(*) Een
—e, naaste erfgenaam, en heritier prisomptif; zie Waarfchijnlijk, bijw. bij gisfing, apparemment, probablement, vraisemblablement,
conjecturalement.
Vermoeden , b. w. (ik vermoedde, heb vermoed,) gisfen, bijzonderlijk, in eenen nadeeligen zin , conjecturer, presumer, prejuger,, se dottier de q. ch. se defier; zie Gillen. Wat vermoedt gij van deze zamenkomsr?
que presumez vous de cette entrevue? Het
nieuws is nog niet geloofwaardig , maar men
vermoedt , gist, waant, houdt , dat het
waar, echt zij, la nouvelle n'est pas encore
authentique , mills elle est presumie vrale. Dit
zal geheuren , zoo veel men kan gisfen, zoo
veel men daarvan kan — cola arrivera autan: qu'on petit le prejuger, d ce qu'on pout
presumer. Dat heb ik wel vermoed, je m'en
nth bless doute. Hij vermoedde wee, dat het
daartoe zoude komen, it se doutait bien qu'on
en viendrait id. Dat had ik niet vermoed ,
mij voorgefteld, dat gij mij in den flood
zoudt moeten verlaten, je ne me serail jamais defid que vous dussiez me manquer au
besoin.
Vermoeden, o. gisfing, conjecture, prisomption , apparence, f. —, argwaan , achterdocht,
soupcon; 1. Daar zijn zoo Berke vermoedens, dat zij alleen in de plaats van een
bewijs verftrekken , it y a des presomptions
si fortes , qu'elles tiennent seules lieu de pressye. — Het — is tegen of op zijnen buur
man , la prisomption est centre son voisin.
Hij heeft —, achterdocht, rerdenking gegeven van her gedaan te hebben, it a donne
suspicion de l'avoir fait.
Vermoeid, b. n. afgemat , las, se, fatigue,
e, lasso, e. Ik ben zoo vermoeid, dat ik
niet weer kan gaan , je suis silas qua je
pais plus alter; zie Vermoeijen.
Vermoeidheid, vr. vermoeijenis, vermoeijing,
atigue, lassitude. Nadat hij den ganfchen
fdag
gewerkt had, viol hij van — neder,
apres avoir travailli toute la journee, ii
tomba de lassitude. Ik kan van — niet meet
voort, n'en puispMs de fatigue. Vermoei.
jing des gezigts, dour te veel Licht, (in de
gezigtk.) disgregation. De — benemen
Masser.
Vermoeijen, b. w. (ik vermoeide, heb vermpeid,) moede maken, afmatten, fatiguer,
lasser, harasser. De wandeling heeft hem
vermoeid, la promenade l'a fatigue. Dat
is een werk dat zeer vermoeidt, c'est
travail qui lasso extrémement. Het gedurig
lezen vermoeic de oogen, la lecture cactinuelle lasso Les yeux. Het gezigt door te
disgreger.
veel Lehr
Vermoeijend, b. n. fatigant, e, lassant, e.
Deze ligchaamsbeweging is al te , cot
exercice est trap fatigant. Een uur in een
bergachtig land is vermoeijender,, dan vier
uren op eenen effenen weg, une lieue en
pays de montages est plus lassante, que quaIre Reuss de chemin
Vermoeijenis, Vermoeijing; zie Vermoeidheid.
Ve.rmogen, b. w. (ik vermogt, heb vermogt, )
lets in zijne magt hebben, pouvoir fairs,
avoir la pouvoir, la force, la.faculti,
pelf.
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gevallen, it fut attaque par des voleurt mar.
puissance, la capacite, le drat, le moyett,
etc. God vermag alles, kan alles doen, wat
vies, ou &guises. Zich—, se masques, se digui.
hij wil, Dieu pent (faire) tout ce qu'il vcut.
ser, se travestir. Hij vermomde zich in eenen
klijn broeder zal voor u doen , wac hij verBoer, it se &guisa en paysan. Hij had zich
mag, mon frire fera pour vous tout ce qu'il
ais eene vrouw vermomd, vcrkleed, en ging
pent, tout ce qui est en son pouvoir. l-lij
uit de gevangenis, it s'etait travesti enfetnvermag veel bij, (op) hem , it a un grand
me , et sortait de la prison. Zich weder
pouvoir sur Int; o. w. magtig zijn, pouvoir;
se remasquer. Hij y e:monde zich op het
avoir du pouvoir, de Pautoritd.
oogenblik weder, il se remasqua sur le champ;
fig. anders doen voorkomen , don het is,
Vermogen, o. magt, kracht, gezag, aanzien,
pouvoir, tn. force, puissance, f:faculte , auals: Zijne ondeugden onder den schijn van
couvrirses vices du masgodsdtensigheid
torite , etc. Al wac in mijn — is, zal ik
que de la religion.
doen , je feral tout ce qui est en soon pou.
voir. ledereen is naar zijn — gefchat ge- Vennomming, vr.deguisonent, travestissement,
m. Men herkende hem ander zijne —, verkleeworden , chacun a Ile taxe selon ses fiicultes.
ding, als boerin , on le reconnut sous son
Hij heeft al zijn — aangewend, it a employe
travestissement en paysanne.
tout son pouvoir; zie kracht , magt, enz.
,
verllandelijke vermo:ens, talents , begaafd- Vermonaen , b. w. (ik vermondde, heb vet.mond ,) verhalen, melden, uiten, zeggea,
.heden , meerv. facilites, f. pl. talents, m.
enz. raconter, dire, narrer,, conter, etc.
pl. portde, capaciti. Het geheugen , het
verhaler, celui qui raconverfland en de wil zijn —s der ziel , to me- Vermonder,
te, etc.
moire , Pentendement et la volonte sort des
facuites de Paine. Zijn broeder heefc veel Vermonding, yr. action de raconter ou de
dire.
son frere a bier; des talents.
talenten,
w. (ik vermooide, heb vet,
mijn doorzigt niet, Vermooijen,
Zoo ver reikt mijn
mooid , ) verfraaijen , embellir, rendre plus
cela passe , excide ma portde.
, rijkbeau, belle ; o. w. (met zijn) s'embellir,
dum , bezitting, goederen , enz., biens ,
devenir plus beau, belle.
11:oyes's, effets, rn. pl., richesses, f. pl.,
ortune, substance, f.; vaillant, m. Het is Vermoorden, b. w. ( ik vermoordde, heb verfeen
muord,) moorddadiglijk ombrengen, massaman die groot — heeft, c'est un homme
crer, assassiner, homicides, egorger, sop.
qui a de grands moyens on biens. Hij heeft
tembriser,
(a Paris 1 79 2.) lie gevangeit
a
epousd
een meisje zonder
gehuwd,
nen werden gruwelijk vennoord, les prisonsans fortune. Hij heefc geen —
une
niers furent cruellement massacres ; fig. legenoeg, om zune febuldeifchers te betalen,
mantis rust —, dezelve kwaadaardiglijk vtrpas assez d'u'ets pour payer ses cretinil
fforen , troubler le repos de q. q. Zijnen tijd
tiers. Zijn — bet/au in landerijen , son bien
dooden, denzelven moedwillig verkwisconsiste en fonds do terre. Hij heefc zijn geten,
tuer le temps.
heel — op slit laud gezet, it a :Isis tout son
vaillant a cette terre. Tien duizend gulden Vermorfen , b. w. ( ik vermorsEe, heb vermorst,)
door morfen bederven , verdoen , gdter
in — hebben , rijk zijn, avoir dix mille floferce de salir,, patrouiller,, gdter en patrouilfins vaillant. Zijne kinderen hebben zijn
lane. Gij vermorst veel papier, vous gdtez
geheel — doorgebragt, see enfants lui ont
bien du papier; fig. door eene ongefcnikte
tire toute sa substance. Vacieriijk en moe•
behandeling ten verderve bren4en, gaiter.
derlijk — , eigendom, propres paternels et
maternels. — om te betalen, solvabilitd. Vermorfing, ver. action de gater, de patrouiller.
-, bezit , (gemeen) ft usqu in , m.
Vermogend, b. n. magtig, puissant, e. Een Vermorwen ; zie Vermurwen.
Eene
Vermorzelen
, b. w. (ik vermorzelde, heb yesmagtig vorst , un prince puissant.
morzeld , ) geheel verbrijzelen , briser,, met, rijk , riche,
-e fiat, une ville puissance.
ere en pieces, fracasser; t gemeen )ecarbouil.
puissant , e, opulent , e. —, rijk in liggende
ler. Een link van eene born verbrijzelde
goederen zijn, etre puissant en fonds de terre,
hem het been, un éclat de bombe lui fivcar.
rijk hub, une rnaison opulente. Hij
Een
sa la jambe. Men heeft hem het hoofd veris zeer — , fcha:rijk, geworden, it est debrijzeld , ingeflagen, on lui a ecarbouille
rijk,
venu opulent. Zijn zcon is zeer
la tete.
son fits est fort riche. Zij is —, heeft
Vermorzeling, yr. brisement, fracas, in.
middelen , elle a de quoi (vivre).
Vermogendheid, yr. rijkdom , puissance, ri. Vermotten, o. w. (ia vermotcede , ben vermot,) etre mange des teignes.
cheese.
Vermotting, yr. itat de ce qui est mange, e,
Vermogt, onv. veil. t. zie Vermogen.
des teignes, piqU're de teignes.
Vermolmd; b. n. vermolfemd, vermoulu, e,
carid , e, artissonni , e; zie Vermolfemen. Vennuffen , o. w, ik vermutce , ben vermuft ,)
befchimmelen, se moisir.
Vermolfemen , o.
(ik vermolfemde, heb
vermolfemd,) vermolmen, tot molm over- Vermuffing, Vermufcheid, yr. moisissure.
gegaan, wormftekig geworden, se vermouler Vermuft , b. n. befchimmeld,,moisi, e.
vermuntede, heb vettVermunten, b.
se easier; zie Wormitekig.
munt , ) al muntende verbruiken, employer a
Vermomboren , b. w. (ik vermomboorde, heb
anders
manten, monnayer de
monnayers
vermomboord, ) vermomberen , onder voognouveau, tine seconde fois , refrapper.
dijfchap houden, mettre en tutelle, sous la
Vermunting, vr. action d'employer a monnayer,
tutelle.
a refrapper.
Vermomd, b. n. verkleed , masque, e, degui.
se, e, travesti, e. Een —e , un homme mas- Vermurven, b. w. (ik vermurwde, heb en ben
verrnurwd, ) mnrw, week, gedwee mAken,
qui. Hoop van —en , vermomde dans, une
amollir, attendrir, ramollir, rendre mon
rnascarade.
tendre ; fig. verteederen, attendrir,
ou
Vermoinmen , b. w. (ik vermomde, heb vers'attenchir; o. w. (met zijn)
momd , ) door bedekking, verkleeding, ondrir, devenir mon ou tendre.
kenbaar maken, masquer, deguiser, travestie. Hlj werd door vermomde roovers aan- Vermurvend, b. n. weekmakend, emollient,
e,
K kkk3
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e itmollissant , e. —e weckmakende geneesnnddelen opleggen, appliquer des emollients ;
fig. attendrissant, e.
Vermurving, yr. arnollissement, tn; fig. attendrissement, m.
Vernaaij en , b. w. (ik vernaaide, heb vernaaid,)
employer a coudre. Het garen is vernaaid,
le flu est employe. anders naaijen, recoudre, coudre antrement.
Vernaamd ; zie Vermaard.
Vernaamdheid; zie Vermaardheid.
Vernaauwen, b. w. (ik vernaauwde , heb vcrnaauwd,) etrecir, retacir,, rendre plus
etrecir
etroit, e, resserrer. Een rok
un habit. Men vernaauwde de rivier door
dijken, on rdtrecit la riviere par des digues ;
o. w. (met zijn) se retrecir, devenir plus
etroit, e. Hier wordt de rivier naauwer,
la riviere se retrecit
Vernaauwing
vr. etrecissement, retrecissewent , m.
Vernachten , o. w. (1k vernachtte , heb en ben
vernacht ,) den nacht doorbrengen , des nachts
vertoeven, passer la suit, decoucher. Wijn,
enz. laten —, wanneer hij eenen nacht overblijft , zonder verimpost te worden , laisser
du via, etc. une tonic sans en payerVernachting, yr. action de passer la suit quelque part.
Vernachtbriefie o. vernachtceel , billet, fai.
sant foi que q. ch. a etd une nuit avant qu'on
en ast payd les inipets.
Vernageren, b. n. (ik vernagelde , heb vernageld ,) clouer, fermer avec des dons; fig.
Een venfter, eene deur toefpijkeren,
condamner une fenétre, tine porte. Een fink
gefchnt
(bij de art.) onbruikbaarmaken,
enclouer tine piece. Ook een paard , enclouer un cheval. Het paard hinkt , dewijl
bet vernageld is, le cheval boite , est boiteux
d'une -enclouure.
Vernageling, yr. van eene deur, enz. action
de clover ou de condamner tine porte, etc.
—, van een kanon, van een paard, enclouure.
Vernagelpin, vr. clou a enclouer, m.
Vernam , onv. verl, t. van Vernemen.
Vernamen ; zie Vernoemen.
Vernarren, b.
(ik vernarde, heb vernard,)
depenser en courses de traineaux.
Vertederen, b. w. (ik vernederde , heb vernederd,) verlagen , in aanzien of vermogen
Jaen dalen , humilier, abaisser, avilir, ravaler,ravilir,depticier; fig. degrader. God
vernedert de hoogmoedigen , Dieu humilie,
abaisse les superbes. Gil hebt zijne fchoone
daad zeer vernederd, vous avez bien ravale
sa belle action. Men moet zijne waardigheid.
niet —, krenken , it ne faut pas ravilir sa
dignitd. Zich zich laag aanftellen , verootmoedigen , sk'humilier,, s'avilir , se ravaler.
Hij heeft zich door dit huwelijk zeer vernederd , it s'est beaucoup ravald par ce mariage ; fig. s'abaisser, se degrader; zie ook
lager maken, zetten of flellen.
Vernederend, b. n. humiliant, e, avilissant ,
e. Dat is zeer — voor eenen man van zijnen
fland , c'est bien humiliant pour un homme
de son rang.
Vernedering, yr. humiliation, f., abaissement,
avilissement, m.
Verneemachtig , b. n. nieuwsgierig , curieux,sc.
Yerneemal, m. en vr. die overal naar verneemt,
vraagal, questionneur, questianneuse, homme
curieux, femme curieuse.
Vernemen, b. w. (ik vernam, heb vernomen ,)
anders nemen dan te voren , prendre aukre.
went relrendre. – , ontwaar worden, ap-
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prendre, entendre, oar; etre informe
tk heb reeds vernomen, dat awe zuster zai
gaan trouwen, dej4 appris que votre
soeur se mariera. Hij heeft in fang niets
van zijnen broeder vernomen , it y a longtemps qu'il n'a rien appris, qu'il n'a rein
des nouvelles, de son frere. navorfchen,
onderzoek doe's s'enquerir, s'informer,
questionner. Verneem er na bij degenen,
die het weten , enquirez-vous en 4 ceux qui
le savent. ik heb Dij verfcheidene perfonen
daarnaar vernomen, onderzoek geciaan , je
m'en Luis informe a plusieurs personnes.
ontdekken, gewaar worcien, appercevoir,
decouvrir.
Vernemer,, m. celui qui s'informe de q. q.
de q. ch.
geregtelijk
Verneming, yr. information.
onderzoek in burgerliike zaken , enquete.
anders neming, action de prendre autrement.
Vernestelen, b. w. (ik vernestelde, heb vernesteld ,) vogels nit het nest nemen of dezelve verPgen, denicher, chaster ou liter
du nid.
Verneuteld, b. n. rimpelig, verwelkt, ride,
gering, klein, dwergachtig, alt; Eea
e.
ventje , un petit homme rabougri.
Vernielal, m. en vr, die alles vernielt, personne qui detruit tout.
Vernielbaar,, b. n. qui peat titre detruit, e.
Vernielbaarheid, y r. destructibilitd.
Vernielen , b. w. (ik vernielde , hub vernield ,)
te niet maken , ganiehelijk verdelgen, verwoesten , detruire, annihiler, ravager , ruiner, deseler, bouleverser, delabrer; fig.
subvertir. De hagel heeft het koren yes-nield , verwoest , la grele a twine, ravage
le bled; fig. fam. De regen en de koude
hebben alles vernield, verwoest , la pluie et
le froid ont tout vendange. Eikander —,
s'entre detruire, perdre, gdter ; zie ook
Verwoesten, Omkeeren.
Vernielend, b. n. verwoestend, destructif,
ive, destructeur, trice.
Vernieler,, m. verwoester, destructeur.
Vernieling, yr. verwoesting, destruction, rutne, f. devastation.
Verniellier, yr. destructrice, cello qui detruit,
ruine, etc.
Vernielzucht, yr. penchant pour la destruction,
envie de gates.
Vernielzuchtig , b. n. porte ,e , a detruire ,etc.
Vernietigen , b. w. (ik vernietigde , heb vernietigd .,) nietig 'Timken , in niets verkeeren,,
andantlr, annihiler, detruire, reduire
rien, annuler, infirmer, abolir, abroger,
casser,, rescinder, resilier, rdsoudre, aeroger, supprimer, revoquer. Een testament
krachteloos maken, annuler un testa.
went. Een vonnis —, caster, revoquer
jugement. (bij regtsg.) De verdeelingen
kunnen vernietigd worden wegens dwang of
bedrog , les partages peuvent etre rescindes
par cause de violence on de dol. De koning
heert zijn gegeven edikt vernietigd, weder
opgeheven , le roi a deroge a son edit. De
regters hebben het verdrag vernietigd , les
juges ont risilii le contras; fig. uitroeijen,
extirper.
Vernietigend, b. n. annulatif, ive, infirtna-tif, ive, resolutoire, dirimant, e.
ver' woestend , eversif, lye.
Vernietiging, vr, opheffing, annullation, annihilation, cassation, suppression ,f. aniantissernent, tn. De —, opheffing vats een
ambt, la suppression d'un charge. Geregtelijke - 2 resiliation, rescition. Hij beef:
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onedeld,) ontadelen , degrader de noblesse,
gevraagd om de — van cleze akte, ii a dediroger 4 sa noblesse.
vermandd la rescision de cet acre.
Verongelden , b. w. (ik verongelde , heb verwoesting, omkeering, eversion.
ongeld ,) het ongeld van jets betalen, payer
Vernieuwen, b. w. (ik vernieuwde, heb verles droits, les impOts; zie Ongeld.
nieuwd ,) nieuw maken, renouveler, mettre
Verongelijken, b. w. (ik verongelijkte , heb
a neuf. Hij heeft al zijn huisraad doen
verongelijkt,) door aandoen van ongelijk
it a fait renouveler tons ses meubles. Zijne
benadeelen of beleedigen , nadeel doen, faire
huurcedel is uit , hij wil haar —, son bail
tort a q. q. , porter prejudice a , prejudicier.
est a sa fin, it vent le renouveler. Dit vercelui qui fait tort a q. q.
lies heeft zijne fmart vernieuwd, cette perte Verongehjker,
herhalen, rei- Verongeluking, vr. tort, prejudice, grief, m.
a renouveld sa douleur.
Hij
beklaagc
zich
over verfcheidene veronherbouwen, timmer- of metfelserer.
gelijkingen. , beleedigingen , die hij ontvanwerk, reconstruire; zie Hernieuwen. Len
gen heeft , it se plaint tie plusieurs griefs
refondre un vaisseaus
fchip
qu'il a refus.
Vernieuwer, m. celui qui renouvelle, etc.
Vernieuwing, yr. renouvellement, ms renova- Verongelukken , o. w. (ik verongelukte , ben
verongelukt ,) pirir, se perdre, (zeew.)
tion. Bij de — van het jaar, au renouperir,, ichouer, naufrager, faire naufrage.
vehement de Pannee. De — van eene verAllen
, die op her fchip waren, zijn veronbincitenis, le renouvellement dune alliangelukt , omgekomen, tour ceux qui etaiene
ce. De — van een gebouw, la renovation
sur le vaisseau, ont pert ; fig. mislukken
d'un bailment. De — van den inwendigen
&honer, ne pas rdussir. Die zaak is veronmensch door de genade Gods, (in den bijgelukt, mislukt, cette affaire a echoud.
bel,) la renovation de Phomme intdrieur
par la grace de Dieu; zie Hernieuwing; ook Verongelukking, yr. perte, f., naufrage, no.;
fig.
mauvais succhs, ms, if/fortune, nonHerftelling, Herftel (in dezen zin). Verrdussite.
nieuwingsbrieven , brieven ter — van verVerontheiligen , b. w. (ik verontheiligde , heb
jaarde regten, lettres de surannation.
verontbeiligd,) ontwijden, profaner; zie
Vernis, o. verlakfel, verglazing, vernis, tn.;
Ontbeiligen.
fig. vernis.
Vernisbal, m. (bij de plaatfnijders ,) tapet. Verontheiliging, yr. profanation; zie Ontheiliging.
te,
ik veronthield, heb
Vernisboom (in Sins ,) augie,f. vernissier. Veronthouden , b. w.
veronthouden ) onthouden, bijzonderlijk
Vernisfen ,' b. w. (1k verniste, heb vernist,)
verzwijgen, retenir, taire.
verglazen, vernir, vernisser. Dit porfelein
is flecht vernist, verglaasd, cette porcelains Verontreinigen, b. w. (ik verontreinigde , heb
verontreinigd ,) souiller, rendre impur, inest Pis mal vernissee; fig. colorer, farder,
fecter; zie Ontreinigen.
Zie Verlakken, Verglazen.
Verontreiniging, yr. souillure, coinquination;
verlakker, vernisseur.
Vernisfer,
zie Ontreiniging.
Vernisfing , yr. vernissure.
Vernoegd, b. n. content, e, satisfait, e; zie Verontrusten , b. w. (ik verontrustte, heb ver•
ontrust,) van rust en Mite berooven, inquiVergenoegd, enz.
iter, rendre inquiet, e, troubler le reVernoemen, b. w. (ik vernoemde, heb vernoemd,) anders noemen dan voorheen, don- pos de q. q. fig. agiter. Zich—, s'inquieter.
Dit nieuws verontrust mij , cette nouvelle
tier' un autre nom, faire changer de nom.
m'inquiéte. Waarover verontrust gij u, zijt
Wij hebben dit kind vernoemd, nous avons
gij onrustig? de quoi vous inquietez-vous?
donne un autre nom a cet enfant.
Dat verontrust hem, cela lot agite Pesprit,
Vernoeming, yr. action de donner un autre
Verontrusting, yr. action d'inquidter, etc.
nom ti q. q. on a q. ch.
Verontfchuldigen, b. w. (ik verontfchuldigde ,
Vernomen, veil. dw. van Vernemen.
heb verontfchuldigd ,) van fchuld vrijpleiVernuchteren , b. w. (ik vernuchterde , ben verten , vrijfpreken, regtvaardigen , excuser,
nuchterd,) ontnuchteren nuchter maken, desdisculper. Zich
s'excuser, se justifier.
enivrer. De flaap heeft hem vernuchterd,
1k heb hem bij zijnen meester verontfchulnuchter gemaakt, le sommeil Pa desenivre. —,
digd,
je
Pai
excuse
aupres
de son maitre.
o. w. nuchter worden. Hij wordt nooit nuchHij verontfchuldigt zich met zijne ziekte ,
ter, is altijd dronken, it ne desenivre jamais ;
it s'excuse sur sa maladies Zijne vrienden
it ne cave jamais son yin.
hebben hem verontfchuldigd,*geregtvaardigd
Vernuft,o. verfland, bevattingsverrnogen, enz.
over hetgeen, waarvan men hem befchuldigesprit, genie, entendement, jugement, m.,
de, ses amis Pont disculpe de ce qu'on lui
etc.; zie Verfland, Oordeel. Er is veel
imputait. Iemand wegens zijne afwezigheid
geest, in dit werk , it y.tt Men tie Pesprit
(bij bet geregtshof) exoiner. Hij is to
Hij
heeft
veel
verftand,
dans cet ouvrage.
it est excusable.
a beaucoupd'esprit, mais
maar weinig
Verontfchuldiger, m. celui qui excuse.— , (bij
pen de jugement.
het
geregtshof,)
voor iemand wegens zijne
ingeVernuftig, b. n. verflandig, geestig,
afwezigheid'exoineur.
nieux , se, raisonnable, tnventif, ive, industrieux, se, spirituel, le , etc. Het is Verontfchtildiging, yr. excuse, justification;
zie Verfchooning ; Ontfchuldiging.
vrouw, c'est une femme ingenieueene
se , inventive; zie Verftandig, Geestig,bijw. Verontwaardigen , b. w. (ik verontwaardigde,
heb verontwaardigd,)indigner. Verontwaarvernuftiglijk, ingenieusement. Dat is
digd, gebelgd zijn, être indigne , e. Zich
— of vernuftiglijk uitgedacht, cela est liegezich vertoornen, s'indigner. Zich niet
nieusement imagine.
verwaardigen, ontwaardig acnten, verachten,
Vernuftigheid, yr. genie.
mepriser, dedaigner.
Veronachtzamen, b. w. (ik veronachtzaainde,
heb veronachtzaamd, ) verwaarloozen, ne- Verontwaardiging, yr. indignation, f. me'pris,
dedain, m.
gliger ; zie Verwaarloozen, Verzuimen.
afcelui qui condamne,
Veroorcieelaar,
Veronachtzaming, yr. negligence.
keurder, disapprobateur.
Veronedelen, b. w. (ik veronedelde, heb vexVer.
Kkk k4
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Veroorcleelen , b. w. (ik yeroordeelde, heb
hem verouderd, oud gemaakt, la 'male&
ver000rdeeld ,) fchuldig oordeelen, afkenl'a vieilli , rendu vieux. Deze kleeding verren, verwijzen , verdoenien , condamner ;
oudert u, maakt a oud, of geeft u een oudafkeuren , misprijzen , disapprouver,
achtig voorkomen, cet ajustement vous CHvieillit.
blamer. Hij is ter g ood veroordeeld , it est
condamne a la mort. Dat te — is , laakbaar,, Verouderd, b. n. qui a vieilli, e, suranne , e.
— ingeworteld , invitere, e , enraeine,
condemnable.
Veroordeeling, yr. condamnation.
e, envieilli, e. —e gewoonten , des habiafkeudisapprobation
,
Udine.
tudes envieillies. Een overjarig gebruik,
ring,
Veroorlogen , b. w. (ik veroorloogde, heb
une mode surannee. Eerie —e fchoonneid ,
veroorloogd, ) depenser et; faisant, par
one beaute surannee.
kwaad, tin
fairs, la guerre.
total inveterd ou enracine.
Veroorloven , b. w. (ik veroorloofde , heb ver- Verouderen ; zie Verouden.
oorloofd,) toeflaan , vergunnen, permettre, Veroudering, y r. verouding ,
accorder. Zich —, se permettre. De wet Veroveraar, m. overwinnaar, conquerant.
veroorlooft het u, la loi vous le permet. Veroveren, b. w. (ik veroverde , heb veroverd , )
Veroorloof, vergun mij, u te zeggen, dat
overwinnen, conqudrir, vaincre.
zich
gij niet wel hebt gedaan , permettez-moi de
meester van iets maken, s'emparer de q. ch.
vous dire, que vous n'avez pas bien fait.
la prendre. Een veroverd land, en pays
llij veroorlooft zich te %reel , it se permet
conquis.
beaucoup de chases.
Verovering, yr. action de conquerir, prise.
Veroorioving, yr. permission; zie Verlof.
Het verovercie , la conquete.
Veroorzaakiler, vr. celle qui cause; cause.
Veroveringszucht, yr. rage des conquites, ou
Veroorzaken , b. w. (ik veroorzaakte heb verde faire des conquites.
veroorzaakt, ) te weeg brengen, yerwek- Verpaclaten , b. w. (ik verpachtede, heb verken , causer, occasionner, donner, susciter,
pacht ,) verhuren , affermer,, bailler,, donner
engendrer. Pat heeft hem eene ziekte verferme, amodier; arrenter. Een cijnsbaar
oorzaakt, cela lui a occasionne une maladie.
geed — of paclaten,- acenser. Een leengoed
Eenen twist — susciter tine querelle. De
— afflager; zie ook Verhuren.
ledigheiti veroorzaakt , verwekt de ondeugd, Verpacilier, m. bailleur, amodiateur. De —
Poisivete engendre le vice.
en de pachter, le bailleur et le preneur.
Veroorzaker, m. celui qui cause, etc. auteur, Verpachting, yr. verhuring, bail el fermi, m.
cause, 1.
amodiation, f., arrentement. — van een
Veroorzaking, yr. 000rzaak, cause, action de
cijnsbaar goed , acensement, m. — van een
causer. —, beweegreden, motif, stifet, tn.
leengoed, affdagement, m., (bij regtsgel.)
Gij hebt hem daartoe oorzaak, rede,
location; zie Verhuring. — van het undergegeven, vous tuff en avez donne sufet.
houd van vee , voor de helfc der winst,
Verootmoedigen , b. (ik verootmoedigde , heb
cheptel, m.
verootmoedigd ,) met oormoed bezielen , ver- Verpakken, b. w. (ik verpakte , heb verpakt,)
nederen , abaisser, humilier,, ravaler, mater.
anders pakken, emballer, empaqueter autreZich s'humilier, s'abaisser. Zich voor
weder inpakken, remballer, remGod —, s'humilier devant Dieu. Hij is door
paqueter. Hij verpakt, pakt zijne koopwahet flechte gevolg van deze onderneming zeer
ren weder in , um' te vertrekkeu , it remballe
verootmoedigd, ter neder geflagen , ii a
ses marchandises pour partir ;
fam.
etc bien mate par le mauvais succhs de cette
de vlugt nemen , plier bagage, s'en alter.
entreprise.
Verpakking, Yr. action d'emballer autrement.
Verootmoediging , yr. vernedering, abaissement,
weder inpakking, action de remballer.
on. Hij heeft eene groote ge- Verpanden , b. w. (ik verpandde, heb verleden , it a essuye tine grande humiliation.
pand,) te pand zetten, verzetten , tot onVerorberen , b. w. (ik verorberde, heb verderpand geven , engager , mettre ou donner
orberd,) door gebruik of nuttiging, verteen gage, hypothequer, nantir de, —, verren, consumer, consommer, manger.
binuen, (in de prakt.) effecter. Hij heeft
Verorbering, yr. consommation.
al zijn goed verpand , il a engage tout son
Verordenen, b. w. (ik verordende , heb verorbien. Hij heeft zijn horologie verpand,
dend ,) beaemmen, fchtkken , belasten , orverzet, it a engage sa montre. Zij heeft
donner, destiner, arreter, disposer, statuer,
haar huffs verpand, eene hypotheek, eene
prescrire. P,ij heeft dit feest verordend,
kusting op hetzelve genomen , om hare fchula ordonne cette fete. 1k heb hem verordend,
den te betalen , else a hypothequi sa maison
belast, dit te doen, je lui ai ordonne de
pour payer ses dettes. Zich zelven aan iemand
aire
cela.
Laat ons zien , wat de wet daarzich ten naauwfte aan hem ,verbinden,
f
omtrent verordent, bepaalt , voyons ce que
se devouer aux inlet-ers de q. q.; prendre
la loi statue sur cela. 1k heb gedaan, volparti de q. q. Zijn 'even hetzelve your
bragt, hetgeen gij mij belast hebt, j'ai exden uirflag van eenige onderneming verbinecute ce que vous m'avez prescrit. Geregden , s'engager sur sa vie. Weder —, verterlijk
befluiten, decreter, decerner.
binden , rengager. Hij had zijn horologie
Verorciening, y r. legeling, ordongelost, maar hij was verpligt het weder te
nance, institution , f. riglement, mande, it avait &gage sa montre, mais ii a
ment, m. arrit, m. De itoninklijke kerketc oblige de la rengager.
verordening, vastflelling in de Gallicaanfche Verpanding, yr. action de donner, de mettre
kerk, sanction pragmattque.
en gage, hypotheque, affectation, f. engageVerordineren ; zie Verordenen.
ment. , nantissement, m. — van goederen
Verouden, 0. w. (ik veroude, ben veroud,)
of inkomflen van cenen fchuldeilcher, antioud worden , vieillir, devenir vieux ,vieit ,
chrise. Geregtelijke — of panding , gagerie.
vieille. 1k vind hem zeer verouderd, je le Verpappen , b. w. ik verpapte , heb verpapt ,)
trouve Lien vieilli. —, b. w. oud waken ,
verplakken , recoller.
of doen fchijnen , faire vieillir , rendre vieux , Verpapping, yr. action de re:oller.
vieillir, envieillir. De ziekte heeft Verpareo , b. w. (ik verpaarde , heb verpaerd )
an-
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verpleisterd,) op nieuw pleisteren,
anders paren, changer les pairet; zie Pared.
par; o. w. zie Verpeifteren.
weder pareu, rapparciller.
Verpasfen , b. w. (ik verpaste heb verpast ,) Verpleiten , b. w. (ik verpleitte, heb verp/eit0
ddpenser 11 force de plaider,
uitgeven, befteden, depenser, employer une
chose vie elle convient.
lien- Verpletren, b. w. (ik verplettede, heb ververko
poet,) geheel piac ma . ,en, let,en, aplatir
dre, (in het fpel ,) passer au jeu.
moyen de l'aplatoir; z,e Pietien , enc.
Verpeiiieren, b. en o. w. (ik veepeifterde
w. (ik verpletcerde , heb verheb en ben verpeilterd ,) door pleitteren ( in Verpletceree
plettetd,)
verhrijeelen, eeraser, briser,
eene herberg) verkwikken en verkwikt wormrbauiller, frudroyer, atterer ; fig. frapper
den, (se) rafratchir en voyage.
d'etonnement, surprendre.
Verpeillering, yr. rafraichissement, tn.
Verpekelen, b. w. (ik verpekelde, beb vet, Verplectering , yr. icrasetnent, ectrehement,
m. — door den blikfem, foudroyement, rn.
pekeld,) sale:- de nouveau, tnettre duns. une
fig. action de frapper d'etonnement.
nouvelle sawn:lie ou marina? de.
Verpekken, b. n. (ik verpekte,. itch verpekt,) Verpligt, b. n. gehouden, genoodzaakt, te
danken hebben, oblige, e.
verpikken, renduire de poix , poisser de nouVerpl;gten,
w. (ik verpligtte, heb verveau. Ecn fchip
rebrayer.
verbinden , door dankbaarheid verVerpesten, b. w. (ik verpesite , beb verpest ,)
bonden zijn, noodzaken, obliger, astreindre;
empester, infester de peste; fig. geheel bee
zz.e Noodzaken. De wet verpligt one, out
derven, corrompre, empester.
hen te helper, la loi nous oblige a les alder.
Verpestend, b. n. befmettelijk.,„ pest: fire.
\Vij zijn verpitr onze ousters te eeren ,
erpijncle
y
Verpijnen , (zich) wederk. w. (ik
nous sommes obliges d'honorer nos parents.
heb mij verpijnd ,) se donner beaucoup
Ik ben u zeer* verpligt voor de weldaden , die
de peine, faire torts ses efforts pour q. c it.;
gij mij belt bewezen, je lions suis hien oblise- fatiguer.
ge des bienfaitS que vous m'avez
Vetpikken ; zie Verpekken.
goes. — , verpligt zijn., te dansen hebben ,
Verplaatfen, b. w. (!k verp l aatfle heb ver
"etre redevable de
ch. a q. q. devoir q ch.
plaatst,) op eene andere plaats brengen of
a I. q. lk ben hem niijn liven verpligt,
zetten, mettle a one autre place, d4lacer ,
verfcnuldigd, je Jul suis redevable de ma vie.
transporter on placer aillours ; transporter ;
Door dwang
, obliger,, forcer., contrains
tralisposer des
transferor. Woorden
die. lndieu gij rmj niet betaalt, zal ik tt
mots. Konflantijn verplaatfle den zecel van
daartoe
doen noodzaken, si vous no me
het keizerrijk van Rome naar Konitantinopayez pas , je rout feral contraindre.
pel, Constantin transfera le siege de l'empire
gedienflig, obligeant, e,
de Rome a Constantinople. Koopwaren van Ver p ligtend, b.
,fficteux , se. llij heeft mij top eenen zeer
, overbreneene provineie raar tie andere
verpligtenden won aangefproken, it m'a pargen, transporter des marchandises d'one prole d'un ton fort obligeant; bijw. obligearn.
vince a Pantre. —, (in het fcheakfpel) het
Hij l'eeft van u op eene verpligtende
kafteel op de plants van den koning zetten,
wijzc gefproken, it a patle ores obligeamwanneer hij nog met is van plaats geweest,
meat
de
vous. —, verbindend, obligatoire,
en clan den koning naast het kafteel plaaLfen,
roper. Zich
, se de lacer, se transpor .(in do prakt.,) solidtsire.
ter, prendre une autre place.- Dat niemand Verpligting, yr, obligation. Wederzijdfche
voor het geheel, solidarite. (*)
zich verplaarfe , ieder blijve op zijne plaats,
Verplooijen, b. w. (ik verplooide, heb verque personne rte se deplace.
plier autrement, replier; fig. dooVerplaatfing, yr. deplacement, transferernent,
nor on autre tour a q. ch.
m. transposition, translation, etc. Eene four.
lijke — der woorden, one transposition ele- Vereogehen, b. w. (is verpochte, heb verpocht,) ontmcedigen door zwetferij , deeougante des mots. De — van eenen gees elijice
rager, deconcerter par des rodomontades.
in eene andere orde, la translation d'un religieux dans tine antic ordre. —, (in de Verponding, vr. groudbeiasting, contribution
fonciere.
rekenk. en wisk.) permutation. De drie cijfers , 2, 3, 4, zijn aan 24 —en onderlievig, Verpoozen, b. en 0. w. (ik verpoosde, hob
en ben verpoosd,) iemand door overneming
zij later zich 24 keeren verplaaEfen, les
van zijnen Last of arbeid, tot verloaal daactrots chi:Fres 2, 3, 4, soot susceptibles de
van doen kotnen, afi,,slen , verligten , eles
04 permutations. — eener ziekte op eene anver, relayer, soulager. Tien werklieden
dere, (bij de geneesh.) rretapteme, mitaplt ' sfen alle twee uren degenen af, welke
tose ou metastase, r. - der ziektellef op eon
werken dix ouvriers relasent toutes les dcux
ander gedeelte des ligchaams, waar deceive
heures ceux qui travaillcnt.
(zeew.)
minder nadeel kan veroorzaken , oo — van
marrozen twee aan twee zameuvoegen , out
eene letter , (in de fpraakk.) mitathise. —
zich to
amatelotter. Zich
, ruslert,
der vochten, aposcepsie.
se relayer, se reposes ., faire tine pause Geef
Verplakken, b. w. (ik verplakte, heb verplakt ,)
to rusten,
hem den tijd om z,cit te
cellar de nouveau, recoller.
donnez. lui le temps de se reposer.
Verplanten, b. w. (ik verplantte , heb verplant,) transplanter, déplanter. Vruchtboo- Verpoocing, yr. rust, action de relayer, etc.,
pause, intermission, relache, f: repos, m.; fig.
men —, transplanter ties arbres fruitiers ;
opiumtrove. lk bob zes wren zonder
fig. —, verhuizen ; daarvan het Spr. w. Als
den, gewerkt, j'ai travailie six ileum sans
oude boomen verplant worden, flerven zip
wisfelplaats
van
paarden,
intermission.
—,
welhaast ; oude lieden flerven dikwijls na het
relais, tn.
verhuizen, quand les vieilles guns delogent ,
Verpoten, b. w. zie Verplanten.
ils meurent bienat.
Verpoting, yr. zie Verplan:ing.
Verplanter, m. -deplanteur.
Verpralen , b. w. ( ik verpraalde, heb verVerplaniing, yr. transplantation.
praald ,) verpronken, ddpenser en parures,
Verplasfen, b. w. (ik verplaste, hob verplast,)
en ajustement.
fierdre oa g4ter en ripandant.
Verpieisteren,
(1k verpleiaterde, heb Verpraten , b. w.. (ik verpreatte , heb verKkkks
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van de eene pleats naar- de andere reizen
praat ,) pratende doorbrengen , verrammelen.
partir, se mcttre en voyage. Zijn vriend is
heefc zijnen tijd verpraac , ii 'a passe,
verreisd, vertrokken, son ami est parti; b.
perdu, son temps a faser, a causer ou a
w. aan reizen to koste leggen, depcnser en
pratende bekend maken, cowbabiller.
voyages. Iiij heefc veel geld verreisd, it a
muniquer, divulger en jasant. Zich —,
depense beaucoup d'argent en voyages.
verkeerd praten, dire q. ch. a Petourdie,
verrekende, heb verreVerfekenen , b. w.
parler sans prendre garde a ce qu'on dit.
kend , ) door rekenen vereffenen, regler,
Verprijen , b. w. (ik verpreide heb verpreid ,)
solder,
liquider
un
compte.
—, in rekening
(fcheepsw.) praaijen,
brengen, mettre en ligne de compte, porter
Verpronken; zie Verpralen.
en compte. Dat is reeds verrekend , cela est
Verpruilen, b. w. (ik verpruilde , heb verdela mu en ligne de compte. Lich —, zich
prulld
2 ) pruilende doorbrengen , bonder.
in het rekenen misgrijpen, se mecompter, se
Hij heeft zijn eten verpruild, it a perdu son
tramper en son calcul. 1k heb mij drie
dine en boudant ; it a boude centre son venire.
gulden verrekend, je me suis mdcompte do
Verraad , o. de daad van verraden, verraderij ,
trois
florins; fig. Hij heefc zich verrekencl,
Hij
trahison,
perfidie,
trouweloosheid,
it est bites loin deson compte; zie Misrekenen.
nam zijne toevlugt tot —, tl eat recours a
zamenzwering, conspires- Verrekening, vr. action de liquider un compla trahison.
te , liquidation, action de mettre en ligne de
tion , trame , f. Hoog —, haute trahison ,
compte, mecompte, m. erreur de calcul. —,
f., crime de leze-majeste , m.
of ' misfiag in de tijdrekening, anachronis.
Verraden , b. w. (ik verried, heb verraden ,)
me,
in.
door eenen verderfelijken read ongelukkig
maken, verkeerd radon, ruiner en donnant Verrekijker, m. lunette d'approche , de ou
longue vue, telescope; fig. Zijn flaatkundige
de mauvais conseils. Door (evenveel Welke)
— deugt met, (hij net het ftaatkundige niet
ontrouw ten verderve voeren , trahir. Hij
ver voornit,) it est un mauvais politique.
it a trahi sapatrie.
heeft zijn vaderland
— dien men in den oorlog gebruikt, olddecouvrir, deceler, trahir.verklappen,
moscope.
met een glas, lorgnette,
Een der medefchuldigen verried de anderen,
un des complices decouvrit les autres. Uwe Verrekken, b. w. (ik verrekte, heb verrekt, ) outwrichten, demettre, deboiter, disloquer, luxer,
u, votre voix vous trahit. Hij
item
donner une entorse f. Ik heb mijnen voet vere
kan hem — en veritoopen geen verfland
rekt , je me suis Bemis
le pied, (bij wondh.)
'
hebbende, peut le trahir et vendre, n'ay.
De val heeft hem het aijbeen verrekt, la
rit
ant point d'esp.
chute lui a luxe l'os de la cuisse; zie Vertraitre, perfide, Judas. 1k houd
Verrader,
ftuiken, Ontwrienten.
— s, je n'aime pas lee traitres.
van Beene
Verrekking, yr. ontwrichting , luxation, enVerraderes , yr. traitresse.
terse, detorse, elongation, f., exarthreme,
Verraderij , or. zie Verraad.
m., exarthrose ou exarticulation. — der lenVerraderlijk , verradersch, b. n. traitre , tratden, tour de reins, on. — in het kruis, der
tresse, perfide. —e vriendfchapsbewijzen ,
fchoft, (bijzonder der paarden ,) epointure.
des amities traitresses; bijw. traitreusement ,
en traitre, perfidement. —, (in regten ,) Verreten, verl. thy. van Verrijten.
Vernezen.
Hij
vial
hem
op
eene
verVerrezen,
——
.proditoirement.
‘ raderlijke . wijze aan, it l'assaillit traitreu- Verreziende , m. en yr. die flechts van verre
ZiCt presbyte.
sement. Hij heefc hens op eene —e wijze
Verridfelen, o. w. (ik verridfelde , heb verged oo d , it Pa cue proditoirement.
ridfeld ,) verritfelen, bruire (en parlant des
Verrafelen, b. w. (ik verrafelde , heb verrafeuilles). Zich niet
ne pas bouger ;. zie
feld,) geheel uitrafelen, effi'ler entierement.
Ridfelen.
o. w. (met Zijn,) s'effiler. De fiof
verrafelt, rafelt nit, Pitoire s'effile entiere- Verried, onv. verl. tip van Verraden.
Verriep , — —
Verroepen.
went.
Verrigten , b. w. (ik verrigtte , heb verrigt ,)
Verrammelen; zie Verpraten.
doen uitvoeren , faire executer, effectuer„
Verrasfen, b. w. (ik verraste , heb verrast,)
operer, s'acquitter de q. ch., achever. Uwe
overrompelen, surprendre, prendre a l'imbevelen zijn verrigt uitgevoerd, vos ordree
proviste. De dad is verrast, overrompeld
' uwe boodfchap versent
executes. 1k heb
in
ville
a
ea
surprise.
—,
geworden, la
rigs, je me Luis acquitte de votre commission.
fnelheid de loef affieken, devancer, courir
onverhoeds betrappen, Verrigter, m. executeur, commissionnaire,
plus vite que.
agent, etc.
surprendre. Men verraste, betrapte haar in
de armen van hares minnaar, on la surprit Verrigting, yr. execution, apire, fonction,
operation, occupation, expedition.
onverhoeds
dans les bras de son amant.
Verrijken, b. en o. w. (ik verrijkte, heb en
verblijden, surprendre.
ben
verrijkt,.) rijk maken, enrichir. Zich
Oordeel,
hoe
grout
surprise.
yr.
Verrasfing,
—, s'enrichzr ; fig. s'emplumer. Het lezen
a4ne — was, toen ik de boeken zag, die
verrijkt het geheugen, la memoire s'enrichit
enijn vader voor mij gekocht had, Jugez
par la lecture. Hij heeft zich in dat buds
guelle fut m'a surprise en voyant les livres
verrijkt, eene goede beurs gemaakt, it feet
que mon pare avast achetes pour moi; zie
bien emplume dans cette maison.
Verrasfen.
Verrijking, yr. enrichissement, m. De —,
•Verre; zie Ver.
verbetering eener taal, Penrichissement d'uVerrees, onv. verl. tijd van Verrijzen.
ne longue.
Verrijten.
Verreet , — — —
Verregaand, b. n. overdreven, outré, e, exa. Verriizen, o. w. (ik verrees, ben verrezen,)
zich al rijzende verlieffen, se lever, s'eere ,e.
lever; zie Oprijzen. Bijzonder uit den dood
Vcrregten , b. w. (ik verregte, heb verregt,)
opflaan, ressusciter. Jezus Christus is nit
depenser en proces.
den dood verrezen, opgeftaan, Jesus Christ
Verreiken, (zich) wed. k. w. se faire mal en
est ressuscite.
etendant le bras.
(ik verreisde , ben verreisd,) Verrijzenis , verrijzieg , yr. opflaan , lever,
Verreizen , o.
Sri
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trot, no. ; zie
van den doode , opflanding, resur- Verruiling, Yr. dchange,
Ruiling.
rection.
Verrimpcien, b. w. (1k verrimpelde, heb ver- Verrukbaar,, b. n. qu'on pent deplacer, remuable.
rimpeld,) rider, o. w. (met zijn) se rider; Verrukkelijk, b. n. verrukkend, ravissant, e,
charmant, e, enchanteur, extatique ; bijw.
zie Rimpelen.
ravir, etc.
Verritfelen; zie Ridfelen.
Verroeijen, b. w. (ik verroeide, heb ver- Verrukken , w. (ik verrukte, heb verrukt,)
van zijne plaats rukken, deplacer, faire
roeid ,) fairs avancer une barque, (en rachanger de place. —, al rukkende beleedimant) o. w. (met zijn) se mou y oir a force
gen
; zie Verfluiken ; fig. door hevige aande ra m es.
doeningeu van bewondering, blijdfchap, enz.
Verroekeloozen , b. w. (ik verroekeloosde , heb
als buiten zich zelven voeren, ravir, charverroekeloosd ,) door verwaarloozing en onmer, extasier,, enchanter, transporter, enachtzaamheid voor iced blootliellen , verachthousiasmer. Deze muzijk heeft mid verrukt,
teloozen , negliger, ne pas tenir compte..
cette musique m'a enchante. Men kan die
Ilij heeft zijne gezondheid verwaarloosd,
muzijk
niet hooren, zonder verrukt te wora neglige sa sante. Gij hebt uwe taken
den , on ne pent entendre cette musique, sans
verwaarloosd, vans n'avez par tenu compte
titre extasie, e, sans s'extasier. Hare fchoonde, vous 42VCZ neglige vos affaires.
heid verrukt alle harcen, sa beanie ravit toes
Verroekeloozing, vr. negligence, f de'faut de
les coccus. Het lezen van dit boek heeft
M.
5
S01.12
mij verrukt, /a lecture de ce livre m'a enVerroepen , b. w. (ik verriep , heb verroepen,)
thousiasme.
elders roepen , appeler ailleurs.
Verrukking,
vr, action de deplacer, f., ar(ik
verroerde
,
heb
verVerroeren , b. w.
rachement, m.; fig. —, geestvervoering nit
roerd,) remoter, mouyoir. Zij hebben dezen
hoofde
van
bewondering
, blijdfchap, enz.,
fleen niet kunnen —, its n'ont pu remuer
ravissement, transport,enthousiasme , illaps,
cette pierre. Zich , se remuer, se montn., extase. Na eene lange — van zinnen
voir. Hij is zoo moede , dat hij zich niet kan
kwam hij weer tot zich zelven, aprês une
bewegen , it est si las veil ne pent se remuer.
longue extase it revint a lui.
Verroering, yr. beweging 5 remuement, monVers, o. onderdeel van een hoofdfluk des bijvement 5 M.
bels of van een ander boek, verset, m. De
Verroesten, o. w. ( ik verroestte , ben verhoofdfiukken van den bijbel zijn in verzen
roest,) met roest omtogen worden, rouiller,
verdeeld, les chapitres tie la bible sent diviHet
water
doet
het
ijzer
—,
se rouiller.
nes par versets. Een klein dichtflukje, een
l'eau rouille le fer. Het flaal verroest, wordc
dichterlijk
gefchrijf over het algemeen , vers,
ligt roestig, racier se rouille aisement; fig.
Hij kan goefi verzen makes,, it Bait bien
fpr. w. Het leven is in hem verroest, ii est
aire on composer des vers; it salt bien vetdune constitution vigoureuse; it a Paine
fs/Pr.
Het is een fchoon Fransch c'est
cramponnee dans le corps.
un
beau vets Francais. Slechte verzen waVerroesting, yr. rouille, rouillure.
ken, rijmen, .rimailler; fig. croasser. Een
Verrollen , b. en o. w. (ik verrolde, heb en
rijmloos —, en vers sans rimes ; zie Gedicht.
ben verrold, ) deplacer en roulant, se deafdeeling van een dichtfluk, couplet,
placer en roulant; zie Rollen.
tn., stance, f. , afdeeling van een lotVerrolling, yr. roulement, m.
of lierdicht, strophe, f: De heeft van een
Verrommelen b. w. (ik verrommelde , heb
Alexandrijnsch of helden— of dicht , (bij de
verrommeld ,) deplacer, remuer avec bruit.
dichters,) hemistiche, m.
Verronken , b. w. (ik verronkte, heb verronkt ,)
Verfaagd, b. n. ontiteld, bevreesd, ontmoepasser son temps 4 ronfler.
digd, lafhartig, decourage ,e , amide, trouVerronfelen, b. w. (ik verronfelde, heb verble, e, poltron , ne, ldche ; bij w. archement ,
ronfeld,) op eene listige wijze in remands
timidement.
magt brengen , rendre on livrer illegalement.
Verfaagdheid, vr. tirnidite , la'chete , poltronVolk —, embaucher des gens.
nerie,
f., decouragement, trouble, tn.
verrookte,
heb
verrookt,)
Verrooken , b, w. (ik
al rookende verteren , user, consommer en Verfagen, b. w. (ik verfaagde , heb verfaagd,)
ontitellen , bevreesd worden, se decourager,
umant. Hij verrookt wekelijks een pond
ftabak
perdre courage. —, fchrik aanjagen,
, il fume par semaine tine livre de tader; Spr. w. In het ongeluk moet seen niet
bac. —, o. w. (met Zijn,) s'en alter en
centre mauvaise fortune bon recur.
fiitnee, s'evaporer.
Versch
, b. n. frisch, gaaf, onbedorven, frais,
Verrot, b. n. pourri, e, putrefait, e, malanraiche,
recent, e, nouveau, nouvel, le,
dreux, se, pouilleux, se. Hout door verrotf
n euf, neuve. Verfche visch, du poisson frais.
ting bevlekt, bois pouilleux. Een verrotte apde la vianae fraiche. Veriche
vleesch,
pel, une ponnie pourrie : Her verrotte , le
eijeren, des oeufs frais. — water, eau fraipourri. Spr. w. Die zijn lijf bewaart, beche. — water innemen, (zeew.) faire aiguwaart geene —te appels, tl fact prendre
ade. niet oudbakken brood , pain frais.
garde a sa sante.
— bier , bihre fraiche, nouvelle. De verscl.Verrotten, o. w. (ik verrottede, ben verrot,)
fle droogerijen zijn de beste, les drogues,
door rotting bederven pourrir, merver,
les plus ricentes sent les meilleures. lets
totnber en pourriture, carver, (se) pourrir,
nog — in zijn geheugen hebben , avoir
Het
is
tijd
deze
appelen
te
(se) putrefier.
memoire recente ; fig. Verfche wonde, zulk
eten, zip zullen it est temps de manger
eene, die men pas gekregen heeft, place
ces pennies, elles vont se pourrir. Onze
raiche ou nouvelle. —e troepen , die pas zijn
na den dood, nos corps se puligchamen
faangekomen
, troupes fraiches. —e paarden
trefient apres la wort.
wisselpaarden , chevaux de relais, relais. Op
Verrotting, yr. pourriture, putrefaction, ca—e
daad
,
terwijI
de daad pas is gebeurd
rie, corruption. Middel tegen de —, roveals: Hij is op —e, heeter daad, betrapt gede antiputride.
worden ; it est trouve en flagrant alit; II
Verruilen, b. w. (ik verruilde, heb verruild ,)
est attrappe sur le fait. —e lucht, air frais
changer , icharger, troquer zie Ruilen.
zic
In. —
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zie Frisch; bijw. fraichemont, ricomment,
nouvellemest.
Verfch:iffen, b. w. (ik verfchafte, heb verfchafi,) bezorgen , voorzien levcren, pro' kan ons den
curer , fournir, pourvoir. Dat
vrede —, cela nous pent procurer la paix.
Iemand eene jaarwedde menager une
pension 4 q. q. etc.
Verfchaffing , y r. action de procurer, de pourvolt-, etc. fourniture.
Verfehalen, o. w. (ik verfchaalde, ben verfchaalii,) geur en kracht verliezen, s'eventer, perdre le gout. De wijn zal —, zoo
men de flesch niet toe maakt, le vin s'eventera, si Pon ne bouche pas la bouteille.
Verfchaling, y r. action de s'eventer, f. eventement, event, m.
Vcrfchalken , b. w. (ik verfchalkte , heb verfchalat ,) duper, attraper, tromper, fourber, pateliner, supplanter, surprendre; fig.
fain. diniaiser, trigauder, croquer, Bonner
dans le panneau;.zie ook Bedriegen.
Verichalker, m. supplanteur, etc.
Verfchaiking, vr.fuurberie,duperie,supplantation, tromperie, obreption, (in regten) subembliche.
reption. Listige
Verfchanfen , b. w. (its verfchanfle, heb verfchanst, ) in den oorlog, retrancher, fortifier, entourer de retranchements. Eene Clad
, fOrtifier sine ville. Zich , se retrancher, se remparer. De v ijanden hadden zich
verfchanst, les ennemis s'etaient retranches.
Verfchanfing, yr. action de retrancher, (in de
krijgsk.) 7 etranchernent, m. — gemaakt van
okshoofden, gevuld met aarde, barricade,
- of afinijding
(op feliepen) bastitigage,
door paiifadewerk, coupures,f.pl. zekere
borstwering, epaulement, m.—, bewailing,
remparement, m.
Vertchanfingkleeden, o. en meerv. (op fchepen ,) toiles , prilats de bastingage pl.
'
Verfcheellick, 0. verfchilzigt , ( deflerrek.)
paraliaxe, f; zie dit woord in het Fr. deel.
Verfcheen, onv. verl. t. van Verfchijnen.
Verfche l den, b. n: verfchillend , divers, e,
e.
different, e, dissemblable,
be,. op — plaatfeA geweest, j'ai eti en divers lieux. 1k hob u —e i.f yerfchillende
dingen re zeggen , j'ai diffirentes choses
vous heeft hem —e keeren gelproken, it lui a pat-le maintes fois. Het meervoud wordt voor eenige , verfcheidene ,
veel gebritikt, plusieurs, diferents. —e lieden hebben u gezien , plusieurs gens vous
out
Verfcheiden , b. w. verfcheidde, heb verfcheicien ,) aficheiden, separet dejoindre,
desunir; zie Befcheicien; o w. (met zijn)
van de wereld Icheiden, Herren, expirer,
mouth-, decider, trepasser. Hij is reeds —,
ii est dija mart, decide.; zie Srerven.
Verfche ; denheid , yr. verfchil, variete, diversite , difference Spr. w. van fpijs doet
eten, la divers:id des mets excite l'appitit;
fig. nuance.
Verfcheidenlijk , bijw. dPremment, divercement.
Verfchelen; zie Verfchillen.
Verfcheiijk, bijw. zie VerFch.
Verfchenen, yerl. dw, van Verfcbijnen.
Verfchenken, h. w. (ik verfchonk , heb verfchonken,) fchenkende verkoopen, vertappen, vendoe a petite: mesures.
ontfchenken , verser.
Verfchepen, b. w. (ik verfcheepte, ben verfcheept ,) overbrengen, transporter d'un navire, (vaisreau,) dans un autre.

VE R
Verfcheping,
yr. action de transport d'un vai
n—sears
dans un autre.
Verfcherpen, b. w. (ik verfcherpte, heb vet,
fcherpt,) op nieuw fcherpeu, aiguiser de
nouveau, une seconde fois, referrer; zie
Scherpen.
Vert;chertfen, b. w. (ik verfchertile, heb vetfchertst ,) zijnen tij d —, passer ou perdre sore
temps a badiner, ou en badinant.
Verfcherven , b. w. (ik verfcherfde , heb verfcherfd,) (bij tiinmerl.) twee itakken bout
tegen elka ,der voegen, joindre deux morceaux de bois, empater, assembler en epi.
Verfcherving , y r. empature, equerve. zamenvoeging der fparren aan een rond Bak,
(in de bouwk.) assemblage en ipi , m.
Verfcheuren, b. w. (ik verfcheurde, heb verfcheurd,) aan flukken fcheuren, dechirsr,
mettre en pieces, lacerer, dilacdrer. Hij
heeft al de papieren verfcheurd, it a dechire tout les papiers; fig. De pijuen — hem de
ingewanden , les douleurs lui dechirent ler
entrailles ; (in de praktijk , ) Dit fmaadfchrift
weed, op last des regters, verfcheurd en
yerbrand, ce libelle fat lacerd et bred,, par
ordre du juge. Elkander s'entredechirer. —, verilinden, divorer. Een —d, verflinlend, vleesch y retend diet, une bete devorante. Hij is dour eenen tijger verfcheurd,
it a ite devori par un tigre.
Verfcheuring, yr. dechirement, m. laceration,
ditaceration.
Verschheid, yr. fraicheur, , frais ,
Verfchiet of Verfchot, o. yerfcheicienheid,
quantite de choses, dont on pent choisir,f,
assortiment,
(bij fchilders,) achtergrond cener fchilderij , slat gedeelte van eeue
fchilderij , waar de voorwerpen op eenen
verren affiand vertound worden ; ook alles
war zich op eenen affland vertuonc, lointain, eloignement, lk heb hem in 't
gezien , je l'ai vu dans le lointain. —,
doorvallend Licht in eene fchilderij, ichappee
de luzniere, f: Schiiderij , die in het —
locipt, perspective, f. hetgeen ten aanzien van den tijd verwijderd is, als: Er opent
zich een donker — voor mijne uitzigten, is
serai probablement trompe dans mes esperances. In het —, in het vergezigt geteekend,
scinographique. Afteekening volgens de regelen der vergezigekunde, scenographie.
Ve . fchie en, b. w. (ik verfcnoot, heb verfchoten,) al fchietende verbruiken, tirer,
user, consumer ou employer a force de tirer.
1k heb al mijn kruid verfchoten, Pal tire
toute ma poudre; , fig. j'ai epuise toutes mes
ressources. Pijlen affchieren, decocher
des fleshes. Het koren•, verluchten, door
elkander mengen, van plaats doen veranderen , remuer le ble. Eene fchuit een weinig
dezelve een weinig van hare plaats halen , di/lacer une barque. —, leenen, preter, debourser ou avancer pour un autre,
lk heb drie golden verfare des avances.
fchoren , debourse, avance trois florins. De kaarten cloorfchudden, battre
ou meter les cartes. —, doen verbleeken of
y erfiaauwen, zijnen glans verliezen , perdre
son lustre. Geld — 5 fchietend uittellen,
cornpter de !'argent par jets. —, o. w.
(met Zijn,) verbleeken, changer de couleur ,
se ternir, se decolorer, pdlir , se passer, se
diteindre, se dechatger. Het taken is verfchoten. le drap a change de couleur. Deze
fchilderij is verfchoten, cc tableau est terni.
De glanzende kleuren — ligt, les couleur:
vives se passent , se dichargent , se ele teign-en!
at,

VE
*lament. Dezc fioffen niet, eel itores
Idt se dichargent, ne se deteignent pas. Ver.
fchotene bluernen, des fieurs decolories. Eene
verfchotene kleur,, une couleur panic, altevie. Van fchrik
opfpringen, tressaillir
de pear. — 5 met eene fctticip ige beweging
van plaars veranderen changer de place.
Eene liar is verfchoten,‘ une etoile est tombee, a change de place.
Verichieting, vr. (van kruid,) action de tiger,
consommation de la poudre. — van pijlen,
action de (Mc-ocher des fieches. —, het verfchieten, omroeren van bet koren, le remuage du ble. — van den ballast, (op ichepen ,) deplacement du lest, m. — der kleuren, alteration, cl2atzgement des couleurs.
verplaatfing, action de deplacer, deplacement. — van geld, deboursement, m.;
zie verder Verfaieten.
Verfchijndag, m. vervaltijd, jour d'echeance,
deheance. De — of vervaltijd vau eenen
wisfelbrief, icheance d'une lettre de change.
Verfchijnen, 0. w. (ik verfcheen, ben verfchenen, ) zich vertoonen, te voorfchijn
komen, paraitre, apparaitte, se montrer,
se faire voir. De knoppen — reeds, verroonen zich aan de boomer, les boutons paraissent dela aux arbres. Alijn werk zal binnen
kort —, in het heat kotnen, mon ouvrage
paraftra sous pea. Eene komeet of itaartiter
is verfcbenen , une comete a para. Een fpook
is hem verfchenen, hij heefr een fpook gezien , un spectre lei a apparu. Eene geregtelijke dagvaarding opvolgen. — voor het
geregt, comparaitre en justice. Niet —
voor het regt , uitblijven, (in de praktijk,)
faire defaut. Degene, die, gedaagd zijnde, niet verfchijnt, defaillant. — voor
eenen notaris, comparaitre (par) deviant un
notaire, en comparoir, enkel in de onbep.
oproepen , evoquer
wijs. Ceesten doen
des esprits. vervullen, ter betaling gevorderd worden, echoir, expirer, etrepayable. De eerfle termijn verfchijnt den 05den
maart , le premier terme &holt le 05 de mars.
De interest is verfchenen, einterit est dd.
Verfchijnende, m. en y r. hij of zij, die verfchijnt, comparant, comparante.
Verfchijning, y r. action de paraitre, apparition. — voor het geregc, comparuit, cornparution. — van eene bende fpeerridders in
eener verduiseen fteekfpel, cotnparse.
terde liar, weder— na eene verduistering,
(in de fterrek.) emersion. —, vervailing,
vervaltijd, &Mance , expiration d'un terme,
d'une lettre de change, etc.
Verfchijnfel , o. luchtverfchijnfel, phinomene,
mitiore, m. Men weet de oorzaak van dit
niet, on ignore la cause de ce pldnomene.
— van een fpook, apparition, vision, f: ;
fig. Het is een eene zeldzaamheid, een
wonder , u hier te zien, c'est un phenomene
(quo) de vous voir ici.
Verfchokken, h. w. (ik verfchikte, heb verfchikt ,) verzetten, anders fchikken, arranger autrement, deplacer. —, tot eenen anderen tijd uirftellen, bepalen, fixer, reniettre a un autre temps. Wij hebben deze
wandelieg tot morgen verfchikr, uitgefleld,
nous aeons remis cette promenade a demain.
Kent gij het niet — ne pouvez-nous pas
fixer un autre temps ou tine autre heure?
o. w. (met Zij n,) verfcnuiven , reculer,
se ranger.
Verfchikking, yr. nouvel arrangement, in. action de ranger de nouveau, , changement
de place, m.
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Verfchil, o. onderfcheid , difference, etc.,
diversiti, distinction. Er is een groat
— tusfchen beiden, it y a une grande difference entre Pun et l'autre , ou de Pun A
l'autre. verfcheidenheid, variete. —
tuslchen twee ‘ onineetbare grootheden , (in
ae aigeura,) apotorne, m. ondericheid
van gevoelen, krakeel, oneenighein, twist,
alffirend, ddbat, m dispute , querelle, disconvenance , contestation. Ztj kregen
twist , btu of over het fpel, als prirent querelle au Jett. Zij hebben onder elkander,
it y a querelle, dispute, entr'eux. Wij zullen er gees — over hebben, nous ne nous
en querellerons pas. —, twist , over geloofspunten, controverse ; zie Verfchilpunt.
Verfchtlderen , w. (ik verfchilderde , heb
verfchilderd ,) anders fchiideren, peindre
nouveau ou autrement, repeindre. Schilderende gebruiken, consumer, employer ou user
en poignant.
Verfchildering, yr. action de repeindre.
Verfchilferen, o. yr. (ik verfchilferde, ben
verfchilferd,) affchilferen, s'icaitler, tom•
ber par dcailles.
Verfchillen, o. w. (ik verichilde , bob verfchild ,) vcrfchelen, fchelen, onderfcheidea
zijn, a'affeter, etre different, e. Zij
ilechts over een link , ils ne different qu'etz
un point ; fig. Zij — als dag en nacht,
sent deferents comma la nuit et le jour. —,
in gevoelen onderfcheiden , oneenig zijn,
diffirer, n'étre pas d'accord, varier, dieconvenir. VVij zijn in gevoelens verfcheiden, nous differons d'opinions, etc.
Verfchillend, n. ongelijk, different, e,
dive's, e, dissemblable. lk heb u —e, vere
fcheidene dingen to zeggen, Pal differ-enter
choses a vous dire. Er zijn —e, menigerlei
wijzen van zich nit te drukken, ii y a diverses facons de s'exprimer. Die twee broeders
zijn elkanuer zeer ongelijk, ces Freres
sent biers dissemblables. —e lezing, variante.
Verfchillendheid, vr. difference-, variete, etc.
Verfchillig , b. n. different ,e ; zie Verfchillend.
Verichilligheid, yr. difference.
Verfchiltneter der waterdragt, m. (op fche•
pen ,) differenciomitre.
Verfchiipunt, o. point cententieux,. point de
controverse, de litige, m.
Verfenilttuk, o.
ent , point litigieux, tn.
Verich i lzigr, o. paralaxe, .f.
Verfenimtpelen, enz. zie Berchirnmelen, enz.
Verfchoffeten, b. w. (ik verfchoffelde, heb
verfchoffelci,) pousser ou mettre de ate,
icarter.
Verfchokken, b. w. (1k verfchokte, heb
fchokt) deplacer par tine secousse.
o.
w. (met Zun,) etre deplael e, par tone
secousse, ou par en cahat; zie Schokken.
'
Verfcholen, veil. dw. van Verfchuilen, '
Verfchommelen , b. en o. w. (ik verfchommeltie , heb en ben verfcliommeld,) remuer,
mouvoir avec bruit, se mouvoir.
Verfchornmeling, y r. rernuement, m. action de
remuer.

Verfchonk, onv. veil. t. van Verfchenken.
Verichoof, — — — Verfchuiven.
Verfchooijen, b. en o. w. (ik verfchooide , heb
en ben verichooid ,)verdrijven , verftrooijen,
dispenser, dissiper, se disperser, disparaitre.
Verfchool, onv. veil. r. van Verfchuilen.
Verfchoonbaar,, b, n. verfehoonlijk, vergeefiijk,
excusable, pardonnable.
Verfchoonen, b. w. (ik verfchoonde, heb vex.fchoond ,) verfraaijen , embellir ; zie dit
woord.

, veil limn eitdoen, en fehooli
ace.
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linge. Ik heb mij reeds verfchoond, j'ai Verfchreeuwen, (zich) wederk. w. (ik vet.
fchreeuwde mij , heb mij verfchreettwd,)
déjà change de chemise, de linge, misd'autre
se faire mal en criant.
linge. —, zoo onfchuldig en goed doen voorkomen , als mogelijk; ook iemand —, hem Verfchre.ijen , b. w. (ik verfchreide, heb vet,
fchreid ,) adoucir, (son chagrin) en pleuonfchuldig, ongettraft laten , verontfchuldirant, le faire passer en pleurant.
gen , excuser, pallier, pardonner; fig. coloVerfchreijing, yr. action de faire passer (son
rer. Verfchoon mij ik heb het niet gedaan
De
foldaten
chagrin)
en pleurant.
excusez-moi , je ne Pai pas fait.
verfchoonden noch onderdom noch geflacht, les Verfchreven, y eti. dw. van Verfchrijven.
soldats ne pardonnerent ni a eke ni a sexe; fig. Verfchrijven , b. w. (ik verfchreef, heb ver.
fchreven ,) overfchnjven, &tire de nouveau,
Eene misdaad bewimpelen , colorer un
transcrire, recrire, copier. —, fchrijvende
crime. —, vrijlaten , dpargner, manager,
verbruiken , user, consommer ou consumer
exempter, dispenser. Verfchoon , ontzie mijue
dcrire , employer en icrivant. Zich —, eenen
beurs niet, n'epargnez pas ma bourse. In
misflag in het fchrijven begaan, se tromper,
den dag der wrake zal hij niet —, (in de
se meprendre en ecrivant. Geef acht dat gij
bijbell.) n'dpargnera point au jour de vengeance. Daar is mine tabaksdoos, verfchoon
u niet verfchrijfc, prenez garde de ne vous
tromper pas, ou de vous miprendre , en
ze niet, voila ma tabatiére, ne la ttanagez
dcrivant.
pas. Iemand van inkwartiering , van het krijgsyolk bevrijden, ontflaan , exempter q. q. Verfchrijving, yr. action de recrire, action
de logement de gene de guerre, de soldats.
d'employer,, de consommer en dcrivant. —, font
in het fchrijven, faute en Ocrivant.
Verfchoon, ontfla, mij van die boodfchap,
dispensez-moi de cette commission. De dood Verfchrikbaar, b. n. qui pent etre effraye, e.
verfchoont niemand, la mort n'epargne per- Verfchrikkelijk, b. n. ijsfelijk, fcnrikkelijk,
terrible, effroyable, effrayant, redoutable,
tonne. onaangeroerd laten ontzien, respecter. Dat zijn oude gedenkteekenen , die
epouvantable, afreux; se, horrible; fig. finde tijd verfchoond, onbeschadigd heeft gedroyant, e. Het uur des doods zal voor heni
laten , voila d'anciens monuments qua le
— wezen, l'lseure de la mort lui sera territemps a respecas.
ble. Hij heeft eenen —en misilag begaan,
a fait une horrible faute. lemand—aanzien ,
Verfchooning , vr, verfraaijing, embellissement,
tn. — van vuil linnen, changement de lingo,
jeter des regards foudroyants sun q. q. Hij is
— Your zijne vijanden, it est redoutable
lingo blanc, m. verontfchuldiging , exses ennemis ; bijw. terriblement, effroyablecuse, palliation, f. pardon, m. Ik vraag u
ment, epouvantablement, horriblement.
ik heb het niet gedaan , je von: demande
pardon, excuse , je ne l'ai t as fait ; fig. Het Verfchrikkelijkheid, yr. verfoeijelijkheid, horis geene regtvaardiging, het is flechus eene —,
reur,atrocta.
bewimpeling, ce n'est pas une justification,ce Verfchrikken, b. w. (ik verfchrikte, heb yen
fchrikt ,) effrayer, epouvanter, terrifier ,
n'est qu'une palliation. —, vrijitelling, exemption, dispense. —, van impost , exemption de
faire peur a q. q. causer de la terreur a q.
q. effarer, intimider, donner de Pepouvante
tailless
ou de la frayeur a q. q. Hij dacht mij to
Verfchoonlijk , b. n. zie Verfchoonbaar.
—, it pensait m'epouvanter ; 0. w. (met zijn )
Verfchoot, onv. verl, t, van Verfchieten.
Verfchrikt worden , maken, ontttellen , s'ef:
Verfchoppeling, m. zie Verfchoveling.
rayer, s'epouvanter, s'effarer, etre sassy,
Verfchoppen , b. w. (ik verfchopte, heb verfe.
fchopt, ) al fehoppende van zijne plaats beHij was zeer verfchrikt, it itait fort
effraye, efface. Hij verfchrikt over eene
wegen , deplacer on pusser a coups de pied.
kleinigheid, 11 s'effraye de pen de chose.
verachtelijk behandelen, traiter avec
tnepris, mepriser, rebuter, rejeter, rdpudier.
Zij zag er zeer verfchrikt nit , elle avait Pair
tout effraye.
Verichopping, y r. de'placement a coups de pied,
repudiation. Vetichrikker, m. celui qui eff'raye,
tn. —, verachting, napris ,
vante , etc. —, aanhanger van het fchrikbeVerfchot, o. zie Verfchiet in de eerfte beteewind , terroriste
hetgeen verfchoten is, het voorfchiekenis.
ten , debours, deboursement, tn. avance , f Verfchrikking, yr. epouvante, frayeur, terreur, f. effroi, tn. Overal fchrik yes.
Ilij wil u uwe voorfchotten terug- of wederwekken , porter Peffroi partout.
-mien , it veut vous rendre vos debourses. In
— zijn, etre en debours ou en &bourse. — Verfchrobben, b. w. (ik verfchrobtle , heb verfchrobd 9 ) anders fchrobben , frotter de nouvan eenen kleedermaker,, fourniture, f. De
kleerrnaker vraagt zoo veel voor —, le tailveau. — , fchrobbende verbruiken , employer,
leurs demande taut pour la fourniture.
ddpenser,, consommer a frotter.
Verfchotbriefje o. billet des debouras, de Verichroeid , b. n. —, verbrand , verzengd door
de zon, hale, e, havi , e,
e. Een
fourniture.
Verfchoten, veil. dw. van Verfchieten.
toegefchroeid geweten , une conscience
Verfchoveling, m. verfchoppeling, al wie met
cauterisee.
minachting behandeld en verongelijkt wordt, Verfchroeijen, b. w. (ik verfchroeide , heb en
ben verichroeid,) verbranden, verzengen ,
souffre-douleur, m.
Verfchoven , veil. dw. van Verfchuiven.
'idler, bailer, griller, goiter en flambant
Verfchrabben, b. w. (ik verfchrabde, heb vet,
on en ichaudant, etre bale, e, bread, e,
fchrabt ,) verfchrappen, antlers fchrabben,
grille , e tenser.
perdre Verfchroeven , b. W. (ik verfchroefde , heb
rdcler de nouveau, fine seconde
verfchroefd,) visser autrement.
en rdclant.
Verfchranken , 0. w. (ik verfchrankte , ben ver- Verfchroken , b. w. (ik verfchrokte, heb verfchrokt ,) verfchroeijen, bra ler ou goiter, (le
fchrankt,) nit de fchrank geraken , zijdelings
cuir) en exposant au feu.
.z.fwijken , nit zijne regte plaats geraken ,
sorter de sa place, se deplacer.
Verfchrokken, b. w. (ik verfchrokte , heb ver.
fchrokt ,) al fchrokkende verzwelgen, opVerfchranking, yr. ddplacement, changement
fchrokken, avaler. —, door fchrokken Iced
de place , tn.
doen
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rtne chambre. Dat is eene verfierde,opgedoen, se faire mal en avalant. —, b.
1 fmukte gefchiedenis, c'est une histoire emmet fchrik vervuld; zie Verfchrikken.
Vertchrokkenlicid, yr. terreur.
bellie. Hid heeft zijnen tuin zeer veriierd,
opgefmukt, it a bien enjolive son jardin.
Verfchrompelen, o. w. (ik verschrompelde,
Deze fchrijver heeft zijne redevoering door
ben verfchrompeld,) rimplen , rider , se
verhevene uitdrukkingen verfierd, verrijkt,
froncer.
cet auteur a enrichi son discours d'expressionr
Verfchrompeld, b. n. ride, e, fronce, e.
nobles.
Verfchrompelheid, yr. etat de ce qui est ride , e.
Verfchrompeling , yr. fronfing , froncement, m. Verfiering , vr. optooijing , decoration, gar-.
niture
, f., enrichisseinent embellissement,
(ik
yerfchronkelde,
,
o.
ben
n
Verfchronkele
aan dingen van geringe
ornernent , m.
verfchronkeld,) in een kronkelen, (bij de
fabelachtige
waarde , enjolivure.
bloemisten) se recoquiller.
fiction
,
invention
fabuleuse.
ding
,
w.
(ik
verfchuddede
,
heb
verVerfchudden , b.
• ;churl,) door fchudden in eenen anderen toe- Verfierfel, o. opfchik, ornement , embellisse..
parure, f., des nipper,
went, atour,
nand brengen, remuer, secouer ; fig. Zijne
f. pl. —, het krul- en bloemwerk eener
lever —, clerk lagchen , de lever door lagzoldering, le guillochis d'un plafond. — op
then doen fchudden, s'epanouir la rate , rire
kleederen, agrement, no.; zie Sieraad. Kleia
a gorge deployde , eclater de rire.
—, enjolivure, f.
Verfchudding, yr. reinuement, remilment, seVerfierfieen m. pierre d'ornement, f.
couement, m.
Verfchnilen, b. w. (ik yerfchool, heb verfcho- Verfierfter, yr. cello qui embellit, etc.
len ,) verbergen , cacher. Zich —, se ca- Verijouwen, b. w. (ik yerfjouwde, heb ver.
fjouwd,) porter ailleurs, transporter avec
cher, etre cache, e, se tapir, se Infuser.
peine. Zich —, se faire mal en transpor.
Waar zit hij verfcholen, is hij verborgen ?
tant avec peine.
oil est-il cache. Men vond hem in eenen hoek
verfcholen, nedergebukt, on le trouvait tapi Verflaafd, b. n. qui est trop attache, e, à;
qui est esclave de; zie Verflaven.
dams un coin. De dief had zich achter eene
plank verfcholen, le voleur s'etait tapi der. Verflaafdheid , vr. zie Verflaving.
Verflaan, b. w. (ik verfloeg, heb verflagen,)
riere une planche.
op nieuw en wel anders dan voorheeu flaan,
Verfchuimen, o. w. ( ik verfcbuimde, ben
battre ou frapper autrement, refrapper, reverfchuimd ,) tourner, se changer, se conbattre. Eenen fpijker op eene andere plaats
vertir en ecume.
flaan , enfoncer un clou ailleurs.
nederVerfchuinen , b. w. (ik verfchuinde , heb %Ter.
flaan , nedervellen , abattre, terrasser.
fchuind,) placer obliquement faire pencher,
ganfchelijk overwinnen , de faire, tnettre era
incliner.
deroute , tailler en pieces, deconfire, renverfcboof, heb verVerfchuiven, b. w.
verser. Men veriloeg het ganfche leger,
ichoven,) deplacer 7 . derange'. , recuier. Ver.
on Befit toute Parmee, on la mit en deroute.
fchuif, verzet niets, ne deplacez rien.
onthuclen, verbazen, alartner, conster(in het damfpel ,) dedamer.
nor. Verfla u niet, onthuts u niet , ne your
opfchorten , remettre, differer, ajourner,,
alarmez pas. Den dorst
verminderen,
proroger,, dilayer, surseoir. Wij hebben de
lesfchen, appaiser ou etancher la sotf, se
wandeling tot op eenen anderen dag vero. w. (met Zijn ,) verkoe.
desalterer.
fchoven, uitgefleld, nous avons remis, dif
len, (se) refroidir.
verfchalen,
fere , la promenade a un autre jour. —,
ter, s'evaporer.
o. w. (met Zijn ,) se deplacer, se deranger.
uititellend,
(bij
regtsg.)
Verflag,
o.
berigt,
opgave
van zaken, rap.
n.
Verfchuivend, b.
port, detail , compte, m. relation, f., rifedilatoire.
rd, m, — doen, (in de prakt.) re'ferer,
Verfchuiving, vr. deplacement, derangement,
relater.
ajouruittlel,
rcculement,
nement, on. surseance, remise , etc., tempo- Verflagen, b. n. neergeveld, verwonnen, di.
fait , e, battu, e, mis, e, en deroute , terrisarion ( a ); zie Uitftel.
rasse , e zie Verflaan in de derde beteekeVerfchuldigd , b. n. pligtmatig, verpligt , fchul„; verkoeld, verfchaald, evente, e,
nis.
dig, oblige , e, da, e, redevable, tenu, e.
neerflagtig, abattu, e,
evapore c.
Zij is —, verpligt, het to doen, elle est
consterni
,e, triste , desole,e, decouragd,e.
obligee de le faire. Ik ben hem miju levee
je lui suss redevable de ma vie. Ik zal Verflagenheid, yr. neerflagtigheid, ontftelteohs, consternation, desolation, tristesse,
het —e voldoen, fe vous paierai ce quo je
abattement , abaissement de courage, m.
vous doffs. Het —e, de yordering, le dd.
ledereen was in de uiterfle —, neerflagtigVerfchuldigen , b. w. (ik verfchuldigde , heb
heid, tout le monde itait dans la derniere
verfchuldigd ,) verpligt , gehouden maken,
consternation.
door fchuld verbinden, obliger, constituer,,
Verflagfchrift,
o. rapport ecrit, m.
rendre redevable.
Verfchuren, b. w. (ik verfchuurde , heb ver- Verflampampen, b. w. (ik verflampampte, het)
verflampampt ,) -.Terkwisten, verdoen, gas.
fchuurd,) dearer de nouveau , recurer. Schu.
piller, depenser ou prodiguer en faisant
rende verbruiken, employer,,user , en ecurant.
ne chore.
o. w. (met Zijn,) s'user 4 force d'être
Verflaniper, m. dissipateur, goinfre,debauche.
ecure , e.
Verflamping, yr. debauche, goinfrerie.
Verfen, vr. hiel, talon, m.
Verfierbloem, yr. Fleur, qui sort a embellir ou Verflapen , b. w. (ik verfliep , heb verflapen ,)
flapende doorbrengen, perdre ou passer (sm.
4'ornement.
dormir trop long
temps) a dormir. Zich
Verfierder, m. celui qui embellit, enjoliveur,
temps. ik was niet in de kerk , ik had mij
decorateur.
fe n'etais pas it Peglise, Pal dormi trop
Verfieren, b. w. (ik verfierde, hob verfierd ,)
longtemps; se rendormir.
• opfchikken, oppronken, embellir, orner,
parer , decorer,, ajuster,, enjoliver,, enri- Verflappen , b. w. (ik verflapte , heb verflapt ,)
flap maken , reldcher, detendre, amollir,
chic, chamarrer. Het fchoone huisraad verHet flijm verflapt de zenuwen, la
fiert eene Lamer, les beaux meubles ornent
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pituite reldche les nerfs. De zee en de wind
—, la mer et le vent molissent. ./-let
ou emerver le corps. —,
chaam
0. w. (met Ziju,) verminderen, diminuer.
De wind vernapt, le vent diminue, s'abaisse. De hamlet verflapt, verm : ndert, le corntnerce diminue, baisse; fig. De hoop verflapc, l'esr erance diminue, Z . c4 , se de
.tendre, se reldcher, se talentir, se refroisir, s'avachir. Het touw verilapt, woldc
flapper, la corde se Mend. Li ne vriend(chap verflapt , words dagelijks fiaanwer,, son
amitie se resdche tow- les fours, se refroidit
4e jour en jour. De beweging van deze veer
is verilapt„ le mouvement de ce ressort est
ralenti. Verflapte liefde, amour refroidi.
Het leer verflapt, worth flap, week, (bij
fehoehm.,) le cult- s'avachit.
Verflapping, yr. relüchement, In. relaxation.
Dit heeft hem eene — der zenuwen veroor.
zaakt , cela lui a cause sine relaxation, un
reltichement des nerfs. — der fpieren „ (in
de geneesk.) la flaccidite , la chalasie des
muscles, f — van de balzakshuid, rac;losis.
— der koorts, laxitd. — van krach:en ,
verlies van fpierkractit , (in de geneesk. , )
prostration. —, vermindernig, diminution.
Verflaven (z ch), wederk. werkw.(ik verflaafde mu, Leb mij verflaafd, ) zich op eene
flaaffehe wijze erbinden , zich onderwerpen , s'asservir,, s'assujettir s'adonner. Aan
den drank verflaaill overgegeven zijn, titre
adonni, e, a la boisson.
Verflaving , y r. onderwerping, assujettissement,
asservissement, tn., sujetion.
Verfleceten ,_ b. en 0. W. (ik verflechtte, heb
en ben v.rflechc,) verflimineren, deter-sorer,
avilir,, fair e empirer , rendre pire ,empirer ,
devenir.pire.
Verflechang, vr. vermindering van waarde,
empirance, deterioration.
veil. t. van Verflijten.
Verfleet,
Verilempen; zie Verflampainpen.
Verflensbaar, b. n qui peut se Jailer.
Verflenfen, b. en o. w. (ik verflensde, verflenite, heb en ben verflensd, verflenst,)
verwelken, fl trir, finer, se fletrir, se
tier. De grouse zunnehitte duet de bloemen
verwelken, le hale fletrit les flours. De
bloemen beginners te te verfleclen, les
flours come/scent a se faner.
Verflenfing, vr. fletrissure.
Verilepen, b. w. (ik verfleepte, hebverfleept ,)
trainer dans tin autre lieu, egarer en trat.
p ant. De kat heeft hare jongen verfleept ,
la chaste a traine ses petits dans un autre
lieu.
Verfleten , b. n. use, e. ---e fchoenen, des
souliers uses.
Verfleuren, b. w. (ik verfle.urde, heb verfleurd,) gaiter, perdre par negligence, en
laissant trainer. Gij verfleurt awe kleede.
ren , vous gdtez yes habits en les laissant
trainer.
Vertliep; zie Verflapen.
Verfliiken , o. w. (ik verflijkte , hen verflijkt, )
s'engorger, s'embourber, se remplir de bone.
De haven verflijkt , le port s'engorge.
vr. engorgement, rn.
Verflijmen , o. w. ( tit vet. 11;jrade , ben verflijmd, ) s'embarrasser,, s'eugorger de ;)ituite
Zijee 'worst verflijint , worth vol , so
poitrine s'embarrasse depituite; conglutiner.
Eene verflijmde maag, tine poitrine chargie
tie pisuite.
Verflijming, yr. engorgement , tn. — van
blued, conglutination,
emptitoment, en.
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.Verflijtbaar,
, b. n. qui pent titre
use , e, qui pent s'user.
Verflijten, b. en o. w. (ik verfleet, heb en ben
y erileten,) door flijcing doe, ' vergaan , user,
s'user. Mune fchoenen zijn ver.
Motets, mes souliers sant uses. Dic kleed
geheel verfleten, cet habit est tout
Deze itof is in weinig tijds verflecen, cotta
s'est diimie en pen de tempt.
doen
vergaan, consumer, consommer, deteriorer.
doorbrengen, passer. Zijnen tijd met
fpelen —, flid ien, passer son temps a joucr.
, (verouderd) ;tau den man bren.
- debiter, vendre des marchandises ; fig.
gen,
(in de Spreekw.) Waarvoor verflijt gij mij?
pour qui use prenez vous? 1k verflijt u voor,
ik houd st your eenen bedrieger, le vous Liens
pour tin trompeur.
Ve, ilijcing , yr. action d'user, etc. fam. usure.
Verflikken, b. w. (ik verflikte, heb verflikt,)
verflokken , verflinden, avaler, engloueir,
engouer. Deze pit is inoeijelijk te cette
piiule est difficile a avaler. —, door flikken
kwaad doen ; als Zich — , se faire du mat
en avalant, q. ch.; s'engouer.
Verflikking, yr. action d'avaler, d'engloutir,
de se faire mal en avalant, q. ch.
Verilimmeren , o. w. (ik verflimmerde, ben
verfliannerd,) flimmer warden , empirer, dc.
venir pire. duet' verergeren, (in de
geneesk.) alterer.
Verflimmering, vr. empirement, m. (in de geneck. ) alteration.
Verflinde.i, b. w. verflond, heb verflonden ,) verflikken, inzwelgen, devorer, avaler, engloutir, observer, consumer, engou.
ler. Elkaeuer—, s'entre-devorer,, se manger.
Verflindend, b. n. vericheurend ,,elevorant, e,
vacate. De —e dieren, les bites devorantes,
lee animaux voraces. —e acrd , voracite.
Verflinder, m. avaleur, devoreur; fig. fam.
— van boeken , divoreur de livres.—, (ver.
oud.) divorateur.
Verfliniter, yr. (verouci.) devoratrice, ava.
Vertlingeren, b. en o. w. (ik verflingerde,
heb en ben verflingerd, heen en weer fmijten , al flingereude wegwerpen , feter fa et
la , jeter avec la fronde. —, verroekeloozen,
negliger,, gater par negligence, laisser trais
tier Zich —, se negliger,, se perdre, se mesailler,, s'amouracher inconsiderement. Zij
beefs zich verilingerd, is beneden Karen Chat
gehuwd, elle s'est misaillee. —, al flingereside ergens op verkleefd geraken, daarop
verlieven, op eon meisje verflingerd, verzot
zijn, rapier d'une fille; zie Verzor.
Vertlingeren, y r. action de laisser trainer, etc.
Verflodderen , b. w. verflodderde, het)
verfloctderd,) se servir, user, malproprewent de q. ch.
Verfloffen , b. w. (ik verflofte, heb verfloft,)
negliger, perdre ou laisser echapper, (arse
occasim) par negligence.
Verfl.,ffi-g, yr. negligence.
Verfloeg, ono. veil. t. van Verflaan.
Verflokken; z ;.e Verilikken.
Verflond, ono. veil. t. van Verflinden.
Vern infers , b. w. (ik vet floulle , heb ver.
flonsc.) gai ter par defaut de sans.
Verffooven ; zie Acfloo,en.
verfluizen , b. w. (ik verflaisde , heb ver.
fluiscl,) water door eene finis does, ophonden , water affchutten, arriter ?eau; o. w.
(met zijn) titre arrite, e.
VerfmaafIlleid, yr. mdpris, detain, tn.
Verfulaadfler, y r. cells qni mdprise ou dedaigne.
Ver..

E
Verfinachten , 0. w. (ik verftnachtte , ben verfmacht ,) finachtende lijden of grootelijks
fmachten , languir, rnourir de. Ik verfmacht
van dorst, je languis, je meurs de soif: Hij
heefc clrie jaren in de gevangenis verfinacht,
it a langui trois ans dans la prison, fig.
Van liefde
languir d'amour.
Verfmachting, vr. kwijning, langueur, —,
finorin r, , suffocation, pamoison, depillance.
Verfmadelijk, b. n. verachtelijk , meprisant,
e, meprisable, dedaigneux , se, rebutant,
e, contemptible, abject, e; bijw. dedaigneusement , avec dedain, avec mepris.
Verfmaden, b. w. (ik verfmaadde, heb verfmaad ) met finaad en verachting'bejegenen,
verachlen; nit minachting van zoodanig iets,
weigeren, oin daarvan gebruik te maken,
mepriser, dedaigner,, rebuter, refuser; fain.
vilipender. Men moet de armen niet
ne factpas didaigner, mepriser les pauvres.
Hij verfinaad.t, krijgt eenen tegenzin in de
wereld, it se rebate du monde.
Verfmader, m. verachter, celui qui didaigne,
meprise. —, (in den verh.
,) contempteur.
Verfmading, yr. action de &Wagner, tnepris,
(Wain, avilissement, m. indignite.
Verfmakken , b. w. (ik verfmakte, heb verfmakt,) vergooijen, rejeter avec force.
Verfmallen, b. w. (ik verfmalde, heb verfmald,,) etrecir, retrecir, rendre plus etroit, e.
Verfmalling, yr. retrecissement,dtrecissement,m.
Verfineden, b. w. (ik verfrneedde, heb verfmeed,) anders fmeden , reforger. —, linedend verbruiken , employer en forgeant.
Verfmeding, y r. action de reforger, etc.
Verfineet, onv. verl. tijd van Verfinijten.
Verfineeken , b. w. (ik verfmeekre , heb verfmeekt ,) obtenir par des supplications ; zie
Affmeeken.
Verfineltbaar, b. n. fusible; zie Sineltbaar.
Verfmelten, b. w. (ik verfmolt , bob verfinolten , ) vloeibaar maken, fondre. Anders
fmelten , fondre de nouveau, refondre.
fmeltende verbruiken, employer, user, en
fondant. Zamenfinelten , ineenfinelten, brandverw
parfondre.
o. w. (met Zijn,)
vloeibaar worden, se fondre, se liquefier.
In tranen wegfmelten, fondre en larmes.
Als fneeuw voor de zon—, s'en alter comme
de l'eau. Mijn hart verfinelt, je suis fort
ali7ige , e.
afnemen, verminderen, diwinner, deperir.
Verfinelter, celui qui fond, qui refond.
Verfmelting, yr. action de fondre, refonte.
Verfmeren, b. w. (ik verfineerde, heb verfmeerd ,) anders fmeren , graisser on frotter
de nouveau, oindre. Smerende verbruiken ,
employer, consommer a graisser, a oindre ;
zie Smeren. — 5 verbrasfeu, depenser en
bonne there.
Verfmering, yr. action de graisser de nouveau,
le graissage , action d'employer &user,, a
graisser.
Verfmeten, verl. dw. van Verfmijten.
Verfmeulen, o. w. (ik verfmeulde, ben verfmeuld,) se consumer sous le feu, ou en convant sous les cendres.
Verfmijdigen ; zie Verzachten.
Verfiniiten , b. w. (ik verfmeet, heb verfmeten ,) anders fmijten, jeter de nouveau, refetes-.
Verfmolt, onv. verl. t. van Verfmelten.
Verfmoren . b. w. (ik verfmoorde , heb verfmoord ,) verflikken, itouffer,, suffoquer.
Zij heeft haar kind verfmoord, elle a etouffe
son enfant. Zijne klagten itouffer ses
plaintes. —, o. w. (met Zijn ,) etouffer.
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Men verfmoort, verflikt van hitte in deze
kamer, on etouffe de chaud dans cette chambre.
Verfmoring, yr. itauffement m., suffocation.
Verfmullen ; zie Verbrasfen, Verfnoepen.
Verfnaauwen, b. w. ( ik verfnaauwde, heb
verfnaauwd,) traitor durement.
Verthapering, yr. een fmakelijk beetje, morceau friand et delicat,
friandise.
Verfneden, verl. dw. van Verfnijden.
Verfnerken , o. w. (ik vertherkte, ben yen.
fnerkr ,) se consumer a force de fire.
Verinijden, b. w. (ik verfneed, heb verfneden,) in flukken fnijden, couper, tailler en
pieces, en morceaux. fnijdende verbezigen , decouper, tailler on depecer pour s'en
servir. Hoeveel linnen hebt gij al verfneden ? combien de lingo avez vous dejaemploye en coupant?
apders fnijden, retallier, recouper,, couper on tailler de nouveau. Een patroon donner une autre
forme a un modele. —, door fnijden bereiden„ preparer en coupant. Eene pen fnijden, tailler une plume. Eene pen —, retallier une plume. Door bederven, Viler
en coupant , decoupant on taillant, ne pas
Men couper ou tallier; user on consumer en
taillant. De kleedermaker heeft den role
verfneden , bedorven , ( door fnijden , ) le
tailleur a massacre l'habit. Zich —, se
tromper en taillant ou decoupant, faire sine
faute
coupant, ne pas faire la coupe juste.
\Vijn
vervalichen, frilater le via.
Verfnijder,,
celui qui coupe , coupeur. Pennen —, tailleur de plumes.
Verfnijding , yr. action de couper , Wale,
coupe.
Verfuipperen; ook Verfnippelen, b. w. (ik
verfnippercle , verfnippelde , heb verfnipperd,
verfnippeld, ) couper en petits morceaux,
dechiqueter, morceler, tallier en rognures;
fig. Al te klein verdeelen , divisor, partager
en de crop petites parties.
Verfnippering, yr. action de morceler,, etc.
Verfnoepen, b. w. (ik verfnoepte, hob verfnoept-,) depenser en friandises.
Verfnoeren, b. w. (ik verfnoerde, heb vetfnoerd ,) enfiler une seconde fois, renfiler.
Verfnoffen , o. w. (ik verfnofte , ben verfnofc ,)
verkouden worden, s'enrhumer.
Verfnooden, b. w. (ik verfnoodde, heb verfnood, ) fnooder maken , rendre plus mechant, e. o. w. (met Zijn,) fnooder,
fiechter worden, devenir plus mechant, e. •
Verfnorken, b. w. (ik verfnorkte, heb verfnorkt,) fnorkencle doorbrengen, passer le
temps a roger.
Verfollen, b. w. (ik verfolde, hob verfold,)
chiffonner,, gaiter, froisser.
Verfolling, yr. action de chifonner, de gaiter.
Verfpaden, b. w. (ik verfpaadde, heb verfpaad ,) (van fpacle , fehop); zie Verfpitten.
, (van fpade 5 laat,) uitilellen , differer,
retarder. —, o. w. (met Zijn,) etre en
retard, venir plus tard , retarder , s anuiter.
Verfpannen, b. w. (ik verfpande , heb verfpand, ) anders fpannen, retendre, tendre
autrement , rebander, reatteler.
Verfparen , b. w. ( ik verfpaarde, heb verfpaard,) epargner, reserver; zie Sparen,
Befparen.
Verfparing, yr. action d'Ipargner, ipargne,
economic.
Verfparkelen, o. w. ( ik verfparkelde, ben
verfparkeld ,) al fparkelende verteerd worden , verfpatten , se consumer en itincelant,
decrepiter.
Verfpelden, b. w. (1k verfpeldde, heb ver111
fpeld
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fpeld ,) attacher autrement, rattacher avec
divulguer, etc. De zon verfpreiclt het licht ,
le soleil repand la lumiere. Na de verwoesdes dpingles.
ting des tempels werden de Joden verfpreid,
Verfpelen, b. w. ( ik verfpeelde, heb ververflrooid , les juip furent disperses apres
fpeeld ,) al fpelende doorbrengen , passer le
la destruction du temple. Het gerucht vertemps a fofier. —, door het fpel verliezen,
perdre au jets. Hij heeft den tijd zijner
fpreidt zich overal , le bruit se repand parjeugd verfpeeld, met fpelen doorgebragt,
tout. Dwalingen door gefchriften , seiner,
disseminer des erreurs par des dcrits. De
it a passé le temps de sa jeunesse ai jotter.
Al fpelende verliezen. Hij heeft al zijn geld
wind heeft de wolken verfpreidt, verllrooid,
in het kaartenfpel verfpeeld, verloren, it a
le vent a ecarte les nuages. Een uur na dat
perdu tout son argent au jeu de cartes. —,
dit nieuws was aangekomen, werd het veranders fpelen dan voorheen , weder fpelen ,
fpreid , ruchtbaar, une heure apres que
jouer autrement, de nouveau, rejoicer. Al
nouvelle fut arrivde , elle fut divulguee. Zich
in verfcheidene takken , se ramifier. Verfpelende verbroddelen, gaiter le feu. Gij
fpreid , verftrooid, Oars, e.
hebt het fpel verfpeeld, vous avez gate le
feu, vous avez mal loud. Zich —, zich in Verfpreider,, m. celui qui repand,etc.— , verbreider, divulgateur.
het fpelen misgrijpen, se tromper au fen,
Verfpreiding, yr. action de repaudre, etc.
mal jouer.
Verfpellen , b. w. (ik verfpelde , heb verfpeld, )
dispersion; fig. divulgation. —, van de takmal epeler.
epeler de nouveau. Zich
ken der aderen of zenuwen, ook der planten ,
ramification des veines, aussi des plantes. —
Verfperren , b. w. ( ik verfperde, heb verfperd,) met fparren of anderzins affluiten,
van lichtftralen, divergence. — , verdeeling
barricader, boucher, fernier, barren, emvan eels leger in verfchillende kantonnemenverfchanfen, se retranten , dislocation d'une armee. Verfpreidingsbarrasser. Zich
cher, se barricader.,
kogel , (bij de art.) gerbe d'ecartement.
Verfperring, yr. action tie barricarder, etc.
Verfpreidfter, vr. cello qui repand, etc. ; fig.
Verfpieden, b. w. (ik' verfpiedde, beb yen.
divulgatrice.
fpied , ) epier, espionner.
Verfpreken. b. w. (ik verfprak , heb verfproVerfpieder, m. celui qui Ole, espion ,emissaire.
ken ,) fprekende verhandelen , parlor sus q.
Verfpiedjagt , o. yacht d'avis, aviso, en.
ch. discourir de q. ch. —, befpreken , toezegVerfpieding, vr. espionnage, action d'epier.
gen , belooven, promettre. Zoo veel heb ik
hem verfproken, autant fe lui ai promis.
Verfpiedfter, vr. cello qui epic, epionne.
Anders fpreken, dire autrement. Zich
Verfpiedtoren, m. wachttoren, ichauguette,
zich in het fpreken inisgrijpen i, se tromper,
f. , beffroi.
se nteprendre en parlant.
Verfpillen , b. w. (ik verfpilde , heb verfpilcl ,)
verkwisten, nutteloos verteren of aauwen- Verfpreking, yr. action de parlor sur q. ch.
action de promettre, action de dire autreden , dissiper, gaspiller, depenser inutilewent, dilapider,, prodiguer. Uw broeder
ment , action de tromper ou de se mdprendre
en parlant.
heeft zijn goed in weinig tijds verfpild,
votre frere a gaspille son bien en pen de Verfprengen, b. w. (ik verfprengde, heb verfprengd,) user, consommer ou employer en
temps. Gij werkt niet, gij verfpilt uwen
arrosant.
tijd, vous no travaillez pas, vous prodiguez
Verfpringen, o. en b. w. (ik verfprong, ben
votre temps.
Verfpiller,, m. verkwister,, prodigue,depensier,
en heb verfprongen ,) fpringende van plaats
veranderen, changer de place en sautant, redissipateur.
Verfpilling, yr. verkwisting, dissipation, protarder ou avancer, se tnouvoir. Het getij
verfpringt, la maree retarde. FIet kersfeest
digalite , depense inutile, dilapidation, f.,
verfpringt jaarlijks eenen dag, la fete de noel
gaspillage,
se snout sous les ans un four.— anders fprinVerfpinnen, b. w. (ik verfpon, heb verfpongen dan to voren, ressauter, saucer une senen ,) anders fpinnen, filer autrement, recondo fois. Gij fpringt niet goed, gij moet
filer. —, al fpinnende verbruiken , user,
employer en filant. —, met fpinnen bedervous ne sautez pas bien, it faut ressanter. Al fpringende benadeelen. Ik heb mijyen , goiter en filant.
Verfpitfen , b. w. (ik verfpitfle , heb verfpitst ,)
nen voet verfprongen , verituikt , je me suis
refaire une Pointe a q. ch.; fam. Zich op
disloque, demis le pied. De veer in het flot
is verfprongen, le ressort de la serrure ne foue
sets —, se promettre beaucoup de q, ch.,
esperer ardemment.
plus. Zich —, se faire mal en sautant. VerVerfpitten, b. w. (ik verfpittede, heb vetfpring u niet , ne vous faites pas mal en sautant.
fpit,) becher de nouveau on une seconde foil, Verfpringing, yr. action de changer de place
en sautant, etc. zie Verfpringen.
rebecher.
Verfplijten , o. w. (ik verfpleet heb verfple- Verfproken, verl. d. w. van Verfpreken.
ten,) se fendre, se gaiter en fondant.
Verfprong, onv. verl. tijd van Verfpringen.
Verflaald, b. n. acerd , e. Eon verflaalde pijl,
Verfplijting, y r. fpleet, fence.
une fieche acerie. — hart, als final, verhard ,
Verfplinteren , o. w. (ik verfplinterde, ben
veritokt , ongevoelig ; onverbiddelijk, enverfplinterd ,) s'en aller par eclats , s'eclater.
durci, e, dur,, e, inflexible , inexorable.
Verfplitfen, b. w. (ik verfplitfte, heb vervoorhoofd, un front d'airain.
fplitst,) partager, divisor de nouveau.
Eels
Verfpoelen, b. w. (ik verfpoelde , heb ver- Vertlaaldheid, 0. fig. Hardigheid, Ongevoeligheid, duretó , insensibilite,
fpoeld,) rincer on laver de nouveau, relaver. — , 0. w. (met Zijn ,) 'etre emporte , Verflaan , o. w. (ik verflond , heb verflaan, ) to
lang flaan, over den tijd than, se tenir crop
e, par reau, etre submerge , e.
longtemps debout; croquer le marmot; faire
Verfpon , onv. y eti. tijd van Verfpinnen.
le pied de grue, etc.; b. w. bevatten, beVerfpreken.
Verfprak , — —
grijpen , entendre, comprendre, concevoir.
Verfpreiden, b. w. (ik verfpreidde, heb verHi verttaat er niets van , iln'y comprend rien.
fpreid , ) vaneen fpreiden, uittlrooijen, nit
Gil verftaat het verkeerd, vous le comprenez
breiden , uitftrekken, enz., repandre, epanmal. Verflaat gij het Fransch goed? entersdie, disperser , semer , dissiminer, icarter,
dez-
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elez-vous, savez-vows bien le franpais ? Hij verftaat zijn handwerk goed, it entend bien son
metier, it est bien verse dans son metier, it
Cu au fond de son métier Hij verflaat er
zich op, it s'y connait. Zich op jets —,
s'entendre a , se connaitre a q. ch. Zij —
malkander, ils sons d'intelligence, etc. Zij
zich in het fpel, ils jouent en flow et
grec. Zijn broeder heefc te —, dat uwe zuster
hem bemint , son. frere donne a entendre,
connaltre , que votre soeur P aime. Dat verflaat
zich, cela s'entend. gedoogen, willen ,
entendre, vouloir. 1k verfta niet, dat hij
bier kome , je n'entends, je ne veux pas qu'il
vienne ice. Hij verflaat geene gekheid,
geene reden, it n'entend point de raillerie,
point de raison. lets ergens onder —, het
ciaaronder ftilzwijgend begrijperu Dit woord
moet hier onder — worden , ce snot dolt y
etre compris. Zich ergens toe —, (iets
willigen) consentir sine chose, Paccorder.—,
meenen, entendre. V/at verflaat gij daardoor I qu'entendez-vows par cela? que youlez-vous dire par cola ? Hij verflaat zijne wereld, id canna'', it salt bien son monde.
Verftaanbaar, b. n. verftaanlijk , intelligible,
comprehensible, clair, e; evident , e; distinct, e; zie ook Duidelijk ; bijw. interngiblement , clairement, distinctement.
Verflaanbaarheid, yr. intelligibilite , clarte,
perspicuite.
Verftak, onv. verl, t. van Verfteken.
Verflalen , b. w. (ik verflaalde, heb verflaald, )
met flaal bezetten of beleggen, acirer. —,
in flaal verancleren , convertir en acier ; fig.
endurcir, rendre dur, e, ou insensible.
Zich — , s'endurcir.
Verflaling, yr. action d'acerer, etc.
Verftallen , b. w. (ik verftalde , heb verflald,)
van het eene ftalletje naar het anclere brengen, transporter, (des marchandises) d'une
boutique a une autre. Paarden, koeijen, enz.
in andere flallen brengen, meter, mettre des
chevaux , des vaches, etc. dans d'autres ecuries , etables.
Verftampen,b. w. (ik verftampte,heb verflampt, )
Verftamping, yr. action de piller.
Verfland, o. vermogen om te verflaan , te begrijpen , vernuft, geest, bevatting, oordeel,
enz., eutendement , esprit , intellect, fzigewent , sens, intellective, intelligence, genie,
conception, raison, etc. Men moet zijn
verloren hebben , om zoo te handelen, als
bij gedaan heeft, it faut avoir perdu Pen.
tendement pour en user comme it a fait. Het
is een man van groot —, c'est un homme de
grand esprit. Het —, vernuft is aan den
mensch en aan bet dier gemeen , maar dat
van het dier is zeer bepaald, Pintellect est
commun u l'homme et a la bite, mass celui
de la bite est plus borne. Hij heefc geen
—, oordeel, le jugement lui manque. Het
ontbreekt hem niet aan ne manque
pas de sens. Hij heefc geen natuurlijk —,
tl n'a pas le sons commun. Hij is weer bij
zijn —, i/ est de retour en bon sons. Zijn
— is verward, it a le sens trouble. Deze
jongen heefc eon levendig hij begrijpt,
bevat jets fchielijk , ce garcon a Pintelligence, la conception vivo. Zij beeft een zwak
—, elle a un pauvre genie. God heeft den
mensch het —, vernuft gegeven, Dieu a
donne la raison d Phomme ; 11g. cerveau,
cervelle. Het is een gezond
c'est une
bonne cervelle. Doordringend
, groot
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doorzigt, perspicacite , f. Met dien verflande , voegw. 4 condition que.
Verflandelijk , b. n. tot het verfland behoorende , intellects f, ive. —, met verfland begaafd, geestig, intellectuel, le. Het —e
vermogen, het vermogen des verflands, la
puissance , la faculte intellectuelle , intel•
lective.
Verflandeloos , b. n. dont, stupide, sans esprit, bete, sot , te; bijw. stupidernent.
Verflandeloosheici , yr. domheid, stupidite ,
Vebreffaisnedhouding, yr. intelligence. Zij hebben
eene — met elkander, (zip verflaan elkander) om u te bedriegen , ils ont Pintelligence
Pun avec Pautre pour vont tromper. geheime briefwisfelmg, intelligence, correspondance. —, met den vijand hebben, houden ,
avoir, entretenir intelligence, correspondance
avec les ennemis. Heimelijke — ten nadeele
van iemand, collusion, intelligence.
Verftandig , b. n. met veriland begaafd, fchrander , geestig , vernuftig, enz. spirituel, le;
intelligent , ; judicious, se; sense , e;
entendu, e; raisonnable, savant, e; etc.
De mensch is een wezen , Phomme est un
etre intelligent, nne creature raisonnable. Een
man die weinig veriland heeft , sin homme pea
judicious. Eene zeer —e vrouw,, une femme bien spirituelle. Zijn broeder heeft een
geestig, uitzigt, son frhre a une physionomie spit ituelle. Gu zijt een — man , vows
etes sin homme entendu. Een zeer — antwoord, une reponse bien sensee. Dit meisje
is zeer geleerd, cette idle est bien savante.
Verftandigheid , yr. sagesse, prudence.
Verftandiglijk , bijw. geestiglijk, geestig, spirituellement , ingenieusement , sensiment, sagement , sainement. Al wat hij doet, doet
hij —, met verfland, tout ce qu'il fait ,
le fait sensement. Hij gedraagt zich zeer —,
wijsfelijk , it se conduit fort sagement. Dat
is — gedacht, cela est sainement pense. Hij
antwoordde hem zeer
geestig, tl lui repondit tres spirituellement.
Verflandsverbijitering, vr. krenking in het verfland,, enz. alienation d'esprit; zie Krankzinnigheid.
Verflapelen , b. w. (ik verflapelde, heb verftapeld , weder ophoopen, etnpiler,, entasser
de nouveau, rentasser.
Verflappen , o. ( ik verflapte , heb verflapt ,) changer de place en faisant des pa-,.
Ook wederk. ( ik verftapte mij , heb mij
verflapt,) se faire vial en faisant en faux
pas, ou en marchant a grands pas.
Verflaven , 0. w. ( ik verflaafde, ben verflaafd ,) s'entr'ouvrir par la secheresse; se
reliicher (en parlant d'un tonneau).
Verfie, b. n. en bijw. le, la, plus eloignd,
e; zie Ver.
Verfleend, b. n. petrifie , e. —, hard geworden bout, du Bois petrifil. — blad, phyllithe , f ; fig. hard, onverbiddelijk , dur,
e, impitoyable.
Verfleendheid, yr. etat de ce, qui est petri
petrification; fig. durete.
Verfleenen , b. w. (ik verfleencle, beb verfteend, ) in eenen ileen veranderen , zoo
bard worden als Been, petrifier,, (bij fcheik.)
metalen in fteen veranderen , lapidifier; fig.
verharden, endurcir. onz. (met Zijn, )
in fteen overgaan , se petrifier. Deze aarde
verfteent, wordt zoo hard als fleen , cette
terre se petrifi'e; fig. zich verharden, s'endurcir, Zijn hart heeft zich verfteend, verbard ,
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la bonne nourriture a enforci le cheval. —,
bard, door de gewoonte aan ondeugd, son
met vestingwerken omringen , en daardoor
coeur s'est endurci par l'habitude du crime.
bevestigen, fortifier, munir, entourer de
Verfteenend, b. n. petrifiant, e. De —e fap.
pen, les sues petrifiants, lapidifiques.
fortifications. Eene vesting , fortifier une
Verfteening, yr. petrification, lapidification.
forteresse. talrijker maken, vermeerderen , renforcer, envoyer des renforts. De beVerftek , o. verfteking van regt, privation,
zetting is met zes duizend man verfterkt geforclusion , f.
worden , la garnison a ete renforcee de six
Verfte-ken, b. w. (ik verftak , heb verfloken,)
milli homes. opheuren, bemoedigen,
anders fteken dan te voren, percer de nouaider, relever, encourager, fortifier. Het
veau , autrement ou ailleurs; repercer. —,
gebeurde verflerkte hem in zijn voornemen,
verbergen , verhelen , op eene onbekende
ce qui est arrive i'encouragea dans son desplaats fteken , cacher, celer, reedier. Zich
bekrachtigen, confirrner.l. Weder
sein.
— 5 se cacher,, se reedier, se fburrer, se
reconforter. Zich —, se remparer.
trusser. Zij hebben zich elders verfloken ,
ils se sent caches ailleurs. ontblooten , Verfterkend, b. Is. fortifiant, e, corroboratif,
ive, corroborant, e, confortif, ive, conforberooven , priver, depouiller, frustrer. Hij
taut , e, analeptique, roboratif, ive, resziet zich van alien troost verfloken, ont.
middel, un remede cortaurant, e. Een
bloot, it se voit prive de toute consolation.
roboratif, restaurant, roboratif,analeptique.
Men heeft hem van zijne regten verftoken,
Verfierking , yr. action de fortifier, etc. fortiberoofd , on l'a frustre de ses droits.
Verfleking , yr. anders fteken , action deperfication, renfort, enforcement, no. etc. Het
leger heeft eene aauzienlijke — ontvacgen,
cer,, d'attacher ailleurs, etc. —, verberParade a repu un renfirt considerable. De
ging , cache, f , recelement , m. der— van eeren balk, le renforcement d'une'
ving , ontblooting, berooving, privation.
poutre. Weder reconfortation. —, beVeraeld, b. n. verbaasd, grootelijks verwonvestiging van eene zaak , confirmation. Ik
derd , etonne, e, surpris, e, frappe, e. Gij
zal eene kleine nemen , je mangerai taut
zult er — van flaan, vous en serez etonne 5
e, frappe, e, surpris, e.
soft peu.
Veraeldheid, yr. verbaasdheid , surprise, f., Verfterven, o. w. (ik verflierf, ben verftorven,) overlijden, mourir, decider. Bij het
etonnement, m.
Verflellen , b. w. (ik verftelde, heb verfteld,)
— der vrouw. In dezen zin wordt het woord,
van menfchen, zelden anders dan in de onbevan zijne plaats bewegen , deplacer, transpaalde wijze als zelfflandig naamwoord ge.
poser. Een fpeeltuig hetzelve goede
bruikt, wort,f. dices, m. maar van fchepfelen
toonen doen geven , accorder un instrument
in het p4antenrijk zegt men: de boom verde musique, le mettre d'accord. Een klavier
fterft , verwelkt , Parbre se fletrit; ook van
—, met nieuwe fnaren voorzien , remonter
lcf, roem. Uw lof zal nimmer meer eindiun clavecin. Kleederen dezelve lappen,
gen , —, ophouden. Vleesch laten —; zie
raccommoder,
reparer,
raccoiltrer,
enz. ,
Beflerven in den laatfien zin. Voorts is —,
refaire, rhabiller,, rapetasser, ravauder,,
remplir du
bij verflerf des eigenaars als eene erfenis
rapiecer, rapieceter. Kant
vervallen , echeoir ou etre devolu par succespoint. Een fchip —; zie Kalefateren.
sion, titre devolu au dernier vivant, venir
Verfteller,, m. lapper,, rapetasseur, ravanpar heritage.
deur, etc.
reparation,
Verfterving, yr. mort, f: dices, tn. — van
Verftelling, vr. het herftellen ,
eene erfenis , devolution par le dices de q. q.
raccoutrement, rapiecetage, raccommo(bij heel.) van eenig lid, mortification,
dage, rhabillage, in. etc.
sideration, (kourIvuur) gangrene, f. sphaVeritelfter, vr. raccommodeuse , ravaudeuse, etc.
cele, — van planten, bowmen; zie VerVerflemmen, b. en o. w. (ik verilemde , heb
drooging.
en ben verftemd ,) ontflernmen, disaccorder,
(un clavecin) dtre discord. —, overilemmen, Verfiiet,
t. van Verflooten.
Vcrflijfd , b. n. verkleumd van konde, roide
voter de nouveau.
ou raide de froid , engourdi, e, par le froid,
Verflemming, y r. dissonance ,f., desaccord,m.
gourd, e. Zijne handen waren — van kouVerftempelen, b. w. ( ik verftempelde , heb
de , it avast les mains gourdes.
verftempeld ,) timbrer, estampiler de nouveau.
Verflempeling, yr. action de timbrer de nou- Verftijven , b. w. (ik veritijfde, heb verflijfd,)
flijf maken , flij y en , verftrammen , verkleu,
veau, nouvelle estainpille.
Veraendigen, b. w. (ik veraendigde , heb vermen, roidir ou raidir, engourdir. De koude
verftijft de handen , le livid engourdit les
fiendigd , ) informer, donner 4 entendre,
mains. De vorst heeft hem zijn been verfaire connaitre, avertir, instruire.
mort
f
,
flijfd , le livid lui a roidi la jambe. —, onz.
Verfterf,, yr. afflerven, dood,
nalatenfchap , succession.
(met zijn) ftijf of flijver worden , se raidir,
trepas,
s'engourthr.
Verfterfbaar, b. n. qui pout echoir par succesVerftijfdheid, verflijving, yr. roideur on raision, successible.
deur , f engourdissement, transissement ,
Verfterfenis, vr. devolution d'un heritage par
— gevoelloosheid, torpeur.
le dices de q. q.
Verflerfregt, o. droit de succession, m.
Verftikken, b. en o. w. (ik verflikte, hob en
Verfierken , b. w. ( ik verflerkte , heb verben veraikt,)etouffer, suffoquer. Deze vrouw
fterkt,) fierker maken, in werkkracht doen
heeft al flapende haar kind verflikr , cette
toenemen , fortifier, con forter, .en forcir ,
femme en dormant a etouffe son enfant. Eene
keelziekte heeft haar doen flikken, tine esraffermir, corroborer; renforcer, donner des
quinancie Pa suffoquee; b. w. al ftikkende
forces, restaurer, ravigoter. De goede wijn
verbruiken, employer, user ou consumer en
verfterkt, le bon via fortiffe. Dat verfterkt
brodant. anders ilikken dan te voren,
de maag , cela corrobore l'estomac. Dit midbroder autrement.
dageten heeft hem een weinig verfterkt, ce
diner l'a 1411 peu ravigote. Eenen muur door Verflikking, yr. itouirement, on. suffocation,
flutten —, raffermir un mur par des etaies.
apopsychie.
Verftinken , o. w. (ik verflonk , heb veritonFet goede voedfel heeft het paard verfterkt
ken ,)
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ken ,) se corrompre , se gelter, en restart
resserrer, rectreindre, constiper. De omloop
longtemps humide ou sale , par l'humidite ou
van het bloed is verftopt , la circulation du
la salete.
sang est obstruee. Deze fpijzen veritoppen
Vernoken, b. w. (ik verflookte, heb verflookt,)
de milt, ces viandes opilent la rate. De misal Itookende verbruiken , broiler , consumer
den buik , les nefles resserrent
pelen
au feu employer en distillant , consumer par
ventre. Dit geneesmiddel verflopt, ce mela distillation. Hoe veel kolen verftookt gij
dicament restreint. Die foorten van fpijzen
in het jaar ? combien de clzarbons brulez vous
—, maken hardlijvig degeuen , die er van
par an?
eten, ces sortes de viandes constipent coax
Verftoken , b. n. ontbloot, prive, e. Hij is
qui en mangent. lk ben verftopt, le suis
van alle hulp —, it est sans secours.
constipe. —, met werk toeftoppen , etouper.
Verflokken , b. w. (ik verflokte , heb verftokt,)
verkouden in het hoofd zijn, etre enchiitok-flijf maken, verharden , endurcir, reporend , e.; o. w. (met zijn) se cacher, se
fboucher,
tire dur ou opinititre. God had het hart van
s'engorger, se firmer, s'obstruer, etc.
Farao verfloke, verhard , Dieu avait endurci Verftoppend , b. n. (in de geneesk.) obstrucle coeur de Pharaon; o. w. (met zijn) zich
tif, ive, opilatif, emphractique on emverharden , s'endurcir. Zijn hart heeft zich
plastique. Een — voedfel, tin aliment ob.
verflokt , verhard door de gewoonte aan de
structif. zamentrekkend , astrigent, e.
ondengd, son coeur s'est endurci par /'habi- Vernopping, vr. van eene pijp , engorgement,
tude du crime.
m. —, action de cacher, de boucher, d'enVernokt , b. n. obstini, e , opinidtre, endurci;
gorger, etc. —, (in de geneesk.) obstruction,
zie Hardnekkig.
opilation, constipation, emphraxie. — in de
Vei ftoktheid , yr. endurcissement, durete de
lever, obstruction du foie. —, opflopping
coeur, opinidtrete.
der maandflonden , suppression des rtgles, des
Verftomen , o. w. (ik verfloomde, ben Yen
menstrues, etc. -- in de blaas, pisopftopping,
ftoomd , ) s'ivaporer.
ischurie.
verkoddheid in het hoofd, rhu.
Veritoming, yr. evaporation.
me de cerveau , enchifrenement, m.
Verftommitig, b. w. (ik verftomde, heb ver- Verfloren , b. w. (ik verftoorde , hob ver.
flomd ,) eensklaps doen ophouden met fprefloord ,) vernielen, bederven, ditruire ,ralken en als nom maken , faire tire, fermer
ner. verontrusten , vergrammen , troula bouche
'
; 0. w. (met zijn) ftom worden ,
bier,, inquieter, irriter, filcher, etc. Dit
devenir muet, te, rester interdit, e, on sta•
heeft mijne rust verftoord cela.a trouble Min
pdfait, e, perdre la parole, ne pouvoir plus
repos.
repondre. Hij werd geheel verftomd toen hij Veritoring , yr. verwoefting, destruction, ruins.
hem zag, it fist stupefait en le voyant.
ontrusting , trouble, m. inquietude ,etc.
Verftomming , vr. &fans, rn. ou perte, de l'u
of floring in het bezit van eenig goed,
sage de la parole; fig. Verbaasdheid, stupe(in de prakt.) nouvelleti.
faction, stupeur.
Verflorten , b. w. (ik verflortte , heb verflort,)
Verftompen , b. w. (ik vernompte, heb yerin een ander vat florten, verser dans un au•
ftompt, ) af knotten , tronquer. —, ftomp matre vase, transverser. Stortende doen verken, ernousser, rendre moons tranchant, e;
liezen , doen verloren gaan , perdre en verfig. Den geese , emousser, near l'esprit;
sant, repandre.
abitir; fam. abalourdir. —, o. w. (met zijn) Verflorven, b. n. devolu, e, par succession.
s'emousser.
- goed, biens venuspar heritage. —, overVerflomping, yr. action d'imousser ou de s'eleden , feu, e, defunt, e. ouderlcos,
tnousser, f.
een wees , un orphelin.
Verflond, onv. verl, tijd van Verflaan,
Verftorvene , m, en yr. define , defunte.
Verfionk, — — — Verflinken.
Verflouten , b. w. (ik veifloutte , heb verflout, )
Verfloof, —
—
flout maken, verkloeken , encourager, enVerftuiven.
Verftoorbaar, b. 0. qui peat etre trouble, e.
lzardir. Zich
s'enhardir, oser. Mij heeft
Verfloord , b. n. vergramd , verbitterd , fade,
zich verftout om eene jaarwedde te vragen ,
e, en colere, ulcers, e, mecontent, e.
it s'est enhardi a demander wee pension.
Verftoorder, m. raseverfloorder,, perturbateur. Verflouting , yr. hardiesse, audace. Hoe durft
Verfloordheid, yr. gramfchap , colere,
gij de , ltoutheid , hebben, om dat te zegmecontentement, courroux , on.
gen ? comment osez-vous avoir la hardiesse ,
Verfloorditer,vr. rustverfloorfter, perturbatrice.
l'audace, de dire cola?
Verflooteling, zie Verfchoppeling, Ver- Vertouwen ; zie Verftuwen.
fchoveling.
Verfloven , verl. deelw. van Verna:yen.
Verflooten , b. w. (ik verfliet, heb verftoo- Verftrammen , b. w. (ik verftramde, heb vet,
ten ,) van zich flooten , verwerpen, rejeter,
firamd,) verflijven , raidir ou raidir, renrebuter; repousser, repudier , reprouver,
dre raids, engourdir; o. w. (met zijn) se
ehasser, mettre debars. Salome, zuster van
raidir, devenir raide.
den koning Herodes, verftiet haren man,
Verftramming
,
yr. raideur
engourdisse.
Salerno , soeur du roi He'rode, repudia son mars.
ment , m.
1emand nit het bezic van jets zetten , floo• Verflrate , b. w. (ik veraraatte , lieb verftraar,)
tell, depossider, q. q. de q. ch. Eenenzoon,
paver de nouveau ou autrement, repaver.
eene dochter , zich van hem , van haar Verflreek , onv. verl. t. van Verftrojken.
los maken, (bij regtsgel.) abdiquer un file, Veritrekken , b. w. (ik verftrekte , heb versine file.
firekt ,) verfchaffen , opleveren , toereiken ,
Verflooting , yr. action de rejeter, etc. —
procurer, avancer, debourser pour, fournir;
eener vrouw,, repudiation.
0. W. (met hebben ) servir de, tenir lieu de.
Verfloppen, b. w. (ik verfiopte , heb yerHij zal u tot vader
vous servira de
ftopt ,) wegftoppen , verbergen , cacher. —,
pore. Dat heeft mij tot troost verftrekt ,
eene opening, door iets daarin te floppen,
cola m'a console. Tot nut
tourner
fluiten, toefloppen, boucher,„firmer, en orprofit.
ger. Deze pijp is verflopt , cc tuyau est en- Verflrekking , yr. action de fournir, f. debour.
gorge, —, (bij gencesk.) obstruer, opiler,
semen:, no. (-trance, fourniture
VerLI1l3
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VerfIrengelen, b. w. (ik verflrengelde, heb
veritrengeld,) entrelasser on tresser de nouveau, retresser.
Verarengen, b. w. (ik verItrengde , lseb verftrengd ,) attacker, bier avec tine ou plusieurs
cordes.
Verecrijken, b. w. (ik verflreek , heb yerftreken ,) op nieuw, antlers dan te vorcn firij.ken 5 repasser , lesser de nouveau. VerarijIc
tit overnemd, lissez de nouveau cette chewsette. —, itrijkende Nerbruiken , employer a
etendre, a fretter ou a enduire; o. w. (met
zijn) al ilrijkende voorbijgaan , vsrvliegen ,
s'ecouler, passer, se passer , expirer. De tijd
verftrijkt fchielijk, le temps s'eeoule vase.
De eerie termijn is verftreken , le premier
termin est expire. Zoo verarijkt het leven,
gaat het leven voorbij , c'e:t amsi que lee vie
se passe.
Verfirijking, yr. action de repasser de nouveau,
action d'enduire, etc.
Verflrikken , b. w. (ik verftrikte, heb veritrikt,) antlers ftrikken dan voorheen, Tier
autrement, relier. —, in eenen flrik yangen ,
prendre au piage, ou aux lac y , dans les facets. Iemand in zijne woorden arglistig verfchalken, attraper par ruse; surprendre , faire donner dans le panneau , empieger,,
enlacer, emboiser ; zie Verfchalken. Zich
zelven —, se donner dans le piage ou dans le
panneau s'embarrasser dans ses propres filets.
Veritrikker, en. celui qui attrape par ruse,
ens
Verltrikking, Yr. action de tier autrement,
surprise, tromperie.
Verarooid, b. n. afgetrokken , zijne gedachten niet op een punt hebbende distrait , e.
Uw broeder is altijd — , heeft' altoos wat
antlers in het hoofd, is nooit met zijne gedachten in huis, votre frare est toujours distrait. Hij was altijd avail toujours
l'esprit distrait, dissipe, egare.
Verftrooidheid, y r. van gedachten, distraction,
absence d'esprit, dvagation, inattention.
Verftrooljelingen, m. en vr. meerv. gent disperses ca et 14.
Verfirooijen, b. w. (1k verftrooide, heb verftrooid, ) al ftrooijende verbruiken , employer
a la litihre. Als aroo dat men flrooit, vanuiteenfpreiden , disperser, repandre feter
ca et la, eparpiller, disseminer; zie Verfpreiden. De joden werden na tie verwoesting des tempels verftrooid, les jrsifs furent
disperses apras la destruction du temple. De
wind 'weft het hooi verflrooid, le vent a
epatpille le foie. Dwalingen door gefchriften —, verfpreiden, disseminer des erreurs
par des ecrits. Iemands gedachten —, van
een onderwerp trekken , distraire, dissiper
l'esprit de q. q. Zich—, se distraire, se dissiper.
Verilrooijing, yr. dispersion, dissemination ,f.
dparpillement,m. — van zinnen , distraction.
Verftrooidheid , — der joden, dispersion des
f
Verftuiken b. w. (ik verftnikte, heb verfluikt,)
demettre, disloquer, deboiter. Hij heefc zich
den voet verfluikt, al s'est disleque le pied.
Zich —, se detordre.
Verfluiking, yr. verwrikking, verrekking, dislocation , Morse, entorse , ectopie, luxation,
f; deboitement,
Verifuiven, b. en o. w. (ik veriloof, heb en
ben verdoven,) in flof doen vervliegen, al
fluivende vervliegen ,faire s'en abler, s'envoler, etre enleve, e, emporti, e, par le
'rent, s'en alkr en poussiare; fig. s'cnflsir,
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disparaitre, disperser. Hij deed de vijanden weldra it fit bientdt disparaitre les
ennemis.
Verftuiving, y r. action de s'en abler en ports
sure, etc. fig. dispersion.
Verauwen , b. w. (ik -verftuwde , het) verIluwd,) verfiouwen, (fcheepsw.) de lading
van eon fchip verpakken , arrimer de nouveau, desarrimer.
Verauwing, yr. action de desarrimer.
Verfulfen , b. en o. w. (ik verfufte , heb en
ben y erfuft ,) faire perdre la vigueur de l'esprit, perdre ses facrsltes intellectuelles , radoter. kid is zoo owl, dat hij Tuft , kindsch
worth, it est si vieux , qu'll radote; zie
Stiffen.
Verfukkelen , en o. w. (ik verfakkelde , heb
en ben verfukkelcl ,) plagen , kwellen , tourmentor, maltraiter, pet* en menant tine vie
miserable, mener une vie languissante.
Vertaalbaar, b. n. qui pent etre traduit, traduisible.
VertakeIen , b. w. (ik vertakelde, heb vertakeld,) (fcheepsw.) een fchip anders optskelen , optuigen, greer, agreer autrement
on de nouveau.
Vercalen, b. w. (ik yertaalde, heb vertaald,)
overzetten, traduire, translater, rendre.
Vertaal den brief in het fransch, traduisez
la lettre en francais. Vertaal deze fielling
van woord tot woord in het latijn, rendez
ce passage en latin de mot a mot.
Vertaler,
traducteur, translateur. Letterlijke
inetaphrase.
Vercaling, yr, traduction, version. De
,
overzecting van den bijbel, la version de
la bible. Letterlijke of woordelijke
metaphrase. Naams
motonomasie.
Vertaling-swerk, o. ouvrage de traduit on de
traduction.
Vertalmen , b. w. (ik vertalmde , heb vertalmd, )
perdre, (le temps) a lambiner.
Vertappen, b. w. (ik vertapte, heb vertapt,)
tappende tlijten , vendre a la pirate. , overtappen , tires- d'un vaisseau dans un autre ,
transvaser.
Vertapping, Yr. vente C3
—, overtapping, soutirage,
Vertasten , o. en b. w. prendre eu triter autrement; wederk. Zich —, se meprendre.
Vertasting, yr. mistasting, meprise.
Verteekenen , b. w. (ik verteekende, heb yerteekend,) antlers teekenen, dessiner, signer autrement; redessiner.
flecht teekenen , dessiner, signer mal. Zich —, se
tramper en dessinant ou en signant.
Verteekening, yr. action de dessiner on de signer autrement, etc.
Verteerder,
doorbrenger, verkwister,
pensier, dissipateur, prodigue.
Verteerder, y r. verkwistaer, doorbrengfler,
depensihre, dissipatrice.
Vertegenwoordigen, b. w. (1k vertegenwoordigde , heb y ertegenwoordigd,) ais tegenwoordig vooraellen , representer. Men fielde
hem het gevaar voor, waaraan hij zich bloot
fielde , on lui representa le peril, auquel
it s'exposait. Iemand derwijze in deszelfs
plaars fpreken en handelen , dat hij geacht
words zelf gefproken en gehandeld te hebben , als: De afgezanten vertegenwoordigen
hunne vorften, les ambassadeurs representent
leurs souverains. Zich—, verbeelden ,voorItellen, se representer, se figurer, se mettre
devant les yeua,-. lk yerregeriwoordigde,
verbeelde mij zoo levendig aile voorwerpen,
je me reprisentais si vivernent tousles objets.
Ver-
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Vertegenwoordigend, b. n. verbeelcleud , representatif, ive.
representant.
Vertegenwoordiger,,
Vertegenwoordiging, yr. y erbeelding, representation.
Vertetlen, b. w. (ik vertelde, heb verteld,)
antlers tellen dan voorheen, compter de nouveau, recompter. Zich —, zich in het tellen
rnisgrijpen, se mecompter,, se tromper dans
le eaten?, en comptant. Ik heb mij twee
gulden verteld , je me suis tnecompte de deux
florins. —, verhalen , raconter, canter,
narrer, faire le ricit de q. q. Hij heeft het
mij met elle omflaindigheclen verteld,
one
l'a raconte avec routes les circonstances.
Vertellenswaardig , b. n. digne d'etre raconte, e.
Verteller,, m. verhaler, raconteur, content,
narrateur.
Vertelling , yr. verhaal , Heft, conte, tn. ,
narration, relation. Hij weet den draad
van de — niet meer , nl ne sait plus le fil de
la narration. Wijdloopige —, gemeen
onnut gebabbel , tatillonage, m. — in verzen ,
fableau,
Vertelfel , o. conte, resit, in., fable, historiette, f. voor den vaak , sornette, f.
an conte 4 dormir debout , tn. faribole, f.
Vertelfter,9 yr. raconteuse , conteuse.
Verteren , w. (ik verteerde , heb verteerd ,)
op nieuw teren , goudronner de nouveau. Al
terende verbruiken, employer , user en goudronnant; zie Teren.
Verceren , b. en o. w. (ik verteerde, heb en
ben verteerd ) verkwisten , verdoen , opeten 5 manger, consumer ,depenser. Hij heeft
zijne goederen op eene liederlijke wijze
verteerd , doorgebragt, it a consume, depense
son Bien en debauches. Hij heeft meer geld
verteerd , dan hij zwaar is , it a mange plus
d'or qu'il n'est gros. Bijzonderlijk van gedierte en van andere dingen , als : De roest
verteert het ijzer,, la rouille mange, consume le fer; fig. door vuur,, enz. verwoesten , consumer , detruire. Het huis
werd door de vlammen verteerd, la 'nelson
art consumee , detruite par les flammes. Door
fden
honger verteerd worden , van honger
fierven , mount de faim. De honger verteert hem, la faim le devore. Door verdriet
verteerd worden , devorer. Het verdriet heeft
hem verteerd , le chagrin l'a dóvord. Het
proces heeft zijn geheel vermogen verteerd,
le proces a absorbe tout son biers. —, van
fpijs, yerdouwen , digerer. Hij heeft niet:
verteerd, wat hij gegeten heeft , it n'a pas
digere ce qu'il a mange. Al terende, etende,
drinkende , enz. verbruiken, depenser, etc.
Hoeveel hebben wij verteerd? combien avons770ta depense ? combien devons-nous? Den
pot —, ( ergens kwatij k afkomen ) eprouver
der desagrements. In zijne beflanddeelen
ontbonden worden , se consumer, se dissoudre.
Hij verteert van verdriet,il se consume d'ennui.
Vertering , yr. verdouwing der fpijzen in de
maag , fpijsvertering, digestion , suction dans
l'estomac. — van het offerdier of brandoffer,
consomption de la victime. Het flagtoffer
werd verbrancl , tot dat het geheel verteerd
was, la victime fut brulde jusqu'a l'entiere
consomption. Gebrekkige fpijs—, (bij ge
neesh.) dyspepsie. hetgeen men verteert,
uitgave, depense. Men moet zijne — naar
zijne nering zetten , regelen , it faut
sa depense sur ses revenus. De verteringen
waren niet groot , lee depenses n'etaient pas
grandes.
Verteuten,
w. ( ik verteute, heb ver-
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teuterd, ) passer ou terdre son temps (ii
causer, dans l'oisivete, a ne rien faire.)
Vertienen , b. w. (ik vertiende, heb vertiend , )
de tienden betalen , payer la dime de. In
tienen y erdeelen , om een tiende naar zich te
nemen , of aan de opbrengst van een tiende
te onderwerpen , decimer. Den tienden man
nit een regiment straffen, decimer un regiment.
In tienen verdeelen , divisor en dix parties,
par dix.
Vertiener,,
tiendheffer,, dimeur.
Vertiening , yr. dime. Loting om den tienden
man, decimation.
Vertier,, o. aftrek, verkoop , flijting , debit,
m., vente, consommation , chalandise, pratique 9 ff. commerce , negoce, m. Deze koopwaren hebben geen —, ces merchandises
Wont point de debit, point de consommation;
fig. deforite.
Vertieren , b. w. (ik vertierde, heb vertiercl,)
y erhandelen , aan den man helpen , debiter,
vendre.
Vertiering, yr. debit , m. vente.
Vertillen , b. w. (ik vertilde , heb verteld,)
&placer en soulevant. Zich —, se faire real
en soulevant.
Vertilling, yr. action de soulever et de placer
ailleurs.
Vertimmeren , b. w. ( ik vertimmerde , heb
y ertimmerd ,) verbouwen , raccommoder on
renouveller la charpente. — , herbouwen ,
rebatir. aan het timmerwerk te koste
leggen , depenser a batir.
Vertirnmering, yr. reparation d'unecharpente,
action de renouveler la charpente.
Vertinnen , b. w. (ik vertinde , heb vertind ,)
&elver, blanchir le fer, etc.
Vertinfel, o. vertinning, etamure, etamage,m.
Vertinner, m. etameur.
Vertobben , b. w. (ik vertobde, heb vertobt,)
perdre en travaillant fort.
Vertoef, o. vertoeving , demi ,retard,m. Zonder cenig —, sans aucun delai; zie ook
Uitflel, Verfchuiving.
Vertoefkapel, vr. waarin men bij een jubel
vertoefde , om zijne gebeden te doen, chapelle stationnale.
Vertoefkerk , yr. eglise stationnale.
Vertoefplaats, yr. plaats waar men een weinig vertoeft en uitrust , sejour,, gite, tn.
Vertoeven , o. w. (ik vertoefde , heb vertoefd,)zieh ophouden, wachten, verbeiden,
verblijven 9 attendre , demeurer,, temporiser,
rester , tarder, sojourner. Vertoef, blijf
nog een weinig hier,, demeurez, restez encore un pen ici. Hij vertoeft reeds vier weken bij zijnen broeder , om zijnen zoon aldaar terug to zien , it y a quatre semaines
qu'il temporise chez son frere pour y revoir
son fits. Glj moet geen oogenblik —,
ne vous fan: pas carder un moment. IvIijn
broeder is naar Amflerclam vertrokken ,
waar hij veertien dagen zal vertoeven, verblijven , mon fire est partipour Amsterdam,
cis tl sejournera quinze fours. — ,om ergens
te verfchijnen , achterblejven 9 s'arreter,,rester en arriere.
zich ergens een weinig
ophouden met eene procesfie, faire la station avec une procession, devant quelque chapelle, eglise , etc.
Vertoever , on. temporiseur, celui qui attend , etc.
Vertoever, yr. zie Vertoef.
Vertolken , b. w. (ik vertolkte , heb vertolkt, )
als tolk van de eene taal in de andere overbrengen , interpreter; zie Vertalen. uitleggen , expliquer.
VerLII14

Vg
T344
Vertolker, in. iaterpr ite, truchernan; zie Ver.
talon. Tolk, — of olk in de Levant.
Vertolkin g , yr. interpretation; zie Overzetting, Vertaling.
Vertoilen, b. w. (ik vertolde, heb veinold,)
payer les droits, la douane , le pelage d'entree
on de sortie.
Vertolling , yr. action de payer la dozzane, acquittement des droits tie donane, m.
Vertonnen , b. w. (ik vertonde , heb vertond, )
overtonnen, mettre dans d'autres tonneaux,
mesurer de nouveau.
Vertoog , o. Coo) betoog. , bewijs , demonstration, preuve, f. (bij regtsg.) expose, no.
—, fellers, tableau, m. essai, no. representation, redevoering, &scours, tn. —,
voorftelling , verzoek , requite, remontrance , 1.
Vertoogen, b. w. vertoogde , heb vertoogd 9 ) aantoonen , vertoonen, montrer,
demontrer,, representer, exposer,,remontrer.
Verroogje , 0. expose succint,
Vertoogfchets, y r. projet , plan , brouillon
d'un discours,
Vertoon, o. de daad van vertoonen, vertooning, action de presenter , representation,
presentation. Op —, op zigt , betalen , payer
a vue, au porteur.
Vertoorbaar, b. n. ostensible.
Vertoondag, no. vervaldag, (bij koopl.) van
eenen wisfel, jour tie la presentation d'une
lettre de change, jour d'echdance.
Vertoonen, b. w. ik vertoonde, heb vertoond,
voorflellen, Varbeelden , representer. Deze
fchilderij vertoont, Belt your, den heiligen
Sebastiaan , ce tableau represente le saint
Sebastian. Men heeft den dood van Cefar
vertoont, (op het tooneelfpel,) on a represente la wort de Cesar. —, toonen„laten
zien , montrer,, faire voir, exhiber,9 exposer.
Vertoon mij ow fchrift, montrez-rnoi votre
ecriture. Men heeft den koopman genoodzaakt zijn dag- of kladboek to —, on a contraint ce marchand cl'exhiber son livre journal. Bij deze plegtigheid vertoonde men,
fpreidde men ten Loon, de fchoonfle floraden der kerk, a cette ceremonie on exposa
les plus beaux ornements de Peglise; fig.
Dit meisje vertoont al hare bekoorlijkLeden ,
cette falle deploye tons ses charmes. Zich —,
verfchijnen , to voorfchijn komen, se presenter, paraitre. De knoppen zich reeds
aan de boomen, les boutons paraissent déjà
aux arbres. Eene flaartfter heeft zich voor
drie dagen vertoond, (is verfchenen) sine
comete a paru, ii y a trois fours. De kinderziekte vertoont zich reeds, la petite "erole se declare dij h. —' verbeelden, figurer,
voor den dag brengen , prorepresenter.
duire.
telui
qni represente, quimonVertoonder, no.
tre, etc. exposant. — van eon tooneelltuk ,
acteur, comedies, personnage. — van eenen
wisfelbrief, porteur d'une lettre de change.
Vertooning, yr. representation, exhibition,
exposition, presentation. Het befluit beveelt
de — der bewijzen of oorkonden, l'ordre
ordonne la representation des titres. De eerfie , voorflelling van eon treurfpel , la
premiere representation d'une tragedie. —,
de flukken voorleggen , (bij regtsg.) faire
Pexhibition des pieces. De — van eenen
wisfelbrief, la presentation d'une lettre de
change. Hij maakt veel — van rijkdom ,
fait beaucoup de parade de ses richesses.
Vertoonplaats, y r. lieu destine a queque re
irt's.etztati,n theatre, scene, rn.
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VertuGnfter, Yr. cello qui represente, qui &oiltie , etc. —, tooneelfpeellter, actrice, co',
medienne.
Vertoornen, b. w. (ik vertoornde , loch verroornd,) vergrammen, irriter, courroucer,
filcher, mettre en colere. Ooze zonden loch'.
hen Goa vertoornd, nos pechis ont irrite
Dieu. Men moet niernancl it rre taut
filcher personne. Zich —, se rnettre en colere ; se courroucer, s'echauffer,, se filcher.
1-lij vertoornt zich over eene kleinigheid, ii
se fdche d'une bagatelle. Wanneer men hem
daarvan fpreekt, worth hij aanftonds tournig,
guard on lui parle de cela, it s'echaufe.
Vertorfchen , b. w. (ik vertorschre,heb vertorscht ,) elders brengen, porter ailleurs.
Vertrad, onv. verl. t. van Vertreden.
Vertragen , b. w. (ik vertraagde , heh yet.ttaagd , ) traag waken, langzam. er rnaken
ralentir, retarder. De beweging , den gang
van eon werktuig — 9 ralentir la course, le
mouvement d'une machine. De dood van hare
zuster vertraagde (Heide uit) hun huwelijk,
la moil de sa soeur retarda leur mariage.
Vertraging, yr. vermindering van fnelheid, ralentissement , retardment ,retard,m. De —
van het werk der belegering, le ralentissement des travaux d'un siege. De fchijnbare
—, de vertragende loop der planeten, (in
de flerrek.) le retardement des planetes. Deze
nicuwe — bewijst zulks, ce nouveau retard
le prouve. —, (in de natuurk.) retardation.
yeetrappen, b. w. (ik vertrapte , heb vettrapt ,) al trappende vermorfelen, met de
voeten vertreden , limier aux pieds , ecraser avec les pieds. Ilt verfcheurde de kokarde , en vertrapte hair met de voeten, je
&chiral la cocarde, et la foulai aux pieds;
fig. Mishandelen, maltraiter.
Vertrapper, no. celui qui foule aux pieds.
Vertrapping, vr. action de fouler aux pieds.
Vertreden, b. w. (ik vertrad, heb vertreden,)
zie Vertrappen ; fig. Iemand
Iasteren,
eenen flechten naam geven , decrier, difamer,
q.
q.
Zich zich door wandelen
fyerkwikken, se
promener. Ik heb mij eon
weinig vertreden, verkwikt, je me suis pro.
mend nn pen. zich in her treden benadeelen. lk heb mij vertreden, mijnen voet
verrekC, verfluikt, je me subs donne tine enterse en marchant , je me suis demis le pied en
faisant un faux pas. o. w. (met hebben)
eetoen of meer clan eenen tred voorwaarts9
achterwaarts of ter zijde afdoen , faire un
pas en avant on en arriere ou de cite.
Vertreder, m., celui qui foule aux pieds. —,
y erachter, contemptevr.
Vertreding, yr. action de fouler aux pieds. —,
wandeling, promenade, f tour, m. verrekking , entorse; fig. verachting, mepris,
decri, us.
Vertrek , 0. afreis, depart, m. Mijn broeder flaat op zijn
, mon frere est sur son
depart. —, karner, appartement,
chumafyaart , (zeew.) parlance, f:
bre , f.
Vertrekbrief,
lettre de depart, f.
Vertrekken, b. w. (ik vertrok , ben vertrokken ,) iets van zijne plaats trekken , hirer
clz sa place; zie Trekken. Uit zijne
q-rigting trekken , tordre. Den mond — „
eenen fcheven mond =ken, tordre la bonfaire des grimaces. Den mond tot lagchen —, faire mine de tire. Zij vertrok
gees gezigc onder de kunstbewerking, elle
ne fit pas le moindre signe de douleur pendant ()operation. zich in het trekken
(van eene kaart ens) vergisfen, mistrekken
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ken, Yerlzeerd trekken, se teleprendre ou se
tromper en tirant, en jouant , (nue carte,
etc.) —, onz. (met zijn ,) verreizen, partir,, se mettre en voyage. Mijue broeders
zijn dezen morgen venrokken Ines freres
soot partis ce matin. -7- van fchepcu , met
ire a la voile. —, henen gaan, s'en aller,
se retirer, sortir. Het gezelfchap vertrol:
om een uur, la compagnie s'en alla, se
retina, a une heure. Onze meid vertrekt
morgen, notre servants s'en va , part , demain.
De Beer M. is gisteren near zijn buitenverb!ijf vertrokken, monsieur M. se retina bier
sa tnaison de campagne.
Vertrekking , Yr. het trekken van lets van zijne
pleats, action de tires- q. ch. de sa place.
afreis; zie Vertrek. verwringing,
verdraaijing van den mond, dótorse de la
bouche. — van het gezigt, grimace.
Vertrekplaats , vr. lieu de depart, m.
Vertrekfchot, o. coup de portance, (zeew.)
signal pour maitre a la voile.
Vertreuren, b. w. (ik vertreurcie heb vertreurd,) passer tristernent (son temps, sa
vie). Zich , bedroeven, s'attrister,,
s'afiliger.
Vertreuzelen, w. (ik vertreuzelde, heb
vertreuzeld,) verteuten, zich met beuzelingen ophouden, passer, passer son temps en
nivelant,
des
s'amuser de bagatelles.
Vertreuzeling, yr. verlies van tijd, perte de
temps.
Vercroetelen ; zie Troetelen.
Vertroosten ; zie Troosten, enz.
Vertrouwd, b. n. iemands vertrouwen belittende, intime. Dat is mijn —e vriend,
mijn vertrouweling, 'c'est mon ami intime,
Coon confident. Eens enders vertrouwen verdienende , getrouw, fidile , afflde , e. Hij
is mijn —e knecht, it est mon domestique
fidele. — van zaken, aanbetrouwd, toebetrouwd , confid e. toevercrouwd
goed, diet, vs.
Vertrouweitjk, b. n.
familier,, ire,
confidentiel, le. Een — gefprek, un discours
familier. Een —e brief, une lettre confidentielle. —, bijw. familierement , intimement ,
confidentiellement , confidemment , en confidence. Dat is mij —, in vertrouwen , en met op
hoog gezag gefchreven, cela m'a eel ecrit
confidentiellernent et non officiellement.
Vertrouwelijkheid, vr. mededeeling van een
confidence, farniliarite.
geheim,
Al to groote
privaute. Hij heefc mij
zijn oogmerk
in vertrouwen, geopenbaard , it m'a fait confidence de son dessein.
Zij levee in de grootile
ils vivent dans
la plus grande intimite.
Vertrouweling, m. en yr. confident, m., confidente , f., affild, m.
Vertrouwen, o. de dead van vertrouwen, confiance, f. lk heb altijd mijn vertrouwen op
God gehad, Pal toujours eu ma confiance en
Dieu. Hij heeft zijn — op uwen broeder
gefteld, ii a mis sa confiance en votre frire.
1k zeg u dit in —, je vous dit cela en confidence.
Vertrouwen, b. w. (ik vertrouwde, heb vertrouwd,) vastelijk geloo y en, croire fermemeet , s'attendre. Dit vertrouw, verwacht
ik van u, c'est ce que j'attends devotes. Met
verlating van zich op iemands trouw, aan
hem opdragen , toevertrouwen , confer q. ch.
q. q., commettre q. ch. ri la fiddlite de
q. q. llij heefc dit geheim aan zijnen vriend
vertrunwd, it a coil,' cc secret 4 son ami.
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Zich ergens op —, daarop vastelijk fteunen
bouwen, enz., se for , en; se reposer en,
sur. lk vertrouw alleen op God, je ne
fie gee:: Dieu. Hij vertrouwt, iteunt op
zijne krachten, al se confie en ses forces, se
repose stir ses forces. Ik vertrouw , yerlaat
mij op ow woord, je me fie stir votre parole.
Vertuigen , b. w. (ik vertnigde , heb vertuind,)
enharnacher de nouveau; zie Tuigen.
Vertuijen, b. w. (ik vertuide, hub vertuid ,)
( zee w.) affourcher. Onder zeal — ,
cher a la voile. — met twee touwen aan
land, en twee in het water, mouiller deux
ancres a terre et deux au large. Achter —
en voor mouiller en poupe , en croupe
ou en croupiere.
Vertuijing, vr. action d'affourcher.
Vertuin-anker, o. (fcheepsw.) tweede anker,
ancre d'affourche, f. Iietzelve uitwerpen
affourcher. Hetzelve ligten , desafrourcher,
Kabel van het —, grelin, tn.
Vertuinen , b. w. (ik vertuinde , heb vertuind ,)
een fehip een voor- en achterkasteel op
een fehip maken accastiller. Een vertuind
fchip, un vaisseau accastille.
Vertuining, yr. (fcheepsw.) voor- en achterkasteel, accastillage, m. — van het halfdek, den bak en de kampanje, rabattue.
Vertuiningsplank, yr. esquain ,
Vertuifchen, b. w. (ik vertnischte , heb vertuischt , ) ruilebuiten , verruilen , troquer,
&hanger. — 7 verkwisten doorbrengen,
depenser.
Vertuifching, yr. trot, echange ,
Vertuiten, b. w. (ik vertuitte, heb vertuit,)
in tuiten ylechten, boucler; fig. verfieren
orner.
Vertweernen ; zie Vertwijnen.
Vertwijfeld, b. n. wanhopig, desespire , e.
bijw. en desespe,ri.
Vertwijfelen , o. w. ( ik vertwijfelde, heb
vertwijfeld ,) desesperer.
Vertwijfeling, yr. wanhoop, desespoir, m.
Vertwijnen, b. w. (ik vertwijnde, heb vertwijnd ,) tordre on retordre.
Vervaard , b. n. verbaasd, bevreesd , angstvallig, tirnide , intimidd, e, epouvante, e,
effraye , e, peureux , se. maken, vetfchrikken, dpouvanter, intimider.
Vervaardheid, yr. timidite , frayeur,, peer,
crainte, epouvante, f., effroi , m,
Vervaardigen , b. w. (ik vervaardigde , hob
vervaardigd,) gereed maken, toebereiden
preparer, appré ter , confectionner,, fitbriquer,
construire, faire. Eene akte —, dresser
ten acte.
Vervaardiger, m. ouvrier,, fabricant , auteur,,
executeur.
Vervaardiging, yr. preparation, fabrication,
etc. (bij regtsg.) het opmaken van eenen
inventaris, enz., confection d'un inventairc.
Vervaardigiter, yr. ouvriere, cello qui prepare , etc.
Vervaarlijk , b. n. fchrikkelijk , vreesfelijk , ontzettend , effroyable, epouvantable, horrible,
a reux , se, terrible , effrayant ,e.
bijw.
royablement, epouvantablement, terrible•
scent, horriblement 7 affreusement.
Vervaarlijkheid, vr. epouvante, horreur.
Verval, o. de daad van vervallen, afneming 7
verergering , ondergang , decadence, ruine
f., declin , depórissement , delabrement,
In — geraken, Comber dans le declin, en
decadence , en discredit , deperir. — van
een regt, th4 clzeance. In — zijn, etre en;
deroute, dipdrir. — van krachten, maladle de laugucur.
buitenkansje, fleckpew
1.111e
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1 346penning, denier pour boire, etc. petit profit
men, die plaats vcrvullen, prendre la place
d'un domestique,
etrennes, f. pl.
de q. q. , emplacer. Ike ontvanger is dood ,
Vervalciag, rn. dag, waarop een %%1st-el moet
en is door zijnen zoon
geworden, in zijne
worden betaald, four de payement , m.,
plaats gekomen, le receveur est snort et 4
echeance d'une lettre de change, f
ate remplaa par son fits. Elkancler
afVervallen , o.
(ik verviel , ben Vervallen ,)
losfen , afwisfelen , alterner,, se relayer.—,
bouwvallig worden , afnemen, commencer 4
—, (fcheepsw.) den kabelring —, choquer
umber, dechoir, tomber en ruine , en dicala tournevire. Een takel
reprendre un
dance, deperir,, diminuer,, declines; fig. se
palan.
decondre, se dementir, se detruire. Dit huis Vervanger ; zie Plaatsvervanger.
begint te
cette maison commence a tom- Vervanging , y r. action de prendre la place de
ber en ruine. Mijne krachten
nemen
q. q., f., remplacement , m. Ter — van, en
af, mes forces diminuent. Zijne zaken
remplacement de.
nemen af, ses affaires se decousent. Dit Vervaren , b. w. (ik vervoer,, heb vervaren,)
gebonw neemt
met cell vaartutg vervoeren , verplaatfen ,
ce beitiment se clement,
se detruit. —, (fcheepsw.) Een fchip vertransporter par eau. Aan het varen te koste
valt, wanneer deszelfs loop van de behoorleggen vaarloon betalen , payerpour.on pas.
lijke rigting afwijkt. Het fchip verviel in
sage. Zij hebben vier en twintig golden —,
eene naauwte , op eene zandbank , is vaisseau
rls ont pape vingt quatre florins pour le pasdonna dans une passe, tomba stir un bane de
sage. —, vrees, fchrik aanjagen, efrayer,
sable. Onder den wind —, tomber sous le
faire peur, epouvanter ; onz. ( met zijn) van
, op de kust
affaler ,
vent. Op lager wal
die eene plaats naar de andere varen ,
tomber a la ate. Tot dronkenfchap — , sear can d'un lieu a tin antic. —, (in Vrieslivrer 4 la boisson, s'adonner 4 boire. Tot
land) verhuizen , demenager,, &lager. —,
armoede
devenir pauvre; fig. tomber en
henen gaan over het algemeen , s'en aller.
pauvrete. In fchuld
fchulden =ken ,
1k weet niet waar hij — is, je ne sais pas
s'endetter. In eene geldboete —, encourir
ce qu'il est devenu.
(fcheepsw.) de kleerine amende. Van den vorigen eigenaar aan
ding —, rafraichir la fourrure.
eenen anderen —, geraken , dichoir , 'etre Vervaten , b. w. (ik vervaatte , heb vervaat , )
&volt", e,
Een aan de kroon — land,
transvaser.
terre devolve a la couronne. —, open val- Vervatten , b. w. (ik vervattede , heb vervat, )
len, vervuld moeten worden. De ontvanger
anders vatten dan voorheen, prendre d'une
is dood, maar hij is door zijnen zoon verautre maniere; reprendre.
hervatten ,
vangen geworden , de plaats vervallen zijnde ,
herhalen , entreprendre encore owe fbis , reest snort , mais it a ea remplace
le
peter; zie Ilervatten.
bevatten , begrij par sou fils, la place etant vacante. Een
pen , comprendre, contents. , renfermer; zie
ambt, an empici vacant. Iiij is van zijnen
Bevatten.
post —, it est dichu de son poste. —, af- Vervatting, yr. action de prendre d'une autre
geleefd , decrepit, e. Een —, zeer mager,,
maniere, par no autreendroit; reprise, rel.
verfchijnen ,
gezigc , un visage defait.
teration.
echoir,, finir le terme. De wisfelbrief is —, Vervechten , b. w. (ik vervocht , heb ver(moet betaald worden ,) la lettre de change
vochten ,) perdre en se battant.
est echtid. Een regtsvervolg dat vervallen , Vervederen, o. w. (ik vervederde , ben verkrachteloos, geworden is , (bij regtsg.) une
vederd ,) ververen, change de
miser;
instance perimee on perie.
zie Ruijen.
Vervallenheid, vr. decadence, f., Otat
Verveenen , b. w. (ik verveende , heb verneux , m.
veend ,) extraire on enlever la tourbe.
(ik vervalschte, heb ver- Verveertijd, no. ruitijd , (temps de la) mile.
Vervalfchen, b
valscht,) door bedriegelijke zamenmenging Vervegen , b. w. (ik verveegde , heb vervan het een of ander in waarde vermindeveegd ,) balayer d'un lieu vers un autre.
yen , falsifier , alterer,, sophistiquer,, fie- Vervelen , b. w. ( ik verveelde , heb verveeld, )
lastig vallen, kwellen , verdneten , ennuyer,
later; fig. tronquer, adulterer. Die wijn
fatiguer,, incommodes. Lasser, importuner.
is vervalscht , ce vin est frelate. Een verDeze redenaar verveelt al zijne toehoorders ,
valscht geneesmiddel, un medicament sophiscat orateur ennuie ions ses auditeurs. Hij
tique. Die munt is vervalscht, cette monnaie
verveelt ons door zijne bezoeken , it nous
est alterie. Flij heeft die plaats vervalscht,
fatigue par ses visites. Hij heeft ons zeer
verminkt, it a tronque, altere ce passage.
verveeld , vermoeid, met zijne verhalen,
verdraaijen, torturer le sens
Eenen tekst
nous a bien lasses avec ses conies. Gij verd'un texte. Een handfcheift — 5 door er lets
veelt mij , valt mij lastig , door uwe veelbij te voegen, interpoler sine phrase,
vuldige bezoeken, vous sn'importunez par
Vervalfcher, rn. falsificateur, faussaire. —
, s'ennuyer.
vos frequentes visites. Zich
van handfchriften, interpolateur.
lk verveel mij hier, je m'ennuie ici. DooVervalfching, Yr. falsification, adulteration,
trier.
alteration.
—,
delijk
sophistication. — der munt,
bijvoeging , inlasfching van lets in een ge- Vervelend, b. n, ennuyant, e, ennuyeux , se,
lassant , e, fastidieux , se, etc.; bijw. en.
fchrift, interpolation.
nuyeusement.
Vervaltijd, m. van eenen wisfelbrief, &Mance
Verveling, yr. ennui, on.
d'une lettre de change, f.
(Verva.ngen , b. w. (ik verving, heb vervangen,) Vervellen, o. w. (ik vervelde, ben verveld,)
changer de pean; inner.
vervatten, begrijpen , inhouden , contenir,,
verpozen , rell- Vervelling, yr. changement de peau, m. nave,
comprendre, renfermer.
f (in de geneesk.) efflorescence, intertrigue,
yer, continuer le travail d'un autre, tenir
excoriation.
elkanlieu d'un autre. Vier werklieden
(ik verveerde , ben verveerd, )
der alle twee uren, losfen elkander alle twee Ververen , o.
changer de plumes, muer.
af, quatre ouvriers relayent touter les deux
changement de pinlieures ceux qui travaillent. De plaats van Ververing, y r.
ones,
icinand, of iets —, in deszelf% plaats koVer.
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Ververfchen , b. w. (ik ververschte , ben ver
verscht ,) versch waken, ,rafraichir la sauverk-wikken , rafraichir. Zich
inure.
, se rafraichir. Versch voor het geheugen brew en, rafraichir la mitnoire de q.
ch., renouveler le souvenir d'une chose. In
versch water weeken, dessaler. flaring in
versch water leggen , om er het zout te doen
uittrekken, dessaler du hareng.
Ververfching, , yr. rafraichissement, m. — innemen , prendre des rafraichissements , des
vivres, de l'eau , etc.
Ververwen, b. w. ververven , (ik ververwde ,
lieb verwerwd ,) reteindre, (du drop, etc.)
repeindre, (du bois, etc.)
Verveugelen , b. w. (ik verveugelcle , heb verveugeld , ) passer ou perdre, (son temps)
lambiner.
Vervijlen , b. w. (ik vervijlde , heb vervijld,)
anders vijlen limer autrement on de nouveau. Door vijlen verflijten , user a force
de limer.
Vervliegen , 0. w. ( ik vervloog , ben vervlogen ,) van zijne plaats vliegen , s"envoler.
Schichtig wegvliegen, (se) passer, s'envoler, s'ecouler, s'enfuir. De tijd vervliegt
fnel, le temps se passe rite , s'enfuit. —,
wegwafemen , gelijk de geestige deelen van
eenige dranken, s'evaporer, se resoudre en
vapeur,, s'exhaler.
Vervlieging yr. uitdamping , evaporation.
Vervlieten, o. w. (ik vervloot , ben vervloten ,) vervloeijen , s'ecouler. Vervloeijing,
vs-. dcoulement ,m.— van den tijd , s'ecouler,
passer rite, s'enfuir.
Vervloeken , b. n. Olt vervloekte, heb vervloekt,) met eenen vloek verdijen , renoncer avec serment, detester, jurer de neplus
faire. —, met eenen vloek verwenfchen ,
maudire, execrer. Hij vervloekt het uur
zijner geboorte, it maudit Pheure de sa naissance. —, in den ban doen, anathematiser,
excommunier. Zich — era verzweeren , faire
des imprecations centre soi-ondnze. Vervloekte daden , des actions imprecatoires.
celui qui maudit, etc.
Vervloeker,
Vervloeking, yr. verwenfching, imprecation,
malediction. Een befluit van den senaat te
Athene beval vervloekingen tegen Pifistratus en zijne aftlammelingen , ton decret du
senat d'ilthenes ordonna des imprecations
centre Pisistrate et ses descendants. Hij deed
vele —en tegen zijn vaderland , it donna bien
des maledictions a sa patrie. kerkelijke
ban, anathelme , m. excommunication.
Vervloekt , b. n. verfoeijelijk , maudit , e,
execrable, detestable, abominable. Eon —
fpel, un feu maudit.
Vervloeren, b. w. (ik vervloerde , heb vervloerd,) op nieuw vloeren , recarreler, repaver, replanchdier.
Vervlogen, verl, deelw. van Vervliegen.
Vervloot,
—
Vervlieten.
Vervechten.
Vervocht ,
—
Vervochten , b. w. (ik vervochtte , heb vervocht,) rendre humide, humecter; o. w.
met zijn) devenir humide.
Vervoederen, b. w. (ik vervoederde, heb vervoederd ,) vervoeren , te clerk voederen ,
donner trop de fourrage, nourrir crop fort.
—, tot voeder gebruiken consommer en
fourrage. Mijn hooi is vervoederd, mon
foist est consomme.
Vervoerbaar, b. n. qui pent titre joint d'une
autre maniere, qui pent titre conjugue , e.
Vervoegen, b. w. (ik vervoegde , heb vervoegd,) anders voegen clan voorheen , op-
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voegen. Eenen moor
rejointoyer un 7111.1r.
Zamenvoegen, joindre ensemble autrement.
(in de fpraakk.) werkwow.den verbuigen , conjuger des verbes. Zich bij , tot
iemand , naar eene andere plaats zicit begeyen , se rendre , s'adresser ; joindre q. q. en
chemist. Ik vervoeg mij bij u , je me rends
aupres de vows. Gij woes u tot den koning
vervoeren, wenden , it fiout v ows adresser
au rot.
Vervoeging , y r. van een werkwoord, conjugaison a'un verbe.
Vervoer,, Vervoeren , o. transport , van iets
per as, roulage, m. Deze ,koopwaren hebben veel gekosc voor bet —, ces marchan.
discs ont coilote beaucoup pour le roulage.
Vervoerbaar, b. n. qui pent titre transports,
transportable.
Vervoerder,,
voerman, ranker.
Vervoeren , b. w. (ik vervoerde , ben vetvoerd ,) eene andere voering in een kleed
zetten , redoubler,, doubler de nouveau, mettre el'autre doublure a (tin habit ). Tot
voering gebruiken , employer en doublure.
— , van de eene pints naar de andere voeren , transporter, porter , charrier ou charroyer,, votturer. De boeken van mijnen zoon
worden te water naar K. vervoerd , les livres
de mon fils sent transportes par eau a K.
als op eene geweldige wijze nit eenen
vorigen toefland wegrukken , wegflepen ,
entrainer, emporter, transporter. Zij is door
bare clriften vervoerd , elle est entrainee par
ses passions. Hij is van vreugde vervoerd,
it est transports de joie. Zijn broeder is van
minne vervoerd, son frere est transports
d'amour. Zich door zijue driften laten ,
se livrer, se laisser alle y a ses passions. Tot
ontucht prostituer, seduire. Zij vervoert
zelve hare dochter tot ontucht , elle ptostitue elle-mdme sa fills. Het is een jong mensch
Bien men vervoerd , verleid heeft , c'est 1,117
jeune homme qu'on a seduit.
het voeder
van beesren gebruiken, consommer en fourrage.
Vervoering, vs-. action de doubler de nouveau,
f , chargement de doublure, no. — van de
eene plaats naar de andere , transport , in.;
zie Uitvoering in dezen zin.
verbittering , dechainement, —9 drift, enz.,
emportement, m. —, verleiding, seduction. —,
verrukking , extase; fig. — van toorn , saillie.
Vervolg, o. vervolging, al wat tot voortzetting van een bedrijf, verhaal, enz. dient ,
continuation, suite. Hier is het — van zijnen
brief, voila la continuation desa lettre. Om
deze plants wel te veritaan , moet men het
— lezen, pour bien entendre ce passage , it
Put lire la suite.
Vervolgen , b. w. (ik vervolgde , heb vent
volgd,) de voortzetting van een verbaal,
bedrijf, enz. —, continuer, poursuivre. Vervolg , ga voort, wel to doen , continuez
bien faire. De redenaar vervolgde in deze
uitclrukkingen l'orateur poursuivit en ces_
termes. najagen om te vangen , persecuter, poursuivre, titre aux trousses, a la
poursuite de q. q. , donner la chasse a q. q.
Iemand met Noon en fmaad —, zeer wredelijk plagen, kwellen , vexes-, tourmenter
talonner, persecuter. Iemand in regten —,
persecuter q. q. en justice, intenter tone
action contre lui, (zeew.) de jagt op een fchip
maken, appuyer la chasse.

Vervolgens, bijw. apt-es, ensuite, subsequem.
:vent , successivement, puis.
Vervolger,, in. continuateur. —, die icmand
nazis, najaagt, persecuteur.
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Vervolging, yr. voortzetting, vervolg , continuation , suite. —, najaging, geweldige
onderdrukking , poursuite, persecution. Men
telt tien — en der Christenen, van Nero tot
Diocletianus , on compte thron d Diodetien dix persecutions qu'on a faites aux
Chretiens. Openbare —, vindicte publique.
Vervolgingsgeest, m. Ver y olgzucht , vr. esprit
de persecution.
Vervolgtier,, yr. persecutrice.
Vervolgzuchtig , b. n. qui aime a persecutor.
Vervoogden, b. w. (ik vervoogde , hob vervoogd ,) onder voogdij Itellen , houden,
donner un tuteur ; fig. verwinnen, temmen ,
dompter.
Vervorderen , b. w. ( ik vervorderde , heb
vervorderd ,) voortzetten, vervoigen , continuer, poursuivre. verhaasten , befpoecligen , avancer, accelerer, hater.
Veryordering , vr. continuation, poursuite,
avancement, progres, tn.
Vervormen , b. w. (ik vervormde heb vervormd ,) anders vormen dan te voren , transformer, reformer, metarnorphoser.
Vervorming, y r. transformation, metamorphose.
Vervouwen , b. w. (ik vervouwde , heb vervouwd ,) plier autrement on tie nouveau ,
replier.
Vervouwing , yr. action tie replier.
Vervrat , onv. v. t. van Vervreten.
Vervreemdbaar,, b. n. alienable.
Vervreemden , b. w. (ik vervreemdde, heb
vervreemd ,) ontvreemden aan eenen anderen overdoen , aliener, transferor la propridte de, vendre. Deze goederen kunnen
niet vervreemd worden , ces biens nepeuvent
etre alienes ; fig. verwijderen , afkeerig maken , zinneloos maken , aliener l'esprit. De
gemoederen van elkander , aliener Pesprit a q. q., desunir. Wij hebben ons van
hen vervreemd , nous nous sonnies eloignes,
divises de lui ; 0. w. (met ziju) afkeerig
worden, zich afzoncleren , s'aliener, se separer, s'eloigner , s'effaroucher, devenir
etranger a.
Vervreemdheid , yr. verflaanwing , refroidissewent de Pamitie itat ce qui est devenu
etranger a, in. indifference
pour.
'
Very reeniding , yr. verkooping van oenig land,
alienation de quelque terre, vente.
Vervreten , b. w. (ik vervrat , heb vervreten,)
vretend doorbrengen , manger, depenser tont
son Bien. Zich —, manger trop, se surcharger Pestomac.
Vervreugde , (zich) wed. w. (ik vervreugde
mij, heb mij vervreugd , ) se rejouir.
Vervriezen , o. w. (ik vervroos vervroor ,
mourir
ben vervrozen , vervroren , )
de froid, etre geld , e.
Vervriezing , y r. action de geler, de mourir
de froid, gelee.
Vervroegen , b. w. (ik vervroegde , heb vervroegd , ) op een vroeger piaat.
fen, vroeger plaatfen ; anticiper, antidater,
avancer. Leven brief —, cone valfche dag.
teekening op denzelven zetten , antidater
sine lettre. Vervroegde dagteekening , anvroeger te voorfchijn does
tidate ,
komen, om de vruchten te faire venir
plutet; o. w. (met ziju) vroeger komen,
venir plut8t. De koorts vervroegt, la Fevre
vient plutet. Eene vervroegende koorts ,
(bij genecsh.) tone fievre proleptique.
Vervroeging , yr. anticipation , action d'avancer.
Vervrolijken , b. w. (ik vervrolijkte , heb vervrolijkt , ) vrolijk inaken , verblijden , re-
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fouir, egayer, recreer, Iveiller. De %visie
vervrolij kt het hart , le vin rejouit le coeur.
Zich — , vermaken , se rejouir, se divertir,
se recreer, s'egayer, s'agaillardir. Zij ver.
vrolijkten , vermaakten zich ten koste van zij
nen varier, ils s'egayerent aux depens de son
pore. Doe eene wandeling ono a te faites
nose promenade pour vous recreer. Weder op
nieuw —, ragaillardir.
Vervrolijking , yr. action de rejouir, d'egayer ,
de divert ir , recreation, f divertissement,
Vervroor,, Vervroos ; zie Vervriezen.
Vervrouwen , o. w. (ik vervrouwde , ben vervrou wd ,) verwijfd worden, devenir effemine.
Vervuildheid, yr. onzuiverheid , impurete.
Vervuilen , 0.
( ik vervuilde , heb vervuild, )pourrir , se goiter, se pourrir, se putrefier,, se caner. —, met veil bemorfen ,
bezoedelen , se remplir d'immonolices, d'ordure, d'impuretes, etc. Eene vervuilde maag
hebben , avoir l'estomac impur.
Vervuiling , vr. pourriture, putrefaction, f,
etat de ce qui est convert , e, de crosse , impureed , etc.
Vervullen , b. w. (ik vervulde, heb vervuld,)
volmaken , remplir, rendre plein, e. Het
dorp is vol foldaten , le village est plein
de soldats. nakomen , volbrengen , remplir, accomplir,, executer. Zijne beloften
—, nakotnen , accomplir, tenir, sa promesse , satisfaire a sa promesse, la remplir.
Gij hebt uwen pligt niet vervuld , volbragt,
vous n'avez pas rempli votre devoir.
Vervuller,, m. celui quo remplit, executeur, etc.,
Vervulling , y r. volbrenging, vr. accemplis2emeat , execution, f.
Vervultler,, vr. celle qui remplit , executrice.
Vervuren , b. w. (ik vervuurde , ben vervuurci,)
titre gate, e, par l'humidite.
Verw,, yr. couleur. — van notenboliters,
cinage,m. — cm floffen te verwen , teint , tn.
zieN/ ed.
Verwaaibaar, b.
qui pent etre emporte, e,
par le vent.
Verwaaid, b. n. door den wind ontredderd ,
derange, e, par le vent. — uitzien , avoir
la figure derangee, evaporee. —, door den
wind afgedreven , emporte, e, par le vent. _
Verwaaijen , b. en o. w. (ik verwaaide, ik
verwoei , heb en ben verwaaid ,) disperser,
emporter ou enlever par le vent. Het hooi is
door den wind verwaaid, le pin est disperse, emporte par le vent. Met zijn fchip ergeos verwaaid liggen , titre moullle quelque
part, oii Pon est a Pabri des vents.
Verwaaijing , y r. action d'emporter, d'enlever, etc.
Verwaand, b. n. zich iets laten voorilaan ,
waanwijs , hoogmoedig, presomptueux,euse,
vain, e, suffisant, e, orgueilleux, se, arrogant, e, outrecuidant, e, on outrecuide,
pidantesque, vaniteux, euse. Een —e gelc,
ton pedant.
Verwaandelijk , b. w. arrogamment , en pedant,
presomptueusement, pedantesquement , etc.
Verwaandheid , y r. presomption, vanite , sufi
sauce, outrecuidance , arrogance , infatuation,
f. pedantisme, orgueil, m.
Verwaarborgen , b. w. (ik verwaarborgde , heb
verwaarborgd ,) garantir,, etre garant de,
repondre pour cautionner. De verwaarborgde , le garanti.
Verwaarborging , yr. garantie, caution.
Verwaardigen , b. w. (ik verwaardigde , heb
verwaardigd, ) daigner, jnger digne de, honorer. Verwaardig mij met een antwoord ,
daigneztekonorer, d'utze reponse. Zich
dai

VE IL
siaigner, avoir la bona. Hij heeft zich
siec verwaardigd • ^net hem te fpreken,
i'a pas daignd lei parler.
Verwaardiging , vr. action de daigner.
Verwaarlooster, yr. femme negligente, celle
qui neglige.
Verwaarloozen , b. w. (ik verwaarloosde, heb
verwaarloosd, verfloffen, verzuimen, negliger,, ne pas prendre garde a, laisser a Pabandon. Gib hebt uwen pligt verwaarloosd,
vows avez neglige votre devoir.
Verwaarloozer, rn. homme negligent.
Verwaarloozing , vr. negligence, inattention,
nonchalance, inobservation, inobservance.
Verwachten, b. w. (ik verwachtte , heb verwacht ,) te gemoet zien, attendre, compter
sur, espdrer. Ik verwacht tijding van huis,
"'attends des nouvelles de chez mos.
Verwachtend, b. n. expectant, e.
Verwachting , yr. attente,esperance, expecta, hoop op iets , expectative.
tion. Gegronde
Verwakkeren , o. w. (ik verwakkerde , heb
wakkerd ,) verlevendigen, opwakkeren , revivre, devenir plus yi f, fralchir.
Verwandelbaar, b. n. qui pent etre change,
e, ou deplacd , e.
Verwandelen , b. w. (ik verwandelde, heb
verwandeld,) veranderen , verkeeren, changer,,convertir , transformer,,mitarnorphoser ,
transmuer; o. w. (met zijn) van de eene
plaats naar de andere wandelen, se rendre
ei'un lieu a un autre en se eromenant.
Verwandeling, yr. verandering, changement ,
convertissement, tn. metamorphose, transmutation.
Verwant, in. en yr. parent, allie , parente,
alliee. De verwanten, les parents, la parente.
Verwant, b. n. vermaagfchapt, apparente ,
c, allie, e; fig. eeneriei afkomst hebbende, als I Die woorden zijn aan elkander— ,
it y a de l'affinite entre ces mots.
Verwantfchap , o. vermaagfchapping, alliance,
parente , f. parentage, rn. consanguiniti , f
Talrijke en lastige —, fain. cousiniere,
overeenkomft van woorden, affinite ties
mots, f.
Verwantfchapt, b. n.
, e, qui a de Paffinite on du rapport. Het Italiaansch heeft
eene groote overeenkomst, is zeer verwantfchapt, met het latijn, l'italien a an
grand rapport avec le latin.
Verward, b. ii. confess, e, embrouille , e, enchevetre , e, complique , e, en desordre,
inextricable, arnphigotsrique ; zie Verwarren.
Verwarde denkbeelden, des idees embrouillees. Verwarde gezegden , des phrases enchevetrees. Een —e an style amphigourique ou arnfigourique. Bet is een —e
boel , tout est la en desordre. Men kan nit
deze zaak niet wijs worden , zij is
, P affaire ne s'entend pas, elle est trop compliqude.
Verwardelijk, bijw. confasement, pale-mele,
en desordre, sans ordre.
Verwardheid, yr. confusion, f desordre, embrouillembnt , tn.; fig. embarras; zie Verwarring.
Verwaren, b. w. (ik verwaarde, heb verwaard ,) bewaren , garder, prendre garde de.
Verwarmen, b. w. (ik verwarmde, heb verwarrad ,) warm maken door middel van hitte.
chauffer, ichauffer. Weder rechauffer.
De vogels — hunne jongen met hunne vierken, lee oiseaux dchauffent bears petits avec
leers ailes. Door loopen heb ik mij wader
verwarmd, je me suis rechauffe a courir. Zich
—, se chauffer, s'echauffer.
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Verwanning, yr. action de changer, (in de
leerk.) cale'faction.
Verwarren, b. en w. (ik verwarde, heb verward, ) in de war brengen, raken , brouiller,
embrouiller,, enchevetrer, mettre endesordre
ou en confession, desajuster, embarrasser,,
deconcerter, confondre , compliquer,, intervertir,, intriguer , etc. Hij is verward, in de
war gebragt , geraakt, it est mis en confusion. De wind heeft het kapfel van diejufvainly verward, in wanorde gebragt , le vent
a desajuste la coiffure de Bette demoiselle.
Men moat den fchuldige en den onfchuldi. ge niet met elkander —, den eenen voor
den anderen semen , it ne facet pas confondre
l'innocent avec le coupable. Uw broeder is
verward, verlegen, votre frere est biers intrigue. Datis een zeer verward tooneelfiuk, c'est
use piece de theatre bits; intrigude; zie ook
Verlegen maken.
Verwarring, vs. wanorde, desordre, embrouilfoment , derangement. — , verlegenheid,
embarras ,
confession, perplexite , f. fig.
labyrinthe, billebaude, reneue-menage ,m.
— op can fchip , flechte orde op een (chip ,
gavanche.
Verwafemen; zie Verdampen.
Verwasfchen , b. w. (ik verwiesch , heb verwasfchen ,) al wasfchende verbruiken, user
ou employer a laver.
Verwasfen, 0. w. (ik verwies, ben verwasfen,)
averegts, krom wasfen, croitre mal , de travers ; devenir bosses, e. Een —, of krom
been , rine jambe tortue. Een — of krom
mensch, an homme bossu. Door wasfen verd.wijnen, disparaitre , se perdre 5 en croissant,.
Verwaten, b. n. in den kerkelijken ban gedamn , damne , e, excommunid, e. —, ondeugend, goddeloos, impie, maudit , e,
mechant,e; bijw. trotfchelijk , arrogamment,
orgueilleusement.
Verwatenheid, vr. impieti, arrogance,
Verwaterd , b. n. gate, e, par Peau, —,
verftijfd paard, cheval leurbu.
Verwaterdheid, yr. qualite de ce qui est gala
par Peau. — van een paard, fourbure.
Verwateren, b. w. (ik verwaterde, heb verwaterd,) door water bederven , gaiter par
l'eau. De regen verwatert het hoot, lapluie
gate le bois. Ingewaterd 'pout, du bois combuge. —, met water reinigen; ook het vaatwerk in water te weeken zetten , ear het met
cenig vocht gevuld wordt, combuger. —,
ververfchen. Haring — in ander water doen,
om er het zout te doen uittrekken, dessaler
d u hareng.
Verwatering, vs. etat dc ce qui est gate par
Peau , m., action de gaiter par Peau , action
de dessaler.
Verwbord, o. verfbord der fchilders,palette,f:
Verwdoos, Verfdoos, vr. bate de couleurs.
Verwedden, b. w. (ik verweddede , heb verwed, ) eene weddingfchap doen, wagen,
parlor, gager. Ik verwed twintig gulden,
je pane vingt florins. Ik zou er mijn hoofd
fuel om
fe gagerais ma tete a couper.
Verweeken, b. w. (ik verweekte heb verweekt ,) tremper trop longtemps , rendre trop
mon.
zacht, week maken , amollir.
Verweelderigen, o. w. ( ik verweelderigde,
ben verweelderigd ,) verwee/digen, weelderig worden, devenir effemin,e.
Verweerd, b. n. door de zoo , hale, e, basane , e, du soleil.
Verweerder, m. (bij regtsgel.) gedaagde, die
tegen den eisch ice regten dingt , difendeur.
befebermer van de ‘-ijheid, ook van
be-
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befchuldigde voor criminele regtbanken ,
defenseur. — van geregteiijk aangeklaag'den , defenseur officieux.
Verweerfchrift , o. verdediging , bij gefchrift ,
apologie, f., bij het geregtsh. ) deduction, f,
Verweerflar,, yr. celle qui defend , (in regten ,)
defenderesse.
Verwees, onv. verl. t. van Verwijzen.
Verweezen , o. w. (ik verweesde , ben verweesd , ) van ouderen beroofd worden ,
venir orphelin.
Verweiden , b. w. (ik verweidde , heb verweid ,)
mettre d'un pie flans un autre ; faire changer
de pacage.
Verwekken, b. w. ( ik verwekte heb verwekt,) te weeg brengen , yoortbrengen , procrier, engendt er , susciter, produire. Kinderen voorttelen , procrier, engendrer
des enfants. De kwade lucht verwekt ziekten , le n:auvais air engendte des maladies.
De ledigheid verwekt de ondeugd, Poisiveti
engendre le rice.- God heeft de profeten verwekt, Dieu a suscite les prophetes ; (in den
bijbel, ) Zijnen broeder zaad (nakomelingen)
—, susciter lignee a son frare. —, te weeg
brengen , aanfporen , y eroorzaken , exciter,
anitner, inciter , causer, provoquer. Dat
verwekt den dorst, brengt den dorst te weeg,
ook eenen opftand, cela excite la sof aussi
la sedition, la rivolte. lemand tot,ramfchap
'
,
tot toorn —, provoquer q. q. a la colere.
Dat zal twist —, cela causera de la querelle.
, in het leven terug brengen , opwekken ,
ressusciter.
Verwekker,, m. aanfloker, aanhitfer, instigateur, auteur, m.
Verwekking, yr. aanhitling , instigation.
suscitation. —, der kinderen,
—derpoftn,
procreation des enfants.
Verweldigen , b. w. (ik verwelcligde, heb verweldigd, ) forcer, emporter d'assaut , prendre
de force; zie Overweldigen.
Verwelf, Verwelffel , o. gewelf, voilte, f.,
(fcheepsw. ) voutis, m.
Verwelken , Verwelkeren , o. w. (ik verwelkte ,
ben verwelkt , ) vertienfen , se facer, se flutrir, passer. De bloemen beginnen te —,
les fieurs commencent el se faner, (Ise fietrir.
Verwelkbaar , b, n. qui peat se faner,, se fletrir.
Verwelkbaarheid, yr. etat de ce qui est sujet
a la fletrissure.
Verwelking , yr. fletrissure.
Verwelkomen , b. w. ( ik verwelkomde , heb
verwelkomd ,) welkom heeten , complimenter
q, q. sur son arrivie, Paccueillir, lui soubaiter le bier; venu.
Verwelkoming, yr. action de complimenter q. q.
sur son arrivee, f:, accueil , m.
Verwellusten, b. w. ( ik verwellustte , heb
verwellust ,) depenser, dissiper en plaisirs
(sensuels).
Verweloos , b. n, sans couleur, deteint, e,
&colon', e.
Verweloosheid , yr. itat de ce qui est diteint,
decolore, sans couleur.
Verwelven , b. w. (ik verwelfde , heb verwelfd , ) veiwulven voilter.
Verwel y ing , y r. action de voliter.
Verwen , b. w. (ik verwde , heb geverwd , )
teindre. Rood — teindre en rouge. In de
wol geverwd dock , du drap tent en laine.
— fchilderen , malen , peindre, peinturer;
zie Schilderen. Net galnoten —, engaller.
Diet orleans-rood —, roucouer. Weder —,
reteindre.
Verwennen ,
w. ( ik verwende , heb Yer-
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wend ,) afwennen , ontwennen , desaccoutu
neer, deshabituer. Men moet den kinderen
vroeg —, of afwennen, hoofdig te zijn ,
faut desaccoutumer les enfants de bonne heure
d'être opinidtres; zie Afwennen. Ecn yerwend , bedorven kind , un enfant gate.
Verwenning , vr. desaccoutumanee, action de
gater par crop d'indulgence.
Verweidchen , b. w. ( ik verwenschte, heb
verwenscht , ) maudire, detester, execrer.
Het verwenschte fpel, le maudit jeu.
Verwenfching, yr. action de maudire, malediction, imprecation , execration.
Verwer, m. teinturier. Zijde— , teinturier
en soie. fchilder,, peintre ; zie Schilder.
Verweren , b. w. ( ik yerweerde heb ver, deweerd ,) verdedigen. Zich in regten
oorlog , une
fendre. Eenen y erwerenden
guerre defensive. Zich —, se defendre, faire
resistance. Verwerend , van gefchriften ,
apologetique. Aanvallender en verwerender
wijze te werk gaan, bijw. agir offensivement
et de'fensivement
Verwcring , yr. wederfland , defense, resistance.
Verwerij, yr. plaats waar men floffen , enz. ,
verwt, teinturerie. —, het verwen , art de
teinturier. yerwerswinkel, attelier de
teinturier.
Verwerken , b. w. (ik yerwerkte , heb verwerkt,)) van de plaats werken , &placer,
tnettre ailleurs. —, al werkende verbruiken ,
employer on user en travaillant. Anders
werken dan te yoren , o yerwerken , travailler
ou faire autrement, retravailler, refaire.
—, zieh door werken benadeelen, se faire
mal en travaillant on a force de travailler.,
—, o. w. (met Zijn ,) door de flerke werking bedorven worden (van bier), titre gate,
e, pour avoir travaille ou fermente crop fort.
Verwerking , yr. &placement, In. action de
&placer, d'employer, de refaire, etc., fermentation; zie Verwerken.
Verwerpelijk , b. n. niet aannemelijk, wraakbaar,, rejetable, blamable, condamnable, inadmissible. Zijn voorfiel is niet —, niet te
verwerpen , sa proposition n'est pas rejetable,
(van getuigen ,) recusable,reprochable; als:
Die getuige is een bloedverwant van mijne
tegenpartij hij is —, wraakbaar, ce temoin
est parent de ma partie, it est recusable.
Een — getuige, die gees geloof verdient,
un terrain reprochable.
Verwerpelijkheid, yr. qualite de ce qui est
rejetable, blamable, recusable , inadmissible;
inadmission.
Verwerpeling , m. en yr. verworpeling , (in
de godgel.) reprouve, reprouvie.
Verwerpen , b. w. (ik verworp , heb verworpen , ) verachtelijk wegwerpen , afkeuren ,
riprouver, rejeter, rebuter, desaprouver.
De Been dien de bouwlieden verworpen hebben, (in den bijbel ,) la pierce qui les architectes ont reprouvie; fig. verfmaden , verftooten, afkeuren , yerachten, condamner,
improuver, rejeter. Hij heeft mijne aan
biedingen verworpen , it a rejete riles offres.
Getuigen —, afkeuren , wraken , ( bij het
geregtsh.) reprocher des timoins. Die lets
verwerpt, rejeteur (*).
Verwerpenswaardig, yr. digne d'être rejete,
e, rejetable.
Verwerping, Yr. afkeuring, reprobation , rejection , disapprobation, etc. De — is der
verkiezing tegenoyergefteld , (in den bijbel,)
la reprobation est opposie a la predestination.
De — van een voorttel, le reset (*) d'une
proposition.
Ver-
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Ot1 communaute, f.
Verwersgild , o. corps ,
des teinturiers.
Verwershandwerk , o. métier, m. ou profession
de teinturier.
Verwerskuip , yr. blaauw—, brevet, m.
Verwerskunst, yr. art de teinturier.
Verwersrekening, yr. tnemoire de teinturier.
attelier de teinturier , m.
Verwerswinkel,
teinturerie, f.
Verwervelijk , b. n. verkrijgbaar,, qu'on peat
obtenir, impetrable.
Verwerven , b. w. (ik verworf, heb verwory en ,) obtenir, acquerir, impetrer.
Verwerving, yr. obtention, impetration, acquisition.
Verwcven , b. w. (ik verweefile , heb verweven ,) door weven verbruiken , employer,
user on consommer a tisser. Anders weven,
tisser autrement.
Verwezen , veil. dw. van Verwijzen, veroorcleeld , condanind, e, interdit, e.
verfhout, bois de teinture, m.
Verwhout,
japansch —, sapan, m.
Verwierd , onv. verl. tijd van Verworden.
— — Verwerven.
Verwierf, —
— — — Verwerpen.
Verwierp ,
— — — Verwasfen.
Verwies
Verwiesch , — — — — Verwasfchen.
Verwig; zie Gekleurd.
Verwiggelen , b. en o. w. (ik verwiggelde
heb y erwiggeld ,) ebranler, faire chanceler,
s'ebranler.
Verwiggeling , yr. chancellement, ebranlemeat, i71.
Verwijden , b. w. (ik verwijdde , heb verwijd,)
wijder maken , rendre plus large, elargir,
dvaser, dilater, (bij wondh.,) divariquer.
Eene wonde —, dilater une plaie. Eene
deur van binnen ebraser une porte; zie
ook Vergrooten. —, o. w. (met Zijn ,)
wijder worden, Pelargir, s'etendre, se dilater. De lucht wordt wijder , zet zich door
de hitte uit , Pair se dilate. Eene plant,
waarvan de takjes zich zeer — , une plante
divariquie.
Verwijdend, b. n. uitzettend , dilatant , e.
Eene —e, uitzettende tang, (bij wondh. ,)
rine dilatatoire. Eene —e fpier, ran dilatateur.
—e kracht, dilatabilite.
Verwijderd , b. n. iloigne , e, lointain, e.
Verwijderen, b. w. (ik verwijderde, heb verwijderd ,) op eenen verderen affland plaatfen , eloigner, icarter. Verwijder ze van
elkander, eloignez Pun de i'autre. Iemand
, afbrengen , ecartetvan den regten weg
q. q. du droit chemin. Zich , henen gaan,
s'eloigner, Pen aller , s'absenter. Men wil
u eenen flechten trek fpelen , verwijder ,
maak u weg, on veut yeas jouer an mauvais
tour, eloignez-vous. Zich van iemand verwijderd houden , zich niet met hem inlaten,
se tenir a quelque distance de q. q. De haroneenigheid aanten , de gemoederen
kweeken , aliener les esprits , desunir,, brouiller, diviser. affland van de eene plaats
tot de andere , alt: Hoe veel mijlen is Delft
van Amsterdam verwijderd ? combien de lieues
y a-t-il de Delft a Amsterdam? Zich vrijwillig
s'exiler, se sequestrer. Hij heeft zich
geheel van de wereld afgezonderd , van alien
omgang met elk een' yerwijderd , rl s'est sequestre de tout commerce du monde.
Verwijdering, yr. eloignement , ecartement ,
m. afftand van eene dwaaltter van de zoo,
(in de fterrek.) yerwijderingshoek , elongation. —, verdeeldheid , division, alienation
des esprits, disunion. f. ditnele , tn.

VEK
135t
Verwijding , vr. elargissement, m. eener
wonde , (bij wondh.) dilatation. —of bogt
van eene klok, de plaats char de klok wijder begint te worden , faussure.
Verwijfd , b, n. effernind, e. maken , effeminer.-- , worden, s'effiminer. Een— man,
an homme effemind , une femmelette; fig. —
maken , ramollir.
Verwijfdelijk , bijw. op eene verwijfde wijze
effeminement, mollement.
Verwijfdheid, err. effemination, mollesse.
Verwijl, o. uititel , vertoef, delai, retardement,
Zonder , sans delai.
Verwijlen , b. n. (ik verwijfde, heb verwijid,)
uitftellen , verfchuiven, differer, retarder,
remettre, prolonger; fig. suspendre. — , onz.
(met Zijn) vertragen , etre di_Pre, s'art-dter, ralentir, etre longtemps a venir.
Verwijling; zie Verwijl.
Verwijt , 0. berisping, reproche , tn. reprimande, reprehension , mercuriale, censure, f.
fig. apostrophe , f. Hij verdient geen —,
it ne merite point de reproche.
Verwijtelijk , b. n. berispelijk , reprochable,
blamable, reprehensible.
Verwijten , b. w. (ik verweet , heb verweten, )
berispen , een bcgaan misdrijf voorhouden
reprocher„faire reprimande, reprimander,
reprendre, censurer; fam. Cancer,
apostropher. Hij verweet hem zijnen misflag,
ii lui reprocha sa faute. Men heeft hem dit
onderwerp zeer verweten, hem er over beftraft , on Pa fort reprimande sur ce safer.
Ik zie niets aan zijn gedrag te verwijten
te berispen, je ne vois rien a reprendre a
sa conduite; Spr. w. De pot verwijt den ketel dat hij zwart is , la pelle se moque die
fourgon; an mulet frotte l'autre.
Verwijder, m. celui qui reproche , etc.
Verwijting, yr. reproche, m. zie Verwijt.
Verwijven , b. w. (ik verwijfde , heb verwijfd,)
met eenen wijvenaard bezielen , verwijfd maken , effiminer, rendre effimine , e, amollir. —, 0. w. (met Zijn) verwijfd worden,
s'efreminer, devenir effemine, e.
Verwijzeling, in. en yr. zie Balling.
Verwijzen, b. w. (ik verwees, heb verwezen ,)
van zich naar elders wijzen, aan eenen anderen wijzen, renvoyer. Den lezer — near
hetgeen men hooger gezegcl heeft, renvoyer
le lecteur a ce qu'on a dit plus haat. Naar
eene andere regtbank —, renvoyer a an mitre tribunal. — door een regterlijk oordeel
, verbannen, bannir, exiler, proscrire , releguer. — , vonnisfen , doemen,
condamner, prononcer une sentence ou an ar.
rét contre q. q. Hij werd in de kosten ver,
wezen , it fur condanine aux frais. Hij werd
ter flood verwezen , it fat condamnd a la mort.
Verwijzing, yr. action de renvoyer, I renvoi,
verbanning, vonnisvelling, relegation,,
f: exil , arrit , tn. condamnation , sentence,
(bij regtsg. ) In dit concept, in d(sze mimutt is eene verwijzing die niet geparapheerd. is , niet met den naam onderreekend is,
it y a dans cette minute an renvoi qui n'est
pas parafe.
Verwilderd , b. n. van land, enz. woest , onbebouwd , sauvage, inculte , en desordre.
Zijn tuin is —, son fat-din est en desordre.
Dat zijn —e , woeste plaatfen, ce sont des
lieux sauvages, incultes; fig. van menfchen ,
enz. wild , sauvage, volage, deregl ec , e, libertin, inculte , etc. Een aanzien , art
air farouche. Verwilcierde, tilde volken ,
des peuples farouches. De verwilderde jeugd
la jeunesse dereglee.
Ver-
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Verwilderen, o. w. (ik verwilderde, het ver- Verwittlgen, b. w. (ik verwittigde, heb yen
wittigd ,) berigten , bekendmaken , doen wewilderd,) wild, wilder worden. 1-lij laat
ten , avertir, informer, prevenir, fairs
zijnen akker — , onbebouwd , it laisse rester
savoir, faire part , donner avis ou connaisson champ inculte, le couvrir de ronces et
sauce, etc. lk zal u — van hetgeen hij
d'epines. — , van boomen, pousser trop de
gezegd heeft , je vans infortnerai , avertirai ,
branches cc de bois. Ongeregeld worden,
donnerai avis de ce qu'il a dit. Ik kom u
van menfchen , se deregler. Die jongeling
berigt geven, van het bezoek, dat gij
is geheel verwilderd, on a entiêrement nemorgen van hem zuit hebben , je viens vows
glige Peducation de ce feune homme.
prevenir
de la visite, que vows aurezdemain
erwildering , vr. verwildheid, etat sauvage,
de lui.
tnanque ou defaut de culture , 171. defaut ('education , masque de discipline , dere- Verwittiging, yr. information, f., avis, rapport , avertissement, tn.
glement , on. De —, verdorvenheid, ()ageregeldheid zijner zeden , le dereglement de Verwketel; zie Verfketel.
Verwoed, b. n. furieux, euse, enrage, e,
ses moeurs.
acharne, e.
Verwilligen , b. en o. w. ( ik verwilligcle , heb
verwilligd ,) toeflaan, bewilligen , veroor- Verwoedelijk , bijw. furieusement , avec acharnement.
looven , permettre , consentir , accorder,,
conceder, octroyer. Men moet wel — of Verwoeden, o. w. (ik verwoedde, ben verwoed
, ) verwoed zijn , woedend worden , étre
bewilligen , war men niet kan beletten,
en fureur., devenir furieux, ease, enrage , e.
ant biers permettre ce qu'on ne pout empe.
_rcher.
De ouders hebben dat huwelijk ver- Verwoeclheid, yr. fureur, furie, rage, f.,
acharnement, m.
willigd , toegeftaan, les parents ont consenti
Verwoest , b. n, mind, e, ravage, e, detruit,
a ce mariage.
e, desole , e, devaste, c.
Verwilliging, yr. inwilliging, toeflemming,
consentement, octroi, m. permission, con- Verwoesten, b. w. (ik verwoestte , heb verwoest, ) woest waken, vernielen , disoler,
cession.
ravager, divaster, detruire, ruiner, infesVerwinbaar,, b. n. qui pent etre vaincu, e,
ter; fig. subvertir. Dit Plot of kasteel is
pris, e; prenable.
tot den grond verwoest, ce chateau est mini
Verwinden, b. w. (ik verwond, heb verwonde fond en comble. Een land —, desoler un
den ,) weder opwinden , redevider,, guinpays. De foldaten — onze velden, les salder,, divider de nouveau. Verwin dit kluwen
dats ravagent nos campagnes. De vijanden
eens, redevidez un pen ce peloton.
hebben deze provincie door hunne flroopeVerwinding, vr. action tie redevider, de divirijen verwoest, les ennemis ont infeste cette
der 0,14 de grinder autrement, de nouveau.
province
par leers courses. Te vuur en to
Verwing, yr. action de teindre, teinture,
zwaard , mettre 4 fen et a sang. ( Door
peinture.
het gebruik van Berke . dranken of door den
Verwinnaar, m. overwinnaar, vainqueur, conwellust) zijne gezondheid verflompen,
qudrant.
se blaser.
Verwinnelijk, b. n. prenable, qu'on pent vainVerwoestend, b. n. vernielend, destructeur,
cre , qui peat étre pHs, e.
trice. Een — Bier, an animal destructeur,
Verwonden, b. en o. w. (ik verwon , beb verdestructif, ive, devastateur, trice. Een —a
wonne.n ,) overwinnen , vaincre , triompher
watervloed, un torrent devastateur.
de, remporter la victoire sur; fig. surmonVerwoester, destructeur, devastateur, rater, etc.; zie Overwinnen.
vageur, desolateur, depredateur. De GrieVerwinning , vr, overwinning, vietare, f.,
ken zijn de —s van Troje geweest, les
triomphe, in.
Grecs furent les destructeurs de Troie.
Verwintering, b. cif o. w. (ik verwinterde ,
Verwoesting, yr. devastation , destruction,
heb en ben verwinterd,) overwinteren ,
desolation, mine, depredation, eversion, f.
verner,, passer Phiver.
dega't , ravage, renversement,saccagement,
Verwintering, vr. overwintering, action d'hino. De — van Salomo's tempel, la destrucverner. , (van fchepen ,) hivernage, m.
tion du temple de Salomon. De vijanden
Verwisfelaar, m. changeur, troqueur, echangiste.
hebben eene groote — in die dorpen geVerwisfelbaar, b. n. ruilbaar,, qui pent etre
maakt
, les ennemis ont fait un grand ravage
change, e, ou echange, e, echangeable,
dans ces villages.
conversible.
Verwisfelen , b. en o. w. (ik verwisfelde , heb Verwon, onv. verl, t. van Verwinnen.
en ben verwisfeld ,) het eene voor het an- Verwonden , b. w. (ik verwondcte , heb verwond,) wonden, kwetfen, blesser.
dere geven , verruilen, changer , &hanger,
donner en echange, convertir, substituer. Verwonderaar,, m. admirateur, qui s'etonne.
Schilderijen voor noeken —, changer des ta- Verwonderaarlier, yr. admiratrice, cello qui
s'etonne.
bleaux contre des livres. Van kleederen
changer d'habits. Gelijk op —, &hanger Verwonderen , b. w. (ik verwonderde, heb
verwonderd,) verbazen, itonner, surprenbut a but; (bij regtsgel.) De flraf voor
dre , emerveiller. Ik was verwonderd over
eene andere , veranderen (alleen), cornzijne koen- of floutheid, je firs surpris de
inner la peine. Een verwisfeld , ondergefchosa hardiesse. Dit onvoorzien toeval heeft
von kind , en enfant substitud. Nogmaals —,
hem zeer verwonderd , verbaasd , cot accident
rechanger.
wisfelweder veranderen,
imprevu l'a fort etonnd. Zich—, s'etonner,,
paarden nemen, relayer (de chevaux).
s'emerveiller, etre surpris de q. ch., s'ebaVerwisfeling, yr. change, echange, troc, tn.,
hir, (weinig gebr. ,) trouver etrange. Het
commutation, (in de fpraakk.,) letterververwondert mij , dat hij het gevaar niet ziet
wisfeling; zie verder Verandering. — van
waarin hij verkeert, j e m'etonne qu'il ne voie
den eenen naamval voor den anderen, (in
pas le danger di it est. Wie zoude zich daarde fpraakk.) antiptose.
over niet niet over verwonderd, verVerwitten , b. w. (ik verwittede, heb verwit ,)
baasd flaan? qui ne s'en emerveillerait ? Zy
op nieuw witten , reblanchir, blanchir tie
was zeer verwonderd, zich door de barer?
Nouveau on autrement.
ver-
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verlaten te zien , elle fut bicn surprise de se
voir cbandonnee des slew. bewonderen
admirer.
Verwol derenswaardig, b, n. dat te bewonderen
is, admirable, digne d'être admire, e.
\T el-wondering , yr. etonnement, m. surprise,
ihahisscmcnt,
(wesnig gebr. ) Dit
voor y al heefteene groote —, verbazing veroorzzakt , cet accident a cause une grande
surprise. — , bewondering verrukking,
admiration.
Verwonderingsteeken , o. ( in de fpraakk. , )
pains admiratif, tn.
Verwonderlijk, b. n. hetgeen verwondering
baarr, etonnant, e, surprenant, merveilleux , se , admirable. Zij is van eene —e
fehoonheid , elle est d'une beanie surprenante.
Het is — bet re zien , it est surprenant de
le voir. —, bijw. d'une manure surprenante ,
tnerveilleusement; fam. etonnemment, admirablement.
Verwonderlijkheid yr. qualitd de ce qui est
surprenant
'
admirable.
Verwonding, Yr. action de blesser. —, wond,
bkssure.
Verwonen , b. w. (lc verwooncle , heb verwoond ,) aan huishuur geven , payer pour le
loyer, louage, d'une maison.
Verwonneling , m. vaincu,
vaincue, f.
Verwonnen , verl. dw. van Verwinnen.
Verworden , o. w. (ik verwerd , heb verworden ,) bederven , se gdter, se salir.
Verwording , Yr. action de se gaiter.
Verworf, onv. verl. tijd van Verwerven.
Verworgen ; zie Verwurgen.
Verwormen, o. w. (ik verwormde , ben verwormd , door papier- of hout-wormen verteerd worden , wormflekig worden , se vertnouler. Dit hoot verwormt ligtelijk, wordt
ligtelijk wormftekig , ce bois est sujet a se
vermouler. Verwormd hoot , bois
Verworming , yr. wormftekigheid, vermoulure.
Verworp ; zie Verwerpen.
Verworpeling , y r. zie Verwerpeling.
Verworpenheid , yr. abjection, f. &at de reprobation, tn.
Verwortelen , 0. w. (ik verwortelde , ben verworteld) s'enraciner, prendre racine.
Verwpot , Verfpot, m. pot a couleurs.
Verwrin gen, b. w. (ik verwrikte , heb verwrikt , ) al wrikkende bewegen , mouvoir,
remuer. Door wrikken benadeelen , verrekken , dimettre, debolter,, disloquer, luxer,,
(bij wondh.)
Verwrikking, yr. tnouvement , abatement, deplacement, m. dislocation,entorse , luxation.
Verwringen , b. w. (ik verwrong , heb verwrongen , ) antlers wringen , de'tordre, tordie de nouveau. —, door wringen benacleelen , Bonner une entorse.
Verwringing , yr. action de detordre, de Bonner une entorse, distorsion, contorsion. —
aan den voet , entorse.
Verwfler,, Verifier , yr. teinturiere.
Verwulf, Verwelf, a.
f.
Verwwinkel , m. boutique de droguiste ,
Verwurgen , b. w. (ik verwurgde , heb ver.
wurgd ,) &rangier.
Verzachten , b. w. (ik verzachtte , heb verzacht ,) zachter, week doen maken, matigen , adoucir, amolar,, ramollir, soulager,
Unifier, attendrir, radoucir , mitiger, mo
direr, modifier, temperer. De kleuren van
eene fchilderij
, adoucir, degrader, les
couleurs d'un tableau. De fmarten
, Unifier les douleurs. Het leder met olie
,
ramollir le cuir. Eene nraf , mitiger une
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teine. Dat verzacht bet bloed , cola tempert le sang. —, 0. w. (met Zijn) zachter
worden , s'adoucir, se ramollir , se radoucir,
s'apaiser, se moarer, etc. Het .weer
te —, zachter te worden , le temps common.
ce cl s'adoucir. Het onweder verzacht ,
wordt zachter, l'orage s'apaise. De koude
worth zachter , vermindert , le froid se moare.
Verzachtend , b. n. adoucissant, e lenitif,
ramollissant, e, anodin, e, emollient,
e, calmant, e, palliatif, ive, tempere, e.
(bij wondh.) Een geneestniddel un rimede ramollissant, palliatif, Unitif, tin anodin.
—e geneesmiddelen opleggen , appliquer des
emollient ,etc.—e zalf, fmeerfel, liniment ,tn.
Verzachting , yr. adoucissement, radoucisse.
went reldchement, Unitif, soulagement,
amollissement, m. mitigation , f De — van
bet weer , le radoucissement, le reldcliement
du temps. — van kleuren , adoucissage, m. —
van pip , fmarte , adoucissement , soulagement de douleur, m. — van een gezegde, ( bij
redenaars , ) euphimisme, m. — van koorts ,
mitigation de la Pyre.
Verzadelijk , b. n. qui pent titre rassasM, e.
Verzadelijkheid, vr. etas de ce qui pent e' tre
rassasid, e.
Verzaden , b. w. (ik verzaadde , heb verzaad,)
zat maken, den hanger !Mien, verzacligen ,
rassasier, appaiser la faint, assouvir, gorger, ( bij de fcheik. ) saturer. Hij
beefs zoo grooten eetlust , dat men hem niet
kan a si grand appetit, qu'on ne
pent le rassasier. Een vocht —, bezwangeren , saturer sine liqueur. Verzadigd kalkwater,, eau de chaux saturee.
Verzading , Verzadiging , vr. rassasiement, tn.
—, flilling des hongers, assouvissement dela
faint, m. Al te groote —, zarheid , satiete.
(bij fcheik. ) saturation. De — van een zuur,,
la saturation d'un acide.
Verzag , onv. verl. tijd van Verzien.
Verzagen , b. w. ( ik verzaagde , heb verzaagd, )
scier entihrement, scier real.
Verzaken , b. w. (ik verzaakte , heb verzaakt , )
verloochenen, renier, renoncer ci, abjurer,
abandonner. Zijne godsdienst afzweren ,
apostasier, abjurer, renier, sa religion. —
in bet kaartfpel , eene andere kleur fpelen ,
renoncer. Alen fpeeltfchoppen , en gij fpeelt
klaver,, gij verzaakt , on joue pique, et yens
jouez to elle, vows renoncez.
Verzaker,, vr. Godverzaker,, renieur. — van
de godsdienst, afvallige , apostat.
Verzaking , yr. verloochening, reniement, renoncement, m. De —, verloochening van
Petrus , le reniement de Pierre. De — van
de genoegens le renoncement aux plaisirs.
— akte waardoor
'
men affland van iets doer,
fchriftelijke —, affland, renonciation par
ecrit. — van godsdienst, apostasie. — in het
kaartfpel , renonce. overgave van eigendom, desappropriation.
Verzakke
n , o. w. Olepverzakte , ben verzakt,)
doorzakking, nit zijnen Eland geraken , inzakken , s'affaisser, arener.
Verzakking , Nederzakking , yr. affaissement ,
m. — van den grond onder een gebouw,
fondis , m.
Verzamelaar, m. celui qui rassemble. In orde
fchikker der bladeren van een bock , assembleur. opraper, amoisseur. — van
een letterkundig werk , compilateur. — van
een periodiek gefchrift , redacteur. — van
zeldzaamheden curieux. — van fchatten
die de opbrengst van eene flad , enz. verga dert , thefaurier,, thisauriseur.
11mmm
Ver-
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Verzatnelaarfter, yr. celle qui rassemble, etc.
— van fchatten, thesaurrseuse.
Verzamelbaar, b. n. ce qu'on peat rassembler.
Verzamelen, b. w. (ik verzamelde, heb verzameld ,) vergaderen , assembler, rassembler,
amasser, recueillir,, ramasser. De verilrooide
foldaten zijn reeds bijeenverzarneld, les so!dots disperses sent deja rassernbles. Hij heeft
alle gedenkpenningen van de Romeinfche
keizers, die hij maar heeft kunnen vinden ,
verzameld, bijeengebragt, it a ramasse tout
ce qu'il a pu trouver de medailles des empereurs Romains. Hij heeft de fchoontte
plaatfen van dezen fchrijver verzameld ,
a recueilli les plus beaux passages de cet
auteur. De ilemmen— , opnemen, recueillir
les suffrages. Stukken, getrokken nit onderfcheidene fehrijvers, bijeenverzamelen, en
tot een bock maken, compiler. Schatten —,
s'assemvergaderen , thesauriser. Zich
bier, s'attrouper, se rassembler. Zij verzamelden zich condom hem , ils se rassemblement
autour de la.
Verzamelend, b. n. (in de fpraakk.) eollectif;
ive. Volk , leger , menigte, zijn --e Damen ,
people, armee , multitude, sons des noms collecttfs.
Verzameling, vr. vergadering, zamenkomst,
assemblee, f., rassemblement, m. De van
de noodige flukken , le rassemblement des
pieces nicessaires. zamenloop van yolk,
contours de people. — van alle wetenfchappen, encyclopedic; fig. van flecht yolk, sentine. — van geestelijken , kardinalen en
prelaten, congregation. uit verfcheidene
werken bijeenverzameld , compilation. —
van verfcheidene zaken , enz. van eene zelfde
foort, ale : Ik heb eene fchoone — van
boeken, Pal une belle collection de livres.
Eene — van fpreekwoorden , enz. un recueil
de proverbes. — van etter zonder ontileking,
verzwering, (bij wondh.) apostase.
Verzamelplaats,.vr. vergaderplaats, lieu d'assernblde, de rassemblement, rendez-vous,
, (in de krijgsd.) quartier d'assembMe,m.
, bewaarplaats , receptacle , Dat is de
— van alle vuiligheden der clad , c'est le
receptacle de souses les immondices de la ville.
De zee is de — van alle wateren, la mer est
le receptacle de toutes les eaux. — van zeldzaamheden , musee, en.
Verzamen ;izie Verzamelen.
Verzanden, o. w. (ik verzandde, ben ververzand) met zand. vullen, bedekken, assabier, ensabler, engorger. De haven is verflijmt, met zand7opgevuld , le port est engorge.
Verzanding, yr. assablement , ensablement, m.
Opflijking, aanwas , atterrissement,
Verzat, onv. verl. t. van Verzitten.
Verzeeren ; zie Bczeeren.
Verzeetravd, b. th zeeziek , attalui, e, du
mal de mer.
Verzeenvedheid, vr. mal de mer,
Verzeenwen , 0. w. (ik verzeeuwde, ben verzeeuwd,)walgen , avoir le ma? de seer , avoir
envie de vomir.
Verzegelaar, m. scelleur.
Verzegelen, b. w. (ik verzegelde, help verzegeld,) sceller, cacheter, apposer le sceau
bevestigen , ratifier, conon le scene.
firmer. Weder, op nieuw recacheter.
Verzegeling yr. action de sceller, apposition
du sceau, scene, action de catheter, Ceenen
brief) une lettre.
Verzeggen b. w. (ik verzeide, heb verzeid
of verzegd
' , door toczegging verbinclen ,
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loven, promettre, engager, donner saparole
q. q. pour venir accepter nue invitation.
Zij is verzegd, heeft haar woord gegeven ,
elle est engagee. verzweren, zeggen of
zweren , dat men iets niet cloen zal, dire or;
jurer de ne pas faire. Ik verzcg, zweer
met hem to fpreken, je jure luiparler; Spr.
w. Men moet niets —, men kan niet weten
waartoe men komen kan,
ne fact pas dire
Fontaine, je ne boirai pas de ton eau.
Verzeeg, onv. verl. t. van Verzijgen.
Verzeid, verl. dw. van Verzeggen.
Verzeilen , b. w. (ik verzeilde, heb verzei/d, )
al zeilende doen verongelukken, faire dchouer
un vaisseau. Ben fchip laten —, is ook ,
door zeilen laten winnen aan hem, die met
zijn fchip het hardfte zeilt, ten gefchenke
geven , faire gagner un vaisseau a celui qui
remporte le prix a la voile. — , o. w. (met
Zijn) al zeilende van plaats veranderen ,
mettre a la voile de quelque endroit. Al zeilende in ongelegenheid geraken, echouer.
Het fchip verzeilde op eene droogte , le
vaisseau ichoua sur un bane de sable. Wie
weet waar hij nog verzeilt, wat er nog van
hem worth? qui peut dire , ce qu'il en viendra
encore? fig. Hij is reeds verzeild, ii est dila
en danger de mourir.
Verzekeraar , rn. assureur.
Verzekerbrief, tn. polis van asfurantie, police
d'assurance, f. contra: d'assurance.
Verzekerd, b. n. assure, e, stir, e. Hij zal
morgen komen, ik ben daarvan —
viendra domain, j'en suis
Verzekerdheid, vr. assurance, certitude. Veiligheid , s , gerustheid, tranquillise.
Verzekeren, b. w. (ik verzekerde, heb verzekerd ,) overtuigen , betuigen, zeker waken, assurer, protester, persuader. Hij verzekert het u van gezegd to hebben, it vous
en assure de Pavoir dit. Zijt verzekerd, dat
hij heden avond bij u zal komen , assurezvous qu'il viendra cc soir chez vous. Hij verzekert , dat hij niets van die zaak geweten
heeft, it assure, proteste, affirme, n'avoir
rien su de cette affaire. Ik wil mij daarvan
—, je veux m'en assurer. Verzeker, overwig hem van mijne genegenheid , persuadez-le de mon affection. Hij verzekerde hem
op zijne eer,, dat hij hem nit al zijne krachten zoude dienen, it lui protesta sur son
honneur, qu'il le servirait de tout son penvoir. Zich van iemands perfoon , zich van
iets, iemand bemagtigen , s'assurer de q. q.
de q. ch. Parreter, s'en saisir, Papprehepder. —, bevestigen, van zaken, assurer,
certifier, affirmer, afermir. tegen aan.
randen beveiligen, garantir, assurer. Zija
huis is voor Brie duizend gulden tegen
brandfchade verzekerd, verwaarborgd, sa
tnaison est assurde pour la somme de trois
mille florins. Hij leent niets, wanneer men
hem niet vooruit eene verzekering, een onderpand geefc, it ne price point, qu'on ne
nantisse, on si on ne le nantit auparavant.
Verzekergeld, o. prime d'assurance, f.
Verzekering , yr. bevestiging , assurance ,
suretd , certitude , affirmation ,
—,
hechtenis, bewaring, saisie, prison. Iemand
in — nemen, se saisir, s'assurer de q. q.
Iernand in — brengen , mettre q. q. en prison. — flellen, assurer , cautionner, etre
caution de. — , onderpand, nantissement, in.
Verzekerkantoor,, o. asfurantie-kantoor,, bureau
d'assurance, m.
Vcrzekeringskontrakt ,(fehriftelijk) police d'assurance.
'er-
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Verzelfftandigen
,
b.
w. (in de goclgel.) trans.
substantier.
Verzelfftandiging,vr. transsubstantatlon.
Verzellen, b. w. (ik verzelde, heb verzeld,)
vergezelfen , iemand gezelfchap houden 5 met
hem gaan , bij hem zijn , accompagner, tenir
, uitgeleiden , begeleiden ,
compagnie.
reconduire.
accompagneur, congeleider,
Verzeller, m.
ducteur.
Verzelling, vr. accompagnement , m.
Verzenden, b. w. (ik verzond, heb verzonden ,) aan anderen toezenden, afzenden,
envoyer, elepicher, expedier. Ik heb het
book aan uwen broeder verzonden, j'ai envoye le livre a votre frere. De koopwaren
zip reeds verzonden, afgezonden, les marchandises sons déjà expediles.
Verzender,, m. celui qui envoye , qui expedie.
—vankopwre,
expediteur,, exp.editionnaire.
Verzending, yr. afzending, envoi, tn. expedition. Koopwaren, die verzonden worden,
(bij koopl.) marchandises d'expedition.
Verzenen, vr. enkel in het meervoud, hielen,
talons ,
pl.
Verzengd, b. A. De —e luchtflreek, la zone
torrid*. Bewoners van die luchtflreek, amphisciens.
Verzengen , b. w. (ik verzengde, heb verzengd,) brie' ler lejerement , griller , roussir.
De groote zonnehitte heeft de bladeren verzengd, la grande ardour du soleil a grille
les verftenfen , (bij bouwl.) van
veldvruchten, die, door den rijp of vorst
geraakt zijnde, door de zon verzengd of
verflenst worden, brouir.
Verzenging, yr. action de griller, de roussir,
de bailer legerement, brouissure.
Verzenmaker, m. verzengek, die zucht tot
verzen heeft, rijmelaar, flechte verzenmaker, ritneur, rimailleur, versificateur,,versificailleur (*), tnetromane; die voor de
vuist , extempore, verzen maakt , improviste.
Men ziet genoeg —s, maar weinig dichters ,
on volt assez de versificateurs, main on no
volt guere de poetes.
Verzet , o. ti„Overdrijf, uitfpanning, amuse•
went, divertissement , passe-temps ,rn. rieriation, f: —, rust, verpoozing, repos, repand, gage, tn.
Mche , tn., pause, f:
Verzetten , b. w. (ik verzettede, heb verzet ,)
verplaatfen, deplacer, transposer, transporter. Verzet, verfchuif niets, ne deplacez
rien. De woorden transposer les mots.
Boomen —, transplanter , &planter. des arbres. Geenen voet — niet van zijne plaits
gaan, onbeweeglijk ffaan, ne pas banger ;
fe ne
fig. lk zou er geenen voet om
m'en soucie guere. Den dam — , ( in het
damfpel,) dedamer. Oude palen oude
bepalingen wegnemen , abolir lee lois. Hij
is niet te —, te verbidclen, it est inexorable, inflexible, opinMtre. Zijne droefheid
—,vergeten, oublier sa tristesse. , verpanden , te pand zetten , engager, mettre en gage,
hypothiquer. Hij heeft zij n horologie verzet,il
verwedden, gager,
a engage sa montre.
parlor. Eenen Been enchasser ; fig. —,
ontflellen, itonner, surprendre, consterner.
Hij fiaat —, ir est :tonne, surptis. Zich—,
vermaken, uttfpannen, s'amuser, se divertir, se reldcher. Zich tegen jets —, weer.
hand bieden, in Rand van tegenweer zetten,
s'opposer 4, resister a, faire opposition a. Hij
heeft zich altoos tegen onze oogmerken
verzet , it eat toujours oppose a nos desseins.
—, (in het fehaakfpel,)
kasteel naast
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den koning zetten, en den koning naast her
roquer.
kastee1 aan de andere vide
Verzetting, yr. verplaatfing, action de 41/placer, deplacement , m., transplantation, translation , f.; action de chasser autrement. —,
( van edelgefleenten ,) verfchikking , verplaatfing van letters, transposition. —, verpanding van zijn goed, engagement de Sel
hardes, de ses nipper.
Verzieden , o. w. ( ik verzood , ben verzod.en ,)
ebouillir, diminuer en bouillant ; zie Ver.
koken , Verkoking.
Verzien, b. w. (ik verzag, heb verzien ,)
onachtzaam verwaarloozen , negliger, tnanquer a. Gij hebt uw fpel
you: avez
neglige votre feu. aan het zien of bezigtigen van iets ten koste leggen, depenser
on employer pour avoir la vue de q. ch. Ik
verzie er drie gulden onder,, indien gij het
doet, je gage, panic, trois florins, je von:
donnerai trois forms's, si vous le faites. Zich
—, antlers zien dan men moest , miskijken,
se meprendre, se tromper, ne pas • bier
voir.
Verziening, yr. negligence, f deface d'attention,m., meprsse,erreur,
Verziercier, m. verzinner, verdichter, inventour,, forgeur.
Verzieren , b. w. (ik verzierdc , heb verzierd ,)
verzinnen, verdichten, inventor, forger. De
gaufche gefchiedenis was verzierd , tout:
Phistoire etait inventle.
Verziering, y r. action 4Pinventer, de forger.
Verzierfel, o. invention, fiction, fable, f.
Verzierfler, yr. cello qui invente on forge.
Verzigttop, tn. ;tan een gefchut, frontean
de mire.
Verzijgen, b. en o. w. (ik verzoog, heb en
ben verzogen,) ergens door doen lekken ,
iltrer, faire passer ou colder au travers de.
f—
, o. W. (met Zijn,) ergens door lekken ,
se filtrer, passer on couler au travers de.
Verzijging, yr. filtration.
Verzijgvat, o. tamis,
passoire, f.
Verzijpen , 0. w. (ik verzijpte , ben verzijp: )
al zijpende verdwijnen, s'absorber.
Verzilveraar, m. argenteur.
Verzilveren , b. w. (ik verzilverde, heb verzilverd,) argenter. Vcrzilverde pillen, des
pilules argentier.
Verzilvering, vr. argenture.
Verzinken, o. w. (ik verzonk, ben verzonken ,) naar den grand zinken, weg zinken,
couler a fond, aller a fond, s'enfoncer, etre
englouti, e, submerge, e s'abimer ou s'abymer; fig. In gedachten verzonken, vercliept zijn, etre absorb:, e. In zijne fmart
verzonken,
e, dans sa douleur.
Verzinnelijken, b. w. (ik verzinnelijkte, lieb
verzinnefijkt ,) zinnelijk maken, rendre setssible, palpable, figurer, reprisenter.
Verzinnelijking , yr. action de rendre sensible , etc.
Verzinnen , b. w. (ik verzon , heb verzonnen,)
uitdenken , inventor, controuver, forcer. Gij
zijt een leugenaar, gij hebt dat verzonnen,
vous etes sin menteur,, vous avez invents
cela. Hij heeft deze onwaarheid verzonnen,
it a controuve cette tnenterie. Eene logen
, forger un mensonge. Hij verzint, voege
er wat oij , it commente ass pen. — , zich
vergisfen, se *romper, se ineprendre.
Een middel —, op een middel denken, zijn
vernuft fcherpen, s'inginier. Verzin een
middel om uit deze verlegenheid te komen,
ingeniez-vous pour sortir de cet embas; as.
;nventour „Corgefir. Ile: is een
Verzinner,
Mmm

V E it
VER
1 356
— van nieuwstijdingen, c'est uts forgeur de Verzoenbaar, Verzoenlijk, b. n. reconcillable,
conciliant, e, propitiators.
nouvelles.
Jour de propitiation.
Verzinning, yr. uitdenking , uitvinding, inven- Verzoendag,
Verzoendekfel, o. het dekfel der verbondskist
. lion, fiction.
in den tabernakel van Mozes, couvercle du
Verzinfel, o. verdichtfel, fiction, invention, f.
Parche de Palliance , propitiatoire.
Ilij heeft mij zulks gezegd , dock het is flechts
een verdichtfel , it m'a dit tells chose, Verzoenen, b, w. en o. (ik verzoende, heb
en ben verzoend , ) bevredigen , appaiser,
,nais ce n'est qu'une fiction.
reconcilier, pacifier; raccommoder; fain. ra.
Verzinfter, yr. inventrice, celle qui invents,
patrier. Hij werkt om ze te traforge.
vaille 4 les reconcilier. Haar heerschte eene
Verzitten , b. en o. w. (ik verzat, heb en ben
onverfchilligheid tusichen hen, men heeft hen
verzeten,) voor het zitten betalen, payer
weder verzoend, hereenigd , it y avait de
pour, une place , pour etre assis, • e. Hij
la froideur entr'eux, on les a raccommodes.
verzit in de kerk zes gulden jaarlijks, voor
Zich —, se reconcilier, se reunir, se raceene plaats, sl pale six florins par 4n pour
door
zitten
verliecommoder; fam. se rapatrier. De man en de
place
a
Peglise.
—,
une
vrouw hebben zich verzoend, le marl et la
zen, of laten voorbijgaan , perdre (le temps
demeurer assis , laisser passer (le temps)
femme se sont reconcilies, raccommodes. Hij
heeft zich met zijnen broeder verzoend ,
etant assis, e, perdre en restant assis , e.
s'est reconcilie, avec son frere.
—, door zitten benadeelen, se nuire a forboeten
voor, expier. Sene zoo groote misdaad
ce d'itre assis , e. —, van plaats veranderen ,
niet, dan door zijnen dood, verzoend , geboet
changer de place , se mettre lune mitre place.
worden, un si grand crime ne pent itre
veil. r. van Verzoeken.
Verzocht,
expie que par sa mort. Spr. w. Men mnoet
Verzoden, veil. deelw. van Verzieden.
tegen eenen verzoenden vij and op zijne hoede
Verzoek , o. demande, prihre , requite, solliwezen , it ne taut pas se fier 4 tin ennemi
citation , supplication. Men that uw verzoek
reconcilid.
toe , on consent a votre demande. Men heeft
zijn —, verzoekfchrifc afgeflagen , on a refuse Verzoenend, b, n. expiatoire, propitiatoire ,
aanzoek , dat hij
piaculaire.
sa requite. Het is op mijn
u deze fom heeft geleend, c'est a ma soils- Verzoener, m. reconciliCiteur,, pacificateur.
citation qu'il vous a prite cette somme. Een Verzoening , vr. reconciliation, propitiation,
expiation, pacification, f. raccommodement,
fmeeking doen, faire une supplication,
us. ; fam. rapprochement, rapatriage au ra(bij regtsgel.) requisition, f. om in het
bezit eener erfenis te worden gefleld of gepatriement, m.
handhaafd , pititoire ou action petitoire. —, Verzoeningswerk, o. oeuvre propitiatoire, f.
begeerte om in een klooster te worden alit- Verzoenlijk, b. n. zie Verzoenbaar.
genomen , postulation. — om ontflag van de Verzoenlijkheid, yr. humour reconciliable.
leenregten van een auk lands, dat men van Verzoeniter, yr. reconciliatrice.
-eenen daarmede beleende koopen wilde , di- Verzoeten, b. w. (ik verzoette, heb verzoet ,)
zoet makers, adoucir, rendre plus doux,ce,
pri, m.
Verzoeken, b. w. ( ik verzocht, heb verzocht,)
fcheik.) edukorer. Verzoete
kwik , mercuredulcsfie; fig. verzachten,
vriendelijk bidden , demander, prier, requiadoucir, allger , soulager; fpreekw. Geld
rir,,solliciter, ?gamier. Ootmoediglijk —,
verzoet den arbeid, neemt het onaangename
fmeeken , supplier. Ik verzoek u om uwe
daarvan weg, Pargent adoucit la pone.
hulp, fe vous demande votre secours. Ik zal
om niets meer fe ne le prierai plus Verzottend, b. n. dulcificatif, lye.
de rien. Wie heeft u daarom verzocht? qui Verzoeting, yr. adoucissement, m., (in de
ftheik.) edukoration,duicifiation; fig. adouyou: en a requis? Ik wil u om eene gunst
fe veux vous requdrir d'une grace. Om
cissement, soulagement, tn.
de aanneming in een klooster clerk —, pot- Verzolen , b. w. cik verzoolde , heb verzoold , )
tulerpour itre recite dans sine maison religiressemeler. lappen, carreler. Zijne
fchoenen zijn verzoold, ses souliers sons reseuse. Om de loslating van iemand
nieuwe voorfchoenen
semeles. Laarzen
viler Pelargissement de q. q. Iemand ter mulaan laarzen zetten, remonter des buttes.
noodigen , inviter, convier, semonti,jd
tire q. q. a un repas. beproeven, op de Verzoling, yr. action de ressemeler,carrelure.
proef itellen, verleiden, ten kwade aanzoe- Verzon , onv.
tijd van Verzinnen.
— — — Verzenden.
ken , eprouver, mettre a Pepreuve, tenter, Verzond,
essayer. Gij zult den Heer uwen God niet Verzood,
— — — Verzieden.
to ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Verzooliter, vr. celle qui resseniele. — van
De duivel verzoekt de menfchen, le diable
koufen, ravaudeuse.
tente les Verzoek , proef eens diet' Verzonen , b. w. (ik verzoonde , heb verzoond,) als noon aannemen, adopter, prenwijn, essayez un pen ce yin.
vrager, (meeker, demandeur,
dre pour fils.
Verzoeker,
suppliant, requirant, petitionnaire, postu- Verzoomen, b. w. (iii verzoomde, heb verzoomd ,) ourler.autrement , de nouveau.
lant. verleider,, aanvechter,, tentateur.
Verzoeking, yr. demands, sollicitation; zie Verzoop, onv. veil. tijd van Verzuipen.
Verzoek. — , aanvechtiug , verleiding ten Verzorgen, b. w. (ik verzorgde, heb verzorgd,) door zorg befchikken-, door zorg
kwade, tentation. Leid ons niet in —, ne
nous induis point en tentation.
van het noodige voorzien, pourvoir, munir
du necessaire, pourvoir aux besoins de
Verzoekmeester, m. maitre des requites.
nourrir, etablir, entretenir. Hi) heeft al zijne
Vertoekfchrift, o. fmeekfchrift, requite, pekinderen goed verzorgd , it a bsen pourvu toes
tition, supplique, f. placer, m. Een— overses enfants. Wanneer de menfchen daarvoor
geven , presenter une petition , une supplique.
niet zorgen, zal God daarvoor zorgen,,
Op een — antwoorden, repondre a sine requite. Een — maken, petitionner.
les hommes n'y pourvoient, Dieu y pourvora.
om
lets te vernietigen , resczndant, us.
— van levenamiddelen , in eene clad, in een
leger, voorzien, avitailler. Deze vader heeft
Verzoekfter, y r. suppliante, postulante.
zijne
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zijne kinderen goed verzorgd, uitgehuwelljkt,
ce pore a bien etabli ses enfants. Iemand van
lets iets verfchaffen, fournir, procurer
q. ch. ei q. q. i-iij heeft hem dat ambt ver
zorgd, ii lui a procure cet emploi. Hij is
goed verzorgd, voorzien, van geld en linnen goed, it est bien fourni d'argent et de
liege. Het vuur
dat het geenen brand
verwekke, avoir soin du feu. Deeren en
venders, enz.
dat zij wel gefloten worden , bien fermer les porter et les fenetres.
Verzorger, pourvoyeur, fournisseur. —,in
een kiooster, procureur.—, leverancier van
levensmiddelen, avitailleur.
Verzorgersambt, o. in een klooster, procure, f.
Verzorging, yr. befchikking, action de pourvoir, provision, fourniture, f:Itablissement,
—, van levensmiddelen, avitaillement, m.
Verzorgfter, cr. cello qui procure, etc.
Verzot, b. n. assote, e, rassote , e; zie Verzotten.
Verzotheid, vr. vooringenoinenheid, infatuation, tendresse extreme, prevention ridicule en faveur de q. q. ou de q. ch. manie,
attachement, m.
Verzotten , o. w. (ik verzottede , ben verzot,)
met eene zotte geneigdheid ergens op vet.
flingeren , vooringenomen zijn , s'affoler,
rapier de, etre assote , e, infatue , e, ors
cop, e, entéti, e, epris, e. Wie heeft
u op dit meisje doen verzot zijn? qui vents
a infaitei de cette fille? Hij is op het fpel
verzot, it est enteti du jilt, it s'acharne
au jets. Hij is verzot, veriiefd op dit meisje,
it est ipris de cette fille.
Verzouten, b. w. (ik verzoutte, heb verzouten,) door . zout bederven, saler trop; Spr.
w. Veel koks — den brij , (mangel aan een•
heid in befluur van zaken, is vaak hoogstnadeelig 9 ) les avis trap partages font souvent
manquer le plan le mieux concerti.
Verzuchten, o. (ik verzuchtte, heb vet,
zucht ,) uit het diepfle van de borst zuchten, soupirer,, (profondement) gemir.
Verzuchting, vr.gimissement, soupir, no.; zie
Zuchten.
Verzuim , o. verzuimenis, verzuiming, yr. nalatigheid , nalating, negligence, omission.
Door, bij —, par negligence. Een misflag
nit —, une faute d'omission. — , verlies van
tijd, perte de temps. — van het regt, (bij
regtsgel.)peremption.
Verzuimen, b. w. (ik verzuimde, heb verzuimd,) nalaten , hetgeen had moeten worden gedaan , negliger, omettre. Gij verzuimt
uwen pligt, vous negligez votre devoir. Hij
verzuimt niets wat hem tot zijn oogmerk
kan brengen , it n'omet Tien de ce qui pent
le conduire a son but. —, verwaarloozen,
vegliger. Hij verzuimt, verwaarloost zijne
gezondheid, ii neglige sa sante. Ongedaan
laten, ongebruikt laten voorbijgaen, manquer, laisser echapper, perdre. Gij hebt
veel verzuimd , verlet volts avez, perdu
beaucoup.
Verzuipen , b. w. (ik verzoop , heb verzopen,)
door zuipen verteren , aan drank to koste
leggen, boire, depenser a boire, noyer. Zich
—, se noyer, se perdre par la boisson. Hij
verzuipt zich in den wijn, it se noye dans
le y in; zie Zuipen.
Verzuiper, m. dronkaard, ivrogne, buvour,
bibero4.
Verzuren , b. w. (ik verzuurde , heb verzuurd )
zuur maken, aigrir, rendre, plus aigre,
oxider
oxyder, (bij geneesh.) aciduler.
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Verzuurde ligchamen, des corps oxydis. Dat
verzuurd kan worden, (bij fcheik.)oxidable.
Spreekw. \Vat in het vat is, verzuurt niet,
ce qu'on garde bien, ne pent se Oster.. —,
o. w. (met Zijn ,) zuur worden, s'asgrir,
rendre plus aigre.
Verzuring, yr. (bij fcheik.) oxydation,
nation.
Verzwageren, b. w. (ik verzwagerde , heb
verzwagerd,) allier par un manage. Zich
— , vermaagfchappen, earner par un mariage , s'apparenter.
Verzwagering, yr. alliance par mariage.
Verzwakken, b. w. (1k verzwakte, heb verzwakt,) affaiblir, rendre faible, debiliter,
debifer, enerver, extinuer, attenuer, blaser ; fig. amollir. Dat verzwakt het gezigt ,
cola ddbilite la vue. Zijne losbandigheden
hebben hem verzwakt , ontzenuwd, ses deo. w. (met Zijn ,)
bauches Pont enerve.
s'affaiblir,, defaillir,„ s'user,, se blaser. Door
braudewijn zuipen heeft hij zijne gezondheid
verzwakt, bedorven, it s'est blasé el force
de boire de Peau de vie.
Verzwakking, vr, affaiblissement,,m., enervation, debilitation, extenuation, attenuation, langueur,, diminution de force; atonie ,
-abarticulation. — en verdonkering des gezigts , amblyopie.
Verzwaren , b. w. (ik verzwaarde, heb verzwaard,) zwaarder maken, appesantir,, rendre plus pesant ou lourd; fig. aggraver. Dat
verzwaart uwe fchuld, cola aggrave votre
faute. o. w. ( mer Zijn , ) zwaarder
worden, s'appesantir, devenir plus pesant ;
fig. s'aggraver.
Verzwarend, b. n. aggravant, e. Eene —e
omflandigheid, une occasion aggravante. Eene
—e kerkftraf, kerkban, un aggrave.
Verzwaring, yr. appesantissement, aggravement,
Verzweeg, onv. veil. tijd van Verzwijgeu.
Verzweeten,
w. (ik verzweette, heb verzweet,) zweetende verdrijven , faire passer
par la transpiration. Zich
zijne krachten
devenir faible el force de suer.
Verzwelgen, b. w. (ik verzwolg, heb ver•
zwolgen,) inflokken, engloutir, avaler,
absorber zie Inzwelgen, Inflokken.
doorbrengen, dissiper en debauches.
Verzwelger. in. celui qui engloutit, avaleur,
glouton.
doorbrenger, prodigue, dissipateur.
Verzwelging vr. action d'avaler.
opflorping 9 absorption, dissipation.
Verzwelgfler,, yr. cello qui avale, avaleuse ,
dissipatrice.
Verzwendelen, b. w. (ik verzwendelde, heb
verzwendeld, ) verkwisten, doorbrengen,
dissiper.
Verzweren, b. w. (ik verzwoer, heb verzworen , ) al zwerende verzeggen , verdijen , abjurer, renoncer el q. ch. par sernsent. Zich
zich al zwerende verbinden, s'obliger,
s'engager par serment. veretteren, s'ulcerer.
Verzwering, yr. abjuration, f. serment de ne
pas faire, m. verettering van eene wonde, suppuration, ulceration. — der oorklieren, (bij geneesk. ) parotide, f. oreillons, m. pl.
Verzwieren, zie Verkwisten.
Verzwij gen , b. w. (ik verzweeg, heb verzwegen ,) niet uiten, door fiilzwijgen verhelen, taire, cacher, oiler, passer sous
silence. Hij heeft zijnen naam verzwegen,
it a cache son nom. Die jongen kan niets
ce garcon ne pout Tien celer.
Vermmm3
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cclui qui passe sous silence ,
Verzwijger,
qui ale, cache.
Verzwijging, vr. celation, action de passer
, (bij regtsgcl.) voorbedachte
sous silence.
achterhouding, reticence. terughouding,
uitlating van eenig woord of woorden, (in
de fpraakk.) als : si je vows ..... mail , apoVerzwikken , b. w. (ik verzwikte , heb ver.
zwikt ,) al zwikkende uit het lid brengen,
deboiter, disloquer, demettre. Zich —, se
disloquer, se deboi ter , se donner une entorse;
zie Vertiniken.
Verzwikking. , yr. entorse, detorse, dislocation.
Verzwinden, o. w. (ik verzwond, ben verzwonden ,) disparaltre; zie Verdwijnen.
Vcrzwoer, onv. verl. tijd van Verzweren.
— Verzwelgen.
Verzwolg,
— Verzweren.
Vcrzworen,
Vesper , avond, vepre, soir. dienst in
de R. K. kerk ten drie ure; ook avondzang,
ylpres, f. pl. Mijne zuster is naar de —
gegaan, -tna soeur est allee aux vipres.
Vesperboek, in. (bij tie R. K.) vesperal.
Vesperbrood, 0. got2ter, tn.
Vest, yr. eene vaste moor of wal, ran eene
fiat!, rempart, tn. —, bolwerk , boulevard,
, kleedingiluk, vestje , vests , f.
Vestaalsch, b. n. —e maagd , (in de ouae Rom.
gefch.) priesteresfe der godin Vesta, bewaariler van het heilige vuur, dat op bet
altaar der godin altijd brandend moest gehoutien wortien, une vestale.
neaten, b. w. (ik vestte heb gevest ,) fär, entourer de remparts, de murailles ;
zie Vestigen.
Vcstje , o. zonder mouwen, kamizool ; ook
van liana op het bloote lijf, veste, f.,
giles,
Vestigen, b. w. (ik vestigde, heb gevestigd,)
grondvesten, fonder, itablir. aanftellen,
constituer. De oogen ergens op —, vastflellen , fixer les yeux sur q. ch. attacher.
Zijne blikken op iets—, attacher ses regards
stir f q. ch. Zijne hoop op God —, vesten ,
esperer en Diets. Hij heeft het oog op dat
meisje gevestigd, it est devenu amoureux de
cette fills.
Vestiging, yr. action tie fixer. —, flichting ,
oprigting, itablissement , vs.
Vesting , vr. eene plaats die van vesten oinringd, en daardoor verflerkt is, forteresse,
place forte, f., un fort.
Vestingbouw, m. fortification.
Vestingbouwer, in. vestingbouwkundige, ingenieur
Vestingbouwkunde, vr. art de fortifier , m.,
. architecture militaire, herco-rectonique.
Vestingbonwkundig , b. n. verse dans le genie,
dans l'architecture militaire.
Vet, o. fineer, graisse, f. Menfchenvet ,
graisse , axonge humaine, f.; zie ook Smeer.
Het — der becsten, la graisse des aninsaux;
fain. Uw broeder zal nog in zijn — fmoten votre frire mourra de gras-fondse. Het
vette der aarde genieten , vivre dans l'abondance; Spr. Het — is van den ketel, (het
meeste voordeel der zaak is reeds weg,) on
a emporia toute la graisse de I'afaire. Het
bedrnipt zich met zijn eigen vet , (het le•
yen allcs op wat danrbij noodig is,) cela
s'entretient de soi-meme on de ses propres
moyens.
"vet, b. n. gras, se. Dik en vet, poezelig,
mollig, dodu, o. Een — varken, can cochon
Eent' vette koc une yacke grasse.

VET

os is dik en , le boeuf est gras et gras. Vette
sarde , terre grass:. vleesch, de la viands
grass:. — waken, (mesten) engraisser; Spr.
w. Het oog des meesters maakt het paard
Poeil du maitre engraisse le cheval.
worden, devenir gras, s'engraisser. Weder
worden, maken , het paard worth weder
, le cheval commence a se rengraisser. De
govt beeft hem weder — gemaakt, le gruau
Pa rengraissó. Een mollig, poezelig,
vleefchig kind, un enfant poteld of grassouillet ; Sp. w. De os is er —, (het is er vet op
fchotel,) tout y est en abondance. Een weinig vetjes, grasset, te ; zie Vetachtig. —,
(in de geneesk.) atlfpeux, se, onctueux , se,
ook — hoot , tin boss onctueux.
voordeel
opleverende , lucratif, ive. Een voor•
deelig ambt, un emploi lucratif, det vette der aarde genieten, (in den bijbel) die
overvloed van alles hebben , vivre dans Pabondance. Een penfeel, (bij fchilders)
dat te veel verw van zich geefc, un pincrau qui peint trop gras, qui donne crop de
couleur. Vette letters, ( bij boekdr.) lettres,
bien nourries, caracteres bins nourris; zie
ook Smerig.
Vetachtig, b. n. fmeerachtig, graisseux, se,
grasset, te, grassouillet, te, stbace ,e ,adipeux , se.
Vetader, yr. veins adipeuse.
Vetbreuk , yr. breuk van het balzakje, (bij
wondh.) liparocile, f. lipetne , vs.
Vetbuis , yr. conduit adieux, m.
Vetdarm, m. gras double, tn.
Veter, nestel , lacet, m. aiguillette, !lasse ,f. — met dubbel beflag, met twee ma.
lien, crevet.
Veteren, b. n. (ik veterde, heb geveterd,)
nestelen, toerijgen , lacer, aiguilleter.
Veterbeflag, o. nestelbeflag, afferon, ferret
d'aiguillette,
Vetergat, 0. oeillet, tn.
Vetermaker of kiopper, m. aiguilletier.
Vetgans, vr, pingouin on pinguin, m.
Vetgezwel , o. sebatelme, m.
Vetheid, yr. graisse, onctuosiii. Al to groote
obesite.
Vethorentje der fchoenmakers , o. likbcen ,
astic,
Vetje, o. verkleinwoord van Vet; fig. Voor•
deeltje ; als: Hij zal er een — van halen ,
en tirera de bonnes nippes.
Vetketel, m. chaudiere a .findre la graisse,f.
Vetklier, yr. fmeerklier, glande sibacie.
Vetleder, 0. cuir gras,
Vetmaag, vr. derde maag der berkaauwende
dieren, caillette , abomasum ou abomasus , m.
Vetmaking, yr. 'nesting, engraissement, tn.
empifrrerse.
Vetnavelbreuk, y r. hernie ombilicale , omphalodie , exemphole, m.
Vetpot , m. pot a graisse.
Vetrok, m. vleezig vlics, membrane adipeuse.
ou grasseuse, pannicule, tunique,adipeuse ,.f.
Vetfalade; zie Veldfalade.
Vetflaart, tn. queue grosses et grasse des monb.frwiq. u(eilfivettede heb gevet,) vet
Vettotnesn d,'Il
sunken, graisser, engraisser.
Vettewarier,, m. winkelier in vette waren , komenijsman , epicier qui vend de l'huile , des
chandelles, etc. grassier.
Vettig , b. n. fmerig, graisseux,se,enctneux
se, un pen gras, grasse.
Vettigheid; zie Vetheid.
Vetvin , yr. nageolre adii,eusc.
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Vetvlak yr. facia do grafts°. —ken ultmaken ,
degraisser.
Vetvlies; zie Vetrok.
Vetweide , y r. pacage , in.
Vetweiden, b, w. (ik vetweidde, heb vetgeweid,) engraisser.
Vetweider, m. marchand de boeufs gras y de
vaches grasses , nourrisseur.
Vetweiderij , yr. engraissement 5 nourrissage,
Vetwinkel, in. boutique de graissier, de charcutler, f.
Vetzak ; zie Dikbuik.
Vetzuur, o. (bij de fcheik.) acids sebacique,
in. —zout , sebate,
Veulen , o. van een paard, poulain, in. — van
eenen ezel, bourriquet, m. Van een
kameel, petit du chameau.
Vezel , vr. dun en harig deeltje , dat zich van
eenen draad enz. affeheidt , de dunne harige
worteltjes der plantjes, filament, m. fibre.
— aan de wortels, chevelu , (bij tuinl.)
Vezelachtig, b. n. filamenteux , se , fibreux ,
se, ligansenteux, se.
Vezelachtigheid , vr. haarvormigheid , (van buizen) capillarite. aan de wortels der planten , capidlature, f: capillament, tn.
Vezelen, o. (ik vezelde , heb gevezeld,)
fluisteren, dire a demi voix, chuchoter. —,
uitrafelen, effiler, s'effiler.
Vezelig; zie Vezelachtig.
Vezeling, yr. action d'effiler,, tie chuchoter.
Vezelitof, yr. bloed-vezel, fibrine.
Vezeltje, o. fibrille, f. draadje, filament,
tn. — aan eene pen, filet, tn. Lange —s
in het vleesch ; ook van geronnen bloed,
filandres , f. pl.
Vezeltop, m. top der helmfleeltjes in de blocmen, anthere,
Vezetwortel, yr. racing fibreuse.
Veziken; zie Vezeleu.
Vicariaat, o. ftedehouderfehap, vicariat , es.,
vicairie , f.
Vicaris, m. (in het kerkelijke ,) vicaire.
Vice-admiraal,m. onder-admiraal, vice-amoral.
Vice-consul, m. vice-consul.
Vice-president, in. vice-president.
Vietualien, yr. levensmiddelen, victuailles ,
f. pl. , comestibles , tn. pl. —, (op fchepen ,)
vivre:, In. pl.
Victualieren, b. w. (1k victualieerde, heb gevictualieerd,) van leveusmiddelen, eetwaren
voorzien, avitailler5 zie Provianderen.
vsctuailleur, pourvoyeur,
Victualiemeester,,
commissaire aux vivres.
Vier, telw. quatre. Ben Grieksch woord,
tetra, waarmede verfcheidene woorden zijn
zamengefteld , gelijk beneden uit de hier volgenden te zien is.) Wij waren met ons
vieren, nous Mons quatre. Met — paarden
rijden aller a quatre chevaux. Hij is even
na vieren bier aangekomen, un pen apres
quatre heures it arriva ici. Zij gingen —
aan ils marchaient quatre a quatre. Wij
hebben het in vieren verdeeld , nous rayons
partage en quatre. In — velden verdeeld,
(in de wapenk.) ecartel e. te gelijk
uitkomende nommers, quaterne ; m. D.ichtfink van — verzen, quatrain, atrastsque,
Bijbel in — talen, bible tetraple.
Vier , yr. (cijfer 9 ) quatre , on. - pond boter,
quatre livres tie beurre. Kaarfen van — in
het pond, des chandelles de quatre el la livre.
Worp van vieren, (in het tiktakfpel ,) deux
canoes , quadernes, tn. pl.
heilige avond (dag of avond
Vieravond,
,
voor fommige feestclagen,) vigil°,
stills d'une its. — rnswid, temps de
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repos (apres de travail),
cessation di
f: — waken, chtlmer.
Vierbeenig, b. n. qui a quatre pieds , d quatre
pieds.
Vierblad, o. (eene plant,) quadrifolium, m.
Vierbladerig, b. u. (in de kruidk.) quadriphyle 9 tetraphyle. —e bloemkelk, calice
traphyle.
Vierbladig, b. n. a quatre feuilles. Met vier
bloembladen, tetrapdtalie. Met vier blaadjes , tetraphyle, adj.
Vierbloemig, b. n. quadrifole, quadrilobe , e.
Vierde, b. n. quatrieme, quatre. Hendrik de
—, Henri quatre. Het — deel , la quatrieme partie. Het — van ecnen cirkel,
quart de cercle. — penning , quart denier.
Hij is de — van zijne klasfe, sl est le quatrieme de sa classe. Zij is in de — klasfe,
elle est en quatrieme. Hij woont op de —
verdieping , loge au quatrieme (stage).
Wij h ebben den vierden van de rnaand , nous
sommes au quatrieme du mois. Het — part
bijw. Ten
van een geheel, le quart.
—, in de —
quatriemement , en quatrieme
Vierde, yr. quarte. Vier kaarten van eene
kleur, die op elkander volgen. Eene — van
harten aas , sine quarte de coeur; (in het
Rom. regt.) — van goederen, la quarte;
ook in de toonkunst , la quarte; zie
Quarto.
Vierdeelig, h. n. quadriparti, e, quadrifi'de.
Kelk , die in vieren verdeeld is , calice quadrifide.
Vierdendaagsch, b. n. qui est de quatre fours.
—e koorts, fievre quinte.
Vierdepart, o. quarteron, m.
Vierder, m. celut qui celebre, celebrant.
Vierderhande, Vierderlei, b. n. de quatre tortes, espêces.
Vierdraadsch, b. n. de quatre file.
Vierdubbel, b. IL quadruple. Het —e , le quadruple. —e fpieren, (in de ontleedk.) (muscles) quadrijumeaux.
Vierduizendfte, b. n. quatre tnillieme.
Vieren , o. w. (ik vierde, heb gevierd,) rugten, cesser de travailler, se reposer, panser ; b. w. in rust doorbrengen. Een feest
celdbrer,feter, solenniser, claimer. Wij
. vieren heden den verjaardag van mijnen vader, nous celibrons aujourd'hui ie jour de
naissance de mon pore. De paus heeft bevolen dien dag te —, le Pape a ordonne de
chtimer ce jour-la. Men viert heden Maria's
hemelvaart, on fete aujourd'hui l'assomption.
Iemand —, hem ontzien, welwillendbehandelen , enz. choyer q. q. le menager. Den
teugel —, hem niet firak vasthouden, laten
fchieten; ook fig. Voor Inwilligen, laten begaan, ldcher, filer, mollir. Den teugel aan
zijne driften
ldcher la bride a ses paslarguer sine
sions, (zeew.) Een touw
flippen ,
manoeuvre. Den kabel laten
larguer ou
Per le cable. Den fchoot
filer les &cute:.
Vierendeel , o. quart, tn. — van een pond,
quarteron, — van een vat, quartant,
quart, tn. — van een jaar, trois mois , trsmestre, tn.
Vierendeelen, b. w. (ik vierendeelde , heb
gevierendeeld ) in vier deelen fcheiden ,
diviser ou partager en quatre(parties). —,
met vier paarden vaneentrekken, ook een
wapen in vier velden verdeelen, (in de
wapenk.) dcarteler.
Vierhandig, b. n. gelijk de apen, quadrumacrier, le singe est
re. De aap is een
1'
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un animal quadrumane ; zie anders VierFootig.
Vierhoek, o. vierkant, carre, quadrangle,
quadrilatere, tetragone, m. Langwerpige —,
waarin de overflaande zijden aan elkander
evenwijdig loopen , (in de meetk.)paralldlogramme, m. Onvolmaakt—, parallelopleuron, 111.
Vierhoekig, TI carre, e, quadrangulaire,
(in de kruidk.) quadraygule, e, quadrilaare. —e ftengel, tige quadrangulaire, quafoijden , couper en carrel en
drangule.
carrement.
Vierhonderdfle , b. n. quatre,centime.
Vierhoornig, b. n. a quatre cornes. Infekten
met vier voelhorens, tetraceres, us. pl.
Viering , yr. celebration, solemnisation, chtl•
niage, m.
Vierjarig, b. n. vier jaren durend, quadriennal, e. —, vier jaren oud , age, e,
quatre ans. — ambt, charge quadriennal.
—e plant, plante quadrinale ou quatriennale.
— wild zwijn, quartanier on quadriennal,
Vierkanc, o. vierhoek , carre, m. Een voet
in het —, en pied en carre. dat vier
regte hoeken en zijden heeft, quadrilatere ,
tetragone, en. — making , (in de meetk.)
tetragonisme, tn. — bloemperk, cared de
fleurs. — ylak , teerling, cube, tn. Het
— van den cirkel zoeken , chercher la quadrature du cercle. Het — der maan , wanneer zij 90 graden van de zon of is, la
quadrature de la lune, (bij boekcir.) quadrat, m. Klein —, quadratin, m. Ongelijkzijdig — of y ierhoek, waarin twee der
- zijden evenwijdig loopen, trapeze, tn.
Vierkant , b. n. vierkantig, carre, e, quadrangulaire , quadriiatere, quadrilateral,
e, tetragone. De —e wortel van een getal,
racin g carree d'un nombre Een —e voet,
un pied carre. — making, (van eenig voorwerp) equarrissement, — ijzer waarmede
men paten in metaal wider maakt, equarrissoir, m. —e liukken, (in de wapenk.)
campons, m. pl. bijw. in het—, carrement.
Vierkanten , b. w. (ik vierkantte, heb gevierkant,) vierkant waken, carrer,, equarrir.
Eenen ftee_n —, of vierhoekig houwen,
equarrir une Pierre.
Vierkantigheid, yr. quadrature, f. tetragonitme, tn.
Vierkantsvergelijking, y r. equation quadratique.
Vierklaauwig , h. n. (in de nat. gefchied.)als:
De vierklaauwige dieren , let animaux tdtradactyles.
Vierkleurig , b. n. a quatre couleurs. —e klaproos , (in de kruidk.) ook zulk een vogel
op Java, quadricolor, tn.
Vierledig , b. n. a quatt e terries. —e grootheid,
(in de alg.) quadrinbne, m.
Vierlettergrepig , b. n. tetrasyllabe, quadrisyllable.
Vierling, tn. en yr. (kind) ft ere jumeatt de
quatre, socur jumelle de quatre. vierde
gedeelte, quarteron, quart, m.
qui a quatre lobes.
Vierlobbig, b.
Vierlooper, m. (fcheepsw.) palan a croc.
Viermaal, bijw. vierwerf, viervoudig, quatre
— zoo Yee]. quatre fois autant, quadruple. Met vier vermenigvuldigen , viermaal grooter maksen, quadtupler. Zijne goederen zijn federt — vermeerderd, grooter
geworden, ses bier's ont quadruple depuis.
Viermaandig, b. n. qui lure quatre tnois.
Vierpalig, b. n. repete ,
reiteri e, quatre
tuts, a quatre reprises.
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Vierman , tn, membre d'une assembles de qua.
tre personnes. sin de Rom. gefch.) quatuorvir,, quadrumvtr.
Viermannige plant, y r. tetrandrie.
Vierponcier, m. al wat vier pond weegt , als:
eon brood van vier pond, no pain de quatre
livres. —, (kogel) balle de 4 livres. Eene
kanonkogel van 4 pond, un boulet de canon
de quatre livres.
Vierpondig , b. n. qui pese quatre
Vierpootig, b. n. qui a quatre pattes oupieds ,
a quatre pattes ou pieds.
Vierpuntig, b. n. a quatre points.
Vierregelig, b. n. de quatre lines.
vers,
quatrain, tn.
Vierfchaar, yr. regtbank, tribunal, in. cour
de justice. Voor de — dagen, appeler en
justice. De — is gefpannen , les gages soot
assembles. — of balie , waar de yonntssen ge.
lezen worden , parquet, m.
Vierfchootig b. n. grout, grand, e, de haute
taille, bien fait, e.
Vierfnarig, b. n. —e Tier, (bij de widen) tetracorde, m.
Vierfpannig, b. n. arta? , e, de quatre (chevaux.) Wagen met vier paarden belpannen ,
gelijk men in de Olympifche fpelen gebruiktetraorie.
te, quadrige ,
Vierfprong,
kruisweg, carrefaur.
Vierflaat, m. gewest met vier voorname
den , tetrapoie , f.
Vierftemmig, b. n. a quatre voix, (in de inuzijk) — gezang, kwartet, quatuor.
Vierflrepig , b. n. a quatre rases.
Viertal, o. nombre de quatre unites. Getal
quaternaire.
vier,
Viertaig b. n. quaterne, e, quaternaire.
Dat tot het getal vier behoort, tetradique.
Viertandi g , b. n. 4 quatre dents on fourchons,
quadridente, e.
Viertel; zie Veertel.
Viertijd ; zie Vieravond.
Viertijdig, b. n. qui arrive dans quatre
sons. —, vaster, drie daagfche vasten, quatretemps , m. pl.
Viervakkig, b. n. (in de kruid.). quadrivalve.
quadriloculaire. — klokhuis, capsule quadriloculaire , quadrivalve. Vier vakjes hebben.
de in de gedaante van eenen kelk , (in du
kruidk.) qnadrivasculaire.
Viervingerig, b. n. a quatre doigts. --e voeten hebbende (dieren) quadrtsulces.
Viervleugelig, ' b. n. tetrIptere.
Viervoei, in. tout ce qui a quatre pied:. De
viervoetige dieren, les quadrupedes , (in
de nat. gefcli.) les animaux titrapodes. Eels
viervoetig vers, un vers &metre. Verfleend
viervoetig dier,, tetrapodolithe, Namurlijke gefchiedenis der viervoetige dieren ,
tetrapodologie , f.
Viervorst,
tetrarque.
Viervorftendom, o. tOtrarchie, f.
Viervoud, o, quadruple, m.
Viervoudig, b. n. quatre fois autant, quadruple. — gepaard blad, (in de kruidk.)
feuille quadrijugude.
Viervoudige bladeren , o. meerv. (in de kruidk.)
feuilles quaternees.
Vierwerf, Viermaal, bijw. quatre fois.
Vierwijvige plant, yr. tetragynie.
Vierzijdig , b. n. quadrilatere , quadrilateral, c.
Vierzuilig, b. n. gebouw met 4 zuilen van voren , tetrastyle.
Vies, b. n. walging yerwekkende, ddgo iitant
e,olesagreable. Al wat er is, ziet er —
tout ce qu'il y a, a Pair degofitant. — ruiken , sy ntir le faguenax, ilij ziet er mar.
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inorlig, nit, ii a Pair moustade. Een viege
leelijke, fmaak , un mauvais god:. , walging ondervindend, degate , e. Hij houdt
zich
it fait le dego4te.
kies, kettrig,
moeijelijk to vergenoeg,en , delicat ,e,
le. Hij valt niet —, kiesch , in 't eten , it n'est
pas delicat , drificile. — op zijne kleederen
zijn, etre Ylicilc quanta ses habits ; fig.
Dat is eene vieze flof , c'est une matiere
delicate. Dar zijn vieze uitdrukkingen, ce
sent des termes bizarres.
Viesheid, y r. repugnance, f. dt'go4t , —,
gemaaktheid, zone keurigheid, affectation,
humeur eizyllcile.
Viezevaas, yr. eene gril, grillige kuur, zotternij , caprice, m., sottise, quinte, fadaise.
Vignet, o. aan het elude van een hoofdfluk ,
fleuron, m. vignette, f
Vijand, m. ennemi, adversaire, antagoniste.
ken dood
un ennemi mortel. Hij is zijn
gezworen
it est son ennemi jure.
is er een — van, hij haat alle vermaken,
bait toutes tortes de plaisirs. —, tie fatan,
booze geest, le diable, esprit malin. Zich
voor iemands verklaren, se declarer ennemi de q. q.
Vijandelijk, b. n, ennemi, e, hostile. Eene
—e clad, une ville ennemie. Eene —e daad,
nne action hostile. Een —e inval, tone incursion, une invasion. Het leger is op eenen
vijandelijken bodem , l'armee est en terre
d'ennemi , en pays ennemi. — , bijw. en
ennemi, hostilement, el .force ouverte.
Vijandelijkheid, vr. hostilite , f, acte
, ns. De vijandelijkheden hebben een
begin genomen, les hostilites ont commence.
Vijandig , b. n. met de neigingen van eenen
vijand bezield, haatdragend, ennemi, e,
haineux, se, malveillant, e, rancunier,
ere, qui vent nous nuire.
Vijandin, yr. ennemie.
Vijandfchap, Vijandigheid, yr. inimiti haisze, animositi , malveillance, rancune. Eene
ingewortelde
fine inimitie enracinee. Laat
ons alle
wrok, afleggen, mettons bas
toute rancune.
Vijf, telw. cinq. Wij waren met ons vijven,
nous itions cinq. Woordenboek in — tales,
an dictionnaire pentaglotte. Beituur van —,
pentarchie, f. Hij heeft — en veertig gulden
gewonnen, it a gagne quarante cinq florins.
floe laat is het ? het is half —, queue heure
est-il?. it est quatre heures et demie. Geef
er mij vierde van, m'en donnez une aune
et un quart. De — boeken van Diozes,
les cinq livres de Noise, pentateuque , m.
Vijf, yr. cinq,
(als ctjfer,) — op eene
rij, (in het lotto), en twee vijven in het
triktrakfpel,) quine. Het is eene
c'est
un cinq.
Vijfblad, o. zie Vijfvingerkruid.
Vijfbladig, b. n. qui a cinq .feuilles, pentaphyle , (in de kruidk.) —e kelk, calico pentaphyle. —e bloem, (in de wapenk.) quintefeuille , f. Gond , blaauw, rood, vijfblad,
quinte-feuille d'or, d'azur,, de gueules.
Vijfbloemig, b. n. (in de kruidk.) dat vijf
bloembladeren heeft, pentapitale, e.
Vijfdaagsch, b. n. van vijf dagen, de cinq
fours. Dic kind is vijf dagen oud, cet enfant est lige de cinq fours. Eene —e reis,
un voyage de cinq fours.
Vijfde, b. n. ook o. cinquieme, cinq, quint.
llij heeft den —n penning betaald, it apayi
le denier cinq. 1k heb het — deeldererfenis
ontvangcn, Pal fep la tinqui4me partic de
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Pldritage , le cinquieme, lo quint. Het —
deel in eene zaak hebben, avoir le quint dans
sine afaire, etre pour un cinquieme dans une
afaire. Wij hebben heden den vijfden maart ,
nous avons aujourd'hui le cinq on le cinquieme
du mois de mars. Lodewijk de —, Louis
cinq. (Keizer) Karel de —, Charles quint.
(Paus) Sixtus de —, Sixte-quint. yr.
(in het kaartfpel,) quinte, f; ook in de
muzijk , kwint, quince. — van het aas ,
quince major (ma/cure).
dag eener decade , quintidi, m. Her — deel van eenen
meter, quintimétre.
bijw. ten —, cinquiemement , en cinquieme lieu.
Vijfdehalf, b. n. quatre et demi, e.
Vijfderhande, Vijfderlei, b. n. koopwaren,
des marchandises de cinq series ou espéces.
Vijfdraadsch, b. n. de (a) cinq fats.
VijEdubhel, Vijfvoudig, b. n. quintuple. —
met vijf verdubbelen, quintupler.
Vijfdnizendfle, b. n. cinq millihme.
Vijfhoek, m. (in de meetk.) pentagons, une
figure pentagone.
Vijfhoekig, b. n. pentagone , quinquangul ,
e, ou quinquangulaire. Hengel met vijf hoeken, (in de kruidk.) tige quinquangule.
Vijfhonderdfle, b. n. cinq-centieme.
Vijfhoofdig, b. n. 4 cinq tites. —c regering,
pentarchie,
Vijf jarig, b. n. eige de cinq ant, quinquennal,
e. Feesten bij de Romeinen, die om de vijf
jaren gevierd werden, fetes quinquennales. —e
!India op de univerfiteit, quinquenium. —
uitfiel van betaling, (bij de regtsgl.) quinquenelle , f. —e wijn, vin de cinq feuilles.
Vijfkant, m. zie Vijfhoek.
Vijfkapfelig, b. n. met vijfzaadhuisjes, a cinq
capsules , quinquecapsulaires.
Vijfkleurig, b. 11. a cinq couleurs.
Vijfkorrelig , b. n. dat vijf zaden of korrels
heeft, a cinq grains , pentasperme.
Vijfledig, b. n. compose, v, de cinq parties.
— vers; zie Vijfvoetig.
Vijfiettergrepig, b. n. de cinq syllabes.
Vijfmaal, bijw. cinq fois.
Vijfmaandig, b. n. qui a, on qui duce cinq
mois.
Vijfinan, m. lid eener regering van vijf perfonen , pentarque, (in de Rom. gefch.)quinquevir. Regering van —, pentarchie.
Vijfmannige planten , vr. (in de kruidk.) vijf
vezeltjes hebbende, pentandrie.
Vierparig, b. n. (in de kruidk.) quinque fugue , e.
Vtiffnarig, b. n. a cinq cordes. —e Tier, pentacorde, m.
Vijffpletig, b. n. (inde kruidk.) —e kelk, die
'in vijven gefpleten is, calice quinquefide.
Vijftandig, b. n. (in de kruidk.) — blad ,
feuille quinquidentee.
Vijftien, telw. quinze; In vijftienen deelen,
partager en quinze, (parties.) Zij waren
met hen vijftienen, ils itaient quinze.—tegen
—, (in het kaartfpel) quinzain, m. Wij
than — tegen nous sommes quinzaine.
Vijftiendaagfehe, b. n. de quinze fours, qui
duce quinze fours.
Vijftiende, b. n. ook m. quinzieme, quinze.
De — eeuw, le quinzieme siecle. Hij kwam
hier op den —n dag, it vint ici au quinzieme jour. Het is heden de — dag van
zijne ziekte, c'est aujourd'hui ie quinzieme
four de sa maladie. De — der maand, le
quinzieme on le quinze du mois. in. en
y r. le, la quinzieme. Hij , zij is &lc — der
tweede klasfe, il, elle, est le , la quinzieme
de la seconde clam.
o. een —gedeelte,
hi us m m5
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Vile
an quinzié.tne 7 (quinzidtne partie); bUw. Vijgetak
branche de figuier. — met vruchten —, qutnzarnement.
ten, n de kruldk.) regime, tn.
Vijftienderhande, Vijftienderlei , b. u. de quits. Vijgetuin , m. figuerbe.
ze sortes ou espéces.
Vijl, vr. lime ? f. (bij de fchrijnw.) hunt rof
Vijftienhoek,
quindecagone, pentadecagone.
raspvijl ? (bij de horologiem.)crapone. Ronde
Vijftienhoekig, b. n. pence decagone.
fralse, queue de rat. Grove —, lime
Vijftienjarig, rd. tijdkring van vijftien jaren,
rude. Zoete, fijne —, lime donee. Drieindiction, f.
kante —, limed trois carnes on en tiers.
Vijftienjarig, b. w. vijftien jaren durende, qui
point. Mes—, lime coutille. Dieven of
dare quinze ans.—, vijftien jaren oud, age,
fnij —, lime sourde. Driehoekige-, drie.
e, de quinze ans.
kante trois quarres. Grove —, troisVijfcienmaal, bijw. quinze fois.
quarte.
Vijftienmaandig , b. n. qui dare quinze
Vijlen , b. w. (ik vijlde , heb gevijld, Hoer.
oud, eke de quinze mois.
Schoon, glad —, aMser, polir avec une lime.
Met de rasp —, rifler. Den roest uitvijlen,
Vijftiental, 0. quinzaine , f. wordt ook van
den tijd van veertien dagen in het Nederddrouiller avec une lime.
duitsch , quinzaine gezegd.
Vijling, yr. het vijlen, limure.
Vijftig, telw. cinquante. maal, cinquante Vijlmaker,
fabricant, tailleur de limes.
foss. Wij zijn met ons vijftigen hier,, nous Vijlfel, o. vijlftof, limaille,
Geest van
sommes ici cinquante. Hoofdman over —,
—, eau de limette, f.
(in de Rom. gefch,) cinquantenier, quipm. foort van haai, espece de regain.
quagenaire.
Vijsten ; zie Veesten , eenen wind laten , vesser.
Vijftiger, m. die vijftig jaren oud is , qui a Vijt, yr. zekere fmartelijke zweer aan den top
cinquante ans, (homme) quinquagenaire.
der vingeren , panaris , m.
Vijftigerhande Vijftigerlei, b. n. de cinquante Vijver, voor levende visch, vivier, itang,
m. Kleine --om visch aan te fokken , forsortes ou espaces.
Vijftigjarig, b. n. , vijftig jaren durende, de
eiêre. — voor karper, carpier, m., car.
v.dre , f.
cinquante ans; zie Vijftiger.
Vijftigmaal, b. w. cinquante fois.
Vijvervisch, m. kleine , van allerlei foort,
alevin.
Vijftigile, b. n. cinquanti4me. Ten —, bijw.
en cinquantieme lieu.
Vijzel, m. ftampval, mortier.
, kelderwinde,
verin.
cinquantaire,
Vijftigtal, 0.
Vijfvakkig, b. n. (in de kruidk.) met vijf vak- Vijzelen, b. w. (ik
heb gevijzeld ,)
hausser avec an verin; zie Opvijzelen.
j es , quinqueloculaire.
Vijfvingerkruid , o. (in de kruidk.) quince- Vijzelhoofd, o. ecrou de verin, m., ate de
vss, f:
feuille, f.
Vijfvingervisch , M. (in de nat. gefch.) testa- Vijzelftamper, m. houten
bistortier,
dactyle.
Vikariaat , o. het ambt van eenen vikaris , plaats•
bekleeder, vicariat,
vicairie, f.
Vijfvlengelig, b. n. pentapare.
Vijfvoetig, b. n. de cif?! pied.% Een vers, Vikaris, m. plaatsbekleeder, vicaire. De pastoors hebben gewoonlijk vikarisfen, les curds
un pentamitre. Een latijnsch gedicht dat
ont ordinairement des vicaires.
nit vijf- en zesvoetige verzen beflaat, un
Vilder , m. viller,, dcorcheur. Paarden— , equar.
pante de vers pentametres et hexatndtres.
risseur.
Vijfvoud, e. quintuple, m.
Vijfvoudig, b. n. quintuple. —naamvers, yetis Vildersknecht, m. garpon icorcheur.
Vilkuil , Vilplaats, Villerij , vr. ecorcherie,
pentacrostiche.
voirie.
Vijfwerf, b. w. vijfmaal, cinq fois.
Vijfwijvig , b. n. ( van planten) pentagyne. —e Villen, b. w. (ik vilde, heb gevild ,) van
beesten het vel aftrekken, van vel ontblooplanten , yr. pentagynie.
ten, icorcher. —, van eenen ongefchikten
Vijfzins, b. w, de cinq manieres.
wondheeler, charcater; fig. fiecht voorfnijden,
Vijfzijdig; zie Vijfhoekig.
charcuter, charpenter.
Vijfzuilig, b. n. een gebouw dat vijf rijen
Viller ; zie Vilder.
zuilen van voren heeft , pentastyle, m.
geven , Villing, yr. action d'ecorcher.
Vijg, yr. figue; fig. Iemand eene
(hem vergeven) empoisonner q. q. Vijgen Vilmes , m. couteau d'ecorcheur,, ri ecorcher.
na parchen, (mosterd na den maaltijd , al te Vilt, o. fcheerwol, waarvan men manshoeden,
enz. maakt, feutre, m. 1-let beleggen met
laat,) de la moutarde aprds diner.
maken , feutrage, feutrement, tn.
Vijgappel ? tn. sansileur,, pommefigue, pomme
Vilten , b. n. de feutre. Een — hoed, un
sans pep:It, f.
chapeau de feutre. — lap, (bij plaatfnijd.)
Vijgebijter, n:. (een vogel) mauvis. Vijgeter,
tampon, m. , ( bij boekdr.) blanchet, m.
fguier.
Vijgeblad, o. feuille de figuier ; fig. Zich met Viltkruid, o. monniksbaard, wrangkruid,CUSCUM
wijgebladeren dekkeu , se servir d'excuses Viltluis, yr. platluis , motpion.
Viltmaker, m. feutrier.
frivoles.
figuier. Wilde —, caprifi. Viltmakeru , vr.feutrage, tn. lieu ea Pon fait
Vijgeboom,
sycomere.
le feutre, no.
guier. Oosterfche wilde
Viltmantel, m. manteau de feutre.
-Vijgeboorngaard ; zie Vijgetuin.
Vijgeboon, yr. boksboon, lupin, tn. He: vijge- Viltmuts , yr. bonnet de feutre,
boonen meel is oplosfencl, ontbindencl, la Vim, yr. een honderdtal , cent, no., centaine,
farine du lupin est resolutive.
f. Bij de —, par centaine.
Vin, yr. van eenen visch , de flagwiek, stageoi-q ijgekaas, yr. froment aux figues,
re, f , aileron, no. De vinnen van eenen
Vijgemand, yr. cabas de figues, m.
wAvisch, les bras d'une baleine; fig. Eene
Vijgemat , yr. natte a figues.
verroeren, eenige beweging maken, als:
Vijgemelk , yr. lait de figues, m.
•
ITij verroert geene
it est sans mouvement.
, vr. poire figuc.
*,.ugepeer,
zeker flag van zweetjes in het aangezigt,
Vijgepuist, vr. vcrrue, f. poirran m_
Co elders, die foms etteren , en don opdrooVijg cfnip, vi,
gen ,
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goo , en Come ook zonder ettering verdwijnen, furoncle, bourgeon, bouton, m. ; zie
Bloedvin.
Vinden , b. w. (ik vond, heb gevonden ,)
trouver. Hij heeft zijn boek zoo lang gezocht , tot dat hij het heefc gevonden, it a
taut cherchd son livre, qu'il Pa trouve. Goed,
kwalijk trouver bon ,inauvais. iets,
dat men niet gezocht heeft, aantreffen ,
trouver, rencontrer. Ik heb hem bij Coeval
op den weg gevonden, aangetroffen, onta-wet, je Pai trouvd , par hasard, dans le
chemin. Ik vind Been vermaak in het kaartIpel, je ne prends (trouve)point de plaisir
a loner aux cartes , le feu de cartes ne me plait
pas. —, bevinden. Ik vond mij niet in ilaat,
zulks te doen, je ne me trourais pas en hat
uitvinden, decouvrir, troude le faire.
ver. Hij weet aanftonds een voorwendfel te
salt d'abord decouvrir, trouver, tin
pretexte. Het met iemand —, (hem tevreden
ilellen,)s'accommoder, arranger avec q. q. Hij
laat zich—, is handelbaar,, billijk , redelijk,
it est traitable ,ralsonnable. In dit punt laat
hij zich niet —, is hij niet billijk, redelijk,
it n'est pas raisonnable en ce point. Zich
ergens laten — , (zich daar vervoegen.) Ik
zal mij om tieu uur bij u je me trouverai
chez vows a dix heures.
Vinder, m. ceiui qui trouve, inventeur.
ontdekVinding, vr. action de trouver.
king , uitvinding, decouverte, invention. —,
verzinning , verdichtfel, fiction.
Vindingrijk , b. n, inventif, ive, inducts-ieux, se.
Vindingrijkheid, yr. invention, industrie.
Vindfter, vr. cells qui trouve.
Vinger,, m. doigt. Kleinfte vinger, doigt auriculaire. Vereeniging der vingers, dactylion,
tn.; fig. (bijbeltlij1,) magt , doigt de Dieu.
Met den — op iemand wijzen, montrer g. q.
au doigt. Spr. w. of fig. Hij zal er zijne
vingers niet blaauw aan tellen, (hij zal er
niet in cleelen,) it n'en aura rien, ne se
salira pas les doigts de cat argent. Iemand
op de vingers kloppen, (hem beitraffen,)
donner sur les doigts d q. q. Op twee vingerbreed, zeer nabij , aan zijnen ondergang
zijn, etre a deux doigts de sa twine. Men
kan hem wel om den — winden, (is zeer
gedwee ,) it est bien souple (comme un gant).
Op de vingers tellers, compter sur ou par les
doigts. lets door de vingers zien , oogluikend
toelaten , conniver, user d'indulgence, de
connivance. Hij heeft meer in zijnen kleinen
dan gij in uw ganfche ligchaam , son
petit doigt vaut plus quo tout ton corps. Als
men hem eenen — gear, neemt hij de ganiche hand, (hij maakt misbrnik van eene
betoonde goedheid,) si on lui donne un
doigt, ii en prend long cotnme le bras. Met
de vingers fpreken, (daarmede zijne gedadhten uiten , gelijk bij de dooven en flommen ,)
faire des signes de ses doigts. Iets met duim
en — aanwijzen, (zulks heel naauwkeurig
doen,) faire toucher q. ch. au doigt, demontrer q. ch. bien clairement. Men kan
hem wel met eenen natten—beloopen, (hij
is heel nabij ,) it n'est pas loin d'ici. Zijn
broeder heeft lange vingers, (men kan hem
niet betronwen ,) son frere a les mains crochues ; sa fidelite est suzette 4 caution. Gij
hebt het nit de vingers gezogen , (gij hebt
bet verzonnen ,) vows l'avez controuve, invente. Het zetten der vingers volgens den
regel, van het fpelen van een muzijk-fpeeltuig , doigte, in. De fnaren met de vingers
aanroeren, cloigter. Het rekenen op de Yin-
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' gers, dactylonotnie ,f: Verdooving van eenen
digitie, f. Tot, de vingers behoorende ,
digital, e.
Vingerbreed, b. n. vingerbreedte, yr. do la
largeur du doigt. Hij is in een jaar twee
gegroeid, it a grandi de deux doigts depubs un an.
Vingerdik , b. n, de la grosseur du doigt.
Vingeren , b. w. ( ik vingerde , heb gevingerd, )
met de vingers aanraken, manier,, toucher
des doigts.
Vingergreep , vr. pinch, prim. Van bier :
een fnuifje, une prise de tabac en poudre.
Vingerhandfchoen, m. gant a doigts.
de. —der zeilmakers,paume:.
Vingerhoed,
Vingerhoedskruid, o.
de kruidk.) digitale,
cynode, f.
Vingerlang , b. n. de la longueur du doigt.
Spr. w. Lekker is een 1411 bon mots vaut
Bien les friandises.
Vingerlid, vs. phalange du doigt , f.
Vingerlik ,
ce qu'on kche du doigt.
Vingerling, m. vingerkap , doigtier.
Vingerpluim , yr. (in de kruidk.) cretelle.
Vingerring, m. arineau, vs. bague, f. Gladde
—, verge. Vingerringen , (op fchepen)
van 't roer, femelles, f: pl.
Vingerfpel, o. kinderfpel, waarbij men eenige
vingers opfteekt, en clan laat raden, hoe
veel er zijn opgefloken , mourre, micatron,f.
Vingerfpier, y r. muscle du doigt, m.
Vingerfpraak , yr. chiroiogie, dactylologie.
Vingeritok o. der handfchoenmakers , quille,f.
Vingert?p, m. bout du doigt.
Vingervisch , m. (in de nat. gesch.)polyneme.
Vingervorinig , b. n. (in de kruidk.) ais: —e
bladeren, des feuilles digitees. Het ineengrijpen van twee getakte Ipieren in elkander,
(in de ontleedk.) digitation.
Vink , m. vogel, pinson. Het Haan van eenen
—, frigotter; zie verder de met — zamengestelde woorden; als: Diflel—,
, enz.
Viukebaan, yr. endroit, lieu di Pon prend des
pinsons.
Vinkekooi, vr. cage rI pinson.
Vinken , b. w. (ik vinkte , heb gevinkt ,)prett.
dre des pinsons, chasser aux pinsons.
Vinkenet, o. net om vinken te vangen, filet
prendre des pinsons, (op fchepen ,) filets
de bastingage. Voor— , op de koopvaarders ,
aubinet ou saint aubinet,
Achter —,
susain ou susin, m.
Vinkejagt , yr. in den nacht, pinsonnee.
Vinkeflag , m. chant du pinson.
Vinkevalk ,
fperwer, dpervier.
Vinkevanger,
vogelvanger, oiseleur.
Vinkmees, yr. koolmees, mesange.
Vinkoorde , yr. maagdepalm, (in de kruidk.)
pervenche.
Vinnig, b. n. bits , fcherp , fiekelachtig, honend , piquant , e, dpre , dun, e, rude,
outrageant, e, vent, e, aigre. Hij zeide
niets dan vinnige, bide woorden, ii ne disalt qua des paroles piquantes. Een — antwoord, tine reponse verte, alpre, piquante,
etc. Eene —e berisping, une verte reprz.
mande.
Vinnigheid, vr. fiekelachtigheid, fcherpheid ,
dprete , rudesse, aigreur, etc.
Vinvisch, m. baleine longue, f.
Violenhout, o. cotelet , m.
Violenflroop, yr. sirop violat ou de violette, tn,
Violet, Violetkleurig, b. n. violet , te.—kkurig worden , violin.
Violetbloem, yr. violetje , o.violette, f. Driekleurige
vergeet
niet, pewee.
Violetbruin , b. n. de couleur pensee.
Via
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Vioictrood, b. n. roodachtig , paarfche kleur ,
zinzolin, e.
violier, giroflier; (keiri, tn.)
Violier,
Kiolierbloem, yr. nagelbloem, giroflee.
Violierboom , m. nagel— , kruidnagelboom,
giro flier.
V tolierplant , yr. plante de giroflier.
Violoncel , yr. kleine bas viool, violoncelle.
Zijn broeder
Viool, y r. vedel, violon,
fpeelt goed op de
, son frire joue bien
du vision. De boven- en onderdekfels van
eene , les tables do vioion. De zijden eerier
— die de boven- en onderdekfels vereenigen ,
les iclisses du vision. De hals der —, le
manche du violon. Slechte--, crin-crin, tn.
basse de viole.
, viole. Bas
Groote
joueur de vioVioolfpeler,, m. violist ,
racleur on ricle-boyaux.
Ion. Slechte
Viertel , o. quartal, tn.; zie Veertel.
Visch, poisson. Gebakken — , tie la frisure. Gezouten —, de la saline. Kat- of
pot--, uitfchot, alevin, fretin; fam. poissonnaille, menuaille, f: Eenen viiver met
voorzien , daarin poten , aleviner.
klein
Verfteencle ichthiolite ou ichtyolithe. Befchrijving of verhandeling over de visfchen,
ichtyologie. Befchrijver der visfchen , ichtyologiste. Waarzeggerij nit de ingewanden
tier visfchen, ichtyomancie;
Spr. w. Hij
is zoo gezond als een ,estfrais comme
tin gardon. Hij leeft als ecn — of vise*
in het water, it est a son aise , it pent bien
vivre. De — wit zwemmen, (bij het eten
van — moet worden gedronken ,) poisson
sans boisson est poison. Dar is boter bij den
c'est argent comptant; it faut payer directement, point de credit ; zie verder de
met — zamengeilelde woorden, als : Schelvisch , Stokvisch, enz.
Vischaas, o. lokaas, om visfchen met den hengel te vangen, amerce, f.
Vischacbtig, b. n. qui a un gat de poisson
qui sent le poisson.
Vischangel,
hatnecon, halm on hairs.
Vischarend,
aigle de mer, m. orfraie, f.
huard.
Vischbak, m. karperbak , caquete, f.
Vischbank-, yr. etal de poissonnier,
Vischbeen, yr. baleine, f:
Vischben , yr. panier 4 poisson, m.; zie ook
Mand.
Vischblaas, yr. vessie de poisson.
Vischboom, in. Amerikaanfche boom, boisivrant.
Vischboot of fchuit , yr. barque de pecheur,
nacelle.
Vischbun , yr. reservoir.
Vischdag, m. vastendag, jour maigre. -5
waarop men vischt, jour de peche.
Vischdobber; zie Dobber.
Vischdoop , m. sauce de poisson, f.
Vischeter, m. die enkel van visch leeft , ichtyophage, in. et f.
Vischfuik , yr. nasse, borgne; zie Fuik.
Vischgal, yr. amer de poisson, 771.
Vischgeld, o. belastmg , die betaald moet
worden voor zeevisch, welke op de markt
verkocht wordt , droit de marcaige, m.
Vischgier; zie Vischarend.
Vischgraat, yr. arête.
Vischhaak „ Vischhoek, m. hamecon; zie Vischangel ; fig. Naar den — bijten , (zich laten
vangen, ) dormer dans le pass
Vischhandel , in. commerce de poisson.
Vischhouder of houwer ; zie Vischbun.
Vischhuid, y r. peau de poisson.
Vischjager,
chasse-maree.
Vischkaar, y r. bannetan,

V'S
Vischkar, Yr. (voor zeevisch,) char a chassemar*.
Vischketel, poissonnière, f— met eenen
dubbelen bodem , met gangs, of met eene
likplaat, turbotiere , f.
Vischkieuwen , yr. meerv. °ides, branchies.
Vischkooper,, en. marchand de poisson, palssonnier.
Vischkoopfter, Vischverkoopfter, yr. poissonniere.
Vischkop, m. tete de poisson,f. —, van eenen
zalm, 12noek , enz. , wire, f:
Vischkorf, m. vischmande, waarin zeevisch
worth rondgedragen om te verkoopen, mannequin de marde, m. Teenen
panier
d'osier pour garder le poisson.
biezen
fuik , bertavelle, f. Bedekte
dekfelkorf,
gline t f.
Vischkuip ; zie Vischtob.
Vischkuit , yr. frai , , oeufs de poisson , m. pl.
Vischlepel, m. cuiller a poisson, a servir le
poisson , f.
Vischlever , yr. foie de poisson ,
Vischlijm , yr. en 0. toile de poisson, sarcocolic. — van den grooten iteur,, ichtyecolle,f.
Vischlood, o. aan de lijuen om kabeljaauw te
vangen, tale, f.
Vischmaal, 0. repay servi en poisson, oh l'on
ne sert que du poisson, tn.
Vischmand, vr. zie Vischkorf; ook Mand.
Vischmarkt, yr. marche au poisson, tn., polesonnerie.
Vischnet , 0. net om visch te vangen , (over
het algemeen ,) filet a Ocher du poisson,
( bij visfchers,) rets , zeker net,
waarvan men zich bij laag water bedient , etente ,f. Groot werpnet , gille,m., (fcheepsw.)
bastude, f. — in de Middellandfche zee,
ook voor vuile vijvers , boulier, m. — met
zeer kleine mazen, boulignon, m. Een
zwemmend
, un rets derivant ou flottant.
Een ftililaand
un rets sedentaire. Eene
foort van —, truau , m.
Vischoogileen,
ichtyophthaltne on ichthyophthalme,
Vischotter , m. loutre, f.
Vischpakker ; zie Haringpakker.
Vischpekel, yr. garurn, m.
Vischreep, yr. touw, bezet met vischhaken,
b aufe
Vischreiger, m. heron cendri.
Vischrijk, b. n. poissonneux , se.
Vischfchotel, in. plat, sur lequel on sert le
poisson.
Vischfchub , yr. ecaille de poisson.
Vischfoep, yr. soupe au poisson.
Vischfpaan , yr. lepel, cuiller a poisson, espece
de spatule pour servir le poisson. fchuimfpaan, ecumoire a ecumer le poisson.
Vischilaart , vr. queue de poisson , f., bat,
Vischteef, yr. (verachtelijk ,) zie Vischwijf.
Vischton , yr. tonne 4 poisson.
Vischtob of tobbe , yr. vischkuip, bachotte,
cuve a mettre du poisson.
Vischtnig, o. appareil de la peche, tn., filets
ou rets, etc. de pécheurs, instruments pour
la peche, m. pl.
Vischvangst , yr. peche. Hij beeft eene goede
— gedaan, it a fait une bonne peche.
Vischvetkooper, m. poissonnier, f:, (voor de
rivier visfchen, ) Die zeevisch verkoop't,
mareyeur.
Vischvrouw,, vr. poissonniere.
Vischwant, o. filets, rets, de pecheur,
pd.
Vischwater, o. visfcherij , péclicrie.
Vischweer, yr. met een net op het einde,
fleekpaal, gord, m.
Visch,

VIS
Vischwijf, o. (verachtelijk ,) harane re , pois.
sarde. Eenen mond hebben als een —,
avoir une mechante langue.
Vischwijventaal, vr. langage des halles, on.
(ik vischte , heb gevischt,)
Visfchen , b. en o.
pecher, prendre du poisson. IVlet den hengel
henelen, pecher a la ligne. Met het
werpnet pecher a l'epervier. Wij hebben met de nettcn gevischt, nous avonspeche
aux filets, aux rots. flout op—, dat door
den ilroom voortgedreven is , pecher du
Bois, qui est emporte par le courant de l'eau.
Het anker op—, (fcheepsw.) pecher, draguer l'ancre; fig. Naar iets yorfchen ,
s'informer de q. ch., tacker d'apprendre q. ch.
Spr. w. Achter het net —; zie Net. In
troebel water —, pecher en eau trouble;
profiter du desordre des afraires d'autrui.
Visfchengeflacht , o. espece, famille, f. genre
de poisson, vs.
Visfcher,, m. pécheur. — van den grooten mast,
(fcheepsw.) etambraie du grand milt, f.
— van de fpil, ótambraie du cabestan.
pecherie.
Visfcherij , yr. peche ,
Visfchershutje , 0. cabane de pecheur,, f.
Visfcherspink , yr. (voor de zeevisch) pinque.
Visfchersfchuit , vr. barque on nacelle de picheur. In Neder-Normandie , picoteux, m.
Visfching, vr. peche.
Vitlust , m. vitzucht, vr. penchant a la critique, a blamer on a censurer.
Vitriool, o. koperrood, vitriol, couperose, f.
Vitrioolachtig, b. n. vitriolique.
Vitrioolerts , in. mine vitriolique ou de vitriol, f.
Vitrioolgeest, m. esprit de vitriol.
Vitrioololie , yr. huile de vitriol.
Vitrioolfteen , m. pierre vitriolique , atramenCairo ; die vitriool en zwavel in zich bevat,
quis, m.
Vitrioolzuur, o. acide vitriolique ou sulfuri.
quo , m.
Vitiler, yr. femme qui aims a critiquer, giosouse, vitilleuse.
Vitten, o. w. (ik vittede , heb gevit ,) fmaden, berispen , ergens wat op to zeggen
hebben, door opmerking van gewaande of
wezenlijke gebreken, critiquer, censurer,
epiloguer, gloser, pointiller, retiller, chica.
ner , ergoter,, trouver a redire. Hij vit overal
op , it ergote sans cesse , it epilogue sur tout;
zie Bedillen in de 2de beteekenis.
Vitter, m. bedillaar, critique, censeur, epilogueur, gioseur, hypercritique, ergoteur ,
vetilleur.
Vitterij , y r. vitting, critique, censure, argutie, vetillerie, ergoterie; zie Bedilling, Berisping.
Vitzucht ; zie Vitlust.
Vizier , ilaatsdienaar van eenen sultan ,
Groot—, eerfte ftaatsdienaar van het Turkfche hof, grand-visir.
Vizier, aan eenen helm, o. visiere , f. mikijzer van een roes, kanon , mire, f. guidon ,
tn. — van eenen graadboog, (op zee) op het
peilkompas , pinule, 1.
Via; zie Vlade.
Vlaag, yr. eene voorbijvliegende bui, hourrasque, f. orage soudain. Eene regen—,
une pluie soudaine. Wind—, (zeew.) grain
de vent, m. rafale, f- Regen —, grain de
pluie. fchielijk uitfchietende wind, rukwind , coup de vent, tourbillon de vent, m.
bouffee de vent. — van warmte , boujfie de
chaleur. Rook —, bouffee de fumee. —,
kuur,luim , caprice , acces , m. boutade ; bij w.
bij vlagen , nu en dan , par bourrasques , par
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botitade., par bouffie , de tempo en temps.
Vlagen eerier barende vronw,, haast voorbijgaande weeen, tranchees d'une femme en travail. Eerie — van gekheid , van koorts, acces de folio, de P y re, m. tusfchenpozing , afwisfelend tijdvak , intervalle, tn.
Hij is bij —en gek , it est fin par intervalles. Die krankzinnige heeft nu eene goede
ce fi-enetique a apresent un intervalle
lucide.
Vlaak, yr. eene horde, waarop men wol flaat,
om ze los en luchtig te maken, claied'osier,
sur la quelle ou bat la laine.
Vlaamsch , b. n. flamande, e. Op zijn a
la flamande. Pond —, (zes gulden) une iivre de gros. — linnen, toile ecrue de Flanres, Via , yr. zekere fchotelfpijs van melk,
Vidade
eijeren , enz., fiat:, m.
Vlag, Vlagge , yr. de vaan van een fchip of
een foortgelijk vaandel, dat men op eenen
toren , op een bolwerk , enz. plaatst, pavilion, m. ou banniere ,f. (fcheepsw.)
pavilion rouge, banniere de combat. Vrede
, pavilion, banniere de paix , pavilion
parlementaire. Witte —, pavilion blanc.
Vlaggen van fokke- en bezaansmast , gaitlardelettes , f: pl.; zie Pavillon en Banniere
in het Franlche deel. De — in fjouw,, le pavilion en borne. De — nittleken, opzetten,
toonen , arborer le pavilion. De — firijken ,
neerhalen , amener le. pavilion. Strijk de
—, boss le pavilion. De — hijfchen, hisser
le pavilion. De — voor iemand ftrijken ,
(voor hem zwichten) baisser le pavilion levant q. q. dJferer, ceder a lui. Onder de
Engelfche — varen, trafiquer sous le pavilion d'Angleterre. Overal de — willen
voeren, ( den baas fpelen) it fait le -maitre
partout, it tient partout le de ; S;-r. w.
Dit pronkt als eene op eene modderfchuic,
c'est beaucoup de montre et pen de rapport.
Vlaggedoek 7 0. toile a faire des pavilions, etamane, f.
Vlaggen, a, w. (ik vlagde , heb gevlagd,)
de vlag laten waaijen, toonen , arborer,
le pavilion. —, ( fcheepsw.) bij feestdagen
met fcbanskleederen bedekken, voorzien, pavoiser ou pavier.
Vlaggehek, o. het bout van den topflaander op
de fchepen, belt van eenen waker, (fcheepsw.)
fat de girouette , m.
Vlaggehoogte , y r. (fcheepsw.) quindant, tn.
Vlaggelengte , battant, e, tie pavilion, tn.
Viaggekist, vr. cage a pavilion.
Vlaggeman 7 in. chefd'escadre, contre-amiral
officier general; fig. Chef, (d'un parti.)
Vlaggefpil, Vlaggeftok , m, baton de pavilion,
Oars.
Vlagjonker, m. cadet ou aspirant de marine.
Vlagfehip , 0. vaisseau pavilion, m.
Vlaggelloel, m. baton 'de girouette.
Vlaggeftok, m. baton de pavilion.
Vlaggettropjes, 0. (fcheepsw.) rabans de pavilion,
pl.
Vlaggetouw, o. corde du pavilion, f.
Vlaggevol, m. drisse de pavilion.
Vlaggevoerder, m. vaisseau amiral, vaisseau
pavilion.
Vlak, b. n. effen , zonder diepten en verhevenheden , plat, e, plan, e, uni, e,
e; zie ook Plat. Het vlakke , cane land,
le pays plat. De —ke hand , le plat de la
main. Vlakke hand, y r. (in de ontleedk.)
tnetacarpe, m. De —ke, effene oppervlakre , la surface plane. Een --ke, plum
driehoek, son triangle plan. Een —ke
fe-
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fene weg, un chemin uni. Vlakke veld, rase
campagne. Een huis in het vlakke veld , rine
maison en plains, en rase campagno. In vlakke, voile zee, en plaine nier. Eene —ke,
opene hand in een wapen , (in de wapenk.) sine
main appaumee. — water, (zeew.) eau maigre. —, plat , effen maken, aplanir,aplatir;
bijw.juist, justenient , tout droit, debout.
De wind is — noord, le vent est droit au
nerd. Ga maar regt toe , allez tout droit.
— voor, in den wind, (zeew.) vent droit en
poupe, debout au vent.
tegen den wind,
lout contraire du vent. —, regt tegenover,
Hij woont — over de kerk, it demeure vis-a-vis (de) Peglise.
Viak, o. het platte van jets, plat, tn. Het
— of platte van een noes , le plat d'un conteau. Het — der hand, le plat de la main.
Het —, het blad van eenen roeiriem, le
plat d'une rame. Hij gaf hem klingflagen
met het —, de vlakte , het platte van den
degen , it dui donna des coups du plat d'epde,
(fcheepsw.) Het vlak, de bodem van een
fchip, le plafond d'un navire. Viak, het
eerfie buikfiuk , plat de la maitresse, m.
varangue, f.
Viak, yr. bemorfing; zie Vlek, enz.
Vlakbal; zie Vlekbal.
Vlaken , b. w. (ik vlaakte , heb gevlaakt , ) battre la laine sur sine claie d'osier ; zie Vlaak.
Vlakgangen, m. meerv. (fcheepsw.) boeiplanken , bordages de fend.
Vlakheid, yr. effenheid , qualite de ce qui est
plat, plain, uni, m.
Vlakken, b. w.(ik vlakte , heb gevlakt ,) vlak,
effen maken, aplatir,, planer, rendre uni,
e. Eenen grond gelijkflaan, (bij de
tuinl.) planer un terrain. Het lood — planer le plomb.
Vlakken , b. w. tacker; zie Vlekken.
Viak of Vlekpapier,, o. papier brouillard, f.
Vlakkenkruid, 0. lavanase m.
Vlakte, yr. plat, m. plaine, f. De —, het
vlak, de platte zijde van een liniaal , le plat
dune regle. Eene — met bergen omgeven,
tine plaine entouree de montagnes. Gelijke,
effene bodem , vlakke grond , rez-de-chaussee,
rase campagne; zie verder Plat, o.
Vlaktemaat, yr. ?insure des plans.
Vlaktemeter, in. (in de meetk.) planimetre.
Vlaktemeting, yr. planimetrie.
Vlakwegers, m. meerv. (fcheepsw.) vaigres
de fond, f. pl.
Vlakziekte , yr. mazelen , rougeole.
purperziekte, pourpre ,
Vlam, vr. flamme. De zwavel geeft eene
blaauwe —, la flamme de soufre est bleue.
Het huis werd door de vlammen verteerd,
la maison fat deveree par les flamtnes. Alles
ftaat in voile, ligte laaije —, tout est en
fen. — va.tten, prendre feu, s'enflammer. In
y our en — zetten, doen branden, mettre
en feu; fig. of dichterlijk , is —, eene hevige drift , begeerte, liefde, flamme, passion. De kleurige —men, aderen, die door
het warmer of hoot loopen , veines , elides;
zie Ader.
Vlambloem, yr. phlox, m.
Vlamkleur, vr. couleur de feu, d'ecarlate.
Vlammen , o. w. (ik vlamde , heb gevlamd,)
jeter des flammes, flamber. Dit your vlamt
niet , ce feu ne flambe pas. Op lets —, flerk ,
vurig verlangen, desirer ardemment, étre
avide de q. ch. —, b. w. aderen, veiner.
Vlammend, b. n. ilikkerend, flamboyant, c.
Een
zwaard, sine epee flamboyante.
Vlammetje o. vonkie, fiammeche etincelle,
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Vlammig , b. n.flanibant, e, boulane, o (nide, e.
Vlamfchilden ; zie Brandfchilden eu Brandfchildering.
point ond 1, point a ondes.
Vlamfieek ,
Vlainverwig, b. n. ecarlate, couleur de fee.
Vlamvormig, b. n. flamme, e.
Vias, o. lin, tn. Gehekeld —, de la filasse.
Wild — , linaire, f. — hekelen , repelen , dietger du lin; macquer. — met de hand fchilien , afftroopen , teiller.
—
Vlasachtig, b. n. qui ressemble a du
haar, cheveux blonds.
Vlasakker,
liniere, f.
Viasbaard, m. inzonderheid de eerie baird
eens jongelings, poi, feller, coton, Trenton
cotonne. melkbaard , blanc-bec zic
Melkbaard.
Vlasblad, o. thesion , tn.
Vlasbloem, yr. flour de lin.
Vlasboom , m. (in de kruidk.) antidesme ,
al exis tére.
Vlasbraak, vr. hennepbraak , broie, macque,
drege, ribs, f. brisoir, echanvroir ,
Vias- of hennepbreker,, m. broyeur,, teilleur.
Vlasdotter, in. (in de kruidk.) zekere olieplant, sesame, batard, tn. jugoline, cameline , f. ou myageum, m.
Vlashaar, o. cheveux blonds, tn. pl.
Vlashamer, 131 maillet pour battre le lin, le
chanvre brisoir.
Vlashandel, Vlaskoopen, m. commerce de line.
Vlashekel, m. een bord met ijzeren pennen ,
waarop het vlas gehekeld words, seran, affanoir.
Vlashekelaar,
Vlaskammer, aranceur.
Vlashekelaarfter, yr. seranceuse.
Vlashout 5 o. zie Vlasboom.
Vlaskleur, yr. couleur de gris de lin, m.
Vlaskleurig , b. n. grit, e, de lin.
Vlaskruid, o. tam —, lin, m. Wild —, linaire, m.
Vlasland, o. zic Vlasakker.
Vlaslinnen, 0. toile de lin, f.
Vlasmarkt , yr. marchd au lin, tn.
Vlasrokken, o. fpinrok , quenouille, f.
Vlasfen, b. n. van vlas, de lin.
Vlasfen, o. w. (ik vlaste, heb gevlast,) gelik
worden, devenir semblable 4 du
lie. vlasbouwen, cultiver du lin; fig.
Op lets —, op lets uitzien, Clerk naar lets
verlangen , desirer ardemment, aspirer a,
guigner q. ch. Hij heeft lang op dot ambt
gevlast, it a longtemps guigne cette charge.
Viasfig , b. n. zie Vlasachtig.
Vlasfteng, yr. tige de lin.
Vlasfloppel, m. chaume de lin.
Vlasveld , 0. vlasakker, liniere, f.
Vlasvink , m. kneu. Het mannetje , linot, het
wijfje, linotte.
Vlaswinkel, m. boutique de linier,
Vlaszaad, 0. linette, graine de lin, f:
Vlecht , yr. tresse. — mat, natte. —, (in de
ontleedk.) vlechtvormige gedaante der bloedvaten , plexus, in. Zonne —, plexus solaire.
Vlechten, b. w. (ik vlocht, heb gevlochten ,)
tresser , enlacer, natter, cordeler, cordonner en tresse. Linten door elkander — ,
enlacer des rubans Pun dans l'autre. Haar
tresser des cheveux. Snaren door een
— om er eene foort van raam van to maken,
corder. De maven van een paard ftrengelen , natter les crins d'un cheval. Door- , entrelacer. Het haar was met paarlen
doorvlochten , elle avait des cheveux entrelaces de perles ; fig. Een gefprek met zedefpreuken door ylechten, entrelacer no dissours de mot-alias. Met tee= , enverger.
Vlech-
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Vlechter, m. tresseur.
Viechting, yr. action de tresser, f. enlacement, entre-lacement, m.
Vlechtrijs , 0. dunne takken tot vlechten, (bij
visfchers) volards , m. pl.
Vlcchtfnoer,, o. cordon a tresser, tn.
Vlechtfier, yr. tresseuse.
Vlechtwerk , o. doorvlochten werk , entrelacs,
m. — van een mandje, lasserie f —, mandewerk , vannerie , f.
Vledermuis, Vleermuis, yr. chaude-souris. Soort
van —, papistrelle , m. serotine. met
lange ooren, oreillarde ; vledermuisje, campagnol volant, m.
Vlecsch, o. beftanddeelen van dierlijke ligchamen , uitgezonderd beenderen , vet en
ingewanden, bijzonderlijk dat magere dier
beflanddeelen van dierlijke ligchamen, in
tegenoverflelling van vet, fpek , enz. , chair,
f. De wonden in het — zijn gemakkelijk to
heelen, on guerit aisement les plaies qui sent
dans la chair. 1)e karpers hebben week
en de fnoeken vast —, les carpes out la
chair molle, et les brochets ont la chair
fame. — tot voedfel der menfchen dienentie, viande, chair, f. Wij eten heden koud,
warm —, nous mangeons aujourd'hui de
la viande froide, chaude. Gezouten —, de
la viande salee ors du sale. Versch — de
la viande fraiche. — der osfen, koeijen ,
kalveren, fchapen, enz. grosse viande. Rundosfen — , chair de boeuf; du boeuf. Kalfs-, du veau; fchapen —, du mouton; lams-, de Pagneau; varken —, du pore; gebraden —, du riti. —van hazen, patrijzen ,
rheebokken, (van wilde dieren) chair on
viande noire. — van kapoenen, hoenders ,
enz., chair ou viande blanche. — van gevogelte , menue viande; wildbraad, venaison. Hoender-, hazen — , chair de poulet,
de lievre. — van vruchten, chair, poulpe.
Het — dezer vrucht is fappig, la chair de
ce fruit est fondante. Den honden — van
gedoode dieren voorwerpen, faire curde aux
chiens; Spr. w. Ilartzeer en pijn eten — en
bloed, le chagrin et la douleur ruinent la
sante. Hij is noch — noch visch, (men weet
niet wat men aan hem heeft) it n'est ni chair
ni poisson. Het goat hem naar den vleefche,
naar wensch , (hid kan goed leven) it est a
son aise. Hij is mijn — en bloed, ii est
de mon sang , ii West bien cher, (in den
bijbel.) Zij zullen een — zijn, (zij zullen
flechts een paar uitmaken ) ten naauwfle
vereenigd zijn , ils seront tons deux uoe mime
chair. Alle is hooi, (alle menfchen zijn
flerfelijk,) tout ce qui est chair, est perissable. De opflanding des vleefches, rdsurrection de la chair. De geest is wel gewillig, maar het — is zwak, (de zinnelijkheid is magtiger dan het vernuft,) Pesprit
est prompt, mais la chair est faible. Naar
het wandelen, marcher selon la chair.
— worden , se faire chair, s'incarner. Het
woord is — geworden, (de zoon Gods is
meusch geworden) le verbe s'est fait chair,
gaan ,
s'est incarne. Den weg van alle
(fierven) mourir, deader. een weinig
laten befterven, een reukje er aan laten komen , malsch worden, faisander.
Vleesachtig , b. n. charneux , se, sarcomateux,
se. — uitwas, (in de kruidk.) caroncule, f
(in de geneesk.) — gezwel , tumeur sat-comateuse ; zie Vleezig.
Vleeschballetje, o. balletje gehakt vleesch,
boulette, f,
boucheVieeschbank,
dtal de boucher,
Tie f:
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Vleeschblok, m. billot de botcher
Vleeschbreuk , yr. sarcochle, tn. Net —,
sarco-dpiplocele, tn. Navel—, sarco-dpiplomphale , m.
Vleeschdag, m. (bij de R.K.) jour gras.
Vleefchelijk, b. n. naar den vleefche, charnel, le. —e gemeenfchap met iemand het).ben, avoir tin commerce charnel avec q. q.
—6 lusten , concupiscence, f. plaisirs charnels, tn. pl. —, ten naauwfle vermaagfchapt
mei iemand, propre germain, e. Alija --e
lijfelijke , voile broeder, mon propre frere,
mon frere gertnain; bijw. charnellement.
Vleefchelijkheid, vr, wulpschheid, sensualite, f: penchant aux plaisirs charnels.
Vleeschetend , b, n. die zich voornamelijk met
vleesch voedt , carnivore; zie Vleeschvretend.
Vleeschgezwel, Vleeschgewas, o. (in de goneesk.) sarcome , m. Navel — gewas, sarcomphale m.
Vleeschhaak m. croc pour pendre la viande.
— met verfcheidene punten (bij vleeschhouwers) paste, f.
Vleeschhal yr. boucherie.
Vleeschheuvel , m. uitflek of uitwas aan een
been, (bij de geneesk.) apophyse, f.
Vleeschhouwer,
boucher. Die op de markt
malt, dtalier.
VIeeschhouwerij, yr. métier de boucher, tn.
Vleeschhouwersknecht, m. garcon boucher.
Vleeschhuid, yr. pannicule charnue.
Vleeschijzer,, o. ( bij looijers ,) om het vleesch,.
dat nog op de huid is blijven zitten , of to
fchrappen , fer a echarner,
Vleeschkamer,, yr. charnier, on.
Vleeschketel, in. marmite, f. (gemeen) tirnbale f
Vleeschkeur, m. inspection des boucheries,
Vleeschkleur, yr. couleur de chair, f. incarnadin, m. carnation. Dit lint ,is van eene
fchoone, ligte
ce ruban est d'un bel incarnadin.
Gezigtskleur, (bij fchilders)
carnation.
Vleeschkteurig, b. n. incarnadin, e. —, van
bloemen, cared, e. Een —e angelier ,
oeillet carne.
worden , canner.
Vleeschklomp , m. grosse piece de chair, f.
mdle, masse de chair, f.
Vleeschkuip , yr. saloir,
Vleeschmaal, o. repas servi en viande,
Vleeschmade, yr. ver qui s'engendre dans la
viande , tn. tcigne de la chair.
Vleeschmakend, b. n. incarnatif, ive, sarco.
tique, plerotique, ou aplestorique, Uitwendig — geneesmiddel, dat het vleesch in wonden doer aangroeijen, retnede incarnatif,
sarcotique, ou apldrotique.
Vleeschmaking, yr. carnification.
Vleeschmarkt , vr. marche a la viande , ; boncherie.
Vleesclanat, o.
tn. Krachtig
con. sommd , in.
Vleeschnavelbreuk, yr. sarco-ipiplornpliale ,
Vleeschnetbreuk , yr. sarco-dpiplocele, tn.
Vleeschoffer, o. sacrifice sanglant ,
Vleeschpastei, yr. pate a la viande. Vleeschpastijtje, yleeschtaartje, rissole, f.
Viceschpin, yr. brochette.
Vldeschpot, m. marmite, f:
Vleeschfoep , vr. soupe a la viande , soupe
grasse.
Vleeschtaartje, o. rissole, f:
Vleescht4d, yr. fours gras, tn. pl. (eertijds)
charnage.
Vleeschton ; zie Vleeschkuip.
Vieesclivaten ,
rneerv. vaiscenfix rnisculaires z m. pl.
V:!eeich-
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vlekken, son chien a trois taches brunes.
Vleeschvlies, o. pannicule charnue, f.
Witte vlekken op den rug van eenen vogel,
Vleeschvork, yr. fourchette de cuisine.
bijzonder van eenen valk, egalures, f p1.
Vleesvormig, Vleeschachtig, b. n. carniforme.
Witte — aan den voet van een zwart of
carnassier,
ere,
carVleeschvretend, b. u.
bruin paard, balzane, Blaauwe of roode
nivore.
— van flooten of vallen, sugillation. Roode
Vleeschwonde, yr. plate , blessure dans les
plek of — op de huid door het zuigen of kuschairs.
fen, sucon,m. — op het oog, maille. —
Vleeschwording, vr, menschwording van Jezus
edelgefteenten, paille. Vlekken op eene afChristus , incarnation. Het woord dat vleesch
gefchraapte huid, op een vel, effleurure.
geworden is , (in den bijbel,) le verbe incarne. — der beenderen, (in de geneesk.) car- Vlekbal of Vlakbal, m. savonnette, f.
Vlekkeloos, b. n. zuiver, rein, onbevlekt,
nificatio,. Vleesch worden, se carnifier.
sans tache, pur, e, intact, e.
Vleeschworst, yr. saucisse,
saucisson, m. ,
Vlekkeloosheid, vr. purete.
andouille, f cervelas, tn.
Vleet, yr. een drijfnet tot de haringvangst, Vlekken, b. en o. w. (ik vlekte, heb en ben
gevlekt, ) bemorfen, bezoedelen , tacher,
groot net, retire, m. Bij de — beteekent in
menigte, en abondance, en grand hombre.
faire des taches, souiller, tacheter, marqueter ; zie ook Vlakken.
Vleezig, b. n. charnu, e, carneux, se, poteld, e, (in de kruidk.) parenchymateux, Vlekkig, b. n. tache, e, tachete , e. —, onzuiver,
van edelgetteenten glaceux, se.
—e
armen,
des
bras
charnus,
poteles.
se. --e
vrucht, fruit charms. Verhandeling over Vlekkoorts, y r. fcharlaken-koorts, fidvre pourpree , pitechiale.
'de vleezige deelen des ligchaams, (bij de
ontleedk.) sarcologie, f. lifierachtige, vlee- Vlekpapier, o. zie Vlakpapier.
zige of vleeschdeeten, caroncules, f. pl. — Vlerk , yr. wick, vleugel, wile; zie Vleugel.
vlies, pannicule, f. — uitwas (bij wondh.) Vletten , b. w. (ik vlettede heb gevlet,) gelijk leggen, inzonderheid
' turf, arranger,
excroissance ou excressance, f. -- (in den
ranger (des tourbes).
neus), polype, tn.
Vletfchuit, vr. prame.
Vleezigheid, yr. van den mensch, charnure.
Vlegel, m. dorsch — Pau, batteur en gran- Vletter, Ill. ouvrier, qui range (les tourbes).
ge ; fig. lomperd, boerenkinkel, rustre, Vleug, yr. vlam, flikkering, flamme. Tegen
de — of de wol, d contre-poil.
butor,, rustazid , maroufle, poiloux (gemeen)
Vleugel, m. vlerk, ails, Punt of top van
paltoquet, palot.
den — eens vogels , aileron; tn. Heer ! bedek
Vlegelachtig, b. n. lomp, lourd, e, grosmij met owe vleugelen (bijbel) Seigneur! consier, are; bijw. grossihrement.
'
Ik zal zijne vleugels
vre moi de tes ailes;fig.
Viegelflag, m. coup de fleau.
wel
korten, (hem in zijn vermogen beperVtegelftok, m. vlegelfteel, manche tie pan.
ken,) je lui rognerai bien ses ailei. Hi
Vleijen, b. w. (ik vleide , heb gevleid,) met
laat de vleugels hangen , it est decourage.
woorden ftreelen , flikflooijen, flatter , cajoDe vleugels des winds, der liefde , les ailes
ler, caresser, aduler, amadouer. Zich —,
du vent, de l'amour. — van een gebouw,
se flatter de q. ch. Hij vleit dat men
ook van eene bende of van een Leger,
hem zal noodig hebben, it se flatte qu'on
— of vleugeltje, of zijde van een gebouw,
aura besoin de lui. Voorts is iemand —, ook
gtwindvaantje, gabet ,
alette.
we/ eens, hem fchooner affchilderen dan bij
befcherming, protection. —
rouette , f.
is. De fchilder heeft haar gevleid, zij is
van een net , traine , f.
zoo fchoon niet , le peintre l'a flattee, elle
Vleugeladjudant, m. aide-de-camp.
n'est pas si*belle;
Vleijend, b. n. flatteur, ens:, caressant, e, Vleugeldekfel, o. der infecten, elytre, tn. Met
halve —s, hemiptàre.
patelin, e. —e woorden, paroles musquees,
Vleugelen, b. w. (ik vleugelde, heb ge yleudes fleurettes ; bijw. flatteusement.
geld,) fierk binden, lier,, garotter.
Vleijer, m. pluimtirijker, flatteur, cajoleur,
encenseur, adulateur; fig. endormeur; fam. Vleugelhoofdjes, o. meerv. (fcheepsw.) porn?nes de girouettes, f.
patelineur.
Vleijerij, yr. vleijing, flatters,cajoierie , Vleugelip„ b. n. rile e. — infect, (in de
nat. gefch.) insect: diptere, m.
adulation; fam. patelinage, m. Listige —,
waardoor men iemand jets aftroont, blandi- Vleugelloos ; b. n. onge yleugeld, sans ailes ,
aptdre.
ces, f. pl.
Vleifter, vr. flattens:, cajoleuse, adulatrice ; Vleugelman, in. chef de file, guide.
y r. ( fctteepsw. ;verge de girouette.
Vleugeifpil,
fig. endormense; fam. patelineuse.
Vieitaal, yr. fiatterie , f., paroles flatteuses, Vieugelftoel,m.(fcheepsw.)filt de girouette,tn.
discours , propos flat- Vleugelvormige fpier, y r. (in de ontleedk.)
flattantes, fleurettes,
muscle alaire, m.
teurs, m. pl.
Vleugeltje , o. petit pavilion ,m.; zie Vleugel.
Vleizucht, yr. furcur de flatter.
Vlek, o. een gedeelte van de oppervlakte des Vleugje, o. petite flamme,
aardbodems, van een dorp onderfcheiden, Vlieboot, y r. fluidchip, flibot, m.
Vlieden, b. w. (ik vlood, heb gevloden,)
bourg, tn. Klein —, bourgade; m.
met eene fnelle vlugt ontwijken. Ontwijken
Vlek, vr. vlak op jets, door eene inlet beover het algemeen , vooral met eenigen angst,
zoedeld , of door verfchillende kleur van
fuir, eviter. o. w. (met Zijn,) nit
bet overige onderfcheiden, cache , souillure,;
vrees fnellijk wijken, s'enfuir,, fuir, diseaop de huid van fommige dieren, tache, maraftre , se refugier. Tot iemand zijne
tole. —, die men mede ter wereld brengt,
toevlugt tot hem nemen, se jeter dans les
rnoeder—, marque, tacks de mere. Eene
bras de q. q. ; zie Vlugten.
tache d'enolie—, une tache d'huile. Inkt
cre , pate , tn.; fig. 1-let is eerie aan zijne Vlieg, yr. mouche. Spaanfche vlieg, cantharide. Blinkende , lichtcnde lucid:. Spr.
eer, c'est une tache it son honneur. Hij heeft
w. Twee vliegen in eenen klap treffen, (twee
deze — aan het hoofd mede op de wereld
oogmerken op eenmaal bereiken,) faire d'ugebragt, it a apporte cette marque de la
ne pferre deux coups. Van eene — eenen
ate de sa mere. Zijn bond heeft Brie bruine
oli-
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oiifant maken , (een ding geweldig vergrooten ,)faire d'une mouche un elephant. Een
trend vangt geene (eene verhevene ziel
bemc eit zich met geene kleinigheden ,) l'aigle
ne prend pas des mouches. Ik ben bier niet
om vliegen to vangen , (ik ben bier om zaken
van belang ,) je ne suis pas ici pour prendre
des mouches , pour eniller des perles. Iemand
eene — afvangen , ( hem in eene onderneming
verfchalken ,) prevenir q. q. Verhandeling
over de vliegen; zie Vliegenleer.
vliegen, b. en o. w. (ik vloog, heb en ben
gevlogen ,) zich met behuip van vleugels
door de lucht bewegen, voler. Deze duiven
hoog, ces pigeons volant haut; fig. Iiij
wil — eer hij vleugels heeft, (hij onderneemt lets, waartoe hij nog buiten that is)
it vent entreprendre des choses avant quo d'en
'etre capable. Vlieg niet hooger dan uwe
vleugels reiken, (verhef u nie r boven uwen
ftand , onderneem Diets boven uwe krachten ,) ne vous enlevez pas au-dessus de votre
rang; n'entreprenez pas q. ch. au dessus de
yes forces. —, door de lucht bewogen.wor)(len , voles. De veéren der bedden vlogen
in de lucht , les plumes des hits volerent en
Pair. In de lucht vliegen zegt men van
jets, dat door ontvlammend buskruid omhoog
gedreven worth. Er vloog (fprong) een
kruidwagen in de lucht , un caisson á poudre sauta en Pair. In brand —, (plotfeling
ontvlammen ,) s'enflammer. Dit bout vliegt ,
raakt , fchielijk in brand , ce bois s'enflamme
facilement. fneilijk bewogen of gedreven
worden , etre fete, e, ou emporte, e. Zich
fnellijk bewegen , naar beneden , ter hulp
, voler, courir avec une grande vitesse,
voler au secours de. Iemand in de armen —,
voler dans les bras de q. q. Zij vloog om
den p als van haren broeder,, elle se jeta au
con de son frere. Iemand in het haar ,
(hem bij het haar pakken) prendre q. q.
aux (par les) cheveux; fig. Het werk vliegt
hem van de hand, (het gaat hem vlug af)
it travaille tres vice. De oogen vliegen hem
door het hoofd, ( hij heeft eenen vluggen
oogopflag) ii a les yeux Bien vifc. Het is
gevlogen , (verdwenen) cola a disparu, 'est
pris. Heen en weer —, voltiger. Sterk — ,
(bij jagers) van eenen valk , daguer , voler
tire d'ailes.
Vliegend, b. n. volant, flottant , e, etc. Een
— leger,, sin camp volant. , zwevend
haar , cheveux- flottants. —e brag , pont
volant. —e gedachte , pens* volante, passagest. —e mast, grande hate. ontrold
vaandel, enseigne deployd. Het —e , gevleugeld paard , le cheval alle , (in de myth.)
le pegase. vuur,, (bij de geneesk.) —e
hitte , -van binnen of van buiten , ontfleking,
phlogose,
Vliegendrek, m. chiasse de mouche, chillre, f.
Vliegenei , o. oeuf de mouche, f:
Vliegeneter, m. kleine vogel, bouvier.
Vliegengaas , o. muggengordijn, cousiniere,
Vliegenjager, m. paarclenflaart , emouchoir,,
Chasse- mouches.
Vliegenkas , yr. garde manger, convert de gaze,
m. cage , f.
Vliegenklap ,
tue-mouches.
Vliegenkleed, o. der paarden , émouchettes,
f.
Franjes aan een
volettes, f. pl.
Vliegenleer, yr. verhandeling over de vliegen,
tnyzologie.
Vliegennet ; zie Viiegenkleed.
Vliegens, bijw. in !mast, a la hate, au plus
vote, sur le champ.
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Vliegenfcheet; zie Vliegendrek.
zekere kleine plant, auraVliegenvanger,
vogel,
pe-mouches, apocyn, m. dionee ,
moucherolle , f gobe-mouches, n,. Een die de
vliegen vangt of verjaagt , emoucheur.
Vliegenwaaijer,, m. zie Vliegenjager.
Vlieger,, m. kinderfpeeltuig, cez f volant , dragon; Spr. w. Die — gaat niec op , (die onderneming zal niet gelukken) cola ne reassira pas. De flaart van eenen vlieger,, la
queue d'un cerf volant, (op fehepen)contrevoile , d'etai.
Vliegje , o. moucheron, bargache, m.
Vliegertouve, o. touw voor eenen vlieger,, cords
de cerf-volant,
Vliegwerk, o. machine de theatre, qui s'enleve promptement. f. contre-poids, m.; fig.
Alle kunst en — gebruiken , employer tour
les moyens possibles , (pour reussir.)
Vlier,, yr. Vlierboom, m. sureau, m.
Vlierazijn , m. vinaigre surard.
Vlierbast, m. decree de sureau, f.
Vlierbes , m. bezie, yr. bale de sureau.
Vlierbloem, m. flour de sureau. Aftrekfel van
—en , infusion de flours de sureau.
Vlierheg, yr. hale de sureau.
Vlierhout , o. bois de sureau, m.
Vliering , yr. bovenfte verdieping van een huis ,
galetas, m.
Vlieringkamer,, yr. gebroken dak , mansarde, f.
Vlieringvenfter,,
dakvenfter,, lucarne, f.
Vlierrups, vr. alongeresse.
Vlierfiroop of flroop , yr. sirop de sureau, m.
Vlierzwam , yr. uitwas aan den vlierboom , (in
de kruidk.) oreille de Judas , f.
Vlies, o. de losjes aaneenhangende wol van
een fchaap , zoo als dezelve er afgefchoren worth, toison , on. Ridderorde van het
Gulden Vlies , l'ordre de la toison d'or. —,
dun velletje , (in de kruid- en ontleedk. ) membrane, tunique, pellicule, f. Het — van bet
oog , la tunique de Poeil. Wit oogvlies , tale
sur l'oeil, cataracte, f. Klein vliesje in het
oog, (in de ontleedk. ) gendarme, in. Hij krijgt
vliesjes op zijne oogen, ses yeux se cataractent;
zie Oogylies. — of vliesje van de vrucht , (bij
zwangere vrouwen) tale. Derde — om de
vrucht, pis- of worst-vlies , allantoide, f.
Buitenfte — van die vrucht , chorion , tn.
cloison, f. De
—datezkorljsfchidt,
korrels van den granaatappel zijn door kleine
vliesjes van elkander gefcheiden , les grains
de la grenade sant separes les tens des autres
par de petites pellicules. Halve vliesjes der
zaad-korrels hebbende , (in de kruidk.) septifere. In de gedaante van halve vliesjes,
septiforme. Vol vliesjes, pelliculeux , se.
Befchrijving der vliezen , hymenographie. Verhandeling over de vliezen , hymenologie.
Vliesachtig, Vliezig, b. n. membraneux, se,
hymenode.
Vliesvleugelige infecten met vier vliezige vierken , van ongelijke grootte , hymenopteres,
f:
Vliesvormig, b. n. membrane, e.
Vliet, m. vloeijend water, petit ruisseau,
courant d'eau, tn. petite riviere, f.
Vlieten , o.
(ik vloot, ben gevloten,) vloeijen , couler , ruisseler.
Vliete\nd, b. n. loopend water, eau coulante
ou vive. Vlietwater, eau courante.
Vlietgod-, m. Dieu de riviere.
Vlietgodin , yr. flroomgodin , diesse, de la riviere , f. (Naiade.)
Vliezig, b. n. zie Vliesachtig.
Vliezigheid, y r. qualite de ce qui est tnembraneux.
Vlij
Nnnu
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Viijen, b. w. (ik vlijcle , heb gevlijd,) al
plooijende en buigende fchikken, voegen ,
arranger en pliant , ranger, mettre en ordre, placer avec ordre. Dit hout kan men
niet wel —, on ne saurait bien arranger
ce bois, le mettre en ordre; o. w, wel van
pas zijn , voegen , convener, etre convenable, s'arranger. Het vlijt hem niet, u bij
hem te zien , it ne lui convient pas de vans
voir chez lui. Die tuin vlijt mij niet , ce jardin
ne me convient pas, ne m'est pas convenable.
Vlijm, yr. lancet , werktuig der heelmeesters ,
lancette. Eene ader met eene — openen,
ouvrir une veine avec une lancette.
Vlijmen , b. so. (ik vlijmde , heb gevlijmd,)
met eene vlijm openen , ouvrir avec une
lancette.
Vlijt, vr. naarfligheid, ijverige.werkzaamheid,
diligence, application, ardeur, assiduite ,
vigilance, activite ; zie ook Uver. Hij legs
zich met — op zijne itudien toe , it s'ap.plique avec ardeur d ses etudes; it a beaucoup d'application pour ses etudes.
Vlijtbetoon, o. preuve d'application, f:
Vlijtig, b. n. naarflig, werkzaam , diligent,
e, appliqué, e, studieux, se, laborieux , se,
vigilant, e, assidu, e, industrieux , se, actif,
zele , e. Deze jongen is zeer —,
ce garcon est bien diligent , est fort studieux.
Een — werkman, un ouvricr industrieux ;
bijw. vlijtiglijk, diligemment, studieusement,
laborieusement, assidument, etc. Hij fludeert
, it itudie diligemment. Zij werken —,
ils travaillent assidument.
Vlinder, m. kapel, papillon.
Vlinderbloem , yr. (in de kruidk.) kapelvormige bloem, Fleur papillonnacee.
Vlinderboom, m. arbre papillonnace.
Vloed, m. wasfend water, flot , flux. De —
komt tot daar, le flat vient jusque De
— is aan het opkomen , le foe est montant.
Eh en —, flux et reflux. Vloed en ebbe ,
flat et juvant. , overitrooming, inondation , f. deluge , grand debordement d'eau , m.
— met den wind, marie d'aval. Spring—,
hooge—, haute marde , f. vif de Peau, m.
Broom, door den regen veroor( zeew.)
zaakt , souberme , f. Eerite , tweede na
den doodftroom , premiere , seconde eau.
Halve —, demi floc. Voor — liggen , etre
evitó pour le floc. Witte —, der yr.:Amen ,
flours blanches, f. pl.; fig. —, groom menigte , fchaar, foule, grande quantite , grand
nombre. Een van woorden , un flux de
paroles. Een — van tranen un torrent de
lartnes.
Vloedanker, o. ancre de flot , tn.
Vloeibaar , b. n. vlocijend , fluide, liquide,
coulant, e. Het water en de lucht zijn vloeibare grondfloffen, reau et Pair sons des elements fluides. Het vuur maakt de metalen
— le feu rend les metaux fluides. Die inkt
is niet — genoeg, hij is te dik , cette encre
n'est pas assez liquide, elle est trop epaisse.
maken, liquefier. Het vuur maakt het
lood —, le feu liquefie le plomb. maken,
verdunnen , delayer.
Vloeibaarheid, yr. liquidite, fluidite. De — der
lucht, la fluidite de Pair. De van het water, la liquidite de Peau , (bij fcheik.) het
vervloeijen in de lucht, deliquescence, f.,
delique, m.
Vloeibaarmaking, yr. fmelting , liquefaction.
Vloeijen, b. en o. w. (ik vloeide , heb en ben
gevloeid,) vloeden, vlieten, ftroomen,fluer,
coulee, ruisseler. De wonde vloeit, draagt ,
loopt altijd, la plaie flue toujours, Deze
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verzen wel, ces vers coulent bien. De
tranen vloeiden hem nit de oogen , les larInes , les pleurs, lui-coulerent des yeux. Het
bloed vloeit, ftroomt nit zijne wonden , le
sang ruissele de ses plaies. Het papier vloeit
(Ilaat door,) le papier bait.
Vloeijend, b. n. vlietend, coulant ,e, liquide.
Eene —e beck , un ruisseau coulant. Een —e
flijl, un style coulant. —e medeklinkers ,
consonnes liquides; zie Vloeibaar. welluidend, fierlijk , harmonieux , se, disert,
e, elegant, e; bijw.
vlug, coulamment.
parte coulamHij fpreekt het fransch
ment le francais.
Vloeijendheid, yr. welluidendheid, harmonic,
elegance, f:, agrement , vi.
Vloering, yr. vlieting , coulement , —,
het vloeijen van gefmolten metaal, coulure.
Vlocipapier, o. papier brouillard, fluant, tn.
Vloeiplank , y r. om den vloed van opkomend
water te keeren , opdat het niet in huis kome,.planche qu'on met devant une porte pour
empecher Peau d'entrer lorsqu'elle est haute.
keerdam, batardeau , m. Vloei- of
fchietplankje , dat het inloopen van water
in venders, enz. belet, reverseau, m.
Vloeifpaath, m. spath-fluor.
Vloeifpaath-zuur, o. ( bij fcheik.) acide fluorique, m. Met — verbonden, fluate.
Vloeiitof, yr. fluide, m.
Vloek , m. vervloeking , verwenfching imprecation, malediction, execration, f., jure?tient, serment , m. Hij deed verfcbrikkelijke
vloeken, it fit d'horribles jurements. God
heeft zijnen — daarop gelegd, Dieu a donne
sa malediction. Deze man is een — der
menschheid, cet homme est rexecration du
genre humain; zie Vervloeking.
Vioekbaar,, b. n. vervloekt , maudit, e.
Vloeken , b. w. (ik vloekte , heb gevloekt ,)
heviglijk met kwaad bedreigen , vervloeken ,
mattdire, faire des imprecations contra q. q. ;
zie V2ry loeken , o. w. Verwenfchingen
uiten, ligtzinnige eeden does, jurer , faire
des jurements ou des imprecations, pester,
jurer, (gemeen) mangreer. Vloek zoo lang
gij wilt, hij zal toch niet anders warden,
vans avez beau pester , it n'en sera pas autrement.
Vloeker, m. jureur.
Vloekgenoot ; zie Zamenzweerder,
Vloekgenootfchap , o. vloekverbond 5 zie
menzwering.
Vloekgodin, y r. wraakgodin, (in de godenl.)
furie, (Eurnenide.)
Vloeking , vr. action de jurer, fe , jurement , m.
Vloekwaardig , b. n. affchuwelijk , verfoeijelijk,
execrable, detestable, horrible.
Vloekwensch , m. malediction, imprecation.
Vloekwoord, o. jurement, m. ; fam. juron.
Dat was zijn gewoon
c'etait son juron.
Vloer, m. van houten planken, plancher. —
van fleenen, pave. — van keifteenen un
eener mijn, semelie, f.
pave de cailloux.
Vloerder, m. vloerlegger met fleenen , carreleur. ftraatmaker,, paveur. —, die zorgt
dat goede , fterke planken liggen voor fchepen , die losfen of laden planeheieur.
Vloeren b. w. (ik vloerde' , heb gevloerd,)
'
eene kamer
met planken beleggen, bevloeren , planchdier une chambre. — met fleenen , carreler, paver.
Vloerhouten of wrangen, o. meerv. (fcheepsw.)
leggers, builtflukken, varangues, f. pi.
Vloering, yr. het vloeren met planken, plancher, rn. — met fteenen, ftraatmaken, carrelage, pavage 7 pavement , m.
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Vloerplank, yr. planche qui serf a plancheier,
f:, ais , m.
Vloerfenten, vr. meerv. (fcheepsw.) lisses de
fond.
Vloerfteen, m. careau,pave.
platte fleen,
marmeren plaat, een vierkant gehouwen
, cadotte, f. —en op- of afneinen, decarrekr.
Vloertapijt, of kleed, 0. tapis de pied, tn.
Vloerwerk, o. carrelage, parquetage , m.
Vloghaver,, yr. aveneron, tn. folle avbine.
Vlok , yr. klein vlugtig ligchaampje van fneeuw,
wol, enz., flacon de neige, de laine, m.
— haar, touffe.
Vlokachtig, Vlokkig, b. n. qui ressemble aux
flocons, qui est en touffes , en flacons, fibconneux , se , touffu, e.
Vlokbed, o. lit matelasa de bourre-lainv, matelas ,
Vlokbies, yr. espice de jonc.
Vlokhaar, 0. cheveux touffus,
pi.
Vlokwol, yr. bourre-lanice, hourre-laine.
Vlokzijde, vr. grove zijde , strasse, estrasse,
f:, capiton, m.
Vlonder,
zware plank, enz. over eene
foot, enz. madrier.
Vloo , vr. puce. Spr. w. Hij heeft eene — in
het oor, (hij is hardhoorig ,) it a zone puce
a l'oreille. De vlooijen fleken haar, les
prices la piquent.
Vloobeet, m. morsure, piglre de puce. Dit
hemd is vol vlooijenbeten of fteken , cette
chemise est pleine de piqU'res ou morsures de
puces.
Vlood, onv. veil. tijd van Vlieden.
Vloog, — — — — Vliegen.
Vlooiachtig, b. n. comme des puces, qui ressemble a des puces.
Vlooijen , b. w. (ik vlooide, heb gevlooid ,)
vlooijen vangen, van vlooijen ontdoen,
epucer. Zich s'Opecer. Zij vlooit zich ,
elle s'epuce.
Vlooikleur, yr. couleur de puce.
Vlooikruid, o. herbe aux puces, f. (in de
kruidk.) persicaire, f.
Vlooifcheet, m. tache de puce, f:
Vlooizaad, a. graine de puce, f.
Vloot, onv. veil. t. van Vlieten.
Vloot, vr. eene menigte van ender een ge•
rneenfchappelijk bevel, of ten minfle gezamenlijk zeilende fchepen, flotte. Eene —
uitrusten betnannen , armor, equiper zone
flout. Koopvaardij—, flotte marchancle.
Eerie kleine zone flotille. — van kanonneerfloepen , flotilla de chaloupes cannoniires.
Kleine SpaanIche
armadille on armandille. — van oorlogsfchepen, armade, armee navale. Zich van eene
verwijderen,
(zeew.) effloter. Kleine houten , vlotsgewijze aan elkander gehecht, brelle ; fig.
Een train van menfchen , foule, suite, f.
train, m. — of vleut bij de boeren, melk—,
roombak, platole.
Vloothoofd; zie Vlootvoogcl.
Vlootje , 0. fiotille, f: ; zie Vloot. —; zie
Botervlootje. tobbetje voor het lekken
der eaten, baguet, m.
Vlot, b. n. drijvend, qui esta fat, flottant ,e.
Het fchip wordt —, le vaisseau est mis
flot. Een vaartuig — maken, van eene zandbank afbrengen, (zeew.) dechouer un navire , ditoucher, le remettre a flat; bijw.
zonder haperen, coulamment, sans hesiter.
Hij fpreekt het Engelsch zeer parle
l'4nglais bien coulamment.
Vlot , o. radeau, m.; zie Houtvlot.
Vlotbaar, b. n. flottable. Eene beek, waarop
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een houtvlotje drijven kan, en ruisseaufloeI table.
Vlotbalk , yr. poutre d'un radeau.
Vlotellugen , meerv. van eene vloot, feheepsy olk , equipage d'une flout. — van een hootvlot, gens d'un rodeos,.
Vlothout, o. drijvend bout, bois flotte,
bois de train, m.
Vlotgras, o. zeegras, zeewier, varec , goemon, sort, m.
Vlotfchuit, yr. esphee de grand bateau plat, in.
Vlotten, b. w. (ik vlottecle heb geviot,)
antlers ook vloten, flatter. In — vervoeren,
laten drijven. Ik laat dat hout naar
dam
je ferai "Jotter ce bois a Amsterdam,
je feral transporter ce bois en radeaux.
o.
(met Zijn , ) //otter- fig. Het vlot,
het gaat zonder haperen en feooten, cela va
tris bien. Het zal met hem niet
fie
reussira pas.
Vlottenmaker, m. flouter.
Vlouw, of Flouw, m. om fnippen te vangen,
filet a becasses, pantiire 5 f. om pa.
trijzen te vangen, allier.
Viug , b. n. eigenlijk in flaat om te vliegen,
van vogels, dru, e. Die vogels zijn nog
niet
ces oiseaux ne sont pas encore drus.
fuel, gezwind, haastig, gaauw,, vaardig, CDZ. prompt, leger,, ire, alerte,
agile , rapide , leste , preste ,vi f , y e , dispos, e,
etc.; fain. —, luchtig op de beenen , ingambe. Hij is —, haastig , in al wat hij
duet, it est prompt en tout ce qu'il fait. lk
gevoel mij heden vlugger dan eergisteren,
le me trouve aujourd'hui plus liger qu'avanthier. Zijn broeder heeft eerie vlugge hand,
son frire a la main legire. Hij is — ter of
met de pen , (hij fchrijft fchielijk,) it dolt
vite; fig. Dat is een antwoord, c'est zone
reponse bien leste. Die jongen heeft een
zeer — verftand , eenen zeer vluggen geest,
ce garcon a Pesprit fort vif.
Vlugheid, yr. (van vogels ,) qualite de ce qui
est en etat de voler. fnelheid, vaardigheid , enz. „promptitude,. agilia, rapidia
prestesse, volubilite, vivacite , dexteria ,
sagacia, legerea. De
gaauwheid, zijtier antwoorden heeft mij verwonderd, la
prestesse de ses reponses m'a itonne. Doze
verzen moeten met meer worden uitgefproken, ces vers demandent a étre recites
avec
de volubilite. Dit kind heeft veel
—, is fchrander, is vlug van verfiand, cot
enfant a bien de la sagacia , de la vivacize.
Die goochelaar fpeelt met veel zeer
behenclig met de bekers, ce jongleur,, etc.
joue des gobelets avec tine grande destdrite. Deze orgelfpeler bezit eerie groote
fpeelt zeer vlug, ce joueur d'orgues a
tine grande legerete de main.
Vlugt, vr. het vliegen van eenen vogel, vol,
tn. veldt,
essor, 7B. De fuippen hebben
eene fnelle , les becasses ont le vol rapide. Hij heeft vier vogels in de — gefchoten ,
it a tire quatre oiseaux au vol, a la volie.
De zwaluwen vliegen de zee over in eene
—, les hirondelles traversent la user tout
d'une voile. De vogel nam zijne vloog
op , l'oiseau prit lessor. Eenen bal in de
—, in het vliegen vangen, prendre la balie
entre' bond et volde. , het voortfnellen ,
wegloopen, van eenen mensch, fuite. De
dief heeft de — genomen , le voleur apris la
fuite. De vijand is op de — geflagen, Pennemi est mis en fuite, en deroute; (fcheepsw.)
Op zijne
liggen, etre dans son assiette;
avoir sa tonture. Zich met de — bergen , sauve
qui
Nrinn2
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nille , f chiffon, lambeau, haillon, drapeau,
qui pest. — van eene vlag of wimpel, le battn. drille,
tant trunpavillon ou d'une fiamme; fig. Eene
\Vat wilt gij met die voddeti
doen ? que voulez vous faire de ces guenilles,
nemen ( worth wel van dichtaukto hooge
de ces haillons? Ilet papier word: gemaakt
ken gezegd), prendre un vol crop haut ; bijw.
ter —, ter loops, in haast, kgeren2ent , a la
van oude linnen vodden , lompen , le papier
se fait .de chiffes , de vieux drapeaux , de
hate, a la volie ; fig. Hij is regt in de —,
it est Bien embarrasse , a quia ,
chiffons,de drilles ; zie Lomp.
verlegem ,
, ligte kooi,
lions, morfehel , guenipe, garce, coquille.
inquiet. —, de ruimte van het einde van
den eenen vleugel van eenen vogel tot dat Voddehandel ,
handel in oude prullen , kleèeen
ren , fro:pet-ie.
van den anderen, envergefire f.
troep van vliegende dingen , volee, bande, Voddekooper,, m. voddeman , raper, lompenkooper, lompengaarcler of raper, chi o inier,
troupe. —, groote vogelkooi, voliàre.
drillier,, peiller.
Vlugteling, in. en yr. fuyard, fugitif, refugie , (femme) fugitive, f De —en Yer y ol- Voddekraam, y r. prullenkraam, boutique d'antiquailles, de chiffons.
gen , poursuivre les fuyards.
Vlug,ten 0. w. (ik vingtede , ben gevlugt ,) Vocidemarkt, yr. marche aux chiffons ,
Voddemoer,
air,
s'enfuir,
prendre
la
fuite
,
se
refugier.
yr. fig. guenipe , saiope.
f
EU is naar Fraukrijk ge y ingt , it s'est refit- Vodderij , yr. guenilles, f. pl., chiffons , no. pl.;
fam. pihtrerie.
gie en France. Halo over kop, nit alle kracht
friir 4 routes jambes, tie touter ses for- Voddewerk 0. ouvrage mal fait on gate, bootsillage,
ees. IIij is ont ylugt , ii a fui. Het kanon
(fcheepsw.) pointer en belle. —, (bij Vocidevvijf, o. chifflonniere, f.
oude kle6renkoopiter, fripiere.
jagers) als: Het p ert gebruikt list, en \Ting:
op den weg terug, died het gekomen is, Voddig , b. n. sale, malpropre, chetif, ive,
le cetf ruse et refuit sur soi.
bousilld , e, frivole; bijw. malproprement,
chetivement , misdrablernent.
Vingter, rn. fuyard, fugitif,
Vlugtig , b. n. vlugtende, fugitif, ive, er- Voeclen , b. w. (ik yoedde, heb gevoed,) van
voorbijgaande , (in
voedfel voorzien , onderhouden , nourrir,,
rant, e, fuyard, e.
repaitre, alimenter,, sustenter, entretenir.
de geneesk.)fugace ; fig. De genoegens dezer
wereld zijn
vergankelijk, lee plaisirs tie
Zoo men de paarden wel wil laten werken ,
ce monde sont passagers. —, (in de fcheik.)
moet men ze goed
si Pon vent faire biers
ligt vervliegend, volatil e. — zout, sel votravailler lee chevaux it faut les Bien nourrir. De goede aarde voedt de planten, la
latil. —maken, volatiliser; bijw. legàrement,
rapidement, en passant.
bonne terre nourrit les glances. Hij voedt
Vlugtigheid , vr.
fugaciti. Aan vaste
zijnen geest met treurige gedachten , it nourmededeclen , communiquer la
ligchamen
rit son esprit par de tristes gensees. Het
volatilite a des corps fixes. De — van den
vee doen —, faire repaitre le befall. Zich
wijngeest, la volatilite de :'esprit de y in.
met goed voedfel —, se repaitre de bon aliDe —, korte dour toner bloem , la fugament. Het brood voedt goed , le pain suscite d'une flour ; fig. De — des levens , la
tente beaucoup. Dat is genoeg om doze arrven
fugacite de la vie.
te
te onderhouden, cela suffit pour susVingtigmaking, y r. volatilisation,
tenter ces pauvres. Jonge vogels met eene
Vlugting , y r. fuite, evasion; zie Vlugt.
pen, enz.
abequer des oiseaux; fig. Hij
Vlugtplaats , yr. fchuilplaats, refuge, asyle,
laat zich niet me: ijdele woorden —
af(bij jagers) voor 'c wild , refuite.
fchepen, it ne se repair pas tie viandes crestVlugtzout , o. (in de fcheik.) sel volatil, m.
ses, de fumie, etc.
Voch:, onv. veil. t. van Vechten.
Voedend , b. IL nourrissant, e, nutritif, ive,
Vocht , o. fap ofander nat vloeittof, liqueur,
nourricier,, Ire, alimentaire. Dat is niet
humitle
,
m.
m.
fap
in
her
mengenoeg, cela n'est pas assez nourrissant.
f
fchelijk ligchaam, hutneur, f. Het water is
Een — of voedzaam y leeschnat , un bouillon
het eenvondigfle
fears est la plus simnutritif: Het — fap der planten , la seve
ple des liqueurs. Scherp
nourriciere.
dat nit de wonverflerkend, nourrissant,
ichor,
den
Len kle yerig
une
e, fortifiant , e; (in de geneesk.) alimenhumeur visqueuse. Het bederf der vochten , la
teux , se , alibile zie Voedzaam.
corruption des hurneurs. —, vergadering van Voeder,,
iemand die voedt, celui qui nourvochten in eenig ligchaamsdeel , tot een geVee—, nourrisseur. —, al wat tot
zwel, congestion, f Afleiding der vochten ,
voeding van menfchen of beesten dient , voeclantispase, revulsion ,f. Verzameling, ophoofel, nourriture, f. , fourrage, m., pature,
ping van kwade vochten in bet menfchelijke
— aan het vee geven , donner du fourrage
ligchaam , depot, 171. Kristallijne — des oogs,
— halen , fourrager. Groen ,
membrane cristalline.
versch
affnijden, fourrager au, en vert.
Vochtel,
een vechttuig, lange degen , raGemengd — van erwten , haver, wikken ,
piece, flamberge, f.
enz. provende, f.
bijzonder voor voVochtgierig , b, n. natgierig, qui aime a boire.
gels, mangeaille ,
; als: Doze rneezen
Vochtig, b. n. humide, moite. De aarde is nog
hebben geen
meer,, ces melanges Wont
geheel —, la terre est encore toute humide.
plus tie mangeailles. Het — voor de valken ,
Hij heeft —e , klamme hander , it ales mains
(1)ii de valkeniers ,) pat, m. De valkenier
mates. —e huid, (in de geneesk.) peau hallheeft zijnen vogels het
gegeven , le fantueuse. — waken; zie Bevochtigen. — Geduconnier a donne le pat a ses oiseaux.
rende den dooi zijn de muren
durant le Voec-ler,, o. doublure; zie Voering.
awe/ les murailles sont incites ; bijw. humi- Voeder,, o. eene wagenvracht , lading ; zie
dement. Weder — maken, ramoiter.
,
Vochtigheid , vr. humidite, moiteur.
Voedere
Ve r o. groot wijnvat; zie Voedervat.
Vochtmeetkunde , yr. hygrometrie.
Voecleraar,, m. voeder bezorger of haler , four.:
Vochtmeter,,
pose-liqueur, (in de natuurk. )
rageur, nourrisseur.
voederknecht b ij
hygrométre, areometre, hygroscope.
her leger, die de paarden naar de weide
Vod, vodde, yr. lomp, lor, oude lap , guebrengt, patureur.
Voe-
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Voederen , b. w. (ik voederde , heb gevoederd, )
voeren, met voering vourzien, van binnen
bekleeden, doubler, fourrer. Eenen rok
met Laken
, doubler um habit de drag.
Een kleed met fabelbont fourrer un habit
de martre. — 5 met watten, ouater. —,
voeder aan beesten geven, donne,- a manger,
nourrir, affourager,, repaitre. Nadu hij
het vet gevoederd of gevoerd had, ging hij
henen, apres avoir repu le betail, it s'en
allar Met koren —, vet maken, engrener.
—, het eten den jongen kinderen en ouden
lieden in den mond geven, appdter. De vogelen — hunne jongen, lee oiseaux donnent
la becqueo ei leurs petits.
Voederhaling, y r. action de fourrager.
Voedering, yr. nourrissage , affouragement , no.
— der drukpers, onderlegfel , taquon,
Voedering, yr. opvulling van een kited; zie
V3ering.
Voedervac , o. wijnvoeder, groot vat in Duitschland ter verzendtng van wijn, foudre , f:
Voe g ing, vr. onderhoud, nutrition, nourriture , sustentation, De regen is eene — der
planten, la pluie est une nutrition des
plantes. Men moet eten tot —, onderhoud,
des ligchaams, it faut manger pour la sustentation du corps. — van jonge vogels met
eene pen, enz., abechement,
Ongelijke,
ongeregelde — van het ligchaam, (in de
geneesk.) alogotrophie. Bedorvene
Cacotrophie.
Voedfei, o. onderhoud, aliment, m., nourriture, substance, subsistence , f., patfire,
pain, m., viande, Hij is zeer ziek, hij
neemt geen — sneer tot zich, it est tres
malade, it ne Arend plus de nourriture. Dat
is — voor den geest , c'est nourriture, aliment de l'esprit. De boomen, planten trekken het — nit de aarde, les arbres , les plantes attirent la substance de la terre. God
zorgt voor de beesten, Hij geefc hun alien
, Dieu a soin des animaux, Il leer donne
el tons leur patfire; fig. Het woord van God
is het — der ziel, la parole de Dieu est la
nourriture (fig. la patfire,)de l'ame. Krachtig
, restaurant, tn.
Voedfler, yr. zij die voedt, celle qui nourrit.
— (minne), nourrice. — , het wijfje van
een konijn, lapine ; van eenen haas, base ;
fig. Deze provincie is de —, de korenkamer,,
van dit land, cette province est la nourrice
de ce pays.
Voedfteraar, m. voedflervader, ook minnevader,, nourricier.
Voedfteren, b. w. (ik voedfterde, heb gevoedfterd 5 ) nourrir, clever.
Voedfterheer, m. pore nourricier.
befchermer, protecteur, patrols.
Voedflerling, m. Voedflerkind , in. en yr. nourrisson, eleve.
Voedfterloon, o. moil de nourrice, salaire,m.
Voeditervader; zie Voeclfteraar.
Voedflervrouw, yr. minne, nourrice.
Voedzaam, b. n. nourrissant, e, nutritif,
ive, alimenteux, se, prtifiant, e, substan
ciel, le. Eene voedzame fpijs, un aliment
nourrissant, sine viande substantielle.
Voedzaamheid , y r. qualite nourrissante d'un
aliment, propriete nutritive on fortifiante.
Voeg, Voege, yr. het verband van twee dingen aan elkander , zamenvoeging, joint
jointure, emboiture; ook de reet, welke
tusfchen twee zamengevoegde dingen overblijft , (bij metfel.) joint ; als : De voegen
tusfchen de fteenen van eenen muur uitbreken, regratter les joints. Liggende --en ,
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joints de lit. Naar een middenpunt loopende
joints
perdus.
Blinde
, joints en coupe.
—en tusfchen twee fteenen, dat ieder tot
de helft zijner dikte is uitgefneden, joints
fondles. Lijm—, ( bij fchrijnw. ) joint a
plat point. Grove —, fponutng, van eene
naad,
deur of eon venfler, feuillure.
renton, (fcheepsw.) met werk en pik
uitgevulde —en , (naden van een fchip ,)
coutures ; bijw. en voegw. In dezer —e, op
deze wijze, de cette maniere, de cettefacon.
In —e dat , de maniere, tie sorte quo.
Voegelijk, b. n. zie Voegzaam.
Voegeltjkheid, yr. bienseance ; zie Welvoegetijkheid.
Voegen, b. w. (ik voegde , heb gevoegd,)
zarneuvoegen, onderling verbinden, joindre,
emboiter. Ik voeg mijne wenfchen bij die
van uwe familie , je joins ry es souhaits
ceux de votre familie. Deze planken zijn
niet wel (zamen) gevoegd, ces planches ne
sont pas bless jointer. Voeg, vereenig dit
huis aan bet uwe, joignez cette maison a la
vitro. Deze deelen, fmalle planken, zijn
goed in elkander gevoegd, ces ais sont bier;
emboites l'un dans l'autre. De fchrijnwerkers — de deelen met lijm , les menuisiers
joignent les ais avec de la colic forte. Het
nuttige bij het aangename , joindre futile
a l'agreable. Een fink hout of ijzer invoegen , (bij timmerl.) emmortaiser. In—, toeItrijken , de — invullen, (bij metfel.) joinjoindre q. q.,
toyer. Zich bij iemand
prendre le parti de q. q. Zich naar iemand
fchikken, s'accommoder a l'huof lets
meur de q. q.; zie Schikken in dezen zin.
o. pasfen, betamen , convenir, etre
bienseant, e, convenable, propre, sortable;
cadrer. Zij komen wel overeen, it se
conviennent. Dat voegt of past (betaarnt)
u niet, cela ne vous convicnt pas. Dit huis
is to grout, het voegt, past, vlijt mij niet,
cette maison ne me convient pas, elle est Crop
grande. Niel — of betamen , messeoir. Deze
kleeding, opfchik, zal u niet pasfen,
cot ajustement vous messiera.
Voeghout, 0. in de kap van eenen windmolen , couillard, m.
Voegijzer, 0. der metfelaars, fiche, f.
f. zie ZamenVoeging , yr. jonction,
voeging.
Voegmes, o. der hoeffmeden, boutoir,.
bute, f.
Voegmiddel, o. moyen de joindre, etc. m.
Voegwoord, o. (in de fpr. k.)conjonction, f.
Voegzaam, b. n. betamelijk, voegelijk, gepast , equitable, convenable, biensdant, e,
pertinent, e, sortable. Dac is niet —, ongepast, onbetamelijk, c'est n'est pas- equitable. Het is niet — voor uwen ;land,
n'est pas sortable a votre condition. Dat
voegzame verontfchuldigingen , ce tont des excuses pertinentes ; bijw. convenablement , avec
bienseance; zie Welvoegelijk.
Voegzaamheid; zie Welvoegelijkheid.
Voelbaar, b. n. dat gevoeld kan worden , tastbaar , palpable , tactile. De vaste ligchamen
zijn —, les corps solides sont palpables. Hetgene ik u zeg is klaar en —, ce que !envie
dis, est clair est palpable. —, (in de leerk.)
tastbaar,,
tangible. De geesten zijn niet
les esprits ne sont pas tactiles ; bijw.palpatilement; zie 'I'astbaar.
Voelbaarheid, yr. (in de leerk.) tangibilite.
Voelen , b. n. (ik voelde, heb gevoeld,) bevoelen , betasten, aanraken; zie deze woorden , toter , toucher , mang er doucement
Nnnn3
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palter. Voel dit laken eens , het is zeer
fijn, teitez en peu ce drap, it est bier; fin.
De geneesheer voert den pals, le mJdecin
trite le pools. —, door het gevoel gewaar
worden , ontwaar worden , sentir, ressentir.
Hij voelc wel , merkt wel , dat hij ongelijk
heeft, it sent bless qu'il a tort ; zie Gevoelen , Merken.
Voeler, in. taster, tateur.
Voelhoorn, m. voeler der infecten , fpruit,
antenne, tentacule, f. Kleine voelhorentjes
antennules, palpes, f. pl. Met veel —s yourzien , tentacule , e. Infecten met vier —,
tetraceres,m. pl.
Voelhorens dragend , b. IL palpiste.
Voeling, yr. het voelen , action de toucher,
(action , f. touchement, m.
Voelfpriet ; zie Voelhoorn.
Veer, voecier , m. zoo veel men gewoonlijk
op eenen wagen vervoeren kan , wagenvracht,
lading , voie, charge, f. Een — boat, uns
vole de bois.
Voeraadja, o. beestenvoeder, [outrage, tn.
Voeren , b. w. (ik voercle , heb gevoerd ,) met
een vaar- of voertuig van de eene plaats
Haar de andere brengen , vervoeren , overvoeren , porter, transporter, chattier, voiturer; zie Vervoeren , Overvoeren in dezen
zin. —, dragen , porter. Eenen titel —,
porter un titre, (lcheepew.) Dit fchip voert
zijn zeil wel , is rank , ce vaisseauporte bien
, porter un pavilion.
sa voile. Eene vlag
Klein zeil , porter petites voiles. Wel
zeil —, porter bien la voile. Een fchip dat
zestig flukken voert , un vaisseau monte de
saixante places de canon. Een fchip —, mon•
ter ou commander un vaisseau. De fcheepsgefchutpoorten met poortlaken friser les saherds. (In de wapenk.) Hij voert eenen zilveren leeuw in een blaauw veld , it porte d'azur
an lion d'or.
leiden , geleiden, serener, conduire. Ten flrijde , metier ou conduire au
combat. lemand bij de hand —, metier q. q.
par la mails. Deze man voert grooten trein ,
eel homme event un grand train; fpr. w.
I-lij voert altoos het hoogfie woord in het
gezelfchap , it s'empare tonjours de la conversation, it tient les des dans nose conversation , it a toujours le plus a dire. Wat voert
hij in zijn fchild ? \Vat is zijn oogmerk?
quel est S012 but? 4 poi vise-t-il? Het gebied , be y elen , commander; zie verder
Voeren op Voederen in andere beteekenisien.
Voeren, 0. het vervoeren van iets, le transport , le charriage, le charroi.
Voering , yr. doublure. — met bont , pelterij,
fourrure. binnen zijiluk van eenen fchoen
culette.
Voeringflof, o. grof linnen , boucassin, tn.
Valrloon , 0. vracht ; charriage , charroi, port,
transport , amenage, ns. voiture, f. roulage, en.
Voerman , m, meerv. voerlieden , voiturier,
roulier, charretier. koetfier,, cocher.—
wageman , een der noordelijke fterrenbeel
den, cocher, erichton; fpr. w. Een oude
voerman hoort gaarne het klappen van de
zweep , on aime a entendre encore dans sa
vielliesse de ce qui nous plaisait dans noire
jeunesse.
Voermanskiel , m. blaauwe linnen kiel , blouse,
blaude, souquenille, f.
sarrau ,
Voermansknecht , jongen , m. valet, garconcharretier.
Voertuig, o. charriot,
voiture,
Voerwezen , o. tort ce qui appartient au charriage,
Voet, o. van monfel:en
CelligC (Here!) , pied,
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on. ook van fommige dieren , poot , of ook
( gefpleten voet ) klasuw genoemd , paste,
etc. zie Poot , Klaauw,, en Pied , Patte in
het Franfche deel. De regter —, le pied
droit. Ilij heeft eenen dikken voec, it a le
pied gros. Iic heb nooit eenen — in zijn
hues gezet , je n'ai jamais mis le pied dans
sa maison. Hij verfcheurde de kokarde , en
vertrapte haar met de voeten , it dechira
cocsrde et la foula aux pieds. De zieke
is zoo zwak , dat hij geenen — voor den
anderen kan verzetten , le malade est si
faible, qu'il ne sauraft mettre no pied devant l'autre. Hij heeft de wetten met —en
getreden , it a fould aux plods lee lois. Men
bragt hem , handen en voeten gebonden , en
men befchouwde hem van het hoofd tot de
—en , on l'emmena pied et poings lies et on
Pexamina de la tete jusqu'aux pieds. Die
arme jongen gaat met bloote , naakte —e,
barrevoets , ce garcon marche not-pieds ou
pieds one. Droogvoets door eene beef; gaan,
passer un ruisseau a pied sec. Hij is reeds
gekleed van het hoofd tot de voeten, it est
déjà habilld de pied en cap. Hij is te
vercrokken, rl est parti a pied. — aan land
zetten , mettre pied a terre. Hij heeft zich
met handen en —en verdedigd, it s'est defendu des mains et des plods , (de toute sa
force.) Er waren duizend man te voet 5
voetvolk , it y avait mille homes de pied,
ou d'infanterie, male fontassins. Hij is wel
te kan goed gaan, it marche bien 4 pied.
De zaken weder op den ouden — brengen,
remettre les choses sur Pancien pied. Hij
gaf hem eenen fchop met den voet, dat hij
ter aarde viel , it lui donna un coup de pied,
qu'il tomba a terre. Aan iemands —en vallen , (eerbiedshalve voor hem nedervallen , )
se deter aux plods de q. q. Vechten zonder
eenen — te wijken , combattre de pied ferme.
Hij is zoo dronken , befchonken , dat hij zich
niet op zijne —en kan honden , it est si lyre
qu'il ne pent se tenir sur ses plods. Op welken — Haan zij met elkander ? sur quel pied
sont-ils ensemble? Zij gaan op denzelfden
— in deze zaak te werk , ils vont du mime
pied dans cette affaire. lemand op vrije
—en llellen , (in vrijheid zetten) mettre q.
q. en liberte, elarger, q. q. Hij mag of dui-ft
geenen — bniten de deur zetren , zonder
verlof van zijnen vader,, it n'ose pas sortir
sans la permission de son pare; fig. Eenen witten — bij lemand hebben , (zeer gezien bij
hem zijn , in een good blaadje bij hem Ilaan,)
etre dans les bonnes graces de q. q. lemand
te veel voet (vrijheid) geven , accorder trip
de liberte a q. q. lemand den — ligten ,
verfchalken , supplanter q. q. Zij zoeken
elkander den — te ligten , it cherchent a se
supplanter Pun l'autre. lemand den — op
den seek zetten , (hem geweldig kwellen ,
drukken , ) tenir le pied sur la gorge a q.
q. le traitor dare .mint, le maltraiter. — bij
link houden , (zich op de volvoering van
zijn eigenlijk opzet toeleggen ,) faire tenir
pied a boule. lemand de —en vegen , (hem
vleijen) flatter, q. q. De zaak zal —en in
de aarde hebben , (gevolgen hebben , moeijelijk zijn ,) ce sera one affaire penible ou
di facile. 1k zal u —en maken , je vent feral
courir. Dat flaat op —en, cola est bien pense, fait, fonde. lemand den — dwars zetten, traverser q. q. Een huffs onder den
— halen 5 abattre, demolir one maison. Het
onderfie gedeelte van een ligchaam , waarop
hot flat, de grondilag, als : van eene tafel,
lad-
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ladder , van eenenberg, boom, mtiur, Voetflet , yr. zie Voetdweil.
Voetfpier,
vr.
muscle pedieux, tn.
kandelaar, enz. Hij is aan den — des bergs,
it est au pied de la montagne. — van eenen Voetfpoor, o. trace, piste, marque ou empreinte du pied, , vestige, pas, tn. De
paddeftoel, pied. — of ftoel eener zuil , (in
jagers volgen het — van het hen, lee chasde bouwk.) stylobate , — van een nandseurs suivent les en-es du cerf.
beeld , socle. —, in de lengtemaat, enz.
pied. Deze balk is acht lang, cette pou- Voetflaans, Voetftoots, bijw. zoo als het is,
— verkoopen, vendre en bloc. —, bij den
tre a huit pieds de long, de longueur. Die
hoop — 9 vendre en bloc et en ache ou tai.
tafel is twee — breed, cette table est de
deux pieds de large, de largeur, de le. Vier Voetflal, ns. pedeftal, piedestal.
— lang en twee — breed, quatre pieds de Voetflap, m. vestige, pas, trace 9 piste. Iemands
voetftappen drukken, dezelve treden , marlong sur deux pieds de large. Tien — in het
cher sur les traces de q. q.; fig. aller ou
vierkant , dix plods cares. —, (in de Gr. en
marcher sur lee erres de q. q.
Lat. dichtk.) twee of meer onderling verbondene lettergrepen , pied. Een gedicht, dat Voetfloot, m. coup de pied.
nit vijf- en zesvoetige verzen, uit vijf- en Voetfloots, bijw. zie Voetftaans.
zes —en beftaat, un poeme de viers pentaina- Voetftrand, o. grove,
VoetItrik, m. piàge , m.
Ores et hexamàtres ; als bijw. — voor
(langzaam, met langzame fchreden,) pied- Voetfluk, o. piedestal, m. Klein —, waarop
een borstbeeld rust, piedouche, escabellon ou
a pied, pas a pas, lentement, a pas compescabelon, nz. Onderzetfel van een —, (in
as. Op flaanden—, aanflonds, sur le champ,
de bouwk.) stereobate, m. — onder eenen
immediatement, incontinent, d'abord.
pilaar, attique faux , m. Doorloopend
je le suivis pied a
volgde hem
voor
grondmuur, soubassement, m.
plods.
Voettreden,
meerv. houten latjes aan een
chausse-trape,
Voetangel,
weeftouw der gaaswevers, contre . iames ,f. pl.
Voetbad, o. bait; de pied, m. pediluve, f.
Voetbank, m. marche-pied, tn. escabelle, f. Voetval, m. de dead voor iemands voeten to
vallen, prosternenzent, tn., prosternation 5 f:
escabeau, m. — der galeiboeven , wanneer
Een doen, se prosterner. Zij heeft eenen
zij roeijen moeten , pidagne, m.
— voor den koning gedaan, elle se prosterna
Voetbankje 5 o. petite escabelle , petit escabeau.
devant le roi, elle se prosterna aux pieds
— van den koetfier,, coquille, f.
du roi.
Voetbekken, o. bassist a laver les plods, tn.
Voetboei, yr. meerv. voetboeijen, ceps, fen Voetveeg, m. zie Voetdweil.
Voetveger, m. celui qui essuie les plods de q.
aux pieds, m. pl.
q. ; fig. flatteur.
Voetboog, m. arbalête qu'on bande avec le
Voetvolk, o. gene de pied, pl., infanterie , f.
pied, arbalàte a ressort eta fut.
Voetvormig , b. n. — blad, (in de natuurk.)
Voetbode, m. pedon, courier a pied.
feuille pediaire.
Voetboogfchutter, m. arbaletrier.
Voetweg, m. scatter; zie Voetpad.
Voetdekfel, o. chaussure,
Voetdweil, m. torches; qui sert a essuyer les Voetwisch; zie Voetdweil.
Voetwasfching, vr. lavement des plods, —,
pieds.
van 12 armen op groenen donderdag, (bij
zie Voetganger.
Voeteerder,
de R. K.) mandatum,
Voeteling, m. pied bas ou de chaussette.
Voetwortel, m. (in de ontleedk.) tarse.
Voeteloos, b. n. zonder voeten , sans pieds.
Voeteneinde, o. (van een bed,) pied de Voetzand, o. sable d'un sentier, tn.; fig. In
het — geraken , het onderfpit delven , )
lit , m.
tomber en decadence. —, fneuvelen, etre
Voeteren o. W. (ik voeteerde , heb , ben getue, e, perir.
9
marcher
a
pied.
voeteerd,) . aller
Voetzoeker, m. zeker vuurwerk , serpenteau,
Voeteuvel; zie Voetjicht.
lardon, petard. Kleine —, peterole, f.; zie
Voetganger, m. • pieton, marcheur.
Klapper in de laatfte beteekenis.
Voetgangfter, yr. pietonne, marcheuse.
Voetzool, Vt. plante du pied, sandale. — van
Voetje, o. petit peed, m. fans. pilton, m.
den hoef der paarden, ezels, enz., sole.
voor
gaan, alley pied 4 pied, lentement;
Vogel, m. oiseau. Een fchoone
un bel
zie Voet.
oiseau. Een tamme, afgerigte un oiseau
Voetig,
n. qui a des plods.
prive , dresse ; zie de met — zamengeftelcle
Voetjicht, yr. goute aux pieds.
woorden op Oiseau in bet Franfche deel.
Voetijzer, o. voetangel, chausse-trape,
Een nest—, use oiseau niais. Een houten
f.
Voetklaauwier,, o. pedaal ,
papegaai. Naar den —(papegaai) fchieVoetkluisters, m. meerv. entraves,.f. pl.
ten , firer au papegai. Spr. w. Eels — in
Voetknokkel, m. malleole, f.
Voetknecht, m.(foldaat,) fantasia. —jongen, • de hand is beter dan twee die vliegen ,( hebben is hebben , en krijgen is de kunst ,) un
lakei, valet-de-pied, laquais.
Liens vaut mieux quo deux to auras, quo
Voetkus, m. baisement des plods.
deux
en Pair. Elk vogeltjc zingt zoo als
Voetlooper, m. coiffeur, valet de pied.
het gebekt is, (elk fpreekt naar zijne kenVoetmaat, yr. mesure d'un pied, ou par pieds.
nis en denkwijze ,) chacun parle suivant see
In — verdeelen, pieter.
sentiments ; fig. Een flimme (mensch,)
Voetmat, yr. natte pour . essuyer, frotter, lee
en fin merle, matois, un homme ruse. De
plods.
— is weggevlogen, (iemand die zich Wings
Voetpad, o. sentier, tn. Verhoogd langs
heeft weggepakt,) /'oiseau est deniche. Verde huizen 5 ook langs eene kaai , trottoir ,m.
fteende —en, ornitholithes, pl. Waarzeg
Hoog —, (in de vestingbouwk.) tegen eene
gerij uit de vlugt der —8, ornithomanie,
borstwering, banquette, f Klein — in een
Befchrijving der —s, (in de nat. gefch.)
bosch 9 faux fuyant,, m .
ornithologie, Afdrukfel van —en, orrisVoetplant, y r. plante du pied.
thotypolithe, nz. Kenner, beoefenaar van de
Voetpunt, o. (in de flerrek.) nadir, vs.
natuurlijke gefchiedenis der —8, ornitholoVoetring, m. eener zuil, tore, tn.
gists.
Voetfchabel, yr. zie Voetbank.
VoNnun4
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Vogelaar,, m. vogelvanger, vogelhouder, oise- Vokaal, yr. klinkletter,, voyelle; fig. Hij die in
cone vergadering deeds het hooge woord
leur.
voert, celui qui est un des principaux d'une
Vogelbakje, o. iu eene vogelkooi, auget ,
assemblee.
neb, bec.
Vogelbek,
Vokaal, b. n. vocal, e.
zangmuzijk, muVogelbes, yr. come, sorbe.
sique vocale.
Vogelbefchrijver, tn. vogelkenner, ornitholoVol,
b.
n.
dat
er
niets
meer
in
kan , gevuld;
giste.
ook ten aanzien van maat , gewigt, omtrek,
Vogelbefchrijving , yr. vogelboek, ornithologie.
enz. , plein, e, rempli , e. Een glas — wijn,
Vogelbesfenboom, m. cormier, sorbier.
un verve plein de yin. De zak is reeds —,
Vogelbroeikooi, yr. cabane.
le sac est déjà rempli. Onze kelder is —
Vogeldief, m. velour d'oiseaux.
water, notre cave est pleine d'eau. Zijne
Vogeldrek , 0. (bij valk.) intent, imeude, tn.
doos is — tabak, sa tabatiire est remplie,
Vogelen, o. w. (ik vogelcle, heb gevogeld,)
pleine de tabac. De flesch is maar half — ,
prendre des oiseaux, aller a la chasse des
la bouteille n'est qu'à demie pleine. Ziju
osseaux. Vogels vangen met netten of lijmopftel is — fouten, son theme est plein de
roeden , oiseler.
fautes. Ik heb eene mand — kerfen ontvan—voor
Vogelflaitje, o. lokfluitje, pipeau,
gen , j'ai repu tine corbeille(un panier)pleikwartels, appear, tn.
ne , remplie de cerises ( une corbeillee de
Vogelgrijp , m. bet grootfle flag van gieren,
cerises. Zijne broek is — vlakken, sa culotgriffon; ook wel condor genoemd.
te est pleine de taches. Jets met —le handen
Vogelhandel, tn. oisilerie ou oisellerie.
given, donner q. ch. i) pleines mains. Met
Vogeljagt, y r. volerie, chasse aux oiseaux.
vollen mond fpreken , parler a pleine bouche.
Vogel-, kanarie-orgeltje , o. serinette.
Hij heeft u eene —le maat gegeven , it vous a
Vogelkers , y r. kriek, ?Idris&
donne la mesure pleine. Men moet de maat
Vogelkerfenboom, m. kriekenboom, mirisier,
doen , it faut combler la mesure. De —le
, serre.
Vogelklaauw ,. yr. der roofvogels ,
maan, la pleine lune. De maan is —, la
Vogelknip, m. tribuchet.
lune est dans son plein. Deze vrouw heefc
Vogelkooi of kouw,, yr. cage. Groote —,
eenen —len boezem en —le borften , (dik
vogelvlugt, voliere. Kleine —, igrenoire.
en rond ,) cettefemme a la gorge pleine, le
Vogelkooper, Vogelverkooper, oiselier. —,
sein rabondi , et les tetons rabondis. Zinn
die Tangs de huizen loopt, eaglet'. — en
broeder heeft eene —le, (goed gefpekte)
hoenderverkooper, poelier, poulailler, marbeurs, son fare a la bourse bien
chand de volailles.
opgevuld, volledig, ten aanzien van getal.
Vogelkruid , o. muurkruid, morgeline,f,mouHet leger is in —len aftogt , Parmie est
ron, tn., alsine , parietaire, f.
en pleine retraite. Hij verfcheen voor de
f.
Met
—
beftrijVogellijm , yr. en o.
—le vergadering, it parut en pleine assemken, gluer, engluer.
bMe. De pans gaf —len aflaat, (vergiffenis
Vogelmarkt, yr. marche aux oiseaux , tn.
van zonden ,) le pap donna indulgence pie•
Vogelmelk, yr. (eene plant ,) veldajuin, orniere. geheel, gansch, entier, ere. Jk
nithogale , tn.
begeer de —le fom niet, fe ne desire pas
Vogelnest, o. nid d'oiseaux, tn. Eetbaar —
la somme entiere, totale. Een —pond, une
uit China, chins, m.
livre entiere. Hij blijfc hier eene —le week,
Vogelnet, o. filet, rets pour prendre des oiseaux,
it reste ici tine semaine entiere. Drie —le
tramaii, tn. Klein —, epuisette, f.; zie
dagen, trois fours outlets , francs. Hij gaf
nob Vlouw.
hem —le zes houderd gulden, it lui donna
Vogelpoot, m. pied d'oiseau.
tout-a -fait six cents florins. Verder zegt men :
Vogelroede, vr. of lijmroede, gluau, tn.
Op —le markt , en plein marchi. Op —len
voor
Vogelroer, o. fusil de chasse, m.
en plein midi. Op de —le ftraat,
middag,
canardiere,
f.
eenden ,
(niet in een afgelegen hoekje) en pleine rue.
Vogelfchrik, tn. epouvantail, tn.
Mijn —le neef, mon cousin germain. Zijne
Vogelilag; zie Vogelknip.
—le nicht, sa cousine germaini. Kinderen
Vogelftang, yr. perche d'oiseleur.
van —le neven en nichten, cousins issus de
Vogelfteen, m. verfteende vogels, ornitholigermains. Eene kuip—, une envie. — tot
tes , f. pl. Steen met afdrukfels van vogels,
aan het fpondgat, heel —, bona , e. Een
(in de nat. gefch.) ornithotypolite,
ketel—, une chaudronnie. Eene mand —,
Vogelftrik m. piece, tn., reglingette, tendue,
tine corbeillie. Een arm —, une brassie;
f.; ook 9fIreek waar dezelve gefpannen zijn.
fig. of fpr. w. Hij is — flaap, it est accaVogelftruis; zie Struisvogel.
bli de sommeil. Hij is —, (bedronken)
Vogeltje, o. oisillon, oiselet, m.
est lyre, soul. Ik ben nog gansch — daarvan,
Vogelvanger, tn. oiseleur.
(zeer mede ingenomen) j'en Buis encore tout
Vogelvangst yr. oisilerie. — met een lolfplein. Hij kwam hier door in —len galop,
fluitje en 91ijmilangen, pipee. — met lijmit passa ici au grand galop. De ganfche flad
roeden , breste.
is er — van, (iedereen fpreekt daarvan ,)
Vogelvlugt, yr. voor vogels, voliere. Vlugt
tout le monde, chacun en park. Men ziet
der vogelen , vol d'oiseaux.
hem niet voor aan, on ne le regarVogelvoeder, o. mangeaille,
de pas comme tin fuge competent. Len
Vogelvoet ,, tn. (eene plant,) pied d'oiseau.
man
— goedheid, tin homme petri de bonti ;
verkiaren,
Vogelvrij , b. n. proscrit, e.
fpr. w. Waar het hart — van is , loopt de
proscrire.
mond van over ; zie Hart, (zeew.) Met—le
Vogelvrijverklaring, yr. proscription.
zeilen, voguer a pleines voiles. Een geVogelwigchelaar, m. (in de oude gefch.) die
ftuwd fclup, nn vaisseau bondi. — op de
op de vingt, enz. der vogels acht geeft, en
borft zijn, avoir la poitrine empressie. Zich
daaruit waarzegt, augure.
zuipen, se soiller, s'enivrer. De maag
Vogelwigchelarij, yr. augure, ornistice.
— proppen, farcir Pestomac. Ten volle,
Vogetzang, o. chant des oiseaux, tn. Zoet
bijw. pleinement, entierement, pur et a
gezang der vogelen, gazouilkment, m. —,
plein, etc.
bet kwinkeleren derzelve, le ramage.
Vol-
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Volaiircle , yr. terre a foulor.
V oihopk , yr. table a fouler.
Voibioedig,
n. plethorique , sanguin , e.
Ziekte nit volbloedigheicl, maladie sanguine.
Volbloedigheid, vr.p/ethore.
Volbouwen. b. w. (ik volbouwde, heb vol-.
bouwd , ) ten einde bouwen , achever de bdtir.
Volbrengen , b. w. (ik volbragt , heb volbragt, )
nitvoeren , voleindigen , voltooijen , ten einde
brengen of werken , accomplir , executer,
e ectuer, parfaire , consommer, remplir,,
faire. Uwe orders zijn volbragt , uitgevoerd,
vas ordres sent executes. Hij heefc zijne belone volbragt , vervuld , it a effectue sa promesse. Een werk parfaire un ouvrage.
De volbrengende , uitvoerende rnagt , pouvoir
executif:
Volbrenger, m. uitvoerder, executeur,, consommeteor.
Volbrenging, Voltooijing , yr. achevement,
accomplissement ,m. consommation , execution.
De — van een werk, lee consommation d'un
ouvrage.
Volbrenger, m, voleindiger, voltooijer,
voerder,, executeur,, consommateur.
Volbreng,fier, yr. celle qui acheve, accomplit,
execute, executrice, etc.
Voldaan, b. n. tevreden, satisfait, e, content,
c; zie Voldoen.
Voldeed, onv. verl. t. van Voldoen.
Voider of Voller, m. foulon.
Volderij of Vollerij , yr. foulerie.
Voldingen, b. w. (ik voldong, heb voldongen , ) confirmer on ratifier entierement,
parvenir 4, decider.
Voldingend, b. n. satisfaisent„ e, decisoire.
Voldoen, b. w. (ik voldeed, heb voldaan ,)
afdoen, vervullen ; zie ook Volbrengen. Ik
heb mijne fchulden reeds voldaan , betaald,
j'ai deft) paye mes dettes. Hij heeft aan zijnen
pligt voldaan, denzelven vervuld, it s'est
acquiti de son devoir. Spr. w. [Vie zijne
fchulden voldoet , verarmt niet, qui s'acquite,
%s'enrichit. genoegen geven, satisfaire,
contenter. Dat zijn kinderen, die hunnen
onders genoegen geven, ce sent des enfants , qui satisfont leers parents. Ik ben over
uw antwoord voldaan , je suis satisfait de
votre reponse. —, beantwoorden, toereikend
zijn, repondre, suffire, accomplir. Zijn zoon
voldoet aan zijn beroep , son fils repond a sa
vocation. Zijne krachten — niet, zijn niet
toereikend tot deze onderneming, ses forces
ne suflisent pas el Bette entreprise. Dat is
voldoende, cela suffit. Hoe voldoet u die
tabak ? hoe fmaakt hij u? comment trouvez-vous ce tabac ? fig. aan eenige drift of
begeerte
assouvir.
Voldoenbaar, VoIdoenlijk, b. II. qui pent etre
satisfait.
Voldoend, b, n. satisfaisant, e, satisfactoire.
1k heb een — antwoord ontvangen , j'ai rept one reponse satisfaisante. De dood van
Jezus Christus is —e voor alle menfchen ,
la snort de Jesus-Christ est satisfactoire pour
tons les hommes. toereikend, genoegzaam , suffisant, e. Ik heb —e , genoegzame
gronden , om aldus to handelen, j'ai des
raisons suffisantes pour en agir ainsi.
yriendelijk en mild in bet onthalen, als:
welk een — man, quel homme obligeant,
complaisant; bijw. d'une maniere satisfaisante , suifisante.
Voldoener,
celui quisatisfait.
betaler,
payeur.
Voldoening, yr. betaling, payement
genoegen, tevredenheid, satisfaction. lemand
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geven, dien men heeft beleedigd , faire
satisfaction a q. q. qU ' 011 a offense. —, afdoening, kwijcing, acquittement , m.
verzadiging, assouvissement, en.
onv. verl. tijd van Voldingen.
Voldragen, b. w. (ik voldroeg , heb voldragen ,) van eene zwangere vrouw,, den veteischten tijd dragen , porter a son tee-me
(neuf mois entiers).
Vole , yr. aIle flagen in het omberfpel , vole.
Voleinden, b. w. (ik voleindde , heb voleind,)
voleindigen , ganfchelijk tell einde-brengen
achever, terminer,, finir, accomplir, completer, consommes-, parfaire. De dood voleindigde zijne overwintiingen , la snort termina ses conquites. Een werk parfaire
tin ouvrage; zie ook Voltooijen , Volbrengen.
Voleinder, celui qui acheve, termine, etc.
consommateur. Jezus Christus is de oorzaak
en de — des getoofs , Jesus-Christ est Pauteur et le consommateur de la foi.
Voleindigen ; 'zie Voleinden.
Voleinding, y r. voleincliging, y r. voltooijing,
acheven2ent , accomplissement, consommation,
perfection; fig. couronnement,m. De — der
eenwen , la consommation des siecles.— , voltooijing van eenig werk , le couronnement
d'un ouvrage.
Volgdienaar, no. 'equals , valet.
Volgeeftig, n. waarin veel geest is , fchratider, spirituel, le, ingenieux , se, industrieux , se; bijv. spirituellement, ingenieuse.
meet.
Volgeling, m. disciple.
Volgen, b. en o. w. (ik volgde, heb en ben
gevolgd,) navolgen, suivre, venir apres.
Ga, ik zal allez, fe vous suivrai. Ile
heb hem van flraat tot Itraat nagevolgd, je
l'ai suivi de rue en rue. Hij heeft dezen
vorst op al zijne reizen gevolgd., it a suivi
ce prince dans tons ses voyages. —, opvolgen , succeder, suivre. De nacht volgt op
den flag, la suit succede aujour. Hij volgde
zijnen broeder in zijn ambt op, it succeda
gehoorzaa son frere dans son emploi.
men , iemands lesfen, enz. Volg de lesfen van uwen vader,, obassez aux, observez les
lecons de votre pere. lemands voorbeeld —,
inviter l'exen2ple de q. q. Zijne zinnelijke lusn'ecouter que
ten — zijne neigingen
ses sons , que ses passions. Zijn hoofd
zijnen zin doer, faire a sa tete. —, nit
voortvloeijen , s'en suivre, resulter. \Vat
volgt, vloeit voort , nit dit gefprek, nit
deze redenering? que restate de ce raisonnement? Daaruit volgt flat, it s'ensuit de
cela que. Daarnit volgde iets zeer goeds ,
sin grand biers s'ensuivit de cela. Ik bekoinmer mij weinig over hunne gefprekken,
wat kan daaruic voortvloeijen ? fe me soucie
peu de leers discours , qu'en pent it résulter?
Volgend, b. n. suivant, e, a venir. Onmiddellijk —, success/ f, ive. Naast—, subsequent
e. Ik zal den volgenden flan komen, je viessdrai le jour suivant, le le-ndemain. De —e,
toekomende euwen, les siecles a venir, les
siecles fitters.
Volgens, voorz. naar, suivant, selon. tlw
gevoelen, sceivant, selon votre sentiment- dat, naar dat, voegw. suivant gee, selon , naar dase
que. Hij zal betaald worden,
tram
hij zal werken , it sera paye , selon
vaillera. —, overeenkomaig, conformement
Volger, m. celui qui suit. — , opvolger, successeur.
Volging, yr. action de suivre, ctc.
Volgjnffer, vr. kamermeisje , demahelle
verk:
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vante, (verachtelijk) ook in een fchouwfpel , Volkplanting , yr. colonic, peuplade. Tot
soubrette.
behoorend , colonial , e. Eene
flichten
Volgreks, yr. sirie, suite, succession, conticoloniser. Stichting, vestiging van eene
nuat:on.
colonisation.
Voigroeid, b. n. qui a achevi, e, de croltre, Volkrijk , b. n. populeux , euse, peuple,
Een
qui a son crtl. — 5 rijp,
e.
zeer — dorp , un village bien people.
Volgzaam , b. n. gehoorzaam , obassant e, Volkrijkheid, yr. population nombreuse; grande
docile , soumis, e.
population.
Volgzaamheld, yr. obeissance, dociliti , sou- Volksbedrog, o. knevelarij , afperfing, conmission.
cussion, f.
Volgziek , b. n. qui aime u imiter.
Volksbegrip, o, opinion populaire , croyance
Volgziekte , Volgzucht y r. fureur, envie d'idu people, f.
miter.
Volksbefluur, o. volksregering, democratie,f.
Volhandig , b. n. die veel drukte en bezigheden
— van 't gemeen, ochlocratie, f.
heeft , affaire , e, avoir beaucoup a faire. Volksbeweging, yr. mouvement .populaire, m.
Hij fchijnt het — te hebben, it a Pair of Volksdwaling, vr, erreur populaire.
faire.
Volksdwang, m. willekeurige magt, dwangVolharden , b. en a. w. (ik volhardde, heb en
gezag , despotisme.
ben volhard ,) volflandig blijven, ilandvastig Volksgeest , m. esprit du peuple. Strijdig met
zijn , perseverer, persister, demeurer ferme den geest of fmaak des yolks, antinational, e.
ou constant. Hij volhardt bij zijne weige- Volksgeluk, o. bonheur du peuple, m.
Volksgerucht , o. bruit populaire, m.
ring , it persiste dans son refus. Bij iets
flijf hoofdig zijn, s'aheurter a q. ch. Die vol- Volksleider,, Volksmenner, m. volksgezinde,
harden zal tot het einde toe , zal zalig woraanvoerder van het zamengerotte yolk ,
magogue. ( 4- )
den , celui qui persevera jusqu'a la fin , sera
sauve. Het is niet genoeg wet te beginnen, Volkleicling, vr, volkspartij, demagogic, (*)
, aanhouden, ce n'est pas
men moet ook
faction populaire.
asset de bien commencer, it fact aussi per- Volkslied, o. chanson nationale, f.
severer. On persevere door flandvastig te Volksmagt , yr. pouvoir du people, m.
vervolgen hetgeen men begonnen heeft, Volksnaam, m. gentile.
en on persiste met toevoorzigt ftaande te Volksnut, o. utilitó du people, f.
houclen, hetgeen men beflist of befloten Volksoploop, — oproer, — opftand, m. etneubeefs.
te populaire, revolte du peuple, f.
Volhardend, b. n. perseverant, e. — in het Volksoproeping, yr. volksopontbod, m. convocation du people, des citoyens, f.
goede zijn, étre perseverant dans le bien.
a qui persevere, qui persiste. Volkspartij , vr, parts du peuple, wt. zie V olksVolharder, m. celui
leiding.
Volharding , vr. perseverance, persistance, conVolkspraatje, o. conte populaire, on.
stance ; fig. onverzettelijkheid, fermete.
Volksregering, yr. zie Volksbelluur.
bijw. Met —, persdveramment.
Voiheitl , yr. plenitude. Jezus Christus kwam Volksregt, o, droits et privileges d'un penin de wereld in de — des tijds, Jesus Christ
pie, m. pl.
Volksflam, m. tribu,
vint au monde dans la plenitude des temps.
Woeste —, horde, ,f:
Volksfiem, yr. voix du peuple.
Voljarig, b. n. meerderjarig, majeur, e.
Volk , o. people, m., nation f. De noordiche Volkstiran, m. tyran du peuple.
volken , les peoples septentrionaux. Er was Volksverdrukker , m. oppresseur du people ,d'une
nation, persecuteur; tyran.
eenig oproer onder het —, ii y eut quelque
emotion parmi le people. Een ilrijdbaar
Volksvergadering, vr, assemblie populaire , du
peuple , (bij de Romeinen) cornices, m. pl.
one nation belliqueuse. Alle —en der aarcie ,
toutes les nations de la terre. Het gemeene Volksverhuizing, y r. transmigration, migration, emigration; dit ook van trekvogels.
-, le petit, menu, bas peuple, la populace.
De heffe des —s , het janhagel, la lie du Volksvermaak , o. amusement populaire.
people, la canaille, la racaille. —, in het Volksvertegenwoordiger, m. reprisentant du
peuple.
algemeen , lieden, gems, m. pl., monde, m.
Er was veel — in de kerk, sl y avail bien Volosvertegenwoordiging, yr. representation
nationale.
des gees, beaucoup de monde a Peglise. —
krij gsvolk , soldats, m. pl.,, troupes, f. pl. Volksvriend, m. ami du peuple.
werk- of arbeidslieden , ouvriers. Bij het Volkswapening, y r. armernent de la nation en
masse, rn., levee en masse.
— in ongunst brengen , depopulariser. ( o )
De gunst des —s verliezen, se ddpopulariser. Volkuip , yr. zie Volkom.
Volkwerver,
Volkenregt , o. droit des gens, m.
recrateur (de matelots).
Volkhouder, m. hotelier, aubergiste , qui loge Volledig , b. n. dat al zijne leden , zijne beflanddeelen , heeft , yoltallig, complet, te.
des matelots, etc.
maken , completer; zie Voltallig.
Tolknut, b. n. utile au peuple.
Volledigheid, vr. etat complet, m.
Volkom , Volkuip, yr. fouloire.
Tolkomen , b. n. volmaakt , geheel, parfait , Volleeren , b. w. (ik volleerde , heb volleerd ,)
ten voile leeren , apprendre completement,
e, entier, are, consommé, e, plenier, e. In
se perfectionner dans quelque science. Hij is
die kerk is — aflaat, it y a indulgence plenog niet volleerd in de Franfche taal, iln'est
niere a cettt eglise. Eon — werk , un ouvrapas encore verse dans la langue Franpaise.
ge parfait. lemand —e vrijheid laten, laicVolleerd in boosheid, confit en malice.
sez one entiere libertó a q. q. —e wijsheid
sagesse consommee.
bijw parfaitement, Vollen , b. w. (ik volde , heb gevold ,) laken
— 5 in de volkom treden, ook wel eens
entierement, pleinement, completement. Ik
len , fouler des draps. Gevolde , wollen
ben —, volkomenlijk, ten voile , daarvan
koufen , des has drapes. Het
walken,
overtuigd , fen suis pleinement convaincu.
foulure, f:
Volkomenheid, yr. perfection ; zie VolmaaktVoller, m. voider, walker, foulon, fouleur.
heid.
eeuer lchilderij, finiment, rn.
Vollerij, yr. walkplaats, ft:aerie, batterie.
Vulkomenlijk , bijw. zie Volkomen , bijw.
Vol-
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Vollersaarde , yr. zie Volaarde.
Vollijvig, b. n. zwaarlijvig, corpulent, s,
replet, eta.
Vollijvigheid, overmatige vetbeid des ligchaams , zwaarlijvigheid, corpulence, repletion, f., embonpoint, 2n., (bij de geneesh.)
°Mite.
Volling, yr. van hoiden, foulee.
Volmaakt , b. n. volkomen, parfait, e , accompli, e, acheve , e, complet, e. (in de
fpraakk.) De — verledene tijd, le preterit
parfait. De meer dan — verledene tijd, le
preterit plusque parfait. —, bijw. volmakelijk , parfaitement , entierernent ,tout-tifait ,
pleinement, completement.
Volmaaktbaarheid, yr. vatbaarheid voor volmaaktheid , perfectibilitd. (*)
Volmaaktheid, yr. perfection, f., fini, vs.
Vatbaar voor —, perfectible. (*)
Volmagt, yr. plein pouvoir, tn., procuration,
autorisation, delegation, f:, mandat , m.,
pouvoirs , tn. pl. Aan iernand geven, donne,- procuration , plain pouvoir a q. q. , Pauwiser. De gevolmagtigde mag niets does ,
wat niet in zijne — !bat , le plenipotentaire
tie petit rien faire au-dela de ce qui est poste
dans son mandat. De afg,ezanten hebben hunne volmagten verroond, les ambassadeurs ant
Die eene
fait apparaitre de leers pouvoirs.
geeft, (in den oorlog,) mandant. —
welke de koning geeft, om in eene zaak
fpraak te doen, lettres d'attribution. — om
eene zaak te onderzoeken, delegation. —
gevend, magtigend , delegatoire.
Volinagthebber,m. gevolmagtigde, plenipotentaire. — van den pans, mandataire.
Volmagtigen, b. w. (ik volmagtigde, heb
volmagtigd,) donner plain pouvoir on procuration, autoriser q. g.
Volmaken , b. w. (ik voimaakte , heb volmaakt,)
voltooijen , voleindigen , van alle gebrek bevrijden , perfectionner, achever, consommer,
par faire, confectionner; fig. couronner. Het
lezen van goede boeken volmaakt het verfland, la lecture de bons livres perfectionne
l'esprit.
Volmaking, vr. voltooijing, voltrekking, perectionnement , achevement , parachevement
fm.,
consommation, confection.
moulin hfoulon,m., foulerie, f.
Volmolen,
Vohnondig, b. n. duidelijk, distinct, e, clair,,
bijw. met eenen vollen mood , 4 haute
e.
voix, clairement, sans hesitation.
Volop, bijw. overvloediglijk , en abondance,
abondamment; fam. a gogo. o. Er was
— van alles, it y avail abondance de tout.
Volprees, onv. yeti. tijd van Volprijzen.
Volprijzen, b. or. (ik volprees, heb volprezen ,) looter dignement , selon le merite.
Volflagen, b. n. derwijze gefteld, dat er niets
meer aan ontbreekt, geheel, complet, eta,
collier, ere, acheve, e. Eene —e uitrusting,
tine armoire complete. Een — gek, un fine
zotternij, sottise
acheve , fiefrd, pomme.
pommee.
bijw. completement, entiere?nen: , tout-a-fait.
Volfiaan, o. w. (ik volflond, heb volftaan,)
voldoen, satisfaire, szdfire. Dat kan —, is
voldoende, cela suffit.
Volflandig, b. n. flandvastig , constant , e, perseverant, e, ferme, inebranlable. — in het
goede zijn, etre perseverant dans le biers.
Voiftandigheid, yr. fiandvastigheid, volharcling,
perseverance, fermete , constance. Hij heeft
dit gelukkig gevolg aan zijne fiandvastigheid te danken , sl doit ce succes a sa perseverance ; zie Volharden, Volharding.
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Volflandiglijk,bijw. constamment, fermement ,
avec perseverance, inebranlablement , perseveramment.
Volftrekt, b. n. de meest mogelijke firekking
hebbende , absolu, e expres, esse , positif,
ive. — 5 noodzakelijii , essential, le. Eene
—e magt, un pouvoir absolu. —e, bepaalde
wetten, his positives. Dat is eene — noodzakelijke zaak in eene overeenkornst, c'est arse
chose essentielle dans un contrat. bijw.
volftrektelijk , absolument , positivement , expressement.
Volltrektheid, vr. onbepaaldheid, plenitude de
pouvoir, souverainete , qualite tie ce qui est
absolu. De — van iem ands gezag , la souverainote absolve du pouvoir et de l'autorite de q. g.
Voltaliig , b. n. complet, eta. — zijn , etre
au complet. maker , completer. bijw.
completement.
Voltalligheid, yr. complet, etat d'une chose
complete, m.
Voltalliglijk , bijw. zie Voltallig, bijw.
Voltalligrnaking , y r. completement, ns.
Voice, yr. zie Volheid.
Voile, y r. (in de rijfchool,) zwenking, omwending van een paard, volte. Een paard
op de — nemen, hetzelve kringswijze umwendingen , zwenkingen laten doer, mettre,
faire alter un cheval sur les voltes.
Voltiegen , b. w. (ik voltoog, heb voltogen,)
tot volkomenheid brengen zie Voltooijen,
Voltrekken.
Voltigeren, o. w. (ik voltigeerde, heb gevoltigeerd ,) (in de rijfchool) voltiger.
Voltigeerder, m. voltigeur.
Voltobbe, Volkuip, y r. walktobbe, vaisseau
a fouler.
Voltooijen, b. w. ( ik voltooide , heb voltooid, )
volkomen afwerken, perfectionner, achever,
confectionner, consommer; zie Volmaken.
Voltooijend , b. n. (in de fpraakk.) aanvullend,
—e volzin, phrase completive.
Voltooijing, y r. achevement, perfectionnement,
parachevement, m. confection.
Voltooijer, (bij horol. en fpeldenm.) die
cle laatfte hand aan het werk legt , finisseur.
Voltrekken, b. w. (ik voltrok, heb voltrokken ,) voltooijen , ten uitvoer brengen, enz.
achever, consommer terminer, finir, accomplir,, executer. Een
' werk , eene zaak —,
consommer an ouvrage, nose afTaire. Het huaccomplir,, consommer le mariage.
welijk
Voltrekkend, b. n. nitvoerend, executif,
De —e, uitvoerende tnagt , le pouvoir exdcutif.
Voltrekking , vr.achevernent, accompiissement,
In. execution. De — van het huwelijk, la consommation doe mariage.
Voluit, als: zijnen naam — fchrijven, ecrire
mettre son nom tout du long.
Volvaardig, b. n. tout pier, e tout dispose
e; bijw. gaarne, volontiers, de' bonne volonti..
Volvaardigheid, yr. bonne volonte.
Volvoeren , b. w. (ik volvoerde, heb volvoerd,):
volbrengen, nitvoeren , executer, efectuer
mettre en execution, accomplir, achever.
Volvoerder, m. uitvoercler, executeur,, consommateur.
Volvoering , yr. uitvoering, volbrenging, execution, f. accomplissement, in. De — van.
eene onderneming, l'execution d'une entrees
prise,
Volvoetig, b. n. (van paarden) encastele , e„.
— worden, s'encasteler.
Volvoetigheid, yr. encastelure.
Volwasfen, b. n. adulte, qui a atteint son cru.
mensch, ccix iongman of eene jonge
Een
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duchter, un , one adolte. De doop der—en,
le baptchne des adultes.
Volwigtig, , b. n. qui est de poids , qui a son
poids. Van munten die — zijn , avoir tre.
buchant.
Vond,
veil. tijd van Vinden.
Vend, In. de daad van vinden , uitvinden , nitvinding, invention,' decouverte, trouvaille.
Hij heeft eene, fchoonen — gedaan , it a
fait one belle trouvaillc. Vondregt, droit
de from/al/ie. S[randvonden , epaves. Doze
uitvinding is good, ewe invention est
bonne. —, list en on twerpen ter benadeeling
van anderen , loosheid, finesse, ruse , subZij hebben vele vonden gezocht ,
,
(in den bijbel.)
Vondel, V londer , m. losfe brag over eon klein
water, petit pont fait d'une planche , d'un
madrier.
Voneeling, m. en yr. kind dat men op ftraat
of eiders , van deszelfs ouders verlaten , y in& ,
enfant trouve, 7n. Een kind to — leggen,
exposer on enfant.
Vondelingshuis, 0. maison, , ou hospice des enfants troures.
Vonk , yr. eerie vuurfpark of fprank, etincelle;
vonkje, bluette, etincelette; fig. Hij heeft
gee's — of vonkje mood, it n'a pas ono Iancelle de courage.
Vonklioek , o. fonder, meche , f.
Vonkelen , 0. w. (ik vonkelde, heb gevonkeld,) ook fonkelen , flonkeren of fonkelen ,
fchitteren , tintelen, etinceler,, jeter des etincelles , briller; zie ook Flikkeren.
Vonkeling, vr. etincellement, no.
Vonkelnieuw,, b. n. zoo nieuw, dat er de glans
nog op is , fplinter of fpelder nieuw, tout
neuf, y e; sic Speldernicuw.
Vonken ; zie Glimmen in de 2de beteekenis. —,
y uur vatten , aanvonken, s'allumer,, prendre . feu.
zie Vonk.
Vonkie ,
Vonins , 0. eene geregtelijke beoordeeling van,
en uttfpraak over eene zaak, sentence , f.
jugement, arrit , no. Een — uitfpreken, y ellen, ftrijken, opmaken , enz. prononcer one
sentence. Het — is reeds uitgefproken, la
sentence est déjà prozoncee. In iemands guest
uitfpreken , rendre en jugement en
een
faveur de q. q. Voorloopig
(bij regtsg.)
prejugó, Kwalijk ui,gewezen maljoge , m. Verzastelaar van befluiten en —en ,
arretiste , art estographe.
Vonnisfen , b. w. (ik vonniste , heb gevonnisd, )
geregtelijke uitfpraak doer, juger,, prononcer one sentence ,,On arrét, sentencier. —,
vooraf —, prejuger. , bij of wegens weigering om to y erfchijnen bij contumacie , bij
verftek — , coutumacer. Hij is bij yerflek
y eroordeeld it est condamnd par contumace,
Vonniswijzing, y r. action de prononcer one
sentence.
Vont of Vonte , yr. groot*watervat hl de kerk,
fints baptismaux , no. pl.
Von:water, o. eau de baptismale ,
Voogd , m. opziener, beiluurder over minderjarige kinderen , tuteur. Een toeziende — ,
tuteur subroge, honoraire.
bij uiterflen
wil, tuteur testamentaire. befiuurder,
waarnemer van jets, directeur, inspecteur,,
chef, maitre,
beftuurfler van iets ,
Voogdes , yr. tutrice.
directrice. Klooster , superieure. De moeder is de nacuurlijke -- van hare kinderen
!a mere est la tutrice naturelle de ses enfants.
Voogdij, yr. meesterfchap , direction, autosite puissance, j:
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Voogclijrchap , yr. voogdij ., befluur van eenen
voogd Op een niinderjarig kind en deszelfo
goederen, tutelle, curatelle , — bij laatflen
wil , tutelle testatnentaire. — door de wee
of overheid opgedragen hij gebrek van eenen
door uiterflen wil, tutelle dative. Kinderen
die onder
ftaan , enfants en tutelle.
Voor voorzetfel van tijd , avant. — van plaats,
devant. — de grondlegging der wereld , avant
la iodation du monde. Degenen die — ons
geleefd hebben , ceux qui vecurent avant
nous. Hij zal nog — Pafche.n komen, ii
viendra encore avant Paques. — dien tijd,
avant ce temps. — dag, avant jour. zes
maanden , it y a six mois. Uw brooder zit
— de cleur, votre frere est assis devant la
porte. dezen , yoormaals , niec ci-avant ,
maar ci-devant. De — genoemden les cidevant nomnses. — God zweren, jurer devant Dieu. — mij notaris verfcheen , par
devant moi notaire comparut. Het eene
— het andere nemen, prenthe Pun au lieu
de l'autre. — in plaats van , pour. Eens voor
al, ik zal het niec doen, one foss pour tout
je ne le feral pas. Ik zal — hem betalen ,
je payerai pour lui. Verder wordt — op onderfcheidene wijze vertaald, meest of bangende van de werkwoorden waarbij bet that
ale : achting — iemand hebben, avoir des
'dgards pour q. q. Stuk — fink, piece par
piece. Iemand als, een' eerlijk man louden of aanzien , considerer q. q. comme tin
honnéte homme.— gereed geld koopen , acheter comptant. Ik — mij , geloof het niet,
pour (grant a) moi , je ne le crois pas. Hij
gnat , een eerlijk man door, it passe
pour on honnéte homme. Ik zeg het — vast,
je, le dis pour stir , surement. Eenen ekel,
affchnw — jets hebben , avoir du degolit,
de !'aversion pour q. ch. Hij leeft — zich,
it vit en son particulier. De vruchten komen — den d a g, les fruits paraissent. Hij
verkiest den dood boven, het leven,
it pre fere la snort a la vie. Waar — waar,
marchandise contre marchandise. Hij bleef
dood liggen, it fut laisse pour snort,
comme s'il eta etc snort. — wien houdt gij
hem ? pour qui le prenez-vous? Ik bond hem
— eenen huisdief, je le tiers (pour) larron
domestique. Men houdt hens — eenen wijzen man , on le repute homme sage. Dat is
nice gefchikt u, cela ne vous convient pas.
Ik — mij , zoo veel mij aangaat , ik zal komen , pour ce qui me regarde, je viendrai.
Een gulden — de perfoon , un florist la per•
Stuk — fink, piece a piece. Hij gaat
dag dag uit , it sort tolls les _fours. Hij
flutt zijn hart — u toe , it ferme son Coeur
• vous, (zeew.) — den wind wenden , mettre vent a poupe. — den wind zeilen, avoir
vent en poupe. Het f‘chip ligt — anker,, le
vaisseau est a l'anc'e; fpr. w. — gedaan
en daarna bedacht , heefc menigeen in groat
Iced gebragt, faire d'avance et penser ensuite , c'est la maxime des fous. Knollen
citroenen y erkoopen ; zie Citroen.
Vooraan , bijw. in het voorfle van jets, a la
tete, au commencement , devant. Ga —,
allez devant. Men vindt zijnen naam — in
het bock, on trouve son none au commencement du livre. Rijd — , allez devant à cheval. Hij woont — in de firaat, it demeure
a Pent; de de la rue.
Vooraf, bijw. auparavant; premierement , prealablement , au prealable , d'abord. , voorgaan , precdder. Zijne geboorte word door
verfcheidene wonderwerken voorafgcgaan 5 sa
nais-
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vaissance fist pricedee de plusieurs prodiges.
Vooraf beitaancle , b. n. preexistante. Het vooraf of vroeger betlaan , preexistance. Vooraf
of vroeger beflaan , preexister.
Voorafgaande 7 b. n. vorige , voorloopige,
precedent, e, prealable, antecede/at, e, provisoire , preliminaire, anterieur,, e. Een
vonnis , une sentence provisoire. Een — of
vroeger contract , on contrat anterieur a un
autre. De — vredesponren , les preliminaires. Het
, le prealable.
Vooraflig,ten , b. n. (ik ligtte vooraf, heb vooraf geligt, ) voorafwegnemen, voor de deeling ,
prelever. Men moet twee honderd gulden —
voor de begrafeniskosten , prelever
deux cents florins pour lee frais funeraires.
Voorailigten , o. van jets voor de erfenis , prelhvernent, 11%
Vnorallijvig , b. n. zie Vooroverleden.
Voorafrekening , y r. precompte , in.
Vooraffpraak , vr. inleiding, introduction, f.
exordre, preambule ,
zie ook Voorberigt.
Vooral , bijw. voornamelijk , surtout , principalenient , avant tout; eons — une fois pour
tout.
Voorarm ,
avant-bras.
Voorannfpier,, yr. (in de ontleedk.) pronateur,,
in. De naar beneden buigende handfpieren ,
lee muscles pronateurs.
Vooravond , m. het einde van den dag, en de aanyang van den avond , fin du jour, f. crepuscube du soir,, commencement de la soirée, so.
Voorbaan , y r. enkel gebr. in de fpreekw. In
de — zijn, avoir fini avant le temps.
Voorbaat , y r. vooruitloopende beoordeeling ,
In de — zijn, titre prepare d'avance. Iernand
in de — zijn, devancer,, q. q. prevenir,, q.
q. bijw. prealablement , au prealable; zie
Voorloopig.
Voorbank , yr. bane de devout, f71 - van een
rijtuig , (voor den koetfier ) siege, m.
Voorbarig , b. onbezonnen , onbetiacht , premature ,e,precipite ,e , anticipe ,e , etourdi.
De tijding was te —, la nouvelle itait primaturee.
Voorbarigheid , yr. prematurite, precipitation.
Voorbariglijk , bijw. prematurement , precipitamment , inconsiddrement.
Voorbedacht , b. n. premedite, e, reflechi, e.
Eene voor lang —e, vooraf overwogene daad,
sine action premeditee de longue main.
Voorbedachtelijk, bijw. avec premeditation,
de dessein , a dessein , de propos delibdre ,
sciemment.
Voorbedachtheid, yr. premeditation.
Voorbede , yr. voorbidding, voorfpraak , intercession, sollicitation. De —, voorfpraak
der heiligen , l'intercession des saints. Gefchrift , dat eene —, .voorfpraak inhoudt, sollicitation on priere en favour de q. q. —
in de mis , (bij R. K.) memento, ns. De
—n der heiligen , les suffrages des saints.
Voorbedenken , b. w. voorbepeinzen, bijna
enkel gebr. in het \Teri. dw. Voorbedacht of
Vooraf bedacht.
Voorbeding , o. een voorloopig beding , condition prealable, clause preliminaire. Onder — van , sous condition de. Zonder —,
(in de prakt.) purement et simplement.
Voorbedingen , b. w. (ik bedong voor , heb
voorbedongen , ) conditionner d'avance.
Voorbedingfel , o. zie Voorbeding.
Voorbeduiden , b. w. (ik beduidde voor , heb
voorbeduid ,) van te voren aanduiden , presager, pronostiquer; zie Voorfpellen Voor.
zegen.
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Voorbecluidend , b. n. voorfpellend. Een
teekcn, een y oorteeken , 1112 presage, augursVoorbeduiding , y r. Voorbeduidfal, o. voorzegging- , presage, augurs, auspice , prowstie; zie Voorlpelling.
Voorbeeld , o. afbeelding, fchets , patroon ,
waarnaar jets gemaakt words; ook fig. al
wat ter navolging words voorgetteld , of
worden kan , en verdient te worden , exemple, modals, patron, 171. re4e, f. Naar
een werken, travailler stir un modelc.
Zijn levels is eel] — van deuga , sa vie est
raga exemple de vertu. Dat , wat gij zegt , is
zonder , ce que vous dices , est sans exemple. Gij moet dezen jongen niet tot — nemen , it ne font pas prendre exemple sur ce
garcon. Een
, waarin veel werk is , tin
patron trop charge d'ouvrages. Hij is cell
- voor alien van zijnen ouderdom , it est
la regle de tons ceux de son age. Icinands
, voetftappen volgen , suivre les brisees
de q. q., se modeler sun q. q. Kies zijne
werken ten , modelez-vous sur ses ouvrages ; fig. —, model van welfprekendheid,
prototype treloquence , vi. —, zinnebeeld,
afbeeldfel, (in de godgel.) type, syinbole,in.
Een — of voorfchrift om na te fchrijven ,
enz. , un exemple.
Voorbeeldelijk , Voorbeeldig , b. n. exemplaire.
bijw. exemplairement.
Voorbeetdeloos, b. n. sans exemple, sans pareil.
Voorbeelden; zie Verbeelden.
Voorbeelding, yr. het voorloopig afbeelden ,
action de figurer , representation. Fletgene
dient , om als voorloopig of te beelden ,
type , symbole, in. ; figure , representation.
Voorbehoedend , b. n. preservatif, y e. Een
— middel , un remade ou medicament preservatif.
Voorbehouden , b.• w. (ik behield ybor,, itch
voorbehouden ,) voor zich vrij houden , bedingen , reserver. Zich , se reserver. Hij
heeft de vruchten van zijnen toils verkocht ,
en heeft zich maar (hie boomen —, it a
vendu les fruits de son fardin, et ne s'en est
reserve que trois arbres. 1k behoud mij voor
het maandag te doen, le me reserve a le
faire lundi.
Voorbehoudens , bijw. sauf, a la reserve de,
a l'exception de. — owe eer,, sauf votre
honneur. mijn regt , a la reserve de mon
droit.

Voorbehouding , yr. reservation, reserve. Hij
heeft mij zijn huis verkucht zonder cenige
—, vendu sa maison sans aucune reserve. — in gemoede , restriction mentale.
— van eene rents op een huis, (bij het geregtsh.) retention. Geheime — bij de- vonnisfen maken , niettre des retentions aux jugem C 17 ts.
Voorbepalen , b. w. (ile bepaalde voor , heb
voorbepaald , ) vooraf bepalen, voorbefluiten , predetermines, preetablir. Voorbepalend raacisbefluit , (in de Godgel ) decret
predeterminant. Dat moet men yoornit vastfiellen , voila ce qu'il faut preetablir.
Voorbepaiing , y r. ( in de godgel. ) voorbefluit , enz. predetermination.
Voorbereiden , b. w. ( ik bereidde voor , itch
yoorbereid) door voorloopige fchikkingen
gemakkelijk maker , vooraf bereiden , prepreparer,, predisposes. Zich —, se preparer.
De vijand bereidt zich voor, maakt zich gereed , tot een gevecht , l'ennemi se prepare
au combat.

Voorbereidend , h. n. preparatoire.
Voorbereiding, y r. preparation. Zjn geheele
le-
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leven was eene — tot den dood, route sa
vie a ete tine preparation a la mort. Hij
predikte zonder precha sans preparation.
Voorbereidfel 5 o. toerusting, prdparatif, appréts , 711. pl.
Voorberg, m. zie Voorgebergte.
Voorberigt, 0. een berigt, dat ergens vooraf
gaat, preface , f: avant-propos, discours preliminatre , prologue, m. De voorberigten van
den H. Hieronimus over de boeken des bijbels , les prologues de St. Jerome stir les livres
de la bible. Lang en nitvoerig —, (in de
leerk.) prolegomenes, tn. pl.
Voorberigtfchrijver, xn. auteur d'une preface , etc.
Voorbefchikken, b. w. (ik befchikte voor,
heb voorbefchikt ,) vooraf bepalen , prideterminer,, (bijzonderlijk in de Godg.) predestiner. God heeft de uitverkoren voor befchikr , Dien a predestine les emus.
Voorbefloten , verl. deelw. van Voorbefluiten.
Voorbefchikking , yr. predetermination, destilde, (in de Godg.) predestination. De —
der menfchen tot de heerlijkheid , la predestination des hommes a la gloire. Leer der
predestianisme, m. Die de --gelooft,
pridestinateur.
Voorbefluit ; zie Voorbepaling.
Voorbeftaa.n, o. w. (ik voorbeflond, heb voorbeftaan,) vooraf beftaan , preexister. Daar
zijn menfchen die veronderftellen, dat er
volkeren voor Adam beflaan hebben, it y
a des gens qui supposent des peoples preexistants a Adam.
Voorbeflaanlijkheid, vr. het voorbeflaan, preexistence.
Voorbeftemmen; zie Voorbefchikken in de ede
beteekcnis.
Voorbetalen 5 b. w. (ik voorbetaalde , heb voorbetaald ,)payer d'avance, payer par anticipation.
Voorbetaling, vr. payement anticipe , fait
d'avance, m.
Voorbeurt, yr. tour precedent, m.
Voorbezeten , verl. deelw. van Voorbezitten.
Voorbezit, o. voorbaekting van eenig goed,
over welks eigendom nog wordt gepleit , recreance , possession antic:pee, f.
Voorbezitten, b. w. posseder par anticipation
ou auparavant. Degene die lets vooruit bezit , voorbezitter van een kerkelijk goed,
recredentaire.
NToorbidden, b. w. (ik bad voor, beb voorgebeden ,) iemand een gebed voordoen, opdat
bij het nadoe, ter nabidding voorzeggen,
reciter tine prare a q. q. pour qu'ill', pprenose. — , o. w. ten aanhoore van anderen, en
mede in hunnen naam bidden, prier en presence et au nom d'autrui, interceder pour
q. q. Voor den maaltijd bidden, prier avant
le repas.
Noorbidder, tn. voorfpreker, bemiddelaar, intercesseur,, mediateur.
Voorbidding, vr. voorfpraak , intercession.
Voorbij , voorzetfel, digt voor iemand of lets
par-de-la, etc.
langs, a cite de,
Hij ging mijn huis —, it passa el cite de,
devant, ma maison. Zie de volgende met
Voorbij zamengeflelde woorden.
Voorbijgaan, b. en o. w. (ik ging voorbij,
heb en ben voorbijgegaan ,) passer, dópasser, devancer. Last ons dit met stilzwijgen —, passons cela sous silence. De tijd
gaat ongevoelig voorbij , vervliegt, le temps
passe insensiblement. —; fig. overtreffen ,
devancer, surpasser, Pemporter, stir, ex-
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eeller. U'v broeder gaat alle anderen voorbij , to boven, y otrefrere l'emporte sur tour
les autres. De gelegenheid gaat voorbij ,
verloopt , Poccasion se passe, s'ecoule, s'envole. 'Weder repasser. Hij is dezen
morgen reeds weder voorbijgegaan, it est
deja repasse ce matin. Het voorbijgaan van
eenen natuurlijken erfgenaam, (bij regtsg.)
preterition, f. In het — zal ik bij u komen, en passant je viendrai chez vous.
Voorbijgaand, b. n. passant, e, passage:-,
, vergankelijk, transitoire.
ere.
Voorbijgang, m, action de passer , f: passage ,m.
Voorbijganger, m. passant.
Voorbijkomen, o. w. (ik kwam voorbij, ben
voorbij gekomen ,)passer devant quelque lieu.
Voorbijlaten, b. w. (ik liet voorbij , heb
voorbijgelaten ,) laisser passer. Lan dien
man voorbij laissez passer cet homme.
Voorbijleeren, b. w. (ik leerde voorbij, heb
voorbijgeleerd,) overtreffen in het leeren,
surpasser en apprenant , apprendre plus que.
Voorbijloopen, b. w. (ik liep voorbij, ben
voorbijgeloopen, ) devancer , passer en courant, depasser en courant.
Voorbijreizen, o. w. (ik reisde voorbij , heb
en ben-voorbij gereisd 5 ) continuer son voyage , sa route, passer outre.
Voorbijrijden, o. w. (ik reed voorbij , heb
en ben voorbijgereden , in het rijden overtreffen , devancer, gagner le devant a cheval, en voiture. —, o. w. ergens —, passer
devant ou vis-a-vis quelque lieu a cheval,
en voiture.
Voorbijitreven, b. w. zie Overtrefen.
Voorbijtrekken , o. w. (ik trok vootbij, ben
voorbijgetrokken, passer , par devant.
Voorbijvaren, o. w. (ik voer voorbij , ben
voorbijgevaren ,) passer par-devant en naviguant, en bateau, etc.
Voorbijvloeijen , o. w. (ik vloeide voorbij,
ben voorbijgevloeid,) voorbijfiroomen, cooler par-devant, arroser en passant, baigner
de ses eaux.
Voorbijzeilen, b. w. (ik zeilde voorbij, heb
en ben voorbijgezeild,) passer par-devant,
devancer a la voile. (Zeew.) Eene kaap
doubler un cap.
Voorbinden, b. w. (ik bond voor, heb voorgebonden , Tier on attacker par devant.
Voorbode , m, een vooraf k omende bode , voor•
looper, precurseur, avant-coureztr, messager. —, voorteeken, presage , precurseur.
Men ziet dit aan als een gelukkige —, on
regarde cela comme un tres-heureux presage.
Deze teekenen zijn de voorboden, van eenige groom gebeurtenisfen, ces signes sent
les precurseurs de quelques Brands evenements.
Voorboor, Spitsboor,, yr. amorcoir, tn.
Voorbout, m. quartier de devant, m. — van
eenen hamel , epaule, f:
Voorbramflengftag, vr. (fcheepsw.) etai de
perroquet de misaine, m.
Voorbramszeil , o. voile de perroquet d'avant ,
Voorbrengen , b. w. (1k bragt voor , heb
voorgebragt ,) voor den dag brengen, voordragen , bijbrengen, aanhalen, alleguer, proposer, avancer, exposer, dire. Hij bragt voor,
baalde aan , verfcheidene fchriftuurplaatfen ,
it allegua plusieurs passages de Pecriture.
— 5 uiten, profirer.
Voorbroek, vr. avant d'une culotte, tn. brayette.
Voorburg, m. burg die ergens voor ligt, en
tot dekking daarvan dient, frontiere, f: -der
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q. ch. Ik wil mijn gevoel wel
to kennert.
tier hel, limbes , m. pl. faubourg; zie Voorgeven , fe veux biey exposer, proposer, mom
Clad.
sentiment. —, vooruit dragen , porter deVoorbuur,, m. voisin qui demeure stir le de.
q.
vant.
raging
g'
, yr. action de proposer, d'expoVovourn-clt
devant, m.
Voorbuurt , yr. voisinage
ser,
,
de
ported
devant.
Voordacht , yr. zie Voorbedachtheid.
Voordachtelijk , b. 13. zie Opzettelijk , Voor- Voordragt , y r. wijze waarop lets wordt voorgedragen, elocution, enonciation, diction.
bedachtelijk.
Deze redenaar heeft eerie fchoone —,, cet
Voordak , o. avant toit, m.
orateur a Pelocution belle. —, hetgeen
Voorclans , m. premiere danse, entrée de balvoorgedragen wordt, proposition ,exposition,
let , f.
ouverture.
Voordanfen , o. w. (ik danfle voor, heb voorgedanst , ) ouvrir ou commencer la danse ou Voordrinken , b. en o. w. (ik dronk voor ,
heb voorgedronken ,) boire le premier, boire
le bal, dancer le premier , mener le branle.
avant.
Voorclanfer,, rn. celui qui mane la danse, preVoorebbe, yr. commencement du ref7ux , tn.
mier danseur; fpr. w. qui mine le branle.
Voordat, voegw. avant quo, — zij de vijan- Vooreergisteren , Overeergisteren , bijw.
veille d'avant bier.
delijkheden begonnen hadden , avant qu'il
Vooreerst 5 bijw. premierement, d'abord. —,
eussent commence les hostilites.
vooralsnog , pour le present ; fam. Hij zal
Voordeel , o. winst, profit, gain, avantage ,
— nog niet komen , it ne viendra pas si tit.
revenant-bon,benefice,provenu,m. —, nut ,
Vooreilanden
, yr. meerv. antilles.
Hij denkt flechts aan zijn
it ne songe qu'a son profit. Hij heeft een Vooreinde , o. devant, M.
eene kleine winst gchad, it a ell Voorgaan, b en o. w. (ik ging voor, heb en
klein
ben voorgegaan ,) voor iemand gaan , aller ou
fin petit gain. Het — van eene zaak , le
marcher devant q.q.,precider; fig. Iernand met
provenu ei'une affaire ; fig. onverwacht —,
een goed voorbeeld —, donner de bons exemaubaine , f. Zij — doen , se prevaloir de.
pies a q. q.
eerder in rang zijn, tenir
Dac is of flrekt u tot —, c'est a votre
le
premiet pas; avoir le rang ou le pas on
5
avantage. Het — van den wind hebben
la preference; 'etre pre'fire, e. —, over(fcheepsw.) gagner le vent ou le dessui du
treffen , surpasses, — van uurwerken , avan•
vent.
cer. Mijn horologie gaat een half our voor,
Voordeelig , b. n. avantageux, se, profitable,
ma
montre avance d'un quart d'heure.
Een
—,
winstge
vend
ambt
,
lucratif, ye.
bijw. avantageu. Voorgaand, b. n. precedent, e anterieur,,
tin emploi lucratif.
e, passé , e, dernier, ere. Ik hub het u in
sement.
den —en brief gefchreven , je vous Pal ecrit
Voorder ; zie Vorder.
dads la lettre precedente. Len — of voorVoordeur, yr. porte de devant, porte de la rue.
afgaand , vorig contract , tin contras anteVoordezen , Voormaals , Voortijds Lertijds ,
rieur a an autre. De —e week, la semaine
bijw. autrefois, jadis, anciennement, cipassee; zie Voorafgaand.
devant.
Voordichten , b. w. (ik dichtte voor , heb voor- Voorgang, m. action de precider, d'aller,, de
marcher devant, preference, priorite, f.
gedicht,) dieter.
Voordienen , b. w. (ik diende voor, heb \mon Voorganger, m. predecesseur, devancier. De
voetitappen van zijnen — drnkken , marcher
gediend , ) servir , presenter les wets, les
sur les traces de son pridecesseur.
geviandes, etc. a q. q.
leider, guide, conducteur.
m.
ecuyer
tranchant.
Voordiener,
Voorgangiter,, yr. celle qui va devant, etc.,
Voordiening , yr. action de servir.
devanciere.
Voordienfler,, yr. celle qui tranche et sert les
Voorgebed , o. priere qui se fait avant q. ch.,
viandes..
priere preliminaire (du matin, du soir). —
Voordisfchen ; ale Opdisfchen.
voor den maaltijd , benedicite, m,
Voordochter , yr. fille d'un mariage precedent ,
Voorgebeden, y erl. dw. van Voorbidden.
du premier lit.
Voordoen, b. w. (ik deed voor, heb voor- Voorgebergte , e. promontoire, cap.
gedaan ,) voorbinden , voorhangen , mettre, Voorgebonden , veil. dw. van Voorbinden.
— Voorbrengen,
—
attacker, Tier devant. Doe ow kind eenen Voorgebragt ,
fchoonen luur of luijer voor, mettez un Voorgebouw,, o. avant-corps, in.
veil. dw. van Voordoen.
large propre a votre enfant. Voor iemands Voorgedaan ,
— Voordrinken.
oogen doen , opdat hij het nadoe , faire q. Voorgedronken , —
— Voorhebben.
ch. devant un autre ou en presence d'un Voorgehad,
Voorklirnm en.,
vertoonen , Voorgeklommen ,
autre, pour qu'il l'imite.
— Voorkoopen.
faire voir, exposer, montrer. Zijne waren Voorgekocht ,
Voorkrij gen.
faire voir , derouler sec marchandises. Voorgekregen ,
Voorliggen.
Zich —, se presenter, se faire voir, se mon- Voorgelegen ,
— Voorliggen
tier. Deze jonge mensch doet zich goed Voorgeleid,
Voorleiden.
.
In
voor, ce jeune homme se presente hien.
— Voorliegen.
—
dien de gelegenheid zich voordoet , si l'oc- Voorgelogen ,
casion se presente. Zij doet zich van eene Voorgemeld , b. n. voornoemd , susdit , e,
precite,
e,
mentionne
,
e,
ci-dessus.
gunflige eijde voor, elle se montre el'un cite
Voorgenomen, verl. dw. van Voornemen.
favorable .
Voorrijden.
—
Voorclraaijen , b. w. (ik draaide voor, heb Voorgereden ,
voorgedraaid ,) tourner vers le devant, le Voorgeregt, o. het eerfte geregt , entrée, f. pre-mier
service,
m.
op
de
draaibank
voordevant derriere. —,
waken, faire an tour devant q. q. pour qu'il Voorgefchoten , yeti. dw. van Voorfchieten.
— Voorfchrijven.
Voorgefchreven , —
l'imite.
Voorfchuiven.
—
Voordragen , b. w. (ik droeg voor, heb voor- Voorgefchovert,
— Voorilaan.
—
gedragen,) yooritellen ., proposer , mettre sur Voorgeflagen ,
Vuorfnijden.
le tapir, exposer, faire la proposition de Voorgeftteden ,
Vour-
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Voorgefpan, o. attelage de devant, tn.
Voorg-efproken , verl. dw. van Voorfpreken.
Voorgefiel, o. avant-train, (d'une voiture).
Voorgettoken , verl. dw. van Voorfleken.
Voorgevel , m. frontispi,e, (m. façade. —,
bovengevel , gevellpits van eel]. huis , piVoorgeven , w. (ik gaf voor, heb voorgegeven ,) vooruitgeven , donner quelque
avantage , donne,- d'avance , par avance. Hij
geeft vooruit in het fchaaklpel, it donne de
l'avantage au jet' d'echec. voorwenden,
pretexter, pi-et-entire , alleguer. Hij heeft
zaken voorgegeven , voorgewend , om niet
daar CC zijn, it a pretexte des afaires pour
ne pas s'y trouver. lk geef voor, dat hij het
niet gezegd heeft, je pretends qu'il ne l'a
pas dit.
Voorgeven , o. voorwendfel, pretexte, dire,
7n. Volgens zijn
selon son dire; zie
Vootwendfel.
berigt, het zeggen , rapport ,
Voorgever,, m. celui qui pretexte, etc.
Voorgeving, vr.‘ action de donner quelque avantage , action de pretexter, de pretendre, f.
pretexte, dire, m. — in het fpel , avantage.
Eene valfche — , supposition. Hetgeen hij
zegt is eene valfche
ce qu'il dit la est
une pure supposition.
Vourgevlogen , verl. dw. van Voorvliegen.
Voorgevochten, — — — Voorvechten.
Voorgevoel , o. pressentiment, m. Hij had een
— van zijnen dood, it await un pressentiment de sa most.
Voorgevoelen, b. w. pressentir. Hij voorgevoelde , had een voorgevoel van zijn ongeink , it pressentait son malheur.
Voorgewogen , verl. dw. van Voorwegen.
Voorgeworpen , — — — Voorwerpen.
Voorgezang , tn. chant qui se fait avant le
sermon, m. antienne, f, prelude.
Voorgezeid, verl. dw. van Voorzeggen.
Voorgezeten , —
— Voorzitten.
Voorgezongen,
—
Voorzingen.
Voor- of eergisteren , bijw. avant bier.
Voorgezwommen, verl. dw. van Voorzwemmen.
Voorgoochelen, b. w. (ik goochelde voor,
heb voorgegoocheld, ) jouer de la gibeciàre
devant q. q.; faire des tours de gobelets en
presence de q. q.; escamoter.
Voorgooijen, b, en o. w. (ik gooidc voor,
heb voorgegooid ,) jeter devant, jeter
premier.
Voorgracht , vr. avant fosse, nz.
Voorgrond , m. in een fcailderfluk dat gedeelte van den grond, dat vooraan en naast
aan de grond-linie ligt , devant, premier
plan , d'un tableau. — op het tooneel, avantscene, m.
Voorhamer, rn. grand marteau de forgeron.
Voorhard, yr. carpe. — in het fpel, main.
Wie heeft de — ? wie fpeelt het eerst nit?
qui a la main. —, eerfle oppergezag, primaute ; fig. preference.
Voorhanden , b. n. bij de hand , nabij , aanwezig, gereed, beffaande, pret , e, a portee,
extant, e.
zijn , se trouver, exister, y
avoir. Er is nog hooi genoeg, it y a
encore assez de foin. De tijd is —, nadert,
le temps s'approche.
Voorhang ; zie Voorhangfel.
Voorhangen , b. en 0. (ik hing voor, heb
en ben voorgehangen , ) pendre, suspendre, mettre devant. Den naam van iemand
in een befioten gezelfchap
mettre le nom
dune personne stsr riot papier, et l'a cher
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la muraille , le proposer Corrine membre de
la societe.
Voorhangfel, 0. voorhang , m. grand rideau.
— het fcherm, gordijn in den fchouwbuil.-,P
la toile. —, gordijn aan de zijde van het
groote altaar, custode , f. Het — van den
tabernakel , le pavilion du tabernacle. list
kleine — van het hostiekasje in de Roomfcht2
kerk, le petit pavilion du clziboire. — eerier
deur, portiere.
Voorhaven, tn. avant-port.
Voorhebben , (ik had voor, heb voorgehad ,)
voor het lijf hebben , avoir devant soi. Zij
heeft geenen boezelaar voor , elle n'a point
de tablier devant soi. vooruit hebben,
(in het fpel) avoir quelque avantage, avoir
en avance. Ilij heeft vier damfchijven voornit , it a quatre pions en avance. voor
zich hebben , als : weet gij , wien gij voor
hebt ? 4 qui croyez-vous avoir affaire? qui
croyez-vous avoir sous les yeux? —, in den
zin hebben, avoir dessein de fake, projeter,
172 Miter.
Voorheen , Voorbenen , Voordezen , bijw.
auparavant, autrefois, jadis , ci-devant.
Voorhoede, yr. avant garde.
Voorhof, o. parvis, vestibule, m. avant-tour,
f. — van den tempel van Salomo , le parvis
du temple tie Salomon.
Voorhond, m. avant chien, grand chien , (een
,gefternte).
Voorhoofd, o. front, m. (in de ontleedk.)
sinciput , m. Het — des paards, van de
oogen tot den netts, chanfrein, tn. Iemand
het — bieden, faire face 4 q. q.
Voorhoofdsbeen, o. (in de ontleedk.) os corenal ,
Voorhoofdfierfel
o. hoofdband , fronteau,
frontal, m.
Vodrhouden , b. w. (ik hield voor , heb voorgehouden , ) voor zich houden, tenir devant soi. Voor iemand houden , mettre,
tenir devant q. q. fig. Vooritellen, Voorleggen , rernontrer,,presenter,representer,faire
envisage,. , proposer. Bijzonderlijk, voor
oogen ftellen. Hij hield hem zijnen misflag
voor, hij flelde hem dien voor oogen ,
lui remontra sa faute. Hij hield hem zijnen
pligt voor , it lui reprisenta son devoir.
verwijten , repro.cher.
Voorhuid , yr. prepuce. Uiterfte van de —
acropostie.
Voorhuis, 0. vestibule, avant-logis, tn.
Voorin, bijw. sur le devant, ei l'entree.
Vooringe.nomen, b. n. vol van jets , verzot op
iets zijn, preoccupd , e, prevent', e, infame, e, enfarine, e, imbu , e, assote,
e.; zie Voorinnemen. Met iemand — zijn,
etre coiffe, e, d'une personne.
Vooringenomenheid, yr. voorinneming, vooroordeel , prevention, preoccupation, infatuation, f. prejuge , m. Zijue — afleggen,
se defaire de toute prevention. Uit de manier,, waarop hij daarvan fpreekt, ziet men,
Bat er — plaats heeft, par la manihre dont
it en parle , on volt qu'il y a de la preoccu(inbeelding) van zijne
pation. De zotte
verdienflen , maakt hem in de oogen van
iedereen belagchelijk , l'infatuation de ses
inerites le rend ridicule aux yeux de tout le
monde.
Voorinnemen , b. w. (ik nam voorin , heb vooringenomen ,) van to voren innemen, preoccuper,, prevenir, infatuer; fig. enfariner.
Hij heeft een zedig gelaat dat voor hem inneemt, it a tin air de modestie qui previent
en sa favear, Zwakke geesten worden gemak-

V00
vooringenomen, les esprit: foibles
se preoccupent aisement. Hij 18 zeer met
zijnen broeder vooringenomen, it est fort
infistue de son frere; fig. Itij is een weinig
met dit gevoelen it est enfarind un pee
de cette opinion.
Voovjaar, 0. pri-ntemps; fem. renouveau, m.
Voorjaarsbloetn, yr. fieur printaniere.
Voorjagen , b. w. (ik joeg (jaagde) voor,
heb voorgejaagd, ) voor zich healer' jagen ,
drijven, chasser en avant.
Voorkaauwen, b. w. (ik kaauwde voor, heb
voorgekaauwd,) mdcher a q. q. (comme aux
enfants) ses morceaux; fig. Iemand zeggen
wat hij moet doen of zeggen, instruire q. q.
de ce qu'il doit dire on faire.
Voorkakelen , b. w. (ik kakelde voor, heb
voorgekakeld,) dire q. ch. 4 q. q. en Caquetant.
Voorkamer, yr. zijkamer antichambre, chainbre de devant.
Voorkamertje , o. anticabinet, tn.
Voorkasteel, o. (fcheepsw.) gaillard ou chateau d'avant, Voor- en achterkasteel,
accastillage, m.
Voorkennen, b. w. (ik kende voor, heb voorgekend,) vooraf kennen, savoir d'avance.
toetfen, pressentir.
Voorkennis, vr. prescience. God weet door
zijne — wat gebeuren moet, Dieu salt par
sa prescience, ce qui doit arriver. Met uwe
- wil ik het doen , apt-es vous en avoir
averti, je le feral. Voorloopige prenotion, preconnaissance. Wij beginnen met
eene om tot die wetenfchap te geraken,
nous commencons par la prinotion pour arriver a cette science.
Voorkeuken, vr. Cuisine de devant.
Voorkeur, vr. preference. De — geven , piePrer. Bij bijw. prefirablement, par
preference.
Voorkind, o. enfant du premier lit, d'un ma'lags precedent.
Voorklauteren, b. en o. w. (ik klauterde voor,
heb en ben voorgeklauterd,) grimper de.
vant , grimper le premier.
Voorkomen, b. en o. w. (ik kwam voor, heb en
ben voorgekomen,) iemand vooruit fnellen,
zoodat men ergens voor hem komt, devancer,
gagner le devant , ou les devans. Hij is hem in
bet loopen voor gekomen, it Pa devance
la course; fig. Indien gij deze zaak niet voorkomt , ztjt gij verloren, si vous ne prenez
pas les devans dans cette affaire, vous étes
perdu. —, vergaanwen, devancer, prevenir
anticiper, obvier, primer. Ik kwam het morgenlicht voor, je devancai Paurore , le lever
du soled. Hij wilde mij bezoeken, maar ik
ben hem voorgekomen, sl voulait venir me
Your, macs je Pai prevenu. Om alle ongelukken voor te komen, pour prevenir tons
les malheurs. Eene betaling voor den
verfchijndag betalen, anticiper unpayement.
Een ongeluk
afweren, obvier en maiDeze koerier is dengenen, die voor
hem ver rokken is, voorgekomen, ce courier
a prime celui quilftait parti avant lui.
verfchijnen , hij moest voor den regter verfehijnen, it devait comparaitre, se presenter
devant le juge. Vestig uwe aandacht op
alles wat u voorkomt, verfchijnt, faites attention a tout ce qus se presente. Aangetroffen worden, se trouver, se rencontrer,
apparaitre. Dat bock komt zelden voor,
ce livre se trouve rarement, est rare. —,
gebeuren, voorvallen, arriver. Men weet
niet wat er kan
, gebeuren, on ne snit ce
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qui pent arriver. fehijnen, sembler,
paraitre. Het komt mij zoo voor, it me
parait ainsi. Dot komc mij vreemd voor,
cela me semble on me parait derange.
Voorkomen , o. uiterlijk aanzien, exterieur,
air , m., mine, f Dit meisje heeft cell
cette fille a en bel extdrieur.
fchoon
votre couUwe nicht heeft een trotsch
sine 4 la mine fibre.
Voorkomend, b. n. innemend , prevenant, e,
officieux, se, obligeant ,e. Een zeer — man,
tin homme tres prevenant. voorvallend,
occurent, e. Zich naar —e gevallen gedragen , se comporter selon les cas occurents.
Bij —e gelegenheid, dans les occasions qui
se presentent.
Voorkomendheid, yr. gedienfligheid, provenance. Hij what eenen ceder door zijne —
gedienfligheid, it gagne tout le monde par
sa provenance.
Voorkoming, vr. action de prevenir. Tot —
y en kwade gevolgen, pour prevenir de matsvaises suites.
Voorkoop, m. opkooping der waren, om de
prijzen te doen flijgen, a-ccaparement.
Voorkoopen, b. w. (ik kocht voor, heb voorgekocht,) opkoopen, accaparer.
Voorkooper, m. accapareur. (*)
Voorkoopfter, vr. accapereuse.
Voorkramen , b. w. (ik kraamde voor, heb
voorgekraamd,) uitkramen , exposer, italer
en vente.
Voorkrijgen, b. w. (ik kreeg voor, heb voorgekregen 5 ) voor zich klijgen, avoir devant
soh. Zij kan haren boezelaar niet —, elle
ne pent , ne salt, pas mettre son tablier. Hij
kan de paarden niet voor den wagen krijgen,
it ne pent avoir les chevaux devant le chariot.
voor het krijgen in het fpelen, recevoir
d'avance.
Voorkwartier, o. quartier de devant, in.
Voorlaatfle, b. n. pinultieme, avant-dernier,
ere. De — lettergreep van een woord,
la syllabe penultieme.
Voorland, o. oningedijkt land, terre entre
tine digue et une riviere, eerie situde devant
tine antra. Vlakke, zandige oeyer, grove;
fig. Beftemming, sort, lot , m. De Oostenrijkfche voorlanden, l'Autriche anterieure;
Spr. w. Oostindid zal zijn zijn, it sera
oblige d'aller aux Indes.
Voorlang, b. w. it y a longtemps, depuis longtemps.
Voorlast, an. de last van het voorfle gedeelte
van een fchip, charge stir le devant, f
Voorlastig, b. n. trop charge sur le devant.
Voorleden ; zie Verleden.
Voorleggen, b. w. (ik leide voor, heb voorgelegd , ) voor iemand leggen , mettre devant,
Ter bezigtiging —, presenter, representer,
exhiber, nsontrer, mettre devant lee yeux,
produire. Hij liet zich bet gefchrevene —,
it se fit representer Pecrit. Men heeft
koopman genoodzaakt zijn kladboek voor
te leggen, te vertoonen, on a contraint
ce marchand d'exhiber son memorial. Mess
heeft veel bewijzen, oorkonden in dit refits.
gelling voorgelegd, vertoond, on a produit
beaucoup de titres dans ce proces. Ik zal u
eene vraag je vans proposerai une question. Hij heeft zijne volmagt voorgelegd,
it a montre son pouvoir.
ontvanger van een distilieerVoorlegger,
vat , (bij de fcheik.) recipient. Een glazer'
un recipient de verre.
Voorlegging, vr. action de mettre devant, representation, exhibition. Het befluit beveelt
de
O000
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de —, vertooning der oorkonden, Parrit
ordonne la presentation des titres, De —
der flukken , (bij het geregtshof,) Pexhibition des pieces.
V oorleiden , b. w. (ik leicic voor, heb voorgeleid of voorgelegd,) voor iemand leiden,
op eenige plaats voorbrengen, opleiden,
cowl:Jive, mener devant. Hij ieidde hem"
voor de deur, it le mena devant la torte.
Voorleiding, y r. action de never devant, conduite.
Voorlellen ; zie Voorklappen.
Voorlezen , b. w. (ik las your, heb voorgelezen ,) voor aederen lezen, lire A q. q.
ou en presence de q. q. prelire.
Voorlezer, m. lecteur. — bij de maaltijden
der Dude Grieken en Romeinen, anagnoste.
Voorlezing, y r. lecture. Openhare voorlezingen houden, enseigner publiquement, faire
des lecons publiques ; professor. — over de
ontleedkunde ,kruidkunde, fcheikunde, enz.
demonstration d'anatomie, de botanie,
chinde. Zijne voorlezingen over de wijs
begeerte zijn gedrukt, ses cours de philosotine sont imprimes.
VOorlichten , b. w. (ik lichtte voor, heb voorgelicht,) licht voor iemand heen dragen,
eclairer , porter la lumiere devant , q. q. ;
fig. Onderrigten.
Voorlichter, m. celui qui eclaire.
Voorlichting, yr. action d'eclairer.
Voorliefde, vr. vooringencnenheid, predilection. Wilt gij met ons (eten) voor lief
nemen ? voulez-vous diner avec (chez) nous
a la fortune du pot?
Voorliegen, b. en o. w. (ik loog voor, heb
en ben voorgelogen,) iemand iets op eene
leugenachtige wijze voorzeggen, mentir,,
faire accroire, dire des n2ensonges, en conter a q. q.
Voorliegen, o. w. (ik lag voor , heb
vooraan liggen, etre couche, e, devant. ik lig vooraan in bed, je suis concise
devant au lit. — voordeel, voorregt hebben, avoir quelque avantage , un privilege.
Hij zal met zijne koopwaren — 5 ses marchandises lui donneront de l'avantage.
Vooriijf , o. voorfte gedeelte van het lijf, devant du corps, m. Voorfie gedeelte van
een kleed, devant d'un habit, d'une robe.
Voor- en achterlijf van een paard, (in de
rijfchool ,) train, tn.
Voorlijk , b. n. qui surpasse, qui devance.
Voorloop, m. hetgene voorloopt, tout ce qui
court devant. De koning kwam met den —
in de kerk, le roi entry avec les premiers
a Peglise. — van brandewijn , eau tie la premiere distillation, mere-goutte. — van wijn,
(bij de wijngaardeniers,) tocane, f.
Voorloopen, b, en o. w. (ik liep voor, heb
en ben voorgeloopen ,) courir devant. Dat
ce cheval doit courir devant.
paard moet
— van een uurwerk, avancer. Uw horologic loopt veel voor, votre montre avance
beaucoup.
Voorlooper, m. avant-coureur, precurseur,
( in de godg.) Johannes was de — van den
Mesfias, St. Jean etait le prócurseur &IBMsie. , roffelfchaaf, regard, m. demi-varlope ,
Voorloopig , b. n. treatable, preliminaire,
provisioned , le, provisoire, preparatoire.
'let is flechts eerie —e vraag, ce n'est qu'une
question treatable. Een — verdrag en traiti
provisionnel. Een vonnis, tine sentence
provisoire. Een — oordeel , un jugement preparatoire. Eene —e overeenkornst, une con-
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vention preliminaire ; bijw. prealablement,
triliminairement, proVisionnellement, proyisoirement.
V oormaals, bijw. voorheen, te voren, autrefois, jadis, ci-devant.
Voormaand, vr. commencement du mois, m.
Voormaken, b. w. (ik maakte voor, heb voorgemaakt ,) iets voor iemands oogen waken
opdat hij het namake , faire q. ch. en pre.
Bence de q. q. pour étre invite.
Voormalen, b. w. (ik maalde voor, heb . voorgernaald,) al malende voorflellen, peindre
pour Penseigner.
en presence de q.
Voormalig t b. n. precedent, e, ci-devant.
Voonnan, m. chef de file. Volg uwen —,
suivez votre chef de file.
Voormars, yr. (fcheepsw.) hone de tnisaine.
Voormarszeil, o. petit hun g er, m.
Voonneten, b. w. (ik mat voor, heb voorgemeten,) voor iemands oogen =ten, mesurer en presence de q. q.
Voormicldag, in. avant-midi , matin, tn. matinee, f. Men inner des --s bij hem komen ,
it filet venir chez lui avant midi, le matin,
dans la matinee. Waarmede hebt gij den
— cloorgebragt? 4 quoi avez-vous passé la
matinee?
Voormiddagsbezoek, o. visite dans la matinee, f.
Voormiddagsbeurt, vr. tour qui arrive le matins
Voormiddagskerk , yr. culte on service divin
d'avant-midi,
Voormiddagspreek of dienst , vr. service, sermon, precise qui a lieu le matin.
Voormiede, y r. godspenning, arches, f. pl.,
denier a Dieu , m.
Voormouw,, vr. manchette.
Voormuur, m. muraille de devant, f. 5 avantmur. — 5 fig. bolwerk , rempart, boulevard.
Voorn; zie Voren.
Voornaaijen, b. w. (ik naaide voor , heb voorgenaaid,) coudre devant. —, ter navolging
naaijen, montrer on faire voir comment it
Taut coudre.
Voornaam, in. prenom, corn de bapteme.
Voornaam , Voornaamst, b. n. principal, e,
distingue , e, de distinction, de condition,
de qualite , etc. , capital, e. Zijn voornaamfte gebrek is, son principal defaut est.
De voornaamfle punten van een verdrag ,
les points princitaux d'un traite. Een —
man, un herniae de distinction, de condition.
Eene voornarne, belangrijke fad, une ville
considerable. De voornaamflen der flad, les
principaux, les notables de la ville.
Voornaamwoord, o. (in de fpraakk.)pronom, m.
Voornacht, yr. entrée de la nuit.
Voornamelijk, bijw. principalement , surtout ,
particulierement , notarnment.
Voornemen, b. w. (ik nam voor, heb voorgenomen,) voorhebben, befluiten, se proposer, entreprendre, former le dessein. Ilij
neemt voor om naar Engeland te reizen, it
se propose, forme le dessein, de partir pour
P.eingleterre.
Voornemen, o. ontwerp, dessein, projet ,tn.,
intention, f: Een — opvatten, former en
dessein. Het — van den vijand vernielen
detruire le dessein de Pennemi. Ilij heeft
het — zijn huis te verkoopen, it a l'intention de vendre sa tnaison. befluit, resolution, f:
Voornoemd , b. n. susdit, e, mentionne, e,
ci-dessus, ci . elessus nomme, e, precite , e.
De —c, bovengenoemde beer, le sus-dit
(regtow.)
Voornoemen; zie Noemen.
Voornoen ; zie Voormidclag.
Voor-
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Vooronder o. (fcheepsw.) coqueron, m.
dat,
Vooronderfield , b. n. suppose, e.
voegw. suppose que.
Vooronderftellen , b. w. (ik vooronderftelcle ,
heb vooronderfteld, ) poser, supposes-, presupposer. Ik vooronderftel , dat dit waar
zij , je suppose que cela soit vrai. Om deze
leerftelling wel te veritaan, moet men —,
dat , pour bien comprendre ce systeme ilfaut
presupposer que. —d, voorwaardelijk , gegrond op eene veronderflelling, bijw. hypothetique.
Vooronderfielling, yr. supposition, presupposition, hypothese. Eene —, grondftelling
maken , faire une hypothese. Bij —, hypothetiquement.
prevention,
Vooroordeel , o. prefugd ,
opvatten , se prevenir.
preoccupation, f:
Hij vat fchielijk een — op , it se previent
benemen, deprevenir.
aisdment. lemands
Voorop, bijw. our le devant.
Voororgel, o. klein orgel coder een groot,
positif,
Voorouderen , Voorouders, meerv. andtres , aieux; devanciers ,prddecesseurs. Laat
ons het voorbeeld onzer — navolgen, imitons l'exemple de nos devanciers, etc.
Voorouclerlijk ; zie Voorvaderlijk.
Vooroven, m. het voorfte van den oven , porte bouchoir.
Voorover, bijw. naar voren overhangende, en
avant. — hangen , pencher en avant. —
bukken , se courber on se pencher en avant.
gaan , marcher courbe, e. — loopen,
(fcheepsw.) passer sous le beaupre.
Vooroverleden , verl. dw. van Vooroverlijden.
Vooroverlijden , o. w. (ik vooroverleed, ben
vooroverleden ,) mourir ou decider avant ou
le premier, predeceder. Mijne vrouw was
vooraf overleden, ma femme &air pridecedde.
Vooroverlijden, o. mart ,f. ou dices avant , predeces , m. In geval dat een van beiden voor
den anderen •erft, zal de overlevende alles
hebben , en cas de predeces de Pun des deux ,
le survivant aura tout de devant , m.
Voorpaard, o. cheval de devant , m. Paard ,
dat voor den disfelboom loopt, cheval en
arbalête.
Voorpand , o. een der voorfie panders van eenen
rok , pan de devant, m.
Voorplaat , yr. die voor eenen oven gedaan
worth, (bij de fmeden ,) taqueret,
Voorplaats, vr. avant-tour, basse-cour.
Voorplaatfen , b. w. (ik plaatfte voor, heb
voorgeplaatst,) placer devant.
Voorplecht, yr. (op fehepen ,) het voorfte
gedeelte van een fchip , chateau ou gaillard
d'avant,
Voorplechtje , o. (op fchepen ,) luizenplecht ,
coti ,
Voorplein , o. bassi-tour, place devant une
maison, f. Klein —, courcele,
Voorpoort, yr. grande porte de devant.
Voorportaal, o. eener kerk , porche, tn,
Voorpost, yr. poste avance, ni., avant poste.
Voorprediken , b. w. (ik predikte voor , heb
voorgepredikt,) al predikende toevoegen ,
precher a; fig. cathichiser. 1k heb het hem
g,.noeg voorgepredikt, maar hij, wil het
niet doen, je l'ai assez catechise , vials it
teen vent rien faire; Spr. w. Het is te vergoofs gepreekt voor hem, die been goed
wil doen on a beau pricker a qui n'a cure
de bien faire.
'
Voorproet of proeve, yr. avant-gout; zie
Voorfmaak.

V00
1387
Voorproeffter,, yr. cello qui gofite avant les
autres.
Voorproeven , b. w. (ik proefde voor , heb
voorgeproefd ,) fpijs proeven voor dat zij
opgedischt wordt, ,gnater avant les autres.
— van clranken , deguster.
Voorproever m. fpijsmeester des konings,
— van dranken , degustateur, ecuyer de
bouche.
Voorproeving , yr. action de gofiter les wets
avant les autres. — van dranken , degustation.
Voorraad , tn. Eene onbepaalde hoeveelheid
van opgedane noodwendigheden, provision,
munition, fourniture, provende, f. (van levensmiddelen. ) Hij heeft nog eenen goeden voorraad van wijn in zijnen kelder,,
a encore une bonne provision de vin dans sa
cave. Deze vesting heeft nog voor zes maanden —, proviand, levensbehoeften, cette
place a des munitions de bouche pour six
moss. Een — van levensmiddelen , die in
de magazijnen voorhanden is, tin efectif de
vivres qui se trouve dans les magasins. -- van
rond bout en touwwerk , (op fchepen , ) rechange d'un vaisseau, m. — van zoet water,
aiguade, f: bijw. Bij —, provisionnellement,
provisoirement. Ik zal u bij vijf en twintig
gulden zenden , je vous enverrai provisionnellement vingt-cinq florins. Van — voorzien,
approvisionner.
Voorraadbezorger, m. approvisionneur. —,
verzorging, approvisionnement, no.
Voorraadhuis, o. magazijn der leveranciers.,
pourvoirie, f. magasin de provisions et de
victuailles.
Voorraadskamer,, yr. provifiekamer, ehambre
a provisions, office.
Voorraadmeester ; zie Proviandmeester.
Voorraadfchip, o. vaisseau , charge de vivres, on.
Voorraadfchuur, yr. magasin , m. — van koren , grenier, tn.
Voorrang, m. premier rang, primautd de
rang, preeminence, priorite, e. Een kardinaal heeft den — boven eenen bisfchop „
un cardinal a la preeminence sur un eveque. voorkeur,, preference. Cicero verdient den — boven alle Latijnfche redenaars ,
Ciceron me'rite la preference sur tous les
orateurs latins. Den — hebben, primer.
Voorrede, yr. inleiding eener redevoering,
voor eene prcek, vooraffpraak, exorde ,
—, een uitgcwerkt voorberigt y our een bock,
enz. prefa:e, f. avant-propos , discours preliminaire ,preambule,m. prologue, tn. Hebt
gij de — van zijn bock gelezen ? avez-vous lu
inleiding,
la preface de son livre? Geene
laat ons tot de daad komen, point de preace,
de
preambule
,
venous
au
fait. De
f
— van de Salifche wet in Frankrijk , le prologue de la loi Salique en France; zie Voorberigt.
Voorrederaar, m. van een beek , auteur d'un
livre. Een, flechts in het begin van ecn tooneelfluk voorkomende perfoon,(in de dichtk.)
personnage protatique.
Voorregering, vr. avant-regne, In.
Voorregt , 0. privilege , tn. prerogative, f.
— van onze ftad , privilege de notre vale.
De geboorte geeft hem veel --en, la naissance lui donne bien des prerogatives. Onwettig onregtvaardige gunst , passedroit ,
Voorrekenen , b. w. (ik rekende voor, lieb
yoorgerekend,) compter, calculer en presence de, ou devant.
Voorrijden , o. w. (ik reed voor , heb voorge0o0o2
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gereden ,) prendre le devant en allant
cheval ou en voiture. Op een der voorfle
paarden van eeu rijtuig rijden, monter un
des chevaux de devant d'un attelage. Voor
iemand rijclen , om hem den weg te wijzen ,
preceder,, marcher devant ou devancer q, q.
(a cheval ou en voiture) pour lui montrer
le chemin.
Voorrijd,3* , m. postilion.
Voorfchans , y r. buitenfchans, ouvrage exterieur, fort avance , ravelin, tn. demi lune.
Voorfchieten, b. w. (ik schoot voor , heb
voorgefchoten ,) geld ten clienfle van iemand
fchieten , avancer, préter. Iii had hem reeds
zes gulden voorgefchoten , je lui avais dela
-avance '(plla') six florins ; zie Leenen. Voor
iemand verfchteten , uitfchieten, debourser
pour q. q. Voorgefchoten geld, debourse,
avance, f: geldfchieten in iemands
tegenwoordigheid, compter par jets devant
q. q. ou en sa presence. —, eerst fchieten,
tirer le premier, tirer avant, q. q.
Voorfebijn , m. enkel gebruikelijk in te voorfchijn, voor den dag, voor het licht. Te
komen , se montrer, se faire voir, paraitre. Te brengen , mettre au jour, produire , faire paraitre.
Voorfchip , o. prone, f. avant , m.
Voorfchoot , o. boezelaar, tablier, devantier,
tn. (*) Een voorfcboot met zakken, un tablier a poches. Linnen linnen lap, dat
een bisfchop bij het dienst doen, zoo lang
ale hij zit, over de knien legt, gremial , m.
Voorfcbreven , b. n. susdit , e, mentionnó, e,
precite, e.; zie Voornoemd.
Voorfchrift, o. Al wat iemand voorgefchreven
worth, om zich daarnaar te gedragen, regel
van gedrag, voorbeeld, modele, exemple,
precepte, 177. regle, instruction, f. De —en
van de christelijke zedeleer, les regles de
la morale chratienne. De —en der kerk,
les preceptes de Peglise. om na te fchrijven, exemple, f. — van eenen geneesheer,
ardonnance, recette , f:
Voorfehrijven, b. w. (ik fchreef voor, heb
-voorgefchreven, ) voor iemand fchrijven,
opdat hij het nafchrijve, faire une exempie a un ecolier, ecrire en presence de
q. q. als een regel, hoe men zich gedra.
gen moet, gelasten , preserire, ordonner,
commander, enjoindre. Schrijf hem voor,
wat hij doen moet, prescrivez lui ce qu'il
doit faire.
Voorfchrijving, yr. action de faire une exemple a un ecolier ; fig. ordre, pricepte, m.
ordonnance, regle.
Voorfchrijviugsbrief , m. aanbevelingsbrief ,
lettre de recommandation, f.
Voorfchuiven , b. w. (ik fchoof voor, heb
en ben voorgefchoven,) voor jets antlers,
en naar voren fchuiven , pousser en avant,
mettre devant en poussant. Schuif den floe'
voor de deur, poussez la chaise devant
Porte. Schuif de tafel naar voren , poussez
la table en avant.
Voorfchuiving, vr. action de pousser en avant,
de mettre devant en poussant.
Voorbands, bijw. d'avance , auparavant.
zonder onderzoek, sans examen, d'abord.
-Voorflaan, b. w. (ik floeg voor, heb yourgeflagen ,) voorflellen , proposer, faire la
proposition de, mettre sur le Lapis. Hij floeg
haar een huwelijk voor, it lui proposa un
mariage. — o. w. De klok flaat een half
uur voor la cloche avance d'une demi-heure.
Voorflag, vr. proposition. Hij nam den — aan ,
the men hem deed, it accepta la preposition
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qu'on lui fit. — van een uurwerk, avant.
quart, en. —, (in de muzijk, noot, waarvan men flechts bet begin hoort, note tactee.
— van vergelijk, medium, tn.
Voorfmaak, m. avant-gout, gout predominant;
fi g. Eenige voorloopige gewaarwording van
lets, avant-gout; zie ook Voorgevoel.
Voorfnijden, b. w. (ik fneed your, heb voorgefneden ,) voor anderen fnijden, vleesch,
enz. vborfliijden, couper, trancher la viande a table. Voor iemand fnijden, opdat hij het navolge, leere, devancer q. q.
en coupant , trancher devant , q. q. afin qu'il
apprenne a couper. Het vleesch flecht —,
charcuter.
Voorfnijder,, m. celui qui coupe les viandes
table. — aan de tafel van eenen vorst , ecuyer
tranchant.
Voorfnijmes, o. couteau a couper , a decouper
ou a trancher,
Voorfpan, o. attelage,
— van wisfelpaarden , chevaux de relais, m. pl.
Voorfpannen , b. w. (ik fpande voor, Leb
voorgefpannen ,) atteler, fournir des relate.
Voorfpeelder, tn. joueur (d'instruments) celui
qui prelude; die de voorhand heeft in het
fpel, celui qui a la main au jeu.
Voorfpel , o. gefpeel, dat your de eigenlijke
muzijk, of het eigenlijke fpel, voorafgaat ,
prelude, in. recherche, f. —, voorteeken,
presage, augure, pronostic, tn.
Voorfpeldoek , m. flabbedoek, bavette, f.
Voorfpelden, b. w. (ik fpelde voor, heb voorgefpeld,) attaches devant avec des epingles.
Voorfpelen , b. w. (ik fpeelde voor , itch voorgefpeeld,) voor iemands ooren fpelen, jotter
devant ou en presence de q. q. afin qu'il
I'apbrenne.
een voorfpel geven, youruitfpelen , preluder. Deze vioolfpeler preludeert , fpeelt aangenaam vooruit, ce joueur
de violon prelude agreablement. o. w. in
het kaartfpel , enz. , het eerfle fpelen , aanvangen te fpelen, jouer le premier, avoir la main.
Voorfpeling, yr. prelude, tn., main (aujeu);
action de jouer le premier.
Voorfpellen, b. w. (ik voorfpelde, heb yourfpeld , ) van te voren aankondigen , yourzeggen , predire, presager, pronostiquer,
augurer, annoncer, prop/leaser. Dit voorval
voorfpelt ons niets goeds, cet accident ne
nous presage rien de bon. Hij heeft veel
dingen voorfpeld, die gebeurd zijn, it a
predit bien des chosen qui tont arrivies; zie
Voorzeggen. voor iemand fpellen , (oni
hem te leeren,) epeler en presence de q. q.
(pour l'instruire).
Voorfpellend; zie Voorzeggend.
Voorfpeller, m. voorzegger, pronostiqueur,
prophéte.
Voorfpeliing, yr. presage, augure, pronostic,
tn., prediction, prophetie. Hij dwaalt niet
ligt in zijne ne se trompe guere dans
ses pronostics.
Voorfpijs, Voortafel, yr. premiers rats qu'on
sert , premier service, tn. pl. entree.
Voorfpits, vr. pointe, f. — van een leger,
tete d'une armee.
Voorfpoed , m. geluk, prosperi td , f., bonheur,,
m. In — ontbreekt het nooit aan vrienden ,
on ne manque point d'amis dans la prosperitd.
hebben, prosperer.
Voorfpoedig, b. n. fortune, e, prosper', e,
heureux, se.
Voorfpoedigliik , bijw. avec prosperiti ,
reusement.
Voorfpook, o. spectre qui presage, spectre
sinistre.
Voor-
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Voorfpraak, vr. bemiddeling, intercessions.
een man of eene vrouw,, die voor iemand
fpreekt , intercesseur, mediateur,, avocat,
celui qui intercede.
Voorfpreekiter, y r. celle qui intercede; fig.
avocate.
Voorfpreken , b. w. (ik fprak voor, heb voorgefproken ,) in iemands tegenwoordigheid
fpreken ,) parler on prononcer en presence
tie g. q. Iemand —, ten gun 1e van iemand
fpreken, interceder pour q. q. parler pour
q. q. le defindre. 1k heb VOW hem gefproken , om die plaats te vecioiijgen, j'ai intercede pour lui obtenir ceite place.
Voorfpreking, y r. zie Voorfpraak.
Voorst , b. n. meest naar voren , premier, ere;
zie Voorfie als zelfit. naatnw.
Voorflaan , b, en o.
(ik !fond voor , heb
en ben voorgeflaan 9 ) voor iets Ilaan, etre
se tenir devant ou a la tete, etre present a
zich verbeelden,
q. q. Zich jets laten
s'imaginer, presumer, croire, se pavaner.
geheugen, herinneren, souvenir ,, se rappellet, Het that mij nog voor , hem elders ge,
zien te hebben je me rappelle, souviens encore de l'avoir vu quelque part. Eene zaak
—, dezelve bevorderen , conduire une
re , en prendre la garde.
Voorflaanders , in. meerv. (in de ontleedk.)
klieren aan den wortel der mannelijke roede 2
prostates, f.
Voorflad, yr. faubourg, m.
Voorflamelen , b. w. (ik ftamelde voor, heb
vaorgetlameld,) prononcer en begayant.
Vooritand ,
defense, protection, f. 2 appui,
soutien, m.
Voorflander, m, verdediger, befchermer, protecteur, defenseur; fig. champion. — der
volksregering, democrate.
Voorflandfler, yr. protectriee.
Voorflap, m. premier pas, m.
Voorflappen , o. w. (ik flapte voor, heb voorgeflapt a marcher devant q. q.
Voorfte, o. premier, ere, ant#rieur, ere.
Het — gedeelte van het hoofd, la partie.
anterieure de la tete. De — zijde van een
gebouw, le devant d'un edifice. De —
l'index. Hi' woont in het gedeelte,
al loge sur le devant. Het — deel eener
hoots, le devant d'un carosse. Het — deel
van den voet eeniger dieren, van de klaauwen der herten, enz., van een hoefijzer,
pince 91.
Voortleek, in. point plat.
Voorfleken , b. w. (ik ftak voor, heb voorge11oken ,) iets voor iets anders fleken , met
eene fpeld of jets anders, attacher devant
avec une epingle ou q. autre chose. Zie Voorfpelden.
Voorael, o. de daad van voorftellen, voorflag
om in beraad genomen te worden, proposiune proposition obtion, f. Een cloister
scure. Befpiegelend dat bewezen moet
worden, (in de wisk.) thdoreme, m. Onoplosbaar ., moeijelijk —, (in de wisk.) apore, aporzime, Voorfie wielen met de
as van eenen wagen , roues de devant , f.pl.
Voortiellen b. w. ( ik ftelde voor , heb voorgefteld ,) jets itoffelijks voor iemand plaatfen , opdat hij het belchouwe, mettre sous
presenter. Zijn
les yeux ; zie Voorzetten.
broeder werd den koning voorgefteld , son
f rere fist presents au roi. iets opperen,
voordragen , proposer. De bedingingen, die
hij voorftelde , zijn aangenomen, lcs conditions qu'il proposait, sent acceptees. Zich
jets —, verbeelden, een begrip claarvan Von
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men, se faire one ides de q. ch., se figurer,
se representer. Lich —, voornemens zijn,
se proposer. Zoo dikwijls ik daar voorbij
kome, 110 ik mij vuor,, herinner ik mij,
hetgeen mij daar gebeurd is, chaque fats que
je passe par hi, je me represents ce qui m'y
est arrive; (in de praktijk,) ftuk voor fink
articuler.
Voortteller, m. proposant. —, die het regt
heeft, iemand tot een geescelijk ambt voor
te itellen , presentateur, en Voorftelfter,
presentatrice.
Voorftelling, y r. presentation, proposition, representation. De —, prefentatie van Maria',feest in de R. K. kerk , op den 2iften november, la presentation de la sainte Vierge.
De eerfte vertooning van een treurfpel,
la premiere ‘representation d'une tragódie, —,
supposition.
vertoog, expose, m. Valfche
- eener zaak, punt voor punt, articulation.
Voorftemmen, o. w. (ik flemde voor, heb,
voorgeitemd,) het eertte zijne ftem uitbrengen , vooraf itemmen, voter ou opiner avant,
preopiner. Voor iets flemmen , donner sa
voix ou son suffrage pour q. ch.
Vooritemmer,, In. die het eerst zijne item uitbrengt , preopinant.
Voorfteng, vr. (fcheepsw.) perroquet de misaine, m.
Vooritengftag,, m. itai de perroguet de misaine.
Voorfteven , m. van een fchip, prone, 1 avant,
etrave, stable.
Voorfloot, 0. de daad van voorflooten , of
eerst flooten ouer, pousser le premier. Stop
was, maagde was,propolis,m.(in de bouwk.)
uititek, uitfprong, saillie, avance, f.
Voorftoocen , b. w. (ik flict voor,. heb voorgeftooten ,) pousser le premier.
Vooritralen, o. w. (ik ftraalde voor , heb voorgefiraald 2 ) paraitre en rayonnant.
Vooritrijden, 0. w. (ik 1treed voor, heb
voorgeftreden ,) combattre le premier, combattre pour.
Voorftrijder,, m. premier cotnbattant 2 celui
combat pour q. g.
Voorltuk, o. het voorfie gedeelte van verfchillende dingen , piece de devanr, f. ?norceau de devant, m. — op fcliepen chasse,
de prone, piece de chasse eavant, j-,Voort, bij w. terftond ,d'abord,immediatement,
sur-le-champ, incontinent; sans delai lout4 .1'heure , tout de suite. —, van eene plaats
weg; als : De fchuit is reeds —, la barque
est deja partie, difei s'en allie; als tusfchenwerpfel , weg, allons ! en avant! avancez,
etc. Zie verder de met dit woord te zamengeflelde, woorden.
Voortaan , bijw. disormais, dorenavant,
l'avenir, des-el-present.
Voortademen ,,o. w. (ik ademde voort, hob
voortgeademd ,), continuer de respirer.
Voorcafel; zie Voorgeregt.
Voortand , m. dent de devant, dent incisive, f.
Voortarbeiden, o. w. (ik arbeidde voort , heb
voortgearbeid , met arbeiden voortgaaa , continuer de travailler.
V oortbabbelen o. w. (ik babbelde voort heb
voortgebabbeld ,) continuer de babiller, de
jaser, de caqueter.
Voortbakken , 0. w. (ik bakte voort , heb voortgebakken , ) continuer de cuire.
Voortbazuinen, o. w. (ik bazuinde voort , hob
voortgebazuind,) continuer de trompeter.
Voortbedelen , o. w. ( ik bedelde voort , heb
voortgebedeld,) continuer de mendier.
Voort,
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Voortbidden, o. w. (ik bad voort , heb voort- I nog niet voortgaan ,) it n'ose pas encore
gebeden , continuer de prier.
I s'en tiller.
Voortbieden, 0. w. (ik bood voort, heb voort- Voortduwen , b. w. (ik duwde voort, heb
continuer d'o
ffrir.
voortgeduwd,) voorwaarts duwen , pousser
n
g e bode,)
en avant ; voortgaan met duwen, continuer
Voortbiechten , o. w. (ik biechtte voort, heb
de pousser.
voortgebiecht ,) continuer de (se) confesser.
Voorbijten , o. w. (ik beet voort , heb voort- Voorteeken , 0. presage, angure, pronostic,
signe precurseur, us.
gebeten ,) continuer de tnordre.
Voortbinden , o. w. (ik bond voort, heb voort- Voortellen , o. w. (ik telde voor,, heb yourgeteld, ) compter 4 on en presence de.
g ebonden ,) continuer de lier.
Voortblafren , o. w. (ik blafte voort , heb Voortempel, m. entrée du temple, f. portail , us.
voortgeblaft ,) continuer d'aboyer.
Voortblazen , o. w. (ik blies voort, heb , voort- Voortent, yr. devant d'une tente, tn.
geblazen ,) continuer de sower. —, bijw. Voortgaan, o. w. (ik ging voort , heb en ben
avant.
voortgegaan ,) henen gaan , s'en aller, par.
sorrier
blazen , so
voorwaarts
tir. —, verder gaan, continuer son chemist,
Voortbleeken, o. w. (ik bleekte voort, heb
avancer, marcher, s'acheminer. Gij moat
voortgebleekt ,) continuer de blanchir.
daarmede aldus —, it Taut continuer de la
Voortblikfemen , o. w. (ik blikfemde voort ,
sorte. Ga voort, ga weg, allez-vous en.
heb voortgeblikfemd ,) continuer de faire
Plants hebben , avoir lieu. De rein zal niet
des eclairs.
—, le voyage n'aura pas lieu.
Voortbloeden , o. w. (ik bloedde voort , heb
de saigner .
Voortgang , m. fig. vordering , progres, avanceconti
voorta ebloed , ) continuer
ment. De dagelijkfche — der zon , le proVoortbiteijen , o. w. (ik bloeide voort , heb
gres journalier du soleil. Bevordering tot
voortgebloeid ,) continuer de fleurir.
Voortboerten, o. w. (ik boertte voort, heb
nadelijkheid ; als: De vrede zal geenen —,
voorgeboert ,) continuer de railler.
niet plaats hebben, la paix n'aura pas lieu.
Voortboomen, 0. w. (ik boomde voort, heb
—, (leerfl. uitdrukk.)progressisn. Er is geen
— in het oneindige , van oorzaken , it n'y
voortgeboomd,) continuer de pousser un baa. point de progression de causes 4 l'inflni ,
teau ; b. w. faire avancer un bateau, en
poussant avec sine perche.
( in de reken- en meetk.) rekenkundige —,
progression arithmetique. Het welgelukken
Voortbor o.en , 0. W. (ik borgde voort , heb
van een ding, succes, tn. reussite, f. Aan.
voortgelorgd,) continuer de donner ott de
hooding, continuation, suite ,f. d'une chose;
prendre a credit.
Voortbouwen , o. w. (ik bouwde voort, heb
bij —, a la continue, continuellement.
voortgebouwd , ) voortgaan met bouwen , Voortgebeten , veil. dw. van Voortbijten.
continuer de bdtir, de labourer. Spoed ma- Voortgeboden ,
— — — Voortbieden.
ken met bouwen, blitir, labourer vite.
Voortgebonden, — — — Voortbinden.
Voortbreijen , o. w. (ik breide voort , heb Voortgeboden ,
— — — Voortbieden.
voortgebreid ,) continuer de tricoter. Spoed Voortgebragt ,
— — — Voortbrengen.
maken met breijen , tricoter vite.
Voortgebroken, — — — Voortbreken.
Voortbrengen, b. w. (ik bragt voort, heb Voortgedolven, — — — Voortdelven.
voortgebragt,) te voorfchijn brengen, pro- Voortgedongen , — — :--- Voortdingen.
duire. Alles wat de aarde voortbrengt , tout Voortgedorst,
— Voortdurven .
—
ce qua la terra produit. —, veroorzaken , Voortgedreven , --—
— — Voortdrijven.
produire, causer. Dit weder heeft veel ziek- Voortgedrongen , —
.
Voortdringen
ten voortgebragt, ce temps a produit bien Voortgedronken, — —
Voortdrinkeu.
———
des maladies. —, door fcheppende of te- Voortgedropen, — — — Voortdruipen.
lende kracht verwekken , produire, procreer, Voortgegeten ,
—
— --- Voorteten.
engendrer, porter. leder dier brengt zijns Voortgegleden,
— — Voortglijden.
gelijken voort, chaque animal produit, engen- Voortgeglommen , — .._ — Voortglimmen.
— ___ —
tire , son semblable. Die boom brengt veel Voortgegoten ,
___ Voortgieten.
——
vrnchten voort , cat arbre porte bien des Voortgegrenen,
Voortgrijnen.
fruits. Wartaal — , dezelve fpreken, parler Voortgegrepen ,
—
— — — Voortgrypen.
sans rime et sans raison. Voortbrengende , Voortgehegen ,
— — Voorthijgen.
Voortgehefchen,
b. n. products, ive.
—
— — — Voorthijfchen .
Voortbrenger,, m. celui qui produit , etc. pro-, Voortgeholpen , , — ...= — Voorthelpen.
Voortgeklommen
ducteur.
— _ — Voortklimmen.
Voortbrenging, yr. voortbrengfel, o. produc- Voortgekonnen,
— — Voortkunnen.
___ Vv0000lttkkerrivgeenn..
tion. De natuur is bewonderenswaardig in Voortgekorven,
__ ....._ —
—
de — der planten , la nature est admirable Voortgekregen ,
dans la production des plantes.
Voortgekroden en Voortgekrooijen, veil. dw.
Voortclanfen, o. w. (ik danste voort, heb
van Voortkruijen.
voortgedanst,) continuer de danser.
Voortgekropen, verl. dw. van Voortkruipen.
Voortgelogen ,
— — — Voortliegen.
Voortdrtjffler, yr. cello qui pousse, etc.
Voortdrijven , b. w. (ik dreef voort, heb Voortgemolken, — — — Voortmelken.
voortgedreven , continuer de pousser. Voor- Voortgenomen,
— — — Voortnemen.
waarts drijven, pousser on chasser en avant, Voortgeplozen ,
— Voortpluizen
— --.
faire avancer; fig. lemand —, pousser q. q., Voortgereden ,
— — — Voortrijden.
le faire avancer , Pencourager.
Voortgefehonken,—
— ...: — Voortfchenken.
Voortgefchoren,
.
Voortdrijving, yr. impulsion.
Voortduren , o. W. (ik duurde voort , heb voort- Voortgefchoten , — _ — Voortfcheren
Voortgefchoven, —
——
Voortfchieten.
----Voortfchuiven.
geduurd,) continuer, differ; se prolong.er.
— Voortflijpen.
Voortduring, yr. continuation, duree. By —, Voortgeilepen,
— — Voortfluipen.
bijw. continuellement, a la continue, 4 la Voortgeflopen,
Voortgefloten,
--— — Voortfluiten.
longue
ong ue .
Voortdurven , o. w. ( ik durf voort , heb voort- Voortgefineten ,
----.
— Voortfmijten
—
gedurft,) avancer on s'en aller. Hij durft Voortgefniolten,
— — Voortfmelten.
Voort-
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men , parattre, se montrer. nitfpruiten ,
Voortgelneden , veil. dw. van Voortfnijden.
voortipruiten , germer, pousser,,venir , crol— — Voortwinnen.
Voortgefponnen
tre, prodder. [et gezaaide komt reeds goed
— Voortfpruiten.
Voortgefproten ,
voort, la semence germs, pousse deja. Zijne
Voortgelloven ,
Voortiluiven.
ziektc komt, fpruit , nit dozen val voort,
Voortgeareden ,
— — Voortflrijden.
sa maladie procede de cette chute ; fig. ge— — Voorttiegen.
Voortgetogen ,
boren worden , ontfiaan , prodder , nattre,
Voortgetrokken , — —
Voorttrekken.
emaner, esuIter. Groove ongelukken zij ii
Voortgeven , b. w. (ik gal voort , heb voortdaaruit voortgekomen , it en est results do
gegeven , ) donner, passer d'une main Paugrands malheurs ; zie Uitfpruiten , Ontitaan ,
tie, de main en main,
weggeven , donV oortvloeijen.
(in het kaarcner, se defaire de. —, o.
Voortkruijen , b. en o. w. (ik krnide , (krooi,
fpel ,) continuer de donner, de faire.
krood ) voort , heb en ben voortgekruid ,
Voortgevlochten , veil. dw. van Voortvlechten.
(voortgekrooijen of voortgekroden , ) brouetVoortvlieclen.
Voortgevloden
—
ter,, transporter avec one brouette. VoorVoortgevlogen
— — .Voortvriezen.
waarts kruijen , brouetter en avant , sans s'arVoortgevloten , — Voortvlieten.
reter. Voortgaan met kruijen , continuer de
Voortgevrozen cn Voortgevroren , veil. dw.
brouetter ; Iemand —, hem door voorvan Voortvriezen.
fpraak jets bezorgen , procurer des charges,
Voortgewogen ,
dw. van Voortwegen.
etc. par des recommandations.
Voortgewonden 2 - Voortwinden.
Voortgewonnen,
— — Voortwinnen. Voortkunnen , o. w. (ik kon of konde voort,
heb voortgekonnen ,) pouvoir avancer vie
Voortgeworpen ,
— Voortwerpen.
marcher. 1k kan niet meer voort, fe ne peux
Voortgewrongen
Voortwringen.
ou puis plus marcher, avancer.
—
Voortgezeid,
Voortzeggen.
Voortkweeken
, o. (ik kweekte voort , heb
Voortgezeten ,
— — Voortzitteu.
voortgekweekt ,) jets derwi)ze kweeken , tat
Voortgezocht ,
Voortzoeken.
het te voorfchijn komt, faire germer, faire
Voortgezonden , — Voortzenden.
pousser (en cultivant). Voortgaan met kweeVoortgezwommen , — —Voortzwemmen.
ken , continuer de cultiver.
Voortgieten , b. w. (ik goot voort, heb voortgegoten ,) weggieten , verser, jeter. o. Voortleiden , 0. w. (ik leidde voort heb voortgeleid ,) voorwaarts leiden , mener en avant.
w. voortgaan met gieten , continuer de verses..
—, naar elders leiden , limner d'un lieu a
Voortglij,len , b. en o. w. (ik gleed voort,
un autre, emmener.
heb en ben voortgegleden ,) glisser en avant,
Voortmaken , o. w. (ik maakte voort , heb
continuer de glisser.
voortgemaakt , ) fpoed, vordering makes, se
Voortgrijpen , b. w. (ik greep voort, heb
depecher, se hater. Maak voort , haast u
voorcgegrepen ,) emporter, empoigner.
depéchez-vous. Zich , ontvlugten , wegVoorthalen , b. w. (ik haalde voort , heb voortfpoeden.
gehaatd ,) tirer en avant. —, weghalen ,
Voortogt , m. optogt voor een leger,, avantamener.
garde. Den — hebben , marcher a la tote,
Voortharken , b. w. (ik harkte voort heb
avoir le premier tour.
voortgeharkt ,) rdteler en avant, emporter
avec le riiteau. o. fpoed makes met Voortplanten , b. w. (ik plantte voort, heb
voortgeplant ,) c1 plantende , door planting
harken , rateler ylte.
vermenigvuldigen , propager,, multiplier par
Voorthelpen , b. w. (ik hielp voort, heb voortplantation, perpetuer. Het geloof —, progeholpen ,) weghelpen , alder a q. q. dans
pager, planter la fol. Deze foorten van
la fuite; lui donner occasion d'echapper.
planten planten zich voort door bet zaad
lemand helpen om voorwaarts te komen ,
ces espêces de plantes se perpdtuent par la
pousser, avancer q. q. alder a faire avansemence. Eenen wijngaard — provigner tine
cer; fig. assister, alder, secourir.
vi ne. Boomen , bloemen , kuniten en wetenVoorthoepelen 0. w. (ik hoepelde voort , heb
fc appen kweeken, cultiver des arbres,
en ben voortgehoepeld ,) continuer de jouer
au cercle; fam. wegloopen , s'evader, se des flours , des arts et des sciences ; zie Uitbreiden , doen voortduren. Zucht om zijnen
sauver.
naam tot in het laatfte nageflacht voort te
Voortjagen, b. w. (ikjoeg , jaagde voort, heb
planten , posteromanie.
en ben voortgejaagd , ) wegjagen, chasser,
Voortplanter,
m. propagateur,, caul qui cultive.
chasser
en
Voorwaarts
,
aire
dicamper.
f
avant. —, o. w. aanhouden Met jagen , con- Voortplanting 2 y r. propagation, multiplication.
—
van
eenen
wijnflok , provignement, m.
tinuer de chasser.
Voortreffelijk , b. n. uitmuntend , excellent,
Voortijd , m. de aanvang des jaars, lente ,
e, exquis, e, magnifique; fig. eminent, e.
commencement de Pannee, le printemps. Het
Een —e wijn , sin vie excellent. Van eenen
ineervoud worth van vroegere tijden gebruikt,
—en fmaak, d'un gout exquis. Ziedaar een
les temps passes.
—, prachtig gebouw,, voila an batiment
Voortijds , bijw. ci-devant fadis , autrefois.
magnifique. — , bijw. excellement, exquiseVoortijlen, b. en o. w. (ik tilde voort , heb
ment , magnifiquement.
en- ben voortgeijld ,) voortfnellen , s'en aller prdcipitamment , avec precipitation. —, Voortreffelij kheid , vr, excellence, preeminence,
superiorite.
fpoeden , continuer de se hater, (bij zieken)
Voortregenen , 0. w. continuer de pleuvoir.
zie Raaskallen.
Het regent voort , it continue de pleuvoir,,
Voortkomen , 0. w. (ik kwam voort, ben voortla pluie continue.
gekomen ,) van eene plans wegkomen , s'en
Voortregeren
, o. w. (lit regeerde voort heb
eller. Voortgaan , voorwaarts komen , marvoortgeregeerd ,) continuer de regner.
cher, aller en avant , avancer; fig. cherniner. in zijne ondernemingen flagen , Voortreizen , b. w. ( ik reisde voort ben
voortgereisd, ) se mettre en voyage, partir,,
daaruit een genoegzaam beflaan vinden , vor(met hebben , ) continuer de voyager.
deren , avancer, faire des progres, profiter,
rdussir. Zich zelven in de wereld doen —, Voortrekken , b. w. (ik trok voor, heb rorgetrokken,) voor lets auders trekken, titer;
se pousser dans it monde. 're voorfchijn ko0ooo4
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fg. boven lets antlers achten, eeren, de voorkeur geven, preferer, Bonner la preference,
estimer plus. Zij geeft de voorkeur, boven
alle vermaken, aan het gezelfchap van hare
kinderen, elle prefere la societe de ses enfants
a toes les plaisirs. 0. w. aanhouden met
trekken , continuer d'etendre. Spoed maken
met rekken, se depecher en itendant. —( van
vooren trekken,) o. w. marcher devant.
Voortrennen, b. en o. w. (ik rende voort, heb
en ben voortgerend ,) partir a toute bride
on au grand galop; (met hebben), continuer
de galoper.
Voortrijd-en, b. en o. w. (ik reed voort, heb
en ben voortgereden,) transporter, mener, emporter en voiture. wegrijden, partir,
s'en alter, continuer d'aller 4 cheval ou en
voiture.
Voortroeijen , b. w. (ik roeide voort , heb voortgeroeid ,) faire avancer el la rame, transporter en ramant. o. (met zijn,)
van eene plaats roeijen, s'en aller,, partir
en ramant. Aanhouden met roeijen, continuer de rawer.
Voortrollen, b. en o. w. (ik rolde voort, heb
en ben voortgerold ,) rouler en avant. —,
0. w. continuer de rouler.
Voortrolling, vr. roulage, m.
Voortrukken, b. en o. w. (ik rukte voort
heb en ben voortgerukt,) voorwaarts rukken , tire,- en avant, entrainer ; zie Voort
trekken.
Voorts, bijw. de plus , apres, d'ailleurs, au
reste. —, vervolgens, apres , en suite.
Voorticherrelen , o. w. (ik fcharrelde voort,
heb en ben voortgefcharreld,) avancer en
gambillant, en pietinant, en fritillant ;
continuer de pietiner, etc.
Voortfehepen, b. w. (ik fcheepte voort, heb
voortgefcheept,) transporter par eau; fig.
lemand —, se de'faire de q. q. Zich —,
partir par eau.
(ik fcheerde voort, heb
Voortfeheren, 0.
voortgefcheerd ,) continuer de raser, de tontire. Zich s'en aller , s'esquiver, s'enfuir, dicamper. Scheer u voort! Ga heen !
alley -vans en ! va-t-en!
Voortfprineen, o. w. (ik fprong voort, heb
en ben voortgefprongen,) voorwaarts fpringen , sauter en avant, avancer en sautant.
voortgaan met fpringen, continuer de sauter.
Voortfpruiten o. w. (ik fproot voort, heb
en ben voortgefproten ,) bij aanhoudendheid
fpruiten , continuer de germer, de pousser.
— 9 ontflaan, over het algemeen voortvloeijen, resulter, prorenir, proceder, naltre.
Croote onrelukken zijn daaruit voortgefproten , ontfla!n , it en est restate de grands
malheurs. Dat fprnit nit eene andere oorzaak
voort, cola procede d'une autre cause.
Voortfpruitend , b. n. uitfpruitend , promenant,
e, nais.sant , e. De voort- of uitfpruitende
goederen eener erfenis, les biens , provenants
d'une .succession.
Voorttelen , b. w. (ik teelde voort , heb voortgeteeld ,) door teling te voorfehijn brengen,
engendrer,, procrier,, penpler,, produire. Het
oogmerk van het huwelijk is om kinderen
voort te telen, la fin du manage est de procrier des enfants. Kinderen, nit een wettig
huwelijk voortgeteeld, des enfants procrees
cu issus d'un mariage legitime. leder dier
tcelt zijes gelijken voort, chaque animal cn
A endre, produit, son semblable. Deze boomen brengen fchoone vruchten voort, ces
1;) byes produisent de beaux fruits. Weder
rengendrer. De etter beeft zich in de
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wonde weder voortgeteeld , le pus s'est ref:gendre dans la place. —, o. w. ( met hebben).
Door teling in Eland houden, en vermenigvuldigd worden, se propager,, so multiplier
oorttelend, b. n. vruchtbaar, prolifique, gindratzf, ire. De —e kracht, /a vertu prolifique, generative.
Voortteling, yr. procreation, generation, genesie. Verhandeling over de — der dieren,
traite de la generation des animaux.
kweeking , culture. —, voorplanting, propagation. Onvermogen tot —, ageneste. Gemis van teeldrift , anaprodisie. Niet gefchikt ,
onvermogend ter —, anaprodite.
Voorttellen , b. w. (1k telde voort, heb voortgeteld ,) continuer de compter compter rite,
sans cesse.
Voorttijen • zie Tijen in de eerfle beteekenis.
i , b. en o. w. (ik trok voort , heb
Voorttrekken
voortgetrokken , ) tirer en avant, faire changer de place; faire avancer en t yrant. Aanhouden met trekken, continuer de tirer.
Voortvaren , o. w. (ik voer voort, heb en ben
voortgevaren,) van eene plaats varen , partir par eau. De fchuit was reeds voortgevaren, vertrokken, la barque ótait deja partie. Voorwaarts varen, avancer. Aanhouden met varen, continuer , (sa route.) Vaar
voort met lchriiven, continuez d'ecrire.
Voortvarend, b. n. gaauw,, fpoeclig, expeditif,
ire, prompt, e; bijw. prornptement.
Voortvarendheid, yr. fnelheid, fpoed, promptitude, diligence, celerite.
Voortvlieden ; zie Vuortvlugten.
Voortvloeijen, o. w. (ik vloeide voort, ben
voortgevloeid ,) sortir en coolant, confer,
avoir la source dans ; fig. Spruiten,volgen,
resulter, provenir,, provenu. 1k bekommer
mij weinig over hunne gefprekken, wat kan
daaruit —? ft me soucie pen de fears dis-.
tours, qu'en resulter? Uit eene zaaic
voortvloeijend, resultant, e. Voorwaarts
vloeijen, avancer en coolant. Aanhouden
met vloeijen, (met hebben) continuer de
confer.
Voortvlugten, o. w. (ik vlugtte voort, ben
voortgevlugt 5 ) voortvlieden 9 van eene plaats
wegvlugten, s'enfuir,, prendre la fuite , (met
hebben) voortgaan met vlugten, continuer
de fuir.
Voortvlugtig, b. n. fugitif, lye , m.; zie
Vlugteling.
Voortwaaijen b. w. (ik waaide voort, heb
voortgewaaill,) liter de sa place en souifiant,
emporter au loin, (du vent.) —, (met zijn)
etre emporte, e, par le vent. —, onperf. continuer de venter.
Voortwandelen, a. w. (ik wandelde voort,
ben voortgewandeld,) s'eloigner,, partir en
se promenant. Voorwaarts wandelen , avancer en se promenant ; (met hebben) continuer di se promener , se promener plus rite.
Voortwillen, o. W. (ik wilde voort, heb
voortgewild ,) voorwaarts willen, vouloir
avancer. Het paard wil niet voort, le cheval ne vent pas avancer. —, van eene plaats
weg willen. Waarom wilt gij al voort, al
weg ? pourquoi voulez-vous deja vous en alter?
Voortzeggen , b. w. (ik zeide voort , het)
voortgezeid, gezegd,) publier, divulguer,
redire , communiquer,, dire aux autres.
Voortzeilen, o. w. (ik zeilde voort, heb
voortgezeild,) continuer de faire voile, de
cingler. wegzeilen, partir, s'eloigner
a la voile.
Voortzetten, b. w. (ik zettede voort, heb
voortgezet, ) van eene plants Wegze.•tten,
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deplacer, mettre ailleurs, power en avant;
fig. Zijne reis —, continuer, poursuivre son
voyage. Eene zaak pousser ou faire avancer une affaire.
Voortzetter,, m. vervolger, (van eenen fchrijver) continuateur.
Voortzetting, vervolging van een werk, continuation, suite.
Vooruit , bijw. devant , stir le devant , de
devant, par devant, en avant, d'avance. —
betalen, payer d'avance on par anticipation,
anticiper, avancer le payment. II ij heeft
duizend gulden — gehad , it a rep' mille
florins d'avance. — gaan, prendre le devant,
taller 'levant, devancer. gaan, vorderen,
avoir du succes , avancer, prosperer, reussir.
Die zaak gaat niet
cette affaire n'a point
de succes , n'avance pas. Het gaat hem niet
niet voordeelig, sl ne prospere pas. Het
gaat hem —, hij flaagt in alles wat hij onderneemt , it reussit clans tout ce qu'il entreprend. — geven , donner d'avance. —,
bevoordeelen , avantager. — loopen , prendre le devant, courir en avant. —, voorbarig te werk gaan, etre trop precipite, e,
agir avec trop de precipitation, inconsiderepant. zijn, etre plus avance, e, avoir
fait plus de progres. Hij heeft veel — op
hem , tl a y r' grand avantage sur —
komen , se projeter. Deze figuur komt op
de fchilderij cette figure se projete dans
le tableau. — waken, voor legateren , prileguer. Ilij beeft hem zijn huis — gemaakt ,
it lot a pz elegue sa maison. — rijden,prendre le devant a cheval on en voiture. —
1pelen , preluder. Hij fpeelt lang —, voor
men begint te zingen , it est longtemps
preluder avant de commencer a chanter. —
fleken ; (in de bouwk.) zie Uitfpringen. De
borst —, se rengorger. Zie hoe hij de borst
- Iteekt, voyez comme it se rengorge.
zien
flekend, — fpringend , saillant , e.
prevoir, regarder en avant. 1k zag wel
wat gebeuren zoude, je précis bien ce
qui en arriverait ; zie ook Voorzeggen.
Vooruitbetaling, yr. anticipation, avance de
payer.
Vooruitmaking, vooruitgift, vr. bij uiterften
wil, prelegs, priciput, en. avant-part, f.
De —en worden voor de deeling der erfenis
genomen, les prelegs se' prennent hors part.
Vooruitnemen , o. hetgeen eene weduwe of
de kinderen van eene erfenis vooruit mogen
nemen, reprises ou reprises matrimoniales.
Vooruitileking, yr. uitfpringing, (van een gebouw ,) ressaut, en. saillie.
Vooruitziende, bijv. prevoyant, e.
Voornitzigt , o. action de prevoir, prevoyance ,
f: Goddelijk goddelijke voorziening , prevision.
aartsvaderlijk, patriarVoorvaderlijk , b,
, voorouderlijk , des ancetres, qui
chal ,e.
appartient aux ancetres.
Voorvaders, m. meerv. voorouders, ancetres,
aieux, vs. pl.
Voorval, o. toeval, ivenement, incident, accident, m. aventure, conjoncture , f.
Voorvallen , o. w. (het viel voor , is voorgevallen ,) gebeuren, arriver, avoir lieu ; survenir, se passer. Zeg mil wat er is voorgevallen , dites-moi ce qu'il y est arrive, ce
qui y a cu lieu. Bij voorvallende , eerfte, gelegenheid, ie la premiere occasion.
Voorvechten, o. w. (ik vocht voor, heb voorgevochten), combattre pour q. q. defendre
q. q. ou q. ch.
Vvorvechter, m. difinsetir,, champion, bre:-
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tear, britaillettr ; fam. fchre-eu wer , spaeene
fchermfchool
dassin , degaineur. — in
prevot d'une salle d'armes; zie Vechter,
Kampvechter.
Voorvenfter, o. fenetre sur le devant , qui donne
sur la rue.
Voorvertrek; 0. zie Voorkan3er.
Voorvinger,, m. index.
VOorvinkenet, o. (fcheepsw.) aubinet on saintaubinet, tn.
Voorvliegen, o. (ik vloog voor, heb en
ben voorgevlogen,) voter elevator, voler le
premier.
Voervoet , in. pied de devant, avant-pied; (in
de ontleedk.) tarse, coude-pied.
Voorwaar, bijw. en verite , assurêment , certes.
Voorwaarden , yr. een voorloopig becling , condition, clause. 1k heb dit huis op billijke
—n gekocht , achete cette maison a des
conditions pvorables. Huwelijks —n , conventions de mariage, conventions matrinzoniales. Goederen, die eene vronw , zicit
voorbedingt, die niet tot den bruidfchat begrepen zijn , (bij regtsg.) biens paraphernaux. Onder — van, sous condition, a condition que. Uiterfie , laatile —, ultimatum.
Zonder —, purement et simplement.
Voorwaardelijk, b. n, conditionnel, le; bijw.
conditionnellement.
Voorwaarts, bijw. en avant, sur le devant. —
gaan avancer, marcher en avant.
Voorwacht , yr. garde avancee, premiere garde
du camp.
rempars deVoorwal , m. wal your iets
vant, q. ch.
Voorwand , na. mur de devant.
Voorwegen, b. w. (ik woog voor, heb voor
gewogen , ) peser enpresence de.
Voorwenden , b. w. (ik wendde voor, heb
voorgewend,) bijbrengen, voorgeven, pretendre, pritexter, alleguer, prendre pour
pretexte. Hij heeft zaken voorgewend , voorgegeven , om niet daar te zijn , it a pretexte
des afaires pour ye pas s'y trouver.
Voorwending, vr. action de iretexter.
Voorwendfel, o. fchijn, pretexte, m. euchre,
f: ; fig. Masker , couleur, f: masque, voila,
: Dat zijn ilechte voorwendfels, ce ne sort
fque
de mauvais pretextes.
Voorwerk, o. ouvrage avance ou qui et; precede un autre. Het — van een bock, le
titre, Pavant-propos, la preface. Het —,
wijzerwerk van een uurwerk , (bij horologiemakers , ) cadrature, f.
Voorwerp , o. objet, sujet , m.; zie daar het
— van mijne wenfchen, voila l'ohjet de uses
voeux. Van Kier ontdekt men eene groote
menigte voorwerpen, d'ici Pon decouvre une
infinite &objets. Deze man is geen gefchikt
perfoon, tot lien post , cet benzine West
pas un sujet, capable de cet emploi.
Voorwerpelijk , b. n. objectzf, ive; bijw. ohjectivement. God is het — van onze gelukzaligheid , Dieu est noire beatitude objective
Voorwerpen , b. w. (ik wierp voor , heb voorgeworpen ,) voorfmijten , jeter devant.
tegenwerpeu, objecter; fig. — verwven
reprocher.
Voorwerpglas , o, glas dat in eenen kijker naar
het voorwerp gekeerd is, verre objectif:
Voorwerping, yr. action de jeter devant; action d'objecter; fig. action de reprocher.
Voorwerpfel , m. objection, f.
Voorweten, y r. reconnaissance anterieure ,coni
naissance de ce qui dolt arriver, prescience;
zie Voorkennis.
Voar.
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V00
/394
Voorweten, b. w. (ik voorwist, heb voorwe,
ten,) van te voren weten, savoir ou con•
naitre d'avance, savoir anparavant.
Voorwetend , b. n. qui snit ou connait d'avance.
Voorwetendheid, yr. voorwetenfchap, o. prescience.
Voorwikken, b. w. (ik voorwikte, heb voorwiltc,) voorzeggen „presager, predire, prognostiquer on pronosttquer.
Voorwikker, m. voorfpeller, voorzegger, pronostiqueur ou prognostiqueur.
Voorwikking, yr. presage, m., prediction, f.,
pronoscie, m.
Voorwind, m. vent d'arriere, vent en poupe,
vent favorable.
Voorwinter, m. entrée de Phiver, arriere
raison, fin de l'automne, f.
Voorwist, onv, verl. t. van Voorweten.
antisalle ,
Voorzaal, Yr. salon de devant,
antichambre.
Voorzaat,
predicesseur; ziel Voorganger.
Voorzag, onv. verl. tijd van Voorzien.
antienne,
Voorzang,
Voorzanger, In. chancre, prichantre, prican•
tent- ou prechanteur.
Voorzangerfchap,o. voorzangerspost , charge,
office de chantre chantrerie , prechanterie ,f.
Voorzeggen , b. w. (ik v-oorzeide , heb voorzeid of voorzegd,) vooraf zeggen, voor*ellen 5 predire, prophiliser pronostiquer,,
s
hebben de
presager, augurer. De profeten
komst van Jezus Christus voorzegd, les propheces ont predit la venue de Jesus Christ.
flij hut alles voorzegd, voorfpeld, wat wij
zien, ii avail pronosttque tout ce que nous
voyons ; zie Voorfpellen. (felteidbaar),
ten aanhoore van iemand zeggen, opdat hij
het nazegge, nafchrijve of onthoude, dire,
repeter on redire, cater, faire la lecon
q. q. , dieter.
Voorzeggend 7 b. n. Voorfpellend,prophdtique,
(bij dicht.) fatidique. De —e , voorfpellende
vlugt der vogelen , le vol fatidique des oiseaux.
Voorzegger, m. prophete pronostiqucur.
'
, prediction,
Voorzegging , y r. voorfpelling
prophetic, pronostication. Het voorzeggen,
dicceren, dictee.
Voorzegkunde , y r. voorwetenfchap , prescience.
SLerre—, astrologie. voorfpelling van
de verandering des weders, astrologie naturelic. —, flerrewigehelanj , astrologic judiciaire.
Voorzegfler, yr. prophetesse.
Voorzeid, verl. dw. van Voorzeggen.
Voorzeker, bijw. en tusfehenw. certainement ,
assurement, certes.
Voorzenden , b. w. (ik zond voor, heb voorgezonden,) envoyer d'avance.
Voorzet, nt. die het eerfle fpelen moot, (in
het dammen, fchaken , enz. ) voorhand , main,
j:, tour de _loner le premier, on.1k heb den
—, c'est a moi a jouer.
Voorzetfel, o. (in de taalk.) preposition.
Voorzettelijk , b. n. vertoonbaar,, presentable.
Voorzetten, b. w. (ik zettede voor, beb voorgezet,) iemand iets voorzetten , het voor
hem nederzetten , inzonderheid van fpijs en
drank, mettre devant, presenter, offrir. Zet
hem brood en kaas y our, presentez-lui,mettez devant lui du pain et du fromage; zie
Aanbieden.
Voorzettend , b. n. (in de taalk. )prepositif, hy.
voorzag, heb voorzien ,)
Voorzien , b. w.
vooruitzien, prevoir. Men zoude dit toeval
, on aurait pit prevoir cet
hebben kunnen
a ccident. — verzorgcn, pourvoir ou munir
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de q, ch., fournir q. ch. a . q. q. subvenir.
Een 'this van het noodige hu israad —, pourvoir une maison des meubles necessail es. Zich
met geld tot eene refs —, se munir d'argent
pour un voyage. Men kan niet in alles
on ne pent pas subvenir a tout. Hij is met
alles —, ii est pourvu de tout. Zich van
water (fcheepsw.) faire aiguade. De
naden —, recourir les coutures. Een touw
, munir . une manoeuvre. Een tuig
recouvrir les manoeuvres. Ergens in — 5 elaarin de noodige voorzorg aanwenden, als:
Hij zal er in —, it en aura soin. Vireder
—, refournir.
Voorziend, b. n. voorzienig, voornitziend,
privoyant, e.
Voorzienigheicl 5 yr. voorziening , prevoyance,
action de prevoir, de pourvoir. De goddelijke
—, la divine providence, prevision. Zich
op de — verlaten, se confier en la providence.
De hand der —, la main providentielle.
Voorzigtig, b. n. prudent, e, circonspect, e,
precaurionne , e, precautiond, le; (*) zie
Ornzigtig.
Voorzigtigheid, yr. omzigtigheid , prudence,
circonspection, precaution; zie Voorzorg,
omzigtigheid.
Voorzigtiglijk, bijw. prudemment; avec circonspectson; zie Ornzigtiglijk.
Voorzijden van een fchip, vr. meerv, jottes.
Voorzingen, b. w. (ik zong your, heb yourgezongen ,) ten aanhoore zingen, chanter.
Hikheeft een vers van den eerflen pfalm zijnen varier voorgezongen , it a chantd a son
pere un verset du premier psaume. —, ter
navolging zingen, chanter en presence de q. q.
Aanheffen, inzetterr, entonner le chant , donner le ton.
Voorzinger ; zie Voorzanger.
Voorzitten , 0. w. (ik zat voor , heb voorgezeten,) vooraan zitten; ook aan het hoofd
van eene vergadering zitten, urn dezelve te
regelen, enz., presider. Zijn oom zit voor,,,
prefideert in de vergadering, son oncle preside a Passemblee.
Voorzitter, m. president, (bij de onde Grieken ,) — of befinurder van eenen maaltijd,
symposiarque.' — van een disputeer-collegie,'
cathedrant. — bij eene confe-rencie , conftrencier.
Voorzitting, yr. het voorzitterfchap, presideuce, fonction de president. —, hoogfle'
plaats, preseance.
Voorzomer, m. fin du printemps, entree de
Pete, f.
Voorzoon , m. fils du premier lit, d'un mariage precedent.
Voor zoo veel, voegw. pour autant que.
ik weet, autant que le cache.
Voor zoo verre, voegw. en Cant que.
Voorzorg, y r. precaution, prevoyance. — gebruiken 5 precautionner.
wapenen,
verfierken, premnnir.
Voorzwemmen , o.' w. (ik zwom voor, heb
voorgezwommen,) Hager devant.
Voos, b. n. (oo) vol van luchtgaten, zoo als
eene fpons, fponsachtig, spongieux , se, poreux, se. Lene vooze kuol, us; navet spangieux.
Voosheid, y r. spongiosite , porosite.
Vorderen , b. w. ( ik vorderde , heb gevorderd,)
eifchen , vereifehen ,) demander, exiger,
pretendre, requerir. De betaling eener fchuld
—, exiger le payement d'une dette. Hij
heefc niets in deze zaak te n'a rich a
pretendre dans cette affaire. Hij vordert
nicer dan bij fchuldig is, it demande plus
qu'il
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ne dolt. Dat vordert uwe tegenwoorctigheid, cela requiert votre presence.
Vorderen , b. en o. w. (ik vorderde , heb en
ben gevorderd,) doen voortgaan , avancer,
faire des progres. Hij vordert niet veel,
n'avance pas beausoup.
Vordering, yr. eisch, demands, pretcntion,
afaction d'exiger. Hij heeft van deze
itand gectaan , it a renonce 4 cette pretention. —voortgang, toeneming, avancernent,
progres, m. ilij heeft reeds groote vorderingen in zijne fludiEn gemaakt, it a deft)
fait de grands progres dans ses etudes.
Vorderlijk , b. n. profitable , utile.
Vorders, bijw. de plus, au reste.
Vure , y r. eene groef door eenen ploeg in een
land gemaakt , ploegfbede , sillon, rayon,
l'enrayure. De laatite
tn. De eerfie
of fcheid derayure. Diepe enrue.
De eerfte — does, voorploegen , enrayer.
Voren, langwerpige verdiepingen in evenveel welk ding, cannelures, stries, coutures, rides, raies ; zie Groef.
een bekende rivier-visch,
Voren , Voorn,
garden.
Voren, bijw. devant, avant. Te —, auparavant. Van par devant. — vroeger,
anterieurement, precedement, Hij viel den
vijand van — aan , it attaqua Pennend en
front. 1k heb het van — en van achteren
onderzocht, je l'ai examine par devant et
par derriere.
Vorig , bij v. precedent, e , anterieur, e, passe, e, Dat is onder de vorige regering gebeurd , cela s'est passé sous le gouvernement
precedent; zie Voorgaande.
tine
Vork , yr fourchette. Eene zilveren
fourchette d'argent. Brand —en, (op fchepen , ) fourches de carene. —, (in de fabelk.)
drietand van Neptunus, trident; zie verder
Hooi—, (gaffel) Bvlestvork, enz.
Vorkflok , m. baton fourchu.
Vorm , us. uiterlijke gedaante, waarnaar lets
itoffelijks vervaardigd is, forn:e , figure, faFon. Eenen behoorlijken aan een gebouw
geven, donner une forme convenable 4 un
hatiment. Een verdrag of contract in goeden en behoorlijken — , un contrat en bonne
et due forme. De — eener fluitrede , la forme
d'un argument, Eenen — aan jets geven,
faconner, q. ch. Regerings— , forme de
gouvernement. Giet — der drukletters, munt- , matrice , f Letters nit den — nemen,
decrocher la 'ewe. bij fchoenmakers, hoedenmakers , boekdrukkers, papiermakers, wevers, enz. forme. De eerite — is reeds afgedrukt, la premiere forme est deft) title.
De koufen over den — halen, mettre les
has sir la forme; zie de met vorm zamengevoegde woorden. —, in het algemeen om
iets in te gieten , moule; als Kogel— , moule
a faire des balles de plumb. Kaarfen—,
moule a faire des chandelles. De kanonnen
worden in vormen gemaakt , les canons se
font au morale. Uiterlijke — des ligchaams ,
surmoule.
configuration. Tweede
dikke koperen of metalen draad
Vormdraad ,
aan den rand der papier-vormen, transfil.
Vormbaarheid, yr. figurabilite.
Vormbreker,, m. werktuig om de vormen te
doen afvallen, secoueur.
Vormdraaijer, Vormmaker, Vormfnijder, m.
faiseur de formes, de morales de Bois, graveur en bois ou sculpteur.
Vortnen, b. w. (ik vormde, heb gevormd,)
tie uiterlijke gedaante aan iets geven , dat
men vervaardigt, former , faconner, figurer.
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De pottebakker vormt, maakt de vaten, en
geeft hun zoodanige gedaante als hij wit
le potier forme les vases , et leur donne Celle
figure qu'il vent. In eenen vorm gieten ,
moulcr. In pleister — , mouler en platre.
Jeugdige harten (aan jeugdige gemoederen eerie goede en deugdelijke plooi geven , )
elever, former on instruire la jeunesse. Een
leger , organiser une armee. ( bij de
R. K.) het facrament des vormfels bedienen, confirmer, donner la confirmation. —,
o. w. Zich —, se former, prendre une forme.
Vortnend , b. n. voortbrengend , telend , plastique. De —e krachc. der dieren, der gewasien, la vertu plastique des animaux,
des vdgetaux.
Vormer, m. die eenen vorm aan iets geefc,
formateur. — in eene pannebakkerij , moulour dans une tuilerie. Die het vormfel toedient,
qui donne la confirmation, Oaque confirmant
Vormijzer, o. mandi in, tn.
Vorming, vr. action de former, de faconner,
etc. formation, fizcon, organisation. De —
van het rienfcheiijk ligchaam , l'organisation
du corps humain.
Vormloos , b. n. ongevormd , infortne, amorphe.
Vormfel, 0. de vorming, (bij de R. K.) confirmation.
Vormfelmutsje , o. (bij de R. K.) chrerneau,m.
Vorsch, m. kikvorsch , grenouille, f.
Vorfchen , o. w. ( ik vorschte , heb gevorscht.)
Ergens onderzoek naar doen, s'infortncr,
s'enquerir de q. ch., rechercher, sander, tater.
Vorst , vr. opperrigchel der dakpannen, nok,
comble, faite , Hij zat op de — van bet
huis , it etait assis au comble, au faite tie
la maison.
Vorst, yr. felle koude, waarbij het vriest , gelee, froidure. De — heeft een gat, fpr.
w. It degele.
Vorst, m, prins, prince, potentat. Vorstje
geringe (gemeen)principion. De — der
duisternis , de (Nivel, le prince des tenebres.
Vorflelijk, b. n. qui est d'un prince ; bijw. en
prince.
Vorfteling, m. ami d'un prince.
Vorftendom , o. principautd,
Vurflenhof, o. cour d'un prince, f.
Vorflenfland,
dignite de prince, f.
Vorfter,
bosckwachter, houtvester, forestier.
Voritig, b. n. froid, e. — weer, temps gris,
temps convert et froid.
Vorftin , yr. princesse.
Vorstlood, o. deklood op tie vorst, faitage ,
m. De vorst met lood dekken, enfaiter.
Vorstpan , m. nokpan , enfaiteau, tn. faitiere,
none, f.
Vos , m. een bekend viervoetig dier, renard.
renardeau. Het wijfje van eenen
jonge
, renarde; fig. fam. Een geilepen en doortrapt mensch , een looze tin homme ruse,
tin fin renard, un fin merle, un maitre gonin , ran aigrefin, pelerin, patelineur. Een
een man van ondervinding ; fain.
oude
routler. zeker paard , ran alezan, chevak
alezan ou bai ; fpr. w. Het is kwaad vosfen,
met vosfen te vangen, twee vosfen kunnen
elkander niet ligt bedriegen , fin contre fin,
n'est pas bon a faire doublure.
Voskleurig, b. n, roux, rousse, fauve.
Voskuil , m. renardiere, taniere de renard,
1: terrier.
Vosfenbezie yr. airelle rouge.
Vosfenbont 0. fourrure de peau de renard,
Vosfendrek ,
crotte dc renard, 1.
Von,
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Vosfengatis, vr. bra,vdgans of bergeend, tadorne ,
Vosfcngat; zie Voskuil.
Vosfenjager, m. renardier.
Vosfenjagt , vr. chaise aux renards.
Vosfenttaart, y r. queue de renard, (in de
kruidtc. ) vulpin, m., alopicure.
chausse-Crape, f , traquenard,
Vosfenval ,
brayon.
Vosfcnvel, o. peau de renard, f. ; fig. Het
aandoen, (list gebruiken ,) se couvrir de la
peau de renard.
renard marin.
Vosvisch,
Vouw, y r. plooi, pli, repli, tn. Valfche —
of plooi, welke het laken bij het vellen
krijgt , pinfure , , faux pli , m. ; zie Plooi ,
euz. Kleine — in taken , in eene itof, die
gefchoren worth, ancrure. De vouwen of
plooijen nit het laken ltrijken, ecrancher les
faux plis du drap. — in ten boek, oreille.
Vouwbaar, b. n. dat zich last vouwen of
plooijen, plicatile.
Vouwbeen , 0. plioir, m.
Vouwblind, o. volet a deux battants, en.
Vouwbord, o. (in de lakenfab.) bronchoir, en.
Vouwdeur,, y r. porte-brisee , ports a deux battants.
Vouwdoekje, o. compresse, f.
Vouwen , b. w. (ik vouwde , heb gevouwen,)
plooijen, plies, plisser ; zie Plooijen. Laken
— en in de lengte er een teeken aan make!),
onder. De handen — en bidden , joindre les
fmains
et prier. Iiij bad met gevouwen handen,
it Aria les mains jointes; fig. floe gij het vouwt
en plooit gij krijgt het niet teregt , quoi que
vous fassiez, vous ne reussirezpas. Ruud
, plooijen, ronde plooijen itrijken , godronner.
Vouwer, m. plieur.
Vouwing, y r. plooijing, pliage , en., plissure,
— eener itof, faudage,
Vouwmes, o. knikuies, jambette, f. Houten
plioir,
m.
Vouwfcherm, o. &ran
Vouwlier, vr. plieuse.
Vouwitoel, m. pliant, m., chaise pliante, f.
Vouwtafel, vr. table pliante.
Vraag, yr. question, demande, interrogation.
Hij heeft mid verfcheiden vragen geciaan,
tn'a fait plusieurs questions. Gij hebt op
die vraag nog niet geantwoord, vous n'avez
pas encore repondu a cette demande, a cette
question. Het is eene netelige en listige
c'est une question epineuse et captieuse. Hij
heeft wel geantwoord op de hem voorgelegde , gedane vragen, (ondervragingen ,) it
Bien repondu aux interrogations qu'on lui a
interrogat, in. Het
faites. Geregtelijke
is nog de — of, c'est encore la question,
c'est ei savoir, si. —, die een redenaar zich
zelf doet, subjection.
Vraagachtig, b. n. nieuwsgierig, curieux, se,
enquerant, e.
Vraagal, m. en vr. questionneur,, questionneuse.
Vraagbaak, m. bone, ou Pon met des billets
contenant des questions, f; fig. homme fort
instruit , qui sait risoudre bien des questions,
oracle.
Vraagboek, o. catechisme,
Vraagpunt , o. interrogat, article interroga•
toire, en., question, f:
Vraagfpel, o. jeu simple (a Photnbre), tn.
Vraagiter, yr. questionneuse.
Vraagfluk , o. question, demande, f., interrogat,
Twijfelachtig
probleme, in.
Vraagswijze bijw. interrogativemefrit; par de.
mandes et par riponses.
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Vraagteeken , 0. (hi de fpraakk.) poiya
rogatif, point d'Interi ogation on interrogant , tn.
Vraagwoord , 0. (in de fpraakk.)particule interrogative,. f.
Vraagziek of Vraagzuchtig, b. n. interrogant,,
e,•, nieuwsgterig, enquerant, e, curieux, se.
Vraagzucht, vr. Areur de questionner.
Vraat,
een mensch , die onmatig veel eet ,
gown, glouton, gourmand, goinfre.
Vraatachtig , b. n. gourmand, e, goulu,, e ,
glouton, ne.
Vraatzucht, yr. gulzigheid, gourmandise , glomtonnerie , voracite.
Vracht , vr. de lading van een vaartuig, van
eenen wagen, charge, voiture. -- van een
fchip , cargaison, charge, f, chargement,
en. t Zonder lidwoord ,) Goederen , die men
voor geld vervoert, als : De (chipper zoekt
— naar Antwerpen, le hotelier cherche tinecargaison pour "lavers. lie g e voerman zoekt
naar Bazel, ce voiturier cherche une voiture pour Bale. Eene — of dragt bout,
kolen , zand , une vole (charge) de bois, de
charbon, de sable. — of last voor een mensca
of lastdier,, feirdeau, faix , tn., charge.
Vrachtbrief, m. of Vrachtceel, vr. van een
fchip, connaisseinent, chargement. — van
een vrachtvoerder, lettre tie •voiture.
contract van bevrachting, charte-pantie,.f.
Vrachtgeld of loon, o. fcheepshuur,, fret;
op de Middellandfche zee , nolis ou nolissement ,
draagloon,,briefport, port,
apportage, transport, m.
Vrachtkar, vr. charrette de roulier.
Vrachtlijst, yr. bordereau de chargement , en.
Vrachtichip, o. vaisseau de transport, vaisseau
marchand, tn.
Vrachtfchuit, yr. barque de transport, barque
enarchande.
Vrachttlede, vr, traineau de transport, tn.
Vrachtvaarder, m. batiment de transport; Capitaine , maitre ou patron d'un bdtiment de
transport.
Vrachtvoerman, m. roulier.
Vrachtvrij , b. n. franc, franche de port, of
franchi, e; bijw. francs.
Vrachtwagen , m. chariot pour transporter des
merchandises, Lange —, hoOiwagen, guitnbarde.
Vragen, b. en o. w. (ik vroeg, vraagde , heb
gevraagd, ) verzoeken , demander , prier.
Hij heeft hem om geld gevraagd, it lui a
demande de l'argent. Hij vraagt van deur
tot deur om eene aalmoes , i/ demande Paumdne de porte en porte. Men heeft hem tot
de bruiloft gevraagd, genoodigd, on l'a r
invite a la noce. lemands dochter ten huwelijk vragen, demander , rechercher la fille
de q. q. en mariage. Er vraagt iemand naar
u , rl y a q. q. qui vous demande. —, ondervragen , questionner, interroger. Hij doet
niet dan ne fait que questionner. Flij
is gekomen om nlij over deze zaak-te onder.

vragen, nit to vragen, it est venu me questionner sur cette affaire. ',,Ergens niet naar
zich niet om iets bekommeren, bekreunen , ne pas se soucier on se mettre en peine
de q. ch. Hij vraagt niets naar zijnen meester,, (hij floort zich niets aan hem,) it ne
se soucie pas de son maitre. Spr. w. Door
— wordt men wijs, qui langue a, a Rome
va. Naar den bekenden weg (naar evenveel.
welke bekende zaak) , faire Pignorant.
— Haat vrij , weigeren daarbij , it est permis
de demander, mais aussi de refuser; zie,
verder nog twee fpr. w. op Afvragen.
Vra,
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Vrager, m. demandeur,, questionneur , interrogateur.
Vrank, b. n. vrij en —, franc et libre; bijw.
franchement et librement.
Vratig zie Vraatachtig.
Vrede, m. paix ,
vredes tijd , . en temps
de pais. —, rust, pais f. repos , calme ,
tranquillite. Sedert dat hij in onze familie is gekomen , heeft hij den —, de rust,
daaruit gebannen , depuis qu'il est entre dans
noire famille it en a banni la paix. Laat
mid tti —, rust , laissez-moi en repos, tranquille. De — der ziel, la paix de l'ame.
Ga henen en leef in —, allez-vous en, et
vivez en paix. lk zal u te vrede ftellen,
je vous contenterai, satisferai.
Vredeberigt , Vredesberigt , o. nouvelles de
paix , f. pl.
Vredebefluit, o. conclusion de la paix, f.
Vredebode ,
message:- de pais.
Vredebreker, m. infracteur ou violateur de la
pais.
Vredebreuk , yr. rupture, violation, infraction
d'un traiti de pais.
V redefeest , o. celebration de la pais, f:, solennitd pour la pais.
Vredegenoot, in.
, e.
Vredehandel , m. vredehandeling, negociation
de (la) pais; conference pour la pass.
Vredekrans, in. couronne d'olivier,, f.
Vredekus,
baiser de pais.
Vredelievend, b. n. vreedzaam, pacifique,.paisible. Een — vorst, ten prince pacifique;
bijw. pacifiquement.
Vredelievendheid , yr. humeur pacifique
f., natut el pacifique.
Vredemaakfier, yr. bemiddelaarfter, mediatrice.
Vredemaker, m. bevrediger, pacificateur.
Vredepijp , yr. calumet ou chalumet de paix,
Een gebruik bij de Wilden.
Vredepun , o. article de paix ,m. Voorafgaande vredespunten , preliminaires de pais, m. pl.
Vrederaad ,m. conseil ,m. conference de pais, f.
Vrederegter,, m. juge de pais, (bij de Grieken ,) irenarque.
Vredefchender,, m. violateur ou infracteur de
la pais.
Vrederaad, yr. ville pacifique.
Vredeftaf,
caducie; fig. Den — brengen,
porter le caducee.
Vredestempel, m. temple de la pais; temple
de Janus (te
Vredeflichter, m. pacificateur, tnediateur.
Vredestijd, m. temps de pais , on.„ pais, f.
Vredesverdrag, o. ;raja de pais, tn.
Vredesvoorflag, in. proposition de pais, f:
Vredeteeken , o. signe de paix, m.
Vredeverfloorder, m. perturbateur, violateur,
infracteur de la pais.
Vredevlag, y r. pavilion blanc,
banniere
de paix.
Vredevorst, in. prince de pais.
Vredevuur, o. feu d'artifice pour lot celebration de la pais, m. natuurverfchijnfel
bij zeelieden, feu Saint-Elme, tn.
Vredewensch, m. desir de la pais.
Vredewoord, o. parole de pals, f:
Vredig, b. n. pacifique, paisible.
bijw.
pacifiquement paisiblement.
Vreêbazuin, vr vreetrompet, trompette de la
pais.
Vreedzaam, b. n. pacifique, paisible, enclin,
e, porte, e, a la paix.
Vreedzaamheid, vr. humeur pacifique, 1., naturel pacifique, m.
Vreedzaamlijk, bijw, pacifiquement, era pair,
paisiblement.
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Vreemd, b. n. etrange, êtrangere, forum
e, exotique, etc. Eene —e uitdrukking
ten terme exotique. Eerie —e, buitenlandfche
plant , trio plante exotique. —e koopwaren,
des marchandises foraines. Zie Buitenlandsch ,
Uitheemsch, Uitlandoch. Zij fchijnt hier —
te ziju , elle parait etre etrangere ici. Dat
ziju —e volken , ce sent des nations etrangeres. lets —s vinden , trouver q. ch. etrange. --e wijnen , des vies d'un autre pays.
Hp heeft bet van niemand --s, (het van
zijne ouders,) it le tient de ses parents.
Door eene —e hand, par la main d'autrui.
Eene —e ( afgedwaalde ) koe is in onzeri
flal, une vache epavie est dans swore vacherie.
Dat gefchiedt onder eenen vreemden naam,
cola se fait sous ten nom emprunte. cngewoon, zeldzaarn, zonderbaar,, wonderlijk,
etrange, singulier, ere, bizarre, etc.
etrangement, singuliere,
Vreemdelijk ,
extraordinairement ;
tnent , bizarrement
fain. etonnamment.
Vreemdeling, Vreemde, m. en yr. etranger,
etrangere, f., aubin, peregrin, m.
nieuweling in g ets, novice.
Vreemdelingfchap, vr. qualiti d'etranger,,
regrinite.
Vreemdelingsregt, o. droit d'aubaine, m.
Vreetndheid , Vreemdigheid, Vreemdte, yr.
qualite de ce qui est etranger , ere, singularize, rarete, chose bizarre, etrange.
Vrees, Vreeze, yr. fchrik, angst voor eenig
.kwaad, pear, crainte, apprehension, venette , terreur. De — Gods, la crainte de
Dieu. Uit — eat men u bedriege, de crainte
qu'on ne vous trompe. De —, angst , beving
hem, la crainte le saisit. — voor lets hebben , avoir peter de quelque chose. lemand
—, fchrik aanjagen, faire pour a q. q.; fig.
donner la venette a q. q. Deze troepen
hebben groote —, grooten fchrik, onder de
vijanden verfpreid, cos troupes ont repandu
la terreur parmi les ennemis. Uit — van
erger,, crainte de pis. Doods—, necrophobie.
ook
Zie Angst, Schrik. Plotfelinge
nachtvrees, (bij geneesh.) panophobie.
Vreesachtig , b. n. peureux , se, cralntif, ive,
amide; meticuleux , se, apprdhensif,
— e perfoon, trembleur.
Vreesachtigheid, vr. timidite , crainte, apprehension.
Vreesfelijk, b. n. verfchrikkelijk, ijsfelijk ,
effroyable, effrayant , e, affreus , cc, horrible, epouvantable. bijw. effroyablement,
epouvantablement,affreusement ;(cusichenw.)
diantre ! diable.
Vreesfelijkheid, yr. fchrik, ontfteltenis, ijsfelijkheid , effroi , tn., epouvante, horreur,
frayeur.
Vreeter, Vreetzak, Vraat, m. gourmand, glowton, macheur.
Vreetpartij, vr. voile maaltijd, flemperij, (gemeen) bdfie oft bafrerie.
Vreetfter, yr. gourmande, miicheuse.
Vreezen , b. w. (it vreesde, heb gevreesd,)
duchten , craindre, redouter,, apprehender,
avoir pour. Ik vrees dat ow vader zal komen , je crains quo votre pore ne vienne. lit
vrees van u lastig te vallen , peter do
vous incommodes. 'Lich bij iemand gevrees(l
maken , se faire craindre de q. q. Voor de
duchten, redouwapenen zijuer vijanden
ter les armes de ses ennemis.
avare,
taquin, ladre;
gierigaard,
Vrek,
fain. grigou , pince-maille, fes,e-mathieu,
Vrek, Vrekkig , Vrekachtig, b. n. gierig,
fchrok-
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fchrokkig, etvare, chiche, ladre, avaricieux, se; fig. fam. coriace.
Vrekheid , yr. vrekachtigheid , gierigheid ,
fchraapzucht , avarice, ladrerie,taquinerie,
lesinerie,
Vreten, b. w. (ik vrat, heb gevreten,) van
dieren, tot voedfel nuttigen, manger. Het
paard wil niet — , le cheval neveutpas manger. —, in eenen verachtelijken zin , ook
van menfchen, gulzig , op eene onbefchofte
wijze eten , manger goulument , beifrer,
avaler, devorer. Doorvreten , corroder.
Vreter, m. vraat, gulzigaard, (gemeen) gourwand, go:du , mdcheur; mdche-dru.
Vreugd , Vreugde , yr. gewaarwording van
blijdfchap, vrolijke aandoening der ziel,
joie, aloe, allegresse, rejouissance. Hij
fprong van — op, it tressaillit de joie. Ilc
zal u met — dienen , je vow servirai de
joie. Hij is verrnkt van — , it est rani d'aise ;
zie Vrolijkheid.
Vreugdebedrijf, 0. rejouissance , jubilation , f
Er was groot — in dot huis, (men at en
dronk er goed,) al y avait grande jubilation
dans cette maison.
Vreugdebetoon, o. demonstration , marque de
joie, f.
Vreugdedag, m. jour d'allegresse, de rijouissance.
Vreugdedans, m. dame joyeuse, f.
Vreugdefeest, o. fête de rejouissance, f , fete
publique, f.
Vreugdegalm of kreet, m. Vreugdegejuich, o.
enz., cri de joie ou d'allegresse, m., acclamations, f. pl., exaltation, f.
Vrengdegenoot, m. compagnon d'alle'gresse.
Vreugdegezang of lied, o. chant d'allegresse,
in. , hilarodie, f. , (bij de Grieken.)
Vreugdeloos, b. n. sans joie, triste.
Vreugdejaar, o. annee de joie, de bonheur,
de plaisirs, annee heureuse.
Vreugdemaal, o. banquet, repas gai, festin
joyeux ou de rejouissance,
Vreugdefehot, 0. salve so decharge pour des
rejouissances.
Vreugdeftoorder, m. trouble-fête, f., rabatjoie , m.
Vreugcletraan,m. larme de joie ou de plaisir, f
Vreugdevol, b. n. plein, e, de joie, joyeux,
se, aise.
Vreugdevuur, o. feu de joie ou de rejouissance, m.
Vreugdezang, in. chanson d'allegresse,
Vreugdig,. b. n. vrolijk, joyeux, se, aise,
gat, e, jovial, e.
Vriemelen, o. w. (ik vriemelde , heb gevriemeld,) zich zittende met het onderlijf bewegen, se remuer pendant qu'on est assis.
iemand met wien men vriendfchapVii r.nd,
Telijk omgaat, ja, wien men eene
am:. Uw
,"in,aie van genegenheid wedraagt, ami.
,opregte , votre ami sincere. —, iemand
lien men niet kern, of niet antlers weet te
noemen , anti. Floor eens — 5 icoutez !in peu,
man ami. Ergens een — van zip, is: een
lk ben geen — van fpelen, -le
ne suis pas anti de jeu, je n'aime pas le jeu,
ei jouer. Iemand te — honden , (deszelfs
gunst trachten te behonden,) cultiver l'amitie de q. q. iemand die bemint, amant.
.Bijzonderlijk een naastbeflaande, parent,
allie 5 m. Spr. w. VVel goede vrienden, mar
elkander nit de beurs blijven 5 emis jusqu'a
la bourse. Oude vrienden zijn de besten ,
.vieux antis et vieux ecus.
Vriendbroederlijk, b. n. fraterncl, lc; bijw.
fraternellement.
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Vriendelijk, b. n. minzaam , amical, e,
gracieux, se, aimable, doux ,ce , affectueux , se, accostable ; bijw, amicalement,
amiablement, affablement , gracieusement ,
affectueusement, etc.
Vriendelijkheid, yr. amiabilite, gracieurete,
affabilite„ douceur, complaisance.
Vriencleloos , b. n. sans amts, prive 5 e, d'amis.
Vriendengroet, m. salutation amicale, f., salut amical.
Vriendenmaal, o. repas d'amis, m.
m.
Vri,endenrol, yr. fiamboek ,
Vriendhoudend, b. n. amical, e, qui ante ses
amis. —, gezellig, sociable, social, e.
Vriendhoudendheid, yr. humeur sociale.
Vriendin, yr. amie. Bloed—, parente.
Vriendfchap, yr. amitie, bonne intelligence.
Iemand — bewijzen , faire amitie ou des
amities a q. q. Voor iemand — opvatten,
prendre g. q. en amitie. Ik heb het uit —
gedaan , je l'ai fait par amitie. Spr. w. De
eene — is de andere waard, a beau jeu beau
retour.
Vriendfcbappelijk, b. ii. amical, e, anti, e;
bijw. amicalement.
Vriendfchapsband, in. lien d'amitie.
Vriendfchapsbeker, m. coupe d'amitie, f.
Vriendfchapsbetuiging,vr. vriendfchapsteeken,
, preuve , marque,
temoignage d'amitie,
demonstration d'amitie.
Vriendfchapsdienst, yr. office , plaisir, tour
d'ami. trait d'ami, m.
Vriendfchapslied, o. chanson d'amitie, f.
Vriespunc, o. terme de la congilation,
Vriezen , b, en o. w. (ik vroor, heb en ben
gevroren,)) geler. Het heefc dezen nacht
zeer Berk gevroren , it a geld bien serre cette
unit. Het vriest dat het kraakt, it géle a
pierre rendre. Het water vriest tot ijs, l'eau
se change en glace. Die man is dood gevroren , cet homme est tue par le froid. Weder
regeler.
Vrij , b. n. ongedwongen, ontflagen, libre,
franc, che. Hij is — van te betalen , it est
libre, franc de payer. Eene —e keus Itchben, choisir a volonte. De —e wil, le libre, le franc arbitre. Het flaat u te
doen wat gib wilt, volts étes libre de faire
tout ce qu'il vous plait-a. —, open, niet
ingefloten, onbeperkt. Een — uitzigt, une
vue qui n'est pas bornee. In —e lucht, en
plein air. De —e lucht, le grand air. Flet
water heefc eenen vrijen loop, l'eau West
pas empnchee dans son court. — 5 onafhankelijk , libre, independant, e. Eene —e clad,
tine ville libre ou franche. 1k ben een —
man, je suis un homme libre, je ne depends
de personne. —, op zich zelf, libre , detache ,
e , isoli e. Het huis flaat geheel — 5 op
zich zelf, la maison est isolee, n'est pas
bornie de vile. voor geene fchulden verbonden , onbezwaard. Mijn huis is — en
onbezwaard, ma maison n'est pas engee.
zonder zorgen, sans souci. Iemand —
houden , frayer q. Eenen lijfeigene —
laten gaan, affranchir un serf. —, door
Beene bezigheden belemmerd, als: Ilc heb
geen uur — 5 je ne puis disposer d'une settle
heure. Eenen vrijen toegang tot iemand hebben, avoir an libre acces aupres de q. q.
Hij is van alle lasten it est franc tie
toutes charges. Hij heefc your en licht —,
it ne paye rien pour le chauffage et pour la
lumiere. Den inzet — fpelen, jouer partie
franche. —e maaltijd, franche lipee. Ieniaud
van lets — fpreken 5 exempter, decharger q.
q. de q. ch. — van fchattingen, belastingen,
ex-
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exempt, e, de tallies, d'imt6ts. Ecn portvrije brief, une lettre franche de port. Eene
—e heerlijkheid, une batonnie. lemand
laten, elargir q. q., le mettre en liberte.
De —c kuniten , les arts liberaux ; bijw.
brement, franchement, avec franchise. lk
rondbortliglijk
zal u mijne gevoelens
zeggen, je vous dirai librement Ines senagoed, tamelijk wel , passablement,
MCInS.
assez Bien.
Vrijaanje, yr. amour, amourette, galanterie.
Vrijaf, o. congd , m., vacances , f. pl.
Vrijambt, o. province libre, .f., baillage fibre, m., cantons libres (de la Suisse).
Vrijblijven , o. w. (ik bleef vtij , ben vrijgebieven,) rester libre on exempt de q. ch.,
120 pas etre attaque , e, de q. ch. -- van
zwangerheid, ne pas devenir enceinte.
Vrijborst , m. zie Adelborst.
Vrijboritig, b. n. rondborftig, yrijmoedig, onbefehroomd , franc, che, hardi, e, resolu,
, road ,e, sincerei bijw. franchement , rondement , librement, resolument.
Vrijborftigheid , yr. franchise , hardiesse , resolution.
Vrijborfliglijk, bijw. zie Rondborfliglijk.
Vrijbrief, m. eene fchriftelijke yerklaring, dat
jets voor iemand geoorloofd is, passeport ,
permis , in., permission, lettre de franchise
on lettre d'exemption (van een gild).
Vrijbuit, m. wegrooving van goed, dat aan
de vijandelijke partij behoort , itrooptogt,
pillage, burin, in., picoree, maraude, rapine, f. Op — varen , (zeew.) alder en
course.
Vrijbuiten, b. en o. w. (ik vrijbuitte, heb en
ben gevrijbuit,) op roof uitgaan 5 wegrooven, flroopen, plunderen , picorer, alder ei
la picoree , butiner, marauder , piller , capturer. Zeerooverij plegen, pirater.
Vrijbuiter,, tn. picoreur, maraudeur, boulineur,, (zeew.) pirate, capre, corsaire, forban , (in Amerika,) fiibustier.
Vrijbuiterij, yr. action de picorer, de piller,
etc., course.
Vrijburg, yr. burg, waar men eene veilige
wijkplaats kan vinden ; fig. wijkplaats, fort,
cheiteau, forteresse, qui sort d'asile ou
de refuge.
Vrijdag, m. vendredi. —, de dag voor Pafchen , vendredi saint.
Vrijden , b. w. (ik vrijdde, heb gevrijd,) vrij
waken, liberer.
Vrijdenker, m. vrijgeest, al wie in het godsdienflige vrijdenkt, zich door geene rnagtfpreuken last kluisteren , liberal;, esprit fort.
Vrijdenkerij, yr. vrijgeesterij, libertinage ,m.
ij komt openlijk voor de —, vrijgeesterij
it fait profession de libertinage.
Vrijdenkfter, yr. libertine.
bevrijding , action de liberer.
Vrijding,
Vrijdingen; zie Vrijpleiten, Vrijfpreken.
Vrijdobbelen , o. w. (ik dobbelde vrij , heb
yrijgedobbeld), se liberer on s'acquitter, en
jouant aux des , par un coup des des.
Vrijdom, o. het yoorregt van iemand, die
ergens van bevrijd is, als van belastingen,
fchattingen, immunitd,franchise,exemption.
Dit huffs heeft — van alle fasten, cette mai
son a exemption de charges ou d'impOts. Deze
1tad geniet verfcheidene yrijdornmen, cette
ville jouit de plusieurs immunites. Hij is
vrij van de gewone lasten, it jouit de la
fr anchise. —, het regtsgebied van eene vrije
flad, jurisdiction d'une ville libre.
Vrijelijk, bijw. librement, franchement.
Vrijen b. en o. w. (ik vrijde , heb en ben
D
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gevrijd,) faire l'amour on in cour, rechercher une personae en mariage.
Vrijer, m. minnaar, celui qui recherche une
personne en mariage, amant , amoureux, ga.
lent. Een oude — , tin vieux garcon, un
celii)ataire. coquard. jonge , baclielier.
— , jongeling , feline homrne , garcon. Roele
drooge
minnaar, amoureux transi; zie
verder Alinnaar.
Vrij-erfleen, 0. franc-alleu, tn.
Vrijerij, vr. amourette, recherche d'une persnout en mariage, amours, f.
Vrijerfchap, o. etat d'un galant, celibat, us.
Vrtjgebleven verl. dw. van Vrijblijven.
Vrijgeboren , b. n. ne, e, libre.
Vrijgeest zie Vrijdenker.
Vrijgcesterij; zie Vrijdenkerij.
Vrijgekocht, verl. dw. van Vrijkoopen.
Vrijgelatene, m. vrijgemaakte, affranchi.
Vrijgelei of Vrijgeleidebrief, m. leave de sauvegarde ,
saufconduit, passe-port, m.
Vrtjgeleide, o. sauve-garde, escorte, f.
Vrijgefproken, verl. dw. van Vrijfpreken.
Vrijgefprokene , m. en yr. die yergiffenis ontvangen heeft , amnistie, e. (*)
Vrijgefteld, b. n. ontilagen, exempt, e. — van
de opfchrijving, exempt de la conscription.
Vrijgeven , b. w. (ik gaf vrij , heb vrijge-,
ge y en,) reldcher.
Vrijgevochten, verl. dw. van Vrijvechten.
Vrijgezel, tn. garcon, celibataire.
Vrijgraaffchap, o. Franche-comte , f.
Vrijhartig, b. n. openhartig , franc , che,
ouvert , e, sincere.
Vrijhartigheld, yr. zie Openhartigheid.
Vrijheer, m. baron.
Vrijheerlijk , b. n. de baron, en baron.
Vrijheeriukheid, yr. baronnie.
Vripieerischap, 0. baronnage,
Vrijheid, yr. liberte. 1k wil mijne
niet
Gpofferen, je tie veux pas sacrifier ma liberte. Hij werd weder in — gefield, it fut
remis en liberte, rendu cl la liberte. Al te
groote — , licence, Deze jonge mensch neernt
al te groote ce jeune hemme prend des
licences, se donne de grandes licences. Oole
dichterlijke licence podaque. Er zijn
vrijheden, die in de dichtkunst geoorloofd
zijn, it y a des licences, permises d lapoesie.
vrijmoedigheid, vrijpostigheid; zie deze
woorden; fig. — van handelen, de handen
ruim, vrij hebben , te kunnen doen wat men
verkiest, coudees franches. — van belastirtgen, immunite; zie Vrijdom. De — door
Bend, verwoestend , vernietigend, b. n.
berticide (*).
Vrijheidsbootn, m. arbre de la liberte.
Vrijheidsgeest, m. esprit de liberte.
Vrijheidsgezind, b. n. liberal, e.
Vrijheidsgezinde , m. liberal, (in Italic) car..
bonari, tn.
Vrijheidsliefde of min, yr. amour de la libert4,
Vrijheidsmaagd, y r. diesse de la liberte.
Vrijheidsmuts, y r. bonnet de la liberte, rn.
Vrijhof, m. metairie franche , f.
Vrijhouden, b. w. (ik hield vrij, heb vrijge-,
houden,) waken dat iemand of jets ergen
van vrij blijve, kosteloos worde, voor beta,
len, defrayer, payer pour. —, tegen iets,
befchutten, garantir, mettre d l'abri.
vrijhuis; zie Vrijburg, Vrijplaats.
Vrijjaar,, o. annee de franchise,
Vrijkennen; zie Vrijfpreken.
Vrijkenning, yr. vrijlating, affranehissement,
in. , liberation, exemption.
Vrijkeuren, b. w. (ik keurde vrij, heb vrij-.
gekeurd ,) juger in..locent , e,
Vrij-
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fproken ,) onfchnldig verklaren , clecharger
Vrijkomen, o. w. (ik k y.'am vrij , ben vrijgekomen,) ontflagen worden, titre relache, e.
innocent, e, renvoyer absous absoudre.
Met lets —, era titre quitte pour q. ch. Hij Vrijfprekend, b. n. absolutoire.
is er met den fchrik afgekumen, it en est Vrijfpreker,, m. celui qui declare innocent, e,
qui exempt.
quitte pour la frayeur.
Vrijkoopen, b. w. (ik kocht vrij , heb vrijge- Vrijtlaan , 0. w. (het ftaat vrij , heeft vrijgeHaan,) 'etre perm's, libre ; etre le maitre de ;
kocht ,) door koop vrij maken , racheter,
avoir
liberte. Het flaat u vrij dit to doen,
delivrer, affranehir. jezus Christus heeft
het menfchengeflacht door zijn bloed vrijvous ites libre de le faire.
gekocht , Jesus Christ a rachete le genre Vrijftad, vr. vine libre, (bij de Romeinen ,)
tnunicipe, m. ; zie VFijplaats.
humain par son sang. Een fchip door den
rantfonneren, ranconner ten VrijfIellen 5 b. w. (ik flelde vrij, heb yrijgeeigenaar
field, ) relacher, affranchir, exempter , de, se rac.'zeter,, (in de prakt.)
vaisseau. Zich
charger. —, van de voogclij ontflaan , emanse redimer.
ciper. Van de krijgsdienst, van alto lasten—,
Vrijkooping , y r. Vrijkoop, m. loskooping,
rachat, ranconnement, m., redemption, deexempter de service , de toutes charges.
livrance. De — der gevangenen, le rachat Vrijflelling, yr. mise en liberal. Geregtelijke
des captifs, des prisonniers.
—, ook van de vaderlijke magt , emancipation. Bewijs van — in de krijgsdienst, disVrijlaten , b. w. (ik liet vrij, heb vrijgelaten,)
pense de service tnilitaire; zie Vrijdom.
in vrijheid flellen, mettre en liberte, relticher, elargir. —, in vrijheid Mellen, lais- Vrijaer,, yr. een meisje dat gevrijd wordt,
congedier. Ergens
amante, maitresse; zie daar vrijer en
ser libre, laisser
,
voila arrant et amante. Een meisje dat gevan — 5 daarmede niet bezwaren, remettre
vrijd worden kan, dat huwbaar is, one fills
une chose au choir, 4 la volonte de q. q.,
nubile. Elke jonge dochter,, die men geelaisser q. ch. a la disposition de. q.
Vrijlating, yr. raise en liberte, f: ilargissenen bijzonderen titel geven wil „fills non
manse. Eene oude
slant, affranchissement , tn. — van eenen
one vieille
Vrijfterfchap, o. ongehuwde flaat, célibat , m.
flaaf, manumission.
5
Vrij leen , o. leengoed , welks bezitter tot geene Vrijuit bijw. rondborftig , francizement , nettement, sans dissimulation.
diensten verpligt is, franc-fief, m.
(ik liep vrij , ben vrijge- Vrijvaren b. w. (ik voer vrij , heb vrijgevaVrijloopen , o.
run ,) gagner en navigant. Een fchip
loopen 2 ) rester libre, titre exempt ou preserve , e, de.
gagner avec un vaisseau ce qu'il a caste.
Vrijmaken, b. w. (ik maakte vrij , ben vrijge- Vrijvechten , b. w. (ik vocht vrij , heb vrijgevochten 5 ) rendre libre en combattant.
maakt ,) de vrijheid geven , rendre libre,
bevrijden , liberer, dispen- Vrijverklaren, b. w. (ik verklaarde vrij, heb
a ranchir.
vrij verklaard,) vrijfpreken, declarer innoser, degager, exempter. Van de krijgsdienst
ontflaan , eenen foldaat , die zijn affcheid
cent, absoudre.
aan geene flaaffche of
beeft ontvangen, op de rol uitdoen, desenandere verbincitenisonderhevig verklaren,dispenser, exempter, afranchir.
roler un soldat.
Vrijverklaring, y r. absolution, dispense, exVrijmaker, m. liberateur, sauveur.
emption, f, afranchissement, m.
Vrijmaking , y r. delivrance, liberation, dispense, f: afranchissement, m. — van de Vrijvrouw, y r. baronne.
Vrijwaarder, m. waarborg, garant.
krijgsdienst, desenrillement, tn.
Vrijman , in. al wie door geene verbindtenis- Vrijwaren , b. w. (ik vrijwaarde , heb gevrijfen, verpligtingen, enz. bezwaard is , homme
waard,) den vrijdom van lets of iemand verlibre , aff'ranchi.
waarborgen , garantir, re'pondre pour, cautionner.
Vrijmedelaar,, m. franc macon.
Vrijmetfelaarfchap, o. vrijmetfelarij , macon- Vrijwaring, yr. waarborg garantie, caution.
nerie franche maconnerie, f.
Vrijwillig , b. n. ongedwongen , volontaire,
gratuit, e, spontane, e. bijw. volontaireVrijmoedig, b. n. enbefchroomd , hardi, e,
meat, spontanement.
resolve; bijw. vrijmoefranc ,che ingenu , e ingenutnent,
librement, Vrijwillige , in. die in den krijg vrijwillig dient ,
diglijk ,franchement ,
rondbortliglijk , opregteouvertement.
volontaire.
lijk, a la franquette, 4 la bonne fran- Vrijwilligheid, yr. bonne volonte, gratuitd,
queue.
spontanite, f. franc-arbitre, m.
Vriimoedigheid , yr. ingenuite , franchise, bar- Vrijwilliglijk, bijw. volontairement, spontanimeat, librement, de plein gre.
diesse , liberte.
Vrijmondig, b. n. franc, che, libre; bijw. Vrikken, b, en o. w. (ik vrikte, heb en ben
gevrikt 2 ) flaande roeijen, met eenen langen
franchement , librement.
Gaan been en weer bewegende voortftuwen,
Vrijplaats, yr. lieu de franchise, de surete ,
asyle, refuge. Te Rome was de wijk der faire avancer un bateau avec la rams on
afgezanten eene — 5 4 Rome le quartier des
l'aviron.
ambassadeurs etait un lieu de franchise.
Vroed, b. n. wijs, voorzigtig, loos, geflepen,
Vrijpleiren , b. w. (ik pleitte vrij, heb vrijsage, prudent, e, avid , e.
bij w. sagegepleit ,) gagner le procés.
meat, prudemment.
Vrijpostig, b. n. sneer dan vrijmoedig, flout, Vroedgodin, vr. (in de fabell.) ddesse des achardi , e, e, 'route, e trop libre.
couchements (Lucine).
Vroedheid, vr. wijsheid, sagesse, prudence.
Vrijpostiglijk bijw. hardiment, librement.
Vroedkunde, yr. art des accouchements, d'acm
Vrijpostigheid, yr. hardiesse, trop grande
berte.
onbefchaamdheid, efronterie.
coucher.
Vrijfchool, y r. waarin onderwijs om niet ge- Vroedkundige, m. en yr. accoucheur, m., acgeven worth, ecole oh Pon enseigne gratis.
coucheuse, f.
Vrijfchutter, m. franc archer.
Vroedmeester, m. accoucheur.
Vrijferaak , Vrijfpreking, yr. absolution, jus- Vroedmoeder of Vroudvrouw, yr. accoucheuse,
sage femme; (bij regtsgel.) matrons.
tiAeation, decharge, exemption.
Vrippreken, b, w. (ik fprak vrij, heb vrijge- Vroedfchap, vr. heciendaags eene vergadering
van
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van, do voornaamfte en vernancligife ingeze-

tencn eener plaats, conseil de regency , grand
conseil, magistrat , corps municipal, scent,
tn., magistrature.
Vroedfchapslid, m. membre du grand conseil,
megistrat, senateur, echevin, officier , municipal.
Vroedfchapsbank, yr. bane destine au magistrat,
Vroedfchaps yergadering, vr. assemblee du grand
conseil, citi senat, etc.
Vroedyrotrw, yr. zie Vroedmoeder.
Vroeg, b. n. precoce, premature, e, hdtif,
ive ; zie Vroegrijp. Een —e dood, une mart
prómaturee. Eene —e mis, tine :nesse basso.
—e Mettell, (morgcn of ochtendgebeden,
in de R. K. kerk ,) des matines. Die —
opfhat, matineux , se. Die — opgeftaan is,
matinal, e; bijw. de bonne heure, at, pretnaturement, etc. lk zal bij tijds bij u
zijn, je serai chez vows de bonne heure. —
in den morgen , de bon ou de grand matin.
Het is nog —, it est encore de bonne heave.
Hij zal — of last daarvoor geflraft worden,
it en sera puni at ou tard. Gij komt te
, vans venez trop at. Zij is — genoeg
aangekomen, elle est arrivee assez at. Op
zijn vroegtle zal hij om edu our daar zijn,
an plus tot it y sera a tine heure. Een
voorjaar, un printemps qui commence de bonne
heure. Dit zijn al te — geplukte vruchtcn,
ce sont des fruits cueillis prematurement.
Vroegbloem , yr. fleur
, Pup printaniere.
Vroege gerst,
ecourgeon,
orge
prime , f.
Vroegeling, m. animal ye au printemps.
Vroegpreek, yr. sermon du matin, us.
Vroegrijp , b. n. precoce, premature, e,
ive. Een —e appel, une pomme precoce,
Eerie —e peer, zomerpeer,
hdtiveau, tine poise de hdtiveau. Een —
meisje, une fine precoce.
Vroegrijpheid, yr. prematuriti , precocite,
hativete.
Vroegfchepen, 0. nieerv. vaisseaux detaches
d'une flotte.
Vroegte, yr. In de vroegte, de bon, de grand
matin.
Vroegtijdig; zie Vroeg en Vroegrijp.
Vroegtijdigheid; zie Vroegrijpheid.
Vroegujcliglijk, Vroegtijds, bijw. hdtivement,
prematurement, de bonne heure, etc.
Vrolijk , b. n. blijde , verheugd , dartel, joyeux ,
se, gai, e, jovial, e, grivois, e, enjoue ,
e, allegro, eveille, e, e etnerillone , e. Een — leven Leiden, mener une vie
foyetsse. Eerie —e kamer, une chambre gaie,
riaute. —e inborst, humeur joviale. Een —
liedje , une chanson grivoise. Een — jongmensch, un jeune homme gaillard. Len —
meisje :me eveillee. Lene —e partij, une
frairie. Zich
maken , se rejouir, se divertir ; fig. se rasseriner. Een —e fnaak,
ten homme plaisant. bijw. joyeusement,
gaiement , gaillardement, allegrement ; (in
de muzijk,) allegro.
Vrolijkheid, yr..gaietó, joie, allegresse, gaillardise, re jouissance, f., enjouement , agretnent, plaisir, , Hij heeft al zijne yerloren , it a perdu tante sa gaiete. De bevalligheden en yrotijkheden , les graces et les s-is.
Vrome, m. en yr. homme pieux, religieux;
femme pieuse, religieuse. gewaande —,
fehijnheilige „faux devot , hypocrite, tartefe
tn.; fig. Den
uithangen, faire le bon apdtre.
Vromelijk , Vroom, bijw. pieusement, rcligieuserrent , vertueusement.
Vroom , b. n. god yruchtig , godsdienflig , pleas,
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se, rellgieux, se, integre. Vrome wenfchen,
(wenfchen, die waarfchijnlijk nice zullen
vervuld worden,) desirs plena% bijw.
pieusement religieusement, etc. —, gezet ,
dik, gras , se, gros, se, replet , eta,
corpulent , e. , moedig, dapper, vaillant , e, courage= , se, brave. —, onfchuldig, van list en beurog ontbloot, innocent, e, candide, honnete.
Vroomheid , y r. godsvrucht, devotion, piece,
crainte de Diets. —, dapperheid, bravoure,
valour, vaillance , f: , courage, in. —, onfchuld, innocence, droiture.
Vrouw, yr. waardigheid eener yrouw, die men
door den naam van [leer sac eenen man toekend, dame, maitreste. De — eener beerlijkheid , la dame d'une seigneurie. Onze
lieve notre dame, la Verge Marie. —,
(in het kaartfpel,) koningin, dame. Eerie
gehuwde — ten opzigte van haren man , ftme
me, epouse, moitie. perfoon van het
vrouwelijke geflacht in 't aigemeen, femme.
Verhandeling over do yrouwen, gynologie.
Onzer lieve yrouwen beddefiroo , ( iii de
kruidk.)petit serpolet ,
Vrouwachtig, b. n. effimine, e, feminiforme.
Vrouwachtigheid, yr. delicatesse, efferninde,
mollesse.
Vrouwebeeld, o. portrait, m., ou statue de
femme, f., image cc statue de la sainteVierge.
Vrouweborst, yr. mamelle, , sein , teton, tn.
Vrouwebroek, yr. calceon de femme, m.
ventre d'une femme.
Vrouwebuik,
, baarmoeder,, matrice d'une famine.
Vrouwelijk , b. n. feminin, e, female. Hes
—e geflacht, le sexe feminin, le bean sexe ;
(in de fpraakk.) le genre feminzn, le feminin.
—e bloemen, fleurs femelles. bijw. en
femme.
Vrouwelijkheid, yr. parties sexuelles, naturelies ou honteuses d'une femme.
Vrouwemelk, yr. lait de femme, f. pl.
Vrouwenaam, m. corn de femme.
Vrouwenader, yr. moederader, (in de ontleedk.)
saphéne.
Vrouwendag,
chandeleur.
Vrouwendistcl,
chardon natre dame, chardon Marie.
gynecomane, damoiseau, daVrouwengek,
tneret.
Vrouwenglas, o. marienglas, verre de Moscovie, m.
Vrouwenhaar, o. chevelure de femme, f., (in
de kruidk.) adiante, f., capillaire, m. , rue
de mar, f.
Vrouwenhaat, en. rnysogynie , haine pour les
femme's , f.
Vrouwenhalsdoek, o. fichu, en.
Vrouwenhater,
ook b. n. yronwenhatend,
mysogyne ; cclui qui hait les femmes.
Vrouwenhemd, o. chemise de femme, f.
Vrouwenhuis, o. maison pour lee femmes, oiz
elles logent et recolvent leer nourrieure, etc.
Zie verder Vrouwentimmer.
Vrouwenjakje, o. flaapjak, casaquin, f.
Vrouwenkapfel, o. bergêre,
Vrouwenkerk, yr. eglise de Notre-Dame.
Vrouwenklap of praat, yr. coquet, habil de
femme , rn.
Vrouwenitleed, o. habit de femme, m.
Vrouwenklooster,, o. COUVeilt ou monastere de
fines, m.
Vrouwenkraag, m. halskraag, over de fchoudors hangende kraag, fraise, collereete , pdlerine.
Vrouwenkracht; zie Vrouwenfchending.
VrouPppp
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Vronwenkruid , 0. bijenblad , (in de kruidk.)
tnelisse, citronelle , f.
Vrouwenleen o. fief feminin, m.
Vrouwenliefde , yr. passion des femmes , amour
pour le sexe, pour les femmes, les fines, gynecomanie.
Vrouwenlist , yr. ruse de femme.
Vrouwenlest , y r. envie de femme (grosse).
Vrottwenonderrok , in. der boerinnen, enz.,
cotillon.
Vrouwenpoort, y r. porte de Peglise de NotreDame.
Vrouwenpraat ; zie Vrouwenklap.
Vrouwenregering , vr. that, waarin de vrouwen
het bewind kunnen voeren , gynecocratie. Tot
die regering behoorende, gynecocratique.
Vrouwenrok , m. lupe , cotte, f.
Vrouwenrokje , o. kart en naauw,, (veroud.)
cotteron,
Vrouwenroof, m. rapt.
Vrouwenroosje , o. koekoeltsbloem, lychnis , 172
Vrouwenfchender,, m. celui qui viola une fine,
line femme.
Vrouwenfchending, yr. vrouwenkracht, maagdenfchennis , viol ou violement d'une fille,
d'une femme.
Vrouwenfchoen , m. soulier de femme. \Veleer
zeer hooge
patin,
Vrouwenfteraad, o. vrouwentooifel , opfchik ,
atours , no. pl.
Vrouwenilaaf, m. esclave des femmes, celui qui
se laisse gouverner par les femmes.
Vrouwentiem, yr. voix de femme.
Vrouwentimmer, Vrouwenverblijf of vertrek ,
0. appartement des femmes ; bij de oude
Grieken , gynecee ,m.; bij de Turken , serail,
harem, en.
Vrouwenzaad, o. sperme de femme, m.
Vrouwlieden of lui, m. meerv. femmes (en general).
Vrouwmensch , o. Vrouwsperfoon , yr. femme,
Een leelijk —, guenon, fr Slecht,
ondeugend
coquine , carogne
Vrouwtje, o. femelette, f.; fig. fain. marionette, bamboche , f. Klein, mismaakt
crapoussine. Een teer
une douillette.
Vrouwtjesappel, m. pomme de Notre-Darne,
.Vrouwziek of Vrouwzuchtig , b. n. adonnd aux
femmes.
Vrucht, vr. eon eetbaar voortbrengfel van verfchillende plantgewasfen, zoo als boom—,
veld—, peul yruchren, enz., fruit, m. Zomervruchten , fruits d'ete. Aardyruchten,
fruits de terre. Steenvruchten, met pitten ,
kernen, fruit a noyau, a pepin. — van
kOnen kern of pit , fruit monopyrene. Eerae
—en , premices. Dit zijn de eerfle —en van
mijnen voila les premices de mon jardin. De eerfle tijd van —en, de nieuwe
tijd van —en , primeur, f. —en dragon,
geven, fructifier. Deze boom draagt voor
het eerst —en, cet arbre fructifie pour la
premiere fois. welke eenen tteen in het
hart heeft , als: pruim, enz., fruit drupace.
Vleezige — met eenen fleen, als de perzik,
enz., drupe , m. et f: leveed voortbrengfel (van dieren), petit , m.; (van menfclien,) fruit, enfant (dans le sein de la
mire). — in de baarmoeder, embryon, foetus, m. Eene onvoldragene
un avorton,
un enfant abortif: —, de opbrengst, nitwerking, het gevolg van evenveel welk
ding , voordeel, winst, fruit, avantage ,
profit, no. Dc — van mijnen arbeid zal nooit
worden beloond, le fruit de noes travaux ne
sera jamais recompense. Dit zijn de droevige
—en van den oorlog, voila les tristes fruits
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de la guerre. Dat kan geene — doen, cola
ne peut faire tie profit. Ergens — van trekken , avoir ou retirer du profit de q.ch. ,
uitwerking, uitkomst , e _re t , m., suite, f.
Vruchtafdrijvend middel, o. remade ambloti.
que, m.
Vruchtbaar,, b. n. fertile , Mond, e, fructifiant , e, productif°, ive (*). voordeelig, fructueux, se, lucratif, ive. Een —
jaar , un an fertile. Een — land, une terre
fertile oil ficonde.
makend, prolifique.
Een voordeelig ambt , un emploi fructueux ou lucratif. Eene vruchtbare vrouw,
tine femme feconde. — maken, fertiliser.
De most maakt de aarde —, le fumier fertilise la terre.
bijw. zie Vruchtbaarlijk.
Vruclubaarheid, y r. fertilite , ficonditd; fig.
abondance , fecontlite, richesse.
Vruchtbaarlijk, Vruchtbaar, bijw. fertilement ,
abondamment.
Vruchtbeginfel, o. germe , m. Vernietiging
van het —, misbaring, apophthore, f.
Vruchtbodem, m. zaadbodem, (iii de plantk.)
receptacle, f.
arbre fruitier.
Vruchtboom,
Vruchtbrengend of dragend, b. n. fruitier,
ere, fructifere. De planten met mannelijken bloefem zijn niet —, les plantes afleurs
mdles ne peuvent etre fructiferes.
Vruchteloos, b. n. i,nfructueux , se, sterile,
inutile, vain, e, inefigeace, sans effet. —,
(in de prakt.) krachteloos, illusoire. Uwe
moeite zal — zijn, votre peine sera infructueuse, inutile. De hulp of bijfland, die
God ons verleent, em ons to redden, zalig
to waken , is dikwijls — door het flecht gebruik , dat wij daarvan maken , (in de godgel.)
les secours que Dieu nous donne, pour nous
sauver, soot souvent inefficaces par le mauvais usage que nous en faisons. bijw.
infructueusement, inutilement, envain. Geheel —, en pure- perte.
Vruchteloosheid, y r. onvruchtbaarheid, inutilied. Hij heeft de — zijuer bezoeken bernerkt , it s'est apercu de Pinutilite tie ses
visites. De — van Gods genade , Pinefficacite de la grace tie Dieu. --, on yruchtbaarheld , infructuosite.
Vruchtgebruik , o. gebruik van de opbrenglien , renten, enz. — van eenig kapitaal,
enz., usufruit, m. Dit good is zijn eigendom niet, hij heeft flechts het — daarvan ,
it n'a pas ce bien en propre, it n'en a que
Pusufruit. (Bij regtsgel.) genade-bezit. Een
land als- eon — bezitten, possóder une terre
par pricaire.
Vruchtgebruiker, m. usufruitier.
Vruchtgebruiltfler, yr. usufruitiere.
Vruchtgodin, yr. Ceres.
Vruchtknop, m. bouton a fruit.
Vruchtmaand, Yr. ten tijde der Franfche republiek van den Mien augustus tot den i6den
reptember,, fructidor,
Vruchtmandje, o. eventaire,
Vruchttak, m. branche a fruit , f.
Vruchtvormig, b. n. fructiforme.
Vuig, Vnigdig, h. n. flecht , goring, chetif,
ive, vile, meprisable, abject, e. traag,
lui paresseux, se, indolent, e.
Vuigheid, yr. mepris , m. abjection. —, flechtheid, geringheid, chetivite. luiheid, paresse , indolence.
Vuil, b. n. onrein, morfig , sale, mal propre,
crasseux , se, vilain, e, obscene, polisson,
ye, impur, e. —e banden, des mains sales,
mal propres. Iiij is —, morfig, op zijne
kleederen , it eat sale dans ses habits. Uw
bond
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hemd i9 —, votre chemise est sale. De ftraten zijn —, les rues sons sales. .Deze pijp
is —, cette pipe est sale. Eene —e uitdrukking , une expression vilaine. Een —e dich.
ter , un poetc obscene. Een liedje, ftraatdeuntje , une chanson polissonne. Eene —e
taal voerende , ordurier,, ere; —e taal
flaan , dire des ordures ; fam. —e taal , gravelure , f. Eene —e, onreine luchc inademen ,
respirer en air impur. Eene —e maag hebben, avoir l'estomac impur. Een — ei, un
oeuf couvi. — vleesch in eene wonde , chair
pourrie, morte ; fpr. w. Hij zal er eene —e
pijp aan rooken, it s'en trouveramal ; bijw.
salement, malproprement.
Vuilaardig, b. n. mechant, e, malicieux , se,
noir,, e; zie Vuil, bijw.
Vuilaardigheid, yr. mechancete,malice, noirceur.
Vuilaardiglijk, bijw. mechamment , malicieusement.
Vuilbek, tn. en vr. personne impudente, obscene, qui dit des saletes, qui tient des discours
obscenes; ordurier,, m., orduriere , f.
Vuilbekken, o. w. (ik vuilbekte, heb gevuilbekt ,) vuile taal fpreken , dire des ordures,
des obscenites on des saletes.
Vuilbekkenj, yr. obscenites, paroles obsanes,
saletes.
Vuilebras, m. bak of kuip, waarin gezonten
vleesch of visch ververscht words; ook iemand
die geheel morfig is, baguet, oit l'on met
tremper la viande sal ee ost le poisson sale ;
fig. personne salee.
Vuilheid, Vuiligheid, Vuilte, yr. salete, ordure, crasse, vilenie, salissure, f, margouillis, rn., immondices , f. pl., (gemeen ,)
patrouillage, m. De hon e I heeft Mier zijne
— gedaan, le chien a fait ici ses ordures.
— nit een fekreet , gadoue. — van opgekookt
metaal, buissures, f. pl. — aan flecht gelpoelde
vaten, of in morfig water , fondrilles , f. pl. ;
fig. kwaadaardigheid, mechancate 9 malice.
Vuilik , m. hij, die vuil, morfig van aard is,
homme sale , malpropre , vilain, e, crasseux ,
fi , le vilain!
se. Foci
Vuilneus, m. en vr. fnotneus, morreux, .
morveuse, f:
Vuilnis, yr. antlers \mills of vulnis van verfchillende dingen , ordures, immodices , saletees, balayures , f. pl. ; zie Drek, Vuiligheid.
Vuilnisbak, m, vullisbak, atsge a ordures, f.
Vuilnisberg of hoop, m. monceau, tas d'ordures, d'immondiees, f: p
Vuilnisemmer, m. seats a ordures.
Vuilnishok, m. endroit rempli d'ordures , d'immondices.
Vuilniskar, vr. tornbereau, m.
Vuilnis- of Vullisman, m. aschman , tombelier,
boneur.
Vuilnisfchop , vr. pelle a enlever et transporter
les ordures.
Vuilnisfchuit, yr. bateau 4 transporter les ordures, m.
Vuilnisvat, 0. tonne aux ordures, f:
Vuilniszijp, Yr. modderkuil, cloaque.
Vuilnisfpreker, m., Vuilnisfpreekiter, yr. zie
Vuilbek.
Vuilte; zie Vuiligheid.
Zip dreigde-hem tr,et
Vuist, y r. poing,
—, elle le menaces du poing. Hij ging met
den degen in de — (hand) op hem los, it
ally a lui Tepee ass poing (a la main). Met
—en vechten , (gelijk de Engelfchen veel
doen ,) bokfen , boxer. Met —en Nan,
vuistflagen geven , battre a coups de poing ,
gourmer. Met de -- of hand pakken , empoigner. Hij is flerk in de
, ii a le poignet
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fort. Voor de , openbartig zijn, etre
ouvert Du franc, sincere. Voor de — fpreken, (zonder zich to voren bedacht to hebben ,) parler sur le champ, sans preparation,
improviser. Een vets of gedicht voor de —,
en impromptu. Spr. w. In zijn vuistje om
iets lagchen , (heimelijk en boosaardig over
eene zaak zich verheugen ,) rire sous cape,
dans la barbe, rire en cachette.
Vuistgevecht, o. (bij de Rom.) pugilat , m.
Vuisthamer, m. vuist bij de metfelaars, korte
ijzeren hamer, masse, f. Groote
(bij
de fined. ) gros marteau de forgeron.
Vuisthanclfchoen, m. handfchoen, ilechts met
eenen duim , mitaine, f.
Vuistlook, 0. Vuistflag, m. coup de poing,
m.; fam. gourmade, f.
Vuistregt , o. droit manuaire, m. droit du plus
fort.
Vuistflag, in. coup de poing, m., gourmade,f.
— op het hoofd, fam., taloche,
Vuistvechter, m. (onderfcheiden van worflelaar,, lutteur) pugile, boxenr. De Samiers
werden bij de Grieken your de baste —s gehouden,. les Samiens passêrent parmi les Grecs
pour les meilleurs
Vuistvol, yr. handvol , poignee.
Vulbier, o. biere de remplage, f.
Vulhaar, 0. ter opvulling van kusfens, bourre,
f: vulfel, ( bij zadelm.) rembourrure, f.
Vullen, b. w. (ik wade, heb ge y uld ,) vol.
maken , emplir,, remplir, rendre plein, corn.
bler, matelasser. Hij heeft zijne zakken met
appelen gevuld, it a empli ses poches de pornuses. De vaten
remplir les pieces. Eene
kalfsborst
cpvullen, farcir une poitrine
de vents.
Vulling, yr. remplissage, remplage , us. Vollingen , (fcheepsw.) fermures , f., bordages
des anguillers, d'entrepreceintes , couples.
parcloses,
—inhetrum,losfbdpanke
. — gaten , anguillers , pl. — of verfiering
fmet
koordwerk, (in de bouwk.) rudenture.
Vullingflijl, m. !Vert tot veiling eener heining, tournisses, f. pl.
Vullingtouwen, o. meerv. (fcheepsw.) cordage:
d'anguillers, de parcloses.
Vullis; zie Vuilnis.
Vullisbak ; zie Vuilnisbak.
Vulmolen; zie Volmolen.
Vulfel, 0. remplissage, remplage, bouvrage,
gehakt vleesch, farce, f:
Vulfleen, m. flopfleen, (bij de metf.) garni.
Vulte, Yr. abondance; zie Volte.
Vulwijn, m. via de remplage.
Vulwoord, o. flopwoord, mot expletif, f.—,
(in een vets) cheville, f.
Vuns, Vunzig, b. ft. vochtig, dof
riekend, qui sent le relent, le moist, moite.
Vunsheid, Vunzigheid, yr. relent, moist, faguenas , m.
Vuren , 0. w. (ik vuurcle , beb gevuurd ,) vuur
geven , fchieten , faire feu, tirer. Het —
van de zee, (zeew.) le brille de la mer.
Vurenhout, o. sapin blanc,
Vurenhouten , b. n. de sapin blanc, boss de
sapin blanc.
Vurig, b. n. iets dat eene brandende eigenfchap heeft, brandend, ardent , e, embrase , 0. —e kolen, gloeijende kolen , des charbons ardents. naar y our gelijkend, enflamme , e, etincelant, e, igne , e. Eon
luchtverfchijnfel , (in de leerk.) un meteore igne. —e, doordrIngende oogen, des
yeux en flammes, etincelants. Een — gezigt,
een gezigt vol vurigheid , us; visage rouge,
fine trogne enluminee. Een gezigt met roocie
putsPPPP2
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cove 4 feu, el incendie; (bij de
puisten bezet, 1172 visage boutonne; fig. In Vaurhaak „
bakkers,)
eenen hoogen graad levendig , met het lem.
(inzonderheid bij
vendigst gevoel y erbonden , vif, ive , ardent,
klokkengieters,) attissonnoire ,
— in eene
e, fervent , e, mode, e, fougueux , se. Eene
keuken, haal, cremaillere, f.
begeerte 5 ur desir ardent. Een — ge- Vuurhaard, in, foyer, acre.
'Led , eine priere jervente. Len paard, un Vuurnetnd, o. (fcheepsw.) chemise soufPee,f.
c,',eva; fougueux. Eene --e liefde, un amour Vuurijzer, 0. chenet , no. Klein — , chevrette,
f. — in eene keuiten, landier, no.
arden: 5 passionne ; bijw. zie
Wrigheid vr. hitte, brand, inflammation. —, Vuurkist , yr. caisson
m.
ijver, ardeur, ferveur, passion, f:, Vuurkleeden, o. meerv. cuirs vests, no. p1.
Vuurkloot, m. bombe, f.; zie Vuurbal.
cis, tn. Hij client God 'Met - ijver,
boulet rouge; (op fchepen,)
sett Dieu de fervent.. — van geest, vivaciti Vuurkogel,
boulet incendiaire.
,
, vurige puist, echauboulure.
Vuurkolk 5
bc,-„innende aan de kin , bijzonder bij
trou oh Pon conserve le fen.
wanneer zij de eerfte caution krijgen, Vourkolom, yr. colonise de feu. —, lucht y erfchijufel 5 ) trabe,
vieneegre,
Vurig, bijw. ardemment , avec feu, Vuurkrans, m. girande (fusees reunies),
icevetnent 5 passionnewent , avec ardeur , avec Vuurkunst, yr. ( bij de fcheik. ) pyronomie ,
1k bid n
pyrotechnic , pyrosophie.
je vous prie ardemment.
feu gregeois. Vuurlantaren, y r. fan& de vezisseau, go.
Vane, 0. feu, no. Griekscb
aanmaken, faire on aliumer du feu.
Vuurmand, yr. chaule-chemise, chauffe-linge.
—an-ofptke,
Vuurmeter,
pyronietre.
attiser le feu. — Haan,
fournaise, 1., fourneau.‘
1-.sire le briquet. lemand ten yore doemen, Vuuro y en,
condanoner q. q. au surplice du feu. — vat- Vuurovengaten, o. meerv. roostergaten van
um, s'allumer,, prendre feu; fig. Schielijk
eon fornuis, aSPiratIS 171.
too-:nig worden, s'emporter. seven , faire Vuurpan , yr. beddepan, bassinoire,
— der
fen, tiler. Te — en te zwaard verwoesten,
wolfabrikeurs, catissoir,,
feettre a fete et h sang. Spr. w. of fig. Voor Vuurpiji, in. fusee, f macron, m. Kleine —,
ietnand door het — loopen, se mettre en
fitsilette, f;
( bij vuurw. ) saucisson.
one ire pour q. q.; etre fame dainnee de q. q.
Loopenoe
courantin. Lat aan een
iemand het — aan de fchenen leggen,
panaceau ,
— der ouden, falarique
or and eene zaak moeijelijk maker,) reduire Vuurplaat , y r. contre-coeur de cheminee,
el . a. a Pextremitd. Een gcbrand kind yreest
plaque de cheminee.
het —, chat dchaudd craint Peau froide. Er Vuurpook,
fourgon, attisoir. Gebogen
ilaat nog een potje boor u te voice receof ratelflok der gieters„
f.; zie
":rCZ Bien des reprimandes. Water in de
ook Vuurhaak.
erne hand dragen, en — in de andere, souf- Vuurpot, in. pot h fin, brasier; zie Vuurtest.
tier le froid et le chaud. Hij fpoog — en Vuurproef, y r. (in ,de oudheid,) ordalie.
Siam, (hij geraakte in zulk eene drift, dat Vuurrad, o. roue de feu,
, (bij de vuurw.)
aijn gelaat zoo rood als — wend,) it et-azonnetje, soleil.
ches, feta feu et flamme. Verhandeling over Vuurreep,
cercle ardent, (metioreignd.)
! . et
, pyrologie. Waarzeggerij nit het —, Vuurregen,
pluie de feu, f.
2.yromancie, pyromance, pyroscopie, , Vuurroer, o. acme d feu, arquebuse, caraontfieking, hitte, chaleur,, inflammation,
bine , fusil , Kort — met eenen wij-erdeur f., fee. Zie ook Vurigheid, fig.
den loop, poitrinal, no. — handbus op
hood—, gangrene.
, drift, geestdrift,
eene galei, escarpine,
le y endigheid, verve, • ervent-, Dicht—, Vuurroerdrager,
mouequetaire.
verve podtique. Het — waarmede een rede- Vuurrood, b. n. rouge comme le feu, couleur
naar fpreekt, ten muzijkant fpeelt , la verve
de feu.
a'un orateur, tPun musicien. Het — der Vuurrook ,
Aimee de feu, f.
(minnegloed), feu, amour, flamme Vuurfcherm, m. ecran ; garde felt.
anecnrcuse.
Vuurfchicht , dart 4 feu; zie Vuurpijl.
Vauraanbidder, rn.
Vuurfchilder,
peintre en email ; emailleur.
Vuuraanbidding, yr. pyrollitrie.
Vuurfchoof, yr. (bij vuurw.) gelijk yerfcheiuuraanfloker,
attiseur.
dene fchoven to zamen gebonden , gerbe de jeu.
Vuuracht;g, b. n. igne , e.
Vuurfchop, yr. polio h feu. Groote
ebraiVuurbaak , yr. vuurtoren , final de cote, pit astir,, no.
re tn., tour is signaux ,
Vuurfchouwfpel., o. spectacle pyrique, tn.
uurbal, m. boule de feet , Watervuurballen, Vuurfiag, o. briquet,
in.
Gricitsch vuur, feu g t egeois.
Vuurfiot, 0. fusil,
Vuurbcrg , m. volcan.
Vuurfpeer,, vr. (b:j vuurw.) lance fen.
Vuurblik, o. (op fchepen ,) faux feu artifice Vuurfpugend of Vuurfpuwend , -brakend, b. n.
de conserve, no.
47nivome jctsnt on vomissant du fen. ---e
Vuurbloem, yr. klaproos, coquelicot
berg, VOICan in. Mond van eenen y uurfpuVuurbol, m. vurig luchtyerfchijnfel, globe de
wenden berg, cratere,
feu, (mdteore igne, lionoineux.)
Vuurfpuit, yr. krandfpuit, pompe ii incendie.
Vuurbrakend, b. n. ignivome.
Vuurftaal; zie Vuurflag.
Vuurbraker, Vuurmond,
honcho h feu, f , Vuurftcde ; zie Vuurhaard.
piece
, f. , canon.
Vuurfteen, pierre h feu ou d fusil ; pierre
Vuurbrand,
aangebrand hoot, risen.
pyromaque, pyrite, f. silex , m. — die bij
Vuurdckfel, o. couvre feu , in.
het yuur of order warm ligchaam komende,
Vuurdrager,
(bij de Grieken 5 ) pyrophore.
doorzigtig worth, picrre pyrophane.
Vu ureter,
Vuureetfler, yr. ignivore, no. et Vuuritolp, y r. couvre-feu , no.
f. 5 pyrophage.
Vuurftoof ; zie Stoof.
Vuurfiesch, yr. (fcheepsw.) bo:se a feu, ben- Vuurfiraal in. rayon de fell 5 eclair.
teille
Vuurivng, y r. pincettes, f. p1. Groote -5
Vtitirgeest. ,
mordache.
falamander, salamandre.
Vuur-
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Vuurteat , yr. terrine a feu.
Vuurtoren m. phare.
Vaturvast , b. n. dat tegen het vuur beftand is,
onverbrandbaar, apyre. De fteenvlas of vlasfteen is —, l'amiante est apyre.
Vuurvla.m 9 yr. flamme de feu.
Vuurvreter ; zie Vuureter.
Vuurwag-en , in. brasier, foyer portatif.
Vuurwapen 0. arme a feu , f.
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Verhandelin;:,Vuurwerk o. fees d'artifice,
hierover , pyrobologie, f.
vuurwerkmaker, artificier,,
Vuurwerker,
pyrobolite.
Vuurwerkerskunst of kuncle , y r. pyroteclinic.
Hiertoe behoorende of betrekkelijk , pyrotechnique.
Vuurwortel , m. (in de krnidkunde ,) bertramkruid, kwijiwortel , racine salivaire„1-: pyrathre.

W , yr. de zafte letter van de letterlijst w , m.
Waadbaar, b. gueable. Eene waadbare plaats,
un gue.
ICAT aag, vr. een werktuig om te wegen, balancc. De plaats, waar zuk een werktuig gebruikt worth 5 weeghuis, poids public , poids
de la Wile, no., balance publique.
Waagbalk , traversin de balance, .fleau de
la balance. Het krom gebogen ijzerciraad aan
den —, esse, f.
Waagdrager, of Waagwerker,
ouvrier qui
travaille an poids.
V,Taaggeld , 0. le pesage (ce qu'on peye pour
les marchandises quo roil; pose au poids.)
Waag,gewigt 0. poids dtaionne, poids de la
balance publique,
Waaghals, m. temeraire, risolu, determine.
Waaghalzerij, yr. temerite.
Waagknie , yr. (fcheepsw.) pomp-knie, potence de brinquebaile.
Waagmeester, m. maitre dupoids, peseurfure.
Waagfehaal, vr. weegfchaal, bassin, plateau
(de la balance) , in.; fig. Zich in de —
len , (wagen), s'exposer au peril , risquer
(sa vie) se hasarder.
Waagfpel, o. feu de hasard, en.
Waagtland , m. equilibre, repos des balances.
Waagfuk , 0. coup de hasard , en. , coup per/hens.
Waagwerker; zie Waagdrager.
Waaijen, b. w. (ik woei (waaide), heb gewiaaid ,) al waaijende verkoelen , &enter,
rafraichir en eventant, faire du vent avec
vu eventail, etc. De Atiatifehe vorfien hebben lieden, die hen bewaaijen, les princes
ont des gees, qui les eventent. Waa.ijende van de plaats bewegen als : De wind
heeft het papier van de tafel gewaaid, le
vent a emporte le papier de la table. —,
W. wind maken , venter, faire du vent,
sonfiler. Het heeft den ganfchen nacht /feria
gewaaid il a vente bien fort toute la nuit.
Het waait eene ftijve koelte, 2ri sotiffle un
vent finis. — 9 (fcheepsw.) Dc vlag laten
(cvoir le pavilion deploye. Oyermatig,
steer den form - 9 surventer ; fig. Het is
mij door het hoofd gewaaid, (het is mij
ontgaaa ,) cela m'est dchappe fe l'ai
— met alle winden , tourner a tons vents
comme sine girouette; ook zie Hulk naar den
wind hangen. Ovet het hoofd zegt men
van onheilen, die iemand dreigen te treffen.
Het is mij over het hoofd gewaaid , fe n'en
ai rice souffert ; zie verder de met Waaijen
zamengeflelde woorden; als Aanwaaijea
Afwaaijen , Doorwaaijen, enz.
Waaijer, m. iemand die waait , celui qui evente,
qui souffle, etc. — , nicest gebruikelijk voor
het werktuig zelf, waarmede men waait, en
waarvan de vrouwen zich eertijds veel bedienden , om al waaijende het aangezigt te
verkoelen , eventail. Een — die good open
en toe gaat, fin ever:tail qui fens bleu.

el.entailp
Waaijerkooper , Waaijermaker ,
lour ; eventailliste.
Waaijervorrnig, b. n. (in de plantka) flabc:1;,
forme.
Waak of Wake, y r. veille.
Waakhond,
wachthond, chief; de garde.
Waakpiaats, y r. lieu oil Pon va veiller, m.
Waakrol, yr. liste de ceux qui veillent, contrille de veille, .
Waakiter, yr. garde-malade, femme qui veille
aupres de q. q.
een toren, waarop men want
Waaktoren,
houdt, om de aankomst des vijauds, enz. te
,ontdekken , wachttorentje, Ochanguette,
— , waehttoren, beffrol tn.
Waakzaam, b. n. ijverig wakende, vigilant,
e; fig. surveillant , e. Hij is zeer — in zijne
zaken, il est fort vigilant dans ses atraires;
fig. — , zorgzaam, opmerkzaam, soigneux
se, attentif, ive.
Waakzaamheid, yr. vigilance; fig. surveillance,
attention.
waal, yr. cen met paled omgeven kant 9 waar
de fchepen in de zeehaven veilig kunnen
liggen, bass/n.
Waalredders,
meerv. commissaires des canaux.
Waalwortel, m. (in de kruidk,) grande consonde , oreille d'eine ,f.
Waan 9 in. ijdele meening of gedachte, pewee
frivole, fausse opinion, idee, presoneption,
imagination.
Waanwijs , b. n. eigenwijs, verwaand , presosnotueux , se, pedant, e, arregaiit,
, verwaand, hooginoesufffsant, e. Een
presomptueuse. 1k icon
dig meisje, une
geen verwaand mensch dulden, fe no
saurais soliffitir un pedant ; zie Verwaand.
Een waanwij ze , geleerde gels , un say antassr.
Waanwijsheid, yr. laatdunkendheid, ingebeeld,,
heid, presomption, pedanterie; suSlyanee.
Waar, yr. koopmansgoed, mai:chandise, dencontrebande. In verboVerbodene
dene waren handelen, faire la contrebande.
Verlegene vie/lie merchandise. — die op
reis befchadigd is, mahhandise avaride. Deze
koopman heeft zijne — nog niet uitgeftale.,
ce viarchand n'a pas encore crate sic
prijst zich
Spr. w. Goede
a bon no fact point de bone/son. Aengebodene — is verdacht, deugt niet veel,
merchandise offerte a le pied coupe. Zcs dc
met — zamengeftelde woorden.
Waar, b. n. zeker, echt vial, e, veritable,
certain, e. Ziedaar de ware oorzaak,
ha vraie cause. Een vriend, ssn vial anal.
Eene ware gefchiedenis, sine histoir: veritable. Er is geen — woord aan, ii n'y a pas
un snot de vial. 1k fla or voor in, dat: her,
— is, fe vous garantis cela veritable. is
het islet
n'est-il pee vrai? — bijw.
zie Waarlijk.
Ppppy
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Waar, bijw. van plaats , oh, en quel endroit ,
en quel lieu. — is uwe zuster oh est votre
soeur? 1k weet Diet, zij is , je ne sais
pas eh elle est. Van — komt hij ? d'oii
vient-il?
Waaraan, bijw. a quoi, au quel, voor,
aan wien , 4-qui, etc. -- denkt gij ? a quoi
pensez-vous? flat is lets — men altijd denken
1110et c'est quelque chose a quoi on dolt tanfours penser. De grootfte ondeugd hij
onderhevig is, le plus grand vice a quo!,
(auquel) it est su_fet. — ligt of fcheelt
het, dat het niet gebeurt? a quoi tient-il ,
gue cela ne se fasse ? Daar is Diets, — men
zich kan s as tho u de n , it n'y a rien a quoi
on puisse se tenir , s'attacher. 1k weet niet
— ik ben , je ne seas oh fen suis.
\Vaarachter, bijw. waarna, apres ou derriere
qui ou quoi.
Waarachtig , b. n. vrai , e, veritable, veridique, certain, e, reel, le. Niets is waarachtiger, rien d'est plus veritable. Hetgeen
hij u heeft gezegd , is — , wezenlijk zoo,
ce qu'il vous a lit, est reel; bijw. — en
waarachtiglijk , vraiment, veritablement ,
la vents, certainement , certes , tout de bon,
reellement.
\Vaarachtigheid, yr. waarheid, Write, veridicite, veracite. Men betwist de — van dit
verhaal, on conteste la veridicite de ce red.%
De — van God, dat hij zich niet kan be.
driegen , la veracite tie Dieu.
Waarbij , bijw. a quoi, auquel, a laquelle,
dent, par lequel. Dat is een voorilag —
men het laat berusten , zich voegt , c'est une
proposition a laquelle on acquiesce. Dat is
een middel, gij u wel cult bevinden ,
voila un remede dont vons vous trouverez bien.
Waarborg, m. borg , onderpand, garant, rependant. borg , borgtogt , (bij regtsgel.)
pleige, In., caution , f. 1k Deem u tot —,
je vous prevds pour garant. Hij heeft goede
—en, borgen, it a de bons repondants. Voor
iets borg zijn, etre caution d'une chose.
Waarborg-raaatichappij , compagnie d'assuranee; zie ook Brand-waarborging en Brandwaarborg-maatschappij.
Waarborgen , b. w. (ik v:aarborgde , heb ge.
waarborgd ,) ergens voor inftaan , garantir.
"Waard, m. herbergier, hate, &Steller, aubergiste, cabaretier, tavernier. Den — later
korner], om of te rekenen, faire venir
pour compter. Spr. w. Wie de rekening
buiten den — maakt, bedriegt zich, (dat is
zijne rekening verkeerd maker,) qui compte
sans son hole, compte deux foss.
een bedijkt land, terre dessichee
Waard,
et entouree de digues, f.
Waard, Woerd , in. het mannetje van eene
Bend, canard male.
Waard, b. n. en bijw. waarde hebbende, de
la valeur de, du prix de, valant, qui vane.
Dit huis is acht duizend gulden cette
maison vaut huit mille florins. Een paard
dat vier honderd gulden — is, un cheval
valant quatre-cents florins; fig. Dat is wel
cela en vaut been la peine.
der moeite
Spr. w. fats. De kool is het fop niet —,
feu ne vaut pas la chandelle. —, verdienende. Hij is niet — dat ik hem aanzie,
ne merite pas que fe le regarde; zie Waardig. —, dierbaar. Mijn --e vriend, mon
cher am!. Zie Dierbaar.
Waarde, vr. waardij, valeur, f, prix, /12.
Hid heeft hem de — daarvoor gegeven , ii
but en a payer la valeur. Ziedaar papieren
van geene —, voila des papiers de milk ra-
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leer. — in rekening, (bij koopl.) valeur
ontvangen , valeur recue.
en compte.
mij zelven , valeur en moi-mere. Bank-,
wisfel—, valeur de barque, tie change. in
verminderen, appietrir. Jets onder de
— verkoopen , vendre ci non prix. Zie Prijs
in dezen zin. — van het good of van het
zilver , ale!, iss. De innerlijke , wezenlijke
— van een huis, la valeur intrinseque d'une
maison.
Waardeerbaar, b. n. estimable ; appreciable;
dont on pent fixer le prix.
Waardeerder,
taxateur, priseur,, apprdciateur,, estimateur; zie Schauer.
Waardeerfter, yr. priseuse; zie Schatfter.
Waarderen, b. w. (ik waardeerde, heb gewaardeerd ,) de waarde van iets bepalen ,
fchatten, pricer, taxer, evaluer, ventiler,
apprecier, fixer la valeur ou le prix de q.
ch. estimer. Te hoog surtaxer. Zijn
wader heeft de boeken gewaardeerd , son pens
a prise les livres. Het huis is gewaardeerd
op zes duizend gulden, la maison est taxes
a six mills florins. Onder de waarde — ,
Upriser. Zie Schatten , Achten.
Waarderend, b. n. fchattend, appreciatif, ive.
Waardering, yr. prisee , taxation, appreciation, ventilation , arbitration, estimation;
zie Schatting. Deze fchilderij is onder de
verkocht , ce tableau, est vendu au dessous de la prisee. Eene nieuwe fchatting
vragen , (in de prakt.) demander une nouvelle ventilation. Hernieuwde, geregtelijke
, riappreciation. — der muntfpecien , evaluation des monnaies.
Waardgeld, 0, paie, solder, f , pret, m.
Waardgelders, m. meerv. foldaten, die aangenomen worden en geld trekken , om de
clad, derzelver omftreken, des noods, de
kusten te bewaren, soldats enrolls pour no
certain temps.
Waardig, b. n. digne, qui merite.
zijn,
renter, etre digne. zijt lof vous
etes . digne de louange. Gij zijt eene groote
ftraf —, gij verdient eene groote flraf, vous
meritez une grande punition.
dierbaar,
cher, ere, precieux, se.
bijw. dignement.
Waardigheid, yr. dignite. — „, verdienfte, merite, m.
eereambt, eerepost, lignite,
honneur, charge, office honorable. Die met
eene groote bekleed is , als een kanunnik,
deken, enz., dignitaire, m. — van eenen
kandidaat in de godgeleerdheid, welke een
onderzoek heefc doorgeitaan, baccalaureat,
us. Berooving van eene —, degradation.
Waardiglijk ; zie Waard , bijw.
Waardij , yr. zie Waarde.
Waardijn , iemand in de munt , die de waarde van good en zilver onderzoekt, geldtoetfer,, essayeur.
Waardin , yr. lidtesse,
cabaretihre.
Waardoor, bijw. par oh, par quoi, par lequel, par laquelle, etc. Zie ik ben binnen gekomen, voila par oh fe suis entre.
Het fpel —, door hetwelk zich zoo vele
menfchen ongelukkig waken, le feu par le•
quel Cant de gens se ruinent.
Waardfchap , o. het beroep van iemand, die
eene herberg houclt, métier de cabaretier.
— drijven, herberg houden , tenir cabaret
ou auberge. Ook beteekent het gastmaal,
festin, repas , m. Van bier waardfchappen ,
Bonner un festin; fig. Goed goed huishouden , rninager,, economiser q. ch. Slecht
, faire mauvais menage.
Waardshuis o. cabaret, Mel
hetellerie ,f.
Waar.

allez
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devoir,, faire son elevoir. Ilij heefc zijnen
spook, spectre, fanteme ; reWaargeest,
tijd wel waargenomen, it a bien employe
venant.
son temps. Neem de gelegenheid waar , proWaargenomen , veil. dw. van Waarnemen,
fitez de Poccasion, saisissezPoccasion. Zaken
•Waarzeggen.
——
Waargezeid
befluren, gerer,, administrer des affaires.
Waarheen, bijw. waar naar toe, ou, vers quel
Ik heb gebreken iii dit werk waargenomen ,
waar naar toe gaat gij ? ea
endroit.
opgemerkt , j'ai remarqué des defauts dans
volts? — reist gij ? pour quel lieu parcat ouvrage.
tez-vous ?
observateur.
Waarheid, Yr. Write. Zeg de —, dites la Waarnerner,
verite. Dat flrijdt tegen de —, cela est Waarnerning, Yr. observation.
contraire a la verite. Vroeg of laat zal de Waarom , bijw. pourquoi, pour quelle raison.
— vraagt gij dit? pourquoi demandez-vous
— aan den (lag komen, at on tard la verite
cela? — blijft gij niet hier? que, pourquoi,
se decouvrira. Der — getuigenis geven, renne demeurez vans pas ici? — koint hij niet ?
dre temoignage a la Write. In —, voorque ne vient-il? Het —, le pourquoi. 1k
waar, hoe meet ik daaraan denk, hoe rneer
wenschte wel het —, de oorzaak van doze
en
verite,
plus
j'y
pense,
plus
ik mij erger,
zaak te weien , fe voudrais bier; savoir le
je me chagrine. De — wil niet altijd gezegd
pourquoi de cette affaire.
zijn , toute verite n'est pas bonne a dire.
Waaronder, bijw. parmi quoi, sous quoi, sous
Iemand de — zeggen , hem lets verwij ten
lequel, sous laquelle. De boom, — wij
dire des verites a q. q., reprimander q. q.,
zaten, Parbre sous lequel nous itions assis.
faire des reproches a q. q.
ik uwe beurs heb gevonden,
De
appelen ,
die
altijd
de
waarheid
\Vaarheidlievend, b.
trouve votre
les pommes parmi lesquelles
fpreekt, veridique.
bourse.
Waarin, bijw. en quoi, oh, dans lequel, lasur
quoi,
a
quoi
,
cis, sur leheeft
hij
ti
beWaarop
,
bijw.
quelle, auxquels, etc. —
hij
sur laquelle. 1k weet niet
Ieedigd ? en quoi vous a.t-il offense? Dit zijn
bouwt, je toe sais sur quoi it se fonde. Datzaken — ik belang ilel, deel seem , ce soot
gene, — men vooral te letten heeft, ce
, des affaires oai (auxquelles) je prends intequoi, on our quoi it fact principalement
net. Ziedaar de flesch — de wijn is geweest,
reflexion.
ou dans laquelle a ete
voila la bouteille
le y in. Het jaargetijd.e , — wij zijn , lasaison Waarover, bijw. sur, de, quoi, dont. —
zijt
twisten
zij ? sur quoi disputent-ils?
oa, on dans laquelle nous sommes.
gij toornig? de quoi vous fdchez-vous? Het
Waarlijk, bijw. vraiment, veritablement, en
verlies — ik mij bedroef, la perte dont je
zeker,, certaineverite, a la verite.
ik u gefproken heb,
m'afftige. De perfoon
ment , certes , assurernent. 1k heb het —
is hier , la personne dont je vous ai pane
van hem gehoord, c'est de lui que je le tiens.
est ski.
jezus Christus is — opgellaan , Jesus Christ
est viritablement ressuscite. Hij is — wel Waarfchap , yr. -verzekering , assurance, garamie.
de man daartoe, vraiment it est bien homme
'Waarfchijnlijk , b. n. vraisemblable, probable,
pour cela.
apparent
, e. Dat is weinig —, niet zeer waarWaarmaken, b. w. (ik maakte waar, heb waarfchijulijk , cela est pen vraisemblable. Het.
gemaakt ,) de waarheid aan den dag leggen,
geeu hij zegr, kan waar zijn, waar heti3
bewijzen , verifier, justifier, prouver. Eene
niet
ce qu'il dit petit être vrai, mass
verifier une promesse. Dat kunt
belofte
n'est
pas vraisemblable. Het is — dat hij
c'est
ce
quo
volts
niet
bewijzen,
gij niet
den brief nice heeft ontvangen, it est probane sauriez justifier.
ble que la lettre ne lui est pas parvenue. —,
Waarmaking, yr. bekrachtiging, verification,
bij w. vraisemblablement, probablement.
justification.
zal — zijn proces verliezen , it perdra proWaarmede, bijw. avec quoi , a quoi, de quoi,
bablement son proces.
avec lequel, avec laquelle, etc. dont. —
hebt gij dat gemaakt, avec quoi avez-vous Waarfchijnlijkheid , yr. vraisernblance ,
bilite, apparence. Er ligt weinig — in hetquoi
fait cela? — wint gij den kost?
gees hij zegt, it y a pen de vraisemblance
gagnez-vous la vie? Eindelijk heeft men lets
ce qu'il dit. Leer der —, probabilisme,
gevonden, — men hem kan tevreden flellen ,
enfin on a trouve de quoi le contester, le Waarfchuwen, b. w. (ik waarfchuwde , heb
gewaarfchuwd, ) waarfchouwen, avertir,
satisfaire. De hoop — hij zich vleide, was,
exhorter de precedes garde. Ik waarfchouw
kan
Pesperance dont it se flattait, etait.
a
als vriend, doe her niet , je vous avertis
en
quoi
puts-je
vous
servir?
ik u clienen?
en ami , ne le faites pas. Iemand voor bet
Waarna.- bijw. waarop , apses quoi, sur poi,
prevenir q. q. sur le danger (qu'il
gevaar
apses lequel , etc.
aurait a craindre); fam. Hij heeft mij geWaarnaar,, bijw. a quoi, apres quoi, apses lewaarfehuwd, eenen weak gegeven, c'est lui
quel , laquelle, etc. Ik weet — hij doelt,
qui m'en a donne Peveil.
it vise. Het
itreeft, je sais a quoi,
Waarfchuwer,
m. celui qui avertit, moniteur;
le
modele
ou
le
model — men werken moet,
zie Vermaner.
patron d'apres lequel it fact travailler.
Waarfchuwing, yr. avertissememt, avis , tn.;
Waarneemfler, yr. observatrice.
fam. even, on. Dat kan tot — dienen, c'est
Waarnernen, b. w. (ik nam waar, heb waarun avis an lecteur. Kerkelijke — , aggrave,
genomen,) in acht nemen, acht op Haan,
aggravation - zie Vermaning. Geregtelijke
vervullen, observer , gander, remplir, re— die met de regels der kerk overeenflemt,
inarquer, apercevoir, s'acquitter de; profiter
monition
canonique.
nagaan,
Den
loop
der
zon
de , etc.
observer le court du soled. Ik heb jegens Waarfchuwfler vr, celle qui avertit ; zie Vermaaniter.
hem alle pligten der vriendfchap waargenomen , veryuld, j'ai rempli envers lui tons Waarteeken, o. signe, indite (tie verite), tn.
les devoirs de Pamitie. Men moet Gods ge- Waartegen, bijw. contre quoi, a quoi, contre
tegen
lequel, etc. Dat zijn Bingen
fans observer les commandements
boden
welke veel te zeggen valt, ce sant 1(1 des
?acquitter de son
de Dien. Zijnen pligt
ChoPPPP4
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closes, contre les quelles it y a beauccup
dire, a redire.
Waartoe, bijw. a quoi, d quelle fin , d quo?
usage, auquel, a laquelle, etc. — zal dat
dienen ? a viol bon cela ? Wie weet hij
nog beitemd zij, qui salt a quoi it est destine. — zal dat gebruikt worden ? a quel
usage cela est-il bon ? Dit bijw. wordt, even
als alle dergelijke, hevestigender en vragender
wijze gebezigd. Zie Waaraan, enz.
Waarts , bijw. enkel gebruikelijk in zamenftelling , als : Nederwaarts, Opwaarts, enz.
Waaruit, bijw. d'oa, de quoi, du quel, de laquelle , dont, etc. — is dat kwaad ontflaan?
a'oa est-ce que ce mal a pris son origine ? De
ik gepnt heb , la source dans labron
quell° j'ai pulse. Hij heeft het nit de boeken
gehaald, it l'a pulse dans les livres.
Waarvan , bijw. de quoi , de qui , du quel,
dont, etc. — fpreekt gij ? de quoi, de qui,
parlez-vous? De zaak — ik fpreek, l'a aire
dont je park
Waarvoor, bijw. pour qui, pour quoi; pour
lequel, laci uelle, etc. dont. Zie daar de
tale], ik tien gulden betaald heb, voila
la table pour laquelle j'ai page dix florins.
Waarzeggen, o. w. ( ik zeide waar, heb
waargezegd,) toekomflige dingen te voren
zeggcn, voorfpellen ,deviner,predire. Goed
geluk —, dire a q, q. la bonne aventure;
zie Voorfpellen.
Waarzeggend, b. n. voorzeggend, yoorfpellend oatidique, devinateur,m.,devinatrice,
f. De —e drievoet te Delphos, le trepied
j'atidique de Delphos. Hij heeft eenen —en
geest, it a l'esprit de divination.
Waarzegger, m. devin, diseur de bonne oven,
tare. — nit ingebeelde ingeving, (bij de
onden,) Ptuaire; fam. devineur.
(bij de onde Heidenen) nit de vlugt of
den zang der vogelen, vogelwigchelaar,
augure, auspice. — nit de ingewanden der
offerdieren , aruspice, extispice. — nit de
hand, chiromancien. — nit de kaarten, cartomancien. nit de gelaatstrekken, mitoposcope. Faliaanfche —, astrologue
Waarzeggerij, Waarzegging, yr. divination ;
(bij de mule Heizie ook Voorfpelling.
denen) door het zout, alomancie. nit
de ingewanden der offerdieren, aruspicine,
extispiscine. — door getallen, arithmancie.
— met beentjes, astragalomancie. — nit
den rook des altaars, capnoniancie. — nit
de kaart, cartomancie. nit de lijnen der
hand, chiromancie. — nit kristal, cristallomanic. — nit het offerdeeg, crithomancie.
— door middel van eenen fpiegel, inoptromancie. — door de lucht, aêromancie. —
door middel van eenen ring, dactyliomancie.
- nit het meel, aleuromancie. — nit het
water, hydromantique. — door floppen of
punten, geomancle. — nit het lagcben, getoscotie. — nit de gelaatstrekken, inetoposcopie. — door woorden nit fpreuken, gefchreveryen op boombasten, stichomancie.
zen, rapsodomanie. — door fpoken, tdratosdoor
de
wigchelroeden
,
rabdomancopie. —
ce, rabdomancie; zie ook Wigchelarij.
Waarzegiter, vr. devineresse, diseuse de bonne
aventure ,pythonisse, etc. ; zie Waarzeggerij.
Waarzegkunde , yr. divination.
Waarzeil, o. voorraadzeil , voile de rechange,
Waas, o. zekere vochtigheid , die zich op
yruchten, enz. vertoont , aan daauw gelijk,
ternissure, f., (des fruits.)
veloute,
Wacht, yr. de handeling, waardoor men acht
geeft up hetgeen er onwat, ten einde niet
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verrast of betrokken te warden. Verder een
zeker getal krijgsknechten, die de — honden ; ook de plants, waar een zeker getal
foldaten, met eenen oflicier aan het hoofd,
zich ophouden , om de algemeene zekerheid
en rust te bewaren, en van waar de posten
uitgedeeld worden , garde, f., guet, m. —
of ronde, die de dad doorkruist, ronde. Op
de — trekken, monter en garde, entrer en
garde. Van de — komen, sortir de garde.
De — houden, faire la garde, faire le gut:.
De — hebben, op de — zijn, etre de garde.
De — aan de poorten is verfterkt, verdubbeld geworden , la garde des porter a ete
renfircee, double& De — aflosfen , relever
la garde. De officier van de —, l'officier tie
garde. De hoofd—, la grand' garde. Do
buitenfte —, la garde avancee. De nationale
of gewapende burger— , la garde nationale.
De eere—,. la garde d'honneur. Op de —
zijn, op fchildwacht, op den uitkijk flaan ,
eve au guet, titre en vigee. Hij had de —
op den wachttoren, it fit le guet au haut
du beffroi. N acht— gut: de unit. Lijfgardes de corps, m. pl. —, (op fchepen,)
quart , Goed — houden op de mastkorf,
faire bon quart sur la hune. Naar de —
gaan , prendre le quart. Hoode—, quart,
second quart, de minuit a quatre. Dag—,
quart de quatre a huit du matin. Hoofd—,
premier quart, quart de stribord. De —
verdeelen , faire la petite bordee. Zie Schildwacht en verder de met Wacht zamengeftelde woorden.
Wachtel, 01. kwakkel, kwartel, caille , f.
jonge
cailleteau.
Wachtelfluit, y r. courcaillet, no.
Wachtelkoning, m. (in de nat. gefch.) tale.
Kleine —, marouette, f.
Wachtelkooi, yr. cage a caille.
Wachtelnet, o. filet pour prendre des cailles.
ook patrijsnet, oilier, m.
Wachten , b. en o. w. (ik wachtte , heb en
ben gewacht,) attendre. Wacht bier, hij
zal aanftonds terug komen, attendez ici ,
reviendra tantlit. Gij laat hem lang
vows le faites attendre longternps. Diet groot
verlangen op iemand of iets —, attendre
apres q. q. ou q. cit. Op iets etre dans
l'attente de q. ch.; fig. Daar wacht ik hem,
( daar zal ik hem toonen , dat hij niet tegen
mijbeiland is,) c'est la que je Pattends.
Spr. w. Daar is wel —, maar geen vasten
Haar, cela n'arrivera pas si rolt. Zich voor
iets hoeden , se garder, se garantir; se
defier. Wacht u wel daarvan te eten, gardez-vons bien d'en manger. Dat is een man
waarvoor men zich moet diets men niet
moet vertrouwen, c'est un home, dont 11
fact se defier; fig. Vergeefs —, se morfondie. .1.1c heb lang op u gewacht, je me scuts
morfondu a vows attendre.
Wachter, m. die zorg voor iemand draagt,
garde, f. opzigter, surveillant. —,
(bij planeten) satellite. —, (fcheepsw.)
Sein—, guetteur. —gins, sabller de quart.
Wachthond, m. chien de garde oude basso-cour.
Wachthouder, m. (op f.chepen,) nitkijker,
gabier.
Wachthuis, o. corps de garde, M.
Wachthuisje, o. zie Schilderhuis en Waclittorentje.
Wachting, yr. attente.
Wachtkamer , yr. chambre de corps de garde.
Wachtlei, y r. (fcheepsw.) table d'ardoise.
Wachtmeester, .m. under-A.16er bij de ruiterij,
scrgent.
Wacht.
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Wachtparade, vr. parade, garde montante.
Wachtplaats, yr. lieu ois Pon monte la gar* ,
le guet , m.
Wachtsch, b. n. waakzaam, (van honden,)
vigilant , a.
Wachtfcloip , o. patache , (ook op fchepen,)
stationnaire.
1,Vachtfier, vr. garde.
-Wachtteeken , o. (in de krijgsd.) warren (pour
les rondes).
Wachttoren , no. met eene klok, befroi.
fchouwtoren echanguette,
Wachtwoord, o. mot d'ordre, (op fchepen ,)
mot de gust, m.
Wadde, yr. ondiepte in het water, waar men
te voet kan doorgaan , bas-frond, gee ,
Wade, yr. waaije, kniefchijf, votule, palette
du genou.
holligheid boven de knit,
achter de kniefchijf, jarret, m.
Widen , o.
(ik waadde , heb gewaad,)
door het water —, gueer. Door eene rivier
, passer one .riviare it gni.
o.
waadde, ben gewaad ,) een lijk , hem
het doodkleed aandoen, mettre en mart dans
an linceul.
Wafel, yr. een bekend gebak , gaufre.5
(gemeen) mood; als: Hood owe
zwijg
taisez-vous. Hij gaf hem eenen flag
voor, op zijne —, it lut donna an sou let
sur sa bouche.
Wafelbakker, m. piseur, patissier qui fait et
vend des gaufres.
Wafeldeeg, o. Hite tie gaufres , f.
Wafelijzer, o. gazifiler, tn.
Wafeikraam, yr. boutique oil Pon fait as vend
les gaufres, boutique aux gaufres.
Wages, no. chariot. —, rijtuig in 't algemeen, voiture , f. ; zie Rijtuig, Koets, enz.
llooi—, chariot de foin. Vierfpannige
gelijk men in de Olympifche fpelen gebruikte, quadrige. Spr. w. Paarden achter den
fpannen, ?I:ewe la charrue devant les
zeker gellernte, chariot. Grooboeufs.
te , kleine beer, grande, petite, ourse.
(bij de artill.) tot transport van het kanon , chariot a canon au porte-corps. — van
mortiers; ook kleine trekwagen voor twee
menfchen, carrion,— van muniti o n,
chariot a munitions ott de division. Ponton—, haquet a ponton. Smids—, forge de
campagne a quatre roues. Park—, caisson
de pare.
Wages, b. w. (ik waadde, heb gewaagd,)
ondernemen, in de waagfchaal ftellen, op
het fpel zetten, hasarder, risquer,, aventurer,, exposer a la fortune, au peril. llij
heeft zijn 'even gewaagd, it a risque sa vie.
Zij heeft bij dit fpel clrie gulden gewaagd,
elle a risque trots florins a ce feu. Zich —,
se hasarder, s'exposer. Wij hebben ons te
veel gewaagd, nous nous sommes trop hasardes. Die generaal waagt zich zelven te veel,
ilelt zich te veel in gevaar, ce general s'expose trop. Spr. w. Frisch gewaagd is half
gewonnen , it n'y a qu't} hasarder pour etre
heureux ; la fortune accompagne Paudace.
Wie niet waagt, wint niet, qui ne hasarde
rien, ne gagne rien. Nogmaals, weder —,
rehasarder.
charretier,, roulier.
Wagenaar,,
Wagenas, yr. wagenfpil, essieu, m.
Wagenburg, m. barricade de chariots , f.
Wagendisfel, m. amen.
Wagenhuif, vr. wagenkleed, bdche, banne,f.
Wagenhuis , o. zie Wagenfchuur.
Wagenhuur, yr. charroi, charriage , m.
Wagenkleed, o. zie Wagenhuir.
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Wagenladder, vr. ridelle tie chariot ea eitarrette.
Wagenlens of Inns, yr. esso, cheville de roue.
Wagenmaker, m. charron.
Wagenmakerij , yr. het wagenmaken, le charronnage.
Wagenmeester, m. vaguemestre, commissaire
des chariots.
Wagenpaarcl, o. cheval de chariot, de carosse, no.
Wagenrad , o. roue de chariot, f.
Wagenreep, m. trekreep, corde d'un chariot,
, leireep, longe,
porte-trait.
Wagenrenfpe 1 , o. course de chariots, de chars, f.
WagenfchGt, o. dun gezaagde eiken planken,
112 errain.
Wagenfchouw,, yr. inspection des voitures,
des chariots.
Wagenfchuur, yr. remise, f.
, loots, hangar, m.
Wagenfmeer, o. vieux-oing, cambouis, m.
Wagenfpoor o. orniere , f:
Wagenflar, m. groote beer, grand® aurae ,
Wagentlel, o. train (d'art carrosse),
Bet
voorfiel , sassoire,
Wagenvol, m. charretde, f:
WagenvracIt , vr. zie Wagenhnur.
Wagenweg,m. grande route , , grand chemise.
Wagenwiel ; zie Wagenrad.
Wagenwijd open, b. n. enti4rement tout , e,
ouvert, e.
Wagenzeel, o. trait , m.
Wager, m. celui qui hasarde, risque, etc.
Wageren , b. w. (fcheepsw.) vaigrer.
een
fchip van binnen bekleeden, vaigrer aan vaisseau.
Wageringen, vr. wegers, (fcheepsw.) binnenplanken van een fchip, vaigres; zie Wagers.
Waggelbeenen, o. w. (ik waggelbeende, heb
ge waggelbeend , ) flingerbeenen, gambiller,
vaciller.
gelijk eene eend, caneter.
Waggelen, o. w. (ik waggelde, heb gewaggeld,) heen en wader zwikken, chanceler,
branler.
Waggelend, b. n. branlant, , vacillant, e,
chancelant , e. Zij heefc eenen —en gang,
elle a la demarche chancelante.
Waggeling, vr. chancellement , branlement,
m., vacillation.
Wak, o. Len gat, eene opening in het ijs;
eene zekere uitgeftrektheid van water, dat
niet toegevroren is, nit hoofde van den
wind of eenige andere beweging, ouverture
dans la glace; etendue d'eau qui n'a pas eta
prise par la gels®, f:
Wak, b. n. vochtig, humid®, ;mite. — weer,
temps humid®.
Waken, o. w. (ik waakte, heb gewaakt,)
veiller aupràs
veiller. Bij eenen zieke
d'un malade. Voor jets, iemand een
wakend oog hierop hebben , veiller d , sur
q. ch.., sur .q. q.; fig. Onafgebrokene zorg
voor lets, oemand dragen, avoir soin de q.
ch. de q. q., surveiller. Eon generaal over
het lager moet op alles, wat voorvalt, —,
een wakend oog hebben, un general d'artnee
dolt surveiller a tout ce quo se passe. Hat
—, la veille.
Wakend, b. n. vaillant, a, vigilant, e.
Waker, m. garde, surveillant. —, (op fchepen ) eene lout, die dag en nacht brandt,
tnhcite allumee. Top—, girouette au haul
du tat, f.; zie verder Klapwaker, Nachtwaken
Wakheid, yr. vochtigheid, humiditi ,moiteur.
Waking, vr. zie het Waken.
Wakker, b. n. nice flapend, eveille , e. —
worden, s'imaken, Oveiller, reveiller.
, as
veiller, se remitter.
zijn,
PPPPS

WAK
14;4;0; dormir. Hij worth door het minfte geraas /1 se reveille au moindre bruit.
Spr. w. Men moet geene flapende honden
— maken , (geene nude koeijen nit den foot
balen ,) it ne fatit pas eveiller, reveiller,
le chat qui dort. lustig, vrolijk, kloek ,
vif, lye, vigoureux , se , brave, courqeux,
se , agissant, e. —, waakzaain, vigilant,
e. Hij is zeer — waakzaam in zijne zaken,
it est fort vigilant dans ses ajf'aires.
bijw. clerk, vigourensement, avec zele, diligemment , fermenient. Een work — voortzetten 5 continuer en ouvrage avec zele.
lemand —, fork aanvallen , attaquer q. q.
visoureusement. —, tusfchenw. courage;
allow! etc.
Wakkeren, 0. w. (ik wakkerde , ben gewakkerd ) opfeken , (van den wind gefproken ,)
fraichir, s'elever. De wind wakkerc , fleekt
op , worth flerker, le vent fralcisit, s'eleve.
—, in bloei geraken, augmenter, reprendre
vigueur. De nering wakkert , le negoce, le
debit augmente.
Wakkerheid, yr. moedigheid, naarfligheid ,
fchranderheid, vigneur, vigilance, ferns
activite , diligence, vivacite. llij bezit in
zijne zaak alle mogelijke waakzaamlieid,
it a dans son affaire tante la vigilance possible.
Wakkerlijk, bijw. zie Wakker, bijw.
Wal, m. fclians of bolwerk, eene fad omringentle ; of een dijk , die tegen het water
ligt , rempart , boulevard. Op den — gaan
wandelen , se promener sur le rempart.
(fcheeps- of zeew.) ate, rivage de
Wal,
la mer, bard; zie Oever,, Bust, Strand.
oever,, waterkant van eene rivier, beck,
van eenen vijver, enz. , bord, m., rive, f.
— van eene gracht , kant , bord d'un canal.
(zeew.) Lager—, co te sous le vent. Hooger— ate d'oh vient le vent. Opper— ,
ate au vent, du vent. Aan lager— zijn,
raken ; dancer a la ate, tomber sous le
vent; fig. (In zijne zaken ongelukkig zijn ,)
avoir la fortune contraire ; avoir du pine
du dessous. Aan hooger— zijn, ( gelukkig
zijn,) avoir le vent en poupe; avair du
bonheur; prosperer. Den — naderen , rallier
ck terre. Op den — raken , tomber, donner
• la ate. Aan den — komen, aanlanden ,
aborder. Van — fleken , in zee gaan, alarpier, demurrer , mettre en mer ; fig. Eenen
aanvang of begin met eene zaak maken , entreprendre q. ch. Lange den — zeilen, racer
la ate, atoyer; fig. (niet to hoog willen
vliegen,) ne pas voter on s'elever trop hunt.
Het raakt kant noch (het heeft geen
flot ,) cela n'a rime ni raison. Spr. w. De
beste fluurlieden than aan de foss juge,
briêve sentence. Van den — in de foot vallen 7 (van kwaad tot erger ,) tomber de fievre en chand mal.
jagershoren, trompe,
Waldhoren of hoorn ,
car de chasse, in. Op den — blazen ,
sonnet. , donner, du car.
Waldhorenblazer, m. sonneur du car, corneur ;
zie Horenblazer.
Waldieper, m. zie Baggerman.
Waldfleden , yr. meerv. de vier fleden in de
nabuurfchap van het zwarte woud in Zwaben 5 villes f'orestieres.
Walen , o. w. (ik waalde , heb gewaald ,)
(fcheepsw.) ongunfig zijn , geenen fireek
houden, varier, vaciller. De naald van het
kompas waalt , l'aiguille de boussole vane,
vacille. —de naald, aiguille afirolde. Ook
worth dit woord in eene ruimere beteekenis
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voor wag,gelen , wankelen , ook wel voor
weifelen , gebezigd.
Walendistel, m. (in de kruidk.) chardon 4
pltisieurs fetes.
Walg, Walging , yr. afkeer , ekel, weerzin,
afgrijzing, degois' t , m. 5 aversion ,repugnance. Eene — voor jets hebben, avoir de la repugnance pour q. ch. , avoir q. ch. en aversion.
Walmachtig, b. n. degoutant, e , (in de geneesk.) nauseabonde.
Walgang, rn. (in de vestingb.) terre pleine.
—, bedekte weg, fausse-braie, f. —en,
(p focsihte,epts.sw.) op de koebriig , galerie de fauxWalgelijk , b. n. walging veroorzakende , degoutant , e; (in de kruidk.) nauseabonde
ou nausieux, se. Eene --e plant, ook reuk,
sine plante, odeur , nauseense.
Walgelijkheid , vr. degolit, m.; zie Walging
of Walg.
Walgen, o. w. (ik walgcle, heb gewalgd ,)
eenen afkeer hebben , gebegen zijn tot braken , avoir du degat , degoester, donner du
degods ' , soulever ie coeur; affadir. 1k walg
daarvan , het walgt mij , cola me degogte,
me donne du degon't , me souleve le coeur,
m'affadit.
Walging , y r. misfelijkheid , braking, &goat,
soulevement on affadissetnent du coeur , m.,
envie de vomir, nausee, anatrope; zie Walg.
— van fpijzen , anorexic, cacositie.
Walgraver,5 m, terrassier.
Walgvogel, in. ftruis casuar, (Oostindifche
vogel ,) dronte.
Waling, yr. (fcheepsw.) vacillation; zie Walen ; fig. —, weifeling , hesitation.
Wall at, yr. (in de vestingb.) hut op een
bolwerk , cavalier, in.
Walkbank , vr. volbank, table a fouler, fouloire.
Walkelder, m. (in de vestingb.) grachten,
mil de vijandelijke mijnen to ontdekken ,
cascanes , f. pl.
Walken , b. w. (ik walkte , heb gewalkt,)
(bij hoeclenm.) Eenen hoed —, fouler un
chapeau.
Walker, m. fouleur.
Walkplaats, yr. walkerij , foulerie ; batterie.
AValkruid , o. (eene plant , ) kleine meibloem ,
die de melk doet flremmen , caille-laic, m.
Walkflok, in. fouloir.
Walktafel, vr. fouloire.
Walletje , 0. kade langs eene foot , crite , f.
Walm, m. damp, vapour, f. —, dakftroo
of rietdak , chaume, f.
Walmachtig, b. n. dampig, vaporenx, se.
Walmen, o. W. (ik walmde , hob gewalind ,)
wafemen, donner des vapeurs, exhaler.
Walming, vr. uitdamping, vaporation.
Walinte , yr. wafeua, damp , vapeur.
Walnoot, vr. noix de la grosse espece; onderfcheiden van okkernoot; zie verder Notenboom , Notenbolfler, enz.
Walrus , m. (in de nat. gefch.) zeeviscb in
de Uszee, met eenen horen aan het opperfie
kakebeen , narval, m., licorne de mer, f.
Wals, yr. zekere dans, valse.
Walfcherm, o. borstwering eener vesting, benedenwal eener vesting, parapet d'un chemin
convert, m.
Walfchot , o. zaad van den walvisch, spermaceti , blanc de baleine, in.
Walfen , o. w. (ik walsde, heb ge-waIsd5)
valser.
Walfroo , o. (eene plant ,) zie Walkruid.
Walvisch, in. baleine, f. Jonge —, baleineau.
— fnijden en fmelten , bonifier la baleine.
Befchrijving der —en, cdtologie, f.
Wal-
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Walvischaardig, b. n. cetace, e.
Walvischbaarden, tn. meerv. !anent, tn., barpl,
bes de baleine,
Walvischbeen, 0. baleine, f:
Walvischkinnebak, m. machoire de baleine.
Walvischrib, yr. cote de baleine.
Walvischipek , o. lard, m., graisse tie baleine,
Walvischttaart, m. queue d'une baleine ; f, ;
(in de flerrek.) nom d'une etoile.
Walvischtraan,
hullo de baleine, f.
Walvischvaarder, m. Groenlandsvaarder, baleinier,, (navire baleinier.)
Walvischvanger, m. pecheur de baleine.
Walvischvangst, yr. pectic de la baleine.
34Valvischvinnen, yr. meerv. bras d'une baleine,
nageoires de baleines , f. pl.
Walwortel , . wilde
hieble , f.
Wain , vr, fanon, rn. ; zie Kosfem ; oak walvischbaard, (bij looijers ,) ventre d'une
pean ,
Wambuis , 0. wambes, wammes, pout-point,
m., jaquette, f. — zonder mouwen, colletin , - - foldaten dat tot aan de
dijen hing, en eertijds onder het harnas geSpr.
dragen werd, pannier, gambeson,
w. Met der tijd komt Herman in het —
et le
(bereikt zijn oognierk ,) avec la
temps les nefles infirissent; petit aa petit l'oiseau fait son nid. Iernand helder op zijn
geven , hem braaf afkloppen, dtriller q. q.
comme it faut , etc.
Wamen , o. w. (ik waamde, gewaamd ,)
in den modder roeren , dn modder naar
boven paten komen faire moister la vase.
Wammen, b. w. (ik 'wamde , heb gewamd,)
het ingewand van den visch uithalen, dventer
le poisson.
Wan, yr. werktuig om het koren te wannen,
van, m. Kleine haver— , vannette.
Wanbedrijf, o. wandaad, misdrijf, alit, forfait , crime, m.
Wanbegrip, o. fausse notion, f:
Wanbeleid, o. zie Wangedra.g.
Wanbefluit , o. fausse consequence, f.
Wanbetaling, y r. non-payetnent, defaut de
poyement, m.
Wand, m. muur, paroi , nzur,, m. , muraille , f.
Wandaad, y r. affchuwelijkheid , abomination.
Wandel, m. fig. gedrag, leefwijze , omgang,
conduite, maniare de vivre, fi, comportement ,
Wandelaar, m. celui qui se promene-, (promeneur.) reiziger, voyageur, passant.
Wandelaarfter,, yr. celle qui se promene, (promeneuse).
Wandelbaar, b. n. ou l'on pent se promener.
Wandeldreef of laan , yr. allee, promenoir,
in., avenue, f. Eene door kunst aangelegde
wandelplaats, promenade. Te Arnhem zijn
fchoone wandeldreven of plaatfen rondom
de flad, el Arnhem it y a de beaux promonoire , de belles promenades autour de la ville.
Wandelen , o. w. (ik wandelde , heb gewandeld ,) fpanferen , se promener, faire one
promenade , cheminer. Ik ben naar Amilerdam gewandeld, fe me suis promene a Amsterdam. Laat ons gaan faisons one promenade, allons nous nous promener; fig. —,
voor verkeeren , zich gedragen , se conduire,
se comporter, vivre, agir.
Wandeling, vr. promenade, tour de promenade
(a pied, a chei,a1). — te paard , cavalcade.
lie zal dozen avond niet fchoon zijn, het
waait te flerk, la promenade ne sera pas
belle co soir il fait trop de vent. Eene met
boomeu be ante rondom eene find
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boulevart , vi. ; fig, Geld dat in de —, in
omloop , gangbaar is, monnaie qui a tours.
Er is weinig goudgeld in de —, in den omloop, it circule pen d'argent d'or.
Wandellaan, y r. zie Wandeldreef.
Wandelpad, o. voetpad, sender,
— langs
eerie brug , in eene firaat, trottoir, m.;
zie Voetpad.
Wanclelplaats, vr. wandelweg, promenoir, en.
promenade, f. Verhevene — in eenen tuin
of hof, terrasse. — voor rijtuigen bij eene
groote clad, tours, m.
Wandelfiaf,
wandelftok, baton de voyageur.
—, rotting, canne, f:
Wandelftafje of Wandelftokje , o. (dun) badine ,
Wandeleijd, tn. temps de lee promenade.
Wandelweer, o. temps propre a la promenade.
Wanclelweg ; zie Wandelplaats.
Wandluis, y r. weegluis, punaise.
Wandluiskruid, o. berbe aux punaises,
,
lischbloem flinkend lisch , (in de kruidk.)
flambe sauvage , espalule, f., glayeul paant, tn.
Wanen , o. w. (ik waande , heb gewaand,)
zich verbeelden, zich voorfiellen, meenen,
pretendre , pender,, s'imaginer, prisurner.
Hij waant , verbeeldt zich, ascent, het hem
terug gegeven te hebben , tl pretend qu'il
le dui a rendu. Hij waait , meent eels hekwamer man te wezen , dan hij is , il pense
etre plus habile homme, qu'il n'est. Hij
waant , verbeeldt zich , dat hij daarmede zal
teregt komen, it s'imagine qu'il en viendra
a bout.
Wang , y r. koon, joue. Hangencle Jones
avalees. Van de —, hiertoe behoorende,
b. n. genal , e; (fcheepsw.) —en aan den
mast van een fchip, zijnde flerke houten ,
waarmede de mast, of lets anders , dat zwak
geworden is, belegd worth, om bet te verflerken en vaster te maken , (vastklampen,)
jumelles on gemelles, f. , gabourons , costons ,
champs, en. pl.
Wangebruik , o. mauvais usage, abus,
Wangedrag, o. malversation, nzauvaise conduite, inconduite,f:, egarement, demerite,
Hij is in eenen misfelijken toeftand gekomen door zijn
, il est venu dans une
situation Pcheuse par son inconduite.
Wangedrogt , o. monstre, tn.
Wangelaat, o.mauvaise mine, figure ingrate , f.
Wangeloof, o. wangeloovig'neid, bugeloof,
superstition ,f.; zie Ongeloof, Wantrouwen.
Wangeloovig , b. n. bijgeloovig , superstitieux,
se , incredule, defiant , e.
Wangeluid , o. valfche toon, faux accord,
m., dissonance, discordance, f.; zie Wanklank. —, hiatus , m. 5 zie dit woord
het andere deel.
Wangen, b. w. (ik wangde, heb gewangd,)
( fcheepsw.) lets van wangen of zijflukken
voorzien. Eenen mast —, jumeler on acdamper on mat; zie verder op Wang,
meerv. (fcheepsw.)
Wangklier, yr. glande genale.
Wangfpier, y r. buccinateur,
Wangunnen ; zie Misgunnen.
Wangunst ; zie Misgunst, Afgnnst.
Wanhaven, b. n. en bijw. en Wanhebbelijk ;
zie Haveloos, Slordig, enz.
Wanhoop , m. asespoir. In — zijn, lore ar,x°
geraken , wanhopig zijn
desespoir. I n
warden, se desesperer.
Wanhopen , o. w. ( ik wanhoopte , heb gewanhoopt , ) alle hoop op lets verloren geven,
aan zijme
diserpdrer. De geneestieeren
Se-
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gerezIng, gevest hem op , 161 treedecint desesperent de sa guerison.
Wanhopig, b, n. die geene hoop sneer heeft,
desespere , e. Het is eene —e zaak, c'est
ens afraire desesperee.
Wanhout, o. Hecht, bedorven hoot, bolt gate,
pourri, m.
Waning, yr. meening, vermoeden, verwaandheid, opinion, presomption; zie Vvaati.
Wankant, m. van een fink hoot , van eerie
plank, flache
Wankantig hoot , o. bait gauche ,
Wankel, b. n. onzeker, ongewis, incertain,
e. Het —ende geluk, het onzekere geluk,
le bonheur incertain; zie .Wankelbaar.
Wankelbaar, b. n. onvast, onbeftendig, wankelmoedig, wankelend , chancelant, e, vacillant , e, inconstant , e, variable, versatile. Uwe zuster heeft eenen wankelbaren ,
wankelenden gang, votre saeur a sine detnarche chancelante. Een — gehouw, dat
gevaar loopt van in to ftorten, en batiment
elzancelant. Het geluk is —, veranderlijk,
le bonheur est variable,
Wankelbaarheid, vr. onflandvastigheid, instabilite , inconstance. De — der wenfchen,
l'instabiliti des desirs. De — der fortuin,
l'inconstance de la fortune.
Wankelen , o. (ik wankelde , heb gewanheld, ) onvast, onbeflendig zijn, chanceler,,
branlen, vaciller , thither; ook fig. chanceler,, hesiter, vaciller.
Wankelheid, vr. inconstance, incertitude.
Wankeling, vr. clzancellement , branlement
in., vacillation , tibulation ; fig. befluiteloosheid, hisitation,incertitude , vacillation.
Wankelmoedig, b. n. onilandvastig, befluiteloos , chancelant,e , irreselu ,e, inconstant,
e indetermine , e, indecis, e fluctueux ,
se, variable , variant , e.
Wankelmoedigheid, yr. befluiteloosheid, enz.,
indecision, irresolution, versatilite, vacillation, fluctuation , incertitude.
Wanklank, in. dissonance, f. Eenen verbergen , sauver line dissonance. —, (in de
fpraakk.) cacophenie ,
Wanluidend, b. n. dissonant, e, discordant ,
0. — zijn, dissonner.
Wanluidendheid, vr. dissonance, discords.
, envie eldsorWanlust,
desir immodere ,
donnee , f., degoilt , inanque d'appetit.
Wanlustig, b. n. qui n'a point d'appetit, decourage, e, triste, morne, chagrin , e,
abattu, e.
Wanlustigheicl, yr. neerflagtigheid, decouragement ,
abattenzent , accablement, m.
Wanmolen, tn. moulin a vanner.
Wanneer, bijw. quand, en, dans quel temps.
Gij wilt mij betalen, maar —? vout voulez
ooze payer, mais quand? Laat hem komen,
hij wil, qu'il vienne quand it lui plaira.
zullen wij vertrekken ? quand partironsnous? Voegw.
indien, in geval, als,
toen, quand , si, lorsque.
indien het
mij aanging, s'il dependait de mot. — ik
had, si j'avais. als dat zoo ware, dan
moest gib er nooit van fpreken, quand cela
serait, vows ne devriez jamais en parler.
—, in geval, si, en eat que.
Wannen, b. w. (ik wande, heb gewand,) op
eene wan fchudden, en daardoor zulveren,
vanner. Koren
vanner du bled.
Wanner, m. vanneur.
Wannig, b. n, ledig, vide.
Wannigheid, yr. vide, m.
Warning, vie action de vanner.
Wanorde, y r. ordeloosheid , verwarring , deses-
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ordre, derangement, deregle-ment , dessa-rroi , tn, confusion; disorganisation; fig. Cam.
remue-menage, ravage, vs. billebaude. Bet
vijandelijk lever is in — teruggetrokken ,
l'armee ennemie s'ett retiree en de,ordre.
Zijne zaken zijn in —, set 11f-tires tont en
dis-ordre. De driften rigzen groote — aan
in de harten van jonge Leden , les passions
font de grands ravages dans les coeuns des
jeunes gent. In clic huis is veel
y a bien du remue-minage dans cette
— op een fchip, gavauche. In — brengen,
deregler,, desordonner. (*) In — geraken ,
se deregler. In — brengen, desordenner,,
deserganiser,, dingier, desajuster. De wind
heeft het kapfel van die jnfvrouw in — gebragt , onttooid, le vent a desajuste la coif.
fure de cette demoiselle.
Wanordelijk, b. n. deregle , e, desordonne
e. — , bijw. en disordre. —, in het wild , a
la debandade.
Wanruimte, yr. (in een fchip) ledige pleats,
vide, M.
Wanfchaduwing, yr. (zeew.) refraction hellzontale de la lumiere.
Wanfchapen, b. n. kwalijk, gebrekkig gefchapen , geclrogtelijk, misfchapen, difrorme,
monstrueux, se, centre fait, e.
Wanfchapenheid, vr. difformite, monstruosite,
laideur.
Wanfchepfel, o. monstre. Een — met eenen
hondenkop, sin monstre a visage de chien;
zie Wanfchapen.
Wanfchikkelijk , b. n. ongefchikt , kwalijk voegende , ongepast, ongerijmd, malseant , a.
Eerie —e reds, sin discount extravagant.
verward, confus , e,` deregle , e, em.
brouille, e.
Wanfchikkelijkheid, yr. confusion, f desordre, manque de bienseance, m.
Wanfchouwelijk, b. n. monstrueux, se, horrible, laid, e.
Wanfchouwelijkheid, yr. mon:truosite , laideur, honreur,, (11721-mite.
Tanfmaak,
flechte, verkeerde fmaak , gout
repugnant, mauvais gout. —, (eene ziekte)
gebrek aan fmaak , ageustie,
, kwade
nafmaak na eenigen drank, deboire.
;Wanfmakelijk , b. n. qui degofite, de'goutant
e, repugnant, e.
Wanfinakelijkheid, vr. zie Wanfmaak.
Wanflal,
wangedaante, (in de geneesk.)
ziekelijke toeftand des ligchaanis , cachexie,f.
'anse , tn. wanftalligheid ,
difformiti,
laideur , f.
Wanfiallig, b. n. mismaakt; zie Wanfchapen.
Wanfiand,
malpfon , f:
Want, voegw. vermits , naardien, car. Ik kan
het niet geven, — ik help het met, je ne
puis le denizen, car je ne Pal pas. Hij gaat
niet hij is ziek, it ne sort pas, car
it est malade.
Want, yr. vuistbandfchoen , flechts met eenen
drum , mitaine. lVlatrozen —en, mitaines de
matelots.
Want, o. visfcherstuig, netten, filets , m. pl.
zie Net.
Want , o. (fcheepsw.) hooftltouwen , haubans,
m. pl. Het onder
haubans des bas melts.
Stenge haubans de have; zie Ilaubans
in het Franfehe deel. Loopend —, manoeuvres courantes. Staand —, manoeuvres dormantes. Het — opfchieten, roarer vise manoeuvre. — aanzetten, haubaner. Staand en
loopend touwwerk , farin, m. Scheepswerk , takelwerk, (zeilen, touw, katrollen,
enz.) agues, in. pl. Iloofthouwen eerier gaiei,
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le; , sortie , f Het verlies vain het — , le
degreement.
Wantaal, Yr. misflag tegen de regelen , de
ge zuiverheid der taal, barbarisme, 111 •
brek in de verbuiging, vervoeging, woord fchikking , soJecistne,in. Brabbel- of verminkte
taal, baragouin, IV
Wantalig , b. n. vicieux, ease. Tegen den regel der fpraakkunst fpreken, fapon de parler
vicieuse. Slecht , gebrekkig , onveritaanbaar,
barbare.
IVantij, o. nzar(,e et contre-maree ,
Wantkloot, (fcheepsw.) margouillet. Want_
klootjes, pomazes goujees, en. pl.
Wantknoop, m. (Tcheepsw.)noeud tIe haul'ans.
Wantflag, m. (fcheepsw.) aussiere, f.
Wantflrop ,
cstrope pour vider les haztbans , I
Wantreuwen of \Vantrouw , o. wantrouwigheid, miscrouwen , defiance , mefiance, f.
achterdocht argwaan , soupcon, tn.
- tegen iemand opvatten , entrer en defiance contre q. q. Spr. w. Het — is de moeder der zekerheid, Ca mefiance est la mere
de la surete.
Wantrouwen , b. w. (ik wantrouwde, heb gewantrouwd ,) mistrouwen , se defier , se meargwanen, soupconner. Dit is een
fier.
man, dien men moet
waarop men zich
niet moet verlaten, c'est an homme dont il
wantrouwt zijnen broefant seil defier.
der , se mefie de son frere.
Wantrouwig, b. n. wantrouwend , mistrouwig , defaut, e, mefiant , e.— , argwanend,
acht-erdochtig , soupconneux, se.
Wandfchaar , yr. droogfcheerdersfchaar, forces, f pl.
Wantinijder , m. (fcheepsw.) tail/ear pour les
matelots.
Wanttalie , yr. (fcheepsw.) palan 4 vider les
haubans , palan de revers.
Wanttros, m. (fcheepsw.) cordage pour haubans.
Wanvoegelijk, b. n. onvoegelijk, ongepast,
malseant , e , inconvenable ; inconvenant
e; (*) indz,,cent, e; messeant, e. Het is
voor een jong mensch — , ongepast, aldus
te fpreken, ii est malseant a an jeans loomuse de 7,,arler de la sorte. Een — , onvoegzaann gefprek , an discours inconvenant. —
bijw, indecemment, etc.
Wanvoegelijkheid, yr. indecence, inconvenance; ma/séance.
Wanvracht, y r. defaut de charge.
WanYrucht, vr. misdragt, avorton; faux-germ. mole , f Men hielt haar voor zwanger , maar zij is flechts van eene bevallen, on la croyait grosse mais elle n'est
accouchle quo d'une male.
Wapen , o. wapen ter aanvalling of verdediging , arme , f Te —! aux erases! De wa.
penen opvatten , te — fnellen , prendre les
Aanvallende of verdedigende wape.
nen , des arnzes offensives on ddfensives. De
wapenen nederleggen, mettre bas on poser
les armes. In de — zijn, etre sons les arTues. (In de wapenk.) Des konings — , les
armes du roi. Het — der {lad , les armes
Flij voert eenen arend in zijn
de la
ports ass aigle dans ses armes. Een
— op eene koets laten fchilderen , faire
armorier an carosse, Geffacht-wapenen teekenen , fchilderen, blasonner. Een geerfd
— , des armes de succession. Een aangenomen —, armes assomptives. — achter aan
een fchip , tutelle on boatel , f ; zie verder
Geflachtwapen.
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WapenbijI, yr. haclee d'armes.
Wapenboek , 0. armor/al, livre artnoiries , ma
Wapendrager, m. fchildknaap, écuyer.
Wapenen , b. w. (ik wapende, heb gewapend, )
met wapenen voorzien , armer, munir d'ar.
vies. Zich
, s'armer, prendre les arises.
Met eenen flok
fain. embatonner ; fig.
Zich tegen de koucle —, se munir contre
le froid. Zich met geduld
s'armer de
patience. Uit voorzorg prenzunir. De
ouders moeten uit voorzorg hunne kinderen
tegen de verleiding —, les parents do/vent
sort obliges, de premunir bears enfants contre la seduction. Zich nit voorzorg —, se
prenzunir. Met eenen harnas
cuirasser.
Wapenhandel, wapenoefening, krijgskunst
art militaire; métier des armes, exercices.,
militaires, m, pl. maniement des armes,
no. evolution-, f. Deze troepen zijn in de
wapenoefening , krijgsbewegingen, goed geoetend , ces troupes sont hien exercies aux
lvolutions. Soldaten in den — oefenen ,
exercer des soldats 1 manier les arises.
Wapenhuis
o. wapenkamer , geweerhuis,
tuighuis , arsenal, magasin d'armes, m.
Wapenheraut of held, in. heraut d'armes, (in
de Rom. gefch.) opperfte
opperfte der
Rom. priesters, (pere) patrat.
Wapening, yr. krijgstoerusting, armement ,
Wapenknecht; zie Wapendragere
Wapenkreet , een krugsgefciareeuw , om de
wapenen te doen op y atten . , te wapen te
fnellen cri d'alarmc.
Wapenkunde, yr. ervarenheid in de geflachtswapenen , science heraldique, ft blason, m.
Wapenkundig, b. n. heraldique, armorial, e.
Wapenkundige , m. armoriste.
Wapenloos, b. n. desarme , e, sans arises.
Wapenoefening, yr. exercices tnilitaires, tn.
pl.; zie Wapenhandel.
Wapenplaats, yr. place d'armes.
Wapenpraal, Wapenpracht, yr.; zie Zegeteeken.
Wapenregister, o. ; zie Wapenboek.
Wapenring, m. ijzeren of koperen ring aan
eenen wapenrok, maille f. —, ring met
een wapen anneau, oil ii y a le cachet des
arises de q. q. m.; bague avec artnoiries, f.
ma/lie,
Wapenrok , m. cotte d'armes, f Kleine —
lzanbergeon; ea die zulk eenen — maakt,
ha is
Wapenrusting, yr. harnas, artnement , tn. armare.
AVapenfchild, o. armoiries , armes, f pl. een,
ecusson, no.
Wapenfchildkenner ; zie Wapenkundige.
Wapenfchorfing yr. —, flatland., suspension
d'armes , treve, f. armistice, tn.
Wapenfchouw, Wapenfchouwing, yr. monfleeing, revue, inspection, parade, f
Wapenfmid, m. armurier.
Wapenfnijder, m. graveur.
Wapenttilfland,
zie Wapenfchorfing.
Wapenfluk, o. piece d'armure,
Wapentuig , o. artnes , f. pl. harnais M.
Dreigend
porte-respect, m.
Wapenveld, 0. champ d'ecu, m.
Wapenvlak, o. fpiegel , miroir; zie Spiegel ,
(fcheepsw.)
Wapper, Yr. wip van eene ophaalbrug, bascule, f. contre-poids d'un pont-levis , m.
Wapperen , o. w. (ik wapperde, bet) gewapperd,) flingeren, been en weer flaan , fibster clans Pair , brimbaler , se balancer,
pendiller,
fcheepsw. ) barbeyer , fasier.
zeil wapperc , hui voile fasze; fig. In
Sin
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zijn gevoelen
onvast , befluiteloos zijn
chanceler.
'War, yr. embrouillen2ent, entortillement, m.
Het garen is in de —, le N est entortille •
zie Verwarring; fig. In de — brengen , ega.
rer, demonter. In de — maken , brouiller.
Uit de — maken, debrouiller, deméler. In
de — geraken, se brouiller. Hij geraakte
zoodanig met fpreken in de —, dat hij Diet
weer wist wat hij zeide, it se brouilla tellement ne savait plus ce qu'il disait ;
fig. Alles in de —, les cartes sort brouillées.
Warande , vr. diergaarde , of eene opene plaats ,
waar allerlei gedierte bewaard worth, pare,
m. — voor konijnen , garenne.
Wareloos , b. n. achteloos, negligent , e.
bijw. izegligement.
Waren, o. (ik waarde, heb gewaard,)
gezien worden , verfchijnen 5 fpoken , revenir
(en parlant des revenants,
Wargaren, o. fit embrouille, mile, m.
Wargeest , Woelgeest , Warkop , m. homme
turbulent, ernbrouilleur, brouillon, tracassier.
Wargeestig, Woelgeestig, b. n. turbulent,
e, brouillon, ne.
Waringen, yr. (fcheepsw.) halfdek, gangboord, courcives , f: pl.
Warkruid, 0. lice sauvage, Theron, m.
Warlen ; zie Dwarlen.
Warlwind ; zie Dwarlwind.
Warm, b. n. chaud, e. Eene —e kamer, tine
chambre chaude. Ik ben —, Pal chaud. Het
is hier it fait chaud ici. Het zal heden
— zijn , it fere chaud aujourd'hui. Dat is
een — kleed, c'est tin habit chaud. Hij
heeft een — bad gebruikt, it s'est servi
d'un bain chaud. —e baden , (bij de ouden )
thermes, as. —e minerale wateren, eaux
thermales. — maken, rendre chaud, chauffer,
echauffer ; fig. Eenen —en dag hebben,
(hevig moeten ftrijden,) combattre avec violence. Ienaand het hoofd — maken, (hem
eene levendige onrust veroorzaken,) echauffer les oreilles , la bile, le sang, etc. a q.
q.; faire fumer la tete a q. q. Het ging
er — toe, it y fit bien chased, c'etait tine
chaudement.
occasion bien chaude.
Zich warmtjes kleeden, houden , se vitir,
se tenir chaudement. Hij zit er — in, (hij
is wel gegoed ,) it a les pieds c tzauds ; it a
bien de quoi vivre; it est bien a son aise;
it est vêtrz chaudement.
Warmers, b. w. (ik warmde, heb gewarmd, )
chauffer. Zich —, se chauffer. Een bed
bassiner tin lit.
met eene beddepan
'Warming, yr. action de clzariffer. —, (in de
leerk.) yerwarming, cale'faction.
Warmoes, o. tuinmoes, herbes potageres,
soupe aux herbes, f.
pl. ; fig. du potage,
Warmoeshof, Warmoestuin, m. potager , jardin potager.
Warmoesland, o. champ oit Pon cultive des
herbes potageres. laag land om fteden,
waarop moeskrrtiden geteeld worden, vooral
te Parijs , moestuinen, marais.
Warmoezier,, m. jardinier qui cultive des herbes potageres, maratcher.
Warmpjes, bijw. zie Warm, bijw.
Warmte yr. hide chaleur,, f:, eland, us.
Levens—, caloricite.
Warmtemeter,, m. thermometre, caloriantre.
Warmteaantooner, m. (in de natuurk.)
rnoscope.
Warmteflor, yr. (in de fcheik.) calorique,
phlogistique, met zuurflof verbonden , thermoxigene, an.
Warner., 0. filet embrouille
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Warren, b. vv. (ikwarde , heb geward ,) in'de
war brengen, embrouiller, confondre,nailer.
In de war geraken, (met zijn ,) s'embrouiller,, se miler, s'entortiller; zie Verwarren.
Warring; yr. embrouillement , m., confusion;
zie Verwarring.
Wars, b. n. afkeerig, agorae, e.
Wartaal, yr. galimatias,
amphigouri, radotage, in.; fain. radoterie , f.
—iprekn,fu
radoter.
Warziek, Warzuchtig, b. n. querelleux, se,
turbulent , e, brouillon, ne.
War- of twistzoeker, m. brouillon, homme
turbulent.
Warzucht, yr. humeur querelleuse , turbulence.
Was, o. cire, f. Wit —, cire vierge. Geel
—, cire brute. Bodem—, pain de cire, m.
Was, de eertle en derde perfoon, enkelvoud
van den onv. verl. tijd van Zijn.
Wasachtig, b. n. cerumineux , se.
Wasbeeld, o. image de cire, f.
Wasbleek , yr. wasbleekerij , wasbleekplaats,
herberie.
Wasbleeken, o. blanchiment de la cire, m.
Wasbleeker, m. blanchisseur de cire.
Wasbloem, yr. fleur de cire ; zie Hondstong.
Wasboom, m, zekere heester in Noord-Amerika,
Wasch , vr. de daad van wasfchen, lessive,
f, blanchissage, m. Zijne hemden in de —
geven , dormer ses chemises a blanchir.
mijn linnen is in de —, tout mon lingo est
donne a blanchir. Natte
lingo humide.
Waschbad, Waterbad, o. (bij de Turkel] 5)
piscine, f.
Waschbank , m. (bij wolkammers,) degraissoir.
Waschbekken, 0. bassin a laver lee mains,
lave-main, m.
Waschdag,
jour di Pon est occupe a laver
le tinge.
Waschdoek, o. vaatdoek voor het vaatwerk,
layette , f:, torchon, m.
Waschhuis, 0. waschhok,buanderie,
ichaudoir,, lavoir,, m.
Waschketek, m. chaudiére a lessive, f.
Waschkuip, vr. envier, m.
Waschlap; zie Waschdoek.
Waschlij st, yr. memoirs du lingo a blanchir,,m.
Waschloon, o. blanchissage, m.
Waschmand, yr. manne.
om wol te wasfchen , bernaudoir, m.
Waschmeester,,
(bij vorfien,) lavandier.
Waschmeid; zie Waschvrouw.
Waschplaats; zie Waschhuis.
Waschtafel, y r. lavabo, in.
Waschtobbe, yr. waschvat, cuvier,, m. , cuve.
—, (in fmederijen,) lavoir, us.
Waschvrouw, yr. blanchisseuse , lavandiere.
Waschwater, o. eau a laver, f.
Wasdoek , 0. toile ciree, f.
Wasdom, groei, croissance, crue, f. —,
aangroeijing, accroissement. — der planten ,
vegetation, f. Den — beletten, rabougrir.
Wafem, m. damp , uitwafeming, exhalaison,
vapeur,
Wafem en , o.
(ik wafemde , heb gewafemd ,)
exhaler, evaporer, repandre des vapeurs.
Wafemig, b. ii. dampig, vaporeux , se.
Wafeming, yr. zie Uitwafeming.
Wafempot m. ( bij de fcheik.) aarden —,
capsule, f.
Wasfabrijk yr. fabrique des ciriers.
Wasfakkel, yr. flambeau de cire, m.
Washandel, m. commerce de cire, ns.
Waskaars , vr —licht, o. cierge,
bougie,
Waskaarfen ter verlichting bij tie dienst
in de R. K. luminaire, in.
Was-
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gij , que voulez-vous? hebt gij gefchreWaskaarfenmaker, 111. clergier, cirier.
ven? qu'avez-vous ecrit? — is er van ewe
Waspeer, vr. poire de cite.
dienst ? qu'y a-t-il a votre service ? Over —
leVaspleister , yr. ceroene ou ciroêne.
twist gij ? sur quoi disputez-vous? — is do
17-tTasfchen , b. w. ik waschte, heb gewasvraag 2 de quoi est-il question ? de quoi s'agitfchen ,) laver, blanchir, nettoyer ; (ongbr.
aigayer,
ebrouer.
Met
ii? — is dat qu'est-ce que c'est que cela ? AI
buer.) —, uitfpoelen ,
ik zeg is waar, tout ce que je dis est vrai.
zeep —, savonner. Hanc-tfchoenen —, laver
— gij hebt , geef bet den armen , ce que
des gants. Een paard in het wed brengen ,
vous avez, donnez le aux pauvres. Ik weer
aigayer. Spr. w. lemand het hoofd, de ooren
niet — ik zal zeggen, je ne sais que dire.
—, (hem doorilrijken) laver la tete a q. q.
— book wilt gij
lui chanter la gamma. Wie eenen moor wil
quel livre voulez-vous?
— men er ook van zegge , quoi qu'on eta
verliest zijne moeite , a laver la tete
d'un more , (Pun dne , on y perd la lessive.
dise. — er ook van komen moge, ik zal het
Ik zal dat varken wel —, (die beflomdoen , quoi qu'il en arrive , je le feral. Hee
zij — het wil, quoiqua ce suit. Ik weet
merde zaak wel uitvoeren , je le feral bien.
Diet — het is, je ne sais ce que c'est. —
Als de eene hand de andere wascht , wormij aangaat, belangt , ik wenfche het, ce
den zij beide fchoon , quand deux personnes agissent d'accord , leer entreprise ricequi est de moi, pour moi, quanta moi, je
le souhaite. voor een man , voor eene
sire. Het garen in loogwater — , ( bij de
zelf, decrement ,
vrouw' is dat ? quel homme, quelle femme
verwers) decreer. Dit
est-ce? — het ergite is, ce qui pis est. —
(bij fchilders) layer
en. Eene teekening
voor claden ik ook verrigte , quelques. actions
un dessin. Met Oostindische inkt —, laver
zuiveren,
que je fasces Als uitroep : — ben ik ongea l'encre de la Chine. Het goud
lukkig 1 que je suis malheureux! heeft hij
apurer l'or moulu. Zich , se laver. Zich het
fchoone paarden , les beaux chevaux quil a.
aangezigt —, se laver le visage. Wasch uwe
—,
Ik
wasch
mijne
hoe! gij hebt het gedaan , quoi ! c'est
lavez-vous
les
mains.
handen ,
handen in onfchuld , (ik betuig mijne onvous qui l'avez fait. —I gij hebt daarin
toegeltemd, quoi! vous y avez consenti.
fehuld,) je m'en lave les mains. Wie wascht
bijw. Blijf nog —, een weinig hier, rested
uw linnen ? qui blanchit votre lingo? De hanencore un peu ici. Gij moet — rusten, it fact
, (hem vermoorden)
den in iemands blood
vous reposer un peu.
voor een ? quelconse baigner dans le sang de q. q.
que? Zeg mij eene oorzaak
welke zij
Wasfchen, o. wasfching, blanchissage, laveook zij , dites moi une raison quelconque.
lavage, in. ablution , f.; (zie dit
woord in het Franfche deel). —, (in de Water , o. eau, f. Regen—, eau de pluie.
Pomp—, put—, eau de pompe , de puits.
artfen. en geneesk.) lotion, f. Het voetbad,
, eau douse. Zout —, eau sales ou
Zoet
la lotion des pieds ou pedilure , tn. Het —
Springend, bron—, eau vine. Stilder voeten was bij de joden eene gewone
ilaand , eau croupissante , dormante. Laag
beleefdheid , le lavement des plods etait une
—, ebbe , eau basso , basso eau. Hoog —,
civilite ordinaire chez les juifs. Het — der
vloed , haute mares, pleine mares, haute
glazen, eener planken vloer, le lavage des
eau. Dood—, motto eau, morte mares. Bol,
vitres, d'un plancher. eerier teekening ,
verbolgen
grosse mer. Brak—, eau saulavis, no. Het vinger — des priesters, gematre ou soumache, f., doucin, m.
durende de mis , lavabo, m.
run—, fusee. Doorzijpelend, van can dak
Wasfcher, m. lavenr; van nieuw linnen beanvallend —, eau stillicide. dat na de
diet.
kristalfchieting van het zout overblijft , nit
Waschfler,, vr. laveuse,bitandiere; zie Wascheene zoutbron , moire. Melk en —, lait
vron.w..
coupe. Eene gewaterde ftof, sine etoffe moiWasfen , b. w. ( ik waste, heb gewast, )
res.
, menfchenpis, eau, urine. Versch,
met was beitrijken , cirer,, enduire de cite.
zoet — innemen , (fcheepsw,)faire aiguade.
Een beeld, une image de cite. Gewast— , glans van paarlen, diamanten, eau. Deze
linnen , toile tires. Vertooning van wasfenpaarlen zijn van een fchoon , cos perles sons
beelden , exposition d' images de cite. Spr. w.
d'une belle eau, d'un bel orient. Sneeuw—,
Iemand eenen wasfen tens draaijen , (hem
eau de neige. Zeep—, eau de savon. Wijeene zaak verklaren zoo als men wil, (faire
eau benite. Sterk—, eau forte. Konings—,
un pied de nez a q. q.
eau regale. Azijn en —, edik , oxygdrat,m.
Wasfen , o. w (ik wies , ben gewasfen ,) groeiOndiep eau maigre. Zemel— , eau
, tieren , grooter worden croitre, granblanche. Oranje— , eau de flours d'Orange.
dir,, devenir plus grand, e, vegiter. De
Lede— , synovie. Reek—, eau de senteur.
maan west, la lune croft. Het water wast,
Lavendel— , eau de lavande. Op laag
l'eau monte. Hij is twee duimen gewasfen,
zijn, etre en eau snorts. Zijne oogen ftaan
it a grandi. de deux ponces; zie Grceijen.
vol a les yeux baignes , pleins , de
Wasfend , b. n. croissant , e, velgetant , e, vilarmes. Tusfchen wind en —, a fleurs
getatif, ive. De —e maan, la lune croisd'eau. Het — begint te vallen , it y a
sante on le croissant. De moan is aan het
hbe. In dit — snag niet gevischt worden ,
la
lune
est
dans
son
crois, toenemen ,
is verboden , cette eau est en defends. Te
sant. — water , vloed, flux.
— en te land gaan , aller par mer et par
Wasfing, vr. wasdom , groei , croissance, erne.
erne
des
eaux.
—,
torte.
De wegen than under —, les chemins
De — der wateren , la
soot inondes. In het fchip — krijgen , lek
groeijing der planten , vegetation des plantes ;
woolen , faire eau. Spr. w. Stifle wateren
zie Grocijing, Aanwas, Aangroeijing.
hebben diepe gronden , it n'y a de pire eats
Wasfmeerfel , o. titers, f.
que cello qui dort. Het — komt hem can
Wasfmelteisfpadel, m. pa/on.
de lippen , (de nood klimt bij hem tot op
Waszalf, yr. cerat, m.
bet hoogfle ,) sa ddtresse est grande. Te —
Wat , vragend, betrekkelijk voorn. , que? poi?
en te brood zitten, etre mis au pain et a
qui ? quel ? quelle ? que, ce qui ce que, quel,
Peas/. Over het — wonen oak menfchen ,
quelle; zie cleze woorden in bet Franfche
le bon sons est de tout pays. Ergens
urn
deel. Wat zegt gij ? que dites vans? — wilt
‘1411
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vaii mak-en, faire bearecomp de Artit Aur
q. eh. Te gaan , (van drinkers houden,)
aimer 4 boire, a chopiner. Boven — zijn,
(behouden zijn, niets meer te vreezen hebben ,) n'avoir plus a craindre. Dat is —
op mijnen molen , (dat dient mij,) cela me
fait venir l'eau au moulin ; cela me vient
propos. Het — loopt mij om de tanden ,
(ik ben flaauwhartig van honger, ik watertand naar eenige 1pijs,) Peau me vient a la
bouche. — in zee dragen, (verloren arbeid
doers,) battre Peau, travailler inutilement,
perdre sa peine. Daar is veel — ten dale
gegaan, it a Bien passé de l'eau sous les poets
depuis ce temps-la; rl y a eu bien des changernents et des revolutions. Gods — over
Gods akker laten loopen (zich om niets
bekommeren ,) vivre sans soucis , laisser alder
les choses comme elles vont. In troebel — is
goed visfchen, (men kan met onlusten zijn
voordeel doers,) licher en eau trouble. Onder -- zijn, ne plus frequenter les places
ordinaires. Tusfchen wind en — drijven,
(onverfchillig zijn,) fig. nager entre deux
earls; se menager entre deux partissans, se
declarer. Het — hebben, waterzuchtig zijn,
etre hydropique. Het — is gebroken, (bij
eene zwangere vrouw,) la ynatrice s'est
ouverte.
Waterachtig, b. n. waterig, aqueux, se. —e
melk, lait aqueux , lait coupe. —, (in
:le geneesk.) sereux, se. — bloed, sang
sereux. —e afgang, affcheidfel, hydropoide.
- vocht des ligchaams, lymphe, f: — vocht
tnsfchen het hoornvlies en het derde oogvlies, hydatoide. vochtig, humide. Een
— land, un pays humide.
Waterachtigheid, yr. aquosite ,qualite aqueuse.
fcherpheid in het bloed, arosite du
sang. — der oogen, humeur aqueuse.
vochtigheid, humielite.
Waterader, yr. veine d'eau.
Waterafdrijvend middel, o. remede hydragogue, m.
Waterafleiding, yr. derivation des eaux. ,
(bij de mijnw.) arrugie ; zie Waterloozing.
Wateraftapping, yr. in het menfchelijk ligchaam , (bij de heelm.) paracentese. De
opening daartoe, ponction.
Waterandoorn , m. (in de kruidk.) tnarrube
aquatique, f.
Waterappel, m. wiens boom in Amerika hangs
het water groeit, pomme d'eau , f.
Waterbaar, yr. vague, onde; zie Golf.
Waterbaars, yr. perche quo Pon sort sans sauce.
Waterbad, o. hamd'eau ; zie Bad.
Waterbak,
bassin, m., auge,
— op
fchepen, waarin het water loopt , komende
van de kluisgaten , jatte, vergaderbak , (in de zoutkeet ,) quin, baissoir. — of
kas 5 (bij papierm.)bachasson; (op fchepen, )
zie Kalfaatbakje.
regenbak, citerne,
Waterbeek, yr. vliet, ruisseau,
1Vaterbekken, o. bassin a eau, m.
Waterbel of blaas, yr. vessie aqueuse, built
d'eau, ampoule, bouteille. — op de huid,
cloche, adrole; zie Waterblaas.
Waterbefchrijving, y r. hydrographie. Dezelve
betreffende, hydrographique; waarvan : zeekaart, carte hydrographique.
Waterbefchrijver, m. hydrographe.
Waterbeweegkunde, yr. hydrodynamique.
Waterbitter, o. (in de kruidk.) aloide, f.
AVaterlalaas, yr. (in het dierlijk ligchaam ,)
vessie; zie Blanc. (bij wondh.) 12ydatide.
De trekpleisters, het branden, veroorzaken
Iivatetblazen , les vesicatoires , les brIliures
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causeilt dos hydotides
oak Blaar, Waterbel.
Waterblaasbrettic yr. hydatidocek.
Waterblad, o. hydrophylle, f.
Waterblazer,
(zeevisch , die water nitfputt 9)
sou eur.
Waterbloem , yr. fleur aquatique.
Waterbobbel; zie Waterbel.
Waterboog ; zie Regenboog.
Waterboraen, o. meerv. (fcheepsw.) watergangen, gouttieres , gattes , f: pl.
Waterbouw, in. beitiment hydraulique.
Waterbouwkunde, yr. kunst om aan of in het
water te bouwen, en allerlei werken daarin
aan te leggen, architecture hydraulique,
hydrotechnique.
Waterbouwkundig, b. n. hydraulique, hydro.
technique.
Waterbouwkundige, m. architecte hydraulique.
Waterbrems, yr. zie Watervlieg of Mug.
Waterbreuk, yr. hernie aqueuse. — bij de
vrouwen, exocyste, m. —, (in de heelk.)
gourd°.
Balzak—, hydrochle. Dubbele
Wind—, hydropneurnatique. Wind— des
balzaks, hydrophysocele. Waterbreukachtig
gezwel, tumour hydrocelique. Balzaks— met
eene zakking van het ingewand , hydra:literocele.
Waterbron, yr. source d'eau; zie Bron, We/.
Waterbuik ; zie Warerzak.
Waterbuis, yr. conduit ore tuyau d'eau, tn.
Waterdam, nt. dijk, digue, f.
keerdam
in het water, bdtardeau, m.
Waterdamp ,
vapour d'eau , f.
Waterdarmbreuk, yr. (in de heelk.) hydroenterocble.
Waterdier 0. animal aquatique, m.
Waterdigt, b. n. impermeable (4 reau); ate
Ondoordringbaar.
Waterdraagfter,, yr. porteuse d'eau.
Waterdrager,
porteur d'eau; (verouderd)
hydrophore.
Waterdvagt, yr. van een fchip, tirant de Peau
(d'un navire), en.
Waterdrinker,
buveur d'eau, hydropote.
Waterdrinkfler, yr. buveuse d'eau.
Waterdrop, o. egout , ecoulement d'eau, m.
Waterdroppel,
goutte d'eau, f. —en die
aan de bladeren der bootnen hangen, (bij de
jagers,) aigail, m.
Watereend , yr. die etch van visch voedt , lzarle.
Wateremmer, m. seau a Peau. Schep—, gobidon.
det ; (op fchepen,) Blikken
Water en melk , yr. (in de geneesk.) hydrogale.
Wateren, b. w. (ik waterde , heb gewaterd, )
met water befproeijen , begieten, arroser;
(op fchepen) De dekken — , of met water
begieten, mouiller les pouts. Het fchip —,
abreuver le vaisseau. Paarden naar het wed
brengen, laten drinken , abreuver des chevaux, les menet- n l'abreuvoir. Met water
vermengen, miler, couper avec de Peau.
Die wijn is gewaterd, ce vin est coupe, mile
zijn water lozen, le cher
avec de Peau.
de lean, pisser; faire de l'eau, Hij
heeft blood gewaterd, it a passe du sang.
De zieke heeft moeite om te wateren, le
tnalade a peine a uriner. verfchillende
floffen van hare gewone golving voorzien,
moirer,, onder,, tabiser. Gewaterde flof,
itoffe moiree. Gewaterd lint , ruban tabise.
Gewaterd taf, du taffetas onde. Eene gewaterde , gevlamde flof, tine etoire a nodes.
Met heete ijzers figuren indrukken, gauffrer.
Een gewaterd hommetje , un jabot gauffte.
o. w. met waterachtig vocht bedekt
ses yens root
worden, als: Zijne oogen
hu
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tzumides. De mond watert raij daarvan, cela
me fait venir de Peau 4 la &eche.
Watereppe, yr. (in de piantk.) ache d'eau,
berle.
yleeijing nit de ooren ,
Vtr aterachtige etter,,
(in de geneesk.) otorrhie ou otorrhagie,
flijmyloeijing nit de ooren , sanie , f.
Waterfiesch, yr. bouteille d Peau. Ter verwarming van een bed, chauffe-lit, m.
Watergal, yr. bile aqueuse ou
Watergang, m. (fcheepsw.) bijzonderlijk de
gang langs de zijboorden der meeste leepen, goutière , f: ; zie ook "Waterloop.
Watergat , 0. luchtgat in eenen muur, barba•
cane, f.
holte under de wortels der boomen, (bij yisschers)sourrive , —, gat vol.
water, true rempli d'eau; fig. *aterige
plaats, modderpoel, fondriere, f. endroit
marecageux, m. cloaque, m.
Watergeest, in. (in de godenl.) ondin, tn.
ondine, f. geese van water, (in de nat.
lc.) magnate,
Watergeregt, o. tribunal qui connait les eaux
courantes,les rivieres, suisseaux , etc.
Watergetij , o. flux et reflux de la mer, tn.
marde, f:
Watergezwel, o. (in de geneesk.) oedame ,
hydrosarquc ou anasarque, f Een watergezwelachtige toefland, oedimatie. Een
waterachtig gezwel, une tumeur oedematense. — van de long, hydropneumonie. —
aan het zakje der teelballen , hydrochle.
oschiophyme, oschioceie , f. —indebalzk,
Watergieter,, m. arrosoir.
Watergieting, yr. arroseinent, m.
Waterglas, o. verre a eau, tn.
piSglas,
urinal, m.
'
marin.
Watergod, m. diets des eaux, diets
.(In de fabell.) Neptune, Triton.
Watergodin, Waternimf, yr. deesse des eaux.
1Vaiade, 11,71-Ude.
Watergolf, yr. baar,,flot , vague; (fcheepsw.)
male.
Watergoot, yr. riool, egout, conduit, on.;
zie Coot, Riool. , (bij papierm,) goot,
waardoor het water nit de kuip loopt, daIon , m.
Watergracht, vr. fosse rempli d'eau,
, foort
van greppel, tranchie , naville.
Watergras, o. herbe aquatique, f.
•Watergroef, Greppel, y r. tranchie d'eau.
Waterhagedis, yr. lizard d'eau, szt.
laVaterhanevoet , m. zeker kruid, dotive, f.
Waterheld ; zie Zeeheld.
Waterhoen, o. poule d'eau, foulque, gallinole, f.
Waterhond, m. barbet.
Waterhoofd , o. hydrociphale , m.
Waterhoos, yr. een bekend luchtverfchijnfel,
trombe, f siphon, In. —, in de Levant,
echillon, nt. In de Middellandsche zee tusfchen de keerkringen, noemt men haat. : dragon d'eau, nz., en de matrozen noenien ze
puchot, tn.
Waterliorologie, o. hygroscope, clepsydre, f.
Waterig; zie Waterachtig.
Watering, yr. befproeijing, action d'arroser,
arrosage,
Waterkaars, yr. (bij vuurw.) ook waterbal,
chandelle d'eau.
Waterkanker , m. ziekte ofgebrek in den mond,
( in de geneesk.) chancre aqueux, m. turneur chancreuse, f., ulcere malin, In.
Waterkant, m. de kant van den weg of wal
aan het water , bond, rivage, quai. Scene
berge,
Waterkas , yr. (bij de papierm.) om de (lapels
to bevochtigen , bachasson,
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Waterkastanje , yr. matte,
Waterkegel, m. zwermer , die van tijd tot
tijd in het water dompelt , en er weder nitfpringt , zonder nit to gaan , ( vuurwerk)plongoon.
Waterkers , yr. (In de kruidk.) cresson d'eau, m.
Veld—, cresson des pres, m. cardamine, f.
Waterketell, m. chaudron, coquemar. Groote
brouwketel, chaudiire
l'eau, f.
Waterkervel, yr. cerfclill d'eau, m. Dolle
, waterfchierling, ciguê aquatique on d'eau,
cicutaire.
Waterkever,, m. zwemkever,, rn. hydrophile.
Waterklenr, yr.
, couleur d'eau.
Waterklaver, yr. mandanthe, f trifle d'eau
04 aquatique, tn.
Waterknoop,
(fcheepsw.) cul-dc-port.
Waterkotivat, 0. hydrocirame,
Waterkolk , m. moclderpoel, fondriere , f.
bourbier, mare.
Waterkom , yr. bassist d eau , m.
vijver,
vivier,
—, wed, abreuvoir, tn.
`yVaterkoning, m. rot de Peau.
Wateritond, b. n. froid et bumide.
Waterkruid, 0. Plante aquatique, f.
Waterkruik , yr. creche 4 Peau. Groote —,
jarre, (bij de ouden) hydria
Waterkuip , yr. cove 4 fears, tine, f. baguet
4 Peau,
Waterkunde, yr. hydro rraphie, hydrologie.
Watetkundig,
n. hydrographique.
Waterkundige, m. — befchrij ver izydrographa
Waterkwakkel , m.
Waterlaarzen, yr. meerv. die waterdigt zijn,
des bottes impermiables.
Waterland, o. land dat vol water is , pays
mardcageux , m. contrie de la Nord-Hollande , f:
Waterlander, m. inwoner van Waterland, ha•
bitant de la contrie de Nord-Hollande; fig.
fain. traan, lame, f:
Waterleer, yr. hydrologic.
Waterleeuw, m. lion d'eau.
Waterlegger, m. (fcheepsw.) houte d eau, f.
Waterleiding, yr. —loop, aqueduc , conduit
d'eau , tn. — of goot , (in de waterl.) waardoor het water op eon watermolenrad loopt,
reillere, f.
"Waterleidingskunst , Waterleikuncle, yr. hydraulique.
Waterleidingsregt, o. drift d'igout , abinivis,
Waterlelie, yr. lis blanc d'cau , ninuphar
blanc, tn.
Waterlijn , yr. (fcheepsw.) ligne d'eau ou de
flottaison, on.
Waterlinzen , vr. meerv.lentilles d'eau ou de
marals.
Waterlisch, yr. iris aquatique, tn.
Waterlook , o. (in de kruidk.) germandree
aquatique ou d'eau, scordion, ou scordiVM
Waterloop, watergang, cours de Peau.
— tusfchen eon meet' en de zee, of waardoor meren en moerasfen met rivieren of de
zee gemeenfehap hebben, estier. — , (in de
waterzijp, in fonteizoutkeet) could.
nen en watervallen, gargouille, f.
Waterloos, b. n. van water ontbloot, sansWean.rloot , Yr. eene onnutte loot van eenen
boom, branche gourmande. onvruchtbare tak, punt van eenen dooden tak , faux
hots, arget, no.
Waterlozen ; zie 'Wateren in doze beteekenis,
Pisfen.
Waterlozen, o. action do 1 "'cher Peau, f.
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Waterlozend., b. n. pisafdrijvend , diuretique.
Asperfie is een middel , l'asperge est un
remede diuretique.
Waterlozing , y r. voie d'eau, f. ecoulement,
en. — 5 (in eene mijn) egougeoir, tn. — in
eenen muur, chante-pleure. Moeijelijke
koude pis, (in de geneesk.) ischtirie,
dysurie, retention d'urine.
punaise d'eau , f.
Waterluis , yr. pet; (Pau ,
perroquet d'eau , m.
Watermagt, yr. forces noaritimes , f. pl.
Watermairauw; zie Watcrandoren.
Waterman , m. (in de ilerrek.) in den dierenriem , verseau.
Watermeetkunde, vr. hydrometric hydrostatique. Volgens de regels der —, bljw. bydrostatiquement.
Watermeloen, m. melon d'eau, tn.pasteque,
1.Vatermerk in papier, o. filagramme,
Waterme ter,, 111 hydroonêtre, hygroscope.
Watermolen, on. die door water gedreven wordt,
moulin a eau, Wind —, dienende om water uit te malen , epuise-volante, f. Watermolenrad, o. roue d'un moulin d eats,
f. rodet,
Watermolenfchut, o. lanroir, on.
Watermotten, yr. meerv. hydrachnettes.
Watermug, y r. cousin d'eau, m•
Watermuis, y r. souris d'eau.
Waterna yelbreuk , yr. hydromphale. Valfche —,
(bij de heelm.) hydro-enteromphale.
Waternavelkruid, o. (in de kruidk.) hydrocotyle.
Waternimf, yr. Ndiade, Nereids.
Waternoot of kastanje , y r. chataigne d'eau,
made , f: icharbot, no. tribute aquatique.
Waterontaekkingskunst, yr. hydroscopie.
Waterorgel, o. orgue hydraulique,
Die
daarop eertijds fpeelden, hydraules.
Waterpaard, o. cheval marin. Nijlpaarcl, hippopotarne, M.
Waterpas, o. paslood, meetthoer, fchietlood,
niveau; zie Paslood ; ook b. n. horizontal,
e.
bijw. horizontalement, de, au niveau. zetten, leggen, mettre de, au,
niveau. — liggen, étre de niveau. De plaats
ligt niet paslood met den ruin , la tour n'est
pas au niveau du jardin, ou de niveau avec
le jardin.
Waterpasfen, b. w. (He waterpaste, heb gewaterpast,) waterpas maker, gelijk zetten
araser, niveler, affieurer, (fcheepsw.) Eel].
fchip —, of het voor of achter lastig gaar,
plomber tin navire.
Waterpasfen, o. nivelement, tn.
Waterpasmeter, m. niveleur.
1Naterpeer,, o. fappige zomerpeer , mouille
bouche.
Waterpeil , o. echelle de townie, qui marque
la hauteur de Peat', f.
Watelpeilflok, m. watermaat , jauge, f:
Waterpeper , yr. hydropiper, powre d'eau,
cut-age persicaire, m.
Waterpilaar, m. gerbe d'eau, f.
Waterpijp , yr. tuyau d'eau,
Waterpimpernel yr. pimprenelle des marais.
Waterplaats , yr. voor paarden , wed, abreuvoir, no. (fcheepsw.) — om versch water
in te nemen, aiguade.
Waterplant, yr. plante aquatique, aquatile
ou lacustrale. Warerplancen in de rivieren ,
fluviales, plantes fluviatiles, (in de kruidk.)
niacles marines.
Waterplas of poet, m. flaque, mare d'eau,
gachis,
II:raterpokken , yr. meaty . petite virole volante ; varicelle.
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Waterpomp, vr. pompe. — met drukwerk,
pompe volante; zie Pomp.
Waterpoort , yr. porte qui denote sur Peau.
Water- of kamerpot, yr. pot de chambre ou de
nuit,
Waterproef, yr. epreuve de Peau. — of yourproef, (in de oudheid) proef van onfchuld,
ordalie.
huidWaterpuist , yr. pusticule aqueuse.
puistje , (in de geneesk.) phlyctene.
Waterput, yr. puits, on. zie Put.
Waterraaf, o. corbeau aquatique, acalot,
zceraaf, cormoran, m.
Waterraket , yr. (bij vuurw.)fusie qui bride
sous Peau.
Waterrat of rot , yr. rat d'eau, on.
1,Vaterrijk , b. n. abondant, e, en eau.
Waterroos, yr. nenuphar, on.
Waterruit, yr. foort van ranonkel ( eene
plant) thaliotron, pigamon, tn.
Waterfcheerling, m. ciguê ePeau ,J.
Waterfcheut ; zie Waterloot.
Waterfchip, o. bateau dans lequel on transporte Peau douce.
Waterfchoot, yr. (fcheepsw.) icoute de basse
bonnette.
Waterfchout, m. officier du port. —, ftrandvoogd , basileur.
Waterfchouw,, yr. inspection des rivieres, etc.
Waterfchuit , yr. zie Waterfchip, (fcheepsw.)
citerne flottante.
Waterfchuw,, b. n. hydrophobe , hydrophobiqueWaterfchuwer, m. (in de geneesk.) hydrophobe , qui a Phydrophobie.
Waterfchuwing, zie Watervrees.
Waterflang, yr. couleuvre d'eau, f. serpent
aquatique, m. (fcheepsw.) manche de cuir
a eau , on. —, wier beet doodelijk is , (serpent fabuleux) hydre.
Waterfnip of fnep, y r. bicassine. Jonge —,
becasseau, m.
Watersnood, m. danger d'inondation.
Waterfpin , yr. araignee d'eau ou aquatique,
hydrachne, corise, (in de nat. gefch.) tipule.
Waterfprong, m. jet d'eau. Kleine —, surgeon d'eau.
Waterfpuit , yr. seringue; zie. ook Brandfpuit.
Waterftaat , rn. inspection, administration, f.
departement des eat's, des digues, des ecluses, etc, tn.
Waterflag , yr. (fcheepsw.) sous-barb e.
Waterftof, yr. hydrogene.
Waterflraal, jet d'eau, vs. lance d'eau, f.
Waterflreep, yr. ondes (lignes sur la robe
d'une coquille).
Waterftroom, m. torrent ou courant de Peau.
Watertanden, o. w. (ik watertandde heb gewatertand ,) lust of begeerte tot jets hebben , avoir grande envie de q. ch.; zie Wateren.
Watertandig, b. n. begeerig, verlangend, op
het einde , desireua7, se. Ook: ik ben —,
het water komt mij in den mond, Peau me
vient 4 la bouche.
Watertelg ; zie Waterloot.
Waterteugeling, yr. finis, dijk, ecluse, digue.
Watertogt, m. — ter zee , expedition de mer,,
reis te water, voyage par eau.
f.
Waterton, y r. tonneau a eau, m. (op een
fchip) charnier,
Watertooverij-, Yr. hydromancie.
Watertor, yr. scarabee aquatique, tn.
Watertreder, m, celui qui petit marcher debout
dans Peat,.
Wateruurglas, o. clepsydre,
Waterval, m. cascade , cataracte , chute d'eau,
ca-
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flortregen , avalaison, f. Web, o. weeffel, webbe, piece de toile, f,
catadoupe,
etc.
SpinKleine,
breede
quelques
aunes,
soit
de
cascatelle
,
f.
52,
72,
Kleine —,
ne—, toile d'araignee, f:
nappe d'eau , f.; (fcheepsw.) sant.
Watervaren , yr. bloeijend varenkruid , fougere Webfcheren , o. w. (ik webfcbeerde heb gewebfcheerd ,) enkel in tie onbepaalde wijs
fleurie, osmonde.
gebr., ourdir ; (fcheepsw.) clouer les lisses.
Watervat , o. tonne, cuve a eau, f. baguet
eau, in. bolte, f.; zie Vat; meerv. de Wed, o. waadbare pleats in een water, gue ,
no. bijzonderlijk, een paarden—, drenkwatervaten in het ligchaam , (in de ontleedk.)
plaats, abreuvoir, m. Een paard in bet —
les vaisseaux lympathiques. Watervaten
brengen, aigayer vn cheval.
ballast zetten, (fcheepsw.) enterrer les
Wed, yr. weddenfchap , wedding, gageure,
tallies.
Watervatbreuk, yr. (bij wondh.) hydrosircof., pari, tn. Men heeft eerie groote wedding gedaan, on a fait tin gros pari. 1)eze
cêle.
weddenfchap is zeer gewaagd , ce pari est
Waterveld, o. (bij dichters) eaux, pl.
Met
—
detrempe,
gouache.
Lien
hasardeux. Hij heeft de — verloren,
Waterverw, y r.
it a perdu la gageure.
fchilderen , peindre en detrempe.
Wedde, yr.
zie
Jaarwedde.
(zeew.) salyr. ache d'eau.
Watervlak,
de, paye.
Watervlieg, yr. mouche aquatique.
Waterylies, o. (in de ontleedk.) membrane, Wedden, o. w. (ik weddetle , heb gewed,)
gager, parser. Wat wilt gij —? ik zal het
hyaleide, f.
doen, qua voulez-vous gager? je le feral.
Waterliesbreuk, yr. hydrosarcoale, hydrosargue.
inondation,
1It wed twee tegen een, je gage le double
oyerftroonaing,
m.
Wateryloed,
contre le simple. 11c wed om twintig gulden,
debordement, deluge, torrent, m. —, (op
dat het niet zoo is, je parie vingt florins
fchepen) door den regen veroorzaakt, sougue
cela West pas.
berme, f.
Weddenfchap, yr. zie Wed in de tweede beWatervloo , yr. puce aquatique, de mer,
teekenis.
—, (in de nat. gefch.) talitre, m.
Wedder, m. parlour, gageur. Er zijn —s van
Watervocht , o. des ligchaams, lymphe , f.
beide zijden , van weerskanten , it y a des
oiseau aquatique. Wilde —,
Watervogel,
parieurs de part et d'autre.
sauvagine, f.
Watervoorfpel of voorzegkunde, vr. hydro- Weder,, Weer, o. luchtszeftelclheid, temps,
en. , temperature, Wat is bet voor —?
mancie , hydroscopie, hydatoscopie, hydroquel temps fait-il? Het is ontluimig, of
mantigue.
oulderig it fait un temps orageux. Misfchuw, hydrophobie.
Watervrees, yr.
tig of dijzig weer, temps couvert de brouilWacervuurwerk, o. dat in het water brands,
lard ; (op fchepen,) embrume. Het — verGrieksch your, watervuurballen, feu greandert, le temps change. Het — worth
geois, m.
mooi, le temps se met au beau. Zwaar —,
Waterwaag, yr. hydromà tre 5 phse-ligueur, m. ;
florm, gros temps. Het — klaart op ,
zie Water- en Vochtmeter.
(fcheepsw.) le temps a.eine. Wij zijn bij
Waterweegbree , yr. plantain aquatique
afgereisd, nous sommes partis par
flecht
d'eau,
ga ik niet nit,
en mauvais temps. Bij dit
Waterweegkunde, yr. hydrostatigue, hydrodije ne sors pas par ce temps.14.
namigue.
Wederaankleeden
,
b.
w.
(ik
kleedde
mij weder
Waterweegluis , yr. (in de nat. g.) hydrocoree.
aan, heb mij weder aangekleed,) rhabiller.
Waterwel, yr. source d'eau.
Hij was reeds ontkleed, maar hij kleedde
Waterwerk, o. machine hydraulique, f De
zich weder aan, it ,itait déj:a
waterwerken, les fintaines.
meth
it se rhabilla. AANM. Men zie verder
zie
Waterbouwkunde.
yr.
Waterwerkkunde ,
den onvolm. yerl. tijd, en het deelw. in de
Waterwilg, m. saule aguatigue.
niet met Weder zamengeft. werkwoorden;
Waterworn, m. (in de nat. gefch.) kleine
dus hier de volgenden alleen in de onbep.
worm, bedekt met eene foort van haar, dat
wijze.
hem op het water houdt, en doet bewegen,
Wecteraanmoedigen, b. w. rencourager. Zijre
trichode.
tegenwoordigheid moedigde de troepen weWaterzak, m. sac a eau.
der aan, sa presence rencouragea les trouWaterzeil, o. voile d'eau, f.
pes.
Waterzijp; zie Waterloop.
Waterzoo, yr. poisson qu'on mange sans sau- Wederaanfpannen, b. w. reatteler. Men had
afgefpannen, en men fpande de paarden wece, avec du pain, etc.
der aan, on avait detele et on reattela lee
Waterzucht, yr. (in de geneesk.) hydropisie.
chevaux.
gefloryen id est mort
Hij is aan eene
Wederaantrekken, b. w. zijne laarzen , se ad'une hydropisie. Borst—, hydrothorax,
better. Koufen en fchoenen rechausser.
— in den onderbuik, ascite. Hoofd—, hydrocephale. Oog—, hydrophthalmie. Oor—, Wederaanvullen met aarde of afbraak, b. via
remblayer.
hydrotite. — van het darmvlies, hartwater,
hydrocardie. — van bet hartylies, hydroperi- Wederaderlaten, b. w. ressaigner.
hydrorachis on by- Wederatbreken, b. w. flechten, redemolir.
carde. Ruggegraad
Men heefc de vestiugwerken van deze flad
hydromediastine.
drorachitis.
weder afgebroken, getlecht, on a redimoli
hydrocyste.
Opgetlotene
les fortifications de cette villa.
Waterzuchtig, b. n. hydropique.
Wederafkomen, b. w. redescendre. 1k was
Waterzwayel, yr. hydrosulfure ,
reeds near boven gegaan , maar ik kwam
Waterzwaluw, yr. hirondelle, f, martinet,
weder af, om mij daarvan to verzekeren,
de rivage, tn.
Petals
déjà monte , mais je redescendis pour
Waterzwijn, o. (in Zuid-Amerika.) tapir, tn.
m'en assurer.
Watte, yr. watje, ouate. Eene watten deken,
, bourne de Wederaffchrijven , b. w. overfebriiven, recotine couverture d'ouate. Zijden
pier. De brief was zoo flecht gefchrevee ,
soie. Wollen
bourre-lanice. Met watten
dat hij hem weder moest affchrijven , overvoeren, ouater.
fchrtjq2
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fchrijven, /a lettre etai,t ii mal &rite , quill Wederdoop, m. zie Herdeop.
fallut la recopier.
Wederdoorbladeren , b. w. refeuilleter.
\orederafitaan , b. w. reader. 1k wil het v Wederdrak , m. herdruk , reimpression, f
(bij boekdr.) retiration.
voor denzelfden prijs je veux vous le
reader ate metre prix. —, (in de prakt.) Wedereifchen , b. w. zie Hereifchen, Terugretreader. lk heb hem de fchuld, die hij
eifchen.
mij had overgedragen , wederafgeflaan , je lui Wedergade, Wederga, m. en vr. parch', le,
ai retrocede la dette qu'il m'avait transportee.
semblable. Het is een jongen , die zijn —,
Wederafvaardigen , b. w. redepdcher. De eerile
zijns gelijke , niet heefc, c'est un garcon,
keerier weed aangehouden , en men heeft
qui ea pas son pareil. Ik heb nooit zijne
weder eenen tweeden afgevaardigd , le premier
zijn gelijke gezien, je n'ai jamais vu son
courier fut arrete , et on redepecha tin second.
semblable. Als uitroeping: War — is dat!
quo diantre!
Wederafvallig , b. n. relaps , e. ; ook zelftt.
Wederantwoord, o. replique, refutation, f. Wedergave , Wedergaaf, yr. zie Teruggave.
tweede antwoord des gedaagden in een Wedergeboorte , yr." regeneration. (In de
pleidooi, (bij het geregtsh.) duplique , f.
godgel.) Daar is geene zaligheid zonder de
Wederantwoorden, b. w. repliquer.
— in Jezus Christus, it n'y a point de saint
Wederboren; zie Herboren.
sans la regeneration en Jesus-Christ.
kVeder te bed leggen , b. w. retoucher. Men Wedergeboren , (in de gadget.) zie Herboren.
had hem een oogenblik opgeholpen ; maar
—, op nieuw ontftaan ,
rdgenerer.
men heeft hem weder moeten te bed leggen,
fink van een been was weggenomen , en de
on l'avait lere un moment, mais it a fallu
natuur heeft het —, weder doen groeijert,
le retoucher. flij is weder te bed gegaan ,
weder herald, un morceau de l'os avait ete
id s'est recouchi.
enlevi et la nature l'a regendre.
AVederbegecren , Wedereifchen ; zie Terug- wedergebraet , vent. dw. van Wederhrengen.
begeeren , Terugeifchen . Terugvragen.
Wedergebruiken , b. w. op nieuw gebruiken
Wederbeginnen, b. NV. recommencer. De oorremployer. Hij is afgedankt geweest, men
log is weder begonnen, la guerre a recomhceft hem wedergebruikt , weder in dienst
mence.
gcnomen , it a etc reforms, mais on l'a
remploye.
Wederbeloonen , b. w. recompenser.
AVecterbeloven, b. w. repromettre: Hij heefc Wedergekocht, verl. dw. van Wederkoopen.
het mij beloofd en weder beloofd, mar bij Wedergekregen, — —
Wederkrijgen.
heeft het nice geclaan , it me l'a promis et Weciergenomen, —
— Weclernemen.
repromis, "foals it ne l'a pas fait.
Wedergeven, b. w. zie 'reruggeven.
Wederbekomen, b. w. zie Herkrijgen.
Wedergewennen, b. w. rehabituer. Men moet
Wederbemagtigen, b. w. heroveren, reconquehem weer aan het werk gewennen , it fact
a
?Ir.. De vijand heefc de ftad weder bemagle rdhabituer au travail. Hij heeft zich
tigd, die men hem had afgenomen, l'ennemi
wederaangewend om te liegen, it s'est rereconquis la ville, qu'on lui avait prise.
habitue a mentir.
Wederbepleiten , b. w. replaider. De zaak Wedergroet , rn. salut reciproque; (zeew.)
werd voor deze regtbank wecterbepleit, la
contre-salut.
cause fut replaidee a ce tribunal.
Wedergroeten , b. w. ressaluer. Ik heb hem
NATederbeproeven , b. w. nog eens wagen ,
gegroet en wedergegroet, zonder dat hij het
retenter.
gewaar werd, je s'ai salud et ressalue, sans
w.
recriminer;
zie
Tequi ll s'en apercut.
Wederbefchuldigen , b.
genbefchuldigen.
Wedergunst, yr. wederkeerige gunst, favour
Wederbefehuldigend, b. n. recriminatoire.
reciproque; affection mutuelle.
Wederbefchuldiging, yr. recrimination.
Wederhebben, b. w. ravoir, recouvrer. Ile
Wederbeflaan , b. w. referrer. Het paard heefc
konde mijne oude woning niet —, wederkrijeen hoefijzer verloren, men moet het —,
gen , je ne pouvais ravoir mon ancien logement.
le cheval a perdu un fer, fact le referrer. Wederhelft, yr. echtgenoot dpoux, femme
Wederbefmetten, b. w. reinfecter.
(chore) moitie.
NVederbetaalbaar, b. n. remboursable.
Wederhoorig , yr. zie Warbarftig.
Wederbetaling, yr. remboursement, m.
Wederhooring der getuigen, yr. (bij regtsg.)
Wederbevolken , b. w. repeupler. De pest
recolement des temoins, tn.
heeft dit land ontvolkt, men heeft daarhenen Wederhouden , b. w. retenir, emitecher, armenfchen gezonclen , om hetzelve weder,
Teter. Ik kan mij van lagchen met —, ontop nieuw , te bevolken, la peste a depeuple
houden , je ne saurais m'empecher de rare.
ce pays , on y a envoys du monde, des gens , Wederhouding, yr. etnpdchement, arrdternent,
pcur le repeupler.
m., retenu.
Wederbezaaijen, b. w. remblaver. Men kan Wederik, m. (in de kruidk.) weegbre , chasseeen land twee jaren na elkander —, on peat
bosse , perce-Bosse, f:
remblaver une terre deux ans de suite.
Wederinhalen , b. w. recuperer, recouvrer.
Weder-in-bezit-fiellen, van eenig ambt dat men
Zijne fchade vergoeden, se recuperer,
verloren heeft, o. reintegration.
,reparer ses pertei.
Wederbij ten , b. w. remordre.
Wederinkooping, yr. rachat , m. lets onder
Wederbouwen , b. w. zie Herbouwen.
vcorwaarele van — verkoopen, vendre q. ch.
Wederbrengen , b. w. zie Terugbrengen, Hera (avec) la faculte de rachat.
brengen.
Wederinpakken , b. w. rempaqueter. Hij be.
Weder,, op nieuw dagvaarden, h. w. reajourner.
girt zijne koopwaren weder in te pakken,
Wederdienen, b. w. servir reciproquement.
it commence a rempaqueter ses marchandises,
Wederdienst, yr. service reciproque; fig. re- Wederinflaan , b. w. vastkloppen, eenen fpijkci
die los zit, recogner un clou qui branle.
tour, m. De vriendfchap vereischt —, Pamitie demands du retour.
Wederinflorting, y r. rechute. ,Bii deze ziekt(
Wederdood, (in de kruiclk.) haarmos, brone
is eene — te vreezen, la rechute est 4 train
varen , vrouwenhaar, roode fieenbreke , vadre dans Bette maladie.
renkruid polytric oupolitric, in., filicule,f. Wederinwijclen, b. w. herzegenen , rebenir,
re
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reconcilier. Ecne gefchondene kerk
, (bij
de R. K.) reconcilier une eglise propnie.
Wederinzetting van een been, yr. (bij wondh.)
reduction d'un os.
Weder- of Weerkaatfen; zie Terugkaatfen.
NATeder- of Warkaatfing; zie Terugkaatfing.
Wederkant, rn. zie Wecierzijde , Tegenzijde.
Wederkeeren , o. w. retourner; zie Terugkeeren.
Wederkeerig, b. n. van warskanten plaatsgrijpende of kotnende , enz., onderling,
mutuel , le, reciproque. Zij beminnen elkander met eene —e genegenneid, ils s'aiment
d'une affection mutuelle. Een wederkeerend, werkwoord, (in de fpraakk.) en
verbe reciproque, reflechi on pronominal;
zie ook Wederzijdsch bijw. mutuellement,
reciproquement. Zij haten elkander —, over
en weer, ils se haissent mutuellement. Elblijken van vriendfchap geven,
kander
se donnerreciproquement des marques d'amitid.
Wederkeerigheid, yr. reciprocite.
Wederkeering, yr. retour, m. 1k wensch u
terugkonist , je vous soueene gelukkige
haite un heureux retour. terugvalling ,
(zie dit woord) in bet leenflelfel, reversion; (bij regtsgel.) van een goed, reversibilite. — der wateren , als zij geftopt zijn,
regonflement, — van bet water in de
zoutmijnen, aviraison. — tot een beter,
godsdienflig leven , berouw en boete , rdsipiseence.
Vs ed-erkeerlijk b. n. terugvallend, (hij regtsg.)
reversible. Een goed, dat na den dood van
den man op de vrouw —is, terugvalt, overgaat , un bien reversible a la femme apris
la mort du marl.
Wederkeerlijkheid, yr. reversibilitd.
Wederkomen ; zie Terugkomen.
Wederkomende, b. n. dat op gezette tijden
wederkomt, geregeld in zijnen loop , penisals: Een werk dat wederkomt,
dique.
op gezette tijden verfchijnt, en ouvrage

periodique.

Vv ederkomst ; zie Terugkomst.
Wederkoopen, b. w. racheter.
Wederkrijgbaar, b. n. recouvraTtle.
Wederkrijgen, b. w. zie Terugkrijgen.
inhalen, rejoindre.
Wederleeren, b. w. retudier. Hij heeft zijne
a oublie
rol vergeten hij moet haar
son rOle, it fact qu'il le retudie.
Wederleggen , b, w. refuter. Hij heeft zijne
meening goed wederle,gd, it a bien refute
son opinion.
Wederlegging, yr. refutation. De — van eon
bewijs , la refutation d'un argument,
ederliefde , y r. weclermin, amour reciproque.
Wederloonen, b. w. recompenser, remunerer.
Wedermedebrengen , b. w. remmener.
Weder-rneester-waken (zich) , b. w. se ressaisir.
Weclerminnen, b. w. rendre amour pour amour ;
aimer selui qui nous arose.
Wedernatmaken , b. w. bevochtigen, rcmouiller.
Wedernemen; zie Terugnemen.
bij herhaling, op nieuw,, de
Wederom,
nouveau, derechef, encore une foil.
terug,
de retour.
Wederomfluicing der baren of der branding
van de zee tegen eene klip , yr. ressac, on.
Wederondervragen , b. w. reinterroger.
ederontmoeten , b. w. rencontrer une seconde
fois , de nouveau.
Wederopbouwen, b. w. reconstruire , rebdtir,
reedifier.
Wirederopgraven , b. w. refouir.
Wederophelderen , b. w. se rassiriner. Toen
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h deze tiding vernam, helderde zijn gezigt

weder op , en apprenant cette nouvelle, son
visage se rasserena.
Wederophijfc euen, b. w. reguindre.
Wederopleggen, b. w. reimposes.
Wederopmaken , b. w. eenen hoed, rebovisser
tetap'er un chapeau.
Wederoprigten of opregten, b. w. relever,
retablir,, restaurer.
Wederoprigter, in. restaurateur.
Wederoprigting, vr. retablissement, tn., restauration.
Wederopftanding, vr. resurrection.
•Wecleroverhaling, yr. herhaalde overhaiing
(in de fcheik.) cohobation.
epouse,f.(couple).
Wederpaar, yr. ipoux,
yr. tegenftrever, adversaire,
Wederpartij
antagoniste, m. pat-tie adverse.
n. contraire ti la justice,
WederregtelijI,
infuste, contre les lois, illegal, e.
bijw.
injustement; d'une maniere illegale.
Wecierregtelij khe id , yr. illegalite.
Wederriep., onv. veil. t. van Wederroepen.
Wederroepelijk, b. n. zie Herroepelijk , enz.
-wederfchaduwing, vr. refraction horizontale.
Wederflaan, b. w. rebattre, refrapper.
Wederfpanneling, m. rebelle, mutin, sujet
rebelle, refractaire.
Wederfpannig, b. n. tegenftribbelend, koppig,
rebelle, mutin , ne , recalcitrant, e, opinidtre,
retif, y e refractaire, insubordonne, e. (*)
Ilij was — tegen de bevelen van zijnen
beer , it etait refractaire aux ordres de son
maitre; 6g. — zijn, regimber.
Weclerfpannigheid, vr. rebellion, mutinerie,
opinidtretd , resistance , insubordination (*).
Wederfpanniglijk, bijw. opinidtrement.
Wederfpoed ; zie Tegenfpoed.
Wederfpraak ; zie Tegenfpraak.
Wederfpreken ; zie Tegenfpreken. Het wederfpreekt zich zelf, cela renferme tine contradiction.
Wederftaan, o. resister, s'opposer, tenir
contre téte , obsister, faire resistance; zie
ook Tegenfireven.
Wederftand, tn. resistance, opposition.
contre-coup,'rebondissement ;
Wederfloot,
(in de fchermk.) riposte, f:
Wederftreven, b. w. resister, s'optoser a,
contraries, contre-carrer, recalcitrer; fig.
contre-pointer; zie Tegenftreven , enz.
•Wederftutt of Weerfluit , vr. wederomftuit,
contre coup,m.;(in de natuurk.) repercussion.
Wedertij , 0. weerftroom, retour de maree,
reflux, m.
Wedertoe- of vastfpijkeren , reclouer.
Wedervaren, o. w. arriver, survenir.
Wedervaren , o. rencontre, aventure, f.
Wedervastmaken, b. w. rasseoir. Eenen balk,
eenen Been , die waggelt — , rasseoir tine
poutre, une pierre, qui vacille.
Wedervergelden, b. w. recompenser, rendre la
pareille.
Wedervergelding, yr. remuneration, pareille,
dat de
f., talion, m. De wet der —
moordenaar met den dood geftraft worde,
loi du tailor; vent que le meurtrier soit puni
de mort; zie Weerwraak , represaille, f.
Wederverhuring, yr. verpachting, relocation.
-4Vederverkiesbaar, b. n. reeligible (*).
Wederverkoopen , b. w. revendre.
Wederverfchijning, y r. reparition.
Wederverflerken, b. w. reconforter. Dit glos
wijn heeft hem weder een weinig verfterkt
ce verse de Yin l'a en pen reconfortd.
Wederverflerking, vr. (in de geneesk.) 1-("con.
fortation.
We Qqgq3
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Wederverwarmingsmiddel , o. (in de geneesk.)
thermantique.
Wederverwijden, Wedervergrooten, b. n. ragrandir.
Wedervinden, b, w. retrouver.
Wedervollen, b. w. eenen hoed , refouler
chapeau.
Wedervoortbrengbaar, b. n. reproductible.
Wederwaardig, b. n. dedaigncux, se.
Wederwaarcligheid y r. tegenfpoed, adversite,
traverse, f:, malheur, , Ondanks alle
wed.::.rwaardigheden, die hij gehad heeft, is
hij nag dankbaar, meagre toutes les adversieds qu';1 a sacs , it est encore reconnaissant.
Wederwaardiglijk, bijw. daigneusemeue , malheureusement.
Wederweenen, fchreijen , repleurer.
Wederwenden , b. w. (zeew.) revirer. Het
—, le revirement.
ederwerpen; zie Terugwerpen.
Wederwinnen ; zie Herwinnen, enz.
Wederwraak ; zie Weerwraak.
afwijzen ,
Wederzeg,g,en , b. w. redire.
weigeren , refuser.
Wederzenden; zie Terugzenden.
ederzien, b.w. revoir. Het —, le revoir,adieu.
Tot —s, adieu , jusqu' au revoir ou au revoir.
Wederzijde , vr. keerzijde , revers , rebours.
Wederzijds , bijw. reciproquement , tnutuellevane , respectivement, de part et d'autre.
Wederzijdsch , b. n. reciproque , tnutuel, le,
respectif, ive.
Wederzin , m. zie Tegenzin.
Wederzoeken , b. w. rechercher.
Wedijveren, o. w. rivaliser (*). Hij is niet
hier om met u te n'est pas ici pour
rivaliser avec vous.
edloop, ma course de chevaux , course a
renvi, course 1,2 pied , f.
om
Wedloopen , o. w. faire une course.
het hardfle loopen , coisrir a renvi.
coureur.
Wedlooper, m.
Wedloopfter, yr. coureuse.
Wedprijs, m. prix de la course.
Wedren , m. course de chevaux. — met wagens ,
(bij de ouden ,) course des chars.
Wedlter,, yr. gageuse.
Wedflrijd, m. rivalled. De ijverzucht en —
van deze beide huizen zijn groot , la jalousie
et la rivalled tie ces deux maisons sone grandes.
, emberise, f.
een vogel, loriot,
Weduwal,
Weduwe, y r. weduwevrouw, veuve.
Weduwegift, vr. lijftogt , douaire, en. Halve
mi-douaire.
veuf.
Weduwenaar,
"Weduwenaarfchap , o. veuvage, m.
Weditwenfonds, o. fonds destine a Pentretien
des veuves.
Weduwkas, yr. caisse pour l'entretien des veuves.
Weduwlijk, b. n. de veuve.
Weduwfchap, o. viduite , f., veuvage, m.
Wee, tuslchenw. he! ah! helas! ahi! ouf!
tnalheur a vovs!
Wee, o. ramp, fmart, ongeluk, tnalheur,
sisal , douleur, calamite, Een over
iemand uitroepen, crier malheur sur q. q.
Het doer mij
zeer, cela me perce le
coeur, nee fait du tnal. Wean van barende
vrouwen, douleurs de Penfantement, f. pl.
Weedasch, vr. potasse, vidasse, soude. Kleicaillotis, m.
achtige , harde
Weedaschzout, o. loogzout, alcali, In.
Weede, yr. eene plant , guede, vonede, f.,
pastel, en.
Weedebloem, y r. fleur de guede.
Weedom, m. douleur, peine, souffrance, of
fliction, tristesse, f., tnal, me
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Weefgetouw, o. metier battant de tisserand,
t22. Trede aan hetzelve, marche, f.
Weefkunst, yr. art du tisserand.
Weeflijnen , yr. meerv. wevelingen, touwladder, (fcheepsw.) enflechures, f pl.
Weeffel, o. tissu,
, texture, f
Weegbree, vr. Weegblad, o. chasse-bosse, f,
plantain, in. , feuille tie plantain.
•
Weegbreewater,, o. eau de plantain, f.
Weegglas, o. areometre, pese-liqueur,, tn.
Weeghaak,
untier, peson, crochet , trebuchet, m., romaine, statere, f.
Weegkunde, vr. statiqne.
Weegluis, y r. punaise.
Weegluiskruid, o. wilds lischbloem, herbe aux
punaises , flambe sauvage, f.
Weegfchaal, yr. bassin plateau. In den dierenriem , balance.
Weegfcheet, m. zie Strontje.
Weegiteen, tn. een {leen , waarmedc men oulings
de plaats van gewigt vervulde, Pierre dont
on se servit jadis pour peser,, f., ponds.
Week, yr. tijd van zeven dagen, semaine.
De vorige —, la semaine passee. De aanft.a.ancle of toekomende —, la semaine prochaine. Van — tot — remettre
tie huitaine en huitaine. De — voor pafchen,
la semaine salute. Hij komt alle drie weken
hier , it vient ici de trois semaines Tune.
Het zal maandag vier weken zijn, dat ik u
niet heb gezien , it y aura lundi quatre setnaines que je ne vous ai pas vu. Hij zal
binuen zes weken hier zijn, il sera ici en six
semaines. Hoe veel want gij bij (in) de —?
combien gagnez-vous par semaine? Een monnik,
priester, enz., die de — heeft, un hebdomadier.
Week, b. n. neon ou mot, le, mollet, te,
douillet , te, tendre. Een — ei, un oeuf
mollet, a la coque. — brood, pain iendre.
Eene —e, beurfche peer, une pore molle,
blette; (bij fchilders 2 ) Teeder en — vleesch,
vleesch dat levend vertoond wordt, chair
morbide. —e handen, des mains douillettes.
— hout, du bois tendre. Een — hart hebben, avoir le coeur tendre, sensible. De
—e zijde van het brood, la baisure ou le
biseau du pain. —, flap vleesch, chair
mollasse. —e, flappe borflen, mamelles flasques ; (in de kruidk.) —e, flappe, zwakke
itengel tige flasque. — maken, amollir,,
mollifier,, ramollir. Het leder met olie —en,
ramollir le cult- avec de l'huile. Iemands
hart — maken , hem met aandoeningen vervullen, verteederen, attendrir, emouvoir,
arnollir q. q. Een vertroeteld gel/el,
tone constitution delicate. — worden , s'aenollir, s'attendrir. Het —e van het brood,
la mie du pain. —e zijde van den buik,
hypocondre, m.
Week, yr. het weeken, als: In de —leggen,
tnettre tremper. De erwten weeken , itaan
federt twee dagen in de —, les pois trempent
depuis deux fours. Linnen in de — zetten,
essanger. Bet linnen ftaat reeds in de —,
le linge est deja essange.
Weekachtig , b. n. mollet ,te,tnollasse. Marmer
dat weekc deelen heeft, marbre terrasseux.
Weekachtigheid, vr. mollesse.
Weekbak of kuip, yr. baguet, augepourfaire
tremper, m.; (bij verw.) trempoire, f.
Weekbeen, o. kraakbeen , cartilage, en.
Weekbeenig, b. n. kraakbeenig, cartilageneux , se.
Weekblad, o. blad , dat wekelijks uitkomt ,
journal hebdomadaire, m.
Weekblad- , dagbladfchrijver, tn. ecrivain , ftutent d'une feuille hebdomadaire , folliculeure.
Week-
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ging , wederfland, defense ,resistance. Zich
Weekdieren, m. meerv. moux , mollusques.
te — flellen, wederfland doen , faire restsWeekelijk , b. n, week , zacht, faible,
tance.
werkzame beweging, mouvenzent
cat , e, flues, te ; zie Week. —, bijw.
rn. Een aarden wal, muur,, enz., rempart ,
mollement, alicatement.
batardeau, sn., digue , defense, f Ge vlochWeekelijkheid, y r. zwakheid, mollesse, faiten ijzerwerk , waarmede men een water voor
blesse 5 ddlicatesse.
de visfchen fluit , om ze in de daar tusfehen
Weekelijks, bijw. par semaine. Hoeveel begeplaatfle fuiken te doen loopen vischweer,
combien payez-vows par semaine?
taalt gij
gold, pare m.
afgetuinde plaats aan de
w. (ik weekte, heb geweekt,)
Weeken,
zee, om visch te vangen , bordigue,
tremper, detremper. Te week leggen , inuser. —, te week zetten , laten uittrek- Weer, bijw. zie Weder.
fken,
als het zout nit haring, enz., dessaler, Weer, o. colt; zie dit woord.
verrotten, rouir le chats- Weerbaar,, b. n. te verdedigen, houbaar,
macdrer. Hennep
defensible , soutenable , tenable. Die vesting
vre. Het —, le rouissage 7 le roui du chanvre.
is niet
houbaar, cette place n'est pas
trempeur.
Weever,
tenable. Weerbare mannen , hommes en eta;
o.
semaine.
Weekgeld of loon,
Weekhartig, b. n. tendre, sensible; bijw. ten.de porter les armes.
Weerbaarheid, y r. dtat de ce qui est de'fensible.
drement.
Weerbaritig , b. n. hoofdig, opinidtre, revdWeekhartigheid, Yr. tendresse, sensibilitd.
che, atu, e, entétd , e; zie Weerfpannig;
Weekheid , y r. mollesse , faiblesse.
—, bijw. ook weerbarftiglijk , opinidtrernent.
-Weeking , y r. action de tremper; (bij fcheik.)
Weerbarftigheid,
y r. opinidtrete.
maceration.
Weerdruk ,
(bij boekdr.) retiration, ,
Weekjes, bijw. mollement.
second ate , m.
Weekkuip ; zie Weekbak.
terugfluitende galm ,
Weeklage of Weeklagt, vr. lamentation, Weer- of Wedergalm,
rdsonnement , reteutissement , echo, ns., replainte.
sonnance, f.
Weeklagen, 0. w. (ik weeklaagde, heb geWeergalmen, o. w. (ik weergalmde , heb weerweeklaagd ,) lamenter.
galmd,) met een teruggekaatst geluid klinWeekloon , o. semaine, f
ken , resonner, retentir. Zijne flem weerWeekmarkt , y r. marche de chaque semaine.
galmt als een donder, sa voix resonne comic
Weekmaken , o. mollification, f
un tounerre.
Weekmakend, b. n. verzachtend, emollient,
e, abluant , e, ramcllissant, e, ralactique. Weergaloos , b. n. incomparable, sans pareil,
nompareil, le. hare fchoonheid zonder weEene —e, verzachtende pleister, (bij wondh. )
derga, sa beautd nompareille; bijw. incomun emplitre ralactique. —e verzachtende
parablement.
pap , malagme. Weekmaking , malaxation.
Weerglans; zie Weerfchijn.
Weekplaats, y r. voor hennep, routoir,
Weelde , y r. dartelheid, volupte , delices , f. Weerglas, o. barotnetre , thermometre.
pl., luxe , m. De — is grooter dan ooit, Weerglazenmaker, m. faiseur de barometre et
de thermomCtre.
le luxe est plus grand que jamais.
Weeldig , Weelderig , b. n. dartel , voluptuous, Weerhaak , m. croc , recourbd 4 une fleche.
van eenen angel, pijl, barbe, f., dardillon.
lascif,
ive,
sensuel
,
le.
wulpsch ,
euse.
Weerhaan,
windwijzer, girouette, f., coq,
Weeldigheid, y r. volupte , sensualitd.
gabet.
Weemoedig, b. n. mistroostig en teerhartig,
Weerhnisje
,
o.
Een weerglas in de gedaante
ligt aangedaan, dolent ,e, affligd ,e, triste,
van een huisje ; ale het wijfje buiten bet
lamentable, emu, e, attendu, e, compatishuisje komt, is bet doorgaans goed weder,
sane, e; bijw. dolemment, lamentablement ,
barometre en forme de maison, m., andtristetnent.
tnoscope ,
Weemoedigheid, y r. affliction, tristesse, comWeerkaatfcn; zie Terugkaatfen.
passion.
pleureux, se , qui a envie Weerkaauwen; zie Herkaauwen.
Weenachtig, b.
Weerklank
; zie Weergalrn.
de pleurer.
Weenen, o. w. (ik weende , hob geweend,) Weerklinken ; zie Weergalmen.
fchreijen, tranen ftorten , pleurer, verser, , Weerkunde, y r. meteorologie.
repandre des larmes, des pleurs. Waarover Weerkundig, b. n. mdteotologique.
Indteorologue.
weent gij I de quoi pleurez-vous? Zij ween- Weerkundige ,
de van vreugde , van boosheid, elle pleurait Weerlicht, o. zonder donder, eclair, no.
blikfem,
fondre,
f.
de joie, de colbre. Hij weent over den dood
zijner moeder, it pleure la snort de sa mere. Weerlichten mop werkw. (het weerlichtte,
Hij kan zich van — niet dnthouden , it ne heeft geweerlicht ,) eclairer, faire des éclairs.
pent, ne sait, retenir ses larmes. (In de Weerlichts , bijw. (geuieen) diablement, du
dyable.
H. Schrift) Zalig zijn die —, de weenenden , want zip zullen y ertroost worden , bien- Weerloos, b. n. desarmd, e, indefendu, e, faible.
heureus ceux qui pleurent, car ils seront Weerloosheid, vr. faiblesse , f:, etas de ce
qui est sans defense,
consoles. Bitterlijk —, larmoyer.
Weenend, b. n. huilend, fchreijend, pleu- Weermannetje, 0. zie Weerhuisje.
reux, se, larmoyant, e. Een —e Loon, uo; Weerom; zie Wederom.
ton pleureux. Men vond haar bitterlijk —e, Weeromreis; zie Terugreis.
in het kegAWeeromfiag , rn. terugilag,
on la trouvait toute larmoyante.
fpel,) rabat.
Weener,, m. fchreijer, pleureur. Weenfler,,
Weeromfluit;
zie
Weerfluit.
y r. pleureuse.
Weeromfluiten , b. w. terugfluiten , bricoler.
Weening, or. zie Geween.
Weerpartij; lie Wederpartij.
Weepsch, b. n. fmakeloos, fade, insipide.
y r. pijn in een ander deel des ligWeerpijn,
Weepschheid, y r. insipiditd , fadeur.
chaarns, dan gewond, of anderzins lijdende
Weer,, m. eigenlijk, een gefneden ram, beis, douleur qu'on sent dans une autre partie
Tier; (ook in de fierrek. ) ram , hamel , mouton.
du corps que Celle qui sonfre.
Weer, y r. de daad van verweeren , verdediWeerQ qqq 4
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Weerphat, vr, plaqUe d'un barornetre ou thermotnétre.
Weerfchijn, m. weerfchijnfel, kaatfing,
flexion, reverberation, repercussion ,f., rdflechissement; (in de fchilderk.) reflet,
Weerfchijnen , o. w. (ik fcheen weer, heb
weergefchenen ,) flikkering van eene ]dour
op eene andere , reflechir, riverberer.
donderflag, coup de tonnerre.
Weerfiag,
terugflag , contre-coup, m., repercussion, fi
Vv'eerflagtig , b. n. weerfchijnend , qui reflechit.
zie Nafmaak, Waiging.
Weerfmaak,
Weerfpannig, b. n. zie Wederfpannig.
Weerfland ; zie Wederfland.
Weerflroom ; zie Wedertij.
Weerfluit; zie Wederfluit , centre-coup.
Weerfluiten, o. w. rebondir.
Weerwerk , 0. werk , waarmede men zich weren
kan en moet , of waaraan men Gene werkzame bezigheid vindt, grande besogne, occupation, f:, grand embarras, tn.
Weerwijs, b. n. kundig ten aanzien van het
weder, bedreven in het vooruitzigt van deszelfs veranderingen,verse dans laméteorologie.
Weerwijzer, m. zie Weerglas.
Weerwil, m. fpijt. In — van, en depit de,
malgre , nonobstant.
loup-garou , ogre, m., ogresse ,f.
Weerwolf,
Weerwolfziekte , yr. ijlhoofdigheid , ('in de
geneesk. ) zich verbeeldende een wolf to zijn,
lycanthropie.
Weerwoord, o. wederwoord, rOlique , reponse, f.

WE G
Weetgierigheid, yr. leergierigheid, lust, en•
vie de s'instruirc, amour de Pitude, desir
d'apprendre, m., curiositi. Gebrek aan —,
incurieusement.
incuriosite; bijw. Zouder
Weetgieriglijk, bijw. curieusement, studieusement.
Weetniet, m. en yr. ignorant, e, imbecille,
idiot, e; fig. bautiet, buffie, bourrique. Gij
zijt een
vous etes un ignorant.
Weeuw ; zie Weduw.
Weg, chemin, m. Gemeene —, landfiraat, route , f. Groote , algemeene —,
chemin passant , grand chemin. Beloopene,
gebaande chemin battu, frayd. Uw
broeder is op —, vetre fire est en chemin.
De — van Delft naar den Haag, la route
tie Deft a la Haye. Hij is op den — naar
Parijs gedood , it est tue sur la route tie
Paris. De foldaten zijn drie dagen op —
geweest , les soldats ont ete trois fours en
route, en marche, f. Wij namen onzen
langs de kust , nous primes notre marche le
long de la cote. —, (in de H. Schrift ,)`
voie, f: De wegen der Voorzienigheid zijn
ondoorgronde/ijk, les voles de la Providence
sant impenetrables. De — ten hemel, la
vole du ciel. Hij is op den — der deugd,
it est sur la voie de la vertu. Slinkfche,
kromme wegen, des voies obliques. Heere
leer mij uwe wegen, Seigneur , enseigne moi
tes voies. Rolle ravin. Bedekte —
onder aan den wal, tusfchen den wal en ete
gracht ; ook tusfchen eenen dijk en een water , berme, relais. Op — gaan, se mettre
en chemin. (Voor) iemand nit den —gaan,
se tnettre a Pecart ou se ranger pour faire
place a q. q., eviter la rencontre de q.
Jets in den — flaan, liggen ; als: Dat flaat
mij in den —, ik kan niet zien, cela m'ern:
piehe la vue, je ne puis voir. Hij zal mij
wel eons in den — komen, fe le trouverai
biers en mon chemin. Iemand iets in den —
leggen , fdcher, chequer, offenser q. q. Zijns
wegs gaan, aller, passer son chemin. Op
—*, onder zag ik het huis , chemin faisant
fe vii la maison; fig. Iemand nit den —ruimen , se defaire de q, q. le depecher. Eeno
zwarigheid uit den — ruime. n, lever un obstacle ou une kflculte, applanir une difficulter. Op flechte wegen gaan, s'ecarter
bon chemin ; fig. Penvoyer dares rautre monde.
1k kan met hem niet over —, je ne puis
m'accorder avec lui. Iemand op den regten
brengen, wijzen, mettre q. q. sur les
voies. Ga uws weegs ! allez-vous-en!
Weg, bijw. en tnsfchenw. eene verwijdering
aanduidende, — van mij ! va-t-en ! retirezveils ! Hoofd ! gare la tete ! — met die
gedachten ! loin tie cos pensees. Mijn geld is
verloren, mon at-gent est perdu. AANM.
In dozen zin worth het zamengefield met
alle werkwoorden , die eene beweging aanduiden , en is altijd fcheidbaar ; zie de met
weg zamengeflelde werkwoorden.
Wegadernen, b. w. ( ik ademde weg, heb
weggeademd,) emporter avec son haleine.
Wegbannen, b.-w. (ik bande weg, heb weggebannen,) bannir, exiler.
Wegbaggeren, b. w. (ik baggerde weg, heb
weggebaggerd ,) uitbaggeren, draguer, retirer (la vase).

Weerwraak, Wederwraak, m. vengeance, revanche, represaille ,f: nemen; represailler,
user de represailles. Bij wijze van —, par
voie de reprdsailles.
Weerzang, m. tegenzang, antienne, f.
Weerzin, m. zie Tegenzin.
Wees, in. en yr. orphelin, m., orpheline, f.
Weeshuis, o. maison des orphelins , f:
Weeshuismoeder, vr. weesmoeder, femme
chargee du soin d'une maison d'orphelines
regentesfe hiervan,
et d'orphelins.
tninistratrice * ou directrice d'une maison
d'orphelins et d'orphelines.
Weeshuisvader, m. homme commis au soin des
orphelins. —, regent, directeur ou administrateur des orphelins.
Weeskamer, yr. chambre qui administre lee
biens des orphelins; Conseil d'administration
de la maison des, orphelins.
orpheline, f.
Weeskind, o. orphelin,
Weeskleed, o. habillement des orphelins, m.
Weesmeisje , o. orpheline.
Weesmoeder, yr. femme, commise au coin des
orphelines.
Weesvader, homme chargé du soin, commis
au soin, d'une maison d'orphelins, et qui
y loge.
oppresseur des orphelins.
Weesverdrukker,
Weet, vr. het weten , kennis, wetenfchap,
connaissance , notification, , avis, savoir,
gevoel, sentiment, m. geheugen, souvenir, m. Ik heb er de — van gekregen, fen ai rept avis; j'en suis informd.
Hij — zijn weetje wel, it n'est pas stupide ;
fig. gewoonte, oefening, handgreep, routine, pratique, habitude. Het is maar eene
ce n'est qu'une routine.
Weetal, m. en yr. iemand, die zich verbeeldt, Wegbergen, b. w. serrer. AANM. Zie de
onv. verl. tijd en bet verl. deelwoord in (lit
dat hij alles west, waanwijze, pedant, m.,
en de volgende werkw. die met Weg zijn
femme pedante, savantasse.
zamengefteld.
Weetgierig, b. n. weetgraag, curieux, se ,
studieux. —e vrouw, soeur ecoute. Niet Wegbijten , b. en o. w. door bijten verwijderen, emporter, titer ou eloigner a coups de
imeurieux, se.
dents.

WEG
dents. Door bijtmiddelen wegnemen , corroder, enlever par un corrosif, a l'eau forte.
Wegbijting, y r. corrosion, erosion.
Wegblazen , b. w. emporter en sou Plant, sotrfiler.
Wegblijven, o. w. zich ergens niet vervoegen
er niet komen , ne pas venir, ne pas comparaitre. —, niet terugkomen, rester, Larder
venir, ne pas revenir. bier ofclaar niet
geplaatst worden, etre onus.
Wegblikfemen , b. w. wegdonderen , chasser.
Wegboegferen, b. w. toner, remorquer, eloigner a la came.
Wegboenen, b. w. eter en frottant , avec un
frottoir; fig, chasser, faire deloger, fa- ire
diguerpar.
Wegborfielen, b. w. enlever, eter avec one
brosse, etc.
Wegbrengen, b. w. van eene pleats wegvoeren, emporter, eter, ernmener, enlever.
Wegbrenging, yr. enlevement , transport, 171.
Wegbruijen , b. w. weggooijen, wegfmijten,
jeter.
o. w. henen gaan, s'en aller.
Wegcijferen , b. w. door kunftige redeneringen
als doen verdwijnen, titer it force de raisonnement.
Wegdampen , o. w. zie Verdampen.
Wegdanfen, b. w. al danfende doen verdwijnen, faire disparaitre eta dansant.
o. w.
s'en aller en dansant.
Wegdistel, m. gemeene distel, _Wane, chardon sauvage.
Wegdeen, b. w. niet meer houden of gebruiken , enlever, titer, se dc'faire de. Hij wil
zijne paarden vent se de'faire de ses
chaaux.
Wegdonderen, b. w. (gemeen) chasser en fulminant.
al dooijende verdwijnen,
Wegdooijen , o.
disparaitre par le &gel.
Wegdoolen ; zie Wegdwalen.
Wegdonwen ; zie Wegduwen.
Wegdraaijen , b. w. al draaijende verwijderen,
eloigner en tournant, Mourner. o. w.
zich al draaijende verwijderen, s'esquiver,
s'en aller, s'evader.
Wegdragen, b. w. al dravende verwijderen,
en nit het gezigt brengen , emporter, enlever.
remporter le
, behalen. Den prijs
prix. De overwinning
remporter, ohtenir la victoire.
Wegdraging, y r. action d'emporter.
Wegdraven, o. w. zich al dravende verwijderen, s'eloigner au trot.
zich al dribbelende verWcgdribbelen, o.
wijderen, s'eloigner el petits pas.
Wegdrijven, b. w. al drijvende verdrijven,
wegjagen, chooser, faire sortir devant soi ,
expulser; zie Uitdrijven. o. w. ergens
van dean drijven , etre emporte , e, par l'eau.
De ftroom dreef, fleepte , het (chip met zich
mode , le courant emporta le vaisseau, le
vaisseau fut emporte par le courant.
Wegdringen , b. w. door dringen verwijderen,
eloigner en pressant, en serrant.
Wegdrnipen , 0. w. bij druppels wegvloeijen,
s'ecouler, s'enfuir. Zich llil wegmaken, fig.
s'esquiver, se derober secretement; zie Wegpen.
flui
Wegdrukken , b. w. al drukkende verwijdcren,
eloigner en pressant.
Wegduiken, o. w. disparaitre en plongeant,
en se baissant.
Wegdnwen, b. w, eloigner en poussant, reousser.
egdwalen, o.
s'egarer.
Wegdweilen , o. w. exleyer ou eter (avec no
torchon).
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Wege , voorz. Van —, de la part de. —,
nit hoofde van, en vertu de. Van — dea
koning, de la part du roi. —, nit hoofde
van dit vonnis, en vertu de cette sentence.
Van zijnent —, de so part. Van ambts—,
d'office. Van regts—, de droit. Bij — van,
par maniere de. Te — brengen , veroorzaken, causer, occasionner, executer, of
fectuer.
Wegen , b. w. (ik woog, heb gewogen,) de
zwaarte, het gewigt onderzoeken , peser.
Men moet het vleesch —, it faut peser la
viande. Het vleesch woog meer dan twintig
pond, la viande pesait plus de vingt livres;
fig. lets wikken en —; zie Overwegen in
de laatfie beteekenis. Met de hand —, sou.eeser; fig. —, o. w. zwaar bij iemand —,
is bij hem in achting en vertrouwen zijn,
etre estime de q. q. Zijn zoon weegt bij
mij zwaarder clan uw broeder, festime son
fils plus que votre ft-ere; je pre fore son fils
a votre frere. Hij weegt niet zwaar , (hecfc
niet veel verfland,) it n'a pas beaucoup d'esprit. Spr. w. Eat het zwaarfie is, moet het
zwaarite —, ce qui est le plus important,
merite toujours notre attention.
Wegens, voorz. ten opzigte van , aangaancle ,
voor, 4 cause de, pour, par rapport a, en
egard a, a regard de , au ;filet de , touchant,
concernant. Ik heb het gedaan — zijn welzijn , je Pal fait pour son bien-etre. lk verontfchuldige mij — mijne jaren, je m'excuse
sur mon lige;
Wegenfchender, m, flruik-, flraatroover,, voleur de grands Chemins, brigand.
Wegenfchenderij , y r. brigandage, tn.
Weger, m. peseur. —s, (binnenplanken van
een fchip ,) vaigres , f. pl.
Wegetteren, o. w. (ik etterde wag, heb weggeetterd ,) al etterende verdrijven, disparaiitre par la suppuration.
Wegfrommelen , b. w. (ik frommelde weg,
heb weggefrornmeld ,) ineengefrommeld wegiteken , cacher 4 10 hate, enlever en chipfonnant.
Weggaan , o. w. (ik ging weg, ben weggegaan ,) henengaan, yertrekken , s'en aller,
se retirer, partir,, eiloignerd'un lieu, s'abseater, etc. Het —,„sortie, f Bij het —,
en sortan7 , en s'en allant.
Weggalopperen, o. w. (ik galoppeerde weg,
ben weggegaloppeerd,) s'eloigner an galop.
Weggang, m. vertrek , depart, in.
Wegge , vr. in Vriesland en Gelderland, miche
(petit pain blanc).
Weggebeten, veil. dw. van Wegbijten.
Weggebleven , — — — Wegblijven.
Weggebogen ,
-- — Wegbuigen.
Weggebonden , --- Wegbinden.
Weggeborgen , — — — Wegbergen.
Weggebragt, — — Wegbrengen.
Weggebroken , -Weggedoken --...:
, ----—Wegbreken.
Vv-egduiken.
Wegdrijven.
Weggedreven ,
Weggedrongen , — — --..
Weggedronken, — — — Wegdringen
Weggedropen , -rWegglijden.
Weggegleden, — — — —
Wegdruipen.
Veeggdgrieintkeen.n.
—
Weggegoten ,
— Weggrijpen.
Weggegrepen , . --; -- INV— — Weghebben.
Weggehad ,—
Weggeholpen , — — — Weghelpen.
— ___ --Wegkijven.
Weggekeven,
--— — Wegknijpen.
Weggeknepen,
--— — Wegkoopen.
Weggekocht ,
Weggekonnen, -- — — Wegkunnen.
Wen
ggekrege ,
— Wegkrijgen .
Wei;.
Q q 9. q 5
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Weggekroden, yeti. dw. van Wegkruijen.
Weggekrompen , — Wegkrimpen.
Weggekrooijen, — — — Wegkruijen.
Weggekropen, — — — Wegkruipen.
Weggeld, o. geld, dat tot onderhoud der
wegen opgebragt worth, tol, passage, gage, barrage, chaussiage, tn.
Weggeleid, verl. dw. van Wegleiden en Wegleggen.
Weggenomen, yeti. dw. van Wegnemen.
— —
Wegrijden.
Weggereden,
— Wegfchenken.
Weggefchonken , — We gfcheren.
Weggefchoren,
Weggefchoten , — — — Wegfchieten.
Wegfchuiven.
eggefchoven, — —
— — - Wegflaan.
Weggeflagen,
— — - Wegfluipen.
Weggeflepen,
— Wegflijten.
—
Weggefleten ,
Weggeflonken, — — - Wegzinken.
—
—
Wegfluipen.
Weggeflopen ,
Weggefloten , — — - Wegfluiten.
Weggefmeten , — — — Wegfinij ten.
Weggefmolten , — — — Wegfmelten.
Weggefneden , — — - Wegfnijden.
Weggefpogen , — — — Wegfpugen.
Weggefprongen , — — — Wegfpringen.
Weggefloken , — — - Wegfleken.
Weggeflorven , — — — Wegiterven.
Weggefloven , — — — Wegiluiven.
Weggeftreken , — — - Wegflrijken.
_ _ — Wegtijgen.
Weggetegen ,
_
Wegtiegen.
eggetogen ,
— Wegtrekken.
—
etrokken
,
g
eg
Weggeven , b. w. (ik gaf weg , heb weggegeven,) aan anderen geven , donner , faire
- •
•
resent, se defaire de.
^ eggevioden , verl. dw. van Wegvlieden.
Wegvliegen.
—
Weggevingen,
Wegvlieten.
——
1Veggevloten,
Weggevreven, — — Wegvrijven.
— — — Wegzijn of weWeggeweest,
zen.
Weggeweken, verl. dw. van Wegwijken.
— Wegwijzen.
—
eggewezen,
Wegwinden.
—
Weggewonden ,
Weggeworpen, - — — Wegwerpen.
Wegwrijven.
Weggewreven ,
Weggezegen , — — Wegzijgen.
zie Reism.
compagnon
de
voyage;
Weggezel ,
genoot.
Weggezonden, verl. dw. van Wegzenden.
Weggezonken , — — Wegzinken.
Wegzwemmen.
Weggezwommen ,
— Wegzwerven.
Weggezworven, —
Weggieten, b. w. (ik goot weg, heb weggegoten,) uitgieten om het niet weer te
gebruiken, verser, dpancher, repandre.
Wegglijden, o. w. (ik gleecl weg, ben weggegleden , ) al glijdende van zijne plaats
geraken, glisser, s'dloigner en glissant.
Weggoochelen, b. w. (ik goochelde weg, heb
weggegoocheld, ) al goochelende te zoek
maken, escamoter.
Weggoocheling, y r. escamotage, tn.
Weggooijen , b. w. (ik gooide weg , heb weggegooid,) van zich gooijen, jeter loin de
soi. Hij heeft zijnen hoed ver van zich weggegooid, it a fete son chapeau loin de soi.
verwerpen , rejeter. Gooi dit voorfiel
niet weg, ne refetez pas cette proposition.
Weggras , o. duizendknoop , renoule, centinode , f.
Weggraven, b. w. (ik groef weg, heb weggegraven,) al gravende wegnemen, emporter
en creusant.
Weggrijpen, b. w. (ik greep weg, heb weggegrepen,) emporter, arracher.
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Wegguichelen ; zie Weggoochelen.
Weghaasten, wed. w. (zich) (ik haastte mij
weg, heb mij weggehaast, ) zich haasten om
weg te komen, se hater de s'en aller, de
partir, partir a la hdte.
Weghalen, b. w. (ik haalde weg , heb weggehaald,)aller cisercher ou querir, enlever,
emporter. De arend haalde een lam met zijne
klaauwen van de kudde weg, Paigle enleva
dans ses griffes un agncau du troupeau.
Weghakken, b. w. (ik hakte weg, heb weggehakt ,) abattre a coups de hache.
Weghangen, b. w. (ik hing weg, heb weggehangen ,) dependre et pendre ailleurs.
Weghebben , b. w. (ik bad weg, heb weggehad ,) reeds ontvangen hebben , avoir
avoir recu ou obtenu. Hij heeft zijn aandeel
reeds weg , it a deja recu sa portion. —,
onpasfelijk g ijn, titre indispose, e. Zijn broecler heeft het weg, is onpasfelijk, son frere
est indispose.
Weghelpen, b. w. (ik hielp weg, heb weggeho?pen ,) maken , dat iemand wegkome,
hem daarin behulpzaam zijn , alder q. q.
s'esquiver, 4 fuir.
Weghouden, b. w. (ik hield weg, heb weggehouden,) verholen houden , tenir cache,
e, eloigne , e, ecarte, e.
Weghouwen; zie Weghakken.
Weghuppelen , 0. W. (ik huppelde weg , ben
weggehuppeld ,) zich al huppelende verwijderen , s'en alter en sautillant.
Wegjagen , b. w. (ik joeg weg, heb weggejaagd,) heenjagen , heendrijven, chasser,
mettre a la porte, dehors , bannir ; (ongebr.)
eliminer. Zijn knecht is weggejaagd, son
domestique est chasse.
Wegkaatlen, b. w. (ik kaatfle weg, heb weggekaatst,) renvoyer (une balle, etc.)
Wegkankeren , o. w. (ik kankerde weg, ben
weggekankerd,) door 'canker weggevreten
worden , etre range , e, par un chancre.
Wegkant ; zie Wegzijde.
Wegkapcn, b. w. (ik kaapte weg, heb weggekaapt ,) enlever, emporter ou prendre furtivement.
Wegkeeren , b. w. (ik Iteerde weg , heb weggekeerd,) weg vegen, liter avec le balai;
zie ook Afkeeren.
Wegkijven , b. w. (ik keef weg, heb weggekeven ,) chasser en grondant.
Wegklaauwen, b. w. (ik klaauwde weg, heb
weggeklaauwd , ) met eenen klaauw verwijderen , liter on enlever avec un sarcloir.
Wegkletfen, b. w. (ik kletfte weg, heb weggeeletst,) wegklisfen , luchtig weggooijen,
wegfmijten, jeter avec bruit, avec eclat.
klopte weg, heb
Wegkloppen, b. w. (ik,
weggeklopt , ) iemand door geklop wegdrijven , chasser q. q. a coups, de coups, de
bdton.
Wegknijpen , b. w. (ik kneep weg, heb weggeknepen ,) faire ecouler en pincant.
Wegknippen , b. w. (ik knipte weg, heb weggeknipt,) door middel van geknip met de
vingers doen wegfpringen, jeter en chiqueemporter avec
narodant. Met eene fchaar
des ciseaux.
Wegkomen , o. w. (ik kwam weg , ben weggekomen ,) wegraken , partir, s'en aller
zie Wegraken. Hij kan niet van baar —,
it ne saurait la quitter. Van jets afkonien.
1k ben er zeer goed weg- of afgekomen, je
tn'en suit tire a bon marche. otitkomen ,
s'evader, s'esquiver, ichapper. Men wilde
mij in dit gezeffchap houden, maar ik kwam
itilletjes weg, ontfnapte, on voulait me rete-
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tenir dans cette compagnie, mais je Wesquivai doucement.
Wegkoopen, b. w. (ik kocht weg, heb weggekocht,) opkoopen nit woekerzucht, accaparer.
Wegkorting, yr. accourcissen2ent du chemin , m.
Wegkrabben , b. w. ( ik krat,de weg, hcb weggekrabt j ) titer en grattant.
Wegkrarnen ; zie Opkramen.
Wegkrengen, b. w. ( bij voerlieden, ) zie
Wegdringen.
Wegkrijgen, b. w. (ik kreeg weg, heb weg•
gekregen,) van zijne plaats krijgen 9 Oster de
sa place, faire partir, faire disparaitre.
Wegkruijen , b. en o. w. (ik kruide weg,
heb en ben weggekruid, )(ongelijkv. werkw. )
(ik krooi of krood weg, heb weggekrooijen
of gekroden, ) al kruijende vervoeren ; b. w.
al kruijende wegdrijven, enlever, emporter
avec une brouette; o. w. s'en aller avec une
brouette, charrier. Het — der ijsfchotfen,
charriage, m.
Wegkruimelen , b. w. (ik kruimelde weg, heb
weggekruimeld ,) emietter. o. w. (met
zijn) s'ernietter.
Wegkruipen, o. (ik kroop weg, ben weggekropen,) heen kruipen, s'en aller, s'dloigner en rampant, en se trainant; fig. se
cacher en rampant.
Wegkuijeren, o. w. (ik kuijerde weg, ben
weggekuijerd,) heen kuijeren, s'iloigner en
se promenant.
(ik kon weg, heb wegWegkunnen, o.
gekunnen,)pouvoir s'en aller ou partir. Van
ne pouvoir quitter q. q.
iemand niet
Wegkusfen, b. w. (ik kuste weg, heb weggekust ,) al kusfende wegnemen, titer, enlever, effacer par des baisers.
Wegkwijlen , b. w. (ik kwijlde weg, heb
weggekwijld ,) al kwijlende verfpillen , perdre en salivant, par la salivation.
Wegkwijnen, o. w. (ik kwijnde weg, ben
weggekwijnd ,) al kwijnende wegteeren,
perir de langueur.
Weglaten, b. w. (ik liet weg, heb weggelaten,) achterlaten, niet bezigen, overilaan,
ornettre, sauter, supprimer,, retrancher. Gij
hebt het gewigtigfte weggelaten , uitgelaten ,
vous avez omis le plus important. Gij hebt
twee regels weggelaten, overgeflagen , vous
avez sauté deux lignes. Verfcheidene plaatfen in eon book retrancher plusieurs
endroits d'un livre.
Weg/ating, yr. uitlating, omission. in dit
affchrift zijn vele —en , nitlatingen , it y a
beauceup d'omissions dans cette topic.
Weglaveren, o. w. (ik laveerde weg, ben
weggelaveerd,) s'eloigner en louvoyant.
Wegleggen, b. w. (ik leide weg, heb weggeleid en weggelegd,) nit het oog der menfchen leggen, mettre de cote, serrer. Leg
uwe kleederen weg, serrez vos habits.
Wegleiden, b. w. (ik leidde weg, hob weggeleid,) henen leiclen, emmener.
Weglekken , o. w. (ik lekte weg, ben weggelekt ,) al lekkende verloren gaan, s'dcouler;
s'enfuir.
Weglokken, o. w. (ik lokte weg, ben weggelokt ,) al lokkende verloren gaan, eloigner,
ecarter q. q. en allichant ; allecher, attirer.
Wegloopen, o. w. (ik liep weg, ben weggeloopen ,) s'enfuir, s'en alle y , echapper,
desister, prendre la fuite, s'esquiver.
deserteur.
Weglooper,
Weglooping, yr. desertion, fuite.
Wegloopner, yr. cello qui va deserter, qui
ichappe, etc.
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Wegmaaijen, b. w. (ik maaide weg , heb weggemaaid,) al maaijende wegnemen, enlever
en fauchant, couper , moissonner ; fig. Iemand
het gras voor de voeten , (hem de gelegenheid tot eene nuttige en voordeelige werkzaamlieid benemen ,) couper Pherbe sous le
pied a q. q. , le supplanter.
Wegmaken, b. w. (ik maakte weg, heb weggeamakt,) te zoek maken,
enlever,
faire disparaitre, egarer. Zich zelven —,
se retirer, s'esquiver, s'evader; zie Zich
wegpakken.
\Vegmalen, b. w. (ik maalde weg, heb weg,
gemalen,) al malende wegnemen, enlever
au moyen d'un moulin.
Wegmareheren, o. (ik marcheerde weg,
ben weggemarcheerd,) se mettre en marche
ou en chemin, partir.
Wegmeter, m. odometre, compte-pas, Wombtre. — van een fchip, om de vaart te meten , blot.
Wegmocten, b. w. (ik-moet weg, heb weggemoet ,) titre oblige ou contraint de s'en
aller, de quitter tin lieu. De boom moot
weg, it faut couper l'arbre. Deze plank
moet weg, tl faut Oster cette planche.
Wegmoffelen , b. w. (ik moffelde weg, heb
weggemoffeld ,) escamoter, filouter; fam.
gripper.
Wegmoffeling, yr. action d'escamoter, escamotage, m.
Wegmolmen, o. w. (ik molmde weg, ben
weggemolmd ,) se pourrir, se vermouler.
Wegmolfemen, wormflekig worden.
Wegnemen, b. v. (ik nam weg, heb weggenomen ,) van zijne plaats nemen, enlever,
emporter, deer, &placer, prendre. Wie
heeft mijnen noel weggenomen? qui a prig,
&place' ma chaise? Hij heeft uw pennemes
nit uwen lesfenaar weggenomen, it a pHs
votre canif dans votre pupitre. Het puin
deblayer des decombres decombrer. Het
citroenfap neemt de inktvlakken weg, le jus
de citron enleve , emporte , dte les Caches d'encre. Neem dat van het vuur weg , etez cola
d'aupres du feu. Dat zal veel tijds —, (dat
kost veel tijds,) cela prendra, cot2tera bier
du temps.
Wegneming, yr. action d'eter,, d'enlever,, etc.,
enlivement, &placement, m., prise. — van
een ziekelijk deel, afzetting, (bij wondh.)
ablation.
Wegpakken, b. w. (ik pakte weg, heb weggepakt ,) inpakken, emballer pour envoyer
ailleurs. Zich zich haastelijk -wegmaken,
s'evader, plier bagage, prendre le large,
se retirer, s'en aller, etc.
Wegpappen, b. w. (ik papte weg, heb weggepapt , ) faire disparaitre par un cataplasme.
Wegpleisteren , b. w. (ik pleisterde weg , hebweggepleisterd,) door middel van pleisteren
aan het oog onttrekken ,) faire disparaitre
sous une couche de pldtre, couvrir de pldtre,
_pMtrer.
Wegplukken , b. w. (ik plukte weg, heb weg,
geplukt,) liter en e'pluchant.
Wegpraten, b. w. (ik praatte weg, heb weggepraat,) eloigner q. q. en causant , le dis.
suader en causant.
Wegraken, 0. w. (ik raakte weg , ben weggeraakt,) ergens van daan raken , se terdre,
s'egarer, se fourvoyer, se pereire , titre perdu, e.
Wegrapen, b. w. (ik raapte weg, heb weggeraapt ,) oprapen om weg te nemen , one
te bergen , enlever, ramasser, emporter.
Wegredeneren-, b. w. (ik redeneerde weg,
heb
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heb weggeredeneerd 9 ) door miciciel van redenering wegcijferen , titer (zinc ides) par
des raisonnements.
Wegreis, yr. wegtogt, depart, in.
Wegreizen, o. w. (ik reisde weg, ben weggereisd,) partir , se mettre en chemin, en
voyage.
Wegrijden, o. w. (ik reed weg, ben weggereden,)partir is cheval, en voiture.
Wegroeijen, b. w. (ik roeide weg, heb wego. w.
geroeici,) eloigner en remnant.
(met zijn,) s'aoigner a la rare, en voguant.
\Vegroepen, b. w. (ik riep weg, heb weggeroepen,) door geroep van zijne plaats doen
komen, appeler q. q. pour lui faire quitter
le lieu, ofe ii est , on it se trouve.
Wegroesten , 0. W. (ik roestte weg, ben weggeroest ,) se gdter,, se detruire,par la rouilie ,
se rouiller.
WegProllen, b. w. (ik rolde weg, heb weggerold,) al rollende verwijderen, rouler
d'un endrait, eloigner en roulant. 0. w.
(met zijn,) s'eloigner en roulant.
Wegrooven , b. w. (ik roofde weg, heb weggeroofd, ) al roovende wegnemen, piller,
voler, emporter, enlever.
Wegrotten, o. w. (ik rottede weg, ben weggerot,) al rottende verteeren, pourrir,, se
poremr.
Wegruimen, b. w. (ik ruimde weg, heb weggeruimcl , ) om ruimte te maken , wegnemen,
decombrer, deblayer, titer q. ch. qui embarrasse ; fig. zwarigheden uit den weg ruimen,
lever, aplanir des difficultly.
Wegruiming, vr. deblai , vidange,
action
de debarrasser, f.
Wegrukken, b. en o. w. (ik rukte weg, heb
en ben weggerukt,) met eenen ruk wegnemen, arracher, remuer, emporter. Onverwacht door den dood aan de zijnen ontrukt
worden, moissonner, trousser. De dood heeft
eene groote menigte menfchen weggerukt,
la mort a moissonne un grand nombred'hommes. Eene hevige ziekte heeft hem in twee
dagen weggerukt , weggefleept , une maladie
violente l'a trousse en deux fours.
Wegfchaffen, b. w. (ik fchafte weg, heb
weggefehaft ,) eter, sede'faire , emporter,
enlever, ecarter, transporter.
Wegfchaken , b. w. (ik fchaakte weg, heb
weggefchaakt,) al fchakende wegnemen,
enlever, ravir, etnmener de force. Een
meisie uit het hubs van Karen vader—, ravir
tine file de la maison de son pere.
Wegfchaven, b. w. (ik fchaafde weg, 'heb
weggefchaafd,) door fchaven wegnemen,
enlever avec le rabot.
Wegfcheiding , yr. Eene fcheiding in den weg,
een twee- , driefproug kruisweg, carrefour,
in., bivoie.
Wegfchenken, b. w. (ik fchonk weg, heb
weggefchonken ,) ten gefchenke geven, donnet. faire present de q. ch.
Wegfcheren,
'
b. w. (ik fchoor weg, heb weggefchoren,) al fchereude wegnemen, rarer,
tondre.
Wegfcheren (zich), wederk. w. se retirer;
zie Zich Wegpakken.
Wegfcheuren, b. en o. w. (ik fchenrde weg,
heb en ben weggefcbeurd,) al fcheurende
wegnemen, emporter en declarant, arracher,
titer par force en déchirant. o. w. al
fcheurende van zijne plaats gaan, dechirer.
Wegfchieten , b. w. (ik fchoot weg , heb weggefchoten ,) al fchietende verbruiken ; zie
Verfchieten, emporter, abattre enlever ,
renverser d'un coup de feu.
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Wegfchikken, b. en o. w. (ik fchikte weg,
heb en ben weggelchikt,) door fchikkingen
doen weggaan, zich al fchikkende verwijderen, ranger, server 4 sa place, mettre en
ordre , envoyer quelque part; zie Wegzenden.
Wegfchillen, b. w. (ik fchilde weg,, heb wegg,efehild,) te dik fchillen, peler trop.
Wegfchoffelen, b. w. (ik fchoffelde weg, heb
weggefchoffeld ,) door middel van fchoffelen
wegnemen, titer avec un sarcloir.
Wegfchoppen, b. w. (ik fchopte weg, heb
weggefchopt,) door middel van fchoppen
wegnemen, enlever, liter avec une pelle.
Door fchoppen met den voet vcrdrijven,
chasser, eloigner, ei coups de pied.
Wegfchouw, m. toezigt over den weg, inspection des routes, chemins, f.
Wegfchouwer, m. inspecteur des chemins, des
routes.
Wegfchrapen, b. w. (ik fchraapte weg, heb
weggefchraapt,) wegfchrappen , 4nlever en
raclant, racier.
Wegfchuijeren; zie Wegborftelen.
Wegfchuilen, o. w. (ik fchool weg, ben
weggefcholen ook ik fchuilde weg , ben
weggefchuild,) cachet. ; zie Verfchuilen.
Wegfchuimen, b. w. (ik fchuimde weg, heb
weggefchuimd,) titer, enlever en ecumant.
Wegfchuiven, b. en o. w. (ik fchoof weg,
heb en ben weggefchoven ,) faire avancer,
pousser, deplacer en poussant.
o. w.
zich al fchuivende verwijderen, s'en tiller,
s'esquiver , deloger.
Wegfchuren, b. en o. w. (ik fchunrde weg,
lieb en ben weggefchuurd,) door fchuren
doen verdwijnen, enz. door fchuring vet,
teerd wordcn, faire partir ou Oster en ecurant; s'en tiller en ecurant.
Wegflaan, b. w. (ik Along weg, heb weggeflagen , ) door Nan van zijne plaats brengen,
chasser en frappant. , o. w. weggeflagen
worden, titre emporte, e, ou enleve ,e, titre
abattu, e.
Wegflepen, b. w. (ik fleepte weg, heb weggefleept,) al flepende wegbrengen, entrap
ner, emporter en trafnant. —, van een
loopend water fprekende, dresser (*). —d,
vervocrend, entralnant, e.
Wegfleping, vr. entrainement,
Wegfliji)en , b. w. (ik fleep weg, heb weggellepen,) flijpende wegnemen , titer a force
d'aiguiser; enlever en aiguisant.
Wegflijten , o. w. (ik fleet weg, ben weggefleten,) s'user.
Wegflinken, o. w. (iic Plonk weg, ben weggeflonken,) al fiinkende in hoeveelheid afnemen, en meer en meer verdwijnen, desenfi'er ou se desenfler, diminuer.
Wegfluipen, o. W. (ik floop weg, ben weggeflopen,) al fluipende vertrekken, s'eclipser, s'esquiver, s'en aller furtivement.
Wegfluiten, o. (ik floot weg, ben weggefloten ,) door opfluiting aan het oog onttrekken ,
en in veiligheid brengen, server, enfermer
sous la clef

Wegfmeeten, b. w. zie Wegwerpen.
Wegfmelten, o. w. (ik fmolt weg, ben waggefmolten, ) al fmeltende verceren, fondre,
se fondre; fig. In tranen
fondre en larmes.
Wegfmijten; zie Weggooijen.
Wegfnappen , b. w. (ik fnapte wag , heb weggefnapt ,) happer; fig. gripper, croquer. De
kat heeft den vogel weggefeapt, gekaapt,
le chat a grippe l'oiscau. henen gaan,
s'en alter, s'esquiver.
Wegfnijden, b. w. (ik fneed weg , heb waggefneden ,) al fnijdende wegnemen ; ook
wag-
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Wegfnoeljen , couper, retrancher, biter en
coupant,, emonder, elaguer. Cij moot Zoo I
veel takken niet ne faut pas elaguer
cet arbre. Men moet het overvloedige hout
faut retrancher le bois superflu.
Wegfnijding, yr. coupure, section; ( in de
wisk.) apotome, in.
Wegfnoeijen, b. w. (ik fuoeide weg, heb
weggefnoeid,) elagtter, etc. ; zie Wegfnijden.
Wegfeatten, 0. w. (ik fpattede weg, ben
weggefpat), ergens van affpatten, uitfprin•
gen , rejaillir.
Wegfpoeden, Wegfeoeijen, o. W. (ik fpoedde
of fpoeide weg, hen weggefpoed of weggefpoeid,) fpoedig weggaan, s'en alter
partir en hate.
la hate. Zich
Wegfpoelen , b. w. (ik fpoelde weg, heb
weggefpoeld 5 ) enlever en lavant on en rincant. o. w. ( met zijn ,) door fpoeling
van water weggenomen worden, afkabbelen ,
ontblooten, degravoyer. Het water heeft
den grond aan den voet der muur weggefpoeld , l'eau a degravoyd le mur.
Wegfpringen, 0. w. (ik fprong weg, ben
weggefprongen ,) s'en alter en sautant.
Wegfpugen, Wegfpuwen, b. w. cracher, rejeter en crachant.
Wegileken , b. w. (ik flak weg, heb wegge'floken,) cacher, empccher.
Wegflele-n, b. w. (ik ftal weg, heb weggeftolen,) voler, emporter, derober.
(1k flied weg, ben wegWegflerven, o.
geftorven,) mourir, deader.
Wegilevenen, o. w. (ik Itevende weg, ben
weggeflevend,) mettre a la voile, partir.
Wegfloffen , b. w. (ik ftofte weg , heb -weggeftoft ,) enlever en poussant, epousseter.
Wegilooten, b. w. (ik flint weg, beb weggeftooten,) pousser, eloigner en poussant.
Wegfloppen, b. w. zie Wegfleken.
egaormen, b. w. (ik flormde weg, heb
weggeflormd,) al flormende , van zijne plaats
drijven, eloigner par une compete.
Wegftrijken, b. w. (ik !heck weg, heb weggeflreken,) iets van zijne plaats flrijken ,
tirer a soi, Ster en passant q. ch. dessus.
Strijk het geld weg, tirez l'argent a vous.
o.
( met zijn,) zich wegmaken,
s'esquiver, s'ichapper, s'evader, feclipser.
Wegttrooijen, b. w. (ik ftrooide weg, heb
weggettrooid,) repandre.
WegfIroopen, b. w. (ik firoopte weg, heb
weggefiroopt,) zie Stroopen.
egftuderen, b. w. (ik fludeerde weg, heb
weggefludeerd,) al fluderende verliezen ,
faire passer, perdre a force d'etudier.
Wegfluiten, 0. w. (ik fluitte weg, ben weggefluit,) terugftuiten, rebondir.
(ik floof weg, ben wegWegfluiven, o.
gefloven , ) al fluivende verdwijnen, van zijne
plaats geraken, s'envoler. Onftnimig henen
gaan, s'esquiver.
Wegituren, b. w. (ik fluurde weg, ben weggefluurd, ) zie Wegzenden.
Wegftuven j zie Wegpakken.
Wegfukkelen , o. w. (ik fukkelde weg, ben
weggefukkeld, ) s'en alter 4 pas lents.
Wegtiegen , b. en o. w. (ik toog weg, heb
en ben weggetoogen ,) wegtijen; zie Wegtrekken , Verreizen.
Wegtimmeren, b. w. (ik timmerde weg, heb
weggetimmerd,) door timmeraadje aan het
oog onttrekken cacher par tine cliarpente.
Wegtooveren, b. w. (ik tooverde weg, heb
weggetooverd ,) chasser par des charmes
faire disparaitre par sortilage.
Wegtorfchen , b. w. (ik torschte weg , heb
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weggetorscht , ) enlever as emporter
peine.

Wegtreden, b. en o. w. (ik trad weg, help
en ben weggetrecien,) wegtrappen, faire
disparaitre en marchant dessus, enfoncer 4
coups do pied.
Wegtrekken, b. w, (ik trot; weg, heb weggetrokken , ) van zijne plaats trekken, curer,
emporter en tirant; tirer hors de sa place.
—, w. (toot zijn, ) vertrekken, partir,
changer de lieu de demeure , de logis , quitter
sin endroit.
Wegtreuren, 0. w. treurde weg , ben weggetreurd , ) treurencle wegkwijneu , succomber
a Paifiiction.
Wegtreuzelen, w.‘ (ik treuzelde weg,. heb
weggetreuzeld ,) to zoek treuzelen, perdre
en lambinant.
Wegcrippelen ; zie Wegdribbelen.
Wegtroonen, b. w. (ik troonde weg, heb
weggetroond,) weglokken, entrainer avec
soi , Inviter q. q. a s'dloigner, inciter a sortir.
Wegvagen ; zie Wegvegen.
Wegvalien, o. w. (ik viel weg, ben weggevallen,) van zijne plaats vallen, tomber.
—, flier meer medegerekend worden , cesser;
discontinuer; „n'avoir plus lieu. Die wet
valt weg, cette loi tombe en non-valour,
cost°,
Wegvangen, b. w. (ik ving weg, heb weggevangen ,) al vangende wegnemen, prendre, titer.
Wegvaren, b. en o. w. (ik voer weg, heb en
ben weggevaren ,) transporter. Wie heefc
zijne boeken weggevaren? qui a transporte
ses livres ? heenvaren, (van een fchip,)
onder zeil gaan , s'en alter, partir en bateau,
demarrer, mettre a la voile. —, (van rijtuigen ,) s'en alter, partir.
Wegveenen, b. w. (ik veende weg, heb weggeveend ,) al veenende wegnemen, uitveenen , enlever la tourbe d'un champ.
Wegvegen, b. w. (ik veegde weg, heb weggeveegd,) wegvagen, van zijne plaats vegen ,
, onzacht verdrijven, chasser.
balayer.
Een vijandelijk leger hetzelve ganfchelijk
verdrijven, mettre Parmie de l'ennemi en
deroute.
Wegvijlen, b. w. (ik viilde weg, heb weggevijld ,) met eerie vijl wegnemen, emporter
avec la lime.
Wegvisfchen, b. w. (ik vischte weg, heb
weggevischt ,) met een vischnet of anderzins
wegv.angen, pécher, enlever en pechant; fig.
lemand iets voor den mond of neus —, enlever q. ch. a la barbe de q. q.
Wegvlieden, o. w. (ik vlood weg, ben weggevloden ,) heenvlieden, s'en fair, prendre
la fuite, fa ir.
Wegvliegen, o. w. (ik vloog weg, ben weggevlogen,) heenvliegen, s'envoler.
Wegvlieten, 0. w. (ik vloot weg, ben weggevloten 2 ) heenvlieten , s'ecouler.
Wegvloeijen, o. w. (ik vloeide weg, ben
weggevloeid ,) s'ecouler.
Wegvloeijing, yr. ecoulement, tn.
Wegvloeken, b. w. (ik vloekte weg, het)
weggevloeltt,) door vloeken wegdrijven,
chaster en jut-ant.
Wegvlotten, b. w. (ik vlottede weg, heb
weggevlot ,) met , of op een vlot vervoeren,
transporter au moyen d'un radeau. .41 het
bout is weggevlot, on a fait dotter tout
le bois.

Wegvlugten; zie Wegvlieden. Te paard
abequeter (*).

Wegvoeren, b.

w.

(ik voerde weg , heb wegge-
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gevoerd ,) van zijne plaats voeren , emporter,
transporter, emmener. Gevankelijk me-

W EI
gezet,) ter zijde zetten, mettre tie ate,
serrer.

Wegzijde vr. weglcant. Die zijde van jets,
tier, emmener prisonnier.
dat Haar' den weg gerigt is, ate du chemin.
Wegvoering, vr. transport, enlevement,
De nutenboom that aan de — van mijnen
Wegvreten , b. w. (ik vrat weg, heb wegtoin , le noyer est a cote du chemin de mon
gevreten ,) manger, devorer, conger.
jardin.
Wegwaaijen , o. w. (ik woei weg, ben wegWegzijgen, o. (ik zecg weg, ben weggegewaaid„) titre emporte, e, par le vent.
zegen,) al zijgende verloren gaan, suinter,
Wegwandelen , o.
(ik wandelde weg , ben
perdre en filtrant.
weggewandeld, ) s'eloigner en se promeWegzijn, o. w. (ik was weg, ben weggenant.
weest ,) etre absent, e, part: ,e etre perdu,
Wegwafemen, o. (ik wafemde weg, ben
e. Zijn broeder is al weg, son frere est déjà
weggewafemd ,) in wafem vervliegen, nitpart:. Het bock is weg, verloren , le livre
wafemen, evaporer.
est perdu; fig. flaauw zijn. Uwe zuster is
Wegwasfchen , b. w. (ik wiesch weg, heb
weg, flaauw, votre soeur est en defaillance.
weggewasfchen ,) al wasfchende wegdoen ,
Wegziipen o. w. (ik zijpte weg , ben wegenlever, liter en levant.
gezijpt ,) wegzijpelen. Al zijpencle wegWegwenfchen , b. w. (ik wenschte weg, heb
vloeijen en verloren gaan , s'ecouler deuceweggewenscht ,) wenfchen, dat remand of
went (a travers de q. ch. du tamis).
iets weg ware , souhaiter que q. q. (on q.
ch.) s'en aille , ou qu'il n'y soit pas, qu'il Wegzinken , o. w. (ik zonk, weg , ben weggezonken ,) nederwaarts zinken , al zinkende
ne s'y trouve plus.
uit het oog verdwijnen , verzinken , s'enfonWegwentelen , b. w. (ik wentelde weg, heb
cer, coiner a fond.
weggewenteld,) eloigner, transporter en
Wegzweepen , b. w. (ik zweepte weg, ben
rq4lant,
weggezweept ,) met eene zweep verdrijven,
Wegwerken ; zie Opruimen.
chasser a coups de fouet.
Wegwerker; zie Opruimer.
Wegwerpelijk, b. n. verwerpelijk, rejetabl e, Wegzwemmen , o. w. (ik zwom weg, ben
weggezwommen ,) al zwemmende verdwijnen,
blamable, condamnable.
zich al zwemmende verwijderen, s'eloigner
Wegwerpen , b. w. zie Wegfmijten, Wega la nage; s'en aller en nageant.
gooijen.
Wegzweven,
o. w. (ik zweefde weg, ben
Wegwerpfel , 0. vuilnis , ordures, saletes,im.
weggezweefd ,) heenzweven, s'eloigner en
mondices, f. pl.
flottant en Pair.
Wegwezen; zie Wegzijn.
Wegwijken, o. w. (ik week weg, ben weg- Wei, yr. anders hui ; zie Hui. —, van bloed , •
partie sireuse.
geweken,) ceder; se retirer.
Wegwijzen , b. w. (ik wees weg, ben weg- Weiachtig, b. n. qui ressemble an petit lait;
sereux, se, aqueux, se.
. gewezen ,) heenwijzen ; zie Afwijzen.
paal, Weiachtigheid, yr. serosite.
Wegwijzer, m. guide, conducteur.
handwijzer, waarop de wegen aangeduid Weiboter,, yr. beurre fait du petit lait , beurre
mal epure.
Chan, poteau, colonise itineraire. —,
mijlenaantooner,, milliaire. —, (bij wondh.) Weide , yr. pre, pliturage, m., prairie, f.,
pacage, .gagnage , herbage. Slechte, geringe
een werktuig, dat de wondhelers bij het
—, parts, tn. Mijne koeijen weiden deze
fteenfnijden gebruiken, gorgeret.
—, Ines vaches paissent dans ce pre. Beesten
Wegwillen , o. w. (ik wilde weg, heb wegin de — doen , mettre des bestiaux dans la
gewild,) genegen zijn om to vertrekken ,
prairie, au pacage. Drooge hoog weivouloirpartir ou s'en aller. , van zaken ;
land, eat alleen door den regen moet befig. Die vlek wil niet weg , on ne pent titer
vochtigd worden , secheron, m. Een paard
cette tache.
op de — doen , mettre un cheval a Pherbe.
Wegwinden, b. w. (ik wond weg, heb wegfig. (bij dichters ,) surface de la mer.
gewonden 5 ) door middel van een windas van
Weidebloem,
yr. fleur de pies.
enlever
au
moyen
!Pun
zijne plaats brengen,
W eidegeld, o. weigeld, drat d'herbage, de
guindas, guinder.
p acae.
g
Wegwippen o. w. (ik wipte weg, ben weggewipt , )• met eenen wip henen gaan 5 partir Weide graaf of regter, m. inspecteur des pres
en sautillant.

communaux.

Weidegras, o. herbe des pres, f:
Weidegroen, o. verdure des pres,
Weideklaver,, yr. trefle des pHs.
Weiden, b. w. (ik weidde , heb geweid,)
faire paitre, mener paitre. — van herten,
lever, eter en frottant.
die grazen , viander. Het hert weidt, graast
Wegzagen
,
b.
w.
(ik
zaagde
weg,
heb
weg•
des nachts, le cerfviande la nuit. Vet —,
gezaagd ,) al zagende wegnemen , enlever
Wegwisfchen , b. w. (ik wischte weg , heb
weggewischt ,) uitwisfchen , effacer.
Wegwrijven, b. w. (ik wreef weg, heb weggewreven,) door wrijving verdwijnen , en-

engraisser ; fig. Zijne oogen
repaitre ses
yeux. o. w. voedfel zoeken, pacager,
paturer, paltre. Weidend , passant, e,
broutant, e.
s'affaisser.
Wegzeilen, o. w. (ik zeilde weg, ben weg- Weider, tn. bonnie qui engraisse des boeufs,
nourrisseur.
gezeild,) heenzeilen, partir, s'eloigner a
Weiderij , yr. engraissement des boeufs, nourla voile.
rissage de bestiaux, m.
Wegzenclen , b. w. (ik zone weg, heb weggezonden,) heenzenden, envoyer, depecher, Weiding, yr. action de mener paitre, d'engraisser.
expedier. Ik heb de koopwaren reeds wegof afgezonden , j'ai dela expedie les mar- Weidman, tn. of weiman, chasseur; veneer.
chandises. Iemand met verachting —, en- Weidmes, o. couteau de chasse, tn.
Weidsch, b. n. vol praal en pracht, magnifivoyer q. q. paitre.
que, pompeux, se.
Wegzetten, b. w. (ik zettede weg, heb wegWeidschen sciant.

Wegzakken , o. (ik zakte weg, ben weggezakt, ) van zijne plaats zakken , inzakken ,
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Weidschheid, yr. pompe, magnificence.
Weifelaar, m. homme inconstant , bialseur,
tatonneur.
Weifelachtig, b. D. weifelig, chancelant, e,
inconstant, e, irresolu, e, incertain, e.
Weifelen , o. w. (ik weifelde , heb geweifeld ,)
wankelen, tusfchen twee gevoelens hangen,
chanceler, biaiser,, etre inconstant, e, indecis , e, hesiter, tatonner ; zie Aarzelen ;
fig. flitter , vaciller. Weifelend, flottant , e.
Weifeling, yr. irresolution, hesitation; fig.
vacillation; (ongebr.) chancellement, m.
Weigeraar, m. celui qui refuse.
Weigerachtig, b. n, weigerig, qui refuse.
Weigeren , b. w. (ik weigerde, heb geweigerd,) onwillig affiaan, refuser, denier.
Weiger mij die gunst niet, ne me refusez
pas cette friveur. Weiger mij uwe hulp,
uwen bijfland niet , ne me deniez pas votre
secours, votre assistance. —, o, w. niet
afgaan, (van een fchietgeweer fprekende ,)
manquer, rater, faire un rat. Hij zoude
den haas hebben doodgefchoten, maar zijn
geweer weigerde , ging niet af, it aurait
tue ce lievre, mars son fusil rata. Deze
piflool heeft geweigerd , geketst, is niet
afgegaan, ce pistolet a pris un rat.
Weigering, yr. refus, deni, tn., negative;
van hier: Gewoon zijn te weigeren , etre
sus la negative. — om your den regter te
komen, (in de prakt.) contumace.
Weigrofn ; zie Weiclegroen.
Weigroud, m. pre, m. Vette en vochtige
die dikwijls order water is, none,
Weikaas, yr. fromage fait de petit Tait, m.
Weinig, b. n. en bijw. pen. Hij heeft —
vrienden, it a pen d'amis. Hij heeft —
geld, it a pets d'argent ; it n'a guere d'argent.
Hij komt in — dagen hier, ii vient ici en
pen de fours. Er zijn fleeing — menfchen
in de kerk, it n'y a que ties pen de gens a
l'e,glise. Wilt gij vleesch ? voulez-vous de
la viande? Een tent soft pen, un
pen. Ms zelffl. naamw. Het —e dat ik heb,
is tot uwe clienst, le pen, que Pal, est a
votre service. Hoe — ook, par pen que.
Een —, quelque pen. — bloemen hebbende ,
rariflore, pane:Wore.
Weinigheid, yr. pen, m., petite quantite , f.,
petit nombre, tn.
Weinigje , o. pen, in.; fain. tantin, tantinet.
Weinigte, yr. zie Weinigheid.
Welt, y r. tarwe, froment, tn.
Weitasch, yr. jagerstasch, gibeciere, carnassiere.
Weitenbrood, o. tarwebrood, pain tie froment,
Weitenkoek, m. gateau fait de farine de fromeat. Dunne —, galette, f.
Weitenmeel, o. farine de froment,
Weithalm, in. tige de froment ,
Weitflroo, o. paille de froment, f.
Weivat , o. tonneau au petit lair, in.
Wekelijks, bijw. par semaine, chaque semaine.
Wekelijksch, b. n. hebdomadaire. — dagblad, journal hebdomadaire, tn.
Wekgezang, o. aubade, f.
Wekken , b. w. (ik wekte, heb gewekt ,)
wakker maken, opwekken , eveiller, reveiller. Gij moct hem om zes uur faut
le reveiller 4 six bent-es. —, te weeg brengen , produire, causer.
Wekker,, m. een die opwekt , celui qui reveille.
bijzonder aan een uurwerk, rereilleur,
in.
reveille-matin,
Wekfler, yr. porfter, cells qui reveille en sonnant on en frappert.
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Wel, yr. eene plaats, waaruit water opwelt,
bron, source , —, kolk, tournant de
tiler,
Wel, bijw. bien. Gij doer dat gij hier
gekomen zijt, vous faites bien d'être venu
ici. Hij heeft mij niet — behandeld, it ne
m'a pas bien trait". Zij levee — met el.
kander ,
vivent bien, comme it faut , ensemble. Gij fpreekt zeer vans parlez
tres, fort, bien. Gij weer her zoo — als
ik, vous le savez aussi bien quo moi. Vrij
—, assez bien, passablement bien. Hij leers
vrij apprend assez bien. voor
waarlijk , bien, vraiment. Gelooft gij —?
croyez-vous bien? Hebt gij mij — begrepen?
m'ave,z-vous bien compris ? Wien ik het —
heb , si je ne me trompe pas. ik mag het
lijden, (ik neem er welge y allen in ,) je
ne m'y oppose pas. Het — hebben, (er —
aan zijn, — varen, in gunflige omflandigheden y erkeeren ,) etre a son aise; etre bien
dans ses afraires. bekome het u, bien vous
fasse. Vaar— ! adieu ! —, tusfchenw. eh
bien ! ab! — , wat hebt gij te zeggen ? war
zegt gij daarvan ? eh bien ! qu'avez-vous
dire ? qu'en dites-vous ? Ja—! oui bien ! assurement ! fam. Ja — gaarne , oui —nu,
wat is het ? eh bien ! qu'avez-vous?
Welaan, tusfchenw. eh bien! pa! or pa! or
sus! allons!
Welafloopen ; zie Welgelukken.
Welbearbeid, b. n, bien travaille e.
Welbebouwd , b, n. bien labour", e.
Welbedacht, b, n. genoegzaam bedacht, bien
avise, e, bien delibere, e, re'flechi, e. —,
bijw. avec reflexion.
Welbedachtheid, vr, inure deliberation.
Welbehagelijk, b. w. agriable.
bijw. ogreablement.
Welbehagelijkheid, yr. agrement , tn.
Welbehagen , o. het beiieven, goedvinden ,
contentement, in., approbation , f.
gevallen , genoegen , bon plaisir. Naar,
met het — van u, selon , avec le bon plaisir
de vous. — aan jets hebben, prendre plaisir,
trouver du plaisir a q. ch. , se plaire a q. ch.
h:en — aan zich zelven hebben , se complaire
en soi-me'ine.
Weibeklant, b. n. welvoorzien van klanten ,
bien achalandi, e.
Welbemand , b. n. bicn equip', e, bien arme, e.
Welbemind, b. n. bien aim", e,
e.
Welbemuurd , b. n. bien forti fi d , e.
Welberaamd, b, n. bien concerti, e.
Welbereid, b. D. bien prepare, e.
Welbefpraakt, b. n, eloquent, e, qui parle
bien, disert , e; fig. — zijn, n'avoir point
le filet; avoir la longue bien pendue.
Welbefpraaktheid, y r. eloquence. — in lage
taal, loquele.
Welbe yinden (zich); zie Welvaren.
Welbe yolkt, b. n. fort peuple, e, tres papule , e.
Welbevoiktheid, yr. abondance de peuple
d'habitants.
Welbewaakt, b. n. bien garde, e.
Welbewerkt, b. n. bien travaille, e.
Welbezeild, b. n. bon voilier. Een — fchip,
bon vaisseau est un bon voilier.
Welbezocht, b. n. bien frequent', e.
Weldaad, y r. bienfait , tn.
Weldadig, b. n. bienfaisant , e, charitable,
liberal, e.
Weldadigheid, yr. bienfaisance, magnificence,
liberalise, charite.
weidadiglijk, bijw. charitablement, liberatement.
Wel-
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Weldoen , o. (ik deed wel, heb welgedaan , )
faire du bien repandre des bienfaits, bien
faire au agir.
Weldoener, m. bienfaiteur.
Weldoenfler, yr. bienfaitrice.
Weldoordacht, b. n. bien reflechi, e.
Weldoorkneed, b. n. bien patri , e; fig. bien
travaille.
Weldoorvoed, b. n. bien nourri, e.
Weldra, Welhaast, bijw. bientet, incessamment.
Weledel, b. n. noble.
Weledelgeboren, b. n. tres-noble.
Weller, bijw. voorheen, autrefois, iadis ,
ci-devant.
Weleerwaardig, b. n. reverend, e; zie Eerwaardig.
Weleerwaardigheid, vr. revirenee.
Welffel o. geweif, vote, f.
Welgaan, o. w. onregelm. onperf. werkw.,
alter bien, reussir. Het gaat daarmede vrij
wel, cela va assez bien. De zaken gaan
wel, les affaires vont bien. Het gaat hem
wel in alles wat hij onderneemt, hi) flaagt
in alles, it reussit clans tout ce qu'll entreprend.
Welgat, o. source, f.
Welgeaard, b. n. bien forme, e, d'un bon
natural.
Welgeboren , b. n. noble.
Welgebouwd, b. n. bien bdti, a.
gezond
Welgedaan , b. n. bien fait , e.
van voorkomen, sain e, qui a bonne mine.
Welgegoed, b. II. zie Welgefleld.
Welgegrond, b. n. behoorlijk gegrond, bonbijw. solidig, bien fondd , e, solide.
dement.
Welgegrondheid, yr. solidite.
Welgelegen , b. n. bien situe , e, place, a.
Welgelegenheid, yr. bonne situatian.
Welgelijkend, b. n. tres-ressemblant,e, frappant , e.
Welgelukken, o, bon succés, 171.
Welgelukkig, b. 13. tres-heureux, se.
Welgelukzalig, b. n. bienheureux se. De
—en , les bienheureux.
Welgeniaakt , b. n. bienfait , e, bien forme, a.
Welgemanierd, b. n. bien ileve, e.
Welgemanierdheid, yr.
, urbanite.
Welgemeend, b. n. bien intentionne, e.
oprest, sincere. —, bijw. par bonne intention. Een —e rand, conseil charitable.
Welgemoed , b. n. de bonne humour. —, tevreden , content, e.
moedig, courageux ,
se. —, vrolijk, Lustig, gai, e.
Welgemoedheid, yr. gerustheid, tranquillite.
tevredenheid, contentement, m. —,
vrolijkheid, galete,
Welgefchapen, b. n. wel en zonder gebrek
ter wereld gekomen, bien forme, e.
Welgefleld, b. n. gegoed. Met eene toereikende mate van goederen bedeeld , aise , e ,
qui a de quoi, qui est a son aise. Het is
een — man , c'est un homme aise. De —e ,
rijke lieden, les aises.
Welgetroffen ; zie Welgelijkend.
Welgevallen, o. (bon) plaisir,, m.; zie Welbehagen.
1,Velgevormd, b. n. bien forme, e, bien fait,
e, proportionne , e.
Welgezeten, b. n. zie Welgefleld.
Welgezien,
n. bier; voulu, e, bienvenu, e,
accredite , e.
Welgezind , b. n. eene goede , gunflige gezindheid :Ian den dag leggende, bien intentionne, c.
Welgezindheid, yr. bwzne intention.
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Welgrond, een grond, waarin men welled
vindt, terre fdconde en sources , oit it y a bien
des sources.
Welhaast, bijw. haast, binnen kort,
Uw broader zal — komen, votre frereviendra bienat.
Welhebbend, b. n. qui se porte bien; zie
Welgefleld.
Welig , b. n. en bijw. weelderig , tierig , vruchtboar,, fertile , qui croit bien. Een —c boom,
un arbre fertile ; bijw. fertiledsent.
Weligheid, yr. vruchtbaarheid, fertilite. —,
fponsachtig uitwas, fongus , fOngosite.
Welk , vragend en betr. voorn. w. quel ? quelle?
quels ? quelles ? — , wat ? zonder zelfft.
naamw. ook : lequel ? laquelle, lesquels, lesquelles? —e jongen heeft het u gezegd?
quel garcon vous l'a dit ? flier is lakes, van
— wilt gib? voila du drap , duquel voulezy eas? — weer is het? quel temps fait-il?
meisje is uwe meid ? quelle file est votre
servante? —, wat voor kind is het ? quel enfant
est-ce? —e van die twee wilt gij ? lequel,
laquelle de ces deux voulez-vous ? Betrekke
voornaamw. qui, qua, lequel, lesquels , laquelle, lesquelles. De turn welken ik verkocht heb, le jardin que vendu. De
man —e , het gedaan heeft , l'homme qui
Pa fait. Het huis in hetwelk hij woont, la
maison dans laquelle it demeure. Hier zijn
de druiven , —e, (die) ik geplukt heb, voila
cueillis.
les raisins , (qua) lesquels ,
Welken, o. w. (ik welkte, ben gewelkt,)
verwelken, se faner,, se flitrir. De bloemen
beginnen to les flours comnsencent a se
faner,, a se fi'itrir; zie Verwelken.
Welkerlei Welkerhande , b. n. quel, quels,
quells, quelles.
Welkerwijze , bijw. de quelle maniere.
Vv'elkom, bijw. bien venu, e. Zijt — mijn
vriend! soyez le bien-venu , mon ami ! Iemand
— heeten, faire accueil a q. q., accueillir,
le recevoir avec arnitie. —, b. n. Een welkome gast, un convivc agreable ou que Pon
repoit avec plaisir.
Welkomgroet , m. compliment a Poccasiond'une arrivee. Dichterlijke (bij de Crieken 7 ) epibaterion.
Welkomst, yr. verwelkoming, bienvenue, f.,
accueil. , foort van bokaal, groot drinkglas, vidrecome ou vilcome , us.
Wellen , b. en o. w. (ik welde , heb en ben
geweld,) ligtjes opkoken, faire
mitonner on renfler,, bouillonner. Met eenige
perfing voortbrengen , faire jaillir,, sourdre,
Welletje 7 o. donne waterflraal, filet d'eau ,
Wellevend; b. n. welgemanierd, poll ,e, honrate.
, bijw. poliment , honnétement.
Wellevendheid, yr. politesse, honnetete ,
lite, urbanite, courtoisie, f:, savoir-vivre, usage du monde, 7n.
Welligt bijw. misfchien, pent-lore.
Welling, vr. jaillissement , bouillonnement , ns.
Welluictend, b. n. harmonious, se, sonore,
welodieux , se; (in de fpraakk.) euphonique.
bijw. harmonieusement, avec harmonic.
*s.Velluidendheid, yr. (in de muzijk ,) harmonic ,melodie, cadence ; (in de fpraakk. ) eupho— in eenig vers, in eeneri zin,
nie ,
(bij dichters ,) nombre, an.
Welluidendheidshalve , bijw. par euphonie.
Wellust,
volupte , libidinosite, f., delices,
f: pl. Vleefchelijke —en, plaisirs sensuels ,
des seas; zie ook Wulpschheid.
Wellusteling, m. voluptuous, debauche, effemine ; fig. Epicurien, Sibarite.
Wellustig, 1). n. voluptueux , se, libidineux,
se,
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effimind e, sensuel, ; (gemeen,)
riband, e.
voluptueuseWellustig , Wellustiglijk,
, mene, sensuellement.
Welmeenend , b. n. welgezind , welgemeend ,
biers intentionni, e, sincere. —, bijw. sitscerement.
Welmeenendheid , yr. welgezindheid , bonne
intention.
Welnemen , o. bon plaisir,, permission;i:
Met uw — , verlof, avec votre permission,
sauf votre bon plaisir.
Welun , tusfchenw. or 'ea! 'ell bien!
Welopgevoed , b. n. bier eleVe, e, honnete,
tnorigene, e.
Welp , o. jong van eenen
lionceau,m.;
van eenen hond , petit chien ; van eenen beer,
ourson, en nog van andere dieren.
Welpomp, yr. machine hydraulique.
:'Welput , m. prise,
Welriekend , b. n. welruikend, odorant, e,
odoriferant , e; aroinatique, pat-fume, e.
Handfchoenen — maken , embaumer,, ocaigner
des gamete.
Welriekendheid , yr. bonne odeur, senteur,, f.
Pasium , tn.
Weliel, o. ce qui a bouilli un per.
Welftnakend , b, n. dilicat , e, savoureux, e;
de bon gout, delicieux , se, &Heat, e.
:Welfpreexkunde , yr. rhetorique.
Welfprekend , b. n. eloquent ,e , disert
Zeer
, chrysologue; tres eloquent, e.
bijw,
eloquemment; avec eloquence; disertement.
Welfprekendheid, yr, eloquence, rhetorique,
..(bij dichters ,) faconde.
Wellman, o, met den 3den perfoon , (het
fond wel, heeft welgeflaan,) seoir eta alter
bier ; etre biers scant, e.
Welflaande ; zie Welvoegelijk.
Welflaanshalve , bijw, par bienseance , pour
la forme , par droit de bienseance.
Welfand , goede gezondheid van een ding,
sante, alsance,f., biers-titre, boss etat, m,;
( in de geneeSk.) eucrasie; zie Welvaren ,
\Velvaart.
Weluitvallen ; zie "Welgelukken.
Wel vaart , yr. de dead van wel te varen , hell,
geluk , voorfpoed, het welvaren , prosperite,
f., bien-etre, bonheur, saint, m,
op de —, het welvaren , van dezen huize
ass bien-etre de tette maison. lk bid God
om de — van uwe familie , je prie Dieu pour
la prosperite de votre famille.
Welvaren, o. w. ( ik voer wel , heb welgevaren , ) gezond zijn , etre en bonne sante,
se porter bien. Hoe vaart uw broeder 2 Hij
vaart wel, comment se porte votre frare?
est en bonne sante; ii se porte bier. Het
—; zie Welvaart.
\Velvarend, b. n. bien portant, e, en bonne sante.
Welvarendheid , y r. sante, prosperite.
Welven , b. w. (ik welfde , heb geWelrd ,)
van boven boogswijze digt timmeren of met, felen; vater, cintrer.
Welverbonden , Welvereenigd , b. n. bier uni,
e, bier joint, e.
Welverfchanst , b. n. bier retranche, e.
Welverfierd, b. n. bier sine, e.
Welverfneden , b, n. biers taille, e; fig. Eene
—e pen , (de bekwaamheid van eenen fchrijver,, ) sine bonne plume.
Welverflaande dat , voegw. mits dat , behou, dens dat , bien entendu quo,
Welverfierkt , b. n. bien forts:fie , c.
Welving , yr, vast°,
bogt van een gewelf,
(in de bouwk.) voussure.
Weivocgclijk , b, n, welflaande betamelijk ,

WEN
143:i
welvoegend , biensiant, e, decent, e, convenable, sortable. —, bijw. bienseamment,
decemment , convenablement.
Welvoegelijkheid , vr. welvoegendheid, betamelijk heid , bienseance, decence ,'convenance ,
f.,decorum 5 m. De — in acht nemen, gander
le decorum, observer lee bienseances.
Welvoegzaam ; zie Welvoegelijk.
bier pourvu, e bier fisurWelvoorzien , b.
tsi, e, bier garni, e.
Welwater,, o. eau tie source; f.
Welwezen of -zijn, o. saute; f.; zie Welfland,
Welwijs, b, n, genoegzaam wijs , bier, asset
sage. ,
WelWillend', b. n. goedgnnflig , beleefd , gedienflig , bienveillant, e, complaisant , e,
officseux , se, serviable, benevole.
Welwillendheid , yr. bienveillance, complaisance, officieusete.
Welzalig ; zie Welgeltilczalig.
Wetzand , o. drijfzand , sables mouvants ,m.pl.
Wein , m. ankerhand , paste d'ancre, f.
Wemelen , o. w. (ik wemelde , heb gewemeld ,)
door elkander kruipen, loopen , vliegen ,
fourmiller; grouiller ; etre en mouvement ;
abonder en.
Wemeling , yr. foUrmilleinent, tn.; zie ook
Geweniel.
Wen , yr, zeker gezwel of uitwas , loupe, f.;
, aan den enkel
goitre , m. ; zie Uitwas.
van een paarcl , ( bij veeartfen ,) molette.
Wen , voegw. zie Wanneer.
Wender', b. en o. w. (ik wendde , heb gewend ; ) draaijen , keeren , tourner. (Zie dit
wijord in het -Franfche deel.) Zich tot iemand
, (zich um gunst , hulp , raad of anderzins
bij hem vervoegen ,) s'adresser a q. q. Zich
tbt iemand
om help te bewijzen, alder
ou assister q. q. Zich tot iemand ( hem
toefpreken , ) adresser la parole it q. q.,
apostropher; zie ook Keeren ; fig. of fpr. w.
Hij weet zich niet meer te keeren of te —,
it no suit plus oil it en est; it ne salt sur
quel pied dancer, de quel bois faire fieche.
Het over eenen anderen boeg , s'yprendre
d'une autre maniere; changer de batterie.
, (fcheepsw.) virer de bord; tourner le
bord d'un vaissean. Bij den wind over —,
virer de bord vent devant. Voor den wind
om—, virer de bord lofpour lof, vent arriere.
virer de bord tout
Alle fchepen te gelijk
la foie, — in het kielwater van een ander,,
virer dans les eaux d'un autre. In het —
liggen , avoir donne vent devant. Den bong
tegen den vijand , porter to cap sur Pennensi.
Wender, m. caul qui tourne, ou tournait.
Wending, Yr. draaijing , action de tourner,
tournure; fig. De —, (de keer van cone
zaak 5 ) het gevolg hangt of van de —, draaijing , die de zaak zal nerren , le succes depend
de la tournure que prendra l'affaire. Halve
—, (in de rijIchbol) repolon ; m. — van
een fchip, viremetst , M. De —en verdubbelen , decarver.
Wenk, m, de dead van wenk6n, eene beweging
vah oogen , hoofd, hand , enz. , um, hetgeen men wil , aan te toonen , oogwenk,
coup, clip d'oeil, signe de l'oeil,m., oeillade , f. Hij gaf hem eenen -- met de hand , Ii
lui fit signe de la mai p. leniand op zijne
—en dienen , faire l'humbleservis.eur; servir
q, q. an doigt et 4 Pool/. Van iemands —en
afhangen , etre aux ordres on a la disposition
de q. q ; fig, fem, avcrtissement, secret,
dveil. Hij heeft er mij eenen — van gegeven , c'est lui qui m'en a donne un eveti,
Op den — gehoorzatren °bar sur-le-champ:
Nyco,'
Rrrr
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Wenkbraauw, yr. sourcil, rm. De —en bewegen , sourciller.
Wenkbraauwfpier. yr. sourcilier, m.
Wenken, o. w. (ik wenkte, heb gewenkt,)
faire signe de Poeil , des yeux, de la tite,
(is la main, , etc.
Vvrennen, b. en o. w. (ik wentle, heb en ben
gewend,) accoutumer, habitues. Ik kan er
mij niet aan , daar te wonen, je ne puis
m'accoutumer a y demeurer; zie Gewennen.
Wensch, souhait, desir, voce, m. lVlijn
vurige — is, dat gij u wel mogt gedragen,
mon souhait ardent est que vous vous camportiez bien. Het ging hem alles naar —, tout
allait au gre de ses &sirs , tout lui reussissait
a souhait. God heeft mijne --en verhoord,
Diets a exauctmervoeux. — van eenen redenaar,, deprecation.
Wenfchelijk , b. n, souhakable, desirable. —,
bijw. a souhait.
Wenfchen, b. w. (ik-wenschte, heb gewenscht,)
eenen wensch koesteren of uiten, souhaiter,
ambitionner. -Ik wensch
desirer. Vurig
goeden dug, je yetis donne, sonhaite,
le bon four. Ik wensch u alle foort van
voorfpoed in uwen koophandel, je vous souhake toutes sortes de prosperites dans votre
commerce. Ik wensch hartelijk , vurig, je
desire ardemment, j'ambitionne. Dit is eene
lung gewenschte zaak, c'est tine chose longjelictter. 'Ik wensch
temps desiree. Geluk
geluk met het nieuwe jaar, jevous felicite
du nouvel an. Zij — elkander geluk met deze
ontdekking ,ils se felicitent de cette decouverte.
Wenfchend, h. n. optatif, ive. (In de fpraakk.)
De --e wijze, Poptatif, tn.
celui qui souhaite, souhaiteur.
Wenfcher,
Wenfching, yr. action de souhaiter.
Weide/ , 0. wenst, wenning, gewoonte, contame , f.
lArentelbroodjes; zie Wentelteefjes.
Wente/en, b, en o. w. (ik wentelde, heb en
ben gewenteld,) rouler, tourner. Zich —,
se rouler,, se vauter,, se ventrouiller. Het
wilde zwijn wentelde zich in het flijk, le
sanglier se vatetra dans la bone. De varkens
houden van zich in het flijk te —, les cochons
aiment a se ventrouiller.
Wenteling, yr. action de se vauter, se tourner,
tour, mouvement, m.
Wentelfpil, yr. wentelflok, -van eene trap,
noyau d'escalier, m.
Wentelfteen.,
rouleau de pierre.
Wentelteefje, o. zeker gebak, dat men gefladig om en om wentelt , croute-doree, f., gateau feuillete, tranche de pain blanc,
frite avec du lair, des oettls et du beurre.
Wereld, m. hemel en aarde, het geheelal,
monde, le del et la terre, l'univers. God
heeft de — uit niets gefchapen, Dieu a tree
le monde du :leant. Het jaar der —, Pan
du monde. Eene reis om de — does, faire
le tour du monde ; faire un voyage autour
du monde. Ter — komen, geboren worden,
Tenir au monde, titre ne, e. De oude en
nieuwe
l'ancien et le nouveau monde.;
fig. Hij verftaat zijne
sait bien son
monde; it sait vivre. Zoo gaat het in de
ainsi va le monde; c'est le train du
monde. De groote —, de aanzienlijke lieden, le grand monde. De geleerde —,
monde savant,- les gens des lettres. De —
In het klein, (de mensch,) microcosme. Afbeelding van de geheele
cosmorama.
Wereldbeheerfcher, in. souverain; maitre du
monde, etc.
Wereldbefchouwer,m. contemplateur du monde.
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Wereldbefchouwing, yr. contemplation du Mande ; cosmologie.
Wereldbefchnjver, m. cosmographe.
Wereldbefchrijving, yr. cosmographie. Hiertoe
behoorend, cosmographique,
Wereldbol, m. globe terrestre, tn., sphere du
monde, f.
Wereldburger, m..cosmopolite, cosmopolitain.
Wereldburgerfchap, o. systême de cosmopolite-,
f., cosmopolitisme, m.
Werelddeel, o. partie du monde, f.
Wereldgebouw, o, geheelal, univers, no.
Wereldgrootte, yr. grandeur de la terre.
Wereldkaart, y r. mappe-monde.
Wereldkennis, vr. wereldkunde, connaissance
du monde; cosmogonie.
Wereldkloot , m, ouze aarde, globe terrestre4
afbeelding da-arvan, globe.
Wereldkundig, b. n. qui connalt le monde; cosmo.
logique. Door de wereld bekend, manifeste
notoire , counts , e, de tout le monde, evident, e.
Wereldkundigheid, yr. notoriete.
Wereldlijk , b. 0. seculier, ere, laique, temporel , le; zie Wereldsch. Een —e priester,
un prétre seculier. —e abt, commcntaire.
Wereldlijke, m. lai,
Wereldling, m. wereldminnaar, rnondain.
Wereldmeter, m. cosmalable.
Wereldrond, o. monde, m.
Wereldsch, b. n. temporel, le, -terrestre, st.
culler. —e goederen , biens temporels.
bijw. seculierement.
Wcreldschgezind, b. n. mondain, e.
Wereldfche gezindheid, yr. mondanitl.
Wereldilad , y r. capitale du monde.
Wereldflelfel, o. systhme du monde, de Punt.
vers , cosmogonie.
Wereldftreek , y r. (in de meetk.) region du
monde, f., climat,
contrie,
f.
Wereldwijze,
wijsgeer, philosophe.
Weren , b. w. (ik weerde, heb geweerd,)af.
weren, keeren, beletten , mettre obstacle a;
empécher. Zich —, se difendre, faire resistance. —, zijn best -doer, faire son possible.
Werf, y r. verhevene grond, waarop een gebouw that, cour. Scheepstimmer—, chantier, m. Een fchip van de — laten loopen,
lancer un vaisseau a Peau. Kiel—, om fchepen te lappen en te kalfateren, carénage ,m.
Gefchut—, pare d'artillerie. — eener boerderij , pailler.
Werf, o. maal fois. Twee—, deux fois.
Werfgeld, o. handgeld, engagement, tn.
Werfhuis, o. maison oil loge Pojicier qui fait
des recrues.
Werfofficier,
oificier recruteur.
Werfvolk, o. ceux qui travaillent au chantier.
Wering, yr. beletting, empéphement , obstacle,
tn., defense, resistance.
Werk, o. grove ineenverwarde draden van
vlas of hennep, etoupe, regayure ,f. Met —
toefloppen , itouper.
Werk, o. gewrocht , ouvrage, tn., oeuvre ,f.
Een voltooid on ouvrage accompli. De
—en der natuur, les ouvrages, les oeuvres
de la nature. Een — onvoltooid laten,
laisser tin ouvrage imparfait. Ingelegd
ouvrage de marqueterie. Gedreven —, de
Pemboite, rn. De vestingwerken, les ouvrages de fortification. De grove —en van eenen
fmid, les ouvrages noirs. Uwe goedheid, o
God t is verfpreid op al uwe —en , to (votre)
bonte, o Dieu! est repandue sur toutes tes
(vos) oeuvres. Het — der fchepping werd
in zes dagen voltooid, Poeuvre de la creation fut achevee en six fours. Het geloof
foi sans les
zonder de —en is dood,
ten-

WE
'deuvres est morte. ledereen ii3l naar zijne
—en geoordeeld worden , chacun sera fild
-selon ses oeuvres. Goede —en doen, faire
de bonnes oeuvres. Overtollige goede —en,
oeuvres de surerogation. De —en van Ratine , les oeuvres de Racine. Een — uitgeven , donner un ouvrage, tin ecrit, au
public. Het is een — der goddelijke Voorzienigheid, c'est un acte de la providence diarbeid moeite, travail, ouvrage.
vine.
Zwaar drukte , labeur, tn., besogne, f.
Zijn broeder bemint het — niet , son frere
n'aime pas le travail. Iemand van zijn —
zafhouden, detourner q. q. de son travail.

Men moet zich a-an het — gewennen,

faut s'accoutunier au travail. De dichter is
niet beloond voor zijn le poate West pas
recompense de son labeur. De handen aan
het — than, se mettre a Pouvrage; mettre
ouvrage,
la main a la besogne. Befteld
besogne de commande. Te — gaan, handelen, agir. Hij gaat als een eerlijk man te
--; it agit en honate hotnme. lets in het
— flellen , effectuer q. ch. ; fig. Veel — van
lemand maken, faire grand, beaucoup de
cas de q. q., Paimer fort. Spr. Het einde
kroont het —, la fin couronne Poeuvre.
Werkachtig, b. n. laborieux, se.
"Werkbaas of meester, in. maitre ouvrier.
Werkbank , yr. itabli,
Werkbeest, o. bête de somme, de charge, f.
Werkbij , yr. abeille ouvriere.

Werkdadig , b. n. beoefenend ,pratiqtte,actif,
ive. —e meetkunde , geometrie pratique. De
—e deugden, les vertus pratiques; ale ook
Werkelijk, Werkzaam.
Werkdadigheid, yr. werkzaamheid, activitd.
jour ouvrier ott ouvrable.
Werkdag,
Werkelijk , b. n. iuderdaad, dadelijk, actif,
ive, agissant, e, acted, k, reel , le, effec-

veel aanbrengentlf, ive, positif; ive.
fatide of vorderende, penible,
bijw. wezenlijk, actuellement,
gant , e.
riellement, ejfectivement, en effet.

Werkelijkheid, yr. activite, realite , existence; f., effet, tn.; zie ook Wezenlijkheid.
Werkeloos, b. n. inactif, lye , oisif, ive , sans
occupation , desoeuvre , e, faineant, e. Werkeloozen menfcken valt de tijd tang, le temps
_pare aux gens desoeuvres ; bijw. oisivement.
Werkeloosheid, yr. inactivite, oisivete,faindantise,f.,desoeuvrentent , Zijne —maakt
mij ongeduldig, son inactivite InVrnpatiente.
Hij brags zijn leven in — door , it passa sa
vie dans le ddsoeuvrement.
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Werker, m. ouvrier, travailleur, agent ; zie
Werkman ; (in de fpraakk.) noemer, eerfte
naarnvaal, nominatif:
Werkezel, m. grand travailleur; zie ook Bewerker.
Werkgast; zie Werkman.
Werkgereedfchap, 0. outils , instruments, m. pl.
Werkheilige, m. en vr. die te veel van goede
werken verwaeht, qui attend trop de ses bonnes oeuvres.

Werkheiligheid, yr. fausse confiance dans le
merite de ses oeuvres.

Werkhout, o. bois 4 attelier de construction ,
ouvroir, oeuvrer.

Werkhuis, o. mine, manufacture, f.
werkplaats van een' fcheikundige, apotheker,, laboratoire, tn. — voor bedelaars,
verbeterhuis,
depot de mendicite,
rasphuis, maison de correction, de force.
Werkje, 0. klein gefchrift, opuscule, m.
Werking, yr. operation , action , efficacird, effet,
712. Wig kunnen niets tot onze zaligheid doen,
zonder de — van den H. Geest, nous ne penvons Tien faire pour notre salut , sans Poperation du Saint Esprit.

Werkkracht, vr. uitwerking, efficacitd, force,
vertu.

Werkloon, in. en o. paye, faron, main d'oeuvre, f:
Werkman, M. ouvrier, manoeuvre, manoeuvrier. De werklieden, les ouvriers.
Werkmeester, m. maitre-ouvrier, fabricant;
artisan, architecte.

Werkmeici, yr. dienstmeid, servante.
Werkmiddel, o. moyen, expedient, tn.
Werkplaats, Yr. attelier, ouvroir, m. , boutique; zie Werkhuis.
Werkfloof, yr. eene floof, die men onder het
werken voor heeft, tablier de cuisine. —,
vrouw die het morfigfte werk in het huis
doer, laveuse, nettoyeuse.
Werkfpeld, yr. dpingle a dentelle.
Werkftellig, b. n. prepare, e, pret , e. —
maken , executer , effectuer , mettre en oeuvre4
Werkftelliglijk, bijw. en oeuvre, en pratique.
Werkfter, yr. ouvriare.
Werkiloel, m. metier. Een wevers
metier de tisserand.

Werkfluk, o. ouvrage., ecrit , tn., production,
piece,
vraagfluk,problàone,
Werktafel, vr. etabli ,
— van kleer- en
fchoenniakers, fnijtafel, ecofrai,
Werktijd, in. temps du travail.
Werktuig, outil, instrument; zie Gereedfchap. —, machine, f., organe, tn., ministre. De hefboom is een eenvoudig —, le
levier est une machine simple. De —en der
planten, les organes des planter. Het oor
is het — des gehoors , Poreille est Porgane de
Pouie,f: Hui was het — van zijne gramfchap,
it fur le msnistre de sa eolere. Een oud,
verfleten—, prul, patraque. Zijn horologie
is een prul, van geene waarde , sa moieties
n'est qu'une patraque. om de bogen op
de zonnewijzers te teekeuen, trigone, rn.
Werktuigelijk , b. n. mecanique, instrumental,
e, automatique. —e beweging, mouvement

Werken , b. en o. w. (ik werkte , heb en ben gewerkt , ) ( gewrocht) te weeg brengen ; in eene
werkzame beweging zijn, travailler, agir. Hij
werkt in den tuin, it travaille au jardin. Zijn
broeder werkt op dagloon , son frere travaille 4 la journee, a tdche. Met den geest, met
travailler de l'esprit, du
het ligchaam
corps. Met het fchip (fcheepsw.) manoeuvrer le vaisseauc Zwaar — van een fchip
in flormig weer en verbolgen zee, tracasser.
Het fchip werkt heftig, le vaisseau tracasautomatique, tnachinal, automatisme , tn. —
se, fatigue violemment. om den wind te
zamenflel der deelen eens ligchaams, orgakrijgen, disputer le vent. —, de verwachte
m.; bijw. micaniquement; fig. ma•
uitwerking ergens op te weeg brengen, °pechinalement.
ter. Het geneesmiddel begirt goed te —, la
mddecine commence k bien operer. De lucht Werktnigelijkheid, yr. mecanicite.
werkt op de ondermaanfche ligchamen, Pair Werktuigkunde, yr. mecanique.
,agit sur les corps sublunaires.

Werktuigkundig, b. n. mecanique, verse dans

la mecanique.
Werkend , b. n. efficient, e. —e oorzaak,
cause efficiente; (in de natuurk.) agent, m. Werktuigkundige, m. mecanicien.
tnachiniste , faiseur
Een fchielijk en krachtig geneesmiddel Werktuigmaker,
fin (remade) drastique.

struments.
Rrrra
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Werkverbond, o. alliance des oeuvres, de bon- Wervel, m. aan een venter, enz., tourniquet-,
Spr..w. Den — draaijen, (het voornaamite
net oeuvres, f.
befluur van zaken voeren,) gonverner, diWerk yolk, 0. Werklieden, ouvriers, manoeuriger tout.
vriers.
Wervelader, yr. artere vartebrale.
Werkvrouw, yr. oUvriere, traveilleuse.
Werkwijze, y r. maniere de travailler, mdthode. Wervelbeen, o. van den rtiggegraat, vertebre,
spondyle. Tweede — van den hals, essieu,
NAT e rkwinkel, m. boutique, f, atelier.
m. Vertteende —en , 'vtrtebrites ,f
Werkwoord-, o. (in de fpraakk. ) verbe. Een beWervelbeendcren van verileende visfchen, iclzdrijvend en verbe actif. Een naamwoord,
tyospondyles, f. pl.
dat van een — afgeleid is, tin nom verbal.
pottier de barriere, tn.;
Werkzaam, b. n. genegen tot werken, labo- Werveldraaijer,
fig. — van bet hek , cheville ouvriere.
deux , se, acts f, ive , agissant ,e, diligent,
e. Uw broeder is een — Man, votre frets Wervelen , b. w. (ik wervelde 2 heb gewerveld ,) met den wervel fluiten, former an
est un homme laborieux. — krachtig , effitourniquet.
cace; bijw. diligemment.
Weryelfpoel,
tourizant de met.
Werkzaamheid, yr. bezigheid, activite, diligence, fbnction , humeur laborieuse. De — Wery elvormig, b. n. ringvormig, verticille, e.
daarvan is lastig, la fonction en est penible. Werveltvind, m. tourbillon. Kleine —, verticule.
Werkzaamheden , travaux , en. pi. , occuWervelziek , b. n, aan duizelingen onderhevig,
pations , apires, f:
vertigineux, se.
Werkzak , m. (der juirers,) breizak, ridicule.
Wervelziekte , y r. duizeling, vertige, tour\Verpanker, o. ancre de tone, de veille, m.
noiement de tete, m.
Werpdraad; zie Werpte , Inflag.
Werpeling, m. een Jong, dat van de moeder Werven , b. w. (ik wierf, heb geworven,)
y erflooten worth, petit.
krijgsvolk aannemen , 'aanwerven , enrdler,
engager'des soldats, recruter, raeoler. Men
Werven, b. w. (ik wierp, heb geworpen,)
heeft hem met list aangeworven, geronfeld,
t bevigheid van zich drijven , jeter, lanosi l'a enrdld par fraude, embauche; zie
cer. —, met gewe/d, Borten, veer; zie
Aanwerven, enz.
ook Gooijen, Smijten. Hij heeft hem met
eenen ileen geworpen, it l'a fete d'unepier- Werwaarts, bijw.
vers, de quel cite.
re. Iemand ter aarde jeter q. q. par Weshalve, voegw. waarom, c'est pourquoi;
pour quelle raison , par ces raisons.
terre. Hij wierp eenen blik op hem, iljeta
un coup d'oeil sur lei. Iemand zand in de Wesp, vr. guepe, figule. Zekere —en, die
een nest hebben , dat naar eene papierten
oogen —, (hem wat wijs maken,) jeter de
doos gelijkt, cartonnieres, f pl. Goudgele
la poudre aux yeux a q. I. Hij heeft het
chrysis,
uit het venfter geworpen, 11 Pa fete par, la
enetre.
fchieten , lancer. Hij wierp Wespenei, o. oeuf de guepe, m.
feenen
Wespenhotig 5 m. miel de guepe.
toornigen blik op hem, it lei
darda , un regard de colere. (Scheepsw.) "Wespennest, o. guepier, m. Een — verfloOver boord faire le jet , fete,-el la met.
ren ; fig. Een aantal van bittere menfchen
lIet lot is geworpen, le sort , le de en est
tegen zich in beweging brengen , irriter ceux
qui peuvent nub e.
fete. Uit den zadel — , dósarconner.
van dieren, jongen mettre bas, faire West, b. n. westen, d'ouest. Een —e wind;
sin vent d'ouest. o. Het westen, de
des petits. jonge honden — 5 chienner. Bigwestzijde, Pouest, l'occident, le concha/a.
gen —, cochonner. Katten —, chatter. Geiten —, chevroter, biqueter. Hinden, reeen,
Dit land ligt 30 mijlen van het oosten naar
bet westen, ce pays est a 3o lieues de Pest
olifanten — 5 faonner. Naive= —, kalven ,
Lammeren —, agneler. Veulen —,
a Pouest. Van het —en naar bet oosten , de
Pouest a l'orient; bijw, a Pouest; a Poccident.
pouliner. \Volven
louveter. Ezels —,
(Scheepsw.) — ten noorden , ouest quart
anonner. o. w. Zich in de armen van
cord ouest; — noord
itinand —, se jeter entre les bras de q. q.
, ouest nord sliest;
— ten zuiden , ouest quart sod ouest;
Ilij wierp zich midden under de vijanden,
zuid
it se jeta au milieu des ennemis. Ilil wierp
ouest sud ouest.
met fteenen om zich , it jeta des pierres. Westeinde,
cite d'ouest, m.
Spr. w. Als men eenen hood wil werpen, Westelijk, b. n. d'ouest, occidental, e. De
enz.; zie op Steen.
—e deelen , Westindie, les Indes occidentales.
Werper, m. velui qui jette.
Westen , o. sliest; zie West ; fig. Buiten —
Werpgaren, o. zie Inflag.
zijn, étre ivre.
Werpgeweer, 0. arms de jet , f.
Wester, Westersch, b. n. occidental, e. De
Werping, yr. worp, jet, -tn.
westerlijke landen, les pays occidentaux. De
Werplood, o. sonde, f. Het — uitfmijten,
— kerk, Peglise occidentale ou d'occident.
sonder, jeter la sonde.
Het westerfche rijk , Pempire d'occident.
Werpnet, o. epercier, m.
Westerhoek, m. region occidentale, f.
Werppij1 , Werpfchicht , m. dard, trait. Eenen Westermarkt, y r. marcl2e occidentale.
— op iemand affchieten , lancer un dard a q. q. Westertoren, m. tour occidentale, f.
"Werpfchijf, vr, disque, petit palet,
Westerzon, yr. soleil d'ouest, du soir, f.
"Werpfpies, yr. werpfpeer, javelot, trait ,rn. Westewind, m. vent d'ouest, vent d'aval,
— der ouden, halve piek, javeline. — der
m.; zephir.
oude Franken , angon, m. — bij de In- Westindie; zie Westelijk.
dianen, (sagas) zagase, f. — bij de Gal- Westindischvaarder, m. navire ou capitalise
liers , gese, m.
des Indes occidentales.
Werpfpiesruiter, m. bij de Gainers, gesate.
Westkant, m. westzijde , cite de Poccident.
Werpfteen , m. palet.
Westkim, yr. horizon occidental, m.
Werptol , m. toupie, f.
Westkust, y r. ate occidental, m.
Werptros,m.(fcheepsw.)boegfeerlUn, touee,f. Westwaarts, bijw. vets Poccident; a Pouest.
Werst, y r, Rusfifche Jengtemaat, (eene el,) Weswege ; zie Weshalve.
verstc,
Wet, Yr. loi. De
overtreden, violet la
loo,
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WET
Zich aan de wetten onderwerpen,
soutnettre, obeir aux lois; zie Loi in bet
Franfche deel, Spr. w. Nood breekt
zie
Nood, regel, ordonnance, Bowe, f.
Iemand de — flellen of voorfchnjven, (min
of meer willekeurig over hem regeren ,) dominer, commander q. q. — overheden, de
opperfle regering van eene dad, magistrats,
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Wetftaal., o. fusll pour aiguiser les conteaul, tn.

Wetfleen,

pierre a aiguiser, f , cons,
coyer, tn.; zie Slijpfleen.
Weciteller, in. fig, celni qui ,domino.
Wettelijk, b. n. legitime,
e, valide,
competent, e; zie vender Wettig.
bijw.
legitimement, legalement. Dat is niet
pl., regence.
gedaan, ce n'est pas fait legalcment.
Wetbock ,o. code ,
Burgerlijk
code civil. Wettelijkheid, yr. legitimite , legalite, va—, de vijf boeken van Mozes, pentateuque,
liditd.
— der Turken , coran ou alcoran, tn. Wetteloos, b. n. regeringloos, anarchique ;
bijw. sans lois.
— van justinianus , de pandecten , le digeste„
les pandectes. Verzameling der Romemnfche Wetteloosheid , vr. regeringloosheid, anarchic.
—eu, basiliques, f. Verhandeling over Wet:en, b. w. (ik wettede, heb gewet , )
de —en, nomographie; zulk een, die over
ijzerwerk door been en weder firijken
pen , aiguiser, miler, repasser, remoudre.
dezelve fchrijfc of verzamelt, beet nomographe. Verzameling van kerkelijke wetten, Wettenfehrijver,
nomographe. Verhataleling over de wetter, nomographio.
vomocanon,
Bewaarder der —en bij de
Wettig, b. n, legitime,
e. Dit zijn
Atheners, nomophylax,
zijne —e kinderen, ce sons ses enfants legs"Wetbreker, m. overtreder der wet, infractimes. Hij heeft zijn — deel, it a sa
tem- d'une loi; contre-venant.
time , sa portion, leg?/time. Ziju anon is —
Wetbreuk , yr. infraction d'une loi, contraverklaard, son fils est legitime. —e
vention; zie Overtreding.
ling
, precede
—e flraffen, peines
Weten, b. en o. w. (ik wist, heb geweven,)
gales. —toebehooren, toekomen, competer;
savoir, connaltre. .1.1c weet reeds alles, wat
zie NVettigen. bevoegd, competent , e;
gij mid wilt zeggen, je sais deft) tout ce que
bijw. legitimement , legalement, validement.
vous voulez me dire. lemand jets doen of
laten weten, hem daarvan verwittigen , in. Wectigen , b. w. (ik wettigde , heb gewettigd ,)
wettig maken , verklaren, , rend; e
former q, q. de q, ch., communiquer q, ch.
on declarer legitime, legaliser,, rendre au• q. q. ; faire savoir, wander q. ch. a q. q.
thentique , valider, autoriser, authentiquer,
Van wren weet gij dat ? de qui savez•vous,
consacrer. Deze acte moet door den burgetenez-vous cela? Hij wil niets van u weten , ii
meester gewettigd, gelegalifeerd worden,
toe vent rien de vous. Gij weet Diets van onze
cet acte dolt etre legalise par le bourguemestre.
verandering, vous ignorez notre changement ,
legalite.
vous faites l'ignorant de notre changement. Wettigheid, y r. legitimite,
De — van deze acte kwn niet worden beWel te bien entendu. Hij had veel wijn
twist,
la legalite de cet acte ne peut etre
gedronken, maar hij wist er niers van, hij
consestde.
was niet dronken, ii avait boo beaucoup de
WTettiging, y r. legitimation, legalisation. —,
•
mais cela ne Pincommodait pas, it
bckrachtiging, validation. De — 5 echting,
tait pas ivre. Te
bijv. savoir, c'est-4ten- beste, ten gunfle van de overleclene
dire. Dank —, savoir gre.
kinderen, doet voordeel aan hunne afflamWeten, o. kennis,„ savoy-,
connaissance,
melingen, la legitimation en faveur des enf. Zonder, buiten mijn
bijw. a mon
fants decedes profite a leurs descendants.
insu. Hij is buiten kennis\zijner ouders
gehuwd , it est marid a l'insu de ses parents. Wetting, yr. fcherpmaking, aiguisement, re.
passage, III
Met ons —, de notre science. Tegen beter
Wettisch, b. n. (in de godgel.) selon la loi
aan, contre sa conscience.
tig Dieu, conform° a la loi ,de Dieu.
Wetens , bijw. sciemnzent. Mijns
, zoo veel
ik weet, 4 ma connaissance, ,que je sache. Wetverbreker; zie Wetbreker.
meerv. (fcheepsw.) weeflijWevelingen,
Willens
—, de propos delibere; de &aka.
nen , enfiechures, f pl.
de Coeur, expres, a dessein.
Weterdchap, yr.
savoir, tn., science, Weven, b. w. (ik weefde, heb geweven,)
tisser, travailler au metier. Laken tisconnaissance.
fludie, geleerdheid, etuser du drop. Gewevene koufen, des bas faits
de, doctrine. Ik bewonaer zijne fadau metier, tissus on tisses. Dit lijnwaad is
mire son savoir. De kunflen en wetenfchapflecht geweven, cette toile est vial tissue.
pen doen bloeijen, faire fleurir les sciences
Het —, tissagc,
et lee arts.
Wetenfchappelijk, b. n. scientifique ; bijw. We yer, m. tisserand.
Weverij, vr. weving, tisseranderie.
scientifiquement.
Weversboom „ m. insouple, insuple, f.., ourn. dyne d'être su.
Wetenswaardig,
ensoupleau.
dissoir, dechargeoir. Voorfle
Wate r ing, vr. issue d'eau ;• zie Watergang,
Weverskam, m. peigne e4 tisserand, ros. —,
Watering; ook eene beek zoo genoemd.
bijkam,
om
het
weeffel
wijder
te
niaken
Wetgeeffler, vr. legislatrice.
tampion.
Wetgeleerde , m, regtsgeleerde, juriscon;tolte,
legiste, docteur en droit. — in Turkij6, effendi-. Weverskammenmaker, m. rot*, roseticr.
boline,
Wetg.eleerdheid, vr. jurisprudence , science du Weversklos,
Weverslade, vr. classe de métier, f.
(iron.
navette, j:, epoulin
MTetgevend, b. n. legislatif, ive. Het — lig- Weveisfchietfpoel,
ou epolet, m.
chaam , le corps legislatof, la legislature.
Wergever, m. legislateur. — bij de Atheners, Weyersfloel , in. métier de tisserand.
Wezel, m. belette, f:
nomothéte.
Wezen, o. w. (ik was, ben geweest en geWetgeving , y r. legislation.
wezen ,) zie Zijn.
Wethouder, m. regent, rnagistrat.
Wethouderfchap 9 p. regence, magistrature,f. Wezen, 0. het zijn, bet beflaan, etre, tn.,
existence ,f. Het Opperfle (God)l'Etrc
Wetfchender; zie Wetbreker.
supreme. In — zijn, beflaan genieten. Al
Wetfchending; zie Wetbreuk.
wat,
R. r r r 3
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gewlegd,) bereft-. Een kind in flaap
wat in — is, tout Co qui existe, subsiste.
Nog in — zijn, nog Leven, Zijn broeder is' endormir un enfant en berfant. ;emand in
flaap —, fig. (met fchoone woorden mislei.
nog in —, son frere vit encore. Gefehapen
den en werkeloos houden ,) endormir, berfchepfcl, creature, f. —, (in de bozelfflandigheid,
cer, q. g. par de belles patioles, par des provennatuurk.) entire , f.
/'essence
messes. Een (chip
substance, f. Het goddelijk
rolletr, (fcheepsw.)
om het te doers afloopen, crouler tin batidivine. —, gelaat, air ,yisage,tn.,mine,f.
went pour le faire lancer.
Wezenleer, vr. ontologk.
Wezenlijk, b. n. werkelijk, waarlijk, essen- Wieger, in. celui qui berce.
tiel , le, reel, le, effectif, ive , actuel, le. Wiegezang, m. chansonnette pour endormir
Het geen hij it heeft gezegd, is — zoo,
enfants, f:
(is waarachtig,) ce qu'il vous a dit, est Wiegkap, m. archet 4 berceau.
reel, cela est reel. Het —e, de hoofdzaak. Wiegkleed, o. rideau de berceau, m., conDat is het —e van de zaak, voila Pessentiel
verturq de berceau, f;
de Paffaire; bijw. essentiellement, reelle- Wiegkusfen, o. cousssn de berceau,
2nent, actuellement. levee, en vlug Wiegmeisje,. o. wiegfter, fille qui berce: , bet,
ceuse.
van oogopflag en venter voorkomen, vif,
ive, agile.
Wiek ., yr. vlerk, vleugel, aile; fig. Hiej is
Wezenlij kheid, yr. essence, rialitd. Het is,
in zijne —en geflagen „ gefchoten, (hij is
moedeloos,)il est dicourage. Op zijne eigene
geen verdichtfel, het is eene co n'est
—en drijven, (zich zelven befturen ,) étro
pas tine fiction, c'ert une realite.
n.
vain,
e,
incorporel,
le,
Wezenloos, b.
abandonne 4 sa propre fortune ; voler de ses
inexistant , e, sans corps. —, dom, stupide ,
propres ailes; etre en dtat de se passer dot
qui manque de vivaciti. Hoe float hij daar
secours d'ausrui. Iemands —en korten, (hem
pail en perk zetten ,) rogner les ailes a q.
zoo te kijken ? comment est-il cotntne
sine statue?
q.; diminuer son pouvoir. — van eenen moren, aile , f, vorant, no. plukfel voor
Wezenloosheid , yr. non-existence, f. , nonétre , m.
eene wonde,(kij wondh.) tense, f:, rouleau 4
Wezenstrekken, m. meerv. traits de visage.
charpie , bourdonnet, plumasseau, sindon ,
Whist, o. zeker kaartfpel, wisk, m.
lemmet van eene lamp, ineche d'une lampe.
Wicht, o. klein kind, petit enfant. Arm —, Wiel, o. rad , roue, f. Spinne—, rouet, no.
pauvre homme.
Spoel—, haspel, dividoir, — der touw-,
(lagers , curie , f: Achter- en voor—,
Wie , vrag. voornaamw. qui, kquel, laquelle,
fcheepsw.) roue de queue et de front. Eene
quels , quelles , leguel , laquelle, lesquelles?
(Ipaak
— is daar? gui est 14?, — zijt gij? qui
in het — fteken, defouer Les desseins.
ites-vous? Tegen wien hebt gij het? 4 qui
Iemand in de —en rijden , (zich tegen iemand
en avez-vous ? heeft u dat gezegd ? qui
aankanten , weerflaan. enz. ) s'opposer 4
vows a dit cela, do qui le tenez-vous ? Aan
q. q. — der lijndraaijers, recueilloir, vs.
wien hebt gij eenen brief gefchreven? a qui Wielbancl,
bande de roue, f.
avez.vous ecrit une lettre? Van wien hebt Wielboom, m. espece de saule,.f.
gij dit bock ontvangen? de qui avez-vous Wielboor, yr. amorpoir, m., grosse tarihre.
de charron.
repu ce livre? Betrekk. voornaamw., qui,
que, dont, etc. De jongen, wien ik zag, is Wieldraaijer, m. tourncur.
uw neef, le garcon que fe vis , est votre Wieling, yr. draaikolk, tournoiement dans
cousin. — hij ook zij , qui que ce suit; zie
l'eau, goufre, tournant. twijfel, onzekerheid ,"doute , incertitude.
Qui, Quel in het Franfche deel.
Wielitok, m. baton, m., barre de bois, gut
Wiedbaas, m. maitre sarclin.
Wiede, yr. sarclure.
sort 4 enrayer.
Wieltros, m. (fcheepsw.) place de corde faite
Wiedemaand, yr. juin, m.
Wieden, b. w. (ik wiedde, heb gewied,)van
e la roue, f:, filin de mince dimension, no.
piece de filin. —, kabelra.d, roue de cable ,f:
onkruid zuiveren , sarcler, eherber, arracher les inauvaises herbes ; fig. Elk heeft in Wieme , yr. wim, (in Gelderl.) rookhok, ha.
zijnen eigenen win genoeg te —, (elk heeft
ton de cheminee, no., place ox on pend la
met zijne eigene zaken genoeg te ftellen ,)
viande fumee.
chacian a asset d'affaires chez soi , sans se Wier, Wiergras, o. varec on varech, sari,
Dicier de celles d'autrui.
goemon, m., algue,
Wieder, m. sarcleur.
Wierdijk , m. digue , garnie , faite de varec , f:,
Wiedewal, m. (vogel) loriot.
Wierig, b. n. vlug van uitzigt, levendig van
Wiedijzer, o. wiedmes , fchoffel, sarcloir, vs.
voorkomen, vif, ive, qui a la vue perpante.
- voor uijen, (akkerb.) binochon, m.
Wierook, m. encens. Witte
g.alipot. AraWieding, yr. action de sarcler.
bifche , beste oliban; fig. Iemand — toeWiedfter, yr, sarckuse.
zwaaijen, zeer prijzen, loner q. .g. excessivement; Pencenser, etc.; zie Bewierooken.
Wieg, yr. berceau, manne, Mijn
kind flaapt niet sneer in de —, won enfant Wierookboom, m. arbre.
.ne dart plus dans to berceau; fig. Van de — Wierookdoosje, o. navette, f.
af, van songs af, des le berceau, des Pen- Wierooken, b. w. (ik wierookte, heb gewief•
fance. Hij is daartoe niet in de — gelegd5
rookt,) encenser; zie Bewierooken.
sl n'estpas ne pour cela; fig. De plaats, Wierooker, m. celui qui encense; fig. pluimhet land, waar jets ontitaat, of waar iemand
firijker, encenseur.
geboren wordt, berceau , tn., origine; zie Wierookgeur, m. odeur aromatique, d'encens,f:.
ook Bakermat.
Wierooking, vr, encensement, m.
Wiegband,
Wiegkoord of touw, o. bande Wierookoffer, o. offre d'encens
de berceau, f.
Wierookvat , o. encensoir, m.
'Wiegelen, o. w. (ik wiegelde, heb gewie- I Wierookvatdrager, m. thuriferaire..
geld, ) gef dig been en weer bewegen, Wies, onv. verl. tijd van Wasfen.
branler.
—
Wiesch,.
'Wasfchen.
Vie en, b. en o. w, (ik wiegde, heb en ben WiewQuwen, 0. w. (ik wiewouwde, heb
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vague, m. De — des flips, la
diffusion du style. De — van een gefprek,
le vague d'un discours.

WIG
wiewouwd,) zich hen en weder bewegen, fusion,

mouvoir, se remuer.

Wig, Wigge,, yr. ook wegge. Een fpirs toeloopend flukje hout of ijzer, waarmede men Wijdloopiglijk, bijw. zie Wijdloopig.
hour vaneen doet fplijten, coin, m. — in Wijdlustig; zie Wijdloopig, Uitvoerig.
eene houten pin, epite ; (fcheepsw.) coin Wijdopen, b. n. bee. Deur die — flaat , porte
ouverte a gueule bee.
de mine, cheville dans une autre. Groote
aan het gefchut, coussin on chevet pour Wijdte , yr. het wijde van iets, ampleur, larruimte , affland tusfchen twee
geur.
l'afftlt du canon. Kleine — om den fleel
dingen, espace, etendue, distance. —
van eenen hamer vast te zetten, angrois,m.
den mond hens fchietgeweers , calibre, vs.
Wigchelaar, m. augure, devin, arusptce ; zie
— van het bed eener rivier, evitee.
Waarzegger.
Wijdvermaard;,zie Wijdberoemd.
Wigchelaarfter, vr. devineresse.
Wigchelarij. ,. yr. divination. — nit de voge- Wijén, b. w. (ik wijde,, heb gewijd,) wijden, consacrer, bdnir, ordonner. Eene kerk
uit het licht, chaoman•
len, ausp i c i ne.
— of wijden , consacrer tine eglise. Gewijde
cie;. zie Waarzeggerij. Hietoe betrekkelijk ,
hostie , pain beni. Hij is door dezen bisfchop
divinatoire, augural, e.
gewijd (in de kerkd.) ii a ea ordonne par
Wigchelen, o. w. (ik wigchelde, heb gewigcet eveqtte.
cheld,) voorzeggen, prddire, augurer, detrite
WV, o. yrouw,,fenme. Een out
viner.
vieille (femme). —, echtgenoor, femme,
Wigchelroede, yr. baguette divinatoire.
fig.
(nit
verachting)
Een
boosaardig
epouse
;
Wiggebeen., o. (in de ontleedk.) een
nne megere. Kijfachtig , dol, razend
vormig been van den fcheclel, os basilaire ou
minade, bacchante. Oud, leelijk
cundiforme, m.
dagorne,
f , masque, ns. Lomp, flordig
Wiggelen, o. W. (ik wiggelde, heb gewigmariterne. , Het is een — als een hugeld,) heen en weer fchudden, chanceler,,
zaar, c'est un archer que cette femme. Spr.
branler.
w. Er bleef Been owl — bij her fpinnewiel,
Wigswijze , Wigvormig, b. n. en forme de
(al wat leeft kwam "op
been,) tout etait
coin, cunet:forme.
en mouvement.
Wigt, o. pods, tn. ; zie Gewigt.
Wijfachtig, b, n. effitnine, e, feminin, c;
Wigtje, o. gramme, rn.
bijw. en femme ; zie Verwijfd.
Wigtig, b. n. dat het vereischte gewigt heeft,
Wijfachtigheid, yr. caractere effemine.
qui a son poids , de poids. Vol—, tranchant
fje , o. petite femme, fernmelette, f. Iets
zwaar, pesant , e, lourd, e.
e.
liefkozends of minzaams. Wel —! hoe gaat
Wij, perf. voornaamw. meerv, van ik, nous.
bet? ma chere! mon ange I m'amour: conszelven, nous-mémes,
meet va-t-il?, — van dieren , femelle ; van
Wijbisfchop m. letnand „ die wel tot bisfchop
een wild zwijn, laie,
— van eenen valk,
gewijd is, maar geen eigen bisdom heeft ,
, teefje
(in de nat. gefch.) sacre, m.
die oncler eenen aartsbisichop flaat , vicaire de
van een'-jagthoncl, lice, f.
l'eveque, general, ordinant , sufragant.
Wijfsch, b. n. zie Wijfachtig.
Wijbrood, o. pain Unit, m.
Wijing, yr. inwijding, kerkwijding, consecraWijd, b. n, verwijderd, ver afgelegen,
inzegening, benediction,
tion, dedicace.
gne , e, lantain, c,, loin. Bet is niet
sacre, m. De — van eenen bisfchop
van bier, ce n'est pas loin d'ici; zie Ver t,
assister
au
sacre d'un eveque.
bijwonen,
bijw. loin “) tine grande distance. —en
toewijding, devouemene, ns.
zijd, partout, au long et au large, de tour
Wijg , Wijch , m. (oulings) flrijd.
ads, en tons lieux.
Wijd, b. n. ruim, uitgebreid, spacieux, se,, Wijk, yr. de daad van wijken , retraite,fuite.
Hij heeft de — genomen , is al wijkende
large, ample,. etendu, e, vaste. Een —
verrrokken , it s'est retire. —, toevlugt ,
huis, une. nsatson spacieuse. Een te e hoed,
refuge , asile, ou asyle, m. De — nemen,
vn chapeau trop large d'entree. Die, fchoese refugier.
gedeelte eener flad, guarces souliers sont trap larges.
nen zij n te
tier, M. section. Er zijn in onze flad zeven
Wiider maken, elargir, evaser. Een glass
—en, it y a sept quartiers dans notre ville.
met eene te --e opening , un verre trop
ivase. Te —e kappen van laarzen , des ge- Wijken, o. w. (ik week, ben geweken ,) zich
van zijne plaats, bewegen, achteruit fchuinouilleres de bottes trop evasdes. Wijder
yen, gaan, reculer, se reculer, faire place,
maken , relargir. NATijcler worden,
bouger. Wijk fchuif wat van het your,
largir. Het — vaneenzetten der beenen,
reculez-un peu du feu. Wijk niet vandaar,
ecarquillement, vs.; bijw. amplement, Jarzit flit, ne bougez pas de la. Men heeft
gement, au large.
den vijand tot het — gebragr, on a fait
Wijdberoemd, b. n. wijclvermaard , fort, tres
zich verwijderen, se
reculer l'ennemi.
alebre, fameux, etc.; zie Beroemd.
retirer, s'eloigner, s'evader. Wijk van mij,
Wijden 5. door godsdienflige plegtigheden heiga henen , retirez-vous, eloignez vous, allezligen 5 zie Wien.
vous en. —, zwichten , onderdoen , ceder,
Wijden , b. w. (ik wijdde , heb , gewijd ,) wijplier. Hij wijkt, zsvicht voor niemand in
der maken, elargir, evaser.
geleerdheid, it ne le cede a personae en ernWijderen; zie Verwijderen.
dition. De vijanden weken weldra, les enWijders ., bijw. yerder, de plus , outs, vela,
afnemis plierent bientbit. Van de kust
en outre, d'ailleurs.
houden, (fcheepsw.) s'embarder. Gaan —,
Wijding; zie Wijing.
wijkmeesters
,
die
de
perfonen
opfchrij(van
Wijdloopig, b. n. prolixe, luau, e; ample ,
yen,) faire le trenombrement d'un quartier,
long , ue ; difrus, e; vague. Zijne redevoed'une section.
sa harangue itait trop p.roring was te
Use. Een —e flij1 , tin style difirus; bijw. Wijking , yr. action de reculer, fuite, evasion.
optelling, denombrement , m.
avec prolixite, implement, dielisernent, an
quartenier vu quartinier; (bij
Wijkmeester,
long.
de Romeinen ,) tribun.
Wiidloopigheid, y r. prolixite, longue:4r, dif
Wijk,
Krrr4
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Wijkplaats, yr. retraite, f., refuge, asile, Wijadrager,
abri , tn. ; (fcheepsw.) gave.

cuyeur.

WIJ
bierdrager, (kraankind,) ere,

Wijkrec,:ter, m. commissaire du quartier, juge Wijndrinker, tn. buveur de yin. Die veel wijn,
drinkt, een verzopen ligchaam heeft,
de patx d'un quartier.
Wi)kfchans, yr. ( yestingwoord)redoute; (eer-, corps avine on envind.
Wijndroefem, m. mare de raisin.
tij ds) rettrade.
Wijkflad, y r. ville de refuge, qui sert d'asi- Wijndronken, b. n. ivre de vin.
Wijndruif, yr. raisin, m.
le , de satire garde.
aspersoir, as- Wiindruppel,
.goutte de y in, de raisin, f.
Wijkwast, Wijwatcrskwast,
Wijnfeesc, o; ter sere van Jupiter, venales,f.
perges, goupillon.
flesch met
Wijl, yr. wijze, een tijd van eenige uitge- Wijnflesch, yr. bouteille a vin.
wijn, bouteille de yin.
un pen de , quelque ,
itrektheid,
geleden, it y a peu de temps, Wijngaard, vigne, f. — tegen eenen
temps. Eene
rnuur,, t e gen latwerk, ook in een pried',
depuis pen.' In tijd en wijle , en son temps.
treille , f. Wilde —,"lambruche ou lambruslongtemps. Bij
fomtijds,
Eene goede
que ; cortleuvree , ou bryonne , f. Eenjarige—,
quelquefois.
voegw. dewijl, omdat, puisque, parceque. plantar. Den — met itokken onderfleunen,
echalasser. Veld beplant met —en , complant ;
Wijlen , b. n. van icmand die overleden is,
tn. Opzigter over eenen
wanueer de
feu, e, defiant, e. — de koning, feu le vol.
druiven beginnen te rijpen, messier.
— mijne inoeder, feu ma mere. — de koWijngaardblad,
feuille
de
vigne;
feu
la
reine,
ou
la
feue
reine,
ningin ,
seine definite; zie Feu in het Franfche deel. Wijngaardbot , yr. of -knop , m. bourgeon dune
vigne, cosson, m.
Wijn, m. y in. Roode —, du vie rouge.
Bleek-roode — , bleeker,, van clairet. Zware, Wijngaardenier, in. vigneron; planteur
via fumeux, capiteux. Ligte,
hoofdige
ngeas.ardeniershak, m. marre,
, via rude W5en
zwakke —, petit y in. Wrange
via Vert. Verfchaalde Wijngaardeniershonweel, o. hone de vigneron,
ou dpre. Zure
Wijngaardeniersfpacle,
Verfneden,
Veryr. meigle.
vin
events
on
pousse.
,
mengde vin coupe, tnele. Sleehte -, Wijngaardloof, o. feuillage de vigne, pam7
pre, m.
yin a dcux oreilles; piquette , f ; fain. chassecousin , Vervalschte yin ft-elate, Wijngaa;c1loot , yr. aflegger van eenen wijn.
itok, provin, m., marcotte de vigne. Valsophistsque ou falsifid. — van drie , vier,
fche
(bij de tuinl.) ecuyer, on.
vijf, ens. jaren, via de tools , quatre , cinq,
Wijngaardmes,
fildeimes,se,pe de vigneron,
etc. Bourgonje yin de Bourgogne. — op flesfchen, via tire ou clair, Wijngaardrank, Yr. sarment pampre, tn. Gepoote
provin,
— lien men met dell
toZ bouteilles. Witte —, die nog onklaar is,
wOrtel verplant, (bij de wijng.) sautelle.
most , vin bourru. — die zij ne kracht verloren heeft, drabbige dui via pousse. Wijngaardflaak, m. ichalas. Het zetten van
flaken bij eenen wijngaard, echalassement.
Peze wijnen houden zich niet, zij wordCn
sum-, verliezen hunne kracht, ces vies tour- Wijngaardvorm, m. cryptocephale, gribouri;
ver-coquin.
die duren kan, yin de
neut. Stevige
garde. Palm—, foddi. — met honig, (in de Wijngeest, m. esprit de vin, alcohol.
odeur de yin , , fumet de vin, m.
geneesk.) oenomel. perfen, pressure,- le yin. Wijngeur,
Wit van ei in den — doen , caller le vin. De Wijngewas, o. zie Wijnoogst.
maakt fpraakzaam, le van delie la longue. Wijnglas, o. - verre ei • via,
Glas wijn,
verre de yin.
Door den — befloyen dronken zijn , pris,
Wijngod,
m.
diets
de
Hij
kan
den
—
niet
verdragen,
y in, Bacchus.
e, de vin.
I ne pent porter le vin. Veel —, ( drank) \Vijnhandel, m. negoce, commerce de yin.
kunnen verdragen, porter bien son y in. Die Wijnhandelaar, Wijnkooper, in. marchand de,
yin.
heeft eenen aangenarhen gear, cc vin a
tan bouquet agreable. Deze man wordt vro- Wijnhuis, o. cabaret, m., taverns , f.
annie
lijk , wanneer hij — gedronken heeft, cet Wijnjaar, o. annee vineuse. Goed
abondante en yin, f.
homme a le yin gat. Spr. w. Goede — behoeft geenen krans (goede waar heefc geene Wijnkan , vr, pot a yin, tn. — waarvan men
zich bij de mis bedient , burette.
aanprijzing noodig ,) bon vin n'a pas besoin
d'enselgne. Als de — is in den man, is de Wijnkelder, m. cave a yin, f.; cellier.
wijsheid in de kan, quand le vin entre, le Wijnkenner, m. gourmet; zie Wijnproever.
secret sort; les ivres ne se degnisent pas. Wijnkleurig , b. .n. vineux, se ; (bij geneesh.)
oenope.
Naar — riekend, avine , e, ou envine , e.
Belasting van het verkoopen van wijn in Wijnkoop, tn. acliat de y in; (bij het auiten,
't klein , jalage..
van eenen ko.op,) pot-de- yin , via du marche d
Wijnachtig , b. n. vineux, se.
Wijnkooper; zie Wijnhandelaar.Wijnachtigheid, yr. qualite vineuse.
Wijnkoopershe yel, m. siphon.
m. pomme vineuse , f.
wiinkraan, vr. robinet, m., canelle d'un tooneau a yin, f.
Wilnazijn, in. vinaigre de yin.
(voor eene deur) bouchon de,
•Wijnbak, m. cuve a vin.
Wijnkrans,
Wijnbalg, Wijnbuik, m. sac el vita; ivrogne;
cabaret, no. , enseigne de yin, f:
zie Wijnzuiper.
Wijnkruik, y r. creche 4 vita, f., (bij de
Wijnbereiding, vr. kunst om wijn te bereiden ;
ouden) oenophore. m.
ook verhandeling over den wijn, oenologie. Wijnkuip, yr. cuve a vin.
Schrij yer over die bereiding oenologiste on Wijnland, o. pays de vignoble; zie Wijnberg.
oenologue.
Wijnlezen, o. w. (enkel in de onbep. wijze
-Wijnberg,
gebr.) druiven inzamelen, vendanger.
vignoble, vigne.
Wijnlezer,
vr. raisin, grain de raisin, tn.
vendangeur.
iVijnblad, o. feuaille de vigne, f.
Wijnlezing, yr. vendange, vinee.
Wijnbouw, m. culture de vigne , f.
vr. date vineuse.

Wijulucht, vr. toile sonfirrde (pour sourer
lcs tonneaux).

Wijrs

wil
Wijnmaand, y r. y enderniaire, Octobre.
AVIntnaat, y r. mesure , pour le, yin.
Wijnmeter, m. werktuig om de behoorlijke
gisting van wiju to weten; zie Wijnpeiler.
Wijnmoer,, y r. lie de yin, f., mare, m.
Wijumoerasch , vr. cendre gravelde.
Wij. nmost, in. moat.
Wiroogst , y r. wijnlezing, vendange, vine .
Wij noogfien; zie Wijnlezen.
Wij npacht, vr. ferme des vies.
Wijnpachter, m. fermier des vine en des itnits sur les vins.
vr. franc-real date, m.

W ijnpeer,

Wij npeilen, Wijnroeijen , Wijnmeten, o. w.

jauger, velter, mesurer (les tonneaux).
Wijnroe.ijer, m. jaugeur.
,velteur.
Wijnpers, y r. pressow, m.
pressurer le vin.
Wijnpersfen, 0.
Wij npersfer, m. pressureur.
Wijnpersling, y r: pressurage (du yin), m.
Wijnpijp, vr. pipe.
Wij nplant, vr. (in tie kruidk.) vinzfere.
Wij nplenging, vr. libation de yin.
Wippornp , y r. pomp a yin, f.,
Wijnproef, yr. action de goiter le yin; essai.
Wij nproever, m. gourmet. — bij eenen vorst,
wijnfchenker, ichanson.

Wijnrank, m. zie Wijngaardrank. Bos —en
° met druiven, moissine,
Wijnreuk,
odeur de y in, f,
Wijnroeijen; zie Wijnpeilen.
Wijnrceijing, yr. jaugeage, voltage, m.
Wij nroemer of -rower, m. ver a via.
Wijnruit, y r. eene plant, rue.
Wijnfaus, y r. sauce au yin.
Wijnfchaal, y r. tasse a yin.
Wij nfchuim, o. mousse de vin, f.
Wijnfoep, y r. soupe au yin.
Wijnfteen, m. tartre. Gezuiverde
crème
de tartre, f.

Wijnfteenachtig, b. n. tartareux, se.
Wijnfteengeest, m. esprit de tartre rectifle,
esprit de crime tie tartre.

Wij nfleenwater, o. solution de crime de tartre, f.
Wij nfleenzout, o. sel de tartre, m. Met —
reinigen, zuiveren, (bij de fcheik.) tartariser.

Wijnfieenzuur, o. acide tartarique, m., crime de tartre, f.
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Wi.invlak of vlek , y r. lathe de yin.
Wijuvoer of Wijnvoeder o, groot vat in
Duitschland, waarin de fiijn- en Moefelwijn
verzonden wordt, foudre, m.
Wijnzak, m. leeren zak ter bewaring van
(SpaanIche) wijn , ontre, f: — van boksvel
voor wijn en olie , bouge; fig. sac 4 vin.
biberon, ivrogne ; zie WijaWijnzuiper,
drinker.
Wijs, y r. wijze, manier van hancielen, maniere, facon , tnethode, guise, sorte, mode.,

Dat gebeurde op deze cela arriva de
cette maniere. Hij heeft het op eene duidelijke — gezegd , it l'a dit dune maniere
clait c. Hij zal het op geenerlei — hebben,
en toute maniire it ne l'aura point. Op de
gewone la maniere accoutumee. Bij
— van gefprek, par maniere de dire, de discours. 1k wil op geenerlei — daarvan hoo.
ren fpreken , je n'en veux entendre parler
en aucune facon. Iedereen op zijne
cha4 sa methode. Op deze
can a sa
en cette facon. Op deze of die —, en cette
sorto. Men moet op deze niet autwoorden tot zijnen meester, it ne faut pas repondre de' telle torte a son maitre. Naar de
a la vieille mode. Spr. w. 's Lands
oude
"s lands eer, (ieder land heeft zijne —,
manier, chaque pays a sa guise. ledereen
leeft op zijne chacun vet a sa guise. —,
melodie van een lied , zangwijs , toon , mastzang , melodie, voix, 3., air, chant , ,
mode. De Grieken hadden verfcheidenezangwijzen , les Grecs avaient plusieurs modes.
—, (in de fpraakk.) mode, M. De aantoonende —, le mode indlcatzf, l'indicatif. De onbepaalde
Wijs, b. n. veel wetend, geleerd, verflandig,
yoorzigtig , sage, prudent , e avisd , e,
judicieux, se, circonspect, e. Een yenw
fiandig man, un homme sage, judicieux. Dit
was eene wijze daad, cUtait une action pru-,
dente. Wees gij de wijsfle , soyez le plus
prudent; fig. lemand lets maken, faire
accroire q. ch. a q. q.; en conter q. ch. 4 q. q.
Hij is niet wijzer , voila tout re qu'il salt. Spr.
w. Het ei veil wijzer zijn dan de kip, c'est
gros Jean qui veut remontrer 4 son cure.

Wijze vrouw; zie Vroedvrouw. De wijsfle,

le nestor. bijw. sagement, prudemment.
Bij wijze van, par forme de. Op de —, in
trite , tn. (*) tartrate ,
Wijnfiok, in. vigne, f., cep de vigne, tn.
navolging der Romeinen, a l'instar des
Romains.
Plantfoen van jonge wijnflokken, complant.
Wijsbegeerte, vr. philosophic. Zedelijke —,
Wijnftokplant, vr. plant de vigne, M.
Wijnftokplanter,, m. planteur de vignes.
gedeelte tier wijsbegeerte, dat handelt over
de deugd, aretoliogie. Strijdig met de —,
Wijnflokrank, ni. pampre.
Wijntapper,, m. cabaretier.
onwijsgeerig, antiphilosophique. Men vet.deelc de — in vier deelen , de redeneerkunst ,
Wijntapperij , vr. cabaret; ( gemeen ) boade zedekunde, de natuurkunde en bovennachon, m.
tuurkunde , on divise la philosophie en quatre
Wijntiende, y r. vinage.
parties : la logique, la morale , la physique
Wirtijd,
vendange.
et la tnetaphysique. ValfchephilosopheWijnton , y r. wijnvat, tonneau a vin, M.
,
rie , f., ou philesophistne
tn.
futaille ; zie ook Wijn ; fig. Daar is een
drogredegroote — geflorven, un grand buveur,, oeno- Wijsgeer, m. philosophe. Gude
naar, sophiste. Valfche philosophiste.
phore, est mort.

Wijnfleenzuurzout, o. (bij de fcheik.) tar-

Hondfche —, (worth gezegd van fommige
Wijntrechter, in. met eene lange pijp, (bij
oude wijsgeeren, de leer dezer wijsgeeren,)
wijnkoopers,) chante-pleure, f.
cynisme , m. —, die alle wereldfche beWijntros, m. grappe de y in, f.
Wijnverlaten, o.
koorlijkheden veracht, bacchionite.
wijn uit het eene vat in
het andere later loopen, overfteken, sauti- Wijsgeerig, b. n. (van perfonen,)philosophe.
rer, transvaser le yin, accommoder le yin.
—, (van zaken ,) philosophiqzte. Dit is in
eenen regt —en zin gefchreven, cela est
Wijnhandel in het klein drijven, vendre du
yin en detail.
dcrit dans nu; esprit philosophique. — redeneren, philosopher.
Wijnverlater, m. kelderknecht, caviste ; tonnelier.
Wijsgeeriglijk, bijw. philosophiquement, ek,
philosophe.
Wijnvervalfchen, b. w. sophistiquer le vin.
Wijsheid , yr. sagesm,prudence , sapience. God
Wijnvervalfcher,
sophistiqueur de yin.
Rrrr5
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befchaamt de — der menfchen, Dieu confond gen, naauwkeurig en zorgvuldig beoordeelen ,) peser et repeser tine chose, la biers
la sagesse des hommes. Het bock der —, le
examiner on considdrer. voorfpellen,
livre de la sagesse, de sapience , etc. Dc
v,00rzeggen;,zie Wigchelen.
boeken der —, les livres sapientiaux. —s
Wigchelaar.
tanden, kiezen dents de sagesse; tanden Wikker,
Wikkerij,, vr. zie Wigchelarij.
die later verfchijnen, dents opsigones.
Wil , m. bet vermogen, de daad van willen,
Wijsmaken ; zie Wijs., b. n.
volonte,, f., gre. Het willen , le vouloir.
Wijshoofd , o. Wijsneus , m. pedant, tn., perHet verfland verlicht den —, l'entendement
sonae presomptueuse f., suifisant ; faro. olidclaire la volonte. Niets gebeure zonder Gods
savantasse; fain.
'
brius. vr. pdtlante,
—, lien ne se fait que par la volonte de
pecqt.le, begueule.
Dieu. God werkt in ons bet willen en vol,
vr. van eenen zonnewijzer, sousbrengen , c'est Dieu qui nous donne levouloir
tylaire,
et le faire. Neem den — voor de daad,,
Wijsneuzig , b. n. pedant , e, prdsomptueux
prenez la volonte pour le fait. De vrije —,
se, suffisant, e.
le Libre,. le franc arbitre. Elk een heeft
Wijsneuzigheid , y r. pedanterie, presomption,
zijnen vrijen —, les volontes sont libres.
suffisance, f., pedantisme, m..
Krachtelooze velleiti , f. Tegen — en
Wijsfelijk, bijw. sagement , judicieusement „
dank, bon gre, mal gre, lk heb het met
prudemment.
gedaan , je l'ai pit de
goeden, vrijen
(doigt) index.
Wijsvinger,
mon (bon) gre. Dat is niet met mijnen —
Wiltasch , yr. casnassare, gibeciere.
gebeurd
ce
n'a
pas
he de mon gre.
Wipe, y r. befchuldiging, Imputation, accugenoegen. — van jets, jouir de q. ch. , en
reproche m.
sation, f:,
avoir de la jouissance. Om best —, pour le,
Wijten, b. w. (ik weet, heb geweten,) to
mieux. Om Gods —, (uit liefde tot God ,)
laste leggen , imputer, attribuer, reprocher,
pour Pamour de Dieu. Uiterfle —, testas'en prendre a. Wijt hun deze misdaad niet,
ment, les dernidres volontis, le testament.
ne leur imputez pas cette faute.
llij heeft hem tot uitvoerder van zijnen niterWilting, y r. (zeevisch), petit merlain, m.
l'a nowise pour execute:4r
lien
— benoemd
sans
femme,
non-marid,
Wijveloos, b. n.
veuf, tn.

a son testament.

Wijvenpraat (oude), y r. commirage, discorers Wild, b. n. sauvage, farouche, firoce. Een,
—e os, un boeuf sauvage. Eene —e koe,
de femme, m.
une yacht sauvage. De —e beesten, les beWijwater, o. eau Unite, f,
tes, les anirnaux farouches , feroces , sale
Wilwaterskwast ; zie Wijkwast.
vages. —e ganzen, des oies sauvages. Eene
Wijwatervat, o. be/filler, m.
—e duif, houtduif, un ramier. Een —e,,
Wijze, in. sage, nsage. De zeven van
ongente boom, un arbre sauvage , un sauGriekenland, les Sept sages de la Grece. De
vageon. Eene —e vrouw, sine femme sau—n uit bet Oosten, les mages de l'Qrient;
vage, une sauvagesse. Een — zwijn , un
zie Wijs, yr.
sanglier. Een — 2, vurig paard, tin cheval
Wijzen, b. w. -(ik wees, heb gewezen ,) onfougueux. --e watervogels ; ook de reuk der
clerrigten , teregthelpen, montrer,, faire voir,
zulken , sauvagine, f. De wilden in Ameindiquer. Wijs mij den weg naar den tuin,
rika, enz., les sauvages de Ptimerique. Een,
tnontrez-moi le chemin du jardin ou pour
—e, onbefuisde, ongeregelde jongen , un
alter au jardin. Wijs mij eenen goeden
garcon etourdi , petulant, volage, &rigid ,
kleermaker, indiquez-moi un bon tailleur ;
rouche, etc. — gras , vlas, linaire, f.
zie Toonen. De kompasnaald wijst niet goed,
p
.Een —, woest aanzien , un air hagard. Eta
Paiguille est affoMe.
—e , onbebouwde ruin, un jardin inculte.
Wijzer, m. al wie of wat wijst; zie de
vleesch in eene wonde de la chair ?normet Wijzer zamengei}. woorden , als : Bladte , baveuse. Een dier maken, effaroucher
wijzer, Dagwijzer, Wegwijzer, Zonnewijune bete.
zer,, enz.
Wijzerbord, o. Wijzerphat, y r. cads-an, tn. Wild, o. Wildheid, y r. Wilde ftaat, als:
Deze aardbezia groeijen in het—, cis fraiWijzernaald, y r. aiguille (de montre, de Cases viennent sans culture. Zijne kinderen,
dran) style tie cadran, gnomon; zie dit woord
hebben geene opvoeding, zij loopen in bet
in het Franfche deel.
ses enfants n'ont point d'education,
Wijzigen , b. w. (ik wijzigde , heb gewijzigd ,)
sont abandonnes a tux-memes. De vader
disposer, modifier , diriger vers ; faire tenlaat
zijne
zaken in het — loopen, geeft er
tire a.
geen acht op, le pert neglige ses affaires „
Wijziging, y r. modification, disposition, tenne met point d'ordre u ses affaires. De
dance , direction.
foldaten liepen in het — , door malkander,
Wijzing , y r. regterlijk vonnis of uitfpraak ,
decision, sentence.

les soldats s'en allhrent 4 la debauche, se

debauchdrent.
Wik y r. zoo veel als er op de fchaal der
flad'swaag gewogen worth, pesde.—, klei- Wild, o. al wat men op de jags vangt,
bier,, m.; zie Wildbraad.
ou
bait.
ne baai, (zeew.) petite apse
Wikgeld, o. argent qu'on paie pour chaque Wildachtig, b. n. dat den fmaak van wild
heeft, sauvagin , e. —e fmaak , gout sauvapence, tn.
gin. —e reuk, odeur sauvagine.
Wikke, y r. duiven-, paardeboon, vesce , gesse.
Wikkelen, b. w. (ik wikkelde, heb gewik- Wildbraat, o. wild, is dat van groote rosachtige viervoetige dieren , van harten wilkeld,) door eene gefladige beweging ergens
de zwijnen, enz., venaison , f. le gros gibier ,
omwinden, enveloper, rouler; zie Inwikkeen
van hazen, konijnen, patrijzen , enz.,
Zich
in
eene
zaak
,
(
zich
met
iets
len ; fig.
le menu gibier.
bemoeijen,) se tneler de q, ch. dans une affaire.
Wildbaan , yr. zie Park.
Wikkeling; y r. zie Inwikkeling.
Wikken, b. w. (ik wikte, heb gewikt,) be- Wilde , m. wilde man , sauvage , ogre.
wegcn , tillen , met de hand wegen , soupeser. Wildernis, vr. desert , res.
en wegen, (die wel overwe- Wildlieid, yr. fdrocitd, f., dtat sauvage,
Belle zaak
Wad-
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Wildkoorn, 0. onkruid, zizaine, f.
Wimpel , ns. lange fmalle fcheepsvaan, f lamme, f., pendant.
Wildfchut of fchutter, m. jager, chasseur.
Wimpelilok , m. bdton de pimp, de bandeWildftroopen, b. w. braconner.
rale , diguon ou digon.
Wildftrooper, m. wilddief, braconnier.
Wildvang, m. havik of ander wild dier, dat Winbaar, b. n. gagnable, prenable. Dit fpel
was niet —, met to winnen, ce jets n'itait
reeds volwasfen, en dus gansch wild is, als
pas gagnable.
men het vangt , gibier pris 4 la chasse. —,
woest en onituimig mensch, m. en yr. etour- Wind, m. vent. Een koude
un vent livid.
di , etourdie.
De noorden —, le vent de nerd, la tramontaut. Koudc, noorden
bise , f. —,
Wildvreemd, b. n. tout. h-fait inconnu, e.
form uit het noorden, anordie, Ecn
Dit meisje is mij — cette fille West tout-4drooge — en vent Blanc. De — verheft
fait inconnue.
Wildzang, m. de natuurlipte zang van het gezich, le vent s'ilive. Dij den — zeilen,
(fcheepsw.) bouliner. De — is om, le vent
Slechte muzijk ,
vogelte , le ramage;
se range. Met halven — zeilen, tenir
mechante musique.
wartaal, verwarde
lit du vent; zie Vent in bet Franfche deel.
reden, galimatias.
windtrig mensch,
Veranderlijke
onder de linie , die met
losbol, tete 4 l'event; itourdi.
teen,
donder
en blikfem vergezeld is, travade,
Wilg , Wilgenboom , —,
grain de vent. Val- of fluit—, revolin.
osier. Wilgenteenboompje , marseau 014 marSchielijk opkomende
sant , us.
rafale, f. Rommelende —en in de ingewanden, boboryme
Wilgenbast, m. ecorce de saute, f.
ou boborisme.
opgeblazenheid, vanite,
Wilgenblad, o. feuille de saute, f.
presomption, fanfaronnade, f.
lucht,
Wilgenbosch, o. saussaie, f.
air ; als: Men kan van den — niet leven ,
Wilgenhout , o. bois de saute, in,
om to
on ne saurait vivre de Pair.
Wilgentak, m. branche de saule, f.
beflotene
poten , flek, quillette ,
clarmlucht winderigheid, ventuosite, flatuosite. Deze groenten veroorzaken winden,
Wilgenzwam, vr. champignon qui vient aux
ces fruits causent des fiatuosites. Winden
saules, m.
loozen, (door den mond ,) filcher des vents
Willekeur, yr. vrije verkiezing, libre et franc
( par la bouche),
veest, fcheet , pet.
arbitre, m., volonte, gre, m. grilEenen veest laten , peter, vesser; fig.
ligheid , luimigheid, caprice, m. Naar —,
of fpr. w. Dat is in den — gefproken , autant
bijw, arbitrairement, a son gre.
en emporte le vent; c'est parlor en Pair.
Willekeurig, Willekeuriglijk, b. n. arbitra
iMet alle --en draaijen, (onftandvastig,enz.
re, despotique, discretionnaire. Eene—e
zijn,) tourner come le vent , a tow les vents.
magt, un pouvoir arbitraire, despotijue.
Het hoofd vol —en hebben , se repaitre
eigenzinnig, capricieux, se. —, bijw.
chimires. lets in den — flaan (zich om
arbitrairement , despotiquement ; zie VrijDiets bekreunen ,) nigliger; ne pas eel; souwillig.
cier; n'en faire point de cas. Doyen den —
(ik wilde, heb gewild,)
Willen , b. en o.
zijn , (zijne fchaapjes op het drooge hebben ,
vouloir. Hij zal het doen , wanneer hid het
wdl kunnen leven,) etre au dessus du vent;
zal le fera quand it voudra. Hij wil
fig. Hij maakt veel vend de la fumee ;
betaald zijn, it veut etre pays. Gaarne —,
it fait le gascon; it fait parade. Befchrijwenfchen, begeeren , aimer , souhaiter, disirer. Hij wil gaarne fpelen, it aime, souving van den — anemographie.
haite a jouer. Zijn broeder wil liever lee- Windachtig , b. n. venteux, se; zie Winderig.
ren dan fpelen, son fire aime miens ap- Windaas, Windas, o. guindas, vindas, guindal, guindeau; engin, m.
'rendre quo de jouer; fig. Iemand te lijf —,
en vouloir 4 g. q. Zich gewild maker, se Windasmaker, m. engingnier, engigneur.
faire aimer de chacun. Die waar is zeer ge- Windbal, m. ballon, (in de natuurk.) aeolipile.
wild , cette merchandise est fort recher- Windbloem, vr. passe-fieur ; anemone.
chee , a grand debit. Het —, le vouloir; Windboom , m. levier d'un vindas; treuil,m.
amarres, f. pl.
zie Wil.
Willens, bijw. met opzet, a dessein, expris, Windbord, m. abat-vent.
de propos delibere. — en wetens,, voorbe- Windbreekfter, vr. hablease.
dachtelijk, a bon escient, sciemment. — en Windbreken , o. w. Wier, faire le fanfaron ;
zie Pochen, enz.
onwillens, bon gre, mat grd , de gre ou de
force.
Windbrekend, b. n. Een— middel, un remade;
carminatif.
Willig, b. n. bereid en genegen, vrijwillig,
volontaire, de bonne volonte, prat , e. Hij Windbreker, m. pogcher, hableur,, fanfaron,
gascon , etc.; zie Windmaker.
bereid, it est pal 4 tout.
is in alles
gedienflig, officieux, se, serviable, obe- Windbrekerij , yr. hablerie , fanfäronnade „
gasconnade.
issant , e.
geiocht gewild, recherche,
Windbreuk, yr. (in de geneesk.) pneumate.
e, de bon debit bijw. volantairement.
tole, physochle. Navel—, pneumatonsphaleWilligen , o. w. (ik willigde , heb gewilligd ,)
in prijs toenemen, sneer gewild worden , Windbui, yr. rukwind, bogie de vent, raaftrek hebben, hawser, monter, augmenter
fale, grain de vent, m.
vendeur de fumes,,
de prix. Het koorn begint te
le prix Windbuil of buidel,
du ble (bled) tnonte, hausse.
etc.; zie Windbreker, Windmaker.
Willigheid, yr. bonne volonte, spontaneite ; Windbuis, yr. van eon orgel, zakpijp, portebon debit, rn.

vent ,

Williglijk , bijw, volontairement, spontani- Windbus of roer, y r. arquebuse, fuss*/ ,a vent..
Winde, yr. glossocome , tn. Wagon—, kelmeet ; zie Vrijwilliglijk.
Gader—, dommekracht, cric, verin,
Willing, vr. wilsbepaling, volution.
katrol,,
ren— haspel, devidoir, m.
Wilvaardig, b. n. complaisant, e, serviabl e,
officious, se; bijw. avec complaisance.
,f. grand
, eene plant , convolvule , f.,
poulie.
liseron ou liset,
Wilvaardigheid , yr. complaisance, humour serviable.

0. " if s aw coque, oeuf,

m.
Syr.
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Spr. w. Dat legt hem geene windeljeren

c*estpour
poule aux ceufs d'or.
luljerluur, couche, f., maillot ,
lange ; zie ook AVincifel.
Windelfpier, yr. ( in de ontleedk. ) couturier.

Windel,

Winden, b. vv. (ik wond, lieb gewonden ,)
zwachtelen, omwikkelen , om winden , divider, entortiller, envelopper. Om een kluwen
pelotonner. Ilij heeft een doekje om
zijnen vinger gewonden, gedaan
s'est
enveloppd le doigt avec du lingo. 'Caren op
klosfen bobiner. Met een windas —,
opwinden, guinder, poulier. Zich uit lets
—, se aver d'affaires, (fcheepsw.) guin-

der hisser.

Winder, M. devideur.
Winderig, b. n. windachtig, venteux , se,
tempitueux, se. De herfst is een — jaargetij , Pautomne est tine saison venteuse.
opbiazend, winden y erwekkend.; flatueux,
se. Deze groenten zijn —, veroorzaken winden , ces 14umes sons flatueux. — van den
fchrijfitijI, ampoule, c.
Winderigheid , yr. opgeblazenbeid, ventositd,
flatuosite; zie Hoogdravenheid.
Windgat , o. luchtgat ventouse ,f., soupirail,
— in het ijs, trou dans la glace, tn.
Windgeld, o. guindage, m.
Windgezwel, o. (in de geneesk.) emphysema,
in., (aan de maag ,) pneumatose, f: — in
de baarmoecler, hysterophyse ,
Windgod, tn. dieu du vent, Ede.
Windhandel,m. commerce desavantageux, pre-

caire , agiotage.
haveron, in.
Windhond, m. levrier. Jonge Italiaanfche ,
levron. Wijfje van eenen—, teef, levrette,
livriche, f.

Windhaver, vr. wilde haver, folle-avoine,f,

Windhondenhok , o. ook afrigting der windhonden , levreterie ,
Windig ; zie Winderig in de eerfle beteekenis.
Winding, vr. action tie divider, d'entortiller,
de guinder. opwinding, guindage, m.;
zie- Haspeling.
Windkant, (fcheepsw.) zie Loef.
Windkas, yr. in een orgel , lays, f.
Windklavier, o. andmocorde, tn.
Windkogel , m. (in de natuurk.) eolipyle

eolypile.

Windmaand, yr. ventese, Fivrier,
Windmaker, m. pochhans, fnoever, enz., fan-

WI N

guinderesse tin mdt de perroque4
fougne.
,

Win dre eps( ftenge'i blok , penile do guinderesse.
Windroer , o. zie Windbus.
Windroos, yr. rose de. compas.
Windfchade, yr. door florin of onweder in
een bosch veroorzaakt, vimaire , f. , degat,
Windfcherm of-fehut , o. paravent, irise-vent,
abat-vent, m. — in de leigroeve , tue-vent, tn.
o. zwachtel, bande,f.,,bandage,m.
— bij aderlatingen , ligature, f.
Windfpil, yr. cabestan, tn.
Winciffilte, vr, calms, (zeew.) bonace.
Winditreek, vr. passage du vent, m., (zeew.)
rhumb, aire dlee vent, m.
Windvaan, yr. weerhaan, girguette, (fcheepsw.)
.flouette. Topilaander Van kurk met veeren

henon, m.

Windvang, m. zeilveerk voilure.
Windverdrijvend ; zie Windbrekend.
Windvlaag, yr. zie Windbui.
Windvleugel, tn. volant d'un moulin 4 vent.
Windwaarts, bijw. au vent; du are du vent;
au

lof:

Windwaterbreuk, yr. hydrophysocele, hydro-

pneumatocile , hydrocdle melee d'air.
Windwaterzutht, yr. hydropisie tympanite.
Windweger,, m. animoscope,barosaneme.

Windwering; zie Windfcherm.
Windwijzer, m. weerhaan , girouette,
(fcheepsw.) vleugel, wimpel van een fchip ,
gabet,
.flouette, f. Soort van —, Spaanfche waker, penon; zie dit woord.
Windwolkje, o. (zeew.) haut-pendu, m.
Windzak , m. doedelzak, cornemuse, musette,
f: ; zie Windbuil, enz. , rodomont.
Windzeel , m. corde de cabestan, f.
Windzijde, vr, cote du vent ; lof,
Windzucht, yr. (in de geneesk.) opzwelling
van den bulk met wind, tympanite.
Wingewest , 0. pays conquis, m. , (in de Rom.
gefeh.) province, f,
m. hoek, coin, angle. —, oogholte ;
zie Oogenholte. plaats in een (voor)huis, waar men lets verkoopt, boutique, f.
Een huis, waarin men winkelnering drijft,
boutique. Er zijn yea winkels in deze flraat,

it y a beaucoup de boutiques dans cette rue.
doen , tenir boutique. Regt on) eenen,
— te doen, droit d'auban. De —, werkplaats van eenen bandwerksman , attelier.
Winkelboek, o. livre journal, brouillard,,
memorial.

faron, heibleur, (gemeen) fier a bras, Winkeldochter, yr. Winkelmeisje, o. fills de
de boutique.
tranche-montagne, etc.; zie Windbuil.
Windmeetkunde, yr. anemometrie.
Winkeldoos, yr. belie tie boutique.
Windmeter, anómomatre. — of windwij- Winkelen , eenen winkel doen, houden, tenir
boutique.
zer, die door een uurwerk gaat, andmomdtrographe.
Winkelgereedfchap,o. ustenciles , meubles de
boutique.
Windmolen, tn. tnoulin a vent. Windwatermolen, ipuise-volante,
Winkelgoed , o. winkelwaar, marchandises
Windmout , o. snout, tn., drhche, f., seche
d'une boutique , f. pl.
Winkelhaak, m. equerre., f., (bij timmerl.)
e, a Pair.
om groeven in bet hoot te maken, quilboWindnegotie , yr. zie Windhandel.
quet Beweeglijke — tot het oyerbrengen
Windoven, m. fourneau a vent, a ventouse.
van eenen hoek , beauveau, buveau , fausse
Windpijp , yr. buis, waarin men de pup van
eenen blaasbalk ffeekt , om den fmidshaard
equerre.—,(bij letterg.) compateur. Scheur,,
in de gedaante van eenen accroc. Er is
aan te blazen, fmidsvorm , tuyere. — (bij
een leelijke —, fcheur in uwen rok , it y a
de art.) in de vormen , waar men kogelt in
un vilain accroc a votre habit.
giet, event, tn.
Windplank, yr. aan eenen molenwiek, lasch, Winkelier,, m. marchand tenant boutique,
ante.
boutiquier.
Windpokken, yr. meerv. petite verole volante. Winkelierfler, yr. tnarchande , merciere.
Windpomp, yr. pampa aspirante; zie ook Winkeljongen, m. garcon de boutique ; fain.
Luchtpomp.
courtaud.
Windreep, m. (fcheepsw.) hijschtouw, guin- Winkelkamer, yr. arriere boutique; magasin
deresse, drisse,
de boutique, m.
Kruisftenge
issas,
Wi
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lkinkelknecht, tn. garcon de boutique, de ma
gasin.
Winkelladder, tr. echelle de boutique.
Winkellade, yr. tiroir de boutique, m.
Winkellamp, yr. lampe de boutique.
Winkellei, yr, ardoise de boutique.
Winkelmeid, yr. Winkelmeisje, o. fille de
boutique.
Winkelnaad , m. (in de ontleedk.) derde naad
der herfenpan, suture lambdoide, f:
Winkelnering, y r. chalandise, pratique.
Winkelpiank, yr. planche dans une boutique.
Winkeltrapje, o. marche pied de boutique;
month portative, f.
Winkel yenfler, o. fenétre de boutique, f: , vitrage de boutique, m., abat-jour, m.
Winkelwaar, yr. zie Winkelgoed.
'Winket, o. deurtje, gulches, m.
Winners, b. w. (ik won, heb gewonnen ,)
door naijt,er behalen ; door koophaudel of
andere praktijk verwerven , gagner, obtenir,
remporter, acquerir, profiter. Zinn brood
in het zweet zikis atingezigts — , yer-dienen, gagner son. pain a la sueur de son
front, de son corps. Zinn vader heeft veel
gewonnen in den handel, son pere a beaucoup
gagne dans le commerce. Hij heeft den prigs
gewonnen, behaald, it a remporti le prix.
Het fpel is geWonnen, le fen est gagner. Hij
'heeft duizend gulden in de loterij gewonnen ,
it a gagne mille florins d la loterie. Met
landarbeid, enz. verkrijgen en inzamelen,
recueillir. Men beeft dit jaar weinig hooi
gewonnen, on a recueilli pen de fain cette
annee. Door wagen Hij heeft de weddingfchap gewonnen, il a gagne la gageure.
Ik geef u gewonnen fpel , (erken uwe overmagt,) je me sonmets, me rends a vous.
telen, verwekken, gewinnen, engendrer, procrder. Abraham gewon Ifaiik , Abra',ham engendra Isaac. Het oogmerk van het
huwelijk is om kinderen te —, la fin du mariage est de procreer des enfants. —, vordering aan iets befpeuren. Ik win dagelijks
aan u, je vois chaque jour que vous frites
dos progrês, que vous avancez. Spr. w. De
Whit-lei-1de hand is mild, (is doorgaans milddadig ,) coins' qui gagne beaucoup est chari(zeew.)
table. Alles—, nettoyer le Lapis.
— met laveren, s'elever au vent. —, (op
de jagt,) aganter la chasse.
Winner, m. gagnant. Die de veldflagen whit,
gagneur, vainvieur.
Winning, Winst, yr. action de gagner, f:,
gain, avantage, profit, lucre, revenant-bon,
provenu, emolument, m. Ik heb deze on.
derneming met hem aangevangen op de heeft
van de — 'en bet verlies, fe suis entre avec
ltd dans cette affaire a Moitie de gain et de
perte. Hij ziet flechts op —, it ne considere
quo le lucre. Wij hebben de — gedeeld,
nous avons partage le profit. Dat is eene
goede een aardig profijt, voila un joli
revenant bon.
Winstderving, yr. priVation, f:, defaut, m.
de gain.
Winstgevend, b. n. lucratif, ive. Een zeer
voordeelig ambt, un emploi lucratif:
Winter, m. hiver. Den — in de flad doorbrengen , daar overwinteren , hiverner en
vale, passer Phiver en ville. De vloot keende in de haven terug, om te o y erwinteren, la flotte rentra dans le port pour hiverner; fig. De — van het menfchelijk
leven, (de ouderdom,) Phiver de Pdge, de
la vie. — in handers of VOCten les engelures,
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Winteraardappel, m. pomme de terre, qui se
garde s Inver, f.
Winterachtig , Wintersch, b. n. hivernal , e,
brumal , e.
Winterappel; m. pomme d'hiver , f:
Winterarbeid, m. travail d'hiver.,
Winteravond , m. soiree d'hiver, f:
d'hiver,fieur hivernale.
Winterbloem , yr. fieur,
Winterboter, y r. beurre d'hiver,
Winterbramflengen, (fcheepsw.) mats de perroquets a fleches courtes,
Winterbui, yr. bourrasque
Winterdaags, bijw. en hfiver, pendant Player.
Winterclag, m. jour d'hiver.
Wintereend, yr. canard d'hiver, m.
Winteren, onperf. werkw. (het winterde,
heeft gewinterd,) faire froid , geler.
Winterfeesten , 0. meerv. fetes brumales ,f: pl.
Winterfruit, o. meerv. winter y ruchten, fruits
d'hiver, M. pl.
Wintergarst of gerst, yr. orge d'hiver. Soort
y in sourcillon, m. Vroege &ourgoon, us.
Wintergoed, o. winterkleederen, habits d'hiver, habillement d'hiver , pour Phiver, us.
Wintergreen, o. verdure d'hiver, f., (in de
kruidk.) pyrole, f.
Wintetgroenten, yr. meerv. legumes d'hiver.
Winterhaar, O. poil d'hiver,
Winterhalfjaar, o. semestre d'hiver, in.
Winterhanden ,
meerv. engelures aux mains.
Winterhandfchoenen, m. Meet's. gants d'hiver.
wanten, enz., mitaines, f. pl.
Winterhaver, yr. avoine d'hiver.
Winterhielen,
meerv. engelures aux talons,
mules, f: pl.
Winterhtlis, o. habitation d'hiver, f.
Winterjas, in. stirtout d'hiver, tn., capotte,
—kraagjas, carrique, tn.
Winterkaai of kade, yr. double digue on
chaussee.
Winterkamer, y r. chambre d'hiver.
Winterkers of kars, o. cresson d'hiver. —,
tr. jodenkeks, Cecile plant, ) coqueret, m.
Winterkeuken, yr. cuisine d'hiver.
Winterkeutels , m. meerv, ( bij jagers ,) van
herten, enz, troches, m. pl.
Winterkleedi
ng, yr. tie Wintergoed.
Winterknol, m. navet d'hiver.
Winterkoningje, o. een vogel, roitelet, m.
Winterkool , yr. chou d'hiver, choufrisd, chow
rn.
Winterkoren, o. grains d'hiver, gros grains,
vi. pl., bled (bld) d'hiver.
WinterkoSt m. nourriture d'hiver, f.
Winterkoude, tr. froid de i'hiver,, frimas,
m., froidure.
Winterkraai, yr. corneille d'hiver.
WinterkWartaal, o. triinestre d'hiver, m.
WinterkWartier, o. quartier d'hiver, m. fIet
leger gaat zijne winterkwartieren hetrekken,
Parmee va prendre ses quartiers d'hiver.
Winterlage, yr. temps d'hiver. In — liggen,
oterwinteren, hiverner, passer Phiver.
Winterlink, yr. pijpkruid, cigue.
Winterloon, o. salaire pour Phiver, m.
Winterlucht, yr. temps froid ott brumeux ,
air d'hiver, m.
Wintermaand, vr. Dicembre,m.
Wintermorgen , m. matinee d'hiver , f.
Wintermuts, yr. bonnet d'hiver,
Winternacht, m. nuit d'hiver, f.
Winterooft, o. fruits d'hiver, in. pl.
Winterpaleis, o. palais d'hiver, m.
Winterpeer, yr. poire d'hiver.
Winterplsnt, yr. planet bruniale, hivernale.
Winterrogge, y r. seigle d'hiver,
Win-
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Winterrok, m. habit d'hiver.
Winterroos , yr. gemeene herfstroos, rose alcie.
Winterfalade , yr. veldfalade, mdche, doucette.
Wintersch, b. n. hivernal, e; zie Winter., achtig.
sommeil, engourdissement
Winterflaap ,
hivernation, f.
pendant Phiver,,
Winterftuk, o. paysage hivernal , tableau qui
represente Phiver, n:.
Wintertarwe, yr. froment d'hiver, m.
Wintertijd, m. of faifoen o. temps d'hiver,
(voor fchepen ,) hivernage.
Winterui, m. oignon d'hiver.
Winterverblijf, o. sejour, m. on residence
d'hiver , f: —, woning, habitationd'hiver ,
Wintervermaak, o. divertissement d'hiver, tn.
Wintervertrek, o. appartement d'hiver, m.
Wintervlaag, yr. zie Winterbtti.
Wintervleesch, o. viande sake ou funde pour
Phiver.
Wintervoilr of voeder, o. fourrage, pd tune
voor de paarden, hivernache, m.
d'hiver.
voor de fchapen, brelde , f'.
Wintervoeten, m. meerv. engelures aux pieds
Wintervogel , m. oiseau d'hiver.
Wintervoorraad, o. provision d'hiver.
Wintervreugd, yr. tie Wintervermaak.
Wintervruchten, yr. titeerv. fruits d'hiver
de garde , tn, pl.
Winterweer of weder, o. temps d'hiver, m.
Winterwerk, o. ouvrage d'hiver,
Winterwijk, m. quartser d'hiver.
Winterwild, o. gibier d'hiver, tn.
Winterwoning, yr. habitation d'hiver, f. appartement d'hiver,
Winterzaad, o. semailles d'automne, pl.
Winterzotineftand, m. solstice d'hiver, tn.
Winzucht, yr. avidite de gain.
Winzuchtig, b. n. avide de gain, interess4
e, dpre.
Wip, yr. de daad van wippen, in de beteekenis van fchielijk, en voor een oogenblik,
ergens henen gaan, alt : Met eene — ben ik
terug, je suss de retour dans tin moment.
Pe daad van wippen, in deaf eigenlijken zin
van dit worm', bascule trim pont levis. —,
fchudding, fingering, branle, secousse.
voor kwaaddoenders, estrapade.
aan fluizen, brise, f.
Wipbalk,
Wipbrug, yr. pont-levis; tonnelon, tn.
Wipgalg, yr. estrapade. In Turkij, gauche.
Wipneus, yr. nez retrousse, m.
Wippen, b. en o. w. (ik wipte, heb en ben
gewipt,) fchielijk en voor eon oogenblik
ergens henen gaan, se depicher,, se hdter,
eller vise. Zich fchielijk verplaatfen , alt :
Hij wipte vlug over de ,loot, ilsauta agileParent par dessus le fosse. opwippen,
soulever avec en levier. —, b. w. fchielijk
op- en nederwaarts betvegen, faire jouer une
bascule, faire la bascule a. De plank wipte,
en hij viel in het water, la planche fit la
bascule, et it tomba dans l'eau. Eenen folestrapader un soldat. Eene brug
daat
—, lever en pont.
Wippertje, o. aan een klavier, sautereau,
m.; fig. Klein glas, petit verre.
Wipping, yr. action de faire la bascule ; action
de se &pecker, de se hdter.
Wipplank, yr. planche a bascule, qui fait la
bascule.
Wipftaart, m. hoche queue , m., bergeronnette, f.
Wipflaarten, Wispelftarrten, o. w. remuer la
queue.
Wipflok , o. aan eenen blaasbalk , in eene finederij , bielle, f.
e,
Wis, b. n. gewis, zeker, certain, e,

WIS
assure, e; bijw. certainement, assnretnent
st2rement.'
Wisch , yr. teen, twijg, osier, m., boussine,
baguette. — om een paard to wrijven, bonchon , tn.
Wischdoek , m. veegdoek , vaatdoek , torchon,
tn., layette, f: Wischlapje der fchilders,
torche. Aars— , torche-cul , m.
Wisheid, yr. zie Gewisheid.
Wisjewasje, o. beuzeling, bagatelle, minutie ,
f:, babiole - lam. faribok, f.
Wisknnde, Wiskunst , yr. mathematiques,
pl. Hoogleeraar in de —, professeur
mathematiques.
Wiskundig, b. n. tnatlzematique.
bijW.
wiskunitiglijk, mathimatiquement.
wiskunftenaar, mathematicien.
Wiskundige,
Wispelen , b. w. (ik wispelde, heb gewispeld, )
wispelflaatten , blanler, remuer; zie ook
Kwispelen.
Wispelturig , bijv. veranderlijk , onbeflendig
changeant, e, inconstant, e, variable, Leger, ere, versatile, volage. Een —e geest,
un esprit versatile; un homme variable. Hij
heeft eenen —en inborst, ii a le caractere
volage.
Wispelturigheid, vr. onbeftendigheid, legerete,
inconstance , versatilite, etc.
Wisfchen , b. w. (ik wischte , heb gewischt ,)
Vegen, essuyer,, nettoyer, torcher. Witch,
veeg uwen mond af, essuyez vous la bouche.
Het kanon met den wisfcher fchoonmaken ,
dcouvillonner le canon.
Wisfcher, tn. wisdoek, torchon. voor het
gefehut, (bij de art.) ecouvillon. Vacht—,
ecouvillon en peau de mouton. Borftel—, ecouvillon en soies de pore. Kromme borfiel—,
ecouvillon A hampe receurbee.
VVisfchersklos, yr. bouton de refauloir, tn.
(fcheepsw.) boute ou tete d'ecouvillon, f:
Wisfchersftok , m. {tamper, (bij de art.) refouloir.
Wisfel, m. wisfelbrief, lettre de change, f.
Een getrokkene
une traite.
Wisfel, Wisfelkoers , m. cours de change.
Wisfelaar, m. changeur, cambiste, banquier.
Wisfelbaar,, b. n. dchangeable, negociable. —,
veranderlijk, changeant, e, variable, inconstant, e.
Witfelbaarheid, vr. inconstance, vicissitude.
Wisfelbank, yr. banque.
Wisfelen , b. en o. w. (ik wisfelde, heb gewisfeld,)verruilen, changer , troquer,, &hanger. Blunt gij een drieguldeniluk pouvez-vous changer tine piece de trois florins?
Men moet hier van paarden ilfaut changer ici de chevaux, relayer; zie Verwisfelen,
Veranderen , Verruilen. —, met iemand
briefwisfeling houden, correspondre, etre en
correspondance avec q. q. Woorden —, met
elkander fpreken, tenir des discours. Eenen
kogel een tweegevecht met pistolen how.
den , ichanger le coup de pistolet, se battre

a coups de pistolets.

Wisfelgeld , o. argent de change, de ban-

que, m.

Wisfelhandel, tn. banque ,f., negoce, commerce en lettres de change.
Wisfelhandelaar,,
banquier, cambiste.
Wisfelheer, m. directeur d'une banque.
Wisfelhonden, m. meerv. chiens de relais.
Wisfelhuis, o. maison de banque, f.
Wisfelijk 5 zie Wis , bijw.
Wisfeling, yr. change, troc ,tn.; zie Ruiling ,
Verwisfeling. — van paarden, relais de chevat's. — van brieven, correspondance.
Wisfelkans, vr. change.
Wis.
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Vitfelkind, o. ondergefchoven kind , enfant Wittebroodskind, a. bedorven kind, fig. ensuppose.

fant gdte.

change, m.

raille est Alit blanchie.

Witten, b. w. (ik wittede , heb gewit ,) blanMisTelkleed, o. habit de rechange, m,
chir. Die muur is reeds gewit, eerie mnWisfelkoers, yr. wisfelloop, change , cours de

Wisfelkoets , yr. carosse , , yoiture de relais. Witter, m. celui qui blanchit.
m. able, m., ablette „4.
in de
Wisfelkoorts, yr. fievre intermittente.
Middellandfche zee, nonnat. Allerhande Mai• Wisfelloon, m. en o. agio, n:.
ne
blanchaille,
f.m.
courtier
ou
agent
de
chanWisfelmakelaar,
Witwerk, o. menuiserie,
ge, de banque.
Witwerker, m. menuisier.
Wisfelpaard, o. cheval de relais, m.
Wisfelplaats, yr. place •tie change ; relais (de Woede, yr. opiluiving van toorn , rage, fro
rear, furie; fig. manic, soulevement, m.
chevaux), m.
Zijne — op, tegen iemaud uitlaten , passer
Wisfelregt, o. droit de change, courtage, m.
sa rage sur q. q.; exercer sa rage contre q. q.
Wisfelrekening, vr. compte de change, de banVan — buiten zich zelven zijn, etre transquiet, arbitrage, m.
porte , e, de furettr. 1k zal hem fpreken,
Wisfelvallig, b, n. ongefladig, variable, in-

wanneer zijne — zal over zijn, je Jul parconstant, e, changeant, e.
lerai quand sa furie sera passee. Zijne gekvr, vicissitude, instabilite,
held veranderde in —, razernij , sa folio se
inconstance, mutabilitd. De — der menfchechangea en manic. lemand in — brengen,
lijke dingen, la vicissitude des chases huporter la rage dans le Coeur de q. q, — der
,naines.
hartstogten, soulévement des passions.
Wisfelvalliglijk, bijw. instablement, inconWoeclen , o. W. (ik woedde, heb gewoecl,)
stamment.
cutter ou se mettre en fureur; etre en fu•Wisfelwagen m. voiture, diligence, etc. de
reur, furie; s'emporter de fureur, de rage.
relais, f.
Tegen iemand s'emporter, se de'chainer
Wisfeh;inst, yr. change, agio , m.
contre q. q. De zee woedt hevig, is onflui\Vist, onv. veil. t. van Weten.
mig, la mer est houleuse, orageuse. De oorWit, b. n. blanc , che. Eene witte kleur, une
log woedt in dit land , la guerre desole ce
couleur blanche. Witte kaas, fromage a la
pays. De wind, enz. woedt fterk, le vent
pie. —, (in de ontleedk.) albugind , e;
fait bien du ravage. —, groote wreedheals : — oogvlies, tunique albugine. Witte
den plegen, disoler, ravager, exercer des
vlek op een oog, albugo, no. Witte Doncruautds.
derdag , jeudi saint. De witte vloed, let
flours blanches, f, pl. o, in het — ge- Woedend, b. n. razend, woest, zinneloos,
uricux, se, enrage, e, furibond, e , en
kleed zijn , etre habille, e, vita ,e , de blanc.
f
fureur,, en f uric, maniaque , dopimane , cruel,
Het — van een ei, le blanc d'un oetlf. Het
le, feroce. Eene —e leeuwin, tine lionne
— van het oog, oogvlies, le blancde Poeil ,
furieuse. Hij kwam — op oils af, it vint
( in de ontleedk.) la tunique albuginee , teemnous furibond. — op den vijand losgaan,
brace conjonctive. Het — van een ongekookt
donner avec furie stir l'ennemi. worden,
ei, glaire,1; Met eiwit beftriji.ten, glairer.
devenir furiettx, se, cottager.
Eiwitflof, (in de fcheik.) albumtne. raard met
twee witte poten, trastravat ,m. doe/, Woeker, m. onregtmatig gewin, dat men van
uitgezet geld trekt, usure, grtvelee, Hij
but, blanc, m. Naar het — fchieten, titer
heeft het met — terug bekomen , it Pa recu
act blanc, titer a la cibe ou cible. Het —
avec
usure. Daarop is geen n'y a
atteindre
au
but;
dancer
dans
le
treffen ,
point d'usure a cela. — drijven, exercer
blanc. — maken , witten , blanchir. De huid
l'usure.
— gaan maken, passer les peaux en blanc.
Witte vlek aan zteke planten, panachure. Woekeraar,, m. warier; fain. fosse-rnatthieu ;
gem. griveleur.
beflorven, pale. Zwart op —, zwarte
letters op — papier, fchrift, fchriftelijk Woekeraarfler, yr. usuriére.
Woekerachtig, b. n. usuraire. contract,
bewijs, preuve par ecrit.
contrat mohatra, contrat usuraire; bijw.
Witachtig, b. n. blanchatre, (in de ontleedk.)
usurairement.
albugineux, se, insane.
Witbeen, o. (in de kruidk.) wilde falie, sac- Woekerachtigheid, vr. usure.
Woekeren, b. en o. w. (ik woekerde , heb
ge sauvage.
en ben gewoekerd,) door woeker verwerWitbaard, m. singe noir a barbe blanche.
yen, veel gelds bijeenfchrapen, obtenir,
Witbier, o, bierre blanche, f
gagner
par l'usure ; faire Pusurter • preter
blanchi,
e,
a
la
chaux.
Witgepleisterd, b, n.
a usure; agioter, griveler. Zijn geld later/
Witgloeijend, b. n. incandescent, e.
—, faire profiter son argent; fig. Met zijn
Witgoud, o, or blanc, tn., plating, f.
pond —, faire valoir son talent. Zich rijk
Witharig, b. n. qui a les cheveux blancs, le
s'enricloir a force de faire Pusurier.
poil blanc.
Witheid , yr. blancheur. — der Karen, canitie. Woekergeld, o. argent usuraire, no.
Nachtvlinder, phale- Woekerhandel, m. commerce usuraire , agiaWide, o.
tage.
ne,
, gain,
Woekerwinst , yr. ongeoorloofde
Witkalk, m. chaux a blanchir, f.
profit usuraire ou illicite.
Witkleurig; zie Witachtig.
Witkrijt, o. (der parkementmak.) groison, m. Woekerzucht, yr. woekergeest , penchant pour
l'usure, m.
Witkwast, m. gros pinceau, tn., brosse, f.,
Woekerzuchtig, b. n. adonne a l'usure.
houpe pour blanchir les murailles, f.
Woelachtig,
Woelig, b. n. remnant, e, in.
Witlijvig , b. n. qui a le teint, le corps, blanc.
quiet, te , brouillon, ne , fretillant,e , turmouths a blanc.
Witmolen,
bulent, e, siditieux, se; fam. sernillant, e.
Witfel, o. blanc, m., ceruse,
Witflaart, m. witgat, (vogel) witbuikje , cul- Woelen, b. en o. w. (ik woelde, heb en ben
gewoeld ,) vastwinden, entortiller,, fourrer,
blanc , mobleux, vitrec.
envelopper, latrines ..
wroeten , 'outlier,
Wittebrood,o. pain blanc , pain de froment , m.
creu-
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Woldoorn , m. (boom) fromager.
Woldragend, b. n. lanifere ou lanigere.
Woldrager, rn. (bij dicbters ,) brebis, f:
louveteau , 161;1,0.
Wolf, tn. loup. Jonge
Tijger—, loup-tigre. Weer—, loup-garou;
zie Gewoel.
Bijen—, eter, loup vipore. Jonge wolves;
Woelgeest on. esprit remnant , inquiet ou turwerpen, louveter. Van binnen zijn het grijbulent , bouts feu, ag.itateur.
pende wolven, ce sent au dedans des loups
Woelig; zie Woelachtig.
ravissants. Spr. w. Die zich fchaap maakt,
Woeligheid, y r. van eenen zieke, lactation.
words van den — gevreten, (al te goed is
Woeling, y r. action tie fourrer; (fcheepsw.)
buurmans gek,) qui se fait brebis, le loup le
garniture de cable, rousture des milts.
mange:.
liiire de beaupre.
—derbogfpit,
Yr. lainerie, manufacture, fabriWoelfel, o. fourrure (de cable); zie Woeling
ue d'etoffes de lame.
(fcheepsw.)
olfabrijkant, m. manufacturier en lane.
W'oelfter, y r, femme on flute remuante.
Woelwater, m. en Yr..personne fort remuante, Wolfachtig, b. n. de loup, qui tient du loup.
Wolfijzer, 0. wolfsval, y oetangel, chaussequi ne se tient jamais en repos.
trape , f.
Woelziek, b, n. rernuant, e, seditieux, euse,
Wolfsbeet, m. morsure de lotcp , f.
turbulent ; e.
Wolfsbezie , y r. (in de kruidk.) dolwortel;
Woelzucht; zie Woelgeest.
racine de renard , parisette.
Woensdag, m. mercredi. 's Woensdagsch , de
boksboom, lupin.
Wolfsboom,
tnercredi.
Wolfseinde,
, o. wolvedak, toit en forme de
Jonge
Woerhaan , tn. faiant, faisan.

creaser, remuer, revasser. , zich been en
weer bewegen, se remuer , se demener, s'abewoelen, (bij fchrijnw.)rouster.
giter.
Woelerij, y r. mouvernent , remuement , m.;

fais.andeau.

Woerhen 4 y r. fazanthen, faisande.
Woest, b. n. onbewoond, desert, e, inhabits, e. —; onbebouwd, inculte. Ongetemd,
onbefchaafd, lbsbandig, sauvage, deregle ,
e, dissolit , e, barbare, farouche, hag .ard ,
e. Een.',even leiclen mener one vie deHij heeft een — voorkomen, it a
le regard farouche, Pair hagard. — Arabia,

avillon, m.

olfsgebit, o. denture de loup , f.
Wolfsgehuil, o. hurlement des loops , m.
Wolfshaar, o. poil de loup, m.
Wolfshond, m. keeshond, chien-loup, chien

engendre d'un chien et d'une louve.

Woifshonger, m. razende, buitengewone bon. ger , male-faim, faim canine ,
Wolfshuid , vr. , vel, pels , peau de loup.
WolfsklaauW, m. griffe de loup; (in de kruidk. )
Arabie (Merle.
W oestelijk, bijw. dune maniere deregUe , rtt- , pied de loup.
paard, un
Wolfskleurig, b, n. alt: Een
_ dement, impetueusement.
cheval lottvet.
Woesteling; m. en y r. homme deregle ; femme
Wolfskop, m, tete de loup f.
dereglee.
' orpin, m.
onbefchaafd- Wolfskruid, o. fmeerwortel,
inculture.
Woestheid,
held, wildheid, grossHrete , tnculture , bar- Wolfskuil, y r. trape.
losbandigheid, dissolu- Wolfsleger, o. bij dag, linteau de loup, tn.
barie , ferocite.
- waar hid gewroet heeft, bij nacht, dition 9 f., dereglement ,
chaussures , f. pl.
Woestijn, Woesternij, y r. desert, tn. —beWolfsmelk, y r. lait de louve , m. , (in de
woner, habitant d'un desert. ,
kruidk.) isule, euphorbe , tithymale, tn.
Wol, y r. lame. Wollen koufen, des has tie
laine. Lams—, lame agneline ou d'agnelin. Wolfsmuil, m. museau de loup.
Rowe, ongewasfene lame surge, erne, Wolfsmdts, y r. bonnet de peau de loup,
grasse , en suit. De beste — van den rug Wolf- of fchapenfpel, o. jets de renard, m.
der fchapen, laine-mere. — van geflag- Wolfspels, yr. pelisse de peau de lout).
de
te fchapen, avalies, f. pl. Sterf—, van Wolfspoot of voet, .m. pled de loup,
kruidk.) ook wateraudoorn, lycopod.
aan eene ziekte geflorven fchaap, moraine.
dent de loup, f.
Spaanfche moline. — met lange haren Wolfstand,
gemengd, lame farree. Gemengde —, die Wolfsveest, yr. (in de kruidk.) vesse de loop,
(champignon.)
nit verfcheidene andere wolfoorten beftaat,
laine fourbandree. Fijnfle Spaanfche —, (in Wolfsvoet, n,. (plant) lycopode.
den handel,)prime. Langfle — op onberei- Wolfswortel, m. (in de kruidk.) monnikskap,
aconit, tue-loup , strangle-loop, napel.
de huiden , rylard. — in pakken, bourron
in.; fig. Hij is in de — geverfd, (bij floort Wolfvanger, m, kleed, zak , om over het
hOofd van een' wolf te werpen, capote , f.,
zich aan niemand ,) it ne se soucie de rien;
grand manteau.
it est consomme. Spr. w. Veel gefchreeuw
en weinig beaucoup de bruit et peu de WolgraS , o. (in de kruidk.) katoengras , herbs
a coton linaigrette,
besogne; belle montre et pen de rapport ;
Wolk, y r. nuage , tn., nue, nude, f. Zwarte
beaucoup de caquet, et peu d'u'et.

Wolachtig, b. n. laineux, se, cotonneux , se.
lainage , m.
Wolarbeid,
Wolbaal, y r. balle de lame.
(mouton, In.)
Wolbeest, o, bete a lame,
Wolbereiden ; zie Wolkaar len, Wolkammen.
wolWolbereider, in. appreteur de laine.
werker, lainier,, aplaigneur, lainenr. —,
wolbereiden, appréter on preparer les lames.
Wolbereiding, vr. appret des lames, m. —
voor het vilt , secretage, m.
W'olbloem, y r. witwolkraid, bouillon blanc ,m.
Wolboer, m. paysan qui vend sa laine.
Wolboog,
arson.
Woldistel, m. kaardendistel, chartion II carder

( pour latter).

— (ieew.) haut-pendu, Vs. fig. Donkere
dreigenci vooruitzigt van ongeluk , nzalhour menacant, un mauvais presage ; zie de
met Wolk zamer:geftelde woorden.

Wolkaarde, yr. cards. Groote

scardasse.

cardasse.
Zijden
Wolkaarden , 'Wolbereiclen, b. w. carder,
drousser.
Wolkaarder, m. wolkammer, cardeur,drousseur.
Wolkaarding, y r. het infmeren der wol met
olie tot het kaarden, dreussage , us.
Wolkaardfler, yr. cardeuse.
Wolkachtig, b. n. nuageux , se, convert, 0,
de nuages.
Wolkain m. peigne de cardeur ; zie Wolkaarcle.
Wel-
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V T oU;ammen , b. w. peigner lra Maine.
peigneur de Maine, houppier.
AA 1 o k amine r
Wolkamming, yr. peignage, m.
Wolkboog, m. zie Regenboog.
Wolkbreuk, yr. flortren,en, oadee, lavasse.
Wolkenhemel, in. region de Pair di sont les
Hues, f., firmament.
Wolkenkolom, vr. eene wolk, in de gedaante
van eene kolom, nude en forme de colonne;
colonne de nudes.
in het oog,
Wolkje, o. petite Tine
nubecule, viies in de pis, eneoreme,
(fehaapjes)
bedekt
met
—s
De
lactic
is
in.
le ciel est pommell.
Wolkig, b. n. couvert, e, de lounges , de ones.
ouzuiver, van edelgefleenten , glaceux, se.
I.Volkooper, Wolhandelaar, m. marchand de

_

laincur.
V-Joikrasfer, kVolwerker,
VeToikruid, o. (in de killidk..) molaine ou molene, f. bouillon-1 lane , no.
Woikzon vr. bijzon, parelie ou parrielie.
de Maine. — koufen , des bas
Wollen, b.
de Maine. Gevolde — kouren, des bas drapes.
\Vollcnfabrikant, in. manuflicturier en lame;
fabricant de lainage.
Wollengaren, o. fl de Maine, vs.
VVollenhandel, in. commerce de laines, de
lainage.
Wollennaaijen , o. couture en robes, f.
coudre en Maine et en robes.
Wollennaaijen , o.
Woilennaailler, y r. couturiere en robes.
NATollenacf, Yr. etoffe de Maine.
Wollenwaar, yr. lainage , m.
Wollenwever, m. tisserand de Maine.
Wollig, b. n. laineux , se, moelleux, se, drape, e, peluche , e, tomenteux, se, duvete,
e, lanugineux, se , cotonne,e, laineux, se.
laken, du drop malleux. De vruchten
van den abrikozenboom zijn —, les fruits
de Pabricotier sont lanugineux. Het witte
woikruid, heeft —e bladeren, la molane,
le bouillon blanc , a des fruilles tomenteuses
ozs drapees. Her. — e (in de nat. gefch.) van
vruchten , le duvet.
Wolligheid, yr. harigheid, pubescence,
site. — der planten , Me velu.
"Wolophaler, m. (in de fabrijk) die de haren
nit een laken trekt , aplaigneur.
Wolplukken, o. w. eplucher de la Maine.
Wolplukker, m. eplucheur de la lame.
Wolplu'kfler, yr. eplucheuse de la Maine.
Wolfchaar, yr. der droogicheerders,forcer,f pl.
Wolflager, Wolklopper, in. die met den wolbong arbeidt, (bij hoedenm.) arconneur.
Wolfpinnen, 0. W. (ik fpon wol, heb wol
gefponnen, ) filer de la Maine.
Wolfpinner, in..fileur de Maine.
Wolfpinfler, Yr. jfi7euse de laine.
-Wolitamper,
pilette, f.
Wolvedak, o. Een dale van eene zekere bijzoridere gedaante ; zie Wolfseinde.
Wolvenjager, m. louvetier.
Wolvenjagt , y r chasse au loop. Al wat hiertoe behoort, louveterie.
Wolvenfpoor, o. trace d'un Loup, f.
(enkel in de onbep. wijze)
Wolverwen, o.
teindre la Maine.
Wolverwer, rn. teinturier en Zaino.
\Volverwerij , Yr. teinture en Maine.
Wolvin, vr. louve.
Wolvlok, yr. flacon de Maine, no.
(enkel in de onbep. wijs)
Wolwasfehen, 0.
laver la lame.
Wolwasfcher, m. laveur de la Maine.
Wolwerker,
zie Wolkrasfer.
Wolzak ,
wolbaal, sac a laine.
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wondheeler, chit-a:glen )(Sider
Wondarts,
do sant'.
Wondartfenij, yr. chirurgio.
Wondbaar, b. 13. die of dat gewond kan worden , vulnerable.
Wondbaarheid, yr. quality de ce qui est vulnerable.
Wondbalfem, m, baume vulneraire.
Worde, y r. kwetfuur des ligei,aains , blessure,
plaie. Eene -7 verbinden , panser zone plaid.
FJij is met —n bedekt, it est convert, crible
de blessures. De vijf —n van onzen Heer,
Ileiland, lee cinq plaice de notre Seignenr,
Sauveur. De teekenen hiervan, les stignoates tee
Jesus Christ. Spreek niet met hems over den
mood zijner vrouw, gij mogt zijne — weder
opener], Tie lui parlez pas do la more de sra
femme, was rouvririez sa Lens pleis.
ter op iemands — reggen, (deszelfs :eed
verzachten,) diminuer la douleur de q. q.
Wonden, b. w. (ik wondde, heb ge\,,ond,)
kwetlen 5 blesser.
Wonder, Wonderwork, o. de gewaarwording
van lets ongewoons of verwondering verwekkend , miracle, prodige, no., merveille,
f.; fig. phenomene, vs. De opwekking van
Lazarus is den der groote wonderen, wonderwerken , waarvan het evangelic fpreekt,
la resurrection de Lazare est tin des granule
miracles dont parle Pevangile. Hij ziet die
als een — aan, it regarae cela comme tone
dat ,het hem.
merveille. Het is geen
gelukt is, ce n'est pas merveille, alt
reussi. De zeven wonderen der wereld, les
sept merveilles du monde. Het is een — van
fehoonheid c'est sone merveille de leaute.
Deze gebeurtenisfen werden door wonderwerken voorafgegaan, ces evenements fluent
precedes par des prodiges. Er zullen teekenen en wonderen gefehieden, (in de H.
Schrift) it y aura ties signes et des prodiges.
monfter, van kunde , van
Het is een
geleerdheid , c'est tin prodige de savoir, de
u hier to zien,
science. Ilet is een rep
c'est un phenomene que de vows voir ici.
dacht — wat dat zoude worden, je m'imaginais des prodiges.
Wonderappel, m. pomme de miracle, f.
Wonderbaar, Wonderlijk , b. n. verwonderlijk , buitengewoon , noiraculeux , se, merveilleux, se, prodigieux , se, etonnant, e,
surprenant , e, admirable, Eene wonderbare
zaak , tine chose miraculeuse. Men zag nooit
lets wonderbaarder, on ne vii jamais
de plus merveilleux. gij is van eene wonderbare , verbazende fehoonheid, elle est
,
d'une beaute surprenante. Dat is zeer
cola est ties etonnant. Het wonderbare ,
wonderlijke, le merveilleux. Het wonderbare moet met het waarfchijnlijke verbonden
zijn, le merveilleux doit etre joint au vraisemblable ; bijw. miraculeusement,mervoilleusement , prodigieusement , admirablement. De
H. Petrus werd — door eenen engel nit de
gevangenis gered, le St. Pierre fut mira, culeusement delivre de ses liens par tin angc.
Wonderbaarheid , y r. wonderbaarlijkheid, merveille, choose surprenante ; fig. singularitd.
baume admirable.
Wonderbalfem,
Wonderbeeld, o. image miraculeuse,
Wonderbloem , y r. inerveille the Pdrou,
NATonderboom, tn. kruisboora , (in de kruidk.)
palms Christi, paltne tie Christ , f., Hein,
in., kikajon (,[seas).
Wonderboomolie, yr. carapat, n'.
Wonderdaad, y r. action anfraculeuse ass userveilleuse; zie Wonder.
WonSass
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Wonderdier, o, monstre, tn., animal monstrueux , prodigieux.

Wonderdoener, m. Wonderdoend, b. n. thaumaturge.

W00
als Hij heeft reeds zes jaren in zijn eigen
huffs gewoond, it a déjàdemeure six ans dans
saropre maison. Zijn broeder woont , is gehuisvest op eene kamer bij tnijnen kleinzoon ,

son frere loge dans une chambre chez mon
Wonderen , onperf. w. (het wonderde, heeft
petit fats. Zijn vader woont ap de .derde
gewonderd,) verwondering baren, etonner,
verdieping, son pore loge au troisieme etage.
surprendre. Zich , s'etonner. Dit onvoorzien toeval heeft hem zeer gewonderd, vet.De notaris , die dit testament gemaakt heeft,
cet
accident
imprevu
l'a
fort
itonne.
woont
te Rotterdam le notaire qui a dressd
baasd ,
Het wondert mij , dat hij het gevaar niet
ce testament reside d' Rotterdam.
ziet waarin hij is , cela m'etonne , je suis sur- Woner, m. habitant.
pris , qu'il ne volt pas le danger oh it est; zie Wooing, yr. demeure, f , logis , rn.; (zie de
Verwonderen.
AANM. op Wonen) habitation; (in de prakt.)
domicile , on. Bueren — , forme. Zich eene
Wondergaaf, yr. don miraculeux ou des mirawoonplaats verkiezen , (in de prakt.) faire
cles, ns.
election de domicile. —, (bij het gereg,tshof
Wondergeloof, o. foi des miracles, f.
en dichters,) fans. manoir, M. Dc bisichopWondergroot, b. n. d'une grandeur monstrueupelijke —, le manoir episcopal.
se , surprenante , prodigieusement grande, etc.
Wondergrootheid , yr. • qualite de ce qui est Wonne, yr. (wonst ,) uitnemend genoegen ,
joie ,f. , deuces , f. ; fig. ravissement , rn.
miraculeux, surprenant , miracle , prodige, m.
Wonderheden , yr. meerv. miracles , prodi- Wonnemaand, yr. meimaand, mois de mai, m.
Woon , yr. demeure, residence, etc.; zie
ges , m. pl.
Wonderkind, o. Een kind, waaraan lets wonZich ergens met der — bege y en , pron.
dre, itablir sa demeure, fixer son domicile
derlijks is, petit prodige, extraordinaire.
quelque part.
Wonderklein, b. n. extrémement petit , e.
Wonderkracht, yr. wonderdadige kracht , vertu Woonachtig, b. n. demeurant, e, domicili ,
e, loge, e, residant, e. Mijne zuster C.
miraculeuse.
Wonderlijk, b. n. etonnant , e, surprenant ,
woont te Wezel, ma soeur C. est demone; zie Wonderbaar. zonderling, singurante a Wesel.
lier,, ire, etrange, baroque, bizarre; fig. Woonbaar, b. n. bewoonbaar, logeable, habitable.
heteroclite. Het is eon een zeldzaam
mensch, c'est un homme fort hetdroclite; Woonhuis, o. maison , , logis , logement , on.
bijw. etrangement, bizarrement, etc. Het Woonkamer, yr. chambre, f: , appartement,
is hem — gegaan, it lui est arrive des acm. oil l'on se tient pour l'ordinaire.
Woonkelder,, in. cave oh Pon pout demeurer,, f.
cidents etranges.
Woonplaats, Woonilede, yr. De — vandezen
Wonderlijkbeid, Yr. bizarrerie.
notaris is te Delft , la residence de ce notaiWonderregen tn. pluie miracitleuse,f.
re est a Delft ; zie Wooing. De — des AlWonderfchoon, b. n. merveilleusement beau ,
lerhoogflen , l'habitacle du Tres-Haut, m.
belle , beau a nzerveille.
bijw. a miracle.
Wonderfpreuk of rode, yr. paradoxe,
Woonvertrek , o. zie Woonkamer.
Wonderfpreukig, b. n. paradoxale.
Woord, Waard, m. mannetje van eene eend,
canard mule; van eene wilde —, malart,m.
Wonderftruik ,
( in de kruidk.) die onzekerheld , twijfel uitdrukt; quis-qualier ou ques- Woord, o. een van de verfchillende deelen
quails.
der cede, nit eene of sneer lettergrepen bethande , mot, m., parole, f, Hij zeide geen
Wonderfluk, o. bewonderenswaardig werkfluk ,
--, it ne disait un mot. In den — zoo goed
meesterfluk, chef d'oeuvre, m., production
merveilleuse.
als cluizend, ik doe het niet , en un mot
Wonderverfchijnfel, Wonderteeken of werk
comme en mine, je ne le fais pas. Geestig—,
boss mot. Woorden , die gelijke beteekenis
o. miracle , prodige, m., merveille, f.
Wonderwerker, m. zie Wonderdoener.
of beduiding hebben, des mots synonymiques ,
Wonderzalf, yr. onguent admirable, en.
des synonymes. De Franfche taal heeft veel
Wonderzout, o. zout van Glauber, eel de
gelijkbeduidende, beteekenende —en , la
Glauber, sel admirable, tn.

Wondheeler; zie Wondarts.
Wondheelersknecht, m. (oud) frater.
Wondheelersfnijmes, o. scalpel , us.
Wondijzer, m. tentijzer, katheter,, sonde , f.
Wending, yr. action de blesser.
Wondkoorts , yr. P yre causee par une blessure.
Wondkruid, o. wondekruid het-be, plante
vulneraire, f.

Wondmidclel, o. vulneraire,
Wondpleistgr,, yr. empldtre pour les blessures,
pour les plaies.

Wondpoeijer of poeder, o. poudre vulneraire, f:

Wondteeken , o. likteeken, cicatrice , couture, f:

Wondwater, o. eau vulneraire, eau &arguebusade f.

Woncizalf, yr. onguent vulneraire.
Wonen , o. w. (ik woonde , heb gewoond ,)
demeurer, loger,, resider, etre domicilie, e.
AANM. Demeurer Loger worden met on
derfcheiding gebruikt , dear demeurer betrek-

1,celijk is op de piaats, wear men woont , en
lager- op het gebouw,, waarin men woont,

langue francaise a beaucoup de mots synonymiques, de synonymes. Een fchrijver over
dezel ye , synonymiste. Een — van gemeen-

fchappelijke afkomst , yerwant— , (in de
letterk.) paronyme, m. Overeenkomst van
—en in verfchillende talen , paranomasie,
(gelijk zak). Verlenging van een — met

eene lettergreep , paragoge, f. Dit
—isovertlg,
ce mot rotonde. Dubbelzinnig —, mot equivoque, ambigu. Herha-

ling van een aan het begin van verfcheidene, achtereenvolgende volzinnen, (in
de redeneerk.) alsophore f Kennis of verbandeling over de beteekenis der—en, lexicologie , f. Wacht— , mot du guet. Vuile

—en, des paroles obscenes, des obscinites;
fam. De —en aaneenfchrijven , die van elkander moeten gefchreven zijn , faire un
conjungo. Dit — is in onbruik geraakt , co
mot a vieilli. Op mijo — van ecr, ik zal
het niet doe,, stir ma parole d'izonneur,, je
see le feral pas. Hij heeft zijn
gebroken,
it a fausse sa parole. Gij nebi dear een ligtzinnig
laten
v,,as avez lache-14
tin met
Een
mot
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mot _Peace. Hij weet zijn
wel te Moen,
it s'applipe bien; it fait biers sa commission.
Indien gib er mij maar 66n — van gefchreven
hadt, si vous m'en aviez ecrit seulement tin mot.
Hij is een man van zijn —, it est homme,
de
Woordenfchat
parole. Wanneer gij hem ziet , bid ik n,
hem maar den — in mijnen naam te zeggen ,
si VOUS le voyez, je vous prie de lui dire
seulernent un mot en mon nom. Ik zal hem
bij zijn — vatten , je le prendrai au mot.
Met een —, hoeveel biedt gij daarvoor ? au
dernier mot, qu'en opez-vous?
voor
vertalen, traduire mot a mot. Van dit alles
is geen — waar , en tout cela it n'y a pas
un mot de vrai. Van —en tot daden komen ,
des paroles venir aux mains. Hij heefc zijn
— herroepen , ingetrokken, ii a retire, degage, sa parole. Er is geen waar — aan ,
dans tout cela, it n'y a pas one parole veritable, de verite. Een goed fpreken (voor
bet eten), prier Dieu, en na het eten , dire
grdces. Een man een man , een — een
,
un homme d'honneur n'a pas la parole; la
parole , fait le feu. Een goed vindt eene
goede plaats , beau parler n'ecorche pas la
langue; petite pluie abat grand vent. Een
goed — voor ietnand doen , prier ou interceder pour q. q. Hij wil altijd het laatfle
— hebben , st n'est famais sans replique. Ik
zeg, het u met den — zoo goed als duizend,
dui kort en goed , je vous le dis autant en
an mot qu'en mille. Zijn broeder voert altijd het hoogfle woorct , son frere est tonfours le seul a parler dans les assemblees,
el porter la parole, 11 a le verbs le plus
hunt. Spr. w. Wanneer men zijn heeft
gegeven , is de handel klaar, viand les mots
soot dits , l'eau bdnite est faite. Gods —,
(in de godgel.) verbe, Pecriture Sainte, la
parole de Dieu , m. Het — (Gods zoon
is vleesch geworden , le verbe est incarnd;
le verbe s'est fait chair.
Woordafleider, m. woordkundige , etymologiste.
Woordafleiding , y r. woordgronding , woordoorfpronkelijkheid , itymologie, derivation
des mots.
Woordbreker, m. meineedige , qui viole le
serment , qui fausse la parole.
acWoordbreking , y r. meineed, parjure,
tion de fausser la parole.
Woordbuiging, y r. (in de fpraakk. ) declinaison.
Woordelijk , b. n. letterlijk , verbal, e, littoral, e. Het —e, le mot-a . mot; bijw. verbaCement , littóralement motel(pour) mot. Eene
redevoering — van buiten leeren , apprendre
tin discours verbaletnent de mot-a-mot. Eene
—e uitlegging , verklaring , glose, f.
Woordenboek , o. dictionnaire, lexique ou
lexicon , m. — ter afleiding van woorden ,
dictionnaire etymologique. Verkort —, vocabulaire, m. Beknopt —, apparat, m.
Beredeneerd , uitlegkundig — van oude ,
duistere of vreemde woorden , glossaire, m.
Woordenboekfchrijver, m. lexicographe. Woordenboekfchrijving , lexicographie, Kennis
van of verhandeling over de beteekenis der
woorden , lexicologie , f.
woordenlijst , y r. verkort woordenboek der
gebruikelijkfle woorden , vocabulaire, in.
Woordenpraal, y r. discours pompeux,
magnificence du style des mots, f: Onnutte —,
verbiage, in.; fig. eclzafaudage, vs.
Woordenraactlei , o. woordraadfel , charade,
f., logogryphe, vs.
Woordenrijk , b. n. verbeux, se, abundant,
e, copieux , se , en mots. Eene taal, sine
langue, riche et abondante en mots. Een
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mensch, die veal woorden gebruikt en weinig
welgeeft , un homme verbeux. Een
fprekend mensch, un homme eloquent.
Woordenrijkheid , y r. gebabbel , verbositi.
richesse d'une
tresor,
m.
langue, f;
Woordenfpel , o. zie Woordfpeling.
Woordenftrijd of twist, m. logomachie, dispute
sur les mots, f.
Woorcienwisfeling, y r. discussion.
Woordenziften ; zie Vitten.
Woordenzifter of vitter, m. logomachiste, epilogue; fig. eplucheur de mots.
Woordgronding , vr. zie Woordafleiding.
Woordhoudend , b. n. woordhouder,, qui tient
sa parole, sa promesse.
Woordhouding, vr. promesse tenue.
Woordje , 0. petit mot ,particule , m. Aanhang-, enclitique, comme aimais-je. De Griekfche taal heeft verfcheidene aanhangwoordjes,
la langue grecque a plusieurs enclitiques.
Woordkundige, Woordverklaarder; zie Woordafleider.
Woordlid , o. woordje , particule, tn.
Woordomzetting, vr. inversion des mots.
Woordontleding , y r. analyse des mots.
Woordoorfpronkelijkheid ; zie Woordafleiding.
Woordraadfel ; zie Woordenraadfel.
Woord- of caalfehikking , y r. construction ,syntaxe. — of verplaatting van de deelen eener
rede , woordomzetting , omgekeerde woord.
fchikking , hysterologie. rangfchikking der
woorden , elocution.
Woordfmeder, m, invoerder van nieuwe woorden , neologue.
Woordfrnederij y r. invoering , uitvinding van
nieuwe woorden, neologie, f. Zucht ova
nieuwe woorden in te voeren , neologisme, vs.
Woordfpeling , vr. van dubbelzinnige woorden, calembourg , calambourg ou calembour,,
rebus ,
annomination.
•Woorduitlating , y r. ellipse.
Woordverdraaijing , y r. entorse, alteration des
mots.
Woordverplaatiing, y r. die den zin eener flailing
verwart , synchyse; transposition des mots.
Woordverwisfeling , y r. zinverzetting , hypaln'a point de souliers dans ses
lage ; als
pieds, voor point de pieds dans ses souliers.
Woordvoeging , y r. De onderlinge zamenvoeging -en verbinding van de onderfcheidene
taaldeelen naar den eisch eener taal , syntaxe , construction; zie Woorcifchikking.
Verkeerde — door eene ongehruikelijke omzetting der woorden , anastrophe.
Woorcivoerder,, m. harangueur. — van een
gezantfchap , (oudtijds) proagore.
Woordvorming , Woordfchikking , y r. structure des mots.
Worden , o. (ik ward, ben geworden ,)
devenir. Men weet niet wat van hem geworden is , on ne sait ce qu'il est devenu.
Wat zal er van mij ? que deviendrai-je?
weet niet wat er van dit alies nog — zal,
je ne sais ce que tout ceci deviendra. Van
eenen rijken man , werd hij ten bedelaar,,
de riche qu'il etait, it devint gueux. Tot
, se corporifier. Tot niet
een ligchaam
, n'aboutir a rien.
naissant,
e.
Wordend , b. n,
Wordin,z, y r. generation, naissance. Ter7brenging van geesten tot ten ligehaam, (in
de fcheik.) corporification.
Worg of Worggezwel, 0. esquinancie , f. ,
(bij dieren ,) etranguillon, in.
Worgen of Wurgen , b. w. etrangler.
Worgkoord, o, cos de r strangler,
WorSsss
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Vce'orgieg , y r. strangulation.
Worgarlchine , y r. etrangloir ,
Virorgpaai, IT/ poteau auquel on drangie
criminal.
Worgpeer Yr. wrange peer , etranguillon,
bijzonder flag van kikvorsch greWork ,
noville,
m, wurm, in het algemeen ver. Er
zijn wormen in het vieesch y a des vers
[Jane Ia viande. Water—, ver aquatique.
Aard—, regcn—, pier , ver de terre kombrie , m. Koren—, boon—, cosson,m, Wormen in de ingewanden , ascarides, no. pl.
Platte ingewands—, (in de gedaante van
pornpoenzaad ,) ver cucurbitain. zekere
zentew ()rider de tong der nonden ver. Eesen
hond van can — fnijden , everrer an chien;
fig. farn. De 'knagende — des gewetens, le
ver rongeur.
zekere fchurft onder de
paarden en muilezels, Wormen one
te Yisichen , verrotis , vs. pl. —en zoeken
vermillonner ; -fig. Het is een aard—, ellendeling, c'est use miserable ver de terre. -,
een beklagelijk y oorwerp, ion panvre homme ;
zie de met Worm zamengefle woorden. Verhandeling over de women , y r. helminthologie.
Wormaardig, Wormfiallig, b. n. yerrniforme.
Wormachtig, b. n. worraig, wormfiekig, ye.
reux, se, vermiculaire. —e beweging der
pols, (in de geneesk.) penis vermiculaire on
vermiculant. — , van de worsen doorknaagd,
rermiculant e.
Wormbuis , yr. (in de nar. gefch.) serpule.
Wormdieren o. meerv. mollusques , in. pl.
Wormen , 0. V. (ik wormde, heb geworind,)
op eene armhartige wijze arbeiden, se peiner , se dormer ban de la peine, avoir de la
peine a vivre.
Wormkoekje o. trochisque, tn.
Wormkoorts 7 yr. .fievre causee par les vers.
Wormkruid, o. zeverzaad, (in de geneesk.)
santomine , barbotine , tanaisie,
Wormmeel, o. yermoulure,
\Vormgat, o. trots de ver, m — in eene duig,
cock/flare, f.
Wormmiddel o. wormverdrij vend middel o'ermifitge, rernede anthelmentique; (in de geneesk.) helmintagogue, m.
Wormpje , o. vermisseau, m. Zee—, vermisseats de mer.
Wormpoeder, o. poudre vermiftige on anthelmentique.
Wormfchade , yr. trace de vers , vermoulure.
Wormflak , vr. (in nat. gefeh. ) vermiculaire, m.
Worrnfpierig, b. n. wortnfialtig, lombrical e.
De wormfpieren der hand , les muscles kmbricaux.
Wormiteek, yr. piqfire des very.
Wornifteen, m. herneinthoiitites.
AVormitekig, b. n. vermoulu e , vereux , se,
mvuline , e, carie , e. Een —e appel, une
pomme vereuse.
worden , vermouler.
,
yerwormd hout, bois mouline „ envie.
Wormflekigheid, vr. vermoulure.
'Wormilrepig, b. n. (in de bouw- en beeldk.)
Yermicule 7 e. — werk, travail , ouvrage
yertnicule.
Wormswijze , b. n. vermiculaire, vermiculant,
e. beweging der ingewanden , movement
yereniculaire on gristaltique des intestine ,
`Worinvormig, b. n. (in de ontleedk.) venniprone. —e verfieeningen, vermiculitheses,.f. pl.
Wormziekte, yr. trial des vers, m., (in de
geneesk.) helmintkiase.
Wormzweer , y r. niche cis s'engentirent des
yers
Wer2, on. jet , coup.
dragt van dieren,
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— van jonge katter,
portee,
ehattee f. — van biggen , cochonnee, f.
het geld telien ale (oudti•ds) Een
fchellingen , an jet d'escalins. Eerf'ce —
in het fpel . debut , on.
aobbelfieen , de.
Worpel,
Worppick; zie Werpfpies.
Worpsgewijze, bijw. par jets.
Worst, vr. saucisse, andouille , f., cervelas,
boudin , Dikke s au cisson , on. — waken,
worilen , faire des andouilles, etc. Spr. w.
Me eene naar eene zijde fpek gooijen,
dowser un oeuf pour avoir no; boeuf. — one
de rais , (feheepsw.) tortie, f., sauve-raban ,
cornbattant , lutteur. — die
Worftelaar
bij 'de Oiympifche fpelen driemaal den prijs
had beiaaid , athlete (srisolympionique).
waarbij enkel de handen geWorfle.lcians ,
bruikt worden, acroclzirisme,
Worileldanfer, m. acrochiriste,
(ik worftelde, heb geworWo r flelen , 0.
field ,) latter, combattre, etriver. Hij worfielt tegen den dood , ii lutte contre la moot.
tegen den wind, (fcheepsw. ) chicaner le vent.
Werfielend , b. n. luttant , e.
Worfleling, vr. het worflelen, lutte, f:
is zeer gefchikt in het worfielen , ii est fort
adroit a la lutte.
Woraelkunst , y r. art de la lutte, m., gymnastique , f.
Worftelmeester, m. gymnaste, pancratiaste.
Worfleloefening, vr. palestrique.
Worffelperk , o. of plaa.rs , lice, arene,
(bij de ouden) gymnasr, palestre, m.
Worileilpel , 0. Worfielftrijd, m. lutte, gymastique f: , pancrace, exercice gymnique,
Worsthoorntje, o. bondiniere, f.
Worstpin, yr. vleeschpin , brochette.
Worstverkooper , m. boudinier ,,saucissier.
Worstvlies, o. (in de ontleedk.) derde vlies
cat
vrucht in de baarmoeder influit,) allantoide ,
Woretwinkel, m. boutique de chartutier.
Wortel , in. in het algemeen racine, f. Wortelen fchieten , raciner, prendre racine,
pousser des racines, s'enraciner. Met —
en al uithalen , deraciner. Van wortelen
levend, die van wortelen leeft, rhizophage.
vretende dieren , des animaux rhszophages. De — van een woord, van eenen tand,
la racine d'un met ,d'une dent. Vierkante
racine cat-lee. Teerlings—, racine cubique,f.
Wortelachtig, b. ii. en forme de racine.
Wortelboom m. manglier , thizophore.
Worteldraad; zie Wortelfcheut.
Worteleinde , o. culasse (d'un arbre),
Wortelen 0. w. (ik wortelde , ben geworteld,)prendre racine, s'enraconer.
Wortelnout , o. bois de la unclose, m.
Worteling of Wortellchieting, vr. radication.
Worteiletter, y r. lettre radicale, caracteristique.
Wortelfcheut , m. uitlooper , talle, f.
Wortelfchietend, b. lb radicant, e.
Wortelfchieting, Yr. radication.
Wortelfpruit vr. vezeitje aan wortels , refeton de la racine, kiem van zaden,
radicule 5 get-me.
1,Vortelitok , m. radical, (base).
Wortelfluk, o. ook van eenentand, chicot,
Worteltafel, yr. Eene zoogenoemde taiel
waarop men de vierkante en teerlingswortel_s
van allerlei getallen ultgerekenci vindt , table
des racines.
Wortelteeken, o. (in de flelic.)sig.ve radicale,m.
Worteltje, o. radicals , 1.
'Wor-
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verwierp de getuigen, die men tegen hem
Worteltrekking, yr. (in de wisk.) extraction
i
• over ftelde , il recusa les 147120111S qu'on lui
de la racine.
confrontait. —, o. w. varier, vaciller (en
I.Vortelwoord,o. (in de fpraakk.) Een woord
par/ant de la boussole).
dat den wortel, of het oorfpronkelijke gedeelte van eenige andere woordenuitmaakt , ITITrakbaringen , in. nneerY. harengs de rebut ,
en vrac.
mot radical on primitif. — van ecu werkwoord ,, theme ou radical a'un verbe (ori- Wraking, yr. recusation, variation (de la
boussole.
gine).
,
bois m.
Wrang, b. n. fcherp, zunr, dpre au gout ,
o fordtd
, grand
o , o.
'Wud
acre. — , (in de geneesk.) acerbe, austere
Wood-, boschbezie of bes, y r. airelle , mire
i verte, aigre, etc. Deze wijn is zeer — ,
.
sisette
au mge , par
' ce via est bless reveche.
Woudbezigriging, y r. perambulation.
Woudezei , m. wilde ezel , acre sauvage , onagre. Wranten , in. meerv. varangues, (ook buik fiukken, fcheepsw.) fourcats. Onderfte fpie•
Woudgod , m. Faune , Satyre.
gel —, fourcats d'ouverture.
Woudgodin of nimf, yr. Dryade, Nymphe
tic bois, Napee. — , (in eenen boom opge• V,Traugheid, y r. apretb, acrete , acerbitd, verdeur , f., vert, vs. De — der yruchten,
floten, ) hamadryade.
Worldheer, m. eigenaar of opziener van een
des wijus , la verdeur des fruits, du via
(in de fcheik. ) acide, m.; zie ookenurheid.
d seig neur forestier , gruyer.
woo,
Woudhoen, Kor- of Hazelhoen, o. gelinotte Wrangkruid , o. wrangwortel, pulmenaire,
cuscute, f.
des bois , f
Wrat, vr. vet-rue, f , porreau, poireau, m.
Woudluis, yr. psoque ou psoc , tn.
Hang—, wen , acroehordon,m. — in de hand ,
Woudmeester , m. ( plant ) asperule odorante,
onder de y oeten , myrmecie.
f: , muguet des bois , (lelie van dalen.)
Woudnachtegaal, m. fauvette des bois , f. Bas- Wratachtig, Wrattig , b. n. plan, e, tie verrues. —, gelijk eene wrat, (in de kruidk.
taard —, roussette, f
en nat. gefch. ) vert-uqueux , se, on verruceux ,
Woudnimf; zie Woudgodin.
se. —e bladeren , des reoilles verruqueuses.
IATondos, m. urus of ore , (taureau sauvage.)
Woudraaf of rave, yr. coracias, sonneur,, m. Wrattekruid, o. (in de kruidk.) verrucaire,
(wilde mosterd), zacinthe ,
Woudflang, yr. couleuvre.
Wreed, b. n. hard voor het gevoel, deer, e.
Wouditeden, yr. =cry . villes forestieres.
— van fmaak ; zie Wrang. —, van iemands
Woudwachter, m. gardefiret , garde-bois ,
geaardheid , cruel, le, barbare, feroce, ty—forestier.
i
Wouterman, in. (bij thinned.) een latje, dat
rannique, denature, e , inhumain , e, impitoyable. —, bijw. wreedelijk , cruellement,
men waterpas aan eenen moor of aan cene
etc. Hij werd — y ermoord , il fist assassins
plank vastfpijkerc, om er het elude van eene
d'une maniere cruel/c. Hij ziet er — uit
op te legg en , tassea u.
plank
pla
ecoufle,f.
vs.
,
il
a le regard ferocc, cruel.
soil/an
,
Wouw, m. kuikendief,
•Wouw, vr. (eene plant ,) gande. —, ichaar- Wreedaard, in. Een mensch van eene wreede
geaardheid, tyran , barbare , homme cruel.
gauder.
. Met — verwen, gan.
kruid ,
'Wraak of Wrake, yr. veugeance, recrimination. Wreedaardig , Wreedaardiglijk, b. n. cruel,
le; bijw. cruellement , barbarement , tyraDat heeft hij nit — gedaan, c'est par Ve3°
niquement.
geance ce qu'il a fait. Allcs war hij tegen
hem zegt, is ilechts nit —, tout re qu'il Wreedaardigheid, Wreedheid, yr. cruauti ,
die contre lui , n'est qu'une recrimination.
ferecite , Inhumanite , barbaric.
Wraakbaar, b. n. y erwerpelijk , recusable, Wreef, onv. yerl. t. van Wrijven.
blamable. Die getuige is een bloedvriend Wreef, vr. het bovenite van den yoet, reside.
van mijne tegenpartij , hij is —, ce ten p inpied, m.
est on parent de ma partie, il est recusable. AVreekfter, yr. fewest qui se venge, vengeresse , rancuniere.
AVraakgierig of inchtig, b. n. vintlicattf, ice.
Hij is een -- man, il est on bemuse vindi- Wreken, b. w. (ik wrak, wrok , heb gewro•
ken ,) venger. Zicli —, se venger tie q. ch.
catif
sot q. q. Hij heefc zich yoorzijne ongenade
Wraakgierigheid of zucht, yr. desir ou esprit
de vengeance , maltalent , ressentiment, M.
aan mij gewroken, il s'est venge stir moi de
so disgrace.
Ik heb geene — of wrok tegen hem, fe n'ai
Wreker, in. venge q r , rancunier.
aucun ma/talent contre lui.
, Wreking , yr. vengeance.
Vraakgoed, 0. uitfchot, rebut, m.
Wraakgodin , y r. (in de fabell. en bij dicht.) Wremelen, o. w. (ik wremelde, heb gewremeld , ) wrimelen , se rernuer; zie Wemelen.
furie.
Wremeling, yr. action de se rentuer.
Wraakroepend, b. n. criant , e , vengeance.
Wraakwensch, in. yeryloeking, imprecation , Wrevel, us. wrevelmoed, wre yeligheid , boosaardigheid, bitterheid, nature! reveche
malediction.
mauvais nature? , M. mauvaise humeur , I:
Wraakzuchtig, b. n. zie Wraakgierig.
m
Wrevel, b. n. wre yelig,
kwaadaardig, met
Wraakzwaard , o. glaive vengeur , f.
bitterheid bezicla , hargneux , se , reyticke
Wraddel , in. kosfem, fanon (tics boeuf ).
main , in :ligize.
Wrak, b. n in een of ander opzigt gebrekkig, verminkt , gate , e, vide , e, .qui est TWreveldaed, yr. forfait , attentat , gelle , 27!.
de rebut. — hoot, du bois gate , du bois Wrevelwoo-M, y r. parole dure ass 1 vi-Ye.
y ield. Het flaat — met hem, see affaires Wriemelen ; zie Wremelcn.
Wrijfbaar, b. n. tot poeder kunnendc, gev.-revont vial.
yen waroen, friable.
'Wrak , o. bris, echouement , varcc, in. Een
befcliadigd en onbruikbaar fchip , ran vieux Wrij fborlie 1 , yr. decrottoir , frottoir, m.,
brosse. Glansbarfiel, polissozre.
vavire a dip/cot. — van con verougelukt
Wrijidock, in. frottoir, hinge a fetter , torfchip , les debris dun vaisseau pet i, m. pl.
chon.
Wraken , b. w. (ik wraakte, heb gewreakt ,)
recuser (des temoins), refeter; mettre au Wrijfbout of zwikhont van eenen =gen, n.
(bj de art.) ,-e,c 'oire, f.
:rebut; bial vier; contiamnet% 11;j viraakte ,
Wrii'..
,.:. e s s 3
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Wrijfhouten , o. meerv. (fcheepsw.) ddfenses f. pl.
'Wrijfpaal , waaraan de beesten (in de weiden) zich wrijven frayoir,, plastron; fig.
Een voorwerp van' fpot en hekeling, objet
de risee.
Wrijffieen , m. (der apothekers en fchilders,)
looper,, molette, f. — der drukkers en
verWers, broyon.
Wrijffter, yr. frotteuse.
Wrijftafel , yr. (bij de art.) table a egruger
la poudre.
Wrijten , b. w. (ik wrijtte , heb gewrijt ,)
twisten , krakelen , se quereller, disputer.
tegenwerpen , contrecarrer, entraver.
Wrijter,, na. querelleur.
Wrij titer, yr. querelleuse.
Wrijven , b. w. (ik wreef, heb gewreven,
frotter ; (van herten ,) den kop , het hoofd
fchuren tegen de boornen, na bet afwerpen der horens, decrollter. Tot poeder
—, pulverises. , broyer. Met fchaaffiroo ,
biezen , preler. Het —, fchuren, boenen , frottage, m.
frotteur, broyeur.
Wrijver,,
Wrijving, y r. frottement, m., friction. —
der verwen, broiement, m. De —en verdrijven de kwade fappen, en openen de
zweetgaten , les frictions dissipent lee Jaiincurs et ouvrent les pores. —, fchuring der
herten met de horens tegen een' boom,
frayure.
Wrikbaar, b. n. qu'on pent ebranler zie Onwrikbaar.
Wrikken , b. en o. w. (ik wrikte, heb gewrikt ,) waggelen, vaciller, branler ; (bij
fchuitenvoerders ,) ramer avec une seule
rare, a Parr/ere ti'une barque ou d'un bateau ; (fcheepsw.) coqueter , gabarer ou goudiller.
Wrikking, vr. branlement , m. , action de gabarer,, etc.
Wrikriem, yr. (fcheepsw.) goudille, f., avi1"01; , m.
Wringcn, b. w. (ik wrong , heb gewrongen ,)
met eene draaijende beweging ineendrukken,
tordre les mains.
tordre. De handen
tordre du liege mouille. Het
Linnen
faire des conligchaam in alle bogten
torsions. Iemand jets nit de handen rukken , arracher q. ch. des mains de q. q.;
fig. Zich in allerlei bogten — 9 (gellaag een
nieuw voorkomen aannemen , om zich te
redden,) faire son possible pour se tirer d'af:
faire. — , knellen , als : Spr. w. Gij weer
islet , waar de fchoen hem wringt, knelt,
(waar het hem hapert of fchort,) vows ne
savez pas, oa le soulier le bat , le blesse.
Wringen , o. wringing of verenging van een
(chip naar achteren, (fcheepsw.) coulee d'un
vaisseau, f: Het — of fcherp van den boeg,
les epaules onverrures d'un vaisseau tie l'avant.
Wringing, vr. action de tordre, contorsion.
1AT rochten , b. w. (ik wrochtte , heb gewrocht, )
zie Werken.
Wroegen , b. w. (ik wroegde , heb gewroegd ,)
knagen, kwellen , befchuldigen , bourreler,,
remordre; fig. De boozen hebben geene rust,
hun geweten wroegt hen ieder oogenblik ,
les mechants n'ont point de repos, leur conscience les remord a ton; moment.
Wroegen , o. Wroeging, y r. knaging des ge, synderese,
moeds , remords , ver rongeur,,
f. De boozen zoeken cc wroegin gen te verilikken , les mechants achent a 'Otos' er les
remords (de la conscience).

WUR
Wroegend, b. n. knagend geweten, conscience
bourrelee.
Wroeten, o. W. (ik wroette, heb gewroet,)
fouiller,, fougier. De wilde zwijnen hebben
daar gewroet , les sangliers y one fouille ,
fougie. Werken en —, zich met moeijelijken arbeid afflooven, tobben , fukkelen , se
peiner,, se tuer, se travailler ; fig. tirer le
doable par la queue pour gagner son pails.
Wroeter, m. celui qui fouille; fig. celui qui
travaille beaucoup , qui se donne biers de
la pane.
Wroeting, yr. gewroet , o. action de fouiller ;
fig. action de se panes-.
Wroet , y r. plaats, waar de hoenders met
krabben hun voedfel zoeken , grat , m. —
der wilde zwijnen, boutis, m.
Wrok , m. haat, haine inveteree , rancune,
f, rnal-talent. Men moet geenen — in zijn
hart houden , it ne font point garder de
rancune. Hij heeft eenen — tegen zijnen
broeder,, it a une rancune centre son frees.
Ik bob geenen tegen hem, je n'ai aucun
mal-talent contre lui.
Wrokken, o. w. (ik wrokte, heb gewroet,)
garder rancune ; nourrir une ancienne haine ,
avoir une dent de fait contre q. g.
Wrokkig, b. n. vindicatif, ive, haineux, se,
rancunier,, ere.
Wrong, onv. verl. tijd van Wringen.
Wrong, vr. van touwen om den mast , zamengedraaide hares, bloemkrans, zamengewrotigen dock der Oosterlingen , ook valhoed, bourrelet , m.
Wrongel ,vr. gefiremde melk, laic caille, f.,
caille-bottes, f. pl.
Wuffiutten, m. meerv. (fcheepsw.) jambettes , f. pl.
\\T uft, b. II. ligt van beweging, leger, ere,
agile; fig. verancierlijk, wispelturig, variable , changeant , e, inconstant ,e , versatile.
Wufcelijk bijw. vite; fig. d'une maniere inconstante, variable, changeante.
Wufligheid, yr. agilite, vitesse; fig. humeur
clzangeante, variante, inconstante; legeretd
de caractere.
Wui , Wuit , yr. (fcheepsw.) een werktuig
om fchiemansgaren op te wincien, touret
retorsoir,, m.
Wuiven, b. en o. w. (ik wuifde , heb gewuifd ,) been en weer flingeren , branler.
, met den hoed waaijen, wenken, faire
signs du chapeau a g. q., l'avertir par des
signaux.
Wulp, Welp, in. bet jong van menigerlei
dieren , petit de certains animaux. :neerkoet, courlis on courlien; fig. Een onbedacht
jongeling, son jeune etourdi.
Wulpsch , b. n. dartel, lascif, ive, gal, e.
minziek , onkuisch, lubrique,
e, voluptueux, se, debauche, e, sensuel ,le.
Eene —e vrouw, une femme sensuelle , lascive. —e woorden , des paroles luxurieuses.
—e blikken, des regards lubriques.
Wulpfchelijk , bijw. galement, lascivement,
sensuellement, voluptueusement.
Wulpschheid, yr. dartelheid, enjouement, m.
onkuischheid, minnelust, lascivete , lubricite , sensualite.
Wurgen ; zie Worgen.
Worm ; zie Worm.
Wurmen; zie Wormen.
wurgdraad , m. ( bij de vuurw.) waarmede de
vuurpijlen worden toegebonden, filagore ,f.
Wurgketting, yr. (voor worflen, ) (bij de art. )
chains a saucissons; zie verder Worgen , euz.
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X, yr. de vier en twintigfte letter der letter- a hist , x, m.

enz. , waar de y als i worth uitgefproken,
en moet wel onderfeheiden worden van het
Nederduitfche letterteeken ii , dat als ei wordt
uitgefproken en op I te vinden is 2 als : Us ,
Uver,, Uzer,, enz.

yr. de vijf en twintigfle letter der letterlijst , y, tn.
AANM. Deze beide letters worden alleen
gebruikt in uitheemfche woorden , als in
Xerxes , Xenophon , Alexander , Cyrus , Synagoge Syllabe , Synode , Egypte , Syncaxe

Z.
Z, vr. de laatfle letter van de letterlijst , Z, m. Zaadleiders, in. meerv. De toevoerende zaadZaad , o. Dat voortbrengfel van eene plant ,
vaten, ( die vaten , welke het in de teelballen
bereide zaad naar de zaadblaasjes voeren , )
waaruit, als het gezaaid worts, eene dergelijke plant groeit ; bij zonderlij k , het voort(in de ontleedk. ) zaadaanbrengersvaten , les
brengfel van veld- en tuingewasfen , waaruit
canaux , les vaisseaux deferents.
dergelijke gewasfen voortkomen , semence, Zaadlings of leug , yr. (van hennep ,) chanvre
grains, f. Elke vrncht heeft haar —, chafemelle, m.
quc fruit a sa semence. Kanarie— , graine Zaadlob , vr. lobe d'une sentience; cotyledon, m.
tie canarie. liool— , graine de choux. Bloc- Zaadloop of vloed , m. gonorrhee , vendrienne,
men—, graine el flours. De flaapbollen geven
f., flux spermatique, cloaude pisse ; zie
veel —, lee papaw-es grenent bien. Vrucht•
Druiper.
baar — , semence prolifique. — van het ci- Zaadoogst , m. grenaison, f.
presfekruid , (bij de apoth. ) semen-contra. Zaadparels, yr. meerv. semence de perles.
—, teelvocht , het mannelijke en vrouwelij- Zaadpluimrje , a. plumule ; zie dit woord in
het Franfche deel.
ke —, semence. — der dieren , spermen, m.
— der kikvorfchen , spermiole , f.; fig. —, Zaadpeul, m. capsule, gousse 5 f.
het voortbrengend beginfel van even veel Zaadfchieting , vr. action de mentor en grains ;
emission, (in de geneesk. ) ejaculation.
welk ding ; als : Het —, de kiem , oorfprong ,
van oproer,, les Bermes de la sedition, m. pl. Zaadflof, o. poussihre seminale ou des etamines, f.
De onderwijzingen , die hij hem heeft gegeven , zijn de zaden , beginfelen tot deugd Zaadtun , yr. tonneau aux graines , m.
geweest, les instructions qu'll lui a donnees , Zaadvaten , o. meerv. vaisseaux spermatiques,
m. pl.
ant ete les semences de la vertu. —, nakomelingfchap , lignie, posterite , race , gene- Zaaclvlies , o. pericarpe, m.
ration, f , germe, principe , m.
Zaadvliesies, o. meerv. (in de planten ,) eotyMelons ou lobes, m. pl.
Zaadader , vr. veine spermatique. —artfenij ,
Zaadvloeijing ; zie Zaadloop.
medicament spermatique.
Zaadwinkel, m. boutique de grenetier,, f.
Zaadaderbreuk, yr. spermatoale.
Zaadhak , o. voederbakje in eene vogelkooi Zaadzaaijer,, m. semeur.
Zaadzak , m. sac 4 grain , a semence. Een
(tremel ,) tramie, f
zak met zaad gevuld, un sac de grain, de
Zaadbal , m. teelbal , testicule, f.
semence.
Zaadbedekfel , o. ( in de kruidk. ) perisperme , m.
Zaadbeursje 5 o. der planten , gloume ou glume,f. Zaadzolder, m. grenier a grains.
Zaadblaasje , o. vesicule seminale, f
Zaag , yr. scie. Hand—, scie a main. Kleine
hand— der kabinetwerkers , sciote ou sciotte.
Zaadboliter,, m. zie Zaadhuisje.
Span—, scie a debiter. Kleine fpan— , scie
Zaadbuis, yr. cordon spermatique, m.
a tenon. Kraan— , scie 4 scier de long.
Zaaddeelen , o. meerv. (in de ontleedk.) parSchulp— , scie 4 refendre. Trek— , ( bij
ties spermatiques.
timmerl. ook bij de orgelm. met tanden aan
Zaaddorfcher,, m. batteur en grange.
beide zijden , ) passe-partout, m. Schrob— ,
Zaadfeest , o. (bij de Romeinen) fetes semenscie a egohine , en couteau. Draai—, scie
tines, f pl.
tournante. Het houtwerk aan eene —, la
Zaadhandel , m. grenetii. re, f
moisture d'une scie. — om nagels of to zaZaadhandelaar,, m. zie Zaadkooper.
gen , scie a chevilles. FIet blad. eener —, la
Zaadhout , o. (fcheepsw.) tegenkiel van"eon
feuille, lame d'une scie. Eene — fcherpen ,
fchip , ook kolfem genoemd , carlingue de
1 aiguiser les dents d'une scie.
front, f.
' Zaagbek , m. zekere vogel , bec-scie.
, capsule, 1: —, viies
Zaadhuisje , o. zaadboltler,
.
.
van het zaad , follscule, envescppe , col e, i Zaagbok , m. treteau.
Zaaghout , o. bois de sciage ,
f:, test, pericarpe, en.
Zaagkruid , o. sarrette , f:
Zaadkelk , m. calice a semence.
Zaagloon , o. sciage , m.
Zaadknoop , in. boutori à semence.
Zaadkooi , vr. chou en graine, m., chou mond Zaagmeel , o. zaagfel , bran de scie, m., sciure, f:
en semence.
Zaagmeelachtig , b. n. scobiforme. De korrels
Zaadkooper , m. (tnarchand) grenetier.
der fiandelkruiden zijn —, gelijk zaagfel ,
Zaadkooptier,, yr. grenetiere.
les graines des orchis sent scobiforones.
Zaadkorrel , m. graine, f.
Zaagmolen , tn. mulls; a scier, en. , scierie ,f:
Zaadkraam , yr. greneterie.
ZaaS S $ 6 4
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maitre d'un moulin a scier.
Zaagmolenaar,
Zaagmolenaarswijze, bijw. en forme de scie
dentelee, on en cremaillere.
Zaagraam, 0. en y r. chasse de scie, f.
Zaagfel; zie Zaagmeel.
Zaagfpier, yr. muscle dentel , en.
Zaagtand , m. dent de scie, cremaillere,
Zaagvijl, yr. lime a scie, lime sourde, deuce ;
(bij de art.) tiers-point , m.
poisson a scie , m., scie de mer,
Zaagvisch ,
f:; zie Zwaardvisch.
Zaagvlieg, y r. mouche a scie, f., (in de nat.
gefch.) uropreste, m. — op den cozenboom, tenthredre,
Zaagvormig, b. n. serrete, e, denteM, e.
Zaaibaar, b. n. bon, ne , propre ca semer.
Zaaibloem, yr. ficur, qui se seme, fleur annuelle.
Zaaiboon, vr. feve semer.
Zaaajen, b. w. (ik zaaide , heb gezaaid,) seiner; fig. Het geld is thin bij hem gezaaid,
rargent est clair sense chez tui. Tweedragt
, seiner discorde, semer lra zizanie.
Zaaijer, m. semeur.
Zaaijing, yr. semailles , f. pl. , action de semer ,
dissemination.
Zaaikoren , 0. grain pour semer, bled de seessence, m.
Zaaikorf, m. zaadzak, semoir.
Zaailand, o. terre on champ qu'on ensemence;
terre labourable , f.
Zaailing, yr. plante qui se awe, on venue
d'une graine.
ZaaimaaLd ,
17201S des semailles , en.
Zaai plant , y r. plante annuelle.
Zialfel, 0. ce qu'on a seine, m.
Zaaitijd, m. temps des semailles , m., saison
des semailles , f.
Zaaiveld of land, o. champ el cnsem-encer,, en.
Zaaiweder, o. temps propre aux semailles,
Zaaizak, m. semoir.
Zaak, vr. ding, chose, affaire, action. Dat
words van perfonen en zaken gezegd, cela
se dit des personnes et des chases. Het is
eene %an gewigt, c'est nue chose d'imporSauce. De — waarover gehandeld wordt ,
la chose dont it est question. Dat zijn niet
mijne zaken, ce ne sont pas asses afiraires. Dat
is eene — van weinig belang, ce n'est pas
grand' chose. Spr. w. Als de — gedaan is,
dan is het te liar om te raadplegen, ei chose
onderwerp,van eenig
aite, conseil psis.
fding,
regtszaak, proses, m., cause, affaire,
voorflaan, prendre
t fait , m. Iemands
f.ast
pour q.; defendre la cause
f et cause
de q. q. Het is mime — niet, ce n'est pas
'BOP fait; fam. Zijne zaken than niet hoed,
Flij is regter in zijne eigene
son cas va
zaken, ii est jags en sa propre cause; zie
daad, bedrijfa action, f.,
Regtsgeding.
fait, m. Laat oils tot de -- kornen, ',tenons
hebben,
an fait. Regte kennis van eene
titre au fait crane chose. Ik ben zeker van
ledereen
suis
sir
de
mon
fait.
mijne
verantwoordelijk, chacun
is voor zijne
repond de son fait. Deze brief zal u met de
bekend makes, cette lettre vous tnettra
an fait.
Zaakbezorger, m. avoud procureur, enandataire.
Zaakgelastigde m. commissaire , agent, pienipotentiasre.
Zaakverflag, o. proces-verbal
Zaakvoerder, m. agent.
Zaakvoerderfehap, o.foucti63 & agent, itg,,nce,f:
ZaakZaakwaarnemer,
zie
bezofger.
Zaaa, vs. sali4-;.
aanf;r,

ZAD
de danse. Geweer—, (in tuighuizen ,) salle
d'armes.
en.
Zaaltje , o.
Zaan, yr. dikke melk, caille, lait caille,
Zabbelaar, m. kwijibaard, baveur.
Zabberdoek,
flabbedoek,-bavette,-f.; zie
KwijIdoek.
Zabberen ; zie
Zacht , b. n. van geluid, doux, donee. Eene
zachte , liefelijke item , une voix dance , basse. Een —e fiaap, un sommeil doux. Een
—e food, une mart deuce , euthanasic. Het
—e geruisch van een beekje, le doux 'slurenure d'un ruisseau. — voor het gevoel,
week, mou, molle , moêlleux , se, enollet au
touché , e, doux, ce, douillet, te, etc. Dit
bed is —, week , ce lit est mou. —e peren ,
des poires molles. — tee4er vleesch hubben, avoir les chairs molles. Bet war is
zeer —, le temps est bien doux. Een ei,
un oeuf mollet ou a la coque. —, wollig
lakes, du drap enoelleux.
kusfens, des
coussins bier: mallets. Zij heeft zeer fijn
vel , elle a la pears bien douillette. Een —
afdraivend geneesmiddel, (in de geneesk.)
un remade benin ou minoratif:
Zachtaarclig, b. n. zie Zachtmoedig, Zachtzinnig.
Zachtaardigheid , yr. douceur; zie Zachtmoedigheid,
Zachterworden, b. w. pietrir.
Zachtheid, vr. douceur , mollesse. Hij heeft
met veel — te werk gegaan, it a agi avec
beaucoup de tnollesse. De — van het weder, la douceur du temps. De — van het
vleesch, (in de fchilderk.) la morbidesse,
le floss.
Zaehtjes , blj w. doucement, tout bus, sans
bruit , mollcment. — fpreken, parler dozicement; zie Stil.
Zachtmaken, b. w. week makers, (in de artfenijkunde) malaxer.
Zachtmaking, y r. weekmaking, enalaxation.
Zachtmoedig, b. n. zachtaardig, doux, ce,
Units . benigne, debonnaire, clement, e,
human, e.
Zachamoedigheid, yr. zachtaardigheid, douceur, benignitd , debonnairete, mansuatude,
climence, hunianite.
Zachtmoediglijk, bijw. zachtaardiglijk, dancemeet, benignement , debonnairement.
Zachtzinnig, b. n. doux, cc, avec clêmence,
Dit meisje heeft iers —s, vriendelijks, in
hare oogen, cette fille a les yeux doux ; zie
Zachtmoedig.
Zadel, m. your een paard, selle, Draagvoor eenen ezel , bat, m. Voermans— , selle
tie harnois. Een plat —, sine selle rase.
Een Engelsch , une selle a l'anglaise.
Hebt gib reeds den — op het paard geegd?
avez vous de la mis la selle an cheval? Neem
den — van het paard, dessellez le cheval.
Zijn paard heeft hem uit den — geworpen,
son cheval l'a desarronne. Hij rijdt op een
paard zonder monte en cheval a cru,
el nu ou a poll. Vast in den — zitten, etre
bien en selle, ou terse dans on sur ses arcons.
Zadelbecn, o. (in de ontleedk.) selle splienadale , selle de Targine.
argon. — your een' muilezel,
Zadelboog,
paizzadel , courbet.
Zadelboorn, m. fai t de selle. Achterfle boob
, troussequin.
van can'
Zadelen , b. vs. (ik zadelde , bob gezadeld,)
seller, maitre la selle. &nen ezel
batty-, e;n1,,,lier
tine. Paarden
, bun het
zt.
,-;.st. 7:sr
. list
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toomen, le harnachement; zie Optui- Zakelijkheid, yr. het zakelijke, l'essentiel

de q. ch. , m.
ging.
Zadeikamer, yr. zadelmagazijn , sellerie, (ma- Zakgat, o. ouverture ou entree d'une-poche,
gueule de sac, f.
gasin.)
Zadelkieed, o. dekfel, housse, couverture de Zakgeld, o. argent de poche; argent mignon;
argent pour les menus plaisirs , m.
selle, f, caparacon, m.
Zakgezwel, o. (bij wondh.) kyste, m.
m p ommeau de se lle .
Z a d elk n oop , m.
Zakhorologie, o. montre , f.
Zadelkusfen, o. panneau, m.
Zakje, o. pochette;; (weinig gebr.) zie Zak.
akje,
, m.
Za.delleen, o. fie masculin
aan een biljart , blouse, f. De vier hockZadelmaker,, m. zadelverkooper, sellier. Tuig
zakjes , les blouses de coins. De middelzakjes ,
m aker, harnacheur.
les blouses de tete. Arm— in de kerk, setZa_delmallerij , vr. bourrelerie.
chet , m. — der teelballen , le scrotum. —,
Zadelpaard, o. cheval de selle, m. — voor
popje , met fpecerijen, enz., (bij apoth.)
eon rijtuig van twee of meer paarden, waar.
ch
((cheval
die men in eenig vocht legt om nit te trekp
zit porteur
op de voorrijder zit,
ken , nouet, m.
Zadelriem, m. buik-gordriem, sangle, f.
Zadeltasch , Yr. dubbele lederen zak , waarvan Zakjesbloem, m. (in de kruidk.) zie Taschkruid.
zich te paard reizenden bedienen , dezelve Zakkedrager, m porteur de sacs. —, lastdrager, porte-faix.
aan den zadelknop hangende, sacoche, bouZakken; b. w. (ik zakte , heb gezakt ,) in
geete.
zakken doer., sacker , ensacher. In zijnen
Zadeltje, o. sellette, f.
zak fleken , empocher. —, b. en o. w. neerZadeltuig, o. harnais, m.
waarts clalen , lager worden , lager flellen ,
Zag , 0i1V. veil. tijd van Zien.
waken, baisser, rabaisser. De Rijn is een
Zagenmaker, m. piseur de scies, taillandier.
voet gezakt , gevallen le Rhin a balsa' d'un
Zagen , b. w. (ik zaagde , heb gezaagd, ) scier.
,
pied. Laat den fpiegel." een' halven voet —,
scier de long. flout
in de lengte
rabaissez le miroir d'un demi pied. Nederscier du bois ; ( bij de art.) debater du bois.
zakken, inzakken, s'affaisser. —, verminHet mariner words gezaagd, le marbre se
pierre.
deren, (in prijs) daien diminuer, baisser.
scie. 'Steen —, fnijden, scier de
De prijs van het koorn 'begint te —, le prix
Het —, le sciage.; fig. Wanluidende flreken
du bled' commence a diminuer, a baisser. In
op eene viool, enz. (Jaen, krasfen , racier.
waarde iets doen verminderen. Gij moot
11,j zaagt, krast op de viool, it icicle du
Taut
nog meer van uwen eisch laten
violon.
encore reebaisser le prix.
zinken , enZager , m. scieur ; fig.'flechte vioolfpeler, rdfoncer.
Het
paard
zakte
,
zonk
,
tot
aan
de
cleur..
borst in het flijk, le cheval enfonfa dans la
sin sac de cub-.
Zak, m. sac. Een lederen
bone jusqu'au pottrail.
ter bewaring van water op
Lecieren
reis; ook waarin de Spaanfche wijn work Zakkertje , o. afzakkertje, petit verre de liqueur ; zie Afzettertje.
Eon geld—, un sac a
verzonden, outre,
argent. Een brei- of werk—, un sac a ouvra- Zakkijker, m. lunette de poche, f.
ge. — in een kited of rok, poche, — in eene Zakking, yr. verzakking, affitissement, m. —
broek, horologie—, gousset. Eon —pistool, ' van water, decrue.
Ile- Zakkuil, m, fond du sac.
un pistolet de poche. lets in zijnen
ken, mettre, serrer,, forsrrer q. ch. dans sa Zaklinnen, o. grosse toile a faire des sacs, (in
den kooph.) treillis, tn.
poche; fain. empocher. Schroot—, sachet de
nntraille. Spr.
, fig. of fam. Dat kon Zakmes, o. couteau de poche, m. — , knipmes , jambette , f.
ik in mijnen — fleken, je devais avaler cette
couleuvre. Wie den — houdt, is zoo erg Zakne.t; zie Patrijsnet.
als hij , die hem vult, (de heler is zoo goed' Zakpijp, yr. cornetnuse, musette.
als de fieler,) autant poche celui qui tient Zakpijper, m. joueur de cornemuse , de musette.
le sac. Met — en pak vertrekken , plier Zakpiipmakersvijl, yr. coulissoire.
Ruiters
bagage. Iemand den — geven, hem zijnen Zakpistool, o. pistolet de poche,
pistolet d'arcon.
affcheid geven, doen vertrekken, congedier
Zakput,
m.
zinkput,
puisard.
q. q., lui donne,- le sac et les quilles; lui
donner son conge. Kat in don — koopen, Zakfpiegel, m. miroir de poche.
(jets koopen zolider het te bezien,) ache- Zakuurwerk, o. zakhorologie , montre de poche , f.
ter chat en poche. Zijne zakken vullen,
(zich verrijken ,) s'enrichir. Ik heb hem Zakvtool, yr. (der dansmeesters) poche.
, je le connais déjà; Zakvol, m. sachee, f.
reeds in mijnen
Pal decouvert ses artifices ; je fais de lui Zalf, yr. onguent, m. Brandzalf, (invent
pour la bletlure. Het it eene —, die good
tout ce que je veux, In — en asch boete
noch kwaad doet hechtpleister, c'est de
doen , se couvrir de sac et do cendres, porter
l'onguent miton-mitaine. Eene — die het
le sac et le cilice. — van een net, (bij de
Naar doet uitvallen onguent e,:)ilatoire; fig.
Kat
in
den
—
,
(foort
culaignon.
visfchers,)
Er is geene
aan' hem te firijken ( hij is
van zacht linnen , (in den kooph.) platilles ,
niet te verbeteren ,) id est incorrigible; it
f. pl., toile pour doublure,
est
comme
la
camelotte;
it a pris son pli.
bible
de
poche;
bible
portaZakbijbeltje , o.
Dat is een zalfje voor hem, cola Jul fera
tive, f
du bien.
aantee•
Zakboekje, o. livret de poche, m.
keningsboekje, tablettes , f. pl., agenda, en- Zalfachtig, b. n. onctueux . se.
Zalfachtigheid , yr. olieachtigheid, onctuosite.
hiridion, m.
c
Zalfbus of ctoos, yr. bate a onguent, (bij de
Zakbreuk, yr. balzakbreuk, 'sorotocele.
heelm. bottler, m.
Zakdoek, m. mouchoir de poche.
Zakelijk , b. n. wezenlijk , essential, le, ins- Zalfolie , vr. heilige olie ( bij de R. K.) saiutes huiles, f. pl.
inportant , e, requis, e. De korte en
hood van eon bock, le précis den livre ; Zalfpleister,, yr. ensplai tre d'ongtient.
Zalfpot , iii. pot a onguent.
Zai rS 3 s s 5
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Zalfwinkel, m. boutique cis Pon vend toutes
sortes d'onguent, f.
Zalig, b. n. hoogst gelukkig, bienheureux,
se, beatifid , e. fpreken , voor heilig
verklaren, (in de R. K. kerk) canoniser,
beatifier; fig. Een — gevoel, en sentiment
doux ; zie verder Zaligen.
Zalige , m. beatifid , bien-heureux. De —n,
les biers-heureux.
Zaligen, b. w. (ik zaligde , heb gezaligd ,)
hoogst gelukkig maker, deelgenoot van een
eertwig geluk makers, rendre heureux, se,
sauver. Zalig fierven, een zalig eindei
zalig wormen, fa re une fin chretienne.
den', se sauver, etre sauve , e. Zalig fpreGod
hebbe
hem —, que
ken, beatifier.
Dieu Pabsolve; devant Dieu soft son acne!
Zaliger gedachtenis , d'heureuse niernoire.
Mijn vader zaliger, wijlen mijn vader, mon
Pere defunt, feu mon pare ; zie Overleden ,
Wijlen.
Zaligheicl 9 yr. g,elukzaligheid , felicite , beatitude, f. , saint, m.
Zaliglijk, bijw. d'une maniere bien-heureuse.
saintement.
Zaligmaken; zie Zaligen.
Zaligmakend , b. n. heiligmakend , beatifique,
sanctifiant, e.
Zaligmaker, heiland, sauveur,, redempteur.
De —, heiland der wereld , van het menfchelijke geflacht, le redempteur du genre
fisus
humain. Jezus Christus is onze
Christ est notre Sauveur.
Zaligmaking, y r. redemption, operation du
salut. God heeft zijnen zoos tot — , verlosfing der menfchen gezonden , Dieu a envoye son fits pour la redemption des hommes,
Zaligfpreking, yr. heiligverklaring (door den
pans), beatification , canonisation,
Zalm , rn. saumon. Jonge —, saumonneau,
tocan, m., sarione, f.; fig. Oat is het neusje
van den —, (het beste van zijne Coon ,)
voila ce qu'il y a de plus excellent.
Zalmaehtig, b. n. saumonne, e.
Zalmforel, y r. truite saumonnee.
Zalmgraat, y r. arite de saumon, f.
bore de saumon,
Zalmkop ,
Zalrnmoot , vr. troncon de saumon, m.
Zalmnet 0. filet pour prendre des saumons , tn.
Zalmfehuit, yr. barque pour la peche du saumon.
Zaltnfiaart, yr. queue de saumon.
Zalmvangst , yr. zalmvisfeherij , peche du sarimon.
Zalmvisfeher, m. pecheur de saumon.
Zaluw,, b. n. geelachtig, fauna' tre , aune
n. taankleur, donkergeel, tanZaluwachtig ,
ne , e, basand, e.
Zalve; zie Zalf.
Zalven, b. w. (ik zalfde, heb gezalfd ,) met
zalf befirijken , met zalfolie o yergieten , oindre. wijden, heiligen. sacrer. De gezalfde des Heeren, l'ointdu Seigneur. Samuel zalfde Saul tot koning van Israel, SaZoodra
muel oignit Saul pour etre roi
als Saul tot koning gezalfd was, desque Saul
ut sacra roi. Eenen zieke met heilige olie
f--,
hem het laatfle oliefel geven , oindre
on malade avec lee saintes huiles. De. kampvechters werden eercijcls voor de worfleling
met ° lie befireken on oignit jadis les athletes pour la lutte ; fig. lemands handen — ,
dezelve met eon gefehenk y ullen , graisser
la patte a q. q.
Zal ying, yr. suction. f. sacre, on. De — bij
den loop, (in de R.. K.) l'onction du baptime, De — van den 11. Geer., l'onction
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du St. Esprit. — met heilige olie , chriy
De laatile , het laatfle oliefel, (bij-mation.
de R. K.) l'extrime onction; fig. In deze
cede heerscht veel
godsvrucht , it y
de l'onction Mans ce sermon; bijw. Met —,
onctueusement. Met — prediken , precher
onctueusernent, en a;;11tre.
Zamelen , b. w. (ik zamelde, heb gezameld,)
assembler , rassembler, amasser , accumuler ;
zie Verzamelen , enz.
Zamen, bijw. beantwoordt aan bijeen, in yereeniging met elkanderen, te tegelijk,
ensemble, tout ensemble. 1k heb dit al te
gekocht,
achete tout cela ensemble.
Zij zijn te
te gelijk , met elkander,, uitgegaan, ils sont sot-as tons ensemble. Laat
ons alien te zingen , chantons taus ensemble. —, gezamenlijk , eenflemmig, conjointement.
Zamenaarden, o. w. (ik zamenaarde , heb zamengeaard,) overeenflemmen , sympathiser,
s'accorder. Deze twee jongens garden za.
men , fiemmen geheel overeeu, ces deux
garcons sympathisent.
Zamenbinden , b. w. (ik bond zamen , heb zamengebonden ,) lien- ou attacher ensemble.
De letters —, tier les lettres. Een bos flroo
— , liar une botte de foin. Men moet hem
de armen — 9 it faut lui tier les bras. ,
vereenigen der metalen, allier, amalgamer.
Zamenbinding, vr. zamenhang, liaison. Het
foldeerfel is eene foort van —, la soudure
est une espece de liaison. De —, vereeniging van het good met het ijzer gefchiedt
door middel van koper,, la liaison de l'or
et du for se fait par le moyen du cuivre.—,
vereeniging der metalen , alliage, in.
Zamenbrengen , b. w. (ik bragt zamen, heb
zamengebragt 5 ) bijeenbrengen, assembler.
Zamenbrenging, yr. assemblage, us.
Zamenbuigen, b. w. (ik boog zamen , heb
zamen gebogen ,) courber Pun vers Pautre.
Zamendoen, b. w. (ik deed zamen, heb zamen gedaan ,) vereenigen, bijeendoen , enz.
melanger, reeler; in vereeniging met iemand
doer, agir ou faire ensemble, en compagnie ,
etre associe , e.
Zamendraaijen , b. w. (ik draaide zamen, heb
zamengedraaid,) ineendraaijen , tordre , tortiller.
Zamendraaijing, yr. ineendraaijing, tortillement, m.
Zamendraaijing, yr. action de porter en un
mime lieu.
Zamendragen b. w. (ik droeg zamen , heb
zamengedragen.) bijeen dragen, porter ensemble, porter en un mime lieu.
Zamendrijven , b. w. (ik dreef zamen , heb
zamen gedreven , ) chasser en on mime lieu.
—, o. w. (met zijn) flotter vers un mime lieu.
Zamendrukbaar, b. n. compressible.
Zamendrukbaarheid, yr. compressibilite.
Zamendrukken, b. w. (ik drukte zamen, heb
zamengedrukt 5 ) door drukking vereenigen,
comprimer,, serrer, presser ensemble.
Zamendrukking , yr. compression, pression,
etreinte, f. serrement, m.
Zamengaan, o. w. (ik ging zamen , ben za•
mengegaan , aller ou marcher ensemble.
Zamengebogen, veil. dw. van Zamenbuigen.
— — Zamenbinden
Zamengebonden,
—
Zamenbrengen.
Zamengebragt,
— — Zamendoen.
Zamengedaan ,
—
Zamendrijven.
Zamengedre yen,
Zamengegoten , —
— Zamengieten.
Zamengehoopt, b. n. (in de ontleedk.) van
klieren. en ( in de plantk. ) van bluemen ,
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men , bladeren, enz,_, opeengehoopt, conglobe, e.
Zamengeleid, vest. dw. van Zarnenleggen en
Zamcnleiden.
Zamenrijgen.
Zatnengeregen,
^
Zarnenfl aan.
Zamengeflagen,
Zamengefloten, — - — Zamenfluiten.
- — Zamenfmelten.
Zamengefmolten ,
Zamenfpreken.
Zamengefproken,
—
Zamengefteld, b. n. compose, e complexe.
cienkbeeld, une !dee complexe. — geEen
tai , door de teekens van —en , (in de flelk.)
quantite complexe. Dubbel surcomposó ,
e , (in de kruidk.) Dubbel meer clan twecmaal zamengellelde bladeren , des feuillcs
surcomposees.
Zamengefteldheid , vr. zamengevoegde cigenfchap eener zaak , complexite. (*)
Zamengeilreden , vent. dw. van Zamenfixijden.
Zamengetrokken , — — — Zamentrekken.
Zamenviechten.
—
Zatnengevlochten,
— — Zamenwinden.
Zamengewonden ,
Zatnenwrijven.
Zarnengewreven, —
Zamengewrongen, — — Zamenwrtngen.
Zamengezworen, — — — Zamenzweren.
Zamengezworene , m. conjure ; zie Zamenzweerder.
Zamengieten, b. w. (ik goot zamen, heb zamengegoten ,) verser ensemble , miler en versant.
Zannngieting, yr. action de verse,- ensemble.
mengfel, mixtion.
Zamenhalen, b. w. bijeenhalen , (ik haalde
zamen, heb zamengehaald,) assembler, rassembler,, accumuler.
Zarnenhandel , m. correspondance , societe de
commerce , f.
Zamenhang, m. onderling verband, liaison,
connexion, coherence, continuite, suite , f.
Deze volzin heeft geenen — met den voorgaanden , cette periode n'a point de liaison
avec la precedente. —, (in de leerk.) contexture. Gebrek aan —, incoherence, f. fig.
Gebrek aan — der begrippen , incoherence
des idees. Een flij1 zonder — of verband,
tin style decousu. — der metalen, zamenklevende kracht , cohesion.
Zamenhangen , o. w. (bet hing zamen, heeft
zamengehangen ,) onderling verbonden zijn,
etre lie, e, avotr de la liaison ou de la connexion.
Zamenhangend, b. n. coherent, e.
Zamenhechten, b. w. (ik hechtte zamen, heb
zamengehecht, (aaneenhechten) coudre, joindre ou attacher ensemble.
Zamenhechting, yr. action de coudre ou
joindre ensemble , fonction , suture.
Zamenhoopen, b. w. (ik hoopte zamen, heb
zamengehoopt ,) opeenhoopen , entasser ;
amonceler, entasser,, accumuler.
Zamenhooping, yr. entassement , m. accumulation.
Zamenketenen, b. w. (ik ketende zamen , heb
zamengeketend,) met ketenen aan elkander
verbinden, chainer ensemble.
Zamenketening, y r. enchainement , m.
Zamenklank , yr. overeenilemming, (in de
muzijk 9 ) unisson.
Zamenkleyen , b. w. (ik kleefde zamen, heb
zamengekleefd , ) agglutiner.
Zarnenklevend, b. n. agglutinant , e. —e
kracht, (in de nat.) cohesion.
Zamenkleving, yr. agglutination.
Zamenknoopen , b. w. (ik knoopte zamen ,
heb zamengeknoopt ) aan elkander knoopen ,
nouer ensemble.
Zamenknooping , yr. action de now ensemble,
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Zamenkomen 0. w. (ik kwam zamen , ben
zamengekomen ,) bijeenkomen, se rencontrer, s'assembler, se joindre.
Zamenkomst, yr. assemblee, entre-vue. On, rencontre, ,f: Afgefprokene
verwachte
, rendez vows, m. ; ( in de flerrek.) fchijnbare ontmoeting van twee hemelligcharnen ,
dwaallterren , in een zelfde teeken , confonction. — van twee lijnen in emn punt, convergence. Geheitne , conventicule; fig.
conciliabule , no.
bbekdr.) serrer avec des
Zamenkooijen, (bij
coins. — zamenflapen , toucher ensemble.
celui qui accouple.
Zamenkoppclaar,
Zamenkoppelen , b. w. (ik koppelne zamen
heb zamengekoppeld,) aan elkander koppelen 5 accou,9ler,, Her ou attacher ensemble.
Zamenkoppeling, yr. accouplement, m. con!suction, copulation.
Zamenkouten , o. (ik koutte zamen, heb
zamengekout ,) causer, discourir ensemble,
s'entretenir.
entretien ,
Zamenkouting, yr. causerie,
colloque 9 m.
Zamenieggen , b. w. (ik legde zamen , heb
zamengelegd, geleid,) mcttre ensemble. De
handen youwen , joindre les mains ; zie
Zamenvoegen.
Zamenleiden, b. w. (ik leide zamen, heb zamengeleid ,) mener ensemble.
Zamenleven ; zie Zamenwonen, enz.
Zamenlijmen , b. w. (ik lijmde zamen heb
zamengelijmd,) aaneenlijmen, coller ensemble, conglutiner.
Zamenlijming, yr. action de coller ensemble,
conglutination.
Zamenloopen ,o. Zamenloop, m. concours ,rassemblement affluence , foule , f. Een groot
— van yolk, un grand concours , une foule
de people, une affluence. — van .misdaden ,
ziekten en onhellen , omflandigheden , complication de circonstances. Plaats waar dingen
—, confluent, on. ; zie Zamenyloeijen.
Zamenloopen ,
w. (ik liep zamen , ben
zamengeloopen,) met clkander loopen, conrir ensemble. De paarden moeten , les
chevaux doivent courir ensemble. Ineenloopen , se joindre, concourir,, s'unir. Deze twee
rivieren loopen ineen , vereenigen zich char
met elkander, ces deux rivieres s'y joignent.
Bijeenloopen , s'attrouper,, acconrir en foule.
In een punt , converger. Lijnen die in Oën
punt —, lignes convergentes. —, firemmen
se cailler se coaguler. Zamenloopende cmftandigheden
, un concours de circonstances.
'
Zamenmengen , b. w. (ik mengde zanier', het)
zamengemengd,)
entreméler.
Zatnenmenging, y r. action de miler. —, mengfel, mélange ,
mixtion. — zamenvoeging der geneesmiddelen, (bij de apoth.) —
der deelen , (bij de geneesk.) synthese.
Zamennaaijen , b. w. coudre ensemble.
Zamenpakken , b. w. (ik pakte zamen, hub
zamengepakt) ernpaqueter,, ensembler,, embailer.
Zamenpakking, yr. action d'empaqueter, f.
emballage 9 m., (in de natuurk.) concretion.
— van verfcheidene deelen tot an ligchaam ,
(in de natuurk.) concretion. Zout-, fleenachtige —, concretions salines , pierreuses.
Zamenparen, b. w. (ik paarde zamen, hob
zamengepaard ,) apparier,, accoupler,, appareiller, attrouper.
Zamenparing, yr. accouplement , appareillement , no. - der toonen, arpege , arpege'Rent ,
Zamenperfen ; zie Zamendrukken.
Za-
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(ik plakre zamen, heb
hadden con lanp; gefprek zamen, nous emu
Zarnenp:aikken, b.
zamengepiakt,) aaneenplakken, colter enan long entretien ensemble.
semble, joindre avec de Pernpois.
Zamcnfpreking, yr. action de parler ensemble;
Zamenraapfel, o. amas, melange , ramassis ,
zie Zamenfpraak.
m., compilation, f.
ZamenItel , o. de daad van zamenftellen , action
Zamenrapen, b. 'v. (ik raapte zamen, heb
de compoyer, coapilation, composition, conzamengeraapt ,)bijeenrapen, ramasser, (nunss truction , structure , f. — , hetgeen zamenser.
geiteld words, leeraelfel, sysleme, an. (in
Zamenraping. y r. action d'amasser
de muzijk) Toonkunaig — of zamenftelling
Zamenrijgen, b. w. (ik reeg zamen, heb za
met -.,e.bruik der lettergrepen, at, re, mi,
mengeregen ,) aaneenrijgen , lacer, joindre
ta , so!.
a , b , c der nooten, this —
muzjknooten , solfege , m.
avec des lacets.
vs.
action
de
lacer
ensemble.
Zamenrijging ,
Zareenitellen, b. w. (1k flelde zamen, heb zamengefield,) composer, construire,produire.
Zamenrijmen , 0. W. se rimer ; fig. s'accordcr.
Zamenruepen, b. w. (ik riep zamen , heb zaDit woord is nit twee zellitandige naamconvoquer,
assembler.
mengeroepen,)
woorden zamengefteld, cc moo est compose
de deux scorns substantifs. —t1 , b. n. synZamenroeping, yr. conrocation.
thetique; bijw. synthitiquement.
Zamenroeren , b. w. (ik roerde zamen, heb
zamengeroerd,) indier , coufbnalre ensemble Zamenfteller, en. compositeus auteur, redaca
en remnant avec sine earner, etc.
r"%
elenftelling, yr. composition, constitution,
Zamenrollen , b. w. (ik rohle zani en, heb za. Zam
f., assemblage, m. — der deelen,
mengerold,) rotifer , ens-ostler, meters en
wondh.) zamenvoeging, syntliese ; zie Zit.
rot:lean. Opgerolde, zamengerolde blacleren,
des feuilles recoquillees.
menftel. Werktuigelijke
mecanisme, in.
Zamenrolling, yr. oprolling der blacleren, enNatuurlijke of kunilige
mecanique.
roulement, recoquillement, m.
Zameuftemmen, o. w. (ik fleinde zamen, heb
zamengeftemd ,) accorder, s'accorder; fig.
Zamenro:ten , o. w. (ik rotte zamen, heb zamengerot,) oproerig , in trocpen bijeenlooetre de concert.
s'attrouper,
s'amenter,
se
bander.
Zamenflemmend,
b. n. harmonieux, se; (in
pen,
de muzijk,) paraphone.
Zamenrotting, vr. attroupement,
Zatnenrukken o. w. (ik rukte zamen, ben Zamenftemming, vr. harmonic, f, accord,
concert,
, paraphonie.
zamengerukt ,) se rassembler; s'unir, se
rennir.
Zamenflooten, b. w. (ik Itiet Kamen, heb zafchakelde zamen,
mengeflooten, (under ftooten of itompen,)
Zarnenfehakelen , b. w.
heb zamengefenakeld,) bijeenfehakelen , enbroyer on piler ensemble; meter en broyant.
Zamenfiremmen, o. w. se cailler; zie Stromchainer.
men, Stollen.
Zamenfehakeling , yr. enchainement, ns. ; fig.
Eenc — van ocigelukken, vu enchainement Zatnenilrengelen , b. w. (ik firengelde zamen,
heb zamengeltrengeld,) onderliog vastftrende ma/hears.
gelen, zarnenvlechten , entrelacer; zie ZaZamenfekikken , b. w. (ik fchikte zamen, heb
inenviecbten.
zamengefehikt, ) bijeenfehikken, ajuster ,
mettre , joindre ensemble, s'assortir.
Za.thentrekken , b. w. (ik trok zamen , heb zamengetrokken,) bijeentrekken, serrer. WeZamcnfchikking, yr. assortiment , m.
der —, resserrer. (In de ixaterl.) — door
Zamenfeholen o. w. (ik fchoolde zanier), heb
koucle en vorst, yerdikken, contracter. -zamengefehoold,) bijeenfeholen, gelijk de
(in de gencesk,) inkrimpen, se contractor.
vislchen, s'attrouper.
De fpieren trekken zich zamen , les caustics
Zamenflaan, b. w. (ik Hoeg zamen, heb zamengeflagen ,) battre, frapper , Pun contre _se contractent. Eon —d in;ddel, an (media
cament) astringent. De zamentrekkende bel'autre. De harden boven het hoofd — ,
waging van her hart, le mouvement systalPorter les mains joivtes ass dessus de la tete.
tique.
zich vereen ; gen, o. w. (met
Zamenflniten, b. w. (ik flout zamen , hob za
zijn,) se restnir, se joindre, se former.
mengefloten ,) enchaner Pun 4 l'autre, enZamentrekkend
, b. is. (in de geneesk.) astrinmer
ensemble.
er
I
w. (ik fmolt zamen ,
gent, e , constringent, e styptique on anusZamdufmelten, b. en
taltiqr:e , systaltique, contractif,
retenben en hob zamengefmolten,) fondre cocoonself, ire.
—e kracht, la faculte retentive.
ble ; se rendre ensemble.
Zamenfmelting , yr. Tonto ensemble. — der let . Zamentrekking, y r. cones-action, f., resserrenicest, retirement, m. — van het hart, systergrepen , syualephe des sylla.bes.
tole du coeur,f:
ineenfmelting van twee
Zamenfpannen, b. w. (ik fpande zamen , heb
lenergrepen in Clue, synalephe , J. — der
zamengefpand,) bijeenfpannen, atteler en\a,en
(na
eene
outlasting),
zieli
tot
zeker
jets
ver.
•
symptose, f.
semble. — , o. W.
zekere foort van 'tramp, ook door nabijheid
binden , conjurer, conspirer.
van y our, crispation.
Zamenfpanning, vr. consf iration, conjuration.
Zamenfpelden, b. w. (ik fpelde zamen, heb Zamenvleehten, b. w. (lb vlocht zamen, heb
zamengevlochten , )door ylechten, entrelacer.
zamengefpeld ,) attache:- ensemble avec des
Zameuvlecliting, Yr. Zamenvlechtfel, o. entreepingics.
lacement, ns.
Zlinenfpraak. , yr. dialegue ,colloque,entretien,
Zamenyloeijing, yr. affluent.
abouchement, in., conversation, conference. Zamenvloed ,
— van twee riyieren, confluent. Deze ftad
De zamenfpraken van Erasmus, les colloques
is aan den —, aan de zamenvloeijing van twee
d'Erasme. Spr. w. Kwade zamenfpraken berivieren gebonwd, cette ville est bdtie ass
derven de goede zeden, Its mauvais entre
confluent de deux rivieres ; concours, (in de
dens , les usau)'aiieSS conslagnies,) corrom.
natuurl.) — der Itofjes, concours des atones.
nt les Penises moeurs.
pe
fprak zamen, heb ZamenYlocijen , o. w. (ik vloeide zamen, ben
Zamenfprelzen , 0. w.
zomenge yloeid , ) bi jeenvloeij en , affluer
annc nr, efproken , ) oder1icg fpreken s'enconfiner
co:der ef;sc,;J,le
se
oiadre en
liar cher , p arier C7.1
,
as
c9Ple-Int.
ry: ,1 SIC co,p,-ery ce acc q. q, Wij
Za
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seer un complet , se liguer,, faire one conjuam e nv ic eijing , yr. zie Zamenvieed.
Z
ration ou one conspiration.
Zamenvoegen, b. w. (ik voegde zamen heb
zamengevoegd ,) bijeen y oegen , jeindre,con- Zamenzwering, vr. conspiration, conjuration,
lii,Tue; fig. trame.
joindre, unir , assembler , accoupler. Deze
planken zijn niet wel zamengevoegd, ces Zan'd, o. sable, no. Brusfelsch — 5 sable de
fondeurs.
dnjf—, sable mouvant.
planches ste sont pas bleu jointes. Hetgeen
Schuur—, fijn — 5 sablon,
God heft zamengevoegd, moet de MCI1SCh
Grof
fleets—, grcs sable, gravier. Met —fehuten,
niet lcheiden, ii ne fault pas rive l'hoonme sesablonner. In het
pare cc que Diets a conjoint ; combiner. Korvastraken, bliiven zicten,
s'ensabler. Op het —doen loopen, ensabler.
telijk
rediger, resumer. De meeningen
reellger
Iereand — in de oogen werpen ; fin. hem
van eerie vergadering kortelijk
het regt-e inzigt in eenig ding benemen , verles mils d'une assemblee. Men loan op eine
blindest , donner one coils a q. q. Ljne
bladzUde al hetgeen hij op zes zijden gedevoering nangt aaneen all droog
fchreven heeft , kortelijk — , on peat rediger
n'y
a point de liaison dans son &scours.
en one page tout ce qu'il tO ecrit our six
pages. —d, zamenbindend voegwoord, (in Zandaal, m. anguilie de sable,
— 5 zandkicurige Jiang, fmelt , (monody te.
de fpraakk.) conjonction copulative.
Zamenvoeging , vr. vereeniging, union, jonc- Zandachtig, Zandig, b. n. savlonneux , se
areneux , se, sabieux, se,
(ion, conjonction, f , assemblage, no. De
y ereeniging der twee legers , la junction Zandbaai, vr. arise de sable.
des deux armies. -- van verfcheidene din- Zandbad, o. halo de sable, no., ardnation , f
baguet is sable.
gets, twee aan twee, combinaison; zie dit Zandbak ,
woord. — der zenuwen, (in de ontleedk.) Zandbakje , o. poudrier.
conjugaison. — der beenderen , articulation. Zandbank, vr. bane de sable , no. jfleine—, fam. —en , ondiepten , zandpiaren
- , gewricht der beenderen, waarbij zij zich
battures ,f. pl. Beweeglijke —en, sirtes , pl.
naar alle rigtingen hewegen kunnen , diarmontagne de sable , f (zeew.)
throse, f — der begrippen of ftellingen in Zandberg,
Kleine — of heuvel aan de kust , mondrain.
eerie cede (its de redeneerk.), ook — der
deelen (bij de wondartfen) (en bij de apoth.) Zanddoosje of busje , o. sablier , poudrier ,
— der geneesmiddelen, synthese , f.; zie ook Zandduin, m. dune , f.
Zanden, b. w. (ik zandde, heb gezand ,) met
Zamenhang.
zand beflrooijen of bedekken , sublet..
Zamenvoegfel, o. mengfel, (in de fcheik.)
Zanderig,
is. zie Zandig, Zandachrig.
combine , on.
Zamenvouwen, b. w. (ik vouwde zamen, heb Zandgoed, o. (bij tabaksplanters ,) tabaksblaplies
ensemble;
joindre
en
demi
,
die
het
naaste aan den grond gegroeid
zamengevouwd ,)
zijn, feuilles qui croissent pies de Ia terse;
pliant.
basses fcuilles , f pl.
Zamenvouwing yr. action de plier ensemble.
Zandgraver, m. sablonnier.
Zamenwasfen, o. w. se joint-ireen croisant.
Zamenweeffel , 0. al war zamen geweven worth Zandgroef, vr. sabliere, sablonniêre.
of is , tisson, m. contexture. Het — der fpie- Zandgrond, m. terrain , terroir sablonnenx,
fond de sable. Op eeneu
ren, der vezels, la contexture des muscles ,
bouwen, fig.
(op eenen losfen grond, of op lesle granddes fibres ; fig. — van misdaden, enz. cornflagen bouwen; zijne hoop op bedriegelijke
p1/cation ,
gronden vestiges, beitir stir le sable.
Zamenwerken, o. w. (ik werkte zamen , heb
zamengewerkt,) travailler de concert on Zandhaas, m. lievre de dunes , lievre blanc.
, medewerken 5 cooperer. Zandheuvel, m. co/line de sable, f.
cenjoinctement.
Medewerkend, dat dezelfde ilrekking en Zandhok , o.
at Pon met le sable.
Zandhoop, m. tas , amas de sable ; ensablement.
uitwerking hear, conspirant , e.
Zamenwerking, yr. action de travailles de con- Zandig, b. n. sablonneux, se; zie Zandachtig.
Zandigheid, yr. qua/la de ce qui est sabloncert ; cooperation.
neux , se.
Zainenweven, b. w. (ik weefde zamen, heb
zamengeweven ,) ondereen , bij elkander we. Zandkar, yr. tombereau a sable , us.
Zandkist , yr. caisse a sable.
y en, tiller parmi on intro q. ch.
Zamenweving, yr. assure clans la quell on Zandkloot, m. tumour vendrienne des testicules , f.
ndle q. ch.
Zamenwinden , b. w. (ik wood zamen heb Zandkoker, en. poudrier.
Zandkorrel,
m. grain de sable.
zamengewonden ,) mettre en rouleau, en peZandkuil, m. sabiiere, sablonniere.
lotte ou en echeveau.
Zamenwonen, o. w. (1k woonde zamen, heb Zandlooper, m. sable, sablier, (op fchepen)
ampoulette, f De — loopt niet, fla y: Ail,
zamengewoond ,) bij eenwonen , zamenleven
l'horloge, le sablier mood, dort.
deweurer ou vivre ensemble ; cohabiter.
Zamenwoning , yr. habitation Commune ; coha- Zandman , Zandboer, Zandhaler of verkooper,
sablonnier.
bloat/on.
Zamenwrijven, b. w. (ik wreef zamen , hob Zandmumie , Yr. mosaic de sable.
zamengewreven, ) méler en frottant, en Zandoever,
Zandarand, o. grist ,
die, dat met de tijen ondervioeic,
broyant.
Zamenwringen, b. w. (ik wrong zamen , hub Zandpad, o. sentier de sable, in.
Zandplaat ; zie Zandbank.
zamengewrongen ,) tordre ensemble.
w. (ik zettede zamen, heb Zandplaats , y r. waar het gewasichen z,nd in
Zamenzetten ,
'mettle
ou
placer
de glasbiazerij gelegd worth , sub/on
zamengezet ,) bijeenzetten ,
,
Pun aupres de l'autre ; composer.
Zandregen ,
pluie de sable, j.
Zandruicer,
no.
zamenzetting, C011C,OS
Zatnenzetfel,
iemand , die van zijn paard in
het Sand valt, cavalier desarconne ; inauvais
composition , , action de niettr, en c emble.
cavelicr.
con7irateur
Zamenzweerder, m. confus
ZreidCchirper
conjoratcnr.
sablonnier.
(ik zwoer zanlen , hub 1:„and fchuit ,
Zimenzweren 0.
blows de (a) sable.
2 „,1 ,cr,gzvvroren ,)
gfec'e.
Zane,
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Zandflreek , yr. pays sablonneux;
Zandflrook of flreek , yr. tegen de kiel,
(fcheepsw.) gabord.
Zandvormenmaker,, m. (bij fmelters) sableur.
Zancliveg , cheinin sablonneux. Spr. w.
Zijn karretje rijdt op eenen —, (het gaat
hem naar zijnen zin , ) la fortune lui rit;
a le vent en poupe; it est en sfi;.ete.
Zandwoestijn, yr. desert sablonneux
Zaedwolk , y r. nuage de sable mouvant, tourbillon de sable, in.
Zandzak , in. sac a sable.
Zang, m. zie Gezang ; fig. Het is k-oekoek ,
den ouden zang , ( altijd behandeling van
een en hetzelfde onderwerp ) c'est toujours
la memo chose.
Zangberg , in Beotie , m. De gewaande berg ,
waar Apollo met de negen zanggodinnen zijn
verblijf houdt ; anders Helikon , parnasse;
helicon.
Zangbergilichter, m. dichter, pate.
Zangboek , o. zie Gezangboek.
Zanger of Zinger ,
chantre , chanteur.
dichter , poete.
Zangeres , y r. chanteuse, chanteresse.
Zangerig, b. n. zangzoet , inzonderheid van
vogelen , melodieux , ease.
Zangfeest, o. fete oit ion cl2ante, f.
Zanggezelfchap , o. societe musicale on de chanteurs f.
Zanggod , m. Dien du chant ,(ilpollon).
Zangodin of godes , yr. muse ,
Zangkunde of kunst , yr. art du chant ,
musique vocale.
Zanggodinnendom, o. choeur des muses,
—, koor in eene kerk,
Zangkoor,, o. choeur,,
voor zangers, jube , (in de R. K.) ambon, m.
Zangkunfienaar,,
chanteur.
Zangles , yr. lepon de musique vocale, lecon de
chant.
Zanglust , in. verve poetique on des pates, f.
Zangmaat, y r. mesure.
Zangmeester, in. maitre de chant on 4 chanter, maitre de musique vocale.
Zangnoot , yr. note tie musique.
Zaugfchool , yr. &vie oit Pon apprend 4 chanter, ecole de musique vocale. — voor het
koorgezang , (in de R. K.) psallette.
Zangfleutel, m. clef de musique pour le chant ,
Zangfpel, o. opera, in.
Zangtlem , yr. voix chantante , partie d'un concert qui se chante.
Zangfler; zie Zangeres.
Zang-auk o. piece de musique vocale , partie
de chant, f: cantate, f. J Klein — , cantatille , ariette,
Geestelijk , oratorio, no.
Zangtoon,
, loopje , routon. Slepende
lade, f roulement,
Zangvogel, m. oiseau chantant.
Zang wijze , yr. melodie; zie \Vijs , op het eincle.
Zangzoet ; zie Zangerig.
Zark ; zie Zerk.
Zat, b. I). met fpijzen opgevuld , verzadigd ,
rassasid e, e. De zatte gasten rezen
op , les convives rassasies se leverent. Hij
heeft goed gedronken , hij is —, it a bien be,
it est soil'. lets
, moede zijn , etre soul
de q. ch. Gij zult het welhaast hebben ,
vons en serez bientOt sail; fig. Van verdere
begeerte naar lets ontheven , rassasie, e,
scfil, e, las, se, ennt13.d, 5, degoiltd , e,
f:r4igite , e. 1k ben des levees , fe souls degofite de la vie. Zich — can jets kijken ,
titre las de y our q. ch. — , dronken , vol
ivre,
e. Hij heeft te veel gedronken ,
hij is — , it a bus de trop, it est ivre, 1k
lieb boeken
_raj assez de livres.

ZEE
Zatheid, yr. verzadiging , satiete , f. rassasiement, m. dronkenfchap , ivresse, ivrognerie.
Zaturdag , m. samedi.
voor de vasten , samedi gras, — voor pafchen , samede saint.
Zaturdagavond, m. samedi au soir.
Zaturdagmorgen,
samedi matin.
Zaturdags , bijw. le samedi.
Zavel , o. zand , gros sable, gravier, m.
Zavelachtigb. n. graveleux , se, plein de gravier, sabionneux , se.
Zavelaarde , yr. pouzzolane.
Zavelboom ; zie Zevenboom.
Zavelkuil, in. zandkuil, sabliere oa se trouve
du gravier.
Zebra, m. Wilde ezel, Kaapfche ezel, Zebre.
Zede , yr. wijze , gewoonte , gebruik , coutume , maniere, f. usage, in. De zeden , les
moeurs. Die jonge mensch heeft bedorven —n,
ce jeune bonuses a des moeurs corrompues,
depravdes. Van —n , manieren yeranderen ,
changer de moeurs. De kwade voorbeelden
bederven de goede —n , les mauvais exemples
corrompent lee bonuses moeurs. Verhandeling
over de zeden , ethologie.
Zedenbederf, o. verbastering van zeden, corruption, depravation des moeurs, demoralisation.
Zedenbederver,,
demoraliseur.
Zededeugden , yr. meerv. versus morales.
Zedeknude, y r. zedeleer,, morale, dthique.
Zedekundig , b. n. moral, e.
Zedekundige , Zedeleeraar,,
moraliste.
Zedeleer,, yr. morale, ethique. De boeken van
Aristoteles over de —, les ethiques
Zedeleeraar,, m. moraliste.
Zedeles , yr. lecon de morale. Zedelesfen ge.
y en , moraliser. — eener fabel , affabulation,
morale.
• Zedelijk , b. n. moral, e; bijw. moralement.
— maken , moraliser. Het --e, le moral.
Zedelijkheid, vr. moralitd.
ontuchtig,
Zedeloos, b. n. immoral , e.
obscene ; bijw. d'une maniere immorale.
—maken,
demoraliser.
Zedeloosheid, yr. immoralitd.
Zedemeester,, Zedepreker, , moraliseur, conrigoriste ; fate. Langsent', Geftrenge
sermonneur.
wijlige
Zederijk , b. n. qui a de bonnes moeurs, de la
moralise.
Zedefpreuk , yr. maxime de morale.
Zedevoogd, m. zedenonderzoeker, (bij de
mode Ron].) censeur.
Zedewet , y r. loi morale.
Zedig , b. n. modeste, retenu, e ; fig. fam.
Dit meisje fpeelt de zedige , cette file fait
la sucree.
Zedigheid , yr. modestie , retenue. De — is een
der groote fieraden van een meisje , la inndestie est no des grands ornements dune fine.
Zediglijk , bijw. modestement. Een meisje moet
zich — kleeden , one fille fans s'habiller
modestement.
oceaan , ocean. in.
Zee, y r. iner. Groote
De — is ftil , effen, la user est calme. Ruime , voile , pleine ou haute vier. Stille
—, user pacifique; zie Mer in het Franfche
heel ; fig Regt door — gaan , (zich van
alle flinkfche omwegen onthouden , ) agir on
parlor rondement. Met iemand te diep in
— gaan , s'en,ager trop avant avec q. q.
, (fclieepsw.) filth;, tn.
Voile
congre ,
Zeeaal ,
Zeeadder,, y r. couleuvre de filer.
Zeeagact , Zeeberil , m. aigue-marine, f.
scale on
mignon de user ,
Zeeijuin ,
squilie, f Islet — bereid , seillitique.
Zee-
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ZeedIfein , m. absinthe de ?tier, aluine, f.
-Zeeiirend m. onfraie,
huard.
Zearm , m. bras de mer.
Zeedclas , Zeeboek, m. atlas marin, carton.
Zeebaak, yr. balise de met.
Zeebaar, yr. vague, onde. Groote
houle.
Zeebaars, 111 perche de mer ; barbonne, f:
Zeebarbeel ; zie Zeehaan.
Zeebeer, in. ours marin.
Zeelnril ; zie Zeeagaat.
Zeebelchrijving , yr. hydrographie.
Zeebewind, o. conseil de marine, m.
Zeebewindhebber, in. zeeprefect , directeur de
la marine.
Zeebies, y r. font marin,
Zeeblaas, y r. geflacht van wormen op het wa.
ter, (in de natuurl. gefch.) physophore,holothurie.
Zeebloem, yr. zeeroos , ndnuphar,, m.
Zeeboezem , m. zeebogt, golfe, m., bale,
anse, f.
Zeebrand , de branding der zee, agitation
violente des vagues qui ecument. —, weerlicht zonder donder,, éclairs sans tonnerre , pl.
Zeebrafem , m. breme de mer ou des lacs , spare, ook wel dorade, f. (goudvisch).
Zeebrief, tn. zeepas. De gezamenlijke papieren , waarvan een koopvaardijfchipper voorzien worth, lettne de marque, , permis,
lettres de mer.
Zeeburg, m. eene vesting of een kasteel, enz.
aan zee, ouvrage massif au bord de la mer,
comme tour ,
fortenesse , chateau, etc.
Zeecomrnisfaris , m. commissaire de la marine.
Zeedaad , yr. exploit maritime, tn.
Zeedienst, yr. marine.
Zeedier, o. animal marin,
Zeedijk , m. digue sur le bord de la met-, qui
retient la men, f.
Zeedorp, o. village pres de la met , m.
Zeedraak , m. dragon marin.
Zeedraakje, o. espece de poisson des Indes orientales.
Zeedrift, yr. ftrandvond , epave.
Zeeduivel, m. van het visfchengeflacht, diable
de mer ,
baudroie , f:, pecheteau.
Zeeduizendbeen, o. nereide , f.
Zeeeend , yr. canard mat-in, tn. , macreuse,f
Zeeeenhoorn of Koren, m. narwhal on narval.
Zeeegel, m. hdrisson de met , oursin.
Zeeeik_el, m. gland de mer.
Zeedngel, m. zekere vitch, ange.
Zeeengte, yr. detroit , besphore , m.
Zeef, Zift, yr. tamis , crible sas, m. , etamine. Zeefje, sasset , tn. Suikerbakkers —,
assortissoir. Waarzeggerij door , met eene
coscinomancie. —, de bijzondere en
eigenaardige fmaak van eenen drank, seve,f:
Zeefachtig, b. n. cribleux, se.
Zeefbeen, o. neusbeen , eilimoide, m.
Zeefdoek , o. dtamine , f.
Zeefswijze , bijw. en forme de crible.
Zeeg, yr. het wijfje van eenen reebok , chevrette , f.
Zeegans ; zie Vetgans.
Zeegat o. passe, bouque, f. — in de Levant,
friou , no.; fig. Hij gaat het — in, it va
la met.
Zeegebruiken , o. meerv. De gebruiken, gewoonten der zee, les us et les consumes de la mer.
Zeegedrogt of monfter, o. monstre marin, m.
Zeegedruisch , o, mugissement de la seer, tn.
Zeegercedlchap, o. ustcnsiles , instruments de
la over, de marine, In. pl.
Zeegcregt , a. amirautd , I; , conseil de marine, TM
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Zeegevaar, o. danger cause par la mer, tn.
Zeegevecht , o. Zeeflag , m. combat naval.
Zeegewas, o. plante marine , f.
Zeegezigt , Zeefluk , o. (bij fc hilders,) marine. Schotel was een fchilder van zeegezigten , Schotel fut un peintre de ;Joao-hoes.
Zeeghaftig b. n, triomphante, victorieux , se.
Zeeghalciglieid , vr. victoire.
Zeegier,, m. vautour de over.
Zeegod , m. diets marin, Neptune.
Zeegodin , yr. deesse de la men.
Zeegolf, m. zie'Zeebaar.
Zeegras , o. zeewier,, valve on varech, sant,
, algue ,f„ . goemon , m.
, weedasch,
sonde, f., kah , tn.
Zeegroen ,
vent de mer, celadon.
Zeehaan, in. (in de natuurl. gefch.) visch,
gle. —, knorhaan , ranger m. Vliegende
—, pirapede , prionopte volant.
Zeehaas, m. lievre de men (poisson).
Zeehandel, m. commerce maritime.
Zeehard, b. n. amarine e, fait aux fatigues
de la mer.
Zeehaven 9 m. port , havre de mer.
Zeehond, m. chien de men. Soort van —,
haai, emissole , doucette, f., boucle, squale.
Zeehondshuid, yr. peau de chien de men. Eene
toebereide en geverwde — tot overtrekfels,
galuchet , no.
Zeehoofd, o. melt, m.
Zeehoorn of Zeehoren , m. conque , Horenflak , in de gedaante van een trompec , (in
de nat. gefch.) buccin; zie Siak.
Zeehout , o. van een fchip , lisse de vibord , f.
Zeekaart, yr. carte marine on hydrographique.
Zeekaarcenboek, o. graadboek , wegwijzer,
(fcheepsw.) routier.
Zeekadet,
garde-marin, aspirant.
Zeekalf, o. veau marin, phoque , m.
Zeekapitein m. capitaine de bond, de la marine.
Zeekant, m. rivage , bond de la mer.
Zeekasteel, 0. (bij dichters) vaisseau, navire,
chateau flottant,
Zeekat , yr. Spaanfche, seche ou seiche. Veriteende
, seche fossile.
Zeeklip of Zeerots , yr. dcueil , rocker, m.
Zeekoe, y r. vache marine , f., lamentin, m.
Zeekompas, o. boussole ,
Zeekoning , yr. zeebarbeel; foort van zeehaan,
(visch) surmulet, m.
Zeekrab, yr. crabe, cancre. Groote —, (in
de natuurl. gefch.) poupart. Veriteende —,
crabite.
Zeekreeft ,
ecrevisse de men. Kleine —
ecrevrette , f: Groote , homard , foort van
—, langouste, f. —net, o. langoustiere , f:
Zeekrijg , m. guerre navale,
Zeekroon, yr. couronne navale ou rostrale.
Zeekust , y r. cote marine,
bond ou rivage de
la mer, m.
Zeekwab,vr. venin de rner,m.( zeenetel) meduse.
Zeel van hennep, o. sangle de chanvre , etc.
— ram paarden , koeijen , enz. to ontfchepen ,
buikriem , ventriere, f.
Zeelavenciel, vr. (plant) limoine.
Zeeleeuw,
(visch) lion marin.
Zeelelie , yr. ernerocale.
Zeelieden , m. meerv. onarini ens , gees de men,
(matelots , musics).
Zeelt , y r. ( visch) tanche.
Zeelucht, vr. air de la men ,m.
Zeem, a. zeemleder, peals de mouton on de
chévre passee en megte,.f chamois, in. —lcaren
handlchoenen, des goats de chamois , frits
de 1., eau de ckamois. Zecnitouwen, passer et;
megie, chamoiser. Zeemtouwen, o. la algid.
Zeeniagt , vs. feces llarales , f
marine.
Zee-
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Zeeman,
marin, hornme de mer, inarinier. Zecproos, Yr. waterlelie, y r. (in de natiark.)
nersupist.r Blanc, valet, m.
manceuvrier. Op zijn
BeYaren , hanclig
a la matelote.
Zeepfleen , m. larege ou lavezze, f:
—s,
de marin,
i
Zeernanfeap,
a
o.m arine , profession d
Zeepwater,, o. zie Zeepfop,
n,
f. fig. — gebruiken , toegeven, waar toe- Zeepwoixiing-, Zeepmaking, Yr. saponificatio
gegeven meet worden , se plier aux circon- Zeepzieden , 0. w. faire du saran.
savonnier.
Zeepziedcr,
stances ; zie ook Zeciieden.
Zeemanskur, st, yr. science de In navigation, Zeepziedc raj , Yr. savonnerie.
navigation, f., art de naviguer, m.
Zeer, o. pij n, finart , doulenr,f: real, m. Gij
duet raij pile, fthart, volts use [sites du
ZeomansKakje , o. pacotille,
anal, vans one causez de la dessleur; fig.
Zeembereidef Zeemiederbereider, inegissier,,
Iemand op zijn — tastes, ble,ser la conchamoiseur.
science de q. q. Kwaad—, hoofd—, teigne,
Zeewbereiding , yr. megie.
Zeemeermin , Yr. sirene,
f:; zie Smart, Pijn. —, b. n. fmartenjk ,
.mal , douloureux , se. Ik heb —e oogen ,
ZeerneCilw yr. grande monette noire.
j'ai anal aux yeux. — op den top der yin•
Zeemen, Zeemberciden, b. w. ramailles-; zie
bijw. fort,
hers, mal a'aventure ,
ZECCID.
tres, grandement. hij bedrieat zich
dieplood, thalassometre
Zeemeter,,
Eat
it
se
trompe
grandement.
grooteiijks,
Zeeinerk, o. balisse , tonne.
is — ienoon, c'e.4 fort beau. Zij behaagt
Zeemijl, y r. lime marine.
hem — elle lui plait fart. Hij is —
Zeemogendheici, yr. puissance maritime.
it est tees estime. Gij fpreekt we', vous
Zeemieder; zie Zeem. B,7eiding Nan —, raparlcz ties biers. Gi,j weer nit; hoe — ik
maillage , an.
veriarq.,, hem te zien, vows ne savez pas consZeemoniter, 0. monstre marin ,
biers fe desire de le voir.
, f:
Zeemos, 0. mouse de
conseil de marine.
Zecraad,
y
r.
fchelpvisch
,
zie
coquillage;
Zeemosfel,
Zeeraaf, yr. cormoran, in., hydrocoras, m.
Zeefiak.
Zeeregt , 0. droit maritime, droit de la maZeenitouwerij , y r. megisserie.
rine, m.
Zeenaald, y r. naaldyisch, ( y isch) aiguille.
Zeereis, yr. voyage par , sur men, In. —,
Zeenetel, y r. ordie marine, actinic, f.
om y a.ring, periple, in.
foort van zeephyte, margoule.
brouillard sur men, (zeew.) Zeerlaeid, yr. mal, m.
Zeenevel,
Zeerig, b. n. qui a du mad.
non-vue, f.
Dikke
Zeerigheid, Zeerheid, yr. mal, m., douleur
Zeenimf, y r. neréide.
cuisante, f.
ZeeoeYer, zie Zeekust.
Zeerhoofdig, b. n. teigneux, se.
Zeeofficier,, tn. &Pier de la marine.
chien de met-, chien marin.
Zcerob,
Zeeoorlog; zie Zeekrijg.
grosse capote ou casaque de mateZeerok ,
Zeeoverrte , m. chef d'escadre,
lot, f.
Zeep, yr. sawn, In. In — y eranderen, sapoZeeroof, m. butin fait sur mer; capture,
nifier (in de feheik.).
prise , f:
(vich) uranoscope.
Zeepaap,
Zeepaard , o. cheval marin, in. hippopotame. Zeeroover, m. zeefchuimer, corsaire, pirate,
forban, &amens- de mer.
Zeepaarde, yr. terre savonneuse.
Zeeroovcrij yr. piraterie , f., brigandage sun
paon de mer, combattant.
Zeepaauw,
mer, 7B. ^ plegen, pirater; Ocumen les
Zeepachtig, b. n. savonneux, se, saponaavers.
ce, e.
Zeerot , yr. rat de men, m.
ponirne de savon, f.
Zeepappel,
Zeerots, yr. rocker era mer,
Zeepas, m. lcttre de suer, f.
Zeertje , o. petit ulcere ou apostume, m.
boite
a
savors,
f.
Zeept,ak,
Zeerui, yr. zie Zeewier.
savonnette, f.
Zeephal,
Zeeruud , o. antlers zeekoe , vache marine, f.
Zeepbel, yr. bouteille, balle de savon.
Zeerups, yr. zeemuis, aphrodite.
saronnier.
Zeepboom ,
Stuk drooge Zeefchade, vr. avarie.
Zeepbrood, o. pain de savors,
Zeefchildpad, y r. tortue de mer. Soort van
err gemarmelcle zeep a brique tie savon, f.
cahouane.
Zeepdoos, yr. bate a saran.
Zeeren, b. en 0. W. (ik zeepte, heb ge- Zeefchip, o. vaisseau de mer, navire,
fig. Zen mensal, waarmede het ongemakkezeept ,) savonner,, Trotter avec du savon.
lijk y ak om te gaan, urg e diablesse. Een
Zeeper ; m. zie Zeepzieder.
mal — van een wijf, rule .folle.
Zeeperij; zie Zeepziederij.
foort van knorhaan,(Yisch)
Zeefchorpioen,
Zee.p,r;g; zie Zeepacbtig.
racasse, f.
scorpion de mer,
Zeepiji, yr. (in de nat. gefch.) (Yisch)
Zeefchuim , o. ecume de met- ,
fibs, dauphin.
zie Zeeroover.
Zeefchuimer,
Zeepisfebed, y r. crnothoes , 777.
combat nabataille narale,
chaudiere de savonnerie, f. — Zeeflag,
Zeepketel,
7B.
val,
IS;.
servidon,
met ooren,
Zeefiak, yr. limacon de riser, 772.
tiercon,
Zeepkist,
Zeeflakhuisje, o. (in de natuurl. gefch.) gelijk
rnarchand de savon en gros.
Zeepkooper,
een drijf- of priktoI, trochus, tn.
Zeepkraain, Yr. boutique di Pon vend du savors.
—, waterinarchand de saran en detail. Zeeflang, yr. serpent marin,
Zeepkramer,,
Ilang , izydre,
Zeepkruid, 0. saponaire , f.
gotlt
marin.
Zeefmaak,
Zcepaia,kin,7, Yr. zie Zecpwording.
beeline, f.
Zeefnoek ,
Zeeplaats of fad, yr. ville maritime.
Zeefoldaat, in. die op cen oorlogfchip
Zeeplant, y r. plante, marine.
de
marine,
niarinier.
soldat
2;cepunot, y r. voix savor;nc;sse.
Zeelpin , yr. araignee de mer.
Zee p Pil of Zetpil, yr. snppositoire, 74.
Zeepfop of water, o. eau de savon, f. saren• Zeefpook, o. monstre mania, m,
Zeeflad, yr. ville maritime.
111.
Zee-
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Zeefler , yr. zekere mosfel , qua!, m.
Zeeftilte , y r. calme sur mer , m. , bonace , f:
Zeeitorm, m. tempéte sur mer, f., tourmente,
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Zegegalm, in. son triomphal.
Zegekar of koets , yr. char de triomphe; char

triomphal, m.
couronne de
triomphale 5 f.
Zegef, o. cachet, m. Zet uw
er op , mettez y votre cachet. — van het geregc, sceau
Zeeftrijd, m. zie Zeeflag.
ou scel, m. Hij zette, hij drukte
Zeituk, o. mer, marine, f., (tableau d'une
mer, m.)
zijn — daarop , it y mit, apposa son sceau.
Het — was bijna uitge yeegd, le sceau dtait
Zeet , y r. de daad van zitten , zitplaats , siege,
m., place. Kunt gij niet ter — komen ? ne presque efface. Het — van den koning van
pouvez-vous pas parvenir a votes asseoir?
Pruisfen , le sceau du roi de Prusse; fig. Het
— op iets drukken , eindigen , mettre le sceau
Zeeterin, m. terme de mer.
saur q. ch. Zijne papieren zijn onder geregZeetogt, m. expedition maritime ; zie Zeereis.
telijk zijn yerzegeld, ses papiers sont
Zeecon, yr. ton , in zee op zandbanken vastsous le scene. Dij is dood, eu men heeft
geketend , baak, bailie, boude.
het geregtelijke — op zijne kamerdeur geZeetrompet , yr. trompette dont on se sert sur
horenflak,
drukc , aan de deur gehaugen, it est more,
buccin,
m.
les vaisseaux, f.
,
et Pon a appose, mis, le scelle sun la parte
Zeenurwerk, o. horloge marine, f., gardetemps, tit.
de sa chambre. Men moet het — afnemen ,
it faut lever le scelle. Klein —, merk op
Zeeuw, m. rixdale de Zelande (f2.6o).
Zeevaarder, m. navigateur, marin.
papier, van ftaatswege geflempeld, flempel, timbre, an.; fig. Zijn — aan iets hechZeevaart, y r. marine, navigation.
ten, iets goedkeuren, approuver q. ch.
Zeevaartkunde . y r. art de la navigation, de
naviguer, marine. — in het behandelen der Zegelaar, m. scelleur.
ftempelaar, timbreur.
zeilen , zeilkunst , histiodromie.
Zeevader, m. tuteur de q. q. qui est sur mer. Zegelbewaarder, m. garde des sceaux.
Zeevarend, b. n. qui navigue, qui vasur mer. Zegelen, b. w. (ik zegelde, heb gezegeld ,)
Zeevarken , o. bruinvisch , tnarsouin, m.
sceller, cacheter, mettre le sceau, le cachet.
Zeevenkel, yr. baccile, créte-marine.
Zegel uwen brief toe, cachetez votre lettre,
mettez-y le cachet. Een zegel, fiempel op
Zeever,, vr. kwijl, fpeekfel, bare; zie Kwijl,
Kwijlen, enz.
iets flaan of drukken, timbrer. Gezegeld
papier, du papier timbre.
Zeevisch , m. poisson de tater. — op tie markt ,
maree f. Weleer zeker regt op —, marcaige, Zegelgeld, o. timbre, f.
der groote —en, walvis- Zegeling ; zie Verzegeling.
'
f. Berchrijving
fchen , cetologie, f.
Zegellak, o. cire a catheter, cire d'Espagne,f.
chasse maree.
Zeevischhandelaar,
Zegelmerk, o. sceau ,m. , empreinte du sceau, f:
Zeevlas ; zie Zeewier.
Zegelof, m. louange d'une victoire, f.
Zeevoeten, m. ! meerv. pieds marine.
heb- Zegeloon, m. en o. reconnaissance d'une vicben, avoir le pied marin, etre amarine.
toire, f.
Zeevogel, m. oiseau de mer.
Zegelpers, yr. presse
timbrer, sceller.
Zeevolk, 0. gens de mer, matelots, m., ma- Zegelregt, o. Hempel, droit de timbre, an.
Zegelring, m. anneau a cacheter, bague
rins , m. pl.
Zeevond, m. ftrandvond, epave, f.
gravee en cachet, f. In de oude gefchiedenis, arographe.
Zeevoogd, in. anairal.
Zeevoogdij, yr. amiraute, f., commandement Zegelfnijder, m. graveur de cachets.
d'une flotte, m.
Zegel yerbreker,
(inbreker) brise-scelle.
(yisch) foort van zeefnoek, re- Zegelwas, o. cire 4 sceller; cire a empreinZeevos ,
ter,, f.
nard marin.
Zeewaarts, bijw. vers la men; du ate de la men. Zegen, m. benediction, Na den — gegeven
Zeewagen , m. char de Neptune, char marin.
to hebben , gaat men uit de kerk , aprês avoir
Zeewater, o. eau de men, f. Zeezoutwater,
donne la benediction, on sort de Peglise;
fig. Daarbij is geen cela ne prospêmurie. f.
re pas.
ZETwerkfluk o. probMme nautique, m.
Zeewerving, yr. levee maritime ,.de matelots; Zegen , yr. (vischnet) seine, f,, essaugue ,m.
Met de — visfchen, pécher a la seine. —,
(in Engeland,) presse.
fleepnet, voor patrijzen , traineau, m. KleiZeewetten, yr. meerv. lois maritimes; us et
coutumes de mer, m.
ne —, sennette.
Zeewier, 0. algue ,f., varech,sart ,ftecus , no. Zegenen , b. w. (ik zegende , heb gezegend ,)
den zegen geven, benir, donner la benedicZeewijf; zie Zeemeerrnin.
kruisboom,
tion. — worth in verfchillende beteekenisZeewilg, m. saule de mer.
gatilier ou gattillier.
fen gebruikt, als: Eene kerk
inwijden,
benir, consacrer, dedier une eglise. God
Zeewind, in. vent de mer, m., brise, f.
zegene u! Dieu vous benisse ! geluk-,
Zeewolf, m. loup marin.
heilwenfchen , benir, souhaiter du bien
Zeezaak , yr. affaire de la marine ou maritime.
q. q. voorfpoedig maken, faire prospeZeeziek, b. n. qui a le anal de men.
(vemissement.)
rer. God heeft zijne zaak gezegend , Dieu
Zeeziekte, yr. anal de mer,
a fait prosperer son afraire. Zijne ouders zijn
Zeezog, o. sillage, m.
delle de mer; sterne,
met kinderen gezegend, ses parents ont beauZeezwaluw, yr. hiron
blanche.
coup d'enfants en partage. Een gezegend,
gelukkig land, en pays heureux. Zijne
Zegachtig, b. n. praatachtig , qui aime a parler , a causer, a babiller, babillard.
vrouw is in eenen gezegenden flaat, (is
Zege, yr. victoire, f., triomphe,
zwanger, ) sa femme est enceinte. Hij is
met goederen
Zegeboog, in. arc triomphal, de triomphe.
it a beaucoup de biens.
Zegebrief,
e'pitre triomphale ., f.
Zegenaar,
celui qui Unit, etc.; zie ZeZeegedicht ,o. hymne , chant triompha
l; poem genen.
Zegening, yr. benediction.
pour cildbrer une victoire.
heiliging,
orage, m.
Zeefirancl, 0. rivage ou bord tie la mer, m.
Zeeflreek , yr. parage, m.

Zegekrans, m., Zegekroon, yr.
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inwijding, consecration. gunst, voorfpoed, prosperite; favour d'en haat. In —
blijven , étre d'heuretise memoire.
Zegenboek, o. (bij de R. K.) kerkboek met
lofzangen, benedIctionnaire,
Zegeurijk , b. n. riche en benedictions; comble ,
e, do prosperites; prospere, heureux, se.
Zegenwenscn, m. voeu, souhait pour le bonbent.
Zegeoffer,, 0. offrande triomphale, f.
Zegepoort, yr. porte triomphale.
Zegepraal, yr. triomphe, rn. Kleine — bij
de Romeinen , ovation.
Zegepraalkleed, o. ftatiekleed, (bij de Romeinen ,) trabee, f.
Zegepralen, o. w. (ik zegepraalde, heb ge.
zegepraald,) triumpher; zie Zegevieren.
Zegepralend , b. n. triomphant , e, victorieux ,
se, debellatoire.
bijw.
maniere
triomphante, triomphalement.
Zegepraler,, m. triomphateur.
Zegefchoten , o. meerv. salve au sujet d'une
victoire, f:
Zegeflaatfie , vr. triomphe,
Zegeftandaard, m. itendard de triomphe, m.,
banniere de la victoire , f.
Zegeteeken, o. monument d'une triomphe,
trophie, tn. Het eener overwinning ,
le trophie. Eene met —en verfierde zuil,
(bij boogfchutters,) one colonne manubiere.
Zegevaan of vlag, vr. drapeau arbore en signe
de victoire, tn.
Zegevers of lied, o. zie Zegezang.
Zegevieren , b. w. (ik zegevierde , heb gezegevierd 9 zegepralen , triompher. Hij zegevierde over al zijne,vijanden , it triompha
de tons ses ennemis.
Zegevuur, 0. vreugdevuur, feu de foie
illumination publique, f.
Zegewagen ,
zie Zegekar.
Zegezang, m. chant de triomphe.
Zeggen b. w. (ik zegde of zeide, heb gezegd of gezeid,) dire. Ik heb het u niet
gezegd, fe ne vous l'ai pas die. Heeft hij
het u niet gezegd, dat hij bier was? ne
vous l'a-t-il pas dit,
etait ici ? Hij
heeft het mij laten it me l'a fait dire.
Ik zeg van ja, hij moet het doen, Jo dis
qu'oul, quo si , it faut le faire, ou ii faut
qu'il le
qu'en
Wat zal ik daarvan
-dirai-fe? Naar men zegt, 4 ce qu'on
Om zoo te —, pour ainsi dire. Het komt
op zijn
nit, cola repond 4 ce qu'il dit ;
zie Dire in bet Franfche deel. beduiden , signifier, dire. Wat wil dat —, beduiden , dat gij zoo, aldus fpreekt ? quo vent
dire , quo signifie, cela quo von: parlez ainsi?
Dat is te
c'est-a-dire. Dat wil niets —,
dat beteekent, beduidt niets , cela n'est rien,
ne signifie rien. Dat wil niet veel dat
is van weinig beduidenis, aangelegenheid,
ce n'est pas d'importance. Dat is wat te
drie kinderen op eens te verliezen, zoo
als bier onlangs gebeurde, c'est one grande
perte de perdre trois enfants a la fois, consme it arriva ici, it y a quelques fours. Gij
hebt hier niets te , te bevelen , you: u'avez ici point d'autorite , de credit. Hij laat.
zich niet —, hij gaat toch voort, sl ne
vent pas entendre raison; it continue pourtaut. Dat is genoeg gezegd, c'est tout dire.
ik zeg u eon' goeden clag, fe you: dis, donne, le bon jour. Ik zeg u dank voor het
genoegen , dat gij mij hebt verfchaft, fe
vans remercie du plaisir quo vous m'avez
procure. Elkander
sientredire.
Zeggen, o, dire, dit,
, paroles,f.pl. Vol-
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gene , Haar zijn
suivant cc
ce) qu'il
dit. Het komt op mijn uit, cola repond
a ce quo j'ai dit. Volgens het — van iedereen, au dire de tout le monde. Zijn — of
gezegde met gronden bewijzen, (in de praktijk ,) prouver son dire.
Zegger ) m. diseur.
Zegstnan,
debiteur, auteur (des nouvelles).
Wie is uw
? qui est votre auteur ? de qui
tenez-vous cela?
Zegiter, vr. zegsvrouw, diseuse ; femme de qui
Pon tient q. ch.
Zegswijze, yr. facon , maniere de dire. Spreekwijze , locution.
Zegswoord, o. expression, f. tame, mot,
Zeiken , b. w. (ik zeikte, heb gezeikt ,) van
beesten fprekende , pisser; van menfchen
fprekende; zie Wateren.
Zeikpot,
(gemeen) zie Waterpot.
Zeil , o. Een grootere of kleinere lap van
zoogenoeind zeildoek of andere flof, waarvan men zich tot verfchillende einden bedient, voile, f. (Scheepsw.) De —en gereed maken om onder — te gaan appareiller. Onder — gaan, mettre a la voile. De
—en vastmaken, aan de ra enverguer
les voiles. De .r—en ftrijken, laten vallen ,
caler, amener les voiles. Alle —en bijzetten , fig. alle krachten infpannen, faire taus
ses efforts pour parvenir a son but. De —en
optuigen, gijen en gorden, minderen , carguer les voiles. De —en reven, inhalen,
oprollen , ferler les voiles. De —en vallen
op den mast, les voiles brisent le melt. De
—en wapperen, les voiles fasient. Een —
ter windvang zetten, dinner toute une voile
au vent. Stijf onder — zijn, porter bien
voile; fig. Een oog in het — houden, avoir
un oeil au guet. Met een nat — loopen,
(dronken langs de Ilraat , op weg loopen,
etre lyre, soul, o. Het waait'hem in zijn
— (het gaat hem voor den wind,) it a le
vent en poupe. Los —, voile en banniere.
Gijpend, wapperend —, voile en pantenne.
Blind —, boegfpriet— , voile de beaupre.
Achter- of bezaan— , voile d'artimon. Aangeflagen —, voile enverguie. Waarloos -- 9
— in voorraad, voile de rechange. Gegord
—, voile cargule. Een uit de lijken geflagen —, une voile deralinguee ou emportee.
Leuterend —, voile en ralingue; voile qui
ne porte point. Storm —, tourmentin, en.
Top—, voile de fiche. Groot — eener
galei, biitarde, f. Italiaansch —, van half
katoen, cotonine ,.f: Vierkant —, voile guarree. Storm— bij de Tartarea, in de Middellandfche zee , treou, Een fchip met —
en treil, met alles wat daartoe behoort,
verkoopen , vendre utr vaisseau avec agres
et apparaux. Derde — van den grooten
mast eener galei, bouffette , f.; zie verder
Braam—, Boegfpriet, Fokke—, Mars—,
enz. En verder over de Zeilen bij de Flines en Twent in het Scheeps- en Zeemanswoordenboek , te veel om bier uit te breiden , en op Voile in het Franfche deel. —
van eene windmolen, toile, f:
Zeilaadje, o. zeiltuig, zeilwerk, voilure, f.
Zeildoek, o. toile a voiles, f Geteerd —,
prelat, tn. — uit Bretagne, rondelettes,
pl. Breedte van bet
ferze de toile,
cueille, f.
Zeilen , o. w. (ik zeilde , heb en ben gezeild ,)
faire voile; naviguer. —, met voile varen , ilevenen , voguer, cingler. Onder zeil
gaan, aller a la voile. Laat ons uit gaan
- , faisons un petit tour el voile. Wij bet).
ben ,

ZE I
ben drie uren op de Maas gezeild, nous
avons pit voile trois hearer sur Meuse.
Wij zeilden naar het noorden, coons naviguames au nerd. Zij zeilden op de hooge
zee met voile zeilen, its voguaient en pleine
mer, a pleines voiles. Het fchip zeilde,
voer langs de kust, le vaisseau navigua le
long du cote, rasa le caste. (Srcheepsw.) Om
een voorgebergte —, doubler , parer an cap.
In eene zeeengte embouquer. Uit eene
zeangte flraat of kanaal —, in zee fteken ,
debouquer. Voor den wind, met voile zeilen
5 avoir le vent en poupe ; faire , alter vent
arriere. Op eenen boeg van de eene plaats
naar de andere , venir a sa bordee d'un
passage a l'autre. Scherp , hoog bij den
wind — 5 serrer le vent. Naar het zuiden
of noorden s'elever en latitude. Bij den
wind —, tenor le vent. Tegen den wind
—, tenir au vent. Lang bij den wind —,
tenir le lit du vent. Door eene kit —,
varen, chenaler. Aan board
aborder.
Regttoe —, faire droite route. Dwars voorpasser par le travers. Met den zeil
bij
capeer. In het kanaal tusfchen Frankrijk en Engeland varen, emmancher.
Over en weer —, courir bord sur herd.
Over eene bank — franchir
bane. Het
le co
tij flood —' refbuler
urant.
Nevens
een ander fchip courir a la mime bordee
qu'un autre navire, border un vaisseau. —
en roeijen, courir, alter a trait et 4 vent.
Van land —, alarguer; se mettre au large;
s'eloigner de la terre en faisant voile. Bij
den wind courir, alter au plus pros du
vent; bouliner, alter u la bowline. Onder
zeil gaan, zich gereed maken om onder zeil
te gaan , appareiller; (in de Levant) faire
la parensane. De gereedmaking hiervoor,
Pappareillage,
Wij zeilden bij fchoon
weder uit de haven, nous demarrdmes
port par tin beau temps. Schielijk alle
— bijzetten, faire force de voiles ; doubler
le sillage.
Zeiler, m. vaisseau navire (voilier).
Zeilgaren, o. fit 4 voile , m.
Zeiljagt , o. yacht a voiles, m.
Zeiling, yr. action de faire voile.
Zeilkamer, yr. zeilkooi, (fcheepsw.) soute
voiles.
course, f.
Zeilkoers,
Zeilmaker,
faiseur de voiles, voilier. Opper—, maitre voilier, trevier.
Zeilmakerij , yr. voilerie.
Zeilmakersgaren, o. (fcheepsw.) fil de :re
voile, no.
garcon voilier.
Zeilmakersjongen, knecht,
Zeilmakersnaald, yr. aiguille de voilier,
coudre des voiles aiguille de tre.
Zeilreè, Zeilvaardig,
b. n. pret a mettre
'
la voile. — liggen , etre en partake.
Zeilfchip, o. bdtiment a voiler; vaisseau qui
va a la voile, m.
Zeilfchuit, yr. bateau a voiles, on.
Zeilflak, yr. fchippertje, zekere fchelpvisch,
die in zijne fchaai zwernt, nautile.
Zeilfpriet , Sprietzeil, c, voile a livarde ou.
voile 4 baleston ,
Zeilfteen ,
magneet , aimant. Met — beftrijken , aimanter.
Zeiltie, 0. petite voile, f. Spr. vr. Onder een
ilaand het goed roeijen, it fait bon
ramer quand la voile porte ; fig, it fait bon
alter a pied, quand on tient le cheval par
la bride; on pent agir facilement , quand on
est protege.
Zeilvaardig, b. n. zie Zeilred.
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Zeilweder, o. temps propre a faire voile;
temps d'appareillage, on.
Zeilwerk , Zeiltuig, o. zie Zeilaadje.
Zeilwind, m. vent favorable a mettre a la
voile ou a faire voile.
Zeisfen , Zeis , vr. faux. Spr. w. Zijue — in
eens anders koren Haan, (zich in eens anderen
werkzaamheid indringen ,) empieter sur les
droits ou sur la proprietd d'autrui.
Zeisfenfmeder of maker, m. faiseur de faux.
Zeisfenfmederij, yr. forge d'un faiseur de faux.
e;
Zeisvormig, b. n. likkelvormig,
falciforme.
Zeker,, b. n. zonder zorg, gerust, veilig,
stir, e. Hier zijn wij
, ici nous sommes
stuns. Het is niet veilig op deze pleats,
it ne fait pas stir en ce lieu-la. Daar kunt
gij — van zijn, soyez stir de cela. Wij
hebben den zekerflen, veiligften weg genomen, nous avons pris le chemin, le plus sew.
Ik kan mij — op hem verlaten, je suis stir
verzekerd, assure, e. Wees
de lui.
verzekerd, soyez en assure. —,
daarvan
verzekerd , gewis , vast , certain ,e. Van jets
zijn, titre certain, e, de q. ch. Het is nog
niet
dat bij kome, ce n'est pas encore
waaromtrent men
certain qu'il vienne.
aanduidt, dat men het bepaaldelijk opgeven
kande, zoo men wilde , als: vriend heeft
mij gezegd, certain ami m'a dit. —e lieden hebben hem bedorven , certaines gens
Pont gdte. Ik weet het van —e hand , je
le sail de bonne main. —, bijw. zekerlijk,
waarlijk, stirement ,certainement ,vraiment,
certes , si fait, etc. Heeft hij het gezegd?
—, l'a-t-il dit? siirement , vraiment.
gewisZekerheid , yr. veiligheid, surete.
held , assurance, certitude. Des nachts is
er geene veiligheid inner op deze firaat,
it n'y a plus de siirete dans cette rue pendant
la nuit. Ik zal u deze fom leenen; maar
waar is mijne verzekering , onderpand?
je vous priterai cette somme; mail oil est
ma stirete? Men heeft hem edele gefleenten
tot zijne —, tot onderpand gegeven , on
lui a remis des pierreries en, ou par son',
nantissement.
Zekerheidshalve, bijw. pour la stirete.
Zelden, bijw. rarement, peu souvent.
Zeldzaam, b. n. fchaarsch, singulier, ere,
rare. —, zonderling, zonderbaar,, vreemd,
singulier, e, etrange , bizarre ,inotli e; fig.,
fam. hiteroclite. Dit voorbeeld is , zonderling, cet exemple est singulier. gene zeldzame, zonderlinge vraag, une question singuliére. Een — geval, tin cas rare. Het
is — zoo opregte . vrienden te vinden, als
hij is , it est rare de trouver des amis aussi
sinceres que lui. Het is eene zeldzame,
ongehoorde zaak, c'est tine chose inside.
Eene zeldzame, wouderlijke daad , une action heteroclite.
bijw. rarement, singuliirement , etrangement, gaere.
Zeldzaamheid, vr. rarete, singularite.
Zelf, Zelve , b. n. mime. Ik ben het —
c'est
Zij zelve heeft het mij gezegd, elle-mime one Pa dit. Hij — heeft
het gezien, it Pa vu Zij heeft
geene goederen van haar zelve, etle n'a point
de bien d elle. mgme. Dat fpreekt van —,
verflaat zich, cela s'entend de soi-mime. Indien gij het — gezien hebt , si vous l'avez
vu vous-meme. Wij zelven, nous tames.
Van zich zelven vallen, tomber en &faillance, en pdmoison.
g, o. illusion qu'on se fait de soiZelfbelro
meme , f.
ZelfT tt t 2
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Zelfbehagen, o. verwaandheid , amour pro- Zelling , yr. (fcheepsw.) de plaats in den grand
waar een (chip of anker heeft vast gezeten,
pre, m.
souille.
Zelfbehoud, o. conservation de soi-mime, de
Zemel, vr. son, m. Grove — , bran de son.
sa vie.
Zemelachtig, b. n. naar zemelen gelijkend,
Zelfbelang, o. egoisme , amour propre, m.
Zelfbeoordeeling, vr. jugement sot-mime, m.
zemelig, ressemblant, e, a du son, plein
de son, furfurace , e, porrigineux , se.
Zelfbeproeving , vr. examen de soi-mime, m.
Zelfbeitaan , o. ontflaan vocr zich-zelven , per- Zemelmeel, 0. fijnfte zemelen , kornel, recoupe, f., (bij bakkers) grover dan , recoups,
seise,
Zelfbevlekking, Yr. onanisme, m., pollution,
zwarte kornel , recoupette, f.
mastupation on masturbation. Zich zelf be- Zendbrief, m. (lettre) missive , f epitre. De
viekken, se masturber.
zendbrieven van den Apostel Paulus , les epitres de St. Paul.
Zelfbewegend, b. n. en ook — werktuig,
Zendeling, m. en yr. die gezonden worth om
automate, m.
het eene ofandere te verrigten , afgezondene
Zelfbewust, b. n. qui a le sentiment interieur.
naar de Heidenen om onder dezelve de chrisZelfbewustheid, yr. sentiment interieur, m.
Zelfde , b. n. mime. De , het—, le , la mime.
telijke godsdienst te verfpreiden missionnaire. Er zijn vele —en in, Afrika
' 'en Azie
plat zijn dezelfde lieden, ce sent les mimes
tot bekeering der Heidenen, it y a beaugens. Geef ons van denzelfden wijn, dien
coup de missionnaires en .elfrique et en "Isle
wig gisteren hadden , donnez-nous du mime
pour la conversion des pawns. Geestelijke
via qua nous eilmes hier. De— redenen verfchool voor de vreemde zendelingen, semibinden mij daartoe, les mimes raisons m'y
naire ecclesiastique pour les missions etranengagent. Het gebeurde op het— uur, if
geres. afgezant van eenen vorst , -envoy'.
arriva a la mime heure. Het zijn kinderen
van eenen en denzelfden vader, ce font des Zendelingsgenootfchap, o. societe des missions,
des missionnaires, f;
enfants d'un mime pare. Het—, wederkeeheb gezonden,)enrige , le reciproque.
Zenden, b. w.
voyer. Afzenden, ddpicher, expddier.
Zelfgevoel, o. sentiment de soi-mime, m.
zal
u
morgen
eenen
brief
—, je vousenverbijw.
Zelfheerfchend, b. -n. autocratique.
rai domain une lettre. — om iemand te laop eene zelfheerfchende wijze , willekeurig , autocratiquement.
ten halen , faire querir ou chercher q. q.
Iemand naar de andere wereld doen
Zelfheerfching, yr. ,autocratie.
fterven, envoyer q. q. en l'autre monde;
Zelf heerfcher, m. zelfbeheerfcher , autocrats.
Zelfbeheerfcheres, yr. autocratice.
zie Afzenden.
Zelfkant, 'm. de buitenkant, het begin of Zending, vr, envoi, tn., mission. De — van
eenen postbode, Penvoi d'un courrier. De
einde van een -fink taken, linnen enz. iisihre, f.
apostelen hebben hunne — door groote wonZelfklinker, m. voyelle, f
derwerken bevestigd , les apôtres ont prouvd
Zelfliefde, yr. amour propre, tn.
lour mission par de grands miracles.
Zelfmoord, m. suicide, m.
Zeneplant, yr. Seneblad, o. send, m.
Zelfmoordertaar of tnoorder,, itn. suicide.
Zeng, m. (fcheepsw.) risde, f.
Zelfs, bijw. mime. —, ook , wanneer hij Zengen , b. w. (ik zengde , heb gezengd,)
fchroeijen, afbranden , roussir, bailer lehet gedaan had, hij zoude het u niet zeggen , qt!and mime it Paurait fait, it ne vous
gerement , griller, flamber. Eene eend,
le dirait pas. De wijsflen
begrijpen het
eene kip —, flamber un canard, une poule.
niet, mime les plus sages ne le comprennent
Hij warmde zich zoo kort bij het vuur, dat
pas. Hij heeft hem alles gegeven, zijne
hij zich de beenen zengde, it s'est chauffd
kleederen , it lui a donne tout, mime ses
de si pros s'est grille les jambes. De
habits. — nadat ik hem gefproken had , wilde
gezengde luchtilreek, (in de. aardrijksk.) la
hij niet toefiaan , inwilligen, lors mime quo
zone torrid'.
je lui ens parle, it ne voulait pas consentir, Zenttw,, y r. nerf, m. De losbandigheid verzwakt
conceder.
de —en , la debauche affaiblit les nerfs. Hij
a des attaques de
heeft het op de —en
Zelfflandig, b. n. wezenlijk, substantiel, le.
Men heeft nit dit boek het —e, wezenlijke
nerfs; zie ook Pees ; 'fig. Het geld is de —,
getrokken, on a extrait de ce livre ce qu'il
de ziel van den oorlog, Pargent est le nerf
y a de plus substantiel. Een —naamwoord,
de la guerre. Verzameling van —en, ner(in de fpraakk.) un (nom) substantif: Het
vaison. Met —en , pezen voorzien , nerver.
— en bijvoegelijk naamwoord moeten in ge—verfterkende middelen, (in de geneesk.)
les nervins , les remades nervins. Verhandeflacht en getal -overeenkomen , le (notn)substantif et l'adjectif doivent s'accorder en
ling over de —en, nevrologie. Ontleding
genre et en nombre. Tot -een — naamwoord
der —en , nevrotomie. Tot dezelfde werwaken , substantifier.
king -dienende —en , des nerfi. ronjugues.
Zelfftandigheld, yr. substance. Eene fteen- Zenuwachtig, b. n. nerveux, se. De voet is
achtige , une substance pierreuse. —, (in
bet —:le gedeelte van het ligchaarn, le pied
de artfenijmengk.) welke ,client tot grondest lapartie du corps la plus nerveuse.
flag om de artfenijen te vermengen , exci- Zenuwl eer; yr. veine nerveuse.
pient, m.
Zenuwbefchrijving, vr. nevrographie.
Zelfftandiglijk , bijw. wezenlijk , substantiel- Zenuwgeflel, o. genre nerveux,
lement, substantivement.
Zenuwig , b. n. plain, e, de nerfi , nervous , se.
Zelfftrijd, m. combat interieur, m., irreso- Zenuwknoop, m. peesknoop , (in de ontleedk.)
lution, f.

ganglion.

Zelfverdediging, yr. defense personnelle, de Zenuwkoorts , yr. Pyre nerveuse ou nervale.
soi-mime , propre defense.
Zenuwleer, yr. of verhandeling hierover, neZelfsverloochening, vr. abnegation de soi-mime,
vrologie.
f:, renoncement a soi . minse, in.
Zenuwloos, b. n. 'nerve, e, sans nerfs. —,
Zelk ,
zwak, kwijnend, faible, languissant, e;
eene hoop van vuilnis un tat d'ordures.
fig. sans inergie.
Ze-
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Zenuwrijk , b. n. fort nerveux , se ; qui a bien
pain de six livres. Een
(kanonkogel)
des nerfs.
un bottler, une balls, de six livres..
Zenuwfmart, yr. (in de geneesk.) nivralgie. Zesregelig, b. n. tie six lignes. Een — vers.,
(in de geneesk.) ner•
Zenuwvertlerkend, b.
(bij dickers) un sixain.
vin, e, nerval, e, nevritique.
Zesfnarig fpeeltuig, o. sexacorde, f.
Zenuwvlies, o. nevrileme , m. Onttleking aan Zestal, o. nombre de six, tn.
het —, nevrildmite, f:
Zestehalf, m. (eertijds) piece de cinq sous et
Zenuwvocht, o. suc , fluide nerveux,
demi (27 1 1, cents).
Zenuwziekte, yr. maladie nerveuse ou de nerfs, Zestien, e 1 w. seize. Tweemaal acht is —,
nevrose.
deux fois huit font seize. Het is heden de
Zerk , vr. graffleen, tombe. groote vierzestiende der maand„ c'est aujourd'iiui le
kaute fleen voor itoepen en gangen, grande
seize (voor le seizieme jour) du mot's.
pierre devant une maison Ott dans
Zestiende, m. en yr. le, la seizieme. Men
Zerp, b. n. van fmaak, zuurachtig, wraug,
zegt : Lodewijk de —, Louis seize, en niex
fcherp, dpre, acide, acre, rude.
seizieme,
bij w. seiziemement.
Zerpheid, y r. iipreta , acidite, verdeur.
Zestienjarig, b. n. eige , e, de seize ant , qui
Zerpzoec, b. n. aigre-dour, deuce.
dure seize ans.
Zes, telw. six. — perfonen waren hier,, six Zestienderhande, b., n. de seize sortes di ffa.personnes etaient lei. Het zijn weken,'
rentes.
dat ik haar niet gezien heb, it y a six se- Zestienmaal, bijw. seize fair.
?twines que je ne l'ai pas vue. Hij is — da- Zestienmaandig, Zestientnaandsch, b. ne qui
gen oud, it est dge de six fours. Wij wadure seize mois , de seize mois. Zestien
ren met ons zesfen, nous etions six. Wij
maanden oud, dge , e de seize mois.
hadden eenen wagen van zesfen, nous dimes Zestig, telw. soixante. Hrj heeft — koeijen,
une voiture pour six personnes. 1k geef u
ii a soixante yachts; fig. Zijt gij —? dies— ten honderd , je vous donne six pour cent.
vans fou P Hij is —, mijmert , it radote, etc.
Twee zesfen gooijen , (met dobbeltteenen ,) Zestiger, m., homme 4e soixante ans.; sexageamener deux six. Een werk, in — deelen
naire; (fcheepsw.),rvaisseau de soixante pieEen gebouw met
verdeeld, hexameron ,
ces de canon.
— pilaren aan het front , un bdtiment hexas- Zestigerhande, Zestigerlei , b. n. de soixante
sortes difPrentes.
tyle. —, yr. Zet nog eerie posez encore
un six ; zie ook Zesde; fig. Een paard dat Zestigjarige b.,
de . soixante ,ans; qui dare
van zesfen klaar is, (dat goede pooten en
on a dure soixante-,ans.
oogen heeft,) un cheval de bons pieds et Zestigmaal of -werf, bijw. soixante fois.
yeux. Van zesfen klaar zijn, is : in alle Zestigtle, in. en yr: soixantieme. 1k ben,in
deelen gereed zijn, titre tout pret , e.
mijn — jaar, je suis-, dans ma soixantieme
Zesbladig, b. n. dat zes blaadjes heeft, hexaannee. Hij heeft een — gedeelte in deze
onderneming, it a -an soixantieme dans cette
petaM , e. —e bloemenkrans, corolle hexaentreprise.
pitalie.
Zesdaagseh, b. n. zes dagen durende, de six Zesvleugelig infekt, o. insect -hexaptere , tn.
jours , qui est de six fours , qui dure six Zesvoetig , b. n. de six pieds, qui a six pieds.
Infekt met zes pooten, hexapode. — vers,
fours. —e koorts, P y re sextane.
hexamétre; zie Zes.
Zesde, b. n. van het teiw. zes, sixieme, ook
six ; als : de —, la sixieme. De — dag Zesvoud, o. sextuple, m.; ook b. n. zesvoudig , sextuple.
van de maand, le sixieme jour du mois. Zijn
zoon is in de — klasfe , son fits est en sixie- Zeswijvige planten , yr. meerv. hexagynie.
me. Gij, hebt een gedeelte van alles, Zeszijdig; zie Zeshoekig.
vow avez une sixieme partie de tout. Een Zeszuilig, b. n. hexastyle.
—, (in tie toonk.) une sixte. Ook wordt Zee, m. de daad ,van zetten. In het fchaak- en
damfpel, aan wien is de — ? Wie inoet fpesix in plaats van sixieve verfcheidene malen
len? qui doit jouer. denier, foot, coup,
gezegd, als: De — van deze maand, le six
heart , m. secousse, f. lk gaf hem eenen—,
de ce mois. Deze vrouw is in de — maand
en hij viel, je lui donnais un coup , et it
van hare zwangerfchap, cette femme est dans
tombait. In eenen terflond, tout d'un
son six. Karel de —, Charles six (VI).
coup tout d'une venue. —, vond, loosheid,
bijw. Ten —, sixiernement , en sixieme lieu.
ruse, finesse, f. Ik weet er-een — op, je
Zesderhande , Zesderlei, b. n. de six differensail comment m'y prendre.
tes sortes. .
Zetbaas, m. substitut d'un maitre. meunier,
Zesdraadsch, b. n, de six Rs.
d'un firgeron, etc. remplacant.
Zesduizencitle , b. n. six mill/erne.
Zeshoek, m. hexagons, sexangle, hexaedre ; Zetboorden, o. meerv._. (fcheepsw.) ter verhooging, het boord van: e.en fchip, fchuifzie Teerling.
planken ,, falques , f: pl.
Zeshoekig, h. n. hexagonal, e, sexangulaire ,
eigenlijk ap es waarop men zit,
Zetel,
cubique.
siege. Bisfchoppelijke —, siege episcopal.
Zeshonderdtle, b. n. six centieme.
verblijiplaats van de opperile magi des
Zesjarig; zie bij Zes.
lands, van den koning of keizer, residence,
Zeskantig ; zie Zeshoekig.
f.; fig. /einand op den zerel tillen, hem Er
Zesinaal, Zeskeer, Zeswerf, b. n. six fois.
eenen hoogen eerpost plaatfen, elever q. q.
Zesmaandig, b. n. qui a dare ott qui dure six
a des honneurs.
mois, de six mois. —e tijd, zes maanden,
half jaar, semestre, Verlofganger voor Zeteien, b. n. (ik zerelde, heb gezeteld,)
zetten, doen zitten, placer , situer.
o.
zes maanden, semestrier.
gezeten zijn, 'etre assis, e.
Zesmannig, b. n. planten, die zes vezeltjes
hebben , (in de kruidk.) hexandrique. Bloem ,Zetgang, m. op de boorden van een fchip,
bardis, batardeau.
met zes vezeltjes, flour hexandrique. —e
draagkoets, koets die zes mannen droegen, Zethaak , (fcheepsw.) renard a embarquer,
bij letterzetters, composteur. Zethoutje , ( bij
( bij de ouden lkexaphore,f.
drukkers) tong der gale', coulisse de grade,
Zesponder, m. Een brood van zes pond, tin
Tttt3
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Zethamer, n% marteau d tete carree.
Zetijzer, 0. tourne. a-gaucho, crochet, m.
Zetlijn, y r. (bij boekdr.) reglette.
Zetniaat, vr. voor evenredigheid om de deelen vau een gebouw te bepalen, (in de
bouwk.) module.
Zetmeel, o. ftijfzel, amidon, m., fecule amy-
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bois. 1k zal het hem betaald — 1. j'en aural
ma revanche. Deze goederen zijn te koop
gezet ces biens sont exposés a vendre. Iemand
in verlegenheid embarrasser. Over eene
rivier —, passer une riviere. De tering —,
devenir etique. Jets uit het hoofd—, (daaraan niet meer denken ,) oublier q. ch. Vislacie , f.
fchen in den vijver —, peupler un vivier.
suppositoire,
r.
(in
de
geneesk.)
y
faire le croc
Iemand den voet dwars
Zetpil,
— voor de lijfmoeder, pessaire, th.
jambe 4 q. q. Zich weder rasseoir. De
korte
Zetregel, m, grondregel, maxime.
regters hebben zich weder (neer)gezet , les
fpreuk, aphorisme.
juges se sont rassis.
Zetfchipper, m. batelier substitud.
Zetter,, m. (bij boekdr.) compositeur. Lompe ,

Zetfel, o. zoo veel als men in eens zet, van
thee , kruiden , enz., quantiti de the , qu'on
infuse en tine fois , dose, f. bezinkfel,

ongefchikte —, die zijne kopij niet lezen
kan, malapre. Houten — 5 tolbuizer, (bij
de artill.) chasse fussee, f.
sediment, m.
Zetting, vr. action de mettre, etc. — van
Zetten , b. w. (ik zettede , heb gezet.) eibrood, gezette prijs, prix fixe, taxe mise
genlijk doen zetten, aan lets eene bepaalde
a prix, taux,
plaats geven , doen neder zitten , ftaan, met• Zeug, vr. Een zwijn van het vrouwelijke getre, asseoir, placer, poser. Zet u aan tafel,
flacht, en wel dat reeds geworpen heeft,
mettez-vous a table. Zet u, mijne kinderen,
anders eene zog, moeder-zwijn, truie. —,
op deze ftoelen, mettez .vous, met enfants,
pisfebed, cloporte.
sur ces chaises. De koning heeft zich op den Zeulen, b. w. (ik zeulde , heb gezeuld 2)
met kracht voortflepen, trainer. —, o.
troo p gezet, le roi s'est mis sur le crone.
Zet uwen hoed op, mettez votre chapeau,
Met een net dat door een paard voortgecouvrez-vous. In de loterij mettre a la
trokken words,
' visfchen, pOcher avec une
loterie. Hij had drie gulden op eene kaart
tirasse, tinge par un cheval; fig. fukkelen,
gezet , i/ avail mis trots florins sur tine carte. Zeutiij , y r. varkenstrog, auge 4 pore.
Komt eten, de fpijzen zijn reeds op de tafel Zeur, y r. zie Leur.
gezet, venez diner, les wets sont déjà mis Zeuren , o. w. (ik zeurde , heb gezeurd ,)
fmerten of fmarten, causer de la peine
sur la table, on a déjà servi. Zet het glas
du chagrin. — , lastig vallen , importuner.
op de tafel, mettez le verre sur la table. Men
moet nieuwe knoopen aan dezen rok —,
—, met een eentoonig geluid om lets dwinfaut mettre des boutons neufs a cet habit.
gen , zoo als de jonge kinderen doen , dwinmettre le fain en
gen , criailler.
Het hooi op hoopjes
villotes ,f. pl. Een huis te huur mettre Zeurig, b. n. desagreable, penible.
de
sine nsaison a loner. Het opfchrift op eenen Zeven, telw. sept. Het is nog geen
klok heeft nog geen geflagen, it n'est
brief — , mettre le dessus d'une lettre. • Den
pot op het vuur mettre le pot au feu.
pas encore sept hearts; sept heures ne sons
Voet aan land —, mettre pied a terre. Eenen
pas encore sonnees. liTij waren met, onder
lap op eene fcheur — mettre une piece
ono —, nous etions sept. De raad van —en,
sur une dichirure. Hij heeft al zijn geld
(eene raadsvergadering van— perfonen,) le
op renter, op intrest gezet, it a mis tout
conseil des sept; De — eerfle boeken van
son argent a intent , it aplace tout son argent
het nude testament , heptateuque. Werk van
en rentes. Hij is zoo arm, dat hij al zijn
— dagen , heptameron on eptameron , m. —,
goed in den lombard heeft gezet, it est si
y r. sept, tn. Harten —, le sept de coeur.
pauvre, qu'il a mis tout son bien au lom- Zevenblad, o. (in de kruidk.) witte wilde
mettre q. ch. en
maluw,, tormantille, f. Met zeven bloembard. lets te pand
flellen,
gage. Zijne hoop op Iemand
bladeren , heptapetale'e, heptaphylle.
mettre son esperance en q. q. Geld op Zevenbloem , vr. (in de kruidk.) (aan de Kaap
iemands hoofd mettre la tite de q. q.
de Goede Hoop,) septus, tn.
prix. Zet dit ter zijde, mettez cela 4 cote. Zevenboom, m. (in de kruidk.) Sabine, f.,
.Men moet acht geven, op eene glibberige
sabinier, m.
plaats, waar men den voet zet, it faut pren- Zevendaagsch, b. n. qui est de sept, on qui
dre garde dans un lieu glissant , ors Pon pose
dure sept fours. De —e koorts, die op den
le pied. (Bij wondh.) Koppen ventouzevenden da b burnt, la fievre septaine.
ser,, appliquer des ventouses. Eene fontenel Zevende, b. n., telw. ook als zelffl. naamw.
—, cauteriser. Het — van eene fontenel,
septieme, sept. De — der maand, le sept
la cauterisation. Eindelijk worth het werkou le septieme du moil. Hij gaat in zijn —
woord — nog in eenige bijzondere uitdrukjaar , it est dans sa septieme annee. De —
kingen gebruikt , om de voortbrenging eener
der Franfche decade , le septidi. (*) Een
zekere verandering, eens zekeren toefiands
fcholier van de — klasfe, un ecolier de la
aan te cluiden , als: Eene kip te broeijen
septieme (classe). HU is voor een — gefaire couver une poule. Kruiden te
deelte in deze zaak , ii est pour an septieme,
, infuser. Men moet het koud
trekken
une heptameride , dans cette affaire. Eene
faut l'infuser 4 froid. Water
laten
reeks van zeven na elkander volgende kaarte koken , mettre de Peau au feu pour
ten van eene kleur, une septieme. Zijne
le faire bouillir. Iemand een lavement —,
vrouw is in de — maand der zwangerfchap,
dormer un lavement a q. q. Een land onder
sa femme, son epouse, est dans son sept,sepwater —, inonder, submerger an pays. De
tieme. Ten —, bijw. septiernement, en sepvruchten beginnen zich te —, les fruits
tieme lieu.
commencent 4 se sooner. Eene gezette vrucht , Zevendehalfje 5 o. piece de trente deux cents et
Ian fruit none. Eenen boom in eenen holtdemi , f.
ten bak , in eene kast
encaisser un ar- Zevenderhande, Zevenderlei, b. n. de sept
bre. Vogels in eene kooi
, encager des
sortes on especes.
diseau.r. flout aan vademen —, corder du Zevendraadsch, b. 13. de sept fits.
Zc-
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Zevenduizendfle, b. n.
Zeveugeflernte of Zevengeflarnte, o.
de
fterrek.) (beer,) hyades pleriades , f. pl.
Zevengetijde, (Zevengetiade kruid,) o. welriekende klaver, (in de kruidk.) trifle odoriferant, m.
Zevenhoek, o. heptagone, m.
Zevenhoekig, b. n. heptagone ou eptagone;
heptangulalre.
Zevenhonderclite, b. n. sept-centieme.
Zevenhoofclig , b. n. qui a sept fetes, Eene —e
regering onder de Angelfakfifche vorflen
heptarchie ,1.
Zevenjaarsbloem, yr. (in de kruidk.) papierbroem, immortelle.
Zevenjarig, b. n. sept ans ;
e, de sept
ans, septenaire. dat om de zeven
jaar gebeurt, septennal, e. — tijdvak, —
tijdfchrift , septenaire. —e zitting, septennalite ,
--e, m. en yr. septenaire.
Zevenkleurige vogel, m. septicolor.
Zevenmaal , bijw. sept fois. — verdubbelen
septupler.
Zevenmaandsch , Zevenmaandig , b. n, qui lure
sept mois. Een kind , dat met de zevende
maand geboren is, un enfant septimetre ou
septimestre.
Zevenmaker, m. faiseur de cribles, criblier.
Zevenman, m. (in de Rom. gefch.) septemvir.
Zevenmannige planten , yr. mcerv. (volgens
Linens) de zevende klasfe der gewasfen,
met zeven ftuifmeelflampertjes of helmitijltjes, heptandrie.
Zevenoog, m. zekere vis,ch, le sept-oeil, furondo.
Zevenfchap, o. septemvirat,,m.
Zevenflapers, m. meerv. les sept dormants,
dormeurs.
Zevental, o. hombre de sept, m.
Zeventien, telw. dix-sept. — maal, bijw, dixsept fois.
Zeventiende, b. n. dix-leptieme. Het — gezelfit.
deelte , la dix-septieme partie.
naamw., m. en yr. le, la dix-septihme.
bijw. Ten —, en dix-septieme hen.
Zeventienderhande of -lei, b. n. de dix-sept
fortes differentes.
Zeventig, telw. soixante-dix; septante. Wij
waren met ohs —en, nous etions soixantedix. De — weken van Daniel, (in den bijbel) les septantes semaines de Daniel. De
overzetters. die op bevel van Ptolomeils
Philadelphus ,7 koning" van Egypte, het He
breeuwsche , oude testament , in het Grieksch
vertaalden, les septantes.
Zeventigjarig, b. n. qui dure soixante-dix ans.
Een —e, un, une septuagenaire.
Zeventigfte, b. n. soiXante-dixieme. Het is
de — verjaardag van' mijnen vader,, c'est le
soixante-dixieme four do l'anniversaire de
mon pare.
Zevenvoetig, b. n. heptamétre.
Zevenvoudig, b. n. septuple; sept fois autant.
— maken, met zeven vermenigvuldigen,
septupler. Hij heeft—, zevenmaal , zooveel,
ale hij toen had, it a du bien au septuple de
ce qu'il en avait alors.
Zevenavijvige planten, yr. meerv. (bij Lineus)
de zevende klasfe der planten, met zeven
ftampertjes, heptagynie, f
Zich, wederk. voornaamw. se, soi.. — zelf,
zelve, — zelven, soi-mime, lui-meme ,
elle-mime, eux-mimes, elles-mimes. Hij leeft
maar voor %I ne vit qua pour pd. — in
acht nemen,prendre garde a sot. Hij heeft
n'a pas de l'argent ear
geen geld bij
soi. Dien moet
zelven beminnen , sl font
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airner eel-mime. Hij bemint zelven, (in
eenen bepaalden zin,) it s'airne lui-mérne.
De deugd is in — zelve beminnenswaardig,
la vertu est aisnable en soi. Dat verflaat -van zelve, cela s'entend de soi-meme. De
— noemende, gewaande gravin , la soi disante comtesse. Hij fprak van — zelven
it parlait de lui-mime.
Zicht , yr. (in Gelderland) fikkel,
Zieden , b. en o. w. (ik ziedde , heb en ben
gezoden ,) anders koken, cuire, bouillir.
Het water ziedt, kookt, l'eau bout. Ziedend, kokend, bouillant, a; bouillonnant,
e. Gezoden, gekookt vleesch, de la viande
bouillie.
Zieder, m. celui qui cult; als zeep—; zie dit
woord.
Ziedharing,.m. hareng bouilli.
Zieding, yr. koking, opborreling, bouillonnewent , rn.
Ziek, b. n. malade. — worden, tomber malade. Zich — houden, faire le malade; fig.
In het zelfde gasthuis — liggen, avoir le
memo mal.
Ziekbed, o. lit de malade, m., couche de
malade , f.
Ziekelijk, Ziekachtig. , b. n. maladi f, ive,
infirme, valetudinatre, cachectique. Een
meisje, une fille maladive. Hij is van eenen
—en aard, it est dune complexion maladive.
—e toefland des- ligchaams, bederf der vochten, cathexie, f.
Ziekelijkheid, yr. kwijning, zwakheid, langueur, valetudinaire , indisposition , faute
languissante,
Zieken , o. w. (ik ziekte , heb geziekt ,) etre
malade.
Ziekenbewaarder, oppasfer ,.m..garde malade.
— in kloosters, hospitalen, sn.firmier,, m.,
infirm:We , f.
Ziekenhuis , o. hepital,
infirmerie, f.,
hotel•Dieu, m. — voor melaatfchen,
drerie, f.
Ziekenkatner „ yr. appartement, tn., chambre
pour les malades. Ziekeratoel, m. fauteuil de.malatle.
Ziekentroost,m. consolation pour les malades ,f.
Ziekentrooster, m. consolateur des malades.
Ziekmakend ,_ b. n. ziekte verwekkend, morbiflque.
Ziekte, yr. maladie. Eene befmettelijke —,
une maladie contagieuse. De vallende —,
le mal caduc; le haul mal, m.,
Vallende — der vogels, (bij de valkeniers.,) epilance. veroorzaakt door
het eerfte zog eener kraamvrouw, (bij de
waarbij het hoofdgeneesk.) colostration.
haar nitvalt, hoofdzueht, alopecie. Eene
gemaakte
une maladie feinte.
Ziektekunde, yr. pathologic. Befchrijving der
ziekten , nosographie. Verhandeliug over de
ziekte, nosologie. Leer over de oorzaak
eener ziekte, (bij de geneesk.) etiologic.
Verhandeling over de oorzaak eener ziekte,
traite etiologique, tn. Verandering, verplaatfing eener ziekte in eene andere,
tapame, metastase ou metaptose,
Ziektekundig , b. n. (bij geneesh.-)pathologique..
Ziel, yr. awe.. De — is onilerfeliik, l'arne
est immortelle. De — is uit hem gegaan,
hij is dood, it est mort. De eerlijkheid is
de — van den koophandel, la bonne foi est
l'ame du commerce. Er was geene levende
geen mensal in dit huis, it n'y avait
ay e qui vivait, ou a y e vivante, dans cette
maison. -Onze flad bevat zeventien duizenct
zielen, (inwoners,) noire ville a dix sept
Ttct4
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mille ames (habitants.) Mijne — is bedroefd tot den flood toe, (in den biibel ,)
mon ame est saisie de toutes parts ae tristesse. Hetgaat mij door mijne (het
doec mij seed in mijne —,), cela me perce,
me fend, me serre le coeur ; fen ai l'ame
extremement &nue. I-let fmert mij in mijne
, j'en sues vivement, profondement
De —en der afgPflorvenen, les times des trey
passes. Aller —en dag, (een zeker feest in
de R. Ii. kerk,) le jour des trepasses. Eene
, une ame noble. Eene ichoone —,
edele
one belle ame. Eene vrorne une ante
tie probite. Op, bij mijne — ik heb het
niet gedaan ! sur mon ame ! en conscience!
une
je ne Pai pas fait. Eene valfche
ame double. Hij waakt voor zijne
veille au salut de son ante. Hij was geen
groote geest, maar hij had eene Berke —,
tl n'etait point un grand esprit, mais id
avait une ame ,forte. Er weet Beene —
(niemand ) van, personne n'en salt rien; fig.
Het is een trouwe c'est un bon homme;
tine pate d'homme. Een zieltje, (fukkel ,)
un pauvre innocent , en benet. Bet is een
ligte , looze c'est un libertin; fan'. of
fpr. w. Geld is de -- van de negotie, Pargent fait tout; point d'argent, point de
Suisses. —, het voornaamite, wezenlijkfte
van iets, Pesprit, fame. De — eener
pen, le larron dune plume. De — van het
kanon, fame du canon. — (bij fchoenm.)
in eeren fehoen, (iAuk tusfchen de
zolen der fchoenen, om ze regt to waken,
tusfchenfleekfel,) dresse.
Zielangst, m. angoisse, detresse, f, trouble
de l'ame , tourment d'esprit, m.
Zielbeul, m. celui qui tourmente, remords.
Zieledwang, m. contrainte de Patna, f.
Zielegifc, o. poison pour fame, tn.
Zieleheil, o. salut de fame, m.
Zieleleer, Zielkunde, y r. psychologie.
Zielerust, vr. paix ou tranquillite de fame.
gemoedskalrote, quietude , ataraxie.
Zieleflaap, m. sommeil spirituel ou de fame.
Zieleftnart; zie Zielsverdriet.
Zieleftrijd, m. combat de Pante oil spirituel,
combat interieur.
Zielevrengd, yr. delices de fame, f. pl.
Zielevriend, tn. ami intime.
Zielkracht, y r. puissance , faculte de fame.
Zielkunde; zie Zieleleer.
Zielloos, b. n. sans ame, sans vie. —, levenloos , inanime, e.
Zielmis, yr. messe de requiem, messe des,
pour lee , morts ou des tripasses.
Zielmisboek, o. waarin de dooden {ban opgefchreven, registre obituaire, m.
Zielmisgeld, o. offrande, f.
Zielroerend, b. u. pathitique, touchant, e,
bijw. pathetiquement.
attendrissant, e.
Zielrust , yr. gemoedsrust, euthymie,
Zielsaandoening , yr. ontiteltenis , perturbation.
Zielsgedachte, yr. pensee interieure.
Z : elsgenoegen, o. plaisir de fame,
Zielskracht, vr. force, faculte de fame.
Zielfmart , yr: fig. tiraillement d'esprit, m.
Z'elflreelend, h. n. touchant, e.
Zielsverdriet, o. trouble de fame, tn.
Zielsverheffing, yr. zielsvervoering, anagogie.
Zielsverhuizing, vr. metetnpsycose, transmigration des ames. Pythagoras heeft de —
beweerd, Pythagore a soutenu Popinion de la
metempsycose. Aanhangers van deze leer,
tnetempsycosistes.
.-elsvermogen, o. faculte ou puissance de l'aZ me, f., facultes tntelleetuelles, f. pl.
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Zielsverrukking, yr. zielsvervoering, geestverrukking, extase.
Zielsvertrouwen, o. conflance, f:
Zielsvriend, m. ami intime.
Zielsvriendin, yr. amie intime.
Zielsziekte , yr. maladie tnentale.
Zieltje, o. arme bloed,.pauvret, benit ,
pauvrette, personne nude, f.
Zieltogen, o. w. (ik zieltoogde, heb gezieltoogd,) agoniser, etre aux abois, etre a
Pagonie, a l'extremite.
Zieltogend, b. IL moribond, e, mourant, e.
Zieltogende, m. en vr. moribond, moribonde.
Zieltoging, yr. agonie.
Zielverkooper,, m. racoleur.
ronfelaar,
embaucheur pour la marine.
Zielverpestend, Zielbedervend, b. n. corrompant, e.
Zielzorger, m. pasteur, pert spirituel.
Zien, b. en o. w. (be zag, heb en ben gezien ,) door middel van het oog gewaar
worden, voir; apercevoir, regarder.
heb uwen broeder dezen morgue gezien,
Pal vu votre frere ce matin. Ziehier, ziedaar, voici, voila. 1k zie bet met mijne
eigene oogen, je le vois de mes propres yeux.
lk zie goed in de verte , van verre , maar
niet van tiabij , je vois bien de loin, mais
pas Se pres. Ik moet door eene bril
me faut voir • .par des lunettes. Zie voor u,
anders zult
vallen , regardez devant vous ,
autrement vow tomberez. Hij ziet er Week
uit, it est pale. Zuur, fluursch kijken,
rechigner. Scheel —, loucher, bigler. Uwe
zuster ziet een weinig Scheel, votre soeur
douche un peu. Hij ziet daar zoo naauw niet
naar,, rl n'y regarde pas de si pres. Zie uit
het venfter, regardez par la fenetre. Eene
zekere rigting hebben, als: Dit venfter ziet
op den tuin, cette fenétre volt , donne sur
le jardin. Jets door de vingers (ziende
blind zijn ,) conniver; fig. Eene zaak ongemerkt laten voorbijgaan, (oogluikend lets
toelaten,) faire semblant de ne pas voir q.
ch.; former les yeux a q. ch. Iemand op de
vingeren
(zijne handelingen naauwkeurig gadeflaan,) regarder q. q. depth . epier
q. q. Iemand in de kaart
(deszelfs geheime zaken opfporen ,) decouvrir les tours
de q. q. Ten halve
5 entrevoir. Weer
nogmaals
, revoir.
Ziende, tegenw. deelw. voyant.
beter bij
nacht dan bij dag, nyctalope, tn. er f.
Ziener,-m. voorzegger, voyant, prophete.
Ziening, yr. action de voir, vision, vise. —,
gezlen, fchriftelijke bekrachtiging, getuigenis onder eene akte, visa, m.
Zienlijk, b. n. visible Is uw vader —7 (te
fpreken?) votre pure est-il visible? zie Zigtbaar.
Zier,, yr. ziertje, klein diertje , huidwormpje
tusfchen vel en vleesch, ciron, acare, tn.;
fig. beetle, kleinigheid , genoegzaam niets,
kruimeltje, tant soft peu; tres pee; miette.
Zift, yr. zie Zeef.
Ziften, b. w. Pik zifte, heb gezift,) cribler,
tamiser, Sasser; fig. vitten, naauwkeurig
onderzoelten, uttpluizen, critiquer, pointiller, epiloguer, discuter , chicaner, eplucher,, etc.
Zifter, m. cribleur; (in eene glasblazerij,)
tatniseur; fig bediller, epilogueur , hypocrite. Taal--, puriste,
Zifterij, vr. fig. muggenzifterij , bedilling,
critique, chicane.
Zifting, yr. action de sasser.
naauwkeurig
onnerzoek, discussion.
Zift-
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Ziftfel, o. uitziftfel, criblore , f , criblement,
Zigt, o. (in den kooph.) vue, f Een wisfelbrief, betaalbaar na veertien dagen une
lettre de change, payable a quinze fours
de vue.
Zigtbaar,, b. n. zienlijk, visible, perceptible;
fig. evident, e, manifeste. De zigtbare gezigteinder, ]'horizon visible on visuel. Niets
is — clan door her licht , rien n'est visible
que par la lumiere. Da is voor de oogen
nie t —, cela ;Pest pas perceptible . auxyeux;
zie vender Blijkbaar, Klaar. bijfr. visiblement ; fig. evidemmenr.
Zigtbaarheid, yr. visibilite ; fig. evidence.
Zigteinder ; zie Gezigteinder, Gezigtkunde, enz.
Zigtmaarkruid, o. alcee, f:
Zij , perf. voornaamw. yr. elle; meerv. elles;
mann. ifs.
Zijafdak, o. in eene fcheepstimmerwerf, tot
bergiug van hout, loods, hangar, m.
Zijbalk, rn. poutre de cote, f.; (fcheepsw.)
lang fink hoot, waarin de katfporen zijn
vastgenageld, tapiere, f.
Zijbeenen of beenderen , o. meerv. beenen , die
het bovenfle en zijgedeelte van de herfenpan, van het bekkeneel, uitmaken , parietaux , m. pl.
Zijd, bijw. (enkel in wijd en — ,) overal,
partout , de tons cites, de toutes parts.
Zijde, vr. het gewrocht, fpinfel van de zijwormen, soie. Zoo als zij van de tonnetjes
komt, soie de grege. Tweemaal getwijnde
soie erne, maorgansin, m. Rowe
tasse. Rowe, Levantfche biasse. Half
—n flof, papeline. Gefchilclerde —n flof,
foulard, tn. De — op den zijdemolen bereiden, mouliner. De hereiding zelve daarvan , moulinage, tn. Spr. w. Hij fpint er
geene — van, (whit er niets bij ,) ii n'y
gagne pas.
Zijde of Zij , yr. vlakke kant van eenig ding,
enz. , ate, m. Bekijk het van alle —n,
regardez-le de tons cites. De regter — van
(lit paleis is fchoon, le cite droit de ce palair est beau. woont aan gene — der
kerk, it demeure de l'autre cite de Peglise.
inzonderheid van het menIchelijke ligchasm , cite, flanc, m. Ilij heeft pijn in
de —, it a mat au Aan iemands —
gaan , fangs gaan, cdtoyer. Uw brooder zit
aan zijne regter votre frére est assis 4
sa main (droite). Den vijand van ter —
aanvallen, attaquer Pennerni en flanc. De
weeke — van den onderbuik, le flanc.
nam hem ter —, en zeide tegen hem , tl le
prit a part, en particulier,et lui dit. Een fchip
op — halen , ( fcheepsw.) niettreenvaisseau
en canine. Op — flaan, omflaan, chavirer.
Blad— van een boek, page. Regte , eerfle
— van eon boek, wanneer men het open
flaat, recto, en de andere of keer—, verso, m. De verkeerde of averegtfche — van
eene envers, m. Sroffe , van beide
—n even fraai, itoffe de deux envers. De
regte — van eene floffe, ends-sit, us. Eene
— fpek, une fleche de lard. Spr. w. Iemand
aan zijne zwakke — vatten, (zoo fpreken
als een ander gaarne hoort,) gratter q. q.
cu lui demange. De handen in de — zetten , faire le pot 4 deux anses. partij,
parti. Iemands — kiezen, prendre le parti
de q. q.. Hij is op de — van nwen broeder,
it est du parti de votre fi ere. Men moet
cle zaak van de eerie en andere — ( van beide
kanten) onderzoeken, ) it faut examiner l'afpire de part et d'autre. Dat is zijne zwak-
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ke , (daar is hij het zwakfie,) c'est son
faible;• fig. Scherts ter —, badiner a part;
sans badinage. Iernand van ter — aanzien,
regarder q. q. de travers on par dessus Pepaule. Ter —, (op het tooneel) a part.
Hetgeen chat ter — gefproken wordt, voorat
op het tooneel, aparte. — van eene bedfiede , pan, rn.
hij bloedverwantfchap. Het is mijn oom van vaders
kant,
c'est mon oncle (du cite) paternel. Zuster
(dui halve zuster,) soeur
van moeders
uterine. Zijn brooder is mijn oom van moeders
kant, son frere est mon oncle uterin.
Zijde van een boek , y r. bladzijde , page.
Zijdeachtig , b. n. soyeux , se. Wol, zoo fijn
als —, de la laine soyeuse.
Zijdefabrijk , yr. soierie, manufacture ou fabrique d'etoffes de soie.
Zijciefabrijkant, m. fabricant d'itoffes de soie.
Zijdehandel, m. traffic ou commerce de sole, de
soieries.
marchand de soie, de soleZij dehandelaar,
ries.
aspe,
ou asple.
Zijdehaspel, m.
Zijdehaspelaarfter, yr. fpoelfier, filatnice.
Zyclekaart, y r. cardasse.
voor het boorden der hoeden,
Zudeklos,
brodoir.
Zijdelings,bijw. de cite, de travers, de biais ;
indirectement ; lateralement.
Zijdelingsch, b. n. indirect , e, lateral, e.
De —e deelen van een gebouw, les parties
laterales d'un b dtiment. —e bladeren , (in
de kruidk.) feuilles laterales. —, (in de
praktijk ,) in (1 ,.: vermaagdfchap. De —e
linie, la ligne collatdrale. De —e bloedverwanten , les collateraux. Zij zijn —e erfgenamen, (indien iemand, zonder kinderen,
komt to flerven, wanneer dan het collateraal
aan het land moet worden betaald ,) ifs sont
heritiers en ligne collaterale.
Zijdemolen, m. moulin a soie.
Zijden , b. n. de sole. — koufen , des bas
de soie.
Zijdeopeningen, yr. meerv. zijgaten in eene
glasblazersoven, ouvreaux , pl.
Zijdepijn, yr. zijdewee, pleuresie. Valfche
, pleurodynie. Met — gekweld, plena.
tique.
Zijdeplant, yr. soyease.
Zijdefpinner, m. tnoulineur, moulinier; zie
Twijnder.
Zijdefpinnerij, yr. filature de soie.
Zijdefpoel, vr. cassette.
Zijdefleek m. point dans le ate; (bij naai
fiers,) couture de biais, f
Zijcleteeit , yr. soin qu'on a des versa sole ,m.
Zijdetwijnder of bereider,, m. tnoulinier, fileur
de sole, retordeur de soie.
Zijdeur, yr. porte de cote, porte lateraleZijdeverwer, m. teinturier en sole.
Zijdeverwerij , yr. teinture en soie.
Zijdewatten, y r. meerv. ouates de sole.
Zijdewee ; zie Zijdepijn.
Zijdewerk, o. soirie, f.
Zijdewerker, m. ouvlier en soie.
Zudewever, m. tisserand en soie.
Zydeweverij , y r. ourrage en sole, us.
ZYdewinden, m. meerv. vents laterau.r.
Zijdewinkel, m. boutique on niagasin de soieries.
Zijcieworm, m. ver a sole.
Zijdewormenkweekerij , vr. coconiere.
Zydgeweer, o. epee, f , sabre, tn.
Zygang, m. allee a cote, f —en, verkeerde,
looze gangen, detours, ecarts. , m. pl., metiles sounder, f. pl.; fig, vole tndirecte.
Zijgbak, m. couloire, f
Ttt t5
Zijg-
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Zijgdoek, filtreerdoek, chatirse, f., filtre.
Zugen , b. w. (ik zeeg, heb gezegen ,) eene
vloeiftof door een ander, doch ondigt ligchaam laten loopen opdat de dikke fiof
daarin overblijve, doorzijgen , filtreren, fairer. o. w. (met zijn) nederzijgen ,
nederzinken , in onmagt geraken, tomber
en ddfaillance, en ptimoison. Hij zeeg neder
in mijne armen, sl tomba en pamoison entre
mes bras.
Zijging , yr. doorzijging, action de filtrer,
filtration.
Zijgpapier, o. filtreerpapier,, filtre, tn.
Zijkamer, vr. antichambre, chambre laterale.
Zijkooper, m. marchand de sole on de soieries.
ZijI , vr. waterloozing , ecoulement d'eau,
ego& , in. Eau qui coule derriere lee maisons.
Zijleuning, yr. van een rijtuig, accotoir,,
Zijlijn, yr. rameau d'une mine, m.
Zijlok , yr. boucle des cheveux. Valfche zijlokken , m. meerv. coins, m. pl.
Zijmuur,, m. mur lateral. — van eenen fchoorfieen , fambage de cheminde. — van eene
waterkom, douve, f. (d'un bassin), De zijmuren van eene finis, les jouieres , ailes
d'une educe, f.
Zijn , m. en o. bez. voornaamw. son; vr, zijne ,
sa; meerv. ses. — broeder en —e zuster
waren gisteren bier, son frere et sa soeur
urent bier
Ik zoek niet
maar mijn
fgeluk,
je ne cherche pas son bonheur rnais le
mien. Het —e, le, la sienne. Het zijn
niet onze, maar zaken , ce ne sont pas
nos affaires, mais les siennes. Het —, wezen van lets in de bovennatuurkunde , entite,f.
Zij n , onregelm. o. en hulpwerkw. (ik was,
ben geweest ,) itre. beflaan , exister,
subsister. Hij is het, die het gezegd heeft ,
c'est lui qui Pa dit. Ik ben het, die u gezien heb, c'est moi qui vous ai vu. Gij zijt
bet , die het geciaan hebt, c'est vous qui
Pavez fait; zie Etre in het Franfehe deel.
Zijnent , (tot) bijw. te huis, chez lui, dans
sa maison.
Zijnenthalve, bijw. uit liefde voor hem . pour
Pamour de lui. wat hem aangaat, betreft, a regard de led.
Zijnentwege, bijw. de sa part, pour lui, en
son nom.
Zijpaard, o. postiljonspaard, naast het paard
in den boom , bricolier, m
Zijpad, o. sentier de cote, de traverse; sentier
ecartd ,
Zijpelen , Zijpen, Zijperen, o. w. (ik zijpelde , heb gezijpeld ,) langzaam afdruipen ,
lekken , couler gouttegoutte suinter. Het
water zijpelt, druipt tusfchende
' fleenen van
bet verwulf, Peau suinte entre les pierres,
travers les pierres de la volite. Zij pende ,
leepende oogen hebben, avoir des yeux casSioux.
Zijpeling, yr. bet lekken , le suintement.
Zijpgat, o. (bij wondh.) fontanel, fonticule,
fontanelle,
Zijplank, vr. aan eene becIftede, enz. , pan du
bois de lit, m. — aan den voor- en achterfleven van een fchip, radier,,
Zijlap, m. (bij hoedenm.) feutriere, f.
Zijraam, o. zie Zijyentter.
Zijreeden; zie Twijnen.
Zijreeder ; zie Twijuder in de laatfle beteekenis.
Zijfprong, m. &art. Eenen
doen, faire
un icart.
Zijfloot , m. (in de fchermk.) fleck in de zijde ,
flanconade , f:
Zijituk, 0. piece de cote,
— van eenen labber-
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daan en ribbefluk van eenen os , flanchet, m.
(bij fchoenm.) van binnen van een' fchoen,
ailette,f. Zijitukken eener pers , jumelles ,f.
pl. — van een rolpaard, ( bij de art.) fiusques d'un art, f.
Zij touw,, o. ( fcheepsw. ) bouline, f.
Zikvenfter, o. feniere qui est de cdte d'un bdtiment , f.
Zijwang; zie Zijfluk.
Zijweg , m. chemin dcarte. Zijwegen, naburige
wegen, chemins vicinaux.
zie Zijciewerk.
Zijwerk,
Zij wind , m. vent large on de travers,, vent de
bouline.
Zijworm, m. zie Zijdeworm.
Zijzeil, o. (fcheepsw.) voile de bouline, f.
Zilt , Ziltig , b. n. saum4tre , satin, e, sale,
Een —e fmaak, ziltigheid, un goilt saumaitre, salin. — water, eau saumd tree
Zilver,, o. argent, m. pleet —, argent plaque. — in itaven, argent en barres, en lingoes. Fijnfte —, argent de coupelle. Gemunt —, argent monnoye. Gefmolten
argent en bain. (bij dichters) lune, f.
Kunst am — te maken, argyrogonie. — of
goudlaken, (voorheen) brocart , m.
Zilverachtig, b, is. zilveren , (van kleur en
geluid) argentin, e, argentd, e. Eene —
c—Item, une voix argentine.
Zilverader, yr. veine d'argent.
Zilverarbeid , m. ouvrage en argent.
Z!lverberg of mijnflof, o, arande, f.
Zilverbergwerk , o. mine d'argent , f.,
Zilverbewaarder,
argentier. — en bewaardfter, vr. van eenen vorst, garde de Pargeneerie , m. et f.
Zilverduiker, m, vogel met zilverachtige vederen , grebe.
Zilverblad, o. feuille d'argent,. f.
Zilverblank , b, n. blanc d'argent ou argentin,
couleur d'argent.
Zilverblende, yr. gable argentine ou d'argent.
Zilverblik, o, argent en lames , m.
Zilverboom, m. in Afrika, protde , argentee ,f.
(bij de fcheik.) zilver, vereeuigd met kwikzilver, arbre philosophique.
Zilverdraad, m. d'argent , argent trait. Goudof zilverdraad trekken, arguer.
Zilverdraadtrekker, m, tireur d'argent.
Zilverdraadtrekkerij, vr. argue.
Zilverdeeg, o. argent en pate, in.
Zilveren onverb. b. n. qui est d'argent.
vorken , des fourchettes d'argent. Een — horologie, une montre d'argent. — bruiloft
seconde note aprês 25 ans de mariage ; zie
Bruiloft.
Zilveren , b. w. (ik zilverde heb gezilverd ,)
met zilver overdekken; zie Verzilveren.
Zilvererts, m. mine d'argent, f. argent de
mine, tn.
Zilvergelcl, o. argent blanc, m, monnaie d'argent,
Zifverglans , m, brillant éclat de Pargent.
Zilverglit of fchuim, o. litharge d'argent ,
glette,
Zilvergoed, o. zie Zilverwerk.
Zilvergraauw,, b. n. witachtig, incane , blanchdtre.
Zilvergroeve, yr. zie Zilvermijn.
Zilvergros , in. (in Pruisfen , ) gros d'argent, tn.
Zilverkamer,, yr. waar het zilver bewaard worth,
chambre oil Pon serre , garde , Pargenterie ,
chambre a Pargenterie.
Zilverkas, yr. buffet, m.
Zilverklank, in. son argentin.
Zilverkleur, y r. couleur d'argent,
blame
d'argent, m.
Zil-
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Zilverkleurig, b, n. argentine, couleur d'argent. —e iteen ; argyrolithe, tn. —e flaartiter, argyrocome, f. —0 kalkfteen, argyrodamas , m.
Zilverklornp of koek,
masse d'argent, f:
pigne, m.
Zilverkorrel , yr. paillette d'argent.
Zilverkruid, o. argentine; potentille , f.
Zilverling, m. likkel, (Joodfche munt,) side.
Zilvermakend, b. n. argentifique,
Zilvermakerij , vr. argyropee. Filofofifche fleen,
argyrogonie.
Zilvermeid, yr. servante qui soigne Pargente, qui est chargee de !'argenterie.
Zilvermijn , yr. zilvergroeve, minihre, mine
d'argent.
Zilvermunt , yr. monnaie d'argent.
Zilverplaat , yr. plaque d'argent.
Zilverproef, yr. essai de !'argent, in.
Zilverrijk, b. n. riche d'argent.
Zilverfchoon, b. n. qui a !'eclat ou le brillant
de !'argent.
Zilverfchnim, o. argent battu en feuilles, tn.
chiasse d'argent, f.; zie Zilverglit.
Zilverfervies, o. service en argent, m.
Zilverfmid,
orfavre.
Zilverfmidsknecht, m. garcon orfevre.
Zilverfmidskolen, yr. meerv. charbons de bois,
tn. pl.
Zilverfpinner, m. fileur d'argent.
Zilverfiaaf, m. barre, f. lingot d'argent.
Zilverfteen , in. argirite, f.
Zilverflof of ftoffe , yr. poussiere d'argent.
—laken
dray d'argent,
Zilververguld , o. verguld zilver , argent dori ,
de vermeil, tn.
Zilververwig, b. n. zie Zilverkleurig.
Zilvervisch, m. poisson de couleur d'argent ,m. ,
argentine , (in Toskane) hautin.
Zilvervloot, yr. flotte d'argent, Palle d'argent.
Zilverwerk, o. argenterie , vaisselle d'argent,f.
Zilverwerker, m. ouvrier en argenterie.
Zilverwit, b. n. blanc argentin; zie Zilverblank.
Zim , o, respect, tn. crainte, f: Enkel gebruikelijk : lemand onder het — houd.en, tenir
q. q. dans le respect on dans la crainte.
Zin, m. zintuig, gewaarwordingsvermogen ,
sens. De vijf zinnen van den mensch , les cinq
sens de l'homme. gedachte, esprit, no.
pens*, 1. Er fchiet mij iets in den —,
me vient q. ch. dans !'esprit, dans lapensee.
—, trek, fmaak, begeerte, wil, desir, m.
inclination, envie , f. gout, gre. Ik heb door
geenen — toe, je ne m'y sens aucune envie,
inclination. Hij heeft er geenen — toe, cela
West pas a son gout, ne lui plait pas; cela n'est
pas a son gre. Men kan bet ieder niet naar
zijnen — doen, on ne peut pas etre au gre
de tout le monde. Dat is niet naar mijnen —
uitgevallen, cela n'est pas reussi 4 mon gre.
Dat gaat naar mijnen — , behaagt mij , cela
me plait. —, meening , beteekenis, sens,
m. signification, f. Dat is de letterlijke — van
dezen
voila le sens litteral de cette
phrase. In welken — men het ook neme,
en quelque sens qu'on
prenne. Dat
clubbelzinnige woorden, ce sont des paroles
a doubles sens. genegenheid in iemand
hebben. Hij heeft — in zijne zuster, it a
de !'inclination pour sa soeur ; it devient amoureux de sa soeur. Hij is van —s te trouwen ,
it a dessein, en ate, Penvie, etc., de se
warier. lemands — doen , toeftemmen wat
hij verlangt, begeert, faire ce qu'll desire,
etc. flij beefy
om near Duitschland te
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vertrekken, it desire de partir pour Mllernagne. Van zijne ziunen beroofd, buiten
zijne zinnen zijn, (gek zijn) etre hors de
son bon sens ; avoir perdu le sens ; avoir le
sens trouble , egare on alidne. lets nit zijne
zinnen zetten, se dl faire d'une pensee; fpr.
w. Zoo veel hoofden, zoo veel zinnen, atscant de tites, autant d'opinions.
Zindelijk , b. n. net , zuiver, propre, net, te.
Dat kind is niet cet enfant n'est pas
propre, net.— , bijw. nettement, proprement.
Men moet zich fleeds — "'louden, rl faut se
tenir toujours nettement, proprement. Dat is
—, net gewerkt, men vindt er geene vlek
op, cela est travaille proprement, on n'y
trouvo point de tache.
Zindelijkheid, yr. proprete, nettete.
Zingen , b. en o. w. ( ik zong , heb gezongen,)
chanter. Hij leert —, it apprend a chanter.
Men heeft reeds gedaan met —, de kerk
gaat nit, on a dells fini de chanter, on sort
de Peglise. Valsch detonner. Hij is geeir
meester van zijne item, hij zingt fleeds valsch,
it n'est pas maitre de sa voix, it Monne
tout moment. Naar noten —, chanter me thodiquement , suivre les notes. — met het noecromen der noten, solfier; fig. Slecht
asser. — als de vogels , chanter, rarnager.
, kwinkeleren , fjilpen , piepen , Haan , enz.
Zie deze woorden. als een' krekel, cigaler. — als een leeuwrik , grisoller,, tirelirer. Ook zegt men : Het water begint te
(wanneer het in eenen ketel boven het
vuur hangt, heet wordt , en beast zal koken,)
!'eau commence a bouillonner. Zingende muzijk , musique chantante. Zingende mis , messe
chantante. Zingende danfer, (bij de ouden)
sicinniste.
Zingbaar, b. n. dat gezongen kan worden,
zingende chantant, es
Zinger, m. zie Zanger.
Zinggezelfchap, o. societd de chanteurs ou de
chanteuses.
Zingglas, o. ook kwint, vioolfnaar, chanterelle , f.
Zingkoor, o. koor in eene kerk voor de zingers , jubi , no. Afgefloten — in een klooster, turbine , f.
Zingorgeltje , o. orgeltje om vogels te leer=
zingen , serinette, f. Eenen vogel op het —
leeren zingen, fluiten, seriner.
Zink , yr. Eene bekende mijnftof, zinc, m.
Zinkbloem, vr. (bij de fcheik.) pompholix , m.
Zinkboor, yr. fpitsboor,, ronde vijl, (bij floten- en horol.-makers)frase, fraise.
Zinken , o. w. (ik zonk , ben gezonken ,) van
langzamerhand naar de diepte dalen, couler
bas, couler a fond ; zie ook Bezinken. Het
fchip is gezonken , le vaisseau a could a fond;
(fcheepsw.) sancir. Het fchip is voor anker
-gezonken, le vaisseau a sanci sur ses amarres. Door eenen rukwind omgeflagen worden en —, sembrer les voiles ; fig. In eenen
diepen flaap gezonken zijn, etre accable d'un
profond sommeil. Gij moet het hoofd niet
zakken ,
laten
ne fact pas baisser
perdre courage,
tete. Den moed laten
se dicourager.
Zinkgat, o. loosgat op fchepen your het vuil
water , ossec, tn.
Zinking, yr. eene bekende kwaal, fluxion, f.
catarrhe, tn. Deze kiespijn is flechts eene
—, ce mal de dents n'est qu'une fluxion.
Er is hem eene — op de borst gevallen ,
it lui est tombe un catarrhe stir la poitrine.
Zinkingachtig , b. n. catarrheux , se, catarrhale.
Zinkingkoorts , yr. fiavre catarrhale.
Zin-
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Zinkingpijn , yr. douleur catarrhale.
Zinkingfnuif, yr. tabac en poudre contre la
fluxion.
Zinkinglood, o. dieplood, sonde, f.
eene foot die goed en vol is,
Zinknoot,
noisette pleine.
Zinkpur, yr. puisard, cloaque, m. souille, f.
Zinkroer, vr. escopette.
Zinkfel, o. uitgebrand vet, kanen der kaarfenmakers, boulle , f.; zie Bezinkfel.
Zinktleen,
aan een net, aan eene lijn, cablibre, f.
Ziunebeeld, o. embléme , symbole , type, m.
Het anker is het — der hoop, I'ancre est
Pembleme de Pesperance. De leeuw is het
— der dapperheid, le lion est le symbole de
la valeur. De weerhaan is het — der onbeitendigheid , la girouette est le symbole de
Pinconstance. Het paaschlam is het —, afbeeldfel, de zinnebeeldige figuur van Jezus
Christus, Pagneau pascal est le type de Jesus Christ.
Zinnebeeldig, b. n. embletnatique, symbelique.
bijw. emblematiquement ; fig. figuratif ,
ive , typique, graphique. Eene —e befchrijving
eener maansverduistering , tine description
graphique d'une eclipse tie lune. Eene —e,
verbioemde verklaring, une interpretation
anagogique.
Zinnelijk, b. n. wulpsch, sensuel , le. Een —
mensch , un bonnie sensuel. dat in de
zinnen valt, sensitif, ive. Het —e leven ,
/a vie sensitive.
neiging, inZinnelijkheid, vr. sensualize.
clination, fantaisie, f. penchant , gait, m.
Zinneloos, b n. onzinnig, dwaas, insense, e.
Dac is eene zinnelooze daad, c'est une acraaskallend, delirant, e.
tion insensee.
Zinneloosheid, yr. demence, filie, alienation
d'esprit, delire, egarement , m.—, krankzinnlgheid, frenisie.
Zinnen , o. w. (ik zon , heb gezonnen ,) peinzen , penser, mediter.
Zinrijk ? b. n. fnedig, vernuftig , geestig , krachtig , ingenieux, se, spirituel, le, sense, e,
inergique, sentencieux, se. Een fnedig
antwoord, une reponse spirituelle. Een —
gefprek, un discours sentencieux. bijw.
ingenieusement, spirituellement, energiquement.
Zinrijkheid, vr. nadruk, kracht, inergie.
Zinflot, o. eener periode, fin d'une periode ou
phrase, f.
Zinfnijding, yr. zinteeken , in het fchrijven,
plaatfing der fcheidteekens, marque du repos, ponetuation, virgule, point, etc.
Zinfpel, o. verbloemd --, piece allegorique,
anagogique.
Zinfpelen, o. vs. (ik zinfpeelde, heb gezinfpeeld.) In het fpreken of fchrijven op iets
doelen , het bedektelijk aanduiden , te kennen
geven, faire allusion a q. ch.
Zinfpeling, y r. (in de redeneerk.) figure de
rhetorique, allusion.
Zinfpreuk, vr. fpreuk die eenen nadrukkelijken
zin heefc, sentence, devise. Norte zetregel , aphoristne.
Zinfpreukig , b. n. sentencieux, se, aphoristique,
(in de leerk.) gnomique. —, op eene —e
wijze, sentencieusement.
Zinteeken ; zie Zinfnijding,
Zintuig, o. zinwerktuig. Het oog is het —
van het gezigt, l'oeil est l'organe de la vat, tn.
Zintwisten, o. w. (ik zintwistte, heb gezintwist,) twisten over den zin eens woords,
of eener uitdrukking, disputer sur le sens de
pelvic mot , etc. , pointiller.
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Zintwisting , vr. dispute, contestation. sur le
sens de.
Zinuiting, y r. om de gedachten uit te drukken,
expression.
Zinverzetting, yr. (eene figuur) hypallage , tn.
Zitbank, m. banc pour s'asseoir. Eertijds voor
misdadigers, sellette, rondom of in
eene fchuit, levee, f. Kerkmeesters, kerkvoogden —, oeuvre, .f. un banc d'oeuvre , m.
Zitbank, o. in fommige rijtuigen, strapontin , m.
Zitbeen, o. zie Heupbeen.
Zitdag , m. regtsdag, four de seance, d'audience, ou de plaide. Regterlijke zicdagen van het
hof, assises ,f. pl.
Zitkusfen ; z:e Kusfen.
Zitplaats, yr. zitflede, place di Pen s'assied,
f., siege , — der ziel, sensorium, m.
Zittter, yr. celle qui est assise; femme sidentaire.
Zitten, o. w. (ik zat, heb en ben gezeten,,)
etre assis , e, seoir. Wij — reeds bier,
nous sommes déjà assis ici. Mijne zuster
zit op eenen hoogen floel, ma soeur est
assise sur une chaise haute. De prefident
zit boven aan de tafel, le president est assis
au haul bout de la table; it a la premiere
place. Ik zit hier niet goed, het togt daar,
ie ne suis pas bien assis ici , it y a hi un
vent coulis. Men heefc hem aan tafel laten
— on l'a fait seoir 4 table. 11 w brooder
zic goed te paard, votre ft-ere est bien
cheval. IVIijn zoon zic in den raad, mon
fils a séance au conseil. Hij zit aan het roer
der regering, is lid der regering, it est
la tete du gouvernement. Wij hebben lang
aan tafel gezeten, nous avons fait une longue séance a table. — wordt ook wel met
antlers woorden in het Fransch gebruikt
als : Deze hen zit op dertien eijeren , cette
poule couve treize oeufs. De hoenders —
reeds in het hoenderhok, les ponies juchent
d4.4 dans le poulailler. Mijn reef zit altijd
te huis, hij gaat zelden uit, mon cousin se
tient toujours 4 la maison , it sort rarement.
Hij heert een ambt, waarbij men veel moat
it a un emploi sedentaire. Zijn grootvader zit wegens fchulden in de gevangenis ,
son grand-pere est en prison a cause des dettes. Deze rok zit u goed, cet habit, vous
sled, vous va bien. Die fpijker zit niet
vast, ce don est detache. Veel vogels —
op dezen tak, bien des oiseaux perchent sur
cette branche. Er zit mij veel flijm op de
borst , ma poitrine est remplie,, embarrasses
de pituite. Daar zit niec veel op, (daar is
niet veel van te halen, niet veel mede te
winnen ,) it n'y a pas beaucoup a gagner
cela. Hij zit er warmtjes in, (hij is zeer
gegoed,) it a de quoi vivre; it est a son
wise; it est riche, en bon hat. Hij is henen
gegaan, en heefc zijne vrouw en zes kinderen laten it est s'en alle , et a abandonne sa femme et see six enfants. Zijne zuster zal wel blijven
(niet trouwen,). sa
soeur restera bien fills.
Zittend, b. n. leant, e, sidentaire. De Itoning op zijnen regterfloel —, le roi seant
en son lit de justice, sur son tribunal. Het
— leven der geleerden, la vie sidentaire
des gens de lettres. Hij leidt een — leven,
(goat niet veel uit,) it mere tine vie sedentaire. Hij fprak hem — aan, it lui parlait,
etant assis.
Zitter, m. homme qui est assis; fig. Man die
altijd vlijcig zit te werken, cul de plomb.
Zitters , m. meerv. (fcheepsw.) knidn, kromboo-
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houten , genoux , court-batons ou courbdtons. —, in het ruim, genoux de fond.
Zitting, yr. vergadering, séance , session. Stem
en — in den flaatsraad hebben, avoir voix
et séance dans le conseil d'etat. — houden ,
tenir séance; s'assembler. De — werd den
anderen dag voortgezet, la séance fut continuee le lendemain. De — of fesfie van bet
wergevend ligchaam, la session du corps legislatif. —houding gedurende de kerkver-,
gadering, session, durant la untie du concile. tijd, die tot iets wordt befteed ,
tijdsbefteding , vacation. —, bril op een
heimelijk gemak, (huisje ,) lunette.
Zituur, 0. heure de la séance, f.
Zocht ; onv. verl. tijd van Zoeken.
Zode , yr. zood , zoo. Gras—. Een met eene
fpade afgefloken fink grasland, gazon, m.
—n fleken, lever des gazons. De rand van
een bloemperk met —n beleggen, gazonner
le bond d'un parterre. —n bank , siege de gazons,on. Groene —n voortbrengende plant,
( in tie kruidk.)plante gazonneuse. Spr. w.
Dat brengt geene —n aan den dijk, (dat
geeft niet veel voordeel ,) cela ne donne pas
Bien du profit. —n, koking , van zieden ,
zood, gezotien , als Het water is aan de
zoo, (*eau bout. Zoo veel als men in eens
kookt, of als gefchikt is , om gekookt te
worden, als: Eene — visch, une certaine
quantite de poisson. Het onaangename gevoel van hitte en fcherpheid omtrent de kolk
der maag, zuur in de ,maag, aigreurs, f. pl.
dieretyriem, zonneweg, zodiaque.
Zodiak,
Zoek, bijw. te 4 cherchcr. Hij is te —,
it est egare ; on ne le trouve nulle part;
it s'est cache. Zich te — maken, se tacker,
s'eloigner, s'absenter.
Zoeken, b. en o. w. (ik zocht, heb en ben
gezocht ,) chercher. Zijne zusterzoekt haren
broeder, sa soeur cherche son frere. Zij zocht
flechts een voorwendfel,, om vrij te zijn,
elle ne cherchait qu'un pretexte d'être libre.
.Zij hebben eene gelegertheid gezocht hem
in ongenade te doen vervallen, ih ont cherchi note occasion de le faire tomber en disgrace. Kruiden herboriser. Hij zoekt
kruiden in de weiden, it herborise dans les
pHs, prairies. Gezocht, gewild, recherche, e, couru, e. Die koopwaar worth zeer
gezocht , cette marchandise est fort recherthee ,courue. Dat zijn al te vergezochte gedachten , ce sont des pensies trop recherchies.
trachten , pogen, chercher, tacker, faire
sec efforts. Hij zoekt u te bedriegen tache
de vous tromper.
Zoeker, m. chercheur. Kruiden — , herboriseer.
onderZoeking, yr. action de chercher.
zoek , recherche.
Zoel , b. n. benaauwd , afinattend , loom , warm,
mot', molle, chaud, e, 'ache. Het is —,
loom weer, le temps est lathe.
Zoelheid r vr. chaleur itouffante, temperature
chaude.
verzoening, expiation,
Zoen m. baiser.
f.; zie dit woord.
Zoenen , b. w. (ik zoende , heb gezoend , ) baiser; zie Kusfen. Dikwijls — baisetter. —,
verzoenen, reconciiier.
Zoener,, m. baiseur.
Zoenfler,, yr. baiseuse.
Zoengeld, o. 'argent :payi pour expier un cringe, etc., m.
Zoenoffer, o. sacrifice expiatoire, piaculaire
ou de propitiation, m.
oenofferaude yr. ofrande propitiatoire.

ZOG
1471
van eenen flier , ( ter eere van Cybele ,
de oudh.) taurobole, no.
Zoenoiferen, o. w. (faire des sacrifices expiatoires.
Zoe:, b. n. doux, douce. water, eau deuce.
— brood, du pain sans kvain , pain azyme.- —e melk, lait doux. —e koek , du path
d'epices. Zoo honig , aussi deux que
oriel. Een —e flaap, un doux sommeil. —,
van kinderen gefproken, sage, doux, doe; fig. — en zuur ondervinden, eprouver
des agrements et des amertumes. Zoeter maken , adoucir, (in de fcheik. ) dulcifier ; edulcorer ; zie Verzoeten.
Zoetachtig , b. n. laf zoet, doucereux, se, douceatre , liquoreux , se. —e wijn , vin doucereux , liquoreux. Deze drank is te — , cette
boisson est trap liquoreuse. Hij zeide hem
—e woorden, tl lui dit des paroles doucereuses.
Zoetboorichaaf, yr. guillaurne a recaler.
Zoetekers, vr. bonte, fpaanfche kers, guigne.
Zoeteklaver, yr. hedysarum,
Zoetelaar,, m. marketenter, vivandier.
Zoetelaarfter, yr. marketentfter, vivandiere.
Daf —s volgen fleeds het leger, les vivandisres sent toujours a la suite de Parmee.
Zoetelen ,
w. fpijs en drank in een leger
verkoopen, vendre des vivres dans un camp,
dans une armde.
Zoetelijk, bijw. doucement, d'une maniére
douce.
Zoetemelksch, b. n. qui est fait de lait doux.
—e kaas, du fromage gras.
Zoeten , o. w. (ik zoette , heb gezoet ,) zijne
zoetigheid aan iets mededeelen, dulcifier,
adoucir; zie Verzoeten. —, zoet maken , eene
artfenij, rendre deuce une medecine.
Zoetheid, vr. douccur; zie Zoetigheid.
Zoethout, o. reglisie, f. Drop ,-jus de reglisse tn.
Zoetjes, bijw. zachtjes, doucement. Klop
deur, heurtez doucement a la porte.
—ande
Spreek — par/ez doucement , tout bas.
Zoetigheid, Zoetheid, yr. douceur. De — van
de fuiker, la douceur du sucre ; fig. aangenaamheid, liefelijkheid , be valligheid , douceur, charme, f. agrement,
— winst,
profit; gain, m.
Zoetiuidend , b. n. melodieux , se, harmonieux,
se. —, bijw. melodieusement , harmonieusement; zie Welluidend.
Zoetluidendheid, yr. zie Welluidendheid.
Zoetmakend, b. n. verzoetend, dulcificatif,
ive.
Zoetmaking, vr. (in de fcheik.) dukification.
Zoetfappig, b. n. laf, zoet, doucereux , se,
dont le jus est doux; fig. fade, insipide.
Zoetfprakig, Zoetfprekend, b. n. gut parle
avec douceur, etc.
Zoetvijl , yr. lime deuce.
Zoetvioeljend, b. n. aangenaam , welfprekend ,
welluidend , coulant, e, harmonieux, se.
Zoetvloeijendheid
yr. liefelijkheid, enz.,
douceur, harmonie.
Zog, y r. truie; zie Zeug.
Zog, o. moedermelk , lait de femme, tn. — van
dieren , lait de femelle. Eerfte melk eener
kraamvrouw na de bevalling, colostre, m.
Ophouding van het — eener min, aglactation,f. —, het fpoor dat een fchip in het varen of zeilen achterlaat , houache ou houage,
sillage , m. — , doodwater, kielwater,,
(fcheepsw.) remous, tn. pl.; fig. In iemands
zog varen , suivre q. q.
Zogen , b. w. (ik zoogde, heb gezoogd 2 ) te
zuigen geven, laten zuigen, allaiter. Het
2
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voeden met de moedermelk , allaitement , m.
Zoggat,o. (op fchepen) coin aux boulets, endroit di Pon garde les boulets, m.
Zoggebrek, o. defaut de laic, m.
kraamZogkoorts , vr. pyre de Tait.
koorts , pyre puerperale.
Zogflukken,o.meerv. gaffelflukken, ( fcheepsw.)
fourcats, fourques , sanglons, tn. pl.
Zolder, m. grenier.
Zolderen , b. w. (ik zolderde , heb gezolderd, )
op den zolder leggen, brengen, mettre au
grenier.
Zoldering, yr. action de mettre au grenier.
verdieping van een gebouw, etage, tn.
bovenvloer, plafond , plancher d'en haut,
m. Van eene
voorzien, plafonner.
Zolderluik , o. valdeur op zolder, frappe, f.;
zie verder Luik.
Zolderrib, yr. rib onder eene zoldering, lambourde.
Zoldertrap, yr. escalier de grenier,
Zomer, m. ete. Des —s, en ea., Midden in
den —, au coeur de Pete. Hij was den
ganfchen hier, it fut ici tout le long
de Pete.
Zomerachtig, b. u. d'ete.
Zomeravond, m. soirée d'ete, f.
Zomerbloem, yr. flour d'ete, flour es,tivale.
Zomerdag, m. four d'ete.
Zomerdijk, m. petite chaussee ou digue, f.
'Zomerdraden , m. meerv. filandres, f pl.
Zomeren, o. w. Het zomert, Pete commence,
s'approche, arrive, vient.
Zomergarst, vr. orge'd'ete.
vroege gerst,
escourgeon ou ecourgeon, m. marseiche, f.
Zomergewas , o. plante estivale, d'ete, annuelle.
Zomergoed, o. flours, etc., qui ne durent
qu'un ete, f pl.
Zomergraan, o. menus grains, tn. pl.
Zomerhaar, o. poil d'ete, tn. (des animaux).
Zomerhitte , yr. chaleurs d'ite ,f pl. , Mile,
Zomeihuis , o. maison d'ete, f., cabinet , pavilion dans un fardin,
tonnelle, f.;
(bij de Turken) kiosque , m.
Zomerhuisje , o. prieel , berceau , m.
Zomerkleed, o. habit d'ete, tn.
Zomerkoren, o. graan, menus bleds, mars,
m. pl., tremois ,
Het — zaaijen , semer
les menus bleds, les mars les tremois.
Zomer-, lange broek, yr. pantalon d'ete, tn.
Zomerloon, m. en o. salaire qu'on repoit en
ete, des journees d'ete, m.
Zomerincht , yr. Pair d'ete, in., temperature
d'ete.
Zomerlust, m. divertissement, plaisir d'ete..
Zomermaand, vr. mois d'ete, m., (Juin.)
Zomermorgen Zomerochtend, in. matinee &ea , f.
Zomernacht, yr. nuit d'ete, f:
Zomerpeer, yr. poire d'ete,. blanquette.
Zomerregen, m, pluie d'ete, f.
Zomerrogge, m. seigle d'ete.
Zomerroos, yr. rose d'ete.
Zomersch, b. n. estival, e; zie Zomergewas.
Zomerfproeten of vlekken, sr. meerv. routsours d'un visage ; Caches de rousseur; ephelides; (in de geneesk.) lentilles ; (gemeen)
bran de Judas , tn.
Zomerfloppels, m. meerv. chaumes d'ete.
Zomertarwe, vr. froment d'ete ; bled de mars;
marsais ou marsage , tn.
Zomertijd, m. temps d'ete.
Zomeruur, o. heure d'ete, f.
Zomerverblijf, o. *our, ns. residence d'ete,
f
wooing, maison,&eti , de campagne , f.
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Zomerviolier, yr. quarantaine.
Zomervlakkig, b. n. fproetig, lentilleux, se.
Zomervoer, o. der beesten, pattire pour entretenir le Mail pendant Pete, f.
Zomervogel , m. oiseau
Zomervreugd yr. zie Zomerlust.
Zomervrucnt, yr. fruit d'ete, m.
Zomerwear, o. temps d'ete, m.
Zotberwerk, o. travail, ouvrage d'ete, tn.
Zomerwdoning, vr. habitation ,f., appartement
d'ete , m.
Zomerzaad, o. menus grains, m.
semaille
f. pl.
Zomerzlicle, yr. elite du midi, du sad, m.
Zomerzon, yr. d'ete, soleil bra lant
Zomerzonneftand, m. solstice d'ete.
Zon, yr. soleil,,m.—,(Apollo)Phebus. Bij—,
prelie ou parhelie. De — gaat op , le soleil se
live. De — daalt , le soleil haisse. De rijzende , dalende—, le soleil levant , couchant. De
— rijst nog, le soleil monte encore. Tot.de
— behoorend, solaire. Aan de — bloot
flellen, exposer au soleil. Aan de — bloot
om het door hare flialen to laten
floven of warmen , (bij de fcheik.) insoier.
De — meten , (fcheepsw.) peilen, prendre
la hauteur du soleil; observer le soleil. De
- flaat , of is op Naar hoogst of meridiaan,
le soleil ne fait rien. Noorder minuit;
(bij zeel.) 131aats, waar de — onder gaat,
failloise, f. Noord•ooster
trois heures
du matin. Noord-wester neuf heures du
soir. Ooster —, six heures du matin. Wester —, six heures aprés midi, du soir. Zuider —, midi, 12. heures: Zuid-ooster —,
trots
neuf heures du matin. Zuid-Wester
heures apt* midi. Spr. w. De rijzende
aanbidden, (zich indringen bij degenen,
die in voorfpoed en aanzien geraken ,) faire
la tour d un homme qui commence a titre
en credit. Hij. mag niet zien, dat,de — in
het water fchipt, (bij mag met dat
anderen zich oolc vermaken,) ii ne peut
soufTrir qu'un autre ait aussi quelque profit,
plaisir, etc.
Zonaanbidder, m. Zonaanbidfler,, yr. heliognosague , tn. et f
Zonaffland, m. digtfte affland eener planeet
van de zon, perihelie, f. De verfte —,
aphelie, f:
Zond, yr. Eene zeeengte tusfchen de Now&
en Oostzee, le Sunk
Zondaar, m. pecheur.
Zondag, m. dimanche. Palm—, dimanche des
rameaux. Eerfle — na Pafchen , dimanche
voor de vasteu,
de . quasimodo. Eerfle
qusnquagesitne. Laatfle voor de vasten ,
Eerfle — in de
dimanche
gras.
flemp—,
vasten , quadragesime.
Zondagsch,. b. n. de dimanche. Hij komt —
bi.j. mij , it vient chez moi le Amanche. Op
gekleed zijn, 'etre en dimanche,
Zondagskind, o. enfant ne le dimanche, tn.
Zondagskleed, o. habit de dimanche, tn.
Zondagsletter,, vr. (in. den almanak,) lettre
domtnicale.
Zondagsprediker,, m. (in de kerkd.) dominicaller.
Zondagspreek, yr. dominicale.
Zondares, yr. pecheresse.
ligte , kleine feil ,
Zonde, yr. peche, m.
peccadille, f. Erf—, peche original. Dadelijke peche actuel, Vergeeflijke —,
peche veniel. — van nalatigheid, peche &omission.
Zondeloos, b. n. onzondig, impeccable.
Zander, voorz. sans. Hij is — geld en —
vrien-
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vrienden , hij is te beklagen, it est sans
soleil ,.f. Spr. w. Na regen komt — apt*
la plum le beautemps.
argent et sans amis it n'a ni argent ni
antis, it est a plaindre. voegw. sans Zonneftand of ftiffland, in. solstice. De — van
que. Ik zal het doen — (dat) men het
den zomer en van den winter , solstice d'ete
weet, je le feral sans qu'on le sache.
et d'hiver. Hiertoe behoorend , solstiZonderbaar , b. n. zonderling, zeldzaam, excial , e.
traordinaire, particulier, are. Zij hebben Zonnefleen , m. foort van opaalileen, girasol,
pier.re de Boulogne,
iets —s met elkander, it one q. ch. de particulier entr'eux. Dit is eene zonderbare Zonneftofje, o. atome, tn.
vraag, c'est une question singuliere. Een Zonneftraal, m. rayon du soleil.
zonderling kapfel, sine coiffure extra- Zonnefysteem, o. systeme solaire, m.
ordinaire. Het is een , zonderling mensch, Zonneteekenaar, m. werktuig om de bogen op
de zonnewijzers te teekenen, trigone.
c'est un original.—, bijw, particulierement, extraordinairement , singulierement; Zonnevlak of vlek, y r.' tache dans le sold!,
de fterrek.) macula. Vurige, heldere
(in
zie ook Zeldzaam.
zonnefakkel, facule.
Zonderbaarheid, vr. zonderlingheid, particularize, singularite, rarete. De — van deze Zonnevlecht, y r. (in de ontleedk.) plexus
solaire, us.
gebeurtenis is, la singularite de eel evéneZonnevuur, o. feu du soleil,
ment est.
Zonnewagen m. (in de godenl.) char du soleil.
Zonderling; zie Zonderbaar.
Zondig, b, n. pecheur, pechiresse, enclin, e, Zonneweg, m. ecliptique.
au pichi, —e gedachten , des Zonnewende, y r. zie Zpnnebloem in de tweede
beteekenis.
pensies criminelles.
(ik zondigde, heb gezon- Zonnewijzer, m. cadran solaire. — met eene
Zondigen, o.
naald, die het uur door eene flij1 aanwijst,
digd,) picker, transgresser la loi de Dieu.
cadran sciatirique. Kleine — of naald der wiTegen Gods geboden pecher contre les
den , scaphe , m.
commandements de Dieu. Die — tan , peccable. Elk mensch kan —7 , tout homme est; Zonnewijzerskunde, y r. gnomonique ou horographie, sciagraphie.
peccable.
Zondvloed, m. deluge. Hierop betrekkelijk Zonnig , b. n. exposé , e, au soleil.
Of behoorend , diluvienne. Voor den — Zonseffening, vr. uitlating van drie fchrikkeldagen in itoo jaar, metemptose.
beitaande , antidiluvien , ne.
Zoo, bijw. en voegw. (op die wijze) de cette
Zoneklips , vr. eclipse du soleil.
maniere de cette facon, de la sorte, tetteZonnebeeld, o. image du soleil, tn.
ment, ainsi, si, aussi, etc. — gezegd,
Zonneblind, o., persienne, jalousie, f.
gedaan, ainsi dit, ainsi fait. — veel tant,
Zonnebloem, vr. tournesol, soleil,m. —
autant. — even, tout a Pheure, a Pinzonnewende, heliotrope.
Stant.
— dikwijls, autant de fois , aussi souZonnedaauw, m. rosee du soleil, f.
(ins
vent que. als gij zegt, comme vous dices.
de kruidk.) eene plant, rorelle, f.
Ik kom — aanftonds, je viens sur-le-champ,
Zonnedek of tent op fchepen, o. tugue ou tutouta-Pheure. Hij is — groot als gij , i/ est
que, f. Tent met ijzeren fchepter over het
aussi grand que vous. Hij is niet — rijk als
achter gedeelte van 'eene floep, tendelet,m.'
gij , it n'est pas si riche que vous. —dra als,
Zonnefakkel, vr. flacule.
desque, aussiat que. Dan dus, dtn —, tanZonneglaus, m. éclat du soleil, m., splendeur,,
s* d'une maniere, tanat d?une autre.
clarte du soleil, f.
lang gij hier zij. t, aussi long-temps que, taut
Zonneglas, 0. zie Zonnekijker.
Hij gedraagt zich —,
que, von: ems
Zonnegloe'd, m. ardeur, chaleur du soled, f.
se comporte tellement, /444. doende zult
brandende hitte , hdle.
gij niets winnen, en , faisant, stir ce pied,.
Zonnehoed, m. vrouwen ftroohoed voor de
zon , capeline ,
vous ne gag.nerez Hen. Het zij. — , ainsi
soil-il. Wanneer, indi g o dat — is, ben ik
Zonnehoogte, y r. hauteur du soleil.
tevreden, si cela est ainsi, je suit content.
Zonnejaar, o. annee solaire, f:
Hij fchrijft — fchoon niet meer, it n'iZonnekeerkring , m. Ocliptique. De — van den
kreeft, le tropique du cancer.
crit plus si bien. Zij is —zwak, dat zij
niet gaan kan, elle esfsi faible, q.u'elle ne
Zonnekijker, m. heliotrope;
saurait marcher. Doe ook faites aussi
Zonneklaar, b. n. clair, e, comme le jour,
de metne. Hoe —? comment cela? AANM.
evident , e,
zie het onderfcheid tusfchen . si en aussi in
Zonnekomeet, vr. beliocomete , f.
de Spraakkunst.
Zonnekring, y r. (in de fterrek.) orbe solaire.
Zoodanig, b. p. dergelijke t zulk een, eene,
Zonnelicht, o. lumiere du
f.
carriere,
tel , le, semblable. .Zij is niet eene --e,
Zonneloop, m, cours'du soleil,
zulke, als gij denlet, elle n'est pas sine tells
route du so/ell , f.
que yous_pensez. Haar ftaat is —, sa condiZonnemaagd, y r. vierge du soleil.
tion est tette. —e lieden zij q waardig geflraft
Zonnemeter, m. hiliometre.
te worden, de telles gens sent dignes d'être
Zonnemikroskoop, o. microscope solaire,
punis. Het onweder zal op — een' vallen,
Zonnen,(oulings) in de zon leggen, exposer,
die
er niet aan denkt, forage totobera sur
mettre au soleit.
tel qui n'y pense pas. Men heeft nook iets
Zonnenondergang, m. toucher du soleil.
—s gezien, on n'a jamais rien vu de semblaZonnepaard, o.
de godenl.) cheval du
soleil, m.
ble.
een man is hij, an tel homme est-il.
Zonnering, m. anneau astronomique ots solaire. ZoodanigNi k, bijw. in Bier voege, tellement,
de mansere.
Zouneithgrm, o, parasol, ns. Linnen of papieren
dat men kan ophalen en vallen laten, Zoogbroeder, m. ft-ere de Tait.
venflerfcherm, store, f. Kleine —, ombrel- Zoogdier, o. animal a manselles, memos:fere.
le , f: —, tent voor eenen winkel , banne, f.
Schrijver over de —en, manamalogiste. Verhandeling hierover,, mammalogie.
Zonnefchijf, vr. disque du soleil, tn.
Zonnefchipi, m. lucur,, lumiere, clartó du Zoogenaamd of, genoemd, *; b. n. soi-disant, e,
Cain-
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bijw. proprement
(ainsi) nommi, e.
ce qu'on dir.
Zooghengst, m. etalon qui tete.
Zoogkalf, o. veau de /art, veau qui ate ou
tette , m.
Zoogkind, o. enfant qui tete, en.
Zooglam, Zuiglam, o: agneau tie lait , tn.
Zoogaer, yr. nourrice.
Zoogftopping, yr. (fcheepsw.) aglactation.
Zoogvarken of Speenvarken, o. cochon de Tait
ou qui te,e, m.
Zoe', vr. Eigeulijk de onderfte vlakte van den
voet, waarop men gnat, plante du pied. —
van den voet eens paerds, ezels enz., sole.
— van eenen fchoen , van eene 'kous, enz.
voetzool der monniken, enz.,
semelle.
zonder overleer, sandale f. van een
fiaartiluk , van een affuit, (bij de art.) talon de fiasque,
Zoolleer of leder, o. cuir de (4) semelle,
Zoom, in. (oo) rand van een kleed, ook van
een' berg, bord. — van eene rivier,, van een
oever, bord , rn. rive, f. omgeflagen
rand van linnen , laken, lood, enz., ourlet,
m. Maak breede —en aan dit voorfchoot,
aan dezen boezelaar, faites des ourlets lar.
ges h ce tablier. — in de bouw- en wapenkunde , ook van den krater eens vuurfpuwenden bergs, orle , tn. — van een zeil, orle. Breede — van een zeil , broeking
van eene viag, (fcheepsw.) gaine, f. 4
—ofleantv enbosch,aker,vane
provincie , enz. , —, rand van een
oor,, (in de ontleedk.) helix , ou helice, m. ;
zie verder Rand , Omflag.
Zoomen, b. w. zoomde, heb gezoomd,)
ourler. Wilt gij dien zakdoek —? voulezvous ourler ce mo&lioir?
Zoomtouw,, o. het einde van een net , (bij visfchers ,) fincelle. — aan een zeiI,(fcheepsw.)
ralingue,
Jonger —, fils peine. De
Zoon ,
, fils caoudfte —, le fils aine. jongfle
fils legitime. Nadet. Wettige, echte
tutrrlijke , onechte fils nature'. na
den dood des vaders gebaren, fils posthume.
De verloren —, (in den bijbel) l'enfant
un fils adopter
prodigue. Een aangenomen
— j ongen , garcon, enfant mile.
fchap , o. itat d'un fils ,-m., filiation, f.
Zoonsdochter, yr. kleindochter,, petite fille.
Zoonsvrouw,, yr. fchoondochter, belle-fille,bru.
Zoonszoon, m. kleinzoon, petit fils.
Zoopje , o. petit coup d'eau de vie, m., goutte, f.
Zoor ,b. n. ruw,, flram , -fcherp, rude , eipre, etc.,
Zoorheid, yr. ruwheid , rudesse.
Zorg , yr. oplettendheid, soin, tn. Ik vertrouw
mijn kind aan uwe —,* je confie mon enfant
4 vas soins. — voor lets dragen , avotr au
prendre soin de q. ch. ; veiller a q. ch. Draag
— dat dit gebeure, oyez soin gee vela se
fasse.—, ongerustheid; bekommering,peine
sollicitude, inquietude, f , souci, Hij
leeft in eene gedurige vii dans une
Sollicitude continuelle. De herderlijke, ziele— , la sollicitude pastorale. Dat is mijne
daarover bekreune ik mij het
geringfle
minfte , c'est la le moindre de roes soucis.
Deze ongerustheid verontrustte haar
den ganfchen nacht, cette inquietude la trouble route la nuit. — worth ook wel voor
een bezorgd mensch gebruikt, als: Mijne
;ouster was eene regee —, ma soeur fut une
personne soigneuse. —, in de gemeenzame
verkeering. Een arm., of leuningftoel, zorg&el, fauteuil, m.
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Zorgachtig , b. n. soigneux, se. — bijw.
soigneusement.
Zorgelijk , b. n. bekonnerd, ongerust, soucieux , se, inquiet, ete. De zieke is in eenen
—en toeftand le matade est dans une situation inquiete , dangereuse , critique , epineilse.
Zorgeloos, b. n. oribezorgd, zonder zorg,
sans-souci , insouciant`, e, ( 4 ) Het is een
zieltje zonder zorg, c'est un fans-souci. —,
achteloos, onverfchillig, nonchalant ,e, negligent, e, insouciant, e, indolent, e. —,
bij w. nonchalamment; negligemment.
Z9rgeloosheid, yr. insouciance (*), incurie,
negligence, nonchalance. Hij heeft zijne
zaken door zijne -- in wanorde gebragt,
a derange ses affaires par son incurie. Hij
is daarover in eene groote (hij bekreunt
er zich nice , over,) it est 14-dessus d'une
grande insouciance.
Zorgelooslijk , bijw. nonchalement, negligemment.
Zorgen, o. w. (ik zorgde, heb gezorgd,)
zorg dragen voor iemand, voor lets, avoi r,
prendre scin de q. q. de q. ch., le' soigner;
een wakend oog op ices,
se soucier de.
sur q. ch.
op iemand hebben , veiller
q. q. De Voorzienigheid zorgt , "waakt voor
alles, la Providence veille 4 tout. Hij heeft
niet'gezorgd, geen wakend oog gehad voor
de opvoeding van zijnen zoon, it tea pas
veille sur la conduite de son fils. Gij zult
daarvoor vows y soignerez. Ik zal — u
daarvan te laten , doen berigten , j'aurai
soin de vont en faire avertir. De ouders
moeten zorg dragen voor de opvoeding hun-,
ner kinderen, les parents doivent se soucier
de Piducation de bears enfants. —, bezorgd
zijn, titre en peine,s'inquieter. Spr. w. Bor.
, quand on achete a credit, on
gen baart
est toujours en peine. Voor iets ergens
in voorzien , pourvoir a q. ch. Zorg your
die zaak, pourvoyez a cette affaire.
Zorger, m. homme soigneux.
Zorglijn, yr. (fcheepsw.) talie aan het roer,,
sauvegarde du gouvernail.
Zorgfler, yr. femme soigneuse.
Zorgvuldig, b. n. soigneux, se, vigilant, e.
Hij heeft eene —e moeder, it a une,mbre
soigneuse.
Zorgvuldigheid, yr. caractere de celui qui est
vigilance, attention.
soigneux ; soin,
Zorgvuldiglijk, bijw. soigneusement, vigilamment, attentivement, studieusement.
Zorgzaad, o. grasachtige plant, =clique, f:
Zorgzaam, b.
zie Zorgvuldig.
Zot, b. n. dwaas, gek, sot, le, fou, folio,
imbecile; fam. claude. Men moet zeer —
zijn om die te gelooven , it faut etre bien
sot pour croire cela. Een — antwoord, une
sotte reponse. Hij is zoo — of gek nice, om
dit te . gelooven, n'est pas si sot quo de
le crosre.ene zotte vrouw, une femme
Zotte redenen, 4 beuzelpraat , ijdel
geklap, balivernes,
pl.
Zoe , - m. gek , sot, fou, fat , nigaud, butor.
Een volflagen gek of —, un sot acheve. Het
is een — in folio, c'est un fief un sot en
trois lettres ; it est fon 4 la marmotte; fig.
Hij fpeelt voor it fait le fou, le bouffon.
Spr. w. leder — heeft behagen in zijne kap,
(in zijn flokpaardje,) chacun a sa marmotte.
Die is een — die van eene goede gelegenheid geen gebruik maakt, bien fou qui s'oublie ; zie Gek , Dwaas.
Zotheid, yr. Zottigheid, sottise, folic, fatalte, niaiserie , ineptie; zie Gekheid, Dwaasheld, Malligheid. Wij zullen ons nice met
tot-
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zotheden ophouden , nous ne nous amuserons Zoutmijn , yr. mine de sel.
point 4 des niaiseries.
Zoutmoer,, yr. mare de sel, m.
Zoutmoeras, o. Marais salant, M.
Zotie , o. petit fou ou fat, en.
Zotskap , yr. kap met bellen , narrekap , ma. Zoutpacht, yr. ferme de sel; gabelle.
rotte. —, zie Gek.
Zoutpachter,, m. fermier du sel, des gabelles.
Zottelijk, b. n. follement, sottement.
Zoutpakhuis 5 o. magasin a sel , m.
Zotternij ., vr. sotti se ., folie, fadaise, niaise- Zoutpan , yr. chaudiere de saline.
rie, nigauderie; zie ook Zotheid.
Zoutpilaar, m. colonne, statue de sel, f.
Zottin , yr. sotte; fain. nigaude. Ingebeelde, ver- Zoutpot , m. pot el sel.
waande —,(gemeen) nufje, myaure, begeueule. Zoutput , yr. saunerie , f:
Zou , Zoude , onv. verl. t. van Zullen.
Zoutregter,, m. intendant des salines.
Zout , o. sel. Met — befirooijen , saupoudrer. — Zoutfchip , o. vaisseau charge de sel, m.
met kleine maatjes verkoopen , vendre du sel de Zoutfchuit, yr. (op de Loire , ) unzaine.
regrat. — zieden, sauner. Engelsch —, sel Zoutfchuim, o. dat bij de eerite fmelting van
d'eingleterre ou d'Epsom, de Sedlitz.. Zuring—,
het glas bovendrijft , (in de glasfabr.) tansel d'oseille, (bij de fcheik)acide oxalique; oxdrole , f: adarce , in.
alate. (*) Mineraal — , berg —, sel gomme Zoutfluiker,, .m. faux saunier.
oil fossile. Vlugtig —, sel volatil. Zee —, Zoutfteen , m. masse de sel , f. —en in de bergsel inarin ou de mer. — der wijsheid , sel
of zoutmijnen , saligres , m. pl.
alembroth. Verhandeling over de —en , traite Zoutfleenfchuim , o. aphronitre, m.
sur le sel ,m. halologie,f: Waarzegging uit het Zoutflof , o. (in de nieuwe fcheik.) overzuurd
—, alomancie. Uittrekking der —en , halurzeezout-zuur,, clzlore, tn.
gie ou halotechnie. Het — door water laten Zoutvat, o. (op de tafel,) satiety', f:
uittrekken , dessaler. — in den pot doeu , Zoutverkooper,, m. marchand de sel.
saler le pot. —, zinrijkheid , geest, pit, Zoutvijzel , m. egrugeoir.
sel d'esprst, inergie dans un discours.
Zoutwaag , yr. (in de fcheik.) salinograde , tn.
Zoutig, Zoutachtig , b. n. tin peu sale , e, Zoutwachter,, in. gabeleur.
saumeitre; zie Zilcig. —e deelen bevattend, Zoutwater,, o. eau salee. — dat in de onder(in de fcheik.) salsigineux, se.
aardfche gangen loopt , saumure de la terre ,f.
Zoutader,, yr. veine de sel mineral.
Zoutwateremmer, in. Zoutwatervat , o. (in de
Zoutambt , o. bureau du sel, m.
zoutketen ,) scillote, f.
Zoutazijn , in. oxalme.
Zoutwording of Zoutmaking, yr. salification.
Zoutbak, m. salin. — 2 zoutkist, yr. sauniere,
In zont te veranderen , salifiable.
f: Porte-sel.
Zoutzak , m. sac 4 sel. Zak zout, sac de sel;
Zoutberg, m. zie Zoutmijn.
fig. dom. mensch, souche, Niche, f.
Zoutbrok of fink, o. zoutbrood , salignon, m. Zoutzee, yr. doode zee, mer morte.
Zoutzieder,, m. saucier.
Zoutdal , o. valee ou Pon trouve du sel, f:
Zoutdrager,, in. porteur des sacs de sel.
Zoutziederij , yr. saline, saunerie.
Zoutelefoi , b. n. laf, fade, insipide, sans sel. Zoatzolder,, m. grenier 4 sel.
Zonteloosheid , yr. lafheid , insipidite , fadeur. ZJutzuil, yr. zie Zoutpilaar.
Zonten , b. n. (ik zoutede , heb gezouten ,) Zoutzuur,, o. chlore 2 acide tnuriatique, m.
saler, mettre dans le sel. Gezouten vleesch, Zucht , y r. zekere gezwollenheid, door koude
du boeuf sale, du sale. Gezouten visch , savochten veroorzaakt , opzwelling , enflure
line, f. du Poisson sale , m. Het —, la sacausee par des humours. 7-, eene aanhoulaison. De haringen —, en met fchoppen omdende of heerfchende begeerte en hevige
roeren, brailler le hareng ; fig. duur aanneiging, genegenheid naar iets, penchant,
m., inclination. Eene ---; , genegenheid,
fmeren , saler, vendre trop cher.
Zouter,, m. inzouter,, celui qui sale , saleur.
lust tot de fludie hehben , avoir du penchant,
Zoutevischverkooper, m. marchand de saline.
de Pinclination pour Petude. — , dwaze
Zoutgeest, m. esprit de sel.
verzotheid , manic. Dwaze — voor alles
wat Engelsch is, anglomanie. —, verzuchZoutgroef, Zoutmijn , yr. mine de sel, saline.
Zouthandel, m. saunage, commerce de sel.
ting, soupir, tn. Hij lief eene diepe —,
en flied, it poussa un profond soupir et momZouthandelaar, m. saunier.
zoutiglieid
,
salure.
rut:
yr.
Zoutheid ,
Zie verder de met — zamengeflelde
Zouthoop , m. pilot, salorge.
woorden , als : Eerzucht, Gewinzucht , Speel.
Zouthuis ; zie Zoutmagazijn.
zucht, enz.
Zuchten , o. w. (ik zuchtte , heb gezucht ,)
Zouting, yr. het inzouten , salaison.
Zoutkeet , yr. saline, saunerie.
soupirer, gemir. Hij zucht zonder ophouden , il soupire sans cesse. —, naar iets
Zoutketel , m. chaudiere 4 sel ,f.
Zoutkoker,, m. saunier.
yerlangen, haken, soupirer apres q. ch. MijZoutkorf, m. teenen —, benate, f.
ne ziel zucht , haakt , verlangt naar God,
Zoutkramer,, m. in het klein , reventier,, marmon ame soupire apres Dieu. Hij zucht naar
chand de sel en detail.
zijne bevrijaing, it soupire apres 'sa dillZoutkorrel, m. grain de sel.
vrance. Van finart —, kermen , gemir de
Zoutkrak , yr. plank aan eene flok , om het
douleur.
zout in de zoutgroeve naar zich toe te ha- Zuchtend, b. n. kermena , gemissant , e.
len, servion, m.
Zuchter,, m. celui qui soupire , qui gdmit. Zuchtfler,, yr. celle qui soupire, gemit.
Zoutkiiil ; zie Zoutmijn.
Zoutkuip , yr. saloir, ns.
Zuchtig, b. n. incommode, indispose , e, par
Zoutmaat, yr. mesure du !el , tremie.
un ecoulement d'humeurs.
Zoutmagazijn , o. magasin el, de sel, m. gabel- Zuchting, yr. getnissement, m. —, weeklagt,
le, saunerie, f.

lamentation.

Zoutmaking; zie Zoutwording.
Zuid of Zuiden , o. sud,midi,m. Engeland ligt
Zoutmand ; zie Zoutkorf.
ten -7 van Schotland , P tingleterre est au sud
Zoutmandenmaker,, m. benatier.
de l'Ecosse. De wind is — , le vent est sud;
Zoutmeter,, m. mesureur de sel, amineur, em•
zie Sud in het Franfche deel. Mijn huffs
meneur. Gezworen —, radeur.
ligt tegen het —, aan de zuidzijde , ma
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maison regarde vers le midi, est exposie au
Zuideinde , o. Zuidhoek,
cdti du sud ou
midi.
Zuidelijk , b. n. mdridional , e, antarctique,
austral, e. De —e volken , les peuples meridionaux. Zuid- of het —e Amerika , Arnerique meridionale.
Zukterbreedte , yr. latitude meridionale.
Zuid of Zuiderpool , m. Zuideraspunt, o. pele
antarctique, du sod.
Zuiderhalfrond, o. (fcheepsw.) lzemispheee
, austral , m.
Zuiderkruis, o. (in de flerrek.) croisade, f.
Zuiderwind, m. vent du sud , du midi , eurus,
m.; (bij dichters ,) autan; (oud) auster.
soleil du midi, m.
Zuiderzon ,
Zuidkust , y r. the meridionale.
Zuid-oost, Zuid-oosten, o. sud est, m.
Zuidoostelijk , b. n. qui est du sud-est ou du
ate de sud-est.
Zuidoostewind, m. vent du sud-est; (in de
Middell. zee ,) siroc ou sirocco.
Zuidpool, m. pdle antarctique, australe.
Zuidpoolcirkel, m. cercle polaire antarctique.
Zuidwaarts , bijw. vers le sod ou le midi; du
cute du sod, du midi.
Zuidwestelijk , b. n. du ate du sud-ouest.
Zuid-wester, o. sud-ouest , m.
Zuidwestewind , m. vent du sod-ouest ; (in de
Middell. zee) gat:bin.
Zuidzee , yr. mer du sod.
Zuidzijde , yr. cote du sud , m.
Zuid-Zuid-oost, b. n. sud-sud-est.
Zuid-zuid-oostewind , m. vent du sud-sud-est.
zuid-zuid-west, b. n. sud-sud-ouest.
Zuigdier o. animal al la mamelle, animal
vivipare, rn.
Zuigeling, m. en yr. nourrisson, enfant 4 la
mamelle.
Zuigen, b. w. '(ik zoog, heb gezogen,) teter.
Haar dochtertje zuigt niet meer,, sa petite
fille ne tete plus. Aar eene min —, teter
sa nourrice. Te — ge yen, allaiter, flourrir. Uit— sucer. Het fap uit eene vrucht,
nit een been —, sucer le sec d'un fruit,
d'un os. De wolf zoog bet bloed uit van
het fchaap, le loop sup le sang de la brebis.
De planten — de fappen uit de aarde, les
plantes sucent les sues de la terre. Het lek
is toegezogen, (fcheepsw.) la voie d'eas
est supee; fig. Jets nit zijnen duim —; zie
Verzinnen. Bij herhaling —, fam. supoter.
Zuigen, o. sucement , m. — van een kind,
lactation, f. Roode vlak , door het — op
de huid ontflaan , supon, in.
Zuiger, m. die eene wonde uitzuigt, suceur.
eener pomp, fiamper,, fiok eener fpuit ,
piston (d'une pompe); (op fchepeu,) apparoil de pompe.
Zuigervisch,
sucet; remora.
Zuigglas, o. tetine,
Zuiging , vr. action de teter, de sucer, StiC.
cion.
eener pomp , aspiration.
Zuiglam , o. agneau de last,
Zuigminne , yr. nourrice.
Zuigpijp , yr. tuyau d'aspiration d'unepompe ,
(bij wijnk.) bevel, siphon.
Zuigpomp, yr. pompe . aspirante.
Zuigfna yel , m. van fommige dieren, als van fpinnen , muggen, enz. , supoir.
Zuijen , b. w. (ik zuide , heb gezuid ,) een
geluid maken, neurien, fredonner, chanter
entre les dents. Een kind in flaap —, chanter pour endormir on enfant.
Zuil, yr. colonne, f pilier, m. Spitfe
pyramitk ; fig. neon, appui, sentier, ni. O y er-
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welfde voet, fioel eener zuil , (in de bouwk.)
stylobate, m.
Zuilenrij of gang, yr. colonnade, f. portique,
tn. Athenen en Rome waren met verfchei•
dene —en verfierd, ilthenes et Rome etaient
ornies de plusieurs portiques.
Zuilmeting, Meetkunde, yr. stylomitrie.
Zuilwerk, o. zuilenrij , gebouw, van binnen
met zuilen omringd, peristyle, en.
Zuimachtig, b. n. langzaam, nalatig, lent, e,
negligent, e, nonchalant, e.
bijw. lenCement , negligemment.
Zuimachtigheid , yr. lenteur, negligence.
Zuimen , o. w. (ik zuimde , heb gezuimd,)
langzaam zijn in eene beweging en handeliug , nalatig zijn, tarder, titre negligent,
e; zie Verzuimen.
Zuinig, b. n. fpaarzaam, econonse, menager,
ere, frugal, e, chiche. Hij wordt —er,
est plus manager. — leven , mener une vie
frugale. — met zijne woorden zijn, etre
chiche de ses paroles.
Zuiniglijk, bijw. zuinigjes, economiquement,
frugalement, chichement.
Zuinigheid, vr. economic, epargne , frugalite ,
f. menage, m. Groote —, parsimonie ou parcimonle.
Zuip, yr. onmatig gebruik 'van iterken drank
of wijn, boisson. Aau de — zijn , aimer la
boisson.
Zuipbast, m. zie Zuiper.
Znipen, b. w. (ik zoop , heb gezopen ,) van
dieren , boire. Een paard laten donner
boire a on cheval , faire boire un cheval.
De bond is dol , hij wil geen water — , le
chitin est enrage , it ne vent pas boire de
Peat,. — van menfchen, in eenen verachtelijken , gemeenen zin , voor onmatig, gulzig drinken, lamper, ivrogner. Toen hij
vier glazen brandewijn gedronken had , viel
hij op den grond, quand it eut bu quatte
verres d'eau de vie, it tombs par terre. Hij
is dagelijks in de herbergen , om zich vol te
it est journellement dans les cabarets A
s'ivrogner; fam. pooijen, godailler,
trinquer, pinter.
Zuiper, m. dronkaard, lichtmis, buveur, biboron, ivrogne, riboteur, sac a vin.
Zuiperij , yr. dronkenfchap , ivrognerie.
Zuiplied, o. chanson bachiqve , f.
Zuippartij , yr. (gemeen Bacchusfeest ,) bacchanale.
Zuipfler,, Yr. baveuse, ivrognesse.
Zuivel, o. flof waarvan boter en kaas wordt
gemaakt , laitage, m. In eenen uitgeflrekten
zin verflaat men door het woord , boter,
kaas en eijeren , als : fpr. w. Hij is zoo vol
bedrog als een ei vol one aussi plein
de fraude, qu'un oeuf de substance.
Zuiver,, b. n. heldar, klaar, niet vermengd ,
per, e, net, te, propre, monde, limpide,
sans mélange , sans mixtion. De lucht is daar
zuiyerder clan hier , fairy est plus pur qu'ici.
Een —e flij1 , un style net. Dat is de —e
waarheid, c'est la pure verite.—latijn, une
latinite bien pure. Een — taalkundig gezegde , une diction congrue. Eene —e bron ,
une,source limpide. —, rein , kuisch , onbeylekt , intact, e, irnmacule, e, impollu, e.
Eene —e deugd, one vertu intacte; zie
Rein , Onbevlekr.
Zuiyeraar,, m. ra.ifineur.
Zui y erdrank , m. buikzuiveringsmiddel, purgation, f. purgatif.
Zuiveren , b. w. (ik zui yerde , heb gezuiverd ,)
reinigen , purifier, depurer, epurer, purger, Oter Pin3pureti , diterger, nettoyer,
mon-
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niondifier, etc. De MP, de taal (van alle
feilen) —, purifier, epurer, le style, la
langue; fig. Een zuivere
un style epure. Eene wonde (bij de heelm.) mondifier, deterger tine plaie. Het bloed —,
purifier le sang. Van flijm, van overtollige
deflegmer ou dephlegmer.
waterdeelen
Van venijn
desenvenimer. Het metaal
depurer le metal. Die firoop is nog niet genoeg
gezuiverd , ce sirop n'est pas encore assez epu(bij de
re. Het zundgat van een gefchut
art.) degorger la lumiere d'une bouche a feu.
Salpeter — raffiner le salpetre.
(bij de
fcheik.) rectifier. Brandewijn
voor de
tweede keer overhalen, rectifier de Peau tie
vie. Suikcr
raf finer le sucre. Het koperrood van koper
afdoen, dicaper. Zich
van eene misdaad regtvaardigen, se purger d'un crime , s'en justifier. Het — van
metalen, archimie ou archimagie, f.
Zuiverend, b. n. purgatif, ive, mondicatif,
ive, depuratif, ive , cathartique, depuratoire,
detersif, ive , detergent, e , ivacuant, e,
evacuatif, ive. Een — middel, en remede
abstergent, purgatif, etc.
Zuiverheid , yr. netheid , purete, nettete, proprete. — van 110, elegance. Overdrevene
kieschheid, in de taal, purisme,m. De
— der lucht, la purge de Pair.
Zuivering, yr. reiniging, loutering , purl ca
tion, purgation, nettoyement, m.—, (bij
de fcheik.) depuration. De — der vochten ,
la purification des humeurs. — der metalen,
maturation, rectification des metaux. , (bij
fcheik. en apoth.) van vloeibare dingen, ook
eener wond, defecation; (bij de art.) Palfinage. Kraamzuiveringen, lochies , f. pl., De
— eener kraamvrouw bevorderend, aristolochique. De — van fuiker, le rajinade du
dephlegmation on deflegmasucre. Slijm
lee ordinairet, retion. Maandelijkfche
gles , menstrues.
regtvaardiging, justification.
Zuiverlijk, zuiver, reinlijk, bijw. purement,
nettement, proprement. naar den regel,
correctement, congriiment. Hij fpreekt het
naar den regel, it parle le franfransch
pais congrfiment, correctement.
Zulk, aanw. voornaamve. en b. n. tel , le,
semblable, pareil, le. Een —e, zoodanige,
un tel. Spr. w. —e heeren, —e knechts,
(gelijk de heeren zich gedragen, zoo gedragen zich doorgaans de knechts,) tel maitre, tel valet. in —e wateren vangt men
—e visfchen,(dat is er bet natuurlijke gevolg van,) faut s'attendre a cela.
Zulks , bijw. zulk eene zaak, cette chose, ceci ,
cela. Ik kan niet vergeten , je ne saurai
oubliercela. —, bijw. ainsi, de la sorte,
tenement.
Zullen, hulpw. Hiervan is niets meer in gebruik, dan ik zal, zoude en —; en hierdoor
worden de toekomende tijden van alle werkwoorden gevormd: Ik zal fchrijven, fecrirai. Hij zoude gaan , it irait. Wij —
fpelen , nous jouerons.
Zult , vr. hoofdyleesch, hoofdkaas, marinade,
f., petit sale, tn.
Zultboonen, yr. ingemaakte fnijboonen , haricots sales, m. p1.
Zulten, b. w. in 't zout leggen, mariner.
Zulting, vr. action de mariner.
Zultfpek, o. lard tnarindon ou marinade , lard
sale, to:.
Zundgat, o. (bij de artill.) zie Laadgat.
Zundvloed; zie Zondvloed.
no.
Zureklaver, m. pain de coucou,
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Zuren, b. en 0. w. (ik zuurde, heb en ben
gezuurd ,) zuur maken , aigrir. worden ,
s'aigrir, devenir aigre. Spr. w. Het is nog
niet in het vat, waarin het — moet, (die
zaak is nog niet ten einde, of ter plaatfe,
waar zij wezen moet ,) l'ajfaire nest pas
encore terminee.
Zurigheid, yr. acidite.
Zuring, yr. de daad van zuren, action d'aigrir. moeskruid, anders zurkel, oseille,
(bij fcheik.) oxalide. —fans, sauce a oseille.
Zuringzout, o. sel d'oseille; (bij fcheik.) oxalate, acide oxalique (*),
Zits, yr. Zusje, o. petite fille , petite soeur.
Een fijn tine devote, saints nitouche ,
beguine.
Zuster, yr. soeur. Voile — van eenen vader
en eene moeder, soeur tie pere et de mere ,
scent- germaine. — van vaders zijde, halve
soeur consanguine, demi . soeur. -, gebak, espece de gateau, omelette a la celestine.
Zusterlijk, b. n. sororial , e, de soeur. —,
bijw. en soeur. leder aandeel, chaque
part sororiale.
Zusterling, m. en yr. neveu, niece.
Zustermoord, Zustertn6ordenaar, m. sororicide.
Zusterfchap, o. qualite , amitie de soeur , cornmunauti de soeurs religieuses , etc.
Zustersdochter, yr. nicht, fills a'une soeur,
niece.
Zusterskind , o. neveu, m., niece, f.
Zustersman, m. marl d'une soeur, beau fret-0.
Zusterszoon, m. fill d'une soeur, neveu.
Zuur,, b. n. fcherp, bij tend , aigre, dpre , dere ,
acide , verfute , e. Zure wijn, du vin aigre ,
verjute. Half — half zoet, algre-doux.
Wijn die — begint to worden , omdat er
niet veel meer op het vat is , du vin besaigre. Dat kan gemaakt worden , acidifiable; fig. in eenen hoogen graad bezwaarlijk , als: Een zure , moeijelijke arbeid,
en travail penible. Het leven wordt hem
—, la vie lui est bien lure. Het wordt
mij cela me fait bien de la peine. Zich
het leven — maken, tourmenter la vie. Dat
zal hem — opbreken , it en aura; zie ook
Moeijelijk , Zwaar. norsch, fluurseh.
Een — gezigt, un visage refrogne, rechignd
une mine refrognee. Een — gezigt maken,
— zien , se refrogner, rechigner, faire lee
mine ; zie Norsch, Stuursch; fpr. w. Doot
eenen zuren appel bijten, (zich het moeijelijke laten welgevallen ,) se soumettre a q.
ch. de fdcheux. —maken, verzuren, aigrir,
aciduler. worden , s'aigrir, tourney.
De melk is — geworden, le laic a tourne.
— winnen, gagner avec hien tie la peine.
bijw. pdniblement , avec bien de la peine,
difflcilement.
Zuur, 0. acide,
— in de maag, aigreurs,
f. Pl.
Zuurachtig, b. n. aigrelet , te , suret , te , besaigre , acescent, e, aceteux, se. —e fteen,
oxypetre, m.
Zuurachtigheid, Yr. areseence.
Zuurbraad, m. rOti vinaigre.
Zuurbronnen, y r. facidules , f. pl.
Zuurdeeg of deefem, o. levain, no.
Zuurdeeg of cleefemdragend, b. n. acidifere.
Zuurheid of Zurigheid , yr. aigrcur, acitlite,
f., aigre, m.
oprisping in de maag,
maagzuur, (in de geneesk.) oxyregmie.
Zuurkool, yr. thou-croute, chow sale , fermente, m.
gro"Zuurmuil,
grognard, grogneur,
gnarde , f.
Zuuritof, 'vr. (bij fcheik.) cxygene, chlorate.
Met
U u ucz

ZUU
1484
Met — opvullen, oxygener, oxyder. Wording tot —, acidification, oxydation ou
oxygenation. Wegneming van de —, ontzuring , desoxydation.
Zuurtjes, bijw. aigrement ; zie Znurachtig.
Zuurzoet, b. n. aigre-doux , ce.
Zuurzout , o. (bij • fcheik. ) muriate; acide
oxalique (4 ). Azij.n— , acitite.
Zwaai, in. tour, virement , m. , tournure,
sicousse, f.:, tour pour mettre en branle,f.,
choc , oscillation.
Zwaaijen, b. en o. w. (ik zwaaide, heb en
ben gezwaaid,) flingeren, tourner,, virer,,
brandir,, agiter en cords. Met den hoed
faire signe die chapeau. Den fcepter
regeren, porter le scepter, agiter. —,
0. w. (met zijn,) etre second, e, agite ,
tnis en branle, Hotter en fair, volt:ger,
biaiser, etre de biais, oblique, pencher,
(bij timmerl. en metf,) niet
regthoekig zijn, fchuinsch overhellen.
De muur zwaait , la muraille est de biais;
( fcheepsw.) Met den voorfleven op den
ftroom eviter a (la) maree ou de bout
au courant. Op den mind —, eviter debout
au vent. — voor ebbe of vloed, eviter pour
le jusant on pour leflot. Het—, (fcheepsw.)
zich boogswijze bewegen;
evitage,
zie Gieren.
Zwaaihaak, m. fausse equerre, f.
Zwaan, yr. cygne, m.
Zwaar, b. n. lourd, e, pesant, e, materiel,
le, grave. —, clerk, groot, dik, grand,
e, gros, se, fort, e. Een zware last, un
fardeau pesant. Vier pond —, quatre livres
pesant. Een — verlies, une grande perte.
Het zware toonteeken, l'accent grave.
argent fort, tnonnaie forte. Hij heeft
—geld,
zware kosten gehad, il a en de grandes depenses. Ik heb er een — hoofd over, fen
as de Pinquietude. Zijne moeder is —,
(zwanger,) sa mere est grosse.
moeijelijk ,
Eene zware onderneming,
nne entreprise
Hij is — van tong,
il a la langue grosse. — bier, biére forte.
- gefchut, gros canon. Zware ruiterij ,
cavaliers pesamment armes. Eene zware,
firenge ftraf, un chatiment severe, rigoureux. — worden, s'apesantir. Op zware
firaffe is het verboden, il est defendu sous
de grieves peines. bijw. pesamment,
gravement, grievement.
Steek
Zwaard , 0. degen , epee ,f., glaive ,
het — in de fcheede, remettez Pepee dans
verdelgen,
le fourreau. Te vuur en te
ruiner a feu eta sang; fig. Her eene
houdt het andere in de fcheede , les forces
egales previennent les hostilites. Het aan
de heupen gorden, ceindre Tepee. Meester
van den fcherpen —e; zie Scherpregter. —
aan een fchip , semelle, derive, f.
Zwaardbloem , Zwaardlelie , yr. zie Lischbloem.
Zwaardvechter, Zwaardfchermer, m. gladiateur ; zie ook Kampvechter.
Zwaardvegen, 0. w. fourbir des armes.
zaagvisch, poisson a scie,
Zwaardvisch,
espadon, empereur.
, (een geflernte,)
x:phias.
Zwaardvormig, b. n. (in de krnidk.) ensifornee , gladie , e. Een blad , une feuille
ensrforme,
Zwaarhoofd, in. en yr. die zich voor het toekomende verontrust, songe-creux.
Zwaarhoofdig, b. n. soucieux, se , inquiet,
etc, réveur, se, peind, e.
Zwaarhoofdigheid, yr. inquietude ,melancolie,
f., souci,
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Zwaarlijvig, b. n. corpulent, a, replet, replete, gros et gras , se.
Zwaarlijvigheid, vr. corpulence, repletion,
f:‘, embonpoint, tn.
Zwaarmoedig, b. n. melancolique, abattu, e,
triste, sombre, morne, surnois, e, tendbreux , se, hypocondre.
zwartgallig,
atrabilaire. bijw. zwaarmoediglijk, melancoliquement , d'une maniere milancolique.
Zwaarmoedigheid, yr. milancolie, tristesse,
atrabile, f., abattement, hypocondre.
Zwaarte , vr. pesanteur,, lourdeur, graviti,
f., poids, en.
Zwaartekracht, yr. (in de natuurk.) gravitation.
Zwaartemeter,, m. (in de natuurk.) gravimetre.
Zwaartepunt , o. centre de gravitd , m.
Zwaarwigtig, b. n. important ,e, fort pesant,
e, grave.
Zwaarwigtigheid, yr. importance.
Zwabber,, m. fcheepsdweil, faubert,
vadrouille , f.
(fcheepsjongen,) mousse.
Zwabberen , b. w. (ik zwabberde , heb gezwabberd ,) fauberter.
o. w. patrouiller dans
Peau.
Zwachtel, m. bande par destus le tnaillot, f.
om eene wonde , (bij heelm.) bande,
f., bandage, in. — om te laten, ligature, f. Ruitenvormige rhombe d'Hippocrate , m.
Zwachtelen, b. w. (ik zwachtelde, heb gezwachteld,) (bij wondh.) Eene wonde —,
bander une plaid. Een kind —, inbakeren,
in luren binden, emmailloter.
Zwad of Zwade, yr. fneede gras in eens met
de zeisfen, audain, m.
Zwadder, vr. fiangenfpog, ecume, f., venin
d'un serpent , tn.
Zwadderig, b. n. troebel, veil, onrein, sale,
impur , e.
Zwager, m. beau-frire.
Zwagerin, yr. belle-soeur.
Zwagerfchap, o. alliance par mariage, eenite, parente, f.
Zwak, b. n. kraehteloos, faible, debile. Zijn
broeder is nog — van zijne ziekte, son frere
est encore faible de sa maladie. Zijne zuster heeft een — gezigt , sa soeur a la vue
faible. Het is eene zwakke vrouw, c'est
une femme faible. Hij heeft eene zwakke
maag, il a Pestomac faible. Iemand aan
zijne zwakke zijde aantasten, prendre q. q.
par son cite faible. Hij heeft zwakke beenen, il a les jambes debiles.
fam. malingre.
—, flap , veule. Tar, fluet, te, tendre. Een — ligchaam , un corps fluet , delicat. Dit kind is buitengemeen —, tenger,
cet enfant est extrimement delicat; fig. fam.
Een zeer — mensch, un patin. Zwakke,
flechte wijn, vin ginguet. ziekelijk,
maladif, ive; zie Zwakkelijk. Spr. w. Hij
is zoo —, dat hij Hier- meer rep op kan
Haan, (zoo flap als een vaatdoek ,) al n'a
non plus de force qu'un hinge mouilid.
Zwak, o. faible, m. Dat is zijn
son faible.
Zwakheid, yr. faiblesse, infirmite,
souplesse , fragilite. De -- der oogen , la
faiblesse des yeux, la debilite de la vue. De
zijner maag, la debilité de son estomac.
De — eener vesting, le faible d'une place ,
d'une forteresse. veroorzaakt door ziekte, (bij geneesk.) adynamie. —, onmogelijkheid zich te kunnen bewegen, acratie.
Zonden uit pechis de fragiliti. Men
moet de zwakheden zijns naasten dulden,
it faut supporter les infirmites de son prochain.
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chain. — des gemoeds, mollesse, bontd,
dicer q, ch. dans son esprit, machiner utt
dessin; etre impregne, e, etc.
pusillanimitd.
Zwangerheid, vr. grossesse.
bij dieren, gesZwakjes, bijw. faiblement, debilement.
tation.
Zwakkelijk , b, n, flap, faible, fleet , te, de.
licat , e, valetudinaire , etc.; zie Zwak ; Zwanken , o. w. (ik zwankte , heb gezwankt, )
buigen, zich op en neer begeven, wagge.
bijw. zie Zwakjes.
len , wankelen, vaciller , branler , chanceler ,
Zwakken, b. w. (ik zwakte, heb gezwakt ,)
etre agite , e, par le vent; fluctuer. (*)
zwak maken, worden , affaiblir,, debiliter,
Dat zwakt, maakt zwak , verzwakt het ge- Zwankroede, vr. eene zekere wip, bascule,
f levier , on.
zigt, cela debilite la vue. —, o. w. (met
zijn ,) faiblir, s'affaiblir ; zie Verzwakken. Zwankvecleren, yr. meerv. pennes , grosses phiZ wakte ; zie Zwakheid.
Ines de l'ai;e; zie Slagvederen.
(ik zwalkte, heb gezwalkt,) Zwans, yr. flaart der dieren, queue des aniZwalken , 0.
maux.
drentelend zich bewegen, lambiner, aller
de cote et d'autre (en parlant d'un na- Zwarigheid, yr. difflcultd , peine, objection,
vire).
opine, anicroche, f. obstacle, embarras,
Zwalker, m. lambin.
Nieuwe — in een geding, incident, m.
Zwalking, vr. werkeloosheid , luiheid, lam- Zwarm; zie Zwerm.
bination.
Zwart, b. II. noir , e. — brood, du pain noir.
Zwalkffer, yr. lambine.
bruin brood , du pain bit.
paard, cheval moZwalp , m. gulp. Het geluid van lets, dat
roan. — affchuwelijk, atroce,
maken,
noicir ; fig. Iemancl in minachting brengen ,
zich golfswijze beweegt ; eertijds eene baar,
golf, lame d'eau , vague, houle. In , den
lasteren , noircir, ternir la reputation de
fcheepsbouw dragen zekere dikke, z ware
q. g., le diffamer. Het — waken, le dens%
eikenplanken tot het timmeren van fchepen
grement. Bid iemand met eene —e kool gedien naam, madriers ; en waarop de molenteekend zijn, (door hem vobr een fchandefleenen rusten, cartelle, f.
lijk of Hecht lid der maatfchappij gehouden
•
Zwalpen , o. W. (ik zwalpte, heb gezwalpt,)
worden, avoir perdu la reputation de q, q.
fchuimen van de zee, zacht golven, mouEene —e noot in de muzijk, tine noire. —e
Conner , clapoter, faire des houles , pousser
zucht, goutte seretne. —, gal, bile
des lames d'eau.
noire. —, verbrand van de zon, hale, e,
Zwalpend, b, n, zacht golvend, clapoteux ,
bassand , e; fig. — op wit, preuve par icrit.
se, houleux, se.
Het, —e, couleur noire,
noir , tn. Hij is
Zwaluw, vr. hirondelle. Jonge
arondein het — gekleed, it est habille de noir. ,
lat,
Spr. w. eene — maakt geenen zo- Zwartachtig, b, n. noirdtre, biset, e, bran,
mer, (men kan uit een enkel geval niet tot
e, tirant sur le noir.
het geheel bellniten,) une hirondelle ne fait Zwartblaauw,, b. n. bleu noir, livide.
pas le printemps ; fig. Naakte
behoeftig Zwartbruin, b. n. bai-brun , e, moricaud , e,
mensch, arme fukkel , pauvre homme, panbai obscur, e, , bashne , e.
vre here.
Zwarte, m. negre 7 noir ,africain,ethiopien,m.
Zwaluwnest, o. nid d'hirondelle, m.
Zwartekunst, vr. tooverij necromancte , maZwaluwflaart, m. queue d'hirondelle , f.
gie noire.
buitenwerk aan eene vesting, contre-queue Zwartekunflenaar, m. nicromancien.
d'aronde , f.
(bij timmerl.) queue d'a- Zwarten , b. w. (ik zwartte , heb gezward ,)
rondo. Met —en zamenvoegen, assembler
noircir, rendre noir, teindre en noir,
en queue d'aronde.
Zwartevos,
pik-zwart paard, rnoreau.
Zwaluwwortel, m, asclipias dompte-venin.
Zwartgallig, b. n. atrabilaire, melancolique.
Zwam, o. foort van paddefloel , agaric, tn. Zwarcgalligheid , yr. humour atrabilaire, me- aan boomen, excroissance qui vient aux
lancolie; zie Zwaarmoedigheid.
arbres , etc. — otn vuur te maken, de pijp Zwartgevlekt, b. n. gris tisonne , tachete de
aan te fleken , amadou, m.
noir.
aan de voorpooten der paarden, eparvin,
Zwarcharig, b. n. noiraud, e, qui a les cheZwamachtig, b, n. spongteax , se,
veux noirs.
Zwammaker, m. amadoueur.
Zwartharige , m. en yr. zwartkop, noiraud,
Zwanenhals, m. con de cygne ; fig, cou long et
noiraude, m.
grele. — van het roer, (fcheepsw.) era- Zwartheid, yr. noirceur.
, zwartevlek, noirpaud de Barre,
cissure.
Zwanendons , o. duvet de cygne,
Zwarthoofdig, b. n. (van een paard ) cavece , e.
Zwanendrift, yr. troupe de cygnes , m., droit Zwartin, vr. moorin , negresse; zie Zwarte.
d'avoir des cygnes , tn.
Zwartkop , m. en yr. zie Zwartharige.
Zwanenkop ,
tete de cygne,
Zwartmakend, b. n. denigrant , e.
Zwanenpen of fchacht, yr. plume de cygne.
Zwartmaking, vr. , dinigrement, tn.
Zwanenpoot, no. patte de cygne,
Zwartoog, o. qui a les yeux noire.
Zwanenteelt, yr. entretien des cygnes,
Zwartfel, o, fchoorfleenroet, bidauet, noir
Zwanenvel, o. peau de cygne, f.
de fumee, f. noir, m.
Zwanenvlerk, vr. Zwanenvleugel, m. Zwanen- Zwartfeldoos , yr. b'ofte au noir.
wiek, yr. aile de cygne.
Zwartfelen , b, w. noircir avec du noir de fuZwanenzang , m. chant du cygne.
tree, etc.
Zwang, yr. gebruik, gewoonte , vogue , mode, Zwartfelkwast, m. pinceau a noircir, au noir,
f., usage, cours , m. Het is in — zulke Zwartfelton, vr. tonneau au noir de fuinee ,m.
hoeden te dragen , c'est en vogue, la mode, Zwartfleenzuur,, o. (bij de fcheik. ) acids tunsde porter de tels chapeaux. In — brengen,
tique , m.
accrediter. In — komen, s'accrediter.
Zwartfleenziturzout , o. tunstate , tn.
Zwanger, b, n. grosse , enceinte. Zijne moeder Zwartvaal, b, n. rubican.— paard, cheval ray
bican.
is —, sa mere est grosse. — worden , dovenir grosse, concevozr, etre fecondie. — gaan, Zwartverwer, m. teinturier en noir,
dragen, porter; fig. Met jets
gaan , me- Zwartwoud, o, font noire ,
Uuuu3
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Zwavel, yr. soufre, m. Met — gebonden ligchaam, (in de fcheik.) sulfurs, m. Ronde
rolpleister, emsandaraque, f. Pijp
pldtre de soufre, magdaleon, m.
terre
sulfureuse.
Zwavelaarde yr.
Zwavelachtig of Zwavelig, b. n. sulfureux,
ease. — uitvloeifel, o. aporrhee, f.
Zwavelader, yr. veine de soufre.
Zwavelberg, m. zie Zwavelmijn.
Zwavelbloem, vr. flour de soufre.
'Zwaveldamp, m. exlzalaison sulfureuse vapeur
de soufre ou sulfureuse, f.
Zwavelgeel , b. n. jaune pale, couleur de soufre.
Zwaveldraad fil soufre . m. méche soufree, f.
Zwavelen, b. w. (ik zwavelde, heb gezwaveld ,) soufrer. Den wijn —, (bij wijnk.)
mecher le yin. Het —, le soufrage.
Zwavelerts , m. —mijn, mine de soufre, soufriere , f.
Zwavelgeest, m. esprit de soufre.
Zwavelgezuurd, o. sulfate , e. — zout, o. (bij
(fcheik.) sulfite, tn.
Zwavelgezuurde kalk, m. sulfate.
Zwavelgroef, yr. miniere de soufre, soufriere.
fonderie de soufre.
Zwavelhut,
Zwavelkamer of kast , yr. sou froir, tn.
Zwavellever , yr. hepar,, file da soufre, m.
Zwavellucht of reuk, m. odour de soufre, f.
Zwavelmelk, yr. lait de soufre, tn.; (bij fcheik.)
soufre precipite.
Zwavelmijn, yr. soufriere.
Zwavelolie , vr. huile de soufre, f:
Zwaveloven, m. fourneau a distiller le soufre
cru.
Zwavelregen, m. pluie de soufre, f.
Zwavelreuk ; zie Zwavellucht.
Zwavelftok , m. allumette, f.
Zwavelwater, o. eau sulfureuse ou soufree, f
Zwavelwortel, m. queue de pourceaux, f.,
peucedane, m.
Zwavelzalf, vr. fulferbalfem, onguent de soufre,
Zwavelzand, ruw, o. tnarcassite, f.
Zwavelzuur,, o. acide sulfurique, sulfureux
ou vitriolique, m.
Zwavelzuurmaking, yr. vitriolisation.
Zwavelzuurzout, o. sel d'epsom,
Zweek, onv. verl. tijd van Zwijken.
Zweem, m., Zweemfel , o. rapport , air, tn.,
ressenablance, f.
Zweemen, o. w. (ik zweemde 5 heb gezweemd, )
eenige gelijkheid hebben, ressembler, a ,
avoir Pair de, tirer sur. Hij zweemt naar
zijnen vader, it ressemble th son pore. Die
kleur zweemt naar groen, cette couleur tire
sur le vert.
Zweep, yr. fouet, m. — in eene rijfchool,
chambriere. Korte cravache, aiguillade, f. — met verfcheidene riemen, icourgee.
Spr. w. Een oude voerman hoort nog gaarne
bet klappen van de —, on aime a entendre
dans notre vieillesse de cc qui nous plaisait
dans notre jeunesse.
Zweepen , b. w. (ik zweepte , heb gezweept, )
fouetter , donner des coups de fouet, donner
le fouet a q. q.
.weeping, yr. action de fouetter.
geven , fouZweepflag, m. coup de fouet.
ailler.
drijftol, sabot.
Zweeptol,
Zweeptouw. , o. cordelette attachee au manche
de fouet ,
—
Zweer,, vr. ulcere, abces, apostume,
aan de binnenzijde van het oog, epilops , m.
aau
tusfcben de vingers , fourchet , m.
— aan
den hiel cells paards , crapaudine ,
den halo der paarden, dartre, ulcere. Zijn
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broeder heels eene--,
aan het
been, son frere a un ulchrs a la jambe.
Zweerder, m. jureur.
Zweerder, vr. jureuse.
Zweertje, 0. petit abcer. — In den mond,
(bij wondh.) aphte, tn. als eeu gerftenkoren in het haar der oogleden, crite, f.
- aan de long , tubercule, m.
Zweesrik of Zwezerik , yr. ris de veau , m.
zachte uitwafeming,
Zweet, o. sueur, f:
transpiration, f: Angst— , (gemeen) suee,
f. Vetachtig — aan de wol van fommige
dieren, suint, m. Ziekteverwekkend —,
ephidrose Spr. w. of fig. Hij mag zijn
— flier ruiken, al n'aime pas 4 travailler.
In het — zijns aanfchijns zijn brood verdienen, gagner son pain ti la sueur de son front.
(bij jagers) bloed, sang, rn.
&aye;
Zweetbad, o. baits de vapeurs,
insession, f.
Zweetbank , yr. bane d'ituve, m.
Zweetdoek , o. suaire, m. Lazarus fteeg nit zijn
graf in zijn — gewikkeld, Lazare sortit de
son tombeau enveloppe de son suaire.
Zweetdrank , m. potion sudorifique, f.
Zweetdrijvend of Zweetverwekkend, b. n. sudorifique , sudorifere, hydrotique, diaphore,
tique, diapnoique ou diapnotique.
remede hydrotique, diaphoretique, etc.
goutte de sueur, f.
Zweetdroppel,
Zweeten, b. w. (ik zweette , heb gezweet ,)
suer. hoed —4 suer du sang ; fig. Etter
en bloed —, suer sang et eau. Ik kan hem.
wel , —, (ik wil mijne meerderheid wel boven hem to kennen geven ,) je ne le crains
pas; je le surpasse de beaucoup de force. —,
o. zweet van zich geven, suer, sessuer,
transpirer. De nieuwe muren — eenen tijd
lang , les murs neufs ,cessuent pendant un
certain temps. (Bij looijers) Huiden laten
, name des peaux en echauffe. (Bij jagers) saigner. Het —, sudation. Het
swage du boas, m. Het — der
—vanhout,
Iteenen , exsudation,
Zweeter, m. celui gut sue.
Zweeterig, b. n. qui est en sueur, suant, e.
Zweeterigheid, yr. qualitd de ce qui sue:
transpiration.
Zweetgat, o. pore, f
Zweethuis, o. fchuur, voor den tabak 2 droop
fchuur , suerie,
Zweeting , vr. action de suer. De — van eenen
nieuwen muur, le ressuage d'un mur neuf;
ook der metalen, liquatlon.
disudation.
Zweetkamer, yr. etuve.
Zweetkoorts, yr. (in de geneesk.) fievre hydropyretique, typhode, helode, suette.
Zweetlucht, yr. faguenas, m.
Zweetmiddel O. sudorifique; zie Zweetdrijvend.

Zweetpoeder, o. poudre diaphoretique, f.
Zweetitoof, yr. bain chaud, m., sudatoire
Zweetzucht, yr. buitengewoon zweet, hydrope
dese.
Zwei, yr. fchuinfche winkelhaak, sauterelle,
fausse equerre, f., angloir, m.
Zwelen, b. w. (ik zweelde , heb gezweeld ,)
met eon' gaffel orp keeren, inzonderheid van
het hoof, tourner le fain.
Zweig, m. eon flok, teug , avalee, gorgee ,f.
Zwelgen, b. en o. w. (ik zwolg, heb en ben
gezwolgen, ) flokken ; zie Doorzwelgen,
Iazwelgen. Verzwclgen , avaler, goinfrer.
—, brasfen , enz. faire bombace, trinquer ;
crapuler ; faire la debauche.
Zwelgend, b. n. crapuleux, se.
Zwel-
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Zwelger, m. goinfre , glouton, gouleur,, avaleur; debauch;, ivrogne.
Zwelgerij , yr. goinfrerie, gloutonnerie , gout,
mandise, debauch..
Zwelging, yr. action d'avaler, de goiter&
Zwelgkuil, m. gouffre , tournant de mer, abime.
Zwelgfter, yr. gourmande.
Zwellen, o. w. (ik zwol, ben gezwollen,)
uitzetten, opwellen , enfler,, s'enfler, gonfler,, .e gonfler, bouffir, tumefier, se crimefier, bouffer.- De rivieren zijn gezwollen
van den regen , les riviires sont enflees par
les pluies. Weder op—, regonfler. Hij heeft
een van hoogmoed gezwollen gezigt, it a
le visage bouffl d'orgueil. Hij heeft gezwollen beenen, it a les jambes enflees.
Gezwollen tandvleesch, gencive tundfile.
De wateren —, les eaux se gonflent. De
wind heeft de zeilen doen —, le vent
a enfli les voiles. De klieren —, les glands
se tumefient.
Zwellend, b. n. —e borflen, des mamelles sororiantes. —e boezem, sein sororiant.
Zwelling, vr, tumefaction, enflure, botiffissuaan het been, it a
re. Hij heeft eene
une tumefaction a la jambe.
Zwemblaas, yr. vessie de poisson, bouteille do
callabasse.
nageoire, f.
Zwemgordel,
Zwemkleed, o. scaphandre , m.
Zwemkunst, vr, art de nage, rn., natation.
— onder het water, hypothatassique.
Zwemmen, o. W. (ik zwom, heb en ben gezwommen ,) nager flotter, surnager. Die
jongen zwemt op den rug, ce garcon nage
sur le dos. Onder water —, nager entre
deux eaux. Hare oogen — in tranen , elle
fond en pleurs , en iarmes. De kurk zwemt,
drijft op 't water, le liege surnage. Het
hour zwemt op het water, le boas foot;
sur Nati. Hij heeft zich met — gered,
s'est sauve a la nage. Hij zwemt in zijn
blued, it nage dans son sang'. Spr. w. De
poisson sans boisson est poison.
visch wil
Zwemmend, b, n. pageant, e, flottant, e,
surnageant , e. —, bijw. cit la nage, pageant.
Zwemmer, m. nageur. , (plant) apogonet.
Zwemming, yr, natation, nagee.
Zwemplaats, yr. nageoir,, rn, bad- of
waschplaats bij de Romeinen, ook in eene
Sacristie, piscine.
Zwenifteen , m. (in de nat. g.) pierre nectique , f.
Zwemvoet, m. pied palm;. Een dier dat —en
heefc, animal paltnipede.
watervogel, oiseau aquatique.
Zwemvogel,
— in voile zee, pelagien.
Zwendelen, enz.; zie Zwinclelen.
Zwengel, m, van een' put, ook zwankroede
genoemd, bascule d'un puits , —, pompflok , brimbale , —, kruk, manivelle ,f.
vole() d'rsne
—anewg,(bijdarc.)
voiture, f.
Zwengelhout, o. palonnier on palonneau,
Zwengijzers, o. meerv. (bij de art.) titans
de voile, tn. pl.
Zwenk, m. dtaai, keer, zwaai, tour , motivement circulaire. In eenen —, in een oogenblik , dans un clin d'oeil.
Zwenken , b. w. (ik zwenkte , heb gezwenkt ,)
draaijen, omwenden , zwaaijen, tourner,,
faire tournwr, faire un mouvement a droite
et a gauche. Het vaandel —, agiter, ma, faire canier,, le drapeau. Een paard
o. w. (met zijn)
racoler tin cheval.
se courtier, tournoyer. —, (in de krijgsd.)
fair; tine conversion. Regts, zwenkti
droite, faites un quart do conversion:
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— met een
Zwenking , yr. tournoiement ,
paard, (in de krijgsd.) caracole, f.
(lingering van een fchip, roulis, m.
Zweren, b. en o. w. (ik zwoer, heb en ben
gezworen,) eenen eed doen, juror, anuser par an serment , presser serment , etc.
1k zweer u getrouwheid, je vous jure fidelite. Hij heeft hem den dood gezworen,
lui a jure la mort. Elkander eene eeuwige
vriendfchap —, se jurer une amitie eternelle. Deze man heeft valsch gezworen ,
cot homme a jure faux, fait , prete un
faux sentient. Hij heeft voor den regter
eenen valfchen eed gedaan, it s'est pariuri
devant le juge. 1k zoude er op — dat hij
u zeer bemint, fen jurerais qu'il vous aim;.
Gemeen: Bij hoog en bij laag (bij kris
en kras uror
jurorpar son Dieu et par sa foi.
Ik ben gezworen vertaler, je suis translateur, traducteur, jure.
Zweren , o. w. etteren, suppurer, apostumer,
ulcirer,, s'ulcdrer,, s'abcider. De kwaJe
vochten hebben hem het been doen —, les
humours tnalignes lui ont ulcer; la jambe.
De wond begint to etteren, la plaid
commence a suppurer.
Zwerffler, yr, landloopiler, vagabonde.
Zwering, vr. verzwering, suppuration, ulceverzwering aan
ration. Hij heeft eene
de blaas, it a tine ulceration a la vessie.
Zwerk, 0. drift van ,wolken, sours , mouvement des nuages. m.
Zwerm of Zwarm , m. essaim (d'abeilles) volee , nude, multitude fourmilliere , fouls, f.
vinken , une volde de pinpons,
Een
der den —, hoop eenden fchieten, titer
clans la volee des canards.
Zwermen , o. w. (ik zwermde , heb gezwermd, )
van bijen, essaimer; ook van menfchen
rondloopen, errer, courir en troupes ca,„
et la.
Zwermer, m. landlooper, vagabond , redeur.
(bij vuurw.) petard, serpenteau, m.,
fusee a serpenteaux.
Zweryen , o. w. (ik zworf, heb gezworven ,)
omdolen , error pa et la, `alter a l'aventure, rdder,, vaguer, etc.
Zwervend, b. n. errant, , nomade. De Tartaren zijn een — yolk, les Tartares sont un
peuple nomade. Een levee lijden, metier
une vie errant;.
Zwerver, m. vagabond, rodent, ocureur,, hemme sans feu et sans lieu. Alle nachtzwervers deugen niet, tons les rddeurs de unit
ne valent pas.
Zwerving, vr. vagabondage,
Zwetfen, o. (iizwetfte, heb gezwetst, ) veel
en onbedacht fpreken , groot .fpreken , pogchen , habler,, gasconner,, faire le gascon
se vanter, fair; des fanfaronades , se earguer. Hij zwetst , pocht op zijne rijkdommen , it se targue de ses richesses.
pogcher,, grootfpreker,, windzak ,
Zwetfer,,
windbuil, halleur,, fanfaron rodomont,
tranche-montagne; fam. tueur alegens, bravache , forfante, capitan, gascon ; fig. abatteur de bois , de pailles ; (gemeen) emballeur, craqueur, ostentateur. Uw broeder is
eene groote — , votre fret; est un grand hablear.
Zwetfter, yr. hableuse, craquense, gasconne,
fanfaronne.
Zwetferij , yr, pocherij, fnoeverij , hablerie ,
vanterie, fanfaronnade, rodomontade, foranterie , erquerie , ostentation, gasconnade ,
fbravade.
Gewoonte van —, fanfaronnerie.
Waartoe dient die —? a quoi bon cette ostenta.
Uun u4
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tailor); hablerie, fanfaronnade P Eene overdrevene
une rodomontade outree.
Zweven , o. (ik zweefde, heb gezweefd,)
planer , raser, fetter en Pair, se tenir en
fair, se mouvoir en Pair. De vogels — in
tie lucht, les oiseaux planent en Pair. De
geest Gods zweefde over de wateren, (in
den bijbel) l'esprit de Dieu se mouvait
dessus des eaux ; fig. Het zweeft mij voor den
geest, (het komt mij alroos als zigtbaar in
de gedachten), cola est present a mon esprit,
est levant mes yeux. Hij zweeft , dobbert ,
tusfchen vrees en hoop, it flotte entre la
crainte et l'esperance.
Zwevend , b. n. hangend , pendant , e, en par-.
lant d'une affaire ou d'un proces. ---e gefchillen , des causes pendantes.
Zwichten , b. w. ( ik zwicbtte , heb gezwicht, )
(fcheepsw.) De zeilen —, oprollen , inhalen , ferler,, plier, trousser, amener les voiles. o. w. intoomen , bedwingen , onderdoen wijken cider , faire taire, mettre les points , etc. Hij zwicht niet, doet
niets onder voor uwen broeder,' it ne cede
pas a vvtre frere.
Zwichtlijnen, yr. meerv. waarmede in flecht
weer het onderwand gezwicht worth ,
(fcheepsw.) pantoquieres.
Zwiep ; zie Zweep.
Zwier, m, draai, omkeering, omdraaijing,
tour , tournoiement ; fig. —, losbandig leven. Aan de — gaan, mener one vie dereglee , courir les cabarets.— , opfchik , tooi ,
parure, f. ajustement, aardigheid, bevalligheid, elegance, bonne grace, f. charmes, manteres gracieuses , f. pl. galanterie,f.
Zwierbol 9 m. debauche , riboteur, bambocheur.
Zwieren , o. (ik zWierde, heb gezwierd ,)
draaijen , zich wenden , tournoyer autour
d'un lieu, chancheler, riboter,, marcher en
zig-zag ; fig. Een vrolijk , losbandig leven
leiden , rondzwerven , faire la debauche ,
courir les rues et les cabarets.
Zwierig , b. n. galant , e leste, gracieux , se,,
a la mode, propre.
Zwierigheid, vr. elegance, et:.
bijw. elegamment, propremont.
Zwiering , yr. zie Zwier.
Zwijgachtig, b. n. taciturne, silencleux, se.
Zwijgen , b. w. (ik zweeg , heb gezwegen ,)
zijne item niet laten hooren , niet fpreken ,
(se) taire, ceder, cacher,, garder silence,
passer sous silence. — kunnen , savoir se taire,
ou garder le silence. De wetten —, les las
se taisent. Ik zal u doen je vous feral
taire. Men gaf hem een teeken, en hij zweeg,
on Iasi fit signe, et it se tut. Zwijg itil! taistoi ! De zee en de winden — ftil op zijne
item, (in den bijbel) la mer et les vents se
taisent a sa voix. Daar is tijd om te fpreken en tijd om te il'y a temps de parler
et temps de se taire. Laat ons daarvan —,
met fttlzwijgen voorbij gaan, passons cela
sous silence ; fig. Iemand tot — brengen , desarconner q. q : Spr. w. Die zwijgt, flemt
toe, qui se tact, consent.
Zwijgend, b. IL silencieux , se. Stilzwijgend ,
bijw. taciturne, tacitement. Hij heeft —
daarin toegeftemd , it y consentit tacitement.
Zwijger, m. homme taciturne ou silencieux ;
(bij de Rom.) silenciaire; Spr. w. Er is geen
fpreker die eenen — kan verbeteren, ilvaut
souvent mieux se taire que de parlor trop.
Zwijging, vr. action de se taire, silence.
Zwijgfier,, yr. femme, fille , silencieuse taciturne.
Zwijken ; zie Bezwijken.
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Zwijm, Zwijming, yr. bezwijming, duizeling,
defaillance, pdmoison, f. evanouissetnent,
etourdissement , m. — In — vallen , tomber
en defaillance , se primer.
.Zwijmelen , 0. n. (ik zwijmelde, heb gezwijmeld ,) duizelig worden, zijn, avoir des
vertiges, tomber en pdmoison.
Zwijmelend , b. n. vertigineux, se.
Zwijmelgeest , m. esprit de vertige, d'etourdissement.
Zwijmeling , yr. duizeling , vertige, m. (bij de
hoeffm.) Kolder der paarden , vertigom.
Zwijmelwijn , m. yin enivrant.
Zwijmen , o.
(ik zwijmde, heb gezwijmd ;)
zie Bezwij men.
Zwijming, yr. zie Zwijm.
Zwijn , o. varken, cochon, pore pourceau,
m. Een wild —, un sanglier. Jong wild —
beneden een jaar ,.marcassin, m. Tweejarig
--, ragot. Een driejarig
un sanglier
son tiers an. Een vierjarig un quartanier. Een — in deszelfs grootfle vetheid,
(zwijnentijd ), porchaison. Het wijfje van
een wild —, laie. Plaats, waar de wilde
— wroeten , boutis , m. fig. Deze man is
(bij verachting) c'est un homme
een
crap.uleux, qui mene une vie de cochon,
vraz porc.
Zwijnachtig, b. n. qui tient du cochon, en cochon.
Zwijnegel, m. porc-dpic , herisson; fig. cochon.
Zwijnendiftel, en. Opine jaune, f scolyme.
Zwijnenhoeder, m. varkenshoeder,, porcher.
Zwijnenjagt, yr. chasse au sanglier.
Zwijnenjongen, m. garcon porcher, gardeur
de cochons.
Zwijnenkost , m. om dezelve te mesten engrais.
Zwijnenkot, o. toit a pores, m.
Zwijnenfla , yr. hyosersde, m.
Zwijnenfpriet, dikke itok met ijzer op de
wilde-zwijnen-jagt , dpieu , m. , rouge ou
voulge,
Zwijnentijd, m. zie Zwijn, wanneer zij het
vetfle zijn.
Zwijnenvleesch, zie Varkensvleesch.
Zwijnenborftels, m. meerv. sties de cochons, f. pd.
Zwijnstrog , m. auge a porc , f.
Zwijnshaar, o. poll de cochon, .
Zwijnshoofd , o. of kop ,
tete de cochon.
Van een wild —, hure,
Zwijntje 0. fpeenvarken, cochon de laic,
Zwik , m. de daad van zwikken, verdraaijing,
detorse, entorse,
Zwikboor, vr. (bij kuipers) barroir, m. vrille.
—, fret , vrillon, m.
Drilboor, (bij
fmeden en fleenh.) foret , en. — , Handboor,
(bij timmerl.) tariere.
Zwikgat, o. in eene kuip, tapgat aan eene
indigo kuip , daleau , m.
Zwikje, o. houten pennetje boven in de eaten , om de lucht daarin te laten komen
fausset, dusi ou dusil, tn.
Zwikken, b. en .o. w. (ik' zwikte, heb gezwikt, ) door de fchielijke overhelling geknakt worden , of zich verfluiken , se donner une entorse, ereinter,,s'ereinter. Ik heb
mijnen voet verzwikt, verituikt, fe me suis
donne une entorse; zie Verzwikken; Verftuiken.
Zwikking, vr. entorse, Morse.
Zwilg, o. zeker gegomd linnen, foort van
trielje , tijk , coutil, m.
Zwin , 0. kreek, kil of geul, bale, f.
Zwindel , m. die zwakheid van het hoofd,
waarbij alles met OM fchijnt om te draaijen,
vertige; fig. Somwijlen wordt het voor eene
onbezonnen handeling gebezigd, wanneer
men
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men, zonder grond , gewaagde ontwerpen
ter verkrijging van winst fmeedt , in den
handel , projets extravagans, m. pl.
Zwindelaar,, m. marchand qui fait un commerce extravagant ; (bij regtsg.) stellionataire.
Zwindelarij , y r. zwindehandel , commerce extravagant , frauduieux; (bij regtsg.) stellionat , in.
Zwindelen , 0. w. (ik zwindelde, heb gezwindeld 5 ) duizelig zijn , draaijen , avoir des
vertiges, des ótourdissements; fig. Xenen ongeoorloofden en onbezonnen handel drijven ,
faire un commerce extravagant on frauduleux.
Zwindelig, b. n. vertiineux, se.
Zwindeligheid , yr. zwindeling , vertige, tournoiement de tete, m. , etourdissement, m.
Zwingel, m. bascule. Een vlegel , waarmede
het vlas gezwingeld wordt, braakflok , ecang.
Zwingelaar,, m. ecangeur (de lin).
Zwingelen , b. w. (ik zwingelde, heb gezwin-
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geld ,) Haan, flingeren, &anger, battre,
le lin.
Zwingeling, yr. action de battre le lin.
Zwoegen , 0. w. (ik zwoegde , heb gezwoegd ,)
hijgen , fterk ademen , zwaar,, Jerk arbeiden , vermoeijend bezig zijn , haleter, etre
hors d'haleine; se donner bien de la peine;
travailler fort ; ahaner.
Zwoeging , vr. action de haleter, de travailler
fort , etc.
Zwoel , b. n. zoel, chaud, e, itonfant, e,
- mon, /ache, pesant (en parlant du temps).
Zwoelheid , vr. zoelheid , air pesant, m.,
chaleur etoufrante.
Zwoer,, onv. verl. tijd van Zweren.
Zwol, — — — — Zwellen.
Zwolg , — — — — Zwelgen.
Zwom , — — — — Zwemmen.
Zwond , — — — — Zwinden.
Zwoord, 0. huid van een varken, couenne ,
peau du cochon, levure de ce qu'on leve de
dessus le lard, f.
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LUST der meest gebruikeliike mannelijke en
vrouwelijke eigennaamwoorden en hunne, In
gebruik geraakte, verkortingen.
A.
Aagje , Agatha , Aagt, yr. Agatlie.
Aaltje, Aalt, Adelheid, Alida, Da, yr. Adelaide.
Aart, m. Arthur.
Abraham , Abram, Bram, Brammetje , m. Abraham.
Achilles, m. Achille.
Adam, m. Dam, Dammetje , Adam.
Adolf, Adolph, m. Dolf, Dolfje, Adolphe.
Adelgunde , yr. Adelgonde.
Adriaan, m. Arie, Janus, Adrien.
Adriana , yr. Jaantje , Jane , Adrienne, Ariane.
Aegidius, m. Egide.
Agnefia , Agniet, yr. Agnietje , Agnes.
Albert , Albertus, Albrecht, Bart, ni. Albert,
Aubert.
Albijn, Albinus, m. Alewijn, Albin, Dubin.
Aletta , yr. Letje, Elsje , Adeline.
Alexander, m. Sander, Alexandre.
Alfried , Alfred, m. Alfred.
Aida ; zie Aaltje.
Atnbrofius , m. Ambroise.
Amelia, yr. Amdlie.
Andreas , Andries , m. Dries, Andre.
Angelica, yr. Angelique.
Anna, Antje , y r. Ant, Naatje, Annette.
Anthonia, y r. Toontje , Nette , Antoinette.
Anthonius , Antoon, m. Toot, Teunis, Antoine.
Apollonia, yr. Apolline.
Arend, m. Art, Arthur.
Arnoldus , Arnold, m. Nol, Nolletje , Arnaud.
Augustinus, Augustijn , m. Augustin.
Augustus , August , m. Auguste.
Aurelius, m. "futile.
B.
Bald, Baldus , m. Baud.
Balthafar, Baltus, Balth, m. Balthasar.
Barbara, yr. Barber, Sadie, Barbe.
Barend, m. zie Bernardus.
Bartholomeus, m. Bart , Bartel, Bartholemie.
Bastiaan , m. Bas, Sebastien.
Bastiana, yr. Bastiaantje , Sebastienne.
Bathilde , yr. Baudour.
Blaise.
Bazius ,
Beatrix , y r. Beatrice.
Bella , yr. Belletje, Arabelle.
Benedictus , m. Been , Benoit.
Benjamin , in. Ben Benjamin.
Bernardine , yr. Dientje, Bardine.
Bernardus, m. Barend, Nardus, Bernard.
Bert, m. Bertram , Bertrand.
Bertha , yr. Bertje, Berthe.
Bet, Betje, yr. Betfi, Babet , Babiche, Babichon.
Bond, Boudewijn, Boldwijn , m. Boudje, Boitdouin.
Bram ; zie Abraham.
Brigitta, yr. Bre& , Brigitte.
C.
Carolina; zie Karolina.
Carolus ; zie Karel.
Catharina , yr. Cato, Ka, Kaatje , Katrijn,
Catharine, Catau, Caton, Catin.
Cecilia, yr. Seel, Cecile.
Charlotta , y r. Lotje , Charlotte.
Christiaan, vr, Kris, Chretien.

Christiana, vr. Chretienne.
Christina, yr. Christine.
Christoffel , tn. Stoffel , Christophe,Christophle.
Clara, yr. Claartje , Claire.
Clafine ; zie Klaasje.
Claudius , m. Claude.
Claudina, yr. Claudie , Claudine.
Clemens, in. Clement.
Coenraad , m. Koen , Conrad.
Conflantia, yr. Stansje , Constance.
Conitantijn, m. Constantin.
Cornelia , yr. Kee , Keetje , Cornelie.
Cornelis Cornelius , m. Kees, Corneille.
Zie verder op K.
D.
Da , Daatje, yr. Adelaide; zie Aaltje.
Daniel, m. Daan, Daantje, Daniel.
David, m. Daaf, Daafje , David.
Debora , yr. Dieuwertje , Debora.
Defideria, yr. Desiree , Didiere.
Defiderius, m. Desire, Didier.
Diederik, m. Dirk, Derk, Thierry.
Dina; zie Gerardina.
Dieuwertje , yr. Debora.
Dionifia, yr. Nijsje , Denise.
Dionifius, m. Dionijs, Nijs, Denis.
Dominicus, m. Dominique.
Dorothea , yr. Doortje , Dorothee.
Dorus; zie Theodorus.
E.
Edmond , Edmundus , m., Edmond, Emon.
Eduard, m. Edward, Edouard.
Eef, yr. Eefje, Eva, Eve.
Egbert, Egbeartus , in. Egbert.
Egidius, m. Egide.
Eleonora, yr. Leentje, Elionore.
Elias, in. Jas, Elie.
Elifa, yr. Elise.
Elizabeth, yr. Lijsbet, Lijsje, Life, Betje,
Babet , Elifabeth , Lisette.
Els , Elsje ; zie Aletta.
Em, Emma, yr. Emmetje , Emme.
Emilia, yr. Emilie.
Emilianus , m. Emilien.
Emilius, m. Emile.
Eneas , m. Enee.
Engeltje, yr. Angelique.
Ernst , Ernestus, m. Erneste.
Esaie.
Efaias,
Esther, y r. Hester.
Everardus Evert , Everhard, m. Evertje , Everard, Evrard.
F.
Fabiaan , Fabianus, m. Fabien.
Ferdinandus , Ferdinand, m. Ferdinand.
Filippus Filip , Flip ; zie Philippus.
Fijtje; zie Sophia.
Flora , yr. Floor , Floortje Flore.
Franchon, Franchette.
Francijntje ,
Francisca , yr. Francijn, Francoise.
Franciscus, m. Frans , Francois.
Frederik , m. Frerik, Frits, Freek, Frederic.
Frederika, yr. Frerikje, Fritsje
Itiekje ,
FrOdirique.
G.
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Koosje ; zie Jacoba.
Krijn ; zie Quirinus.
Geertruida , Yr. Geertrui , Geer*, Trill,, Krijntje ; zie Quirina.
Truitje, Gertrude.
L.
Georg, m. Joris , Jurgen , Jurrien, George.
Gerard, Gerardus, m. Gerrit, Geert , Gerard.
Gerardina , yr. Geertje 2. Dientje , Dina, Ge- Lambertus , in. Lambert, Lammert, Bertut ,
Lambert.
rardine.
Laura, yr. Laure.
Giel; zie Michiel.
Gijsbert , Gijsbrecht , tn. Gijs, Bert , Gisbert. Laurens, m. Louw , Laurent.
Laurentia, yr. Laurence.
Gilles, in. Jilles, Jil, Gilles..
Godfried, m. Godevaart, Gover, Godefroi, Leonard, m. Leenderc, Leen, Leonard.
Lena, yr. Leentje , Helene.
Geoffroi.
Leonore, yr. Elionore.
Godlief, m. Theophile.
Life, y r. Lijsje , Lijs, Lisette.
Gozewijn, m. Goswin.
Lodewijk, Lood , Loodje, Louis.
Gregoor, Gregorius, m. Gregoire.
Lodewika, yr. Lauiza, Louise.
Grietje, yr. Geertje, Margot, Margoton.
Lotje , yr. Charlotte.
Gunther, m. Gautier.
Louw , in. zie Laurens.
Gustave.
Gustaaf, Gustavus, in.
Lucanus, in. Lucain.
Lucas, m. Luik, Luc?
H.
Lucianus, in. Lucien.
Hanna, yr. Hansje, Jeanne, Jeannette.
M.
Hannes, Hans; zie Jan.
Hansje; zie Johanna.
Maarten, m. Martin.
Helena, yr. Leentje, Helene.
Magdalena, yr. Magtelt, Madelaine ou Mag.
Hendrik , in. Hein, Hen, Henri.
delaine.
Henrien.
Heintje,
Magdeleentje, y r. Madelon.
HenHendrika , Henrietta , yr. Heintje, Jetje ,
Manuel, in. Emmanuel.
riette.
Hermanus, Herman, m. Hermen, Manes, Ar- Manus; zie Hermanus.
Margaretha, yr. Margriet, Griet, Grietje,
mand, Herman, Germain.
Margo, Marguerite.
Hieronimus, m. Jeronirnus, Jerome.
Maria, yr. Mietje, Mie, Marij, Marijtje,
Hillegonde , yr. Hillegonde.
Marie, Marion, Manon.
Hubert , Huibert , Huibrecht, m. Huip, Hubert.
Markus, m. Marc.
Huig , Hugues.
Hugo ,
Martha , yr. Mat , Matje,
Martinus, m. Marten, Idartine.
I en J.
Mathilda, yr. Magtelt , Mathilde.
Matthias, in. Mattheus Matthijs , Thijs,
Ida, yr. Ide.
Matthieu.
Mak, Izaak , m. Isaac.
Mauritius, in. Maurits, Maurice.
Ifabella, yr. Bel, Isabelle.
Koosje , Maximiliaan, m. Maximilien.
Jacoba Jacobina yr. Jacobijntje
Giel, Michel.
Michael, in.
Jacobee, Jaqueline, Jacquette.
Jacobus, Jacob, m. Jaap, Japik, Kobus, Michieltje, Micheltje, yr. Michon.
Mina, yr. Mintje; zie Wilhelmina.
Jacques.
Jan, Johannes, Joannes, m. Hans, Hannes, Mozes, m.
Jean.
N.
Jantje,
Jeannot.
Janus; zie Adrianus.
Jas, in. zie Elias.
Naatje, yr. Na .„ Nannette, Nanon.
Neel, yr. Neeltje , Cornelie.
Jeroen, m. Jerome.
Nel, yr. Nelletje ; zie Petronella.
Ignatius, m. Ignace.
Nicodeme.
Nicodemus,
jochem 5 m. Joachim.
Johanna, yr. Jannetje, Jansje, Hanna ,Jeanne , Nikola, yr. Klaasje, Nicole.
Nikolaas, m. Klaas, Nikkei, Nicolas, Colas,
Jeannette.
Colin.
Joost, m. Justus, Juste.
Nol; zie Arnold.
Joris, m. zie Georg.
jofua, m. Josue.
0.
Jozefina, yr. Josephine.
Jozijntje , Jofina, Josine.
Abdias.
Julia, yr. Jule.
Obadja,
()tie Othon.
Juliana, yr. Juliaantje, Juultje, Julienne, Ju- Otto
liette.
P.
Julianus, m. Julien.
Julius, m. Jules.
Paul , m. Pouw, Paul.
Jurgen, jiirrie; zie Georg.
Paulina, yr. Pauwlijntje, Pauline , Paule.
Justina, yr. Justijntje, Justine.
Paulinus, m. Pouwtje, Paulin.
Petronella, y r. Pieternel, Petrovelle.
K.
Petrus , m. Peter, Pieter, Piet, Pierre.
m. Flipje, Filipje, Philipot.
Kaatje ; zie Catharina.
Philippina, yr. Filippijntje , Flipje 5 Philippi.
Karel, in. Charles.
ne , Philipote.
Kareltje, m. Chariot.
Philippus, sn. Philip, Flip, Philippe.
Karolina , yr. Lina , Lientje , Caroline.
Klaasje , yr. Clasine.
Pietje , yr. Pietertje, Perrette, Pierrot.
Pius, m. Pie.
Kobus , in. zie Jacobus.
GEE
G.

Q.
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QUI

Q.
Quirina, yr. Krijntje, Quirine.
Quirijn, Krijn , Crinus, Quirin.
Quirinus,
R.
Rebekka, yr. Rebecque, Rebecca.
Reinhard , in. Reinder, Rein , Renaud, Regnauld.
Renatus, tn. Rene.
Rijkert, m. Rijk, Richard.
Robbert, m. Robert.
Roderik, M. Rodrique, Roderic.
Rofalia, yr. Rosalie.
Rofina yr. Roosje , Rose, Rosine, Rosette.
Rofamunda, yr. Rosemonde.
Rudolf, M. Roelof, Itoelf, Roel, Rudolphe.
Rutger, m. Rut, Roger.
S.
Salome, yr. Salomee.
Sander; zie Alexander.
Samuel, m. Saam, Samuel.
Sara, yr. Saar, Saartje, Sara, Sarotte.
Sebastiaan, m. zie Bastiaan.
Servaas, m. Faas, Servals, Gervais.
Severinus, m. Severin.
Sibilla, yr. Sibyle.
Siegfried, m. Sigefrold.
Sigismondus, m. Sigismond.
Sijbrand, m. Siewert, Sibert.
Simon, m. Simeon, Sijmen, Simon, Simeon.
Sophia, yr. Fijtje , Sophie.
Stanislaus, m. Stanislas.
Stephania, vr. Stephanie, Etiennette, Tiennette.
Stevanus, m. Steven, Etienne, Tiennet.
Suzanna, yr. Suze, Santje , Sannetje, Suzanne, Suson.

AND
Theodora, y r. Door, Doortje, .Theodore
Theodorine.
Therefia, yr. Treesje, Therese.
Tibert, m. Thdobald.
Timotheus, m. Timothée.
Tobias, m. Tobie.
Tonia, yr. Toontje, Toinette.

U.
Ulrich, m. Ulric, Udulric.
Ulrika , yr. Rica, Ulrique , Udulrique.
Urbanus, m. Urbaan, Urbin.
Urfinus, m. Ursin.
erfula , yr. Ursel, Ursule.
V.
Valentina, yr. Valentine.
Valentijn, m. Valentin.
Valerianus, tn. Valerien.
Valerius, m. Valere.
Veronika, yr. Veronique.
Victoria, , yr. Victoire.
W.
Werner, m. Guernard.
Wilhelmina of Willemina, Willemijntje,
Wilsje , Wimpje , Mijntje , Wim , Mina,
Wilhelmine, Guillemette.
Wilhelmus, Wilhelm, m. Willem, Wimpje,
Guillaume.
Willebald, m. Guillebaud.
Wout, Wouter, Walter, m. Gautier.
X.
Xaverius Xaver, in. Xavier.

Z.

T.
Theobald , m. Tibaut, Thibattd.
Dorus, Theodore.
Theodoor,

Zacharias, in. Zacharie.
Zacheus, m. Zachde.

van eenige der -voornaamste Landen
Steden, Yolken., Eilanden , Rivieren en Bergen , die in de beide talen min of meer verschillen.

LUST

alleen

aantoonen
A. ,

als:

Aalst, o. Alost,
Abysfinid, o. (Habesch) Abyssinie, f.
Abysfinier, m. Abyssinien.
Abysfinifche vrouw ofmeisje , yr. Abyssinienne.
Acadie, o. Acadie, f.
Acadier, m. Acadien.
Acadifche vrouw of meisje, yr. Acadienne.
Acbaaije, o. Achdie , f.
Achaen. —, yr. -ne,
Achaijer,
Adriatifche zee , yr. mer Adriatique.
Afrika, o. Afrique,
Afrikaan, m. Afrikaanfche vrouw, yr. Africain, m. -ne,
Aken, o. Aix-la-Chapelle, f.
Albanier, Albanees, m. Albanien. , yr.
Albanienne. NB. Verder zullen wij yrouwelijk door den vrouwelijken uitgang •e

Algerljn,
Algirien, tn. -ne, f.
Albigenfer, m. Albigeois, tn. -e, f.
Aleppo, o. Alep, m.
Algarvie, o. Algarve, f:
Algerien, tn. -ne, f.
Algerijn,
Algerijnsch, b. n. .Algdrien, ne.
Algiers, o. Alger, m.
Alkmaar, o. Alcmar, m.
Alpen , m. het Alpifche gebergte , Apes, f. pl.
Amerika, o. Amirique, f. Noord—, Andrique-Septentrionale. Zuid— , Amerique-Mdridionale, f:
Amerikaan, m. Americain, m. -e, f:
Ammoniet , m. Ammonite, en. et f.
-ne, f.
Amoriter, m. Amorrheen,
Atttherdammer, in. Amsterdammais, m. -a, f.
Andalufiö, 0. Andalouse, f.
Andalousien, m. -ne, f.
Andalufief,

AND
Anden , o. meerv. ( Cordilleras) Andes , f pl.
Angermanland, 0. Angermanie, f:
Angouleme, o. (het Gebied van) Angoumois, m.
Antillifche eilanden, o. meerv. Antilles, f
Antwerpen , o. Anvers, in.
Apenijnen of het Apenijnfche gebergte, o.
meerv. les Apennins , m. pl.
Apuglia, 0. Pouille, f.
.Aquitanie , o. Aquitaine , f.
Arabier, m. ook vr. Arabe , m. et f.
Arabisch , b. n. Arabique , Arabesque, d'Arabie.
Arragonie, o. Arragon, m.
Arragonier, m. Arragonien, m. -ne, f Arragonois , se.
Asfyrisch, b. n. ilssyrien, ne, d'Assyrie.
Athene , o. Athenes , m. et f. Het gebied
van —, l'Attique.
Athener,, Athenienfer, m. ook Atheensch,
Athenien, ne.
Augsburg, o. Augsbourg, tn.
Augsburgsch, b. n. d'Augsbourg.
Australia , o. Pelopenees, (het vijfde werelddeel) Australie, la Polynesie, f.
Aziaat, m. ook Aziatisch, b. n. Asiatique.
Azie, o. Asie, f. Klein—, Natolie, AsieMineure.
Azorifche, Vlaamfche eilanden, o. meerv. lies
Acores,
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Bretanie of Brittanje , o. Bretagne, f. Man
of vrouw van — , Breton , ne.
Briel, (den), la Brille.
-ne, f.
Brit, m. Breton ,
Britsch, b. n. Britannique, Breton, ne.
Brondrut, o. Porentru.
Brugge, o. Bruges, f.
Brusfel, o. Bruxelles, f.
C.
Cairo, o. Caire, f.
Campania , yr. Campanie. Campagne de Rome.
Capua, vr. Capoue.
Carchon, o. Cassovie, f.
Ceilon , o. Ceilan, m.
Chaldeen,
Chaldeer,,
-ne,
Clialdeeuwsch, b. n. Chaldelque ou Chaldean, ne.
Chine
,
f.
China, Sina, o.
Chinees, Sinees, m. Chinois,
-e, f.
Chur,, m. Chinois , m. -e, f:
Coblens, o. Coblence, f:
Corfu, m. Corfou.
Corinthier, m. Corinthien, tn. -ne, f.
Corfika, yr. Corse.
Cyprier, m. Cypriot, m. -e, f.
Cyprus, o. Cypre, f.; zie verder op K.
D.

B.
Damascus, o. Damas,
Damiate , o. Damiette, f
Babel, Babylon , o. Babylone, f.
Babylonien,
tn.
-ne,
f.
Dantzig,
o. Danzic,
Babylonier, m.
Dantziger, m. Dantzicois,
-e , f.
Baden, o. Bade, f.
Dantzigsch, h. n. de Dantzic.
Baden-Baden, o. Bains de Bade, m.
Danois,
m.
-e,
f.
Deen,
Baireuth, o. Bareith,
Balearifche eilanden, o. meerv. Baleares ,f. pl. Denemarken, o. Denemarc, tn.
Diedenhoven, o. Thionville,
Baltifche zee ; zie Oostzee.
Dixmuiden , o. Dixmude , f.
Barbarije, o. Barbarie, f.
Dnieper, in. (rivier) Nieper.
Barbarijer, m. Barbare, tn. et f.
Barbarijsch, b. n. Barbaresque, Barbe, de Dniester, m. (rivier) Niester.
Doever,, m. Douvres, f.
Barbaric.
Domingo, o. (St.) ile de St. Domingue , f.
Bataafsch , b. n. Batave.
Donau , m. (rivier) Danube m.
Batavia, o. Batave.
Doornik, o. Tournai,
Bazel, o. Basle, Bale, f.
-e, f.
Drau , vr. (rivier) Drove.
Beijer, m. Bavarois,
Dresden , o. Dresde , f.
Beijeren, o. Baviere, f.
Duinkerken, o. Dunquerque, f.
Belg, m. Belgisch, b. n. Beige.
Duitsch, b. n. (Hoogduitsch) Allemand, e.
Belgic, o. Belgique, f.; zie Braband.
Belgrado, o. (Grieksch-Weisfenburg) Belgra- Duitschland, o. Allemagne
Dusfeldorp , o. Dusseldorf, f.
de, f.
Bergen, o. (in Henegouwen) Mons, m.
E.
Bergen-op-Zoom, 0. Bergue-op-Zoom,
Berlijn , o. Berlin, tn.
Ebro,
in.
(rivier)
Ebre.
Berlijner, m. habitant de Berlin.
Edimburg, o. Edimbourg ,
Berlijnsch, b. n. de Berlin.
Egeifche zee , vr. men Egie.
Bern, o. Berne, f.
Egyptenaar,, m. Egyptien, M. -ne , f.
Biel, o. Bienne, f.
Elzas, m. Alsace, f.
Biscaaije , 0. Biscaye, f.
Elzasfer, m. Alsacien,
-ne, f. d'Alsace.
Bohemen , o. Bohente,-f.
Engeland, o. Angleterre, f.
-ne, f
Bohemien,
Bohemer,
Engelenburg,
m.
Chateau-St.-Ange.
Bolonefche , m. Bolonnois , tn. -e, f.
Engelsch, b. n. Anglais, e.
Bolonie, Bologna, o. Bologne, f:
Engelschman ,
Anglais.
Bonn, o. Bonne, f.
Epirus, 0. Epire.
Bosch ; zie 's Hertogenbosch.
Erfurt, o. Erfurt,
Bosphorus, ( zeeengte bij Konftantinopel, ) Erlangen, 0. Erlang, In.
Bosphore, tn.
Estland,
o. Estonie, f.
Boulonje, 0. Boulogne, f.
Ethiopia. , m. Moor, Ethiophien, tn. -ne, f
Boulonnefche , b. n. Boulonnais , e.
Etsch, yr. (rivier) Adige.
Bourgondie, o. Bourgogne, f.
Euphraat, m. (rivier) Euphrat.
-ne , f.
Bourgondier, m. Bourguignon,
Europa, o. Europe, f.
Braband, o. Brabant, tn.
Europeer,
Europeen, ns. -ne, f.
Brabancon, tn. -ne, f.
Brabander,
Eustatius, (St.) o. St. Eustace, f.
Brandenburg, o. Brandenbourg, tn.
Brazilie, o. Brasil,
F.
Bregenz, o. Brigance, f.
Finland, o. Finlande, f.
Breifach , o. Brisac ,
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Finlandais, m. • , f.
Finlander ,
Finistringen o. Fenétrange ,
Frankenland , o. Francanie ,
Frankenlandsch , b. n. Franconien, ne.
Frankfort aan den Main , aan den Oder, 0.
Francfort sur le Mein , stir- l'Oder.
Frankrijk, o. France, f.
Fransch , b. n. Francais, e; de France.
Franschman , m. Francais , m. -e , f.
Frijburg, o. Fribourg, m.
Friuli ,.o. Frioul , m.
Fuhnen , 0. Fionie,

MAI
Ierland, o. Irlande, 12
Ierlandsch , Iersch , b. n. Irlandais, e, d' Irlande.
&Island o. Islands.
1J-slander,
Islandail , tn. -e, f
Indiaan , m. Indien, ns. -ne,
India, 0. Inde ,
Westindid, Indes occidentales , f:
Ingermanland , o. Ingrie , f.
Iperen, 0. Tpres , f. pl.
Irokees , m. Iroquois.
Italiaais , m. Italien, m. -ne,
J.

G.
Galicie, vr. Galice.
Galilea , o. Galilee, f.
m. Galilien, m. -ne, f.
Gallia, y r. Gaules ,
Gaulozs , m. -se, f.
Gather,
Gasconj , o. Gascogne, f.
Gasconjer,, m. Gascon, m. -ne!,
Gelderland , o. Gueldre ,
Gueldrois , m. -e, f
Geldersman
Gend, o. Gand
, m.
'i
Geneefsch 9 b. n. Genevois , e; de Geneve.
Genever, m. Genevois , m. -e, f.
-e, f.
Gentenaar, m. Gantois ,
Genua , o. Genes,
-e
Genuees, m. Genois,
Gerardsberg , m. Grammont , m.
Gothisch , b. n. Gothique.
Gothland , o. Gothie, f.
Graauwbunder,, m. Grison.
Graauwbunderland , o. pays des Grisons , ns.
's Gravenhage, o. den Haag , la Haye,
Greifswald, o. Gripswalde, f
Grevelingen , o. Gravelines ,
Griek , m. Grec. Griekin , Grecque.
Griekenland 9 o. Grace,
Grieksch-Weisfenburg, o. Albe-Grecque , Belgrade, f.
Groenland , o. Groenlande ,
Groenlander,, m. Groenlandais, tn. -e,
Groningen, o. Groningue ,
Groot-Brittanje , 0. Grande-Bretagne,
Gulik , o. fullers m.
Gulikerland , o. (Pays de) Juliers.
H.
Haag ; zie 's Gravenhage.
Haarlem, o. Harlem.
Haarlemmer meer, o. lac de Harlem, tn.
Hamburg, o. Hambourg
Hanover, o. Hanovre , m.
Hanoveraan , m. Hanovrien, m. -ne,
Hanze-fteden , yr. meerv. Wiles Anseatiques.
feret Hercynienne,
Hartswoud, o. Hartz ,
Helvetii, o. Helvitie ,
-ne,
Helvetia. , m. Helvitien ,
Henegouwen, o. Hainaut,
's Hertogenbosch , o. Bois-le-Duc , m.
Hes, tn. Hessois. Hesfin, vr. Hessoise.
Hesfen , Hesfenland, o. Hesse , f.
Hindou, m. Indou.
Holland , o. Hollande ,
Hollander , m. Hollandais , in. -e,
Holflein , o. Holstein, tn. Holsace ,
-ne,
Holfteiner,, m. HOlsacien ,
llongaar , m. Hongrais, -e , f:
Hongarije , o. Hongrie, Panonie.
Hoorn, o. Horn.
1.
Ier,, Ierlander,,

m.

Irlandais, m. .e, f.

Jamaica , 0. jamaque,
Japan, o. Japon, m.
Japaneet , m. Japanefer , japonais , m. ,e, f.
K.
Kaap de Goede Hoop , yr. Cap-de-Bonne-Espdranee , m.
Kaffer, m. Cafre.
KafferPand, 0. Cafrerie, f.
Kamerijk , o. Cambrai , m.Kanaal (het), o. la Manche, le Pas de Calais.
Kaukafus, m. (bergk.) le Caucase.
Kerkelijke fiaat ,
patrimoine de St. Pierre.
Keulen o. Cologne, f.
Koerland, o. Cozzrlande,
Itoerlander,, m. Courlandais ,
-e,
Konflans, Kosnitz , o. Constance. Het meer
van —, de Bodenzee, le lac de Constance.
Koppenhagen, o. Copenhague,
Kornwall, 0. Cornouaille, m.
Kortrijk , o. Courtrai, sn.
Kozak ,
Cosaque.
Krakau , o. Cracovie,
Krim, Taurien, o. Crimea ou Taurie,
Kroati6, yr. Cratie; zie verder op C.
L.
Lacedemonie , o. Lacedemone ,
Lapland , o. Laponie.
Laplander ,
Lapon.
Lausnitz, Laufirs, yr. Lusace.
Leeuwarden , o. Leeuwarde ,
Leiningen , o. Linange , f.
Leipzig, o. Leipzic, tn.
Leipziger,
Lipsien ,
-ne
Lemberg, o. Leopold, m.
Leuven, o. Louvain ,
Libanonberg ,
Liban.
Lijfland, o. Livonie, f:
Lijflander, m. Livonien , m. -ne,
Lisfabon, o. Lisbonne,
Lithauen , o. Lithuania,
Lithauer,, m. Lithuanian, m. -e ,
Livorno, o. Livourne ,
Lombardia-, Lombardijer, in. Lombard.
Lombardije , o. Lombardie ,
London, Louden, o. Londres ,
Lotharingen , o. Lorraine, f.
Lo tharinger, rn. Lorrain.
Lucca , o. Lucques
Luik, o. Liege,
Luikenaar,, m. Liegeois ,
-e, f.
Luxemburg , vr. Luxembourg.
M.
Maagdenburg , o. Magdebourg, m.
Maas, yr. (rivier) Meuse.
Maastricht, o. Mastrecht, m.
Majolica , o. Majorque ,
Main, m. (rivier) Mein.

MAI
Mainz , o. Mayence , f.
Majorker, m. Majorquin.
Maleijer,, m. 1VIalais.
Maltha, o. Matte.
Malthefer, m. Maltais.
Mantua, yr. Mantoue.
Mantuaansch , b. n. Mantouan, e.
Maria-Einfieden,o. Notre-Dame-des-Hertnites,f,
Mark (de), vr. la Marche.
Markirch, o. Sainte-Marie-aux-Mines , f.
Marokko , o. Maroc, m.
Marfiliaan, m. Marseillais.
Marfilien, 0. Marseille.
Martinika, o. Martinique , f.
Mecca, o. La Mecque.
Mechelen, o. Malines, f:
Meenen , o. Menin , m.
Meisfen, o. Misnie, f.
e
Mentz, Mainz , o. kayenc
, f.
Metz, o. Metz ou Mess, m. Man of vrouw
uit Metz, Messin,
-e, f.
Mexiko, o. Mexique , f.
Middellandfche zee, yr. la vier Mediterronie.
Milanifche, (bet) le Milanais.
Milanen, o. Milan, m.
Milanezer,
MY/annals, tn. -a , f.
Minorka, yr. Minorque.
Modena, yr. Modêne. Bewoner van Modena,
Modenois,
-e,
Moezel, yr. (rivier) Moselle.
Moldavie, Moldau, o. 1VIoldavie, f.
Molukfche eilanden o. meerv. Iles Moluques,

1VI

: Ph
ompelgaard,
o. Montbelliard, m.
Moor, m. Morin, y r. Ethiopien, tie.
Moorenland, 0. Mauritanie, f.
Moravier, ni. Morave.
Morea , o. 1VIoree, f.
Moskou of Moskau, o. Mascots , fn.
Munchen, o. Munich,
Murten, o. Morat , m.
-ne, f.
Muzelman, m. Turk, Muselman ,
N.
Namen, o. Namur ,
Nancy, 0. Nanci, m.
Napels, o. Naples, f.
- e , f.
Napolitaan, m. Napolitain,
pl.
Nederlanden , o. meerv. Pays-Bat ,
Nederlandsch , b. n. des Pays.Bas , Hollandais ,
e, Neérlandais , e. (*)
Neger , m. Négre. Negerin, yr. Negresse.
Neurenberg o. Nuremberg , m.
Neus, o. Ny' on,
Nieuwpoort, m. en o. Nieuport,
Nieveld, o. Nivelle, f.
Nijlffroom, in. Nil.
Nijmegen, Nimwegen, o. Nimégue f:
Norwegien, m. -ne,
Noorman,
Noorwegen, o. Norwege, f:
Nordhaufen, o. Nordhouse , f.
Normandie'. , m. Normand , in. -e f.

0.
Ofen , o. Buda, f.
Oostenrijk, 0. ilutriche , f.
Oostenrijker, ilutriehien, tn. -ne,
Oostindie, o. Indes Orientales, f pl.
Oostzee, yr. Mer Baltique.
Oranje , yr. Orange.
Orcadifche eilanden,o. meerv. les Orcades, f.
Orenoko , o. Orenoque , f.
Ottomannifche poort, vr. porte Ottomanne,
Ottomannifche rijk, o. Turkije, l'empire Ottoman, 171.

SAV
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Padua , yr. Padoue.
f.
Paduaan , m. Padouan , en.
Palermo, o. Palertne „#:
Palestina , o. het heilige land , la terra Sainte, f.
Paltz, m. Palatinat.
Paltzer, in. Palatin, tn. •e, f:
Parijs, o. Paris, m.
Parij zenaar, m. Parisien. m. -ne ,f.
Parther,, m. Parthe.
Partisch, b. n. Parthique.
Pavia, o. Pavie, f.
Pelasgers of Pelasken, m. meerv. Pelasgiens.
Peru, o. Perou, m.
Peruviaan, m. Peruvien, m.' -ne, f:
Perziaan , m. Perse, m. et f. Persan,tn.-ne,f.
Perzie, yr. Perse.
Perzisch, Perziaansch, b. n. Persan, ne, Persian, ne, Persique.
Petersburg, o. Petersbourg, m.
Pfalzburg, o. Phalsbourg-, tn.
-ne,
Phenicier , m. Phenicien,
Philippijnfche eilanden, o. meerv. lies
, f. pl.
Phocier, m. Phoceen, m. -ne, f.
Picardier, m. Picard , m. -e, f.
Piek , m. (berg) Pic.
-e, f.
Piemontees, m. Piemontais,
Pijrenefche gebergte,o. meerv. les Pyrenees xf.pl.
Piacenza, o. Plaisance, f.
Poitiers, bewoner hiervan, Poi tevin.
Polen, o. Pologne, f:
Pomeranien, tn. -ne, f.
Pommer,
Voor—, PondPommeren , o. Pomeranie,
ranie citerieure. Achter—, Pomeranie ulPomeranie occidenterieure. Zweeelsch
tale ou Suidoise.
-e, f.
Pool, Polak, m. Polonnais,
Portugais , m. -e,
Portugees,
Pofen, o. Posnanie, f:
Praag , o. Prague ,
-ne,
Prussien,
Pruis ,
Pruisfen , o. Prusse , f.
R.

Ribaupierre, f.
Rappoltflein,
Rappoltsweiler,, o. Ribauvilliens ,
Regensburg, o. Ratisbonne, f.
Rhodus, o. Rhodes , f.
Rijn , Opper- en Neder—, Haut et Bas Rhin, vs.
Rijntal (het), o. le Rhintal.
Rijsfel, o. Lille, f.
Rijswijk, o. Ryswic ,
Romein , m. .Romain , m. -e , f.
Romen , o. Rome, f:
Rouaan, o. Rouen, m.
Rus, m. Russe, tn. et f.
Rusland, o. Aussie, f.
Rusfisch, b. n. Russien , ne.
S.

Saarbrugge, o. Sarrebruck, m.
Saargemund, o. Sarguemine ,
Saks, Sakfer, m. Saxon, m. -us, f.
Sakfen, o. Saxe, f Opper- en Nener—, Saxe
superieure et in.ferieure , on la haute et la
basse Saxe.
Sakfisch , b. n. Saxon, ne.
-e f:
Samaritain,
Samaritaan ,
Sardinia , o. Sardaigne , f.
et f.
Sardinier,, m. Sarde,
Sarracien , m. Sarrasin, m. .e, f.
San (de), (rivier) la Save.
Savoijaard, m. Savoyard , m. , f,
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Savoijen, o. Savoie, f:
Vijfkerken , o. Cinq-Eglises , f. pl.
Schafhauzen, o. Schaffouse , f.
Viviers (het gebied van), o. Pivarois , m.
Schelde , yr.
Escaut, m.
Vlaamsch, b. n. Flamand, e.
Schletfiadt , o. Selestat, m.
Vlaanderen , o. Flandre , f:
Schonen, o. Scanie , f.
Vlaminger,, m.. Flamand, tn. -e, f:
Schot , Schotlander,, Schorsman, tn. Ecossais , Vlisfingen, o. Flessingue, f.
m. -e , f. Berg—, Ecossois Montagnard, Vries , m. Frison. Vriesin, yr. Frisonne.
122. -e,
Vriesland , o. Frise, f. Oost—, Ost-Frise, f.
Schotland, o. Ecosse , f.
Schwitz; zie Fwitferland.
Schweitz ,
W.
Serras, m. Gervais.
Sevilie , vr. Sevile.
Waadland , o. Pays de Vaud, tn.
Siberien, o. Siberie , f: Bewoner van — , Waal, m. !Fallon,
-ne , f.
-ne, f:
Siberien,
Waalsch, b. n. Wallon, ne.
Sicilien, m. -ne, f.
Siciliaan ,
Waldenfer, m. Vaulois , na. -e, f.
Sitten , o. Sion, m.
' Wallachije , yr. Valachie ou Valayttie.
Slavonte , yr. Esclavonie.
Wallachij er, m. Valaque.
Slavonier,, m. *Esclavonien, m. -ye, f:
Wallis , o. Galles,
Inwoner van — , GalSleeswijk , o. Sleswic, m.
lois, m. -e , f.
Sluis, o. Ecluse f.
Warfchau, o. Varsovie, f.
'
Solothurn, o. Solure,
Wasgau , o. Vosges, tn.
Sond , yr. (rivier) le Sand oft le Sonde.
Wasfenheim, o. We; sselone , f.
Spaansch b. n. Espagnol , e.
Weenen, o. Vienne, f:
-e , f.
Spanjaard,
' m. Espagnol ,
Weichfel , m. (rivier) Vistule, f.
Spanie, o. Espagne.
Weisfenburg, o. in aevenberg of Karelsburg,
Spartaan, m. Spartiate.
f.
Spiers, o. Spire.
Weisfenburg (Stoel. ), o. Albe-Royale, f:
Stiermarken , o. Stirie, f.
Wenden , m. meerv. Vendales.
Stoel-Weisfenburg, o. Albe-Royale, f.; zie Wefer, m. (rivier) Visurge ,
Weisfenburg.
Westermanland, o. Westmanie, f.
Straatsburg , o. Strasbourg tn.
Westfaal, m. Westphalien, tn. -ne,
Stuttgart, o. Stoutgard, tn.
Westfalen, o. Westphalie, f.
m. Syrien, 171. -ne, f:
Westgothe, in. Visigoth.
Wetterau , yr. Wetteravie.
T.
Winoxbergen , 0. Berg St. Knox, in.
Wolga, m. (rivier) Volga.
Taag, yr. (rivier) Tage, tn.
Woucifleden yr. meerv. Villes forestieres.
Tartaar, m. Tartare, m. et f.
Tartarije , vr. Tartarie.
X.
Tesfino of Ticino, o. (rivier) Tessin, no.
Theems, m. (rivier) Tamise.
Xanten , o. (in Westfalen) Xante, f.
eThesfalonica, m. Thessalonique,
Thesfalonier m. Thessalonien, m. -no, f.
Y.
Thraciö , o. 'Thrace, f.
Thurgau, o. Turgovie,
Yperen; zie Iperen.
Thuringen, o. Thuringue, f.
Thuvinger,
Tlzuringien, m. -ne f.
Z.
Tiber, m. (rivier) Tibre.
'robolsko o. Tobolsk, m.
Zaberen • o. Saverne,
Trient, o. Trente, tn. Inwoner van —, Tren- Zeeland, o. Mande, f.
tin , tn. -e, f. •
Zeelander, Zeeuw, m. Zelandais , tn. -e, f:
Trier, m. Traves , f.
Zevenbergen , o. Transilvanie, f.
Turk, m. Turc. Turkin, yr. Turque.
Zevenberger, m. Transilvain, m. -e f:
Turkije, o. Turquie, f.
Zuidzee, vr. Stille zee , Mer Pacifique.
Tweebruggen , o. Deux-Ponts , tn. pl.
Zurich , o. Zuric , m.
Zwaab, m. Souabe, f.
Zwaben , o. Souabe,
V.
Zwarte woud, o. Forit noire , f:
Valkenburg, o. (in Limburg) Fauquemont, tn. Zwarte zee , yr. Mer noire , f. Pont Euxin 2 tn.
Vendar, m. Vendien, m.•, f.
Zweden, o. Suede, f.
Venetiaan, m. Venetien, m. -ne, f.
Zweed, m. Suhdois, m. -e, f.
VenetiO, o. Venise, f:
Zwitferland, o. Suisse , f: ; ook Zwitfer SuisVeurne, o. Furnes, f.
se; zie ook HelvetiE.
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LUST der ongelijialoeijende en onregelthatige

Werkwoorden.
Onbepaalde wijs.

Verledene tijd.

V erleden deelwoord,
A.M1111.11111111=111•

Bakken,
Bederven ,
Bedriegen,
Beginner,
Bekruipen,
Bekruizen ,
Bergen ,
Berflen,
Bercheren ,
Bevelen ,
Bewegen ,
Bezwijken,
B idden ,
Bieden ,
Bii ten ,
Binden
Blazen
%ken ,
Blijven,
Blinken ,
Braden
Bnrekens,,
1rengen,
;uigen
Delven ,
Denken ,
Dijen , (dijgen , )
Dingen ,
Doen ,
Dragen ,
Drij ten ,
Drijvcn ,
Dringen ,
Drinken ,
Druipen ,
Duiken ,
Dunken ,
Durven ,
Dwijnen ,
Dwingen ,
Eten ,
Fluiten ,
Gaan ,
Gebieden ,
Gelden ,
Genezen ,
Genieten ,
Geven,
Gewinnen ,
Gieten ,
Glijden
Glimmen ,
Graven,
Grijnen ,
Grijpen ,
Hangen,
Hebben,
Heeten (noemen)
Heffen ,
Helpen ,
Hijgen,
Hijfchen
Houden,
Houwen ,
jagen ,
Kerven ,
Kiezen ,
Kijken ,
,

ik bakte, (eertijds ik biek ,) gebakken.
bedoryen.
ik bedierf,
bedrogen.
ik bedroog,
begonnen.
ik begon ,
bekropen.
ik bekroop,
bekrozen.
ik bekroos ,
geborgen.
ik borg, borgde ,
geborgen.
ik borst ,
befchoren.
ik befchoor ,
bevolen.
ik beval ,
be wogen.
ik bewoog ,
bezweken.
ik bezweek,
gebeden.
ik bad,
geboden.
ik bood ,
gebeten.
ik beet,
gebonden.
ik bond,
geblazen.
ik blies ,
gebieken.
ik Meek,
gebleven.
ik bleef,,
geblonken.
ik blonk ,
gebraden.
ik bried, (braadde , )
gebroken.
ik brak ,
gebragt.
ik bragt,
gebogen.
ik boog ,
gedolven.
ik dolf, ook dolfde ,
gedacht.
ik dacht ,
gedijd,
(gedegen.)
ik dijde, (deeg,)
gedongen.
ik dong,
gedaan.
ik deed,
gedragen.
ik droeg,
gedreten.
ik dreet,
gedreven.
ik dreef ,
gedrongen.
ik drong,
gedronken.
ik drank,
gedropen.
ik droop ,
gedoken.
ik dook,
gedacht.
ik dacht , (mij dacht , )
gedorst, gedurfd.
ik dorst, (durfde , )
gedwenen.
ik dween ,
gedwongen.
ik dwong
gegeven.
ik at,
gefloten.
ik floot,
gedaan.
ik ging ,
geboden.
ik gebood ,
gegolden.
ik gold,
genezen.
ik germs,
genoten.
ik genoot ,
gegeven.
ik- gaf ,
gewonnen.
ik gewon ,
gegoten.
ik goot ,
gegleden.
ik gleed,
geglommen,
ik glom ,
gegraven.
ik groef,
gegrenen , gegrijnd.
ik green, (grijnde,)
gegrepen.
ik greep ,
gehangen,
ik hing en bong 9
gehad.
ik had ,
geheeten.
ik heette,
geheven.
ik hief,
geholpen.
ik hielp en holp ,
gehegen.
ik heeg en hijgde ,
gehefchen, oak gehijscht,
ik heesch , ook hijschte
gehouden.
ik hield ,
gehouwen.
ik hieuw,
gejaa d.
ik joeg ,
gekorven , gekorfd,
ik korf, ook kerfde
gekozen.
ik koos ,
gekeken.
ik keek ,
gekeven.
ik keef,
Vvvy
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Onbepaalde wijs.

Verledene tijd.

Verleden deelwoord.

Klimmen ,
Klingen ,
Klinken ,
Kluiven ,
Knijpen ,
Komen ,
..
Koopen ,
Krijgen , (grijpen , bekomen ,
ontvangen)
Krijfchen ,
Krijten,
Krimpen ,
Kruijen ,

ik klom ,
ik klong ,
ik klonk ,
ik kloof,
ik kneep ,
ik kwam ,
ik kochc,
ik kreeg ,

geklommen.
geklongen.
geklonken.
gekloven.
geknepen.
gekomen.
gekocht.
gekregen.

ik kreesch ,
ik kreet ,
ik kromp,
ik krooi , krood en kruide,

Kruipen ,
Kunnen ,
Kwijten ,
Lagcnen ,
Laten,
Leggen ,
Lezen ,
Liegen ,
Liggen ,
Lijden ,
Lij ken ,
Loopen ,
Luiken ,
Malen ,
Meten ,
IVIijden ,
Mijgen ,
Moeten ,
Mogen,
Molken ,
Nemen ,
Nijgen ,
Nijpen ,
Ontginnen ,
Pijpen ,
Plegen ,
Pluizen ,
Prijzen ,
Raden ,
Rieken ,
Rijden ,
Rijgen ,
Rijten ,
Rijven ,
Rijzen ,
Roepen ,
Ruiken ,
Schelden ,
Schenden ,
Schenken ,
Scheppen ,

ik kroop ,
ik konde en kon ,
ik kweet , (mij),
ik lachte , (eertijds loeg ,)
ik liet ,
ik icicle en legde ,
ik las,
ik loog ,
ik lag,
ik Iced ,
ik leek,
ik lieP ,
ik look,
ik maaide, (eertijds moel ,)
ik mat,
ik meed , ook mijdde ,
ik meeg ,
ik moest ,
ik mogt ,
ik molk ,
ik nam ,
ik neeg ,
ik neep ,
ik ontgon ,
ik peep,
ik plagt ,
ik ploos,
ik prees ,
ik ried , (raadde ,)
ik rook,
ik reed ,
ik reeg ,
ik reet ,
ik reef,
ik rees ,
ik riep ,
ik rook,
ik fchold ,
ik fchond,
ik fchonk ,
ik fchiep, (waken ,)

Scheren ,
Schieten ,
Schijnen ,
Schijten ,
Schrijden ,
Schrijven
Schrikken
Schuilen ,
Schuiven 2
Slaan ,
Slapen ,
Slijpen ,
Slijten ,
Slinden ,
Slinken ,
Sluiken,
Sluipen ,
Sluiten ,

ik echoor,,
ik fchoot ,
ik fcheen ,
ik fcheet ,
ik fchreed ,
ik fchreef,,
ik fchrok ,
ik fchool ,
ik fcho of,
ik Hoeg ,
ik fliep ,
ik fleep ,
ik fleet ,
ik fond,
ik flock ,
ik {look,
ik floop ,
ik floor ,

gekrefchen.
gekreten.
gekrompen.
gekrooijen , gekro pen en gekruid.
gekropen.
gekonnnen.
gekweten.
gelagchen.
gelateu.
geleid en gelegd.
gelezen.
gelogen.
gelezen.
geleden.
geleken.
geloopen.
geloken.
gemalen.
gemeten.
gemeden , gemijd.
gemegen.
gemoeten.
gemogt.
gemolken.
genomen.
genegen.
genepen.
ontgonnen.
gepepen.
gepleegd.
geplozen.
geprezen.
geraden.
geroken.
gereden.
geregen.
gereten.
gereven.
gerezen.
geroepen.
geroken.
gefcholden.
gefchonden.
gefchonken.
gefchapen ; zie Opfcheppen ,
gelijkvl.
gefchoren.
gefchoten.
gefchenen.
gefcheten.
gefchreden.
gefchreven.
gefchrokkeu.
gefcholen.
gefchoven.
geflagen.
geflapen.
geflepen.
gefleten.
geflonden.
geflonken.
gefloken.
geflopen.
gefloten.
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Onbepaalde wijs.
Smelten,
Smijten,
Snijden ,
Snuiten ,
Snuiven ,
Spijten ,
Spinnen,
Splijten,
Spoegen ; zie Spuwen.
Spreken ,
Springen,
Spruiten,
Spugen,
Spuiten,
Staan ,
Steken,
Stelen ,
Sterven,
Stijgen ,
Stijven ,
Stinken,
Stooten,
Strijden,
Strijken ,
Stuiven,
Tijgen ,
Treden,
Treffen ,
Trekken ,
Vallen,
Vangen ,
Varen ,
Vechten,
Verdrieten ,
Verdwijnen,
Vergeten,
Verliezen,
Verzwinden,
Vinden,
Vlechten,
Vlieden,
Vliegen,
Vlieten,
Vragen,
Vreten ,
Vriezen ,
Waaijen,
Wasfchen
Wasfen, groeijen)
..
Wasfen, met was befirijken)
Wegen ,
Werpen ,
Werven,
Weten ,
Weven,
Wezen,
Wijken,
Wijtea ,
Wijzen,
Witten,
Winden,
Winnen,
Worden,
Wreken,
Wrijven ,
Wringen ,
Zeggen ,
Zenden ,
Zieden ,
Zien ,
Zijgen,
Zip,
Zingen ,
Zinken ,

1

Verledene tijd.
ik fmolt ,
ik fineet,
ik fneed,
ik fnoot ,
ik fnoof,
het fpeet mis,
ik fpon ,
ik fpleet ,
ik fprak ,
ik fprong ,
ik fproot ?
ik fpoog,
ik fpoot ,
ik Bond,
ik ftak ,
ik flat,
ik ftierf,
ik fteeg,
ik fleef,
ik flunk,
ik fliet , (ftootte,)
ik ftreed,
ik ftreek ,
ik hoof,
ik teeg,
ik trad,
ik trof,
ik trok ,
ik viel,
ik ving, (vong,)
ik voer ,
ik vocht ,
het verdroot mij,
ik verclween ,
ik vergat,
ik verloor,,
ik verzwond,
ik vond,
ik vlocht,
ik vlood,
ik vloog, ,
ik vlood,
ik vraagde en vroeg,
ik vrat,
ik vroor,
ik woei en waaide ,
ik wiesch,
ik wits,
ik waste,
ik woog,
ik wierp,
ik wierf,
ik wist ,
ik weefde,
ik was,
ik week,
ik weet,
ik wees,
ik wilde , (woude, wou),
ik wond,
ik won ,
ik werd ,
ik wreekte, wrook,
ik wreef,
ik wrong,
ik zeide,
ik zond,
ik zood,
ik zag ,
ik teeg,
ik was,
ik zong,
ik zonk,

V erleden deeiwoord.
gefmolten.
gefmeten.
gefneden.
gefnoten.
gefnoven.
ge fpe ten.
gefponnen.
gefpleten.
gefproken.
gefprongen.
gefproten.
gefpogen.
gefpoten.
geflaan.
gefloken.
geflolen.
geworven.
geftegen.
gefleven.
geftonken.
geftooten.
gefireden.
gefireken.
geftoven.
getogen.
getreden.
getroffen.
getrokken.
gevallen.
gevangen.
gevaren.
gevochten.
verdroten.
verdwenen.
vergeten.
verloren.
verzwonden.
gevonden.
gevlochten.
gevloden.
gevlogen. '
gevloten.
gevraagd.
gevreten.
gevroren.
gewaaid.
gewasfchen.
gewasfen.
gewast.
gewogen.
geworpen.
geworven.
geweten.
geweven.
geweest.
geweken.
geweten.
gewezen.
gewild.
gewonden.
gewonnen.
geworden.
gewroken.
gewreven.
gewrongen.
gezeid of gezegd.
gezonden.
gezoden.
gezien.
gezegen.
geweesr.
gezonden.
gezonden.
V VVV2
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Onbepaalde wijs.
Zinmen ,
Zitten ,
Zoeken ,
Zuigen,
Zuipen,
Zullen,
Zwelgen
Zwellen ,
Zwemmen ,
Zwercn,
Zwerven ,
Zwijken ,
Zwijgen ,
Zwinden ,

Verledene tijd.
ik ion ,
ik zat ,
ik zocht,
ik zoog,
ik zoop,
ik zoude of zou,
ik zwolg,
ik zwol,
ik zwom,
ik zwoer,,
ik zworf,
ik zweek,
ik zweeg ,
ik zwond,

j

Verleden deelwoord.
gezonnen.
gezeten.
gezocht.
gezogen.
gezopen.
(ontbreekt.)
gezwolgen.
gezwollen.
gezwommen.
gezworen.
ge zworven.
gezweken.
gezwegen.
gezwonden.

Eenige dezer werkwoorden zijn ook gelijkvioeijend als : Braden, Duryea,
Grijnen Hijgen , Hijfchen , Kruijen ea Leggen, enz.

AANMERKING.

